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Sunuş

T

ürkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın başlıklı bir çalışma yapılacağı sevgili
dostumuz Prof. Dr. Korkmaz Alemdar tarafından bize bildirildiğinde ilk anda
kısa bir tereddüt yaşadım. Konu çok derin ve detaylı bir o kadar da içinde çelişkiler
barındıran bir konuydu.
Elinizde tuttuğunuz kitap baskı öncesi aşamasını tamamlayıp, okunur hale gelince
anlaşıldı ki, çok doğru bir karar verilmiş, çalışılmış ve sonuç alınmış. Bu nedenle bu
fikri ortaya atanlara, emeği geçenlere, destek verenlere Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın şahsında teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, bu yoğunlukta bir eseri çok
kısa sürede okuyarak redaksiyon katkısı veren usta gazeteci Rahmi Özyazgan’a da
teşekkür ediyorum.
Bu çok kapsamlı ve tarihimizin her dilimini kitle iletişimi açısından irdeleyen eser
umuyorum ki, pek çok öğrenciye ışık tutacağı gibi, hepimizin ara sıra açıp içindeki
bilgilerden yararlanacağımız bir başucu kitabı da olacaktır.
İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ilk matbaa makinesinden bugüne çok zaman geçti. Çok nesil değişti. Bu süreçte ülkemiz inişler, hüzünler, sevinçler yaşadı.
Bizler medya ve iletişim dünyasının insanları olarak mesleğimizle ilgili pek çok maceranın içinden geçtik. Yaşanılanları destekledik, eleştirdik. Bizden önceki ustaları
örnek aldık, bizden sonra gelenlere de örnek olmaya çalıştık.
Elbette, kitle iletişimi alanında yıllar öncesinin tablosu yok karşımızda. Yaşadığımız süreçte her gün hızla gelişen teknoloji, iletişim olanaklarının artması, eskiden
saatlerce aradığımız bir bilgiye internet üzerinden bir saniyede ulaşmamız gibi gerçekler var karşımızda. Ancak teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kitle iletişimi dendiğinde ilk akla gelen şey “insan”dır.
Kitle iletişimini yönlendiren insan ahlakıdır. İnsani duygulardır ve mesleğe olan
saygıdır. Umuyorum ki, bu eser kitle iletişimi alanında yaşadıklarımızı bizlere hatırlatırken, geleceğe güvenle bakmamıza da neden olacaktır.
Ankara, 1 Temmuz 2009
Nazmi Bilgin
Başkan, Gazeteciler Cemiyeti
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B

irinci baskısını 2009’de yaptığımız Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın
kitabının ikinci baskısını yayına hazırlayan Prof. Dr. Korkmaz Alemdar başkanlığındaki ekibimize, bu esere değerli katkılarda bulunan tüm yazarlara teşekkürlerimle birlikte saygılarımı sunuyorum. Bu alanda bir ilk olan birinci baskıya göre güncellenmiş ve genişletilmiş bu ikinci baskının çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ve
araştırmacılara önemli bir kaynak teşkil edeceğine inanıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24, 25 ve 26’ncı maddeleri “din ve vicdan”,
“düşünce ve kanaat”, “düşünceyi açıklama ve yayma” hürriyetlerini teminat altına
almaktadır. Bu hürriyetler ayrıca birçok uluslararası sözleşmelerde “temel hürriyetler” olarak kabul edilmiş ve korunmuştur.
Halkın ülke, ülkenin meseleleri ve uluslararası konular hakkında bilgilenmesi,
çağdaş demokrasinin gereği olan “bilinçli tercih” kullanabilmesinin ön şartı olduğundan, halkın haber alma hakkı da ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak hem
anayasada hem de uluslararası sözleşmelerde teminat altına alınmıştır.
Her türlü sansür, haber karartma, akreditasyon, yayın yasakları veya haber kuruluşları arasında tercih yapılması yoluyla bazı kuruluşlara habere ulaşma imkânı vermememe gibi uygulamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırıdır. Bu uygulamalar aynı zamanda Anayasa güvencesi altında bulunan halkın haber alma hakkının
ihlaldir.
Gözaltında, tutuklu ve hükümlü olarak çok sayıda gazetecinin hapishanelerde olması, en ufak eleştiri karşısında bir gazetecinin, yazarın veya yayın kuruluşunun örgütlü saldırı altında kalması, gazeteciler ve medya kurumlarının siyasi erk sahiplerince hedef gösterilmeleri makul ve anlaşılabilir görülemez. Gazeteci tanımı üzerindeki
tüm tartışmaya rağmen, görüşlerine katılıp katılmadığımıza bakılmaksızın hayatını
haber yazarak, haberi işleyerek kazanan medya sektörü çalışanlarını gazeteci olarak
görmek ve ayrım yapmamak gerekir. Haberciliğin, gazeteciliğin suç olmasını kabul
etmemiz mümkün değildir.
Başta Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere yasal mevzuatta basın, düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmayan birçok madde olduğu ve
bu maddeler nedeniyle gazetecilerin her an terörist suçlamasıyla tutuklanmasına kapı
açılabileceği yaşayarak öğrenilen bir durumdur. Gazetecilerin örgüt üyesi ya da terörist suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol açan maddeler derhal iptal edilmelidir.
vi
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Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerinde de acil değişiklikler yapılmalı ve
makul bir sürede bu kanun kaldırılmalıdır. Hakaret suçlarında hapis cezası kaldırılmalıdır.
Basındaki tekelleşmeyle ve siyasi iktidarların baskılarıyla giderek büyüyen sendikasızlaştırma medya mensuplarının iş güvenceleri olmadan çalışmasına sebep olmakta, oto-sansüre temel oluşturmaktadır. Bazı medya kuruluşlarında hukuka aykırı olarak taşeron işçi çalıştırılması da ciddi bir sorundur. Sosyal güvenlikten yoksun olanların, sansürsüz ve özgür gazetecilik faaliyetleri yürütmeleri mümkün değildir. Bu
yüzden gazetecilerin sendikalı çalışma hayatı teşvik edilmelidir. Bu arada, basının
başlı başına bir iş kolu olarak kabul edilmesi şarttır.
Sektörde, maalesef çok fazla sayıda gazetecinin aldıkları ücretlerin tamamının
bordroya yansımadığı, bu kişilerin asgari ücretten istihdam edildiği görülüyor. Gazetecilerin emekli olurken mağdur olmasına yol açan bu uygulamaya son verilmesi gerekir. Gazetecinin, geçimine ve insan onuruna yaraşır yaşam sürdürmesine yetecek
kadar gelirinin olması ve bu geliri gazetecilik faaliyetinden elde etmesi, basın ve ifade özgürlüğü bakımından mutlak gerekliliktir.
2016 darbe girişiminden sonra yaşanan Olağanüstü Hal kararnameleriyle kapatılan medya kuruluşlarında çalışanlar ve diğer sebeplerle son yıllarda yoğunlaşan işten
çıkarmalarla, işsiz gazeteci sayının binlerle ifade edildiği raporlara yansımaktadır.
İşsiz gazetecilerin çoğunun kıdem tazminatını da alamadığı, yeni iş bulamadığı ve
medya dışına çıkmaya zorlandığı gerçeği bir yana açılan davaların da kısa sürede
sonuçlanmaması sıkıntıları artırmaktadır.
Bütün bu sorunların önüne, sendikalı çalışma yaşamı ve toplu iş sözleşmeleriyle
geçilebilir. Gazeteciler Cemiyeti olarak, her vesileyle meslektaşlarımıza sendikalı
çalışma yaşamının anayasal bir hak olduğunu hatırlatmakta ve bu haklarına sahip
çıkmaları konusunda onları teşvik etmekteyiz. Siyasi iktidarın güdümündeki sendikalar, gazetecilerin haklarını savunamazlar. Gazeteciler, siyasi iktidardan tamamen bağımsız sendikalarının çatısı altında örgütlenmelidir.
Gazeteciler ne sermayenin ne de daha kötüsü siyasi iktidarların insafına bırakılmalıdır. Bugün Türk medyası çok büyük oranda devlet kontrolünde veya siyasi iktidar çizgisinde, diğerleri de birkaç istisna dışında sindirilmiş ve bezdirilmiş durumdadır. Çoğulcu demokrasi çok sesliliği gerektirir. Çoğunlukçu anlayışla halk çoğunluğunun desteklediği yönetim olur ancak, demokrasi olmaz.
Bu çalışma büyük emek sonrasında okurla buluşabilecek noktaya gelebilmiştir.
Gazeteciler Cemiyeti Basın Meclisinin değerli bir üyesi, Özgürlük için Basın İfade ve
Basın Özgürlüğü Ulusal Daimi Komitesinin başkanı ve ülkemizin iletişim alanında
Gazeteciler Cemiyeti
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yetiştirdiği saygın bir değer olan Prof. Dr. Alemdar’a güvenimiz ve şükranımız her
daim artmaktadır. 2009 yılındaki ilk baskısının gözden geçirilmesi ve genişletilmesi
çalışması bu ikinci baskının hacmini tek cilt boyutunun ötesine taşıdı. İlk cildini
okumakta olduğunuz bu eserdeki birbirinden önemli makaleler, teknik nedenlerle iki
cilt halinde yayınlama zorunda kalmamızı anlayışla karşılamanızı sağlayacağından
eminim.
Bu çalışma incelendiğinde, değerli hocamızın ve bu çalışmada kendisine desteklerini esirgemeyen Cemiyetimiz Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Prof. Dr. Ruhdan
Uzun ve Dr. Hülya Eraslan’ın ne kadar önemli bir eserin ortaya çıkmasına katkı koydukları daha iyi anlaşılacaktır. Gerek Prof. Dr. Uzun gerekse Dr. Eraslan da Cemiyetimiz faaliyetlerinde cömert desteklerini esirgememektedirler. Kendilerine teşekkür
ediyor, desteklerinin devamını diliyorum. Ayrıca, Korkmaz Hocamızın yönetiminde
bu eserin ortaya çıkmasına katkı koyan Dicle Kavak Ekmekci’ye de samimi teşekkürlerimi ve takdirlerimi bir kez daha sunarım.
Cemiyetimiz kuruluşundan bu yana mesleğimizin ilerlemesine, meslektaşlarımızın daha iyi vazife görmesine, Türk demokrasisinin çağdaş demokrasiler arasında
saygın bir yere sahip olmasına katkı koymaya çalışmıştır. Bugün, dönemsel sıkıntılarımız vardır. Ülkemiz ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri açısından dünyanın kınadığı,
uluslararası özgürlük ve haklar sıralamalarında liste sonlarında yer almaktadır. Bundan üzüntü duymaktayız. Türkiye çok daha iyisine layıktır.
Ankara, 24 Eylül 2017
Nazmi Bilgin
Başkan, Gazeteciler Cemiyeti
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T

ürkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın başlıklı bu çalışmanın amacı, kitle
iletişimi alanındaki gelişmeleri anlaşılır kılmaktır. Bu gelişmeler 1980’li yıllardan itibaren, dünya koşullarının da etkisiyle, Türkiye’de de köklü değişikliklere yol
açmıştır. Yasal düzenlemeler, teknoloji kullanımı, mülkiyet yapısı, iş yapma biçimleri ve örgütlenme gibi pek çok konuda kısa bir zaman diliminde o kadar çok değişim
yaşanmıştır ki, kitle iletişimi üzerine yazılan kitapların içerikleri neredeyse mürekkepleri kurumadan eskir hale gelmiştir. Bu nedenle bir yandan gelişmelerin yakından
izlenmesi ve doğru değerlendirilmesi, ama aynı zamanda da ayrıntılarda kaybolmamak için olabildiğince bütünü görmeye olanak veren çalışmalara gereksinim vardır.
Bu kitap bu nedenle bugünü anlayabilmek için dünü, yarını anlayabilmek için de bugünü incelemek amacıyla hazırlanmıştır.
Böyle bir yaklaşıma her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Çünkü kitle iletişimi tarihin hiçbir döneminde insan toplumlarının yönetiminde bugünkü kadar belirleyici olmamıştır. İmparatorların, sultanların, kralların, cumhurbaşkanları ve başbakanların kitle iletişim araçlarını denetlediklerini; bu denetime, gücünü arttıran sermayenin de eklemlendiğini biliyoruz. Ama kitle iletişimi hiçbir dönemde insanların yaşam biçimini, düşüncelerini bugünkü kadar etkileme gücüne ulaşmamıştı. Böyle olmasında çok farklı etkenlerin rolü vardır, ama en önemlisinin insan toplumlarının daha doğrusu kapitalizmin- yarattığı üretim biçimi, geliştirdiği teknoloji ve bunlarla
birlikte oluşan siyasal/toplumsal/kültürel yaşam olduğu söylenebilir. Bu yeni koşullarda her şey insanlara tüketime hazır biçimde sunulmaktadır. Giyim kuşamdan beslenmeye, tatil yapma biçiminden eğlenceye kadar yaşamın pek çok boyutu “paket”
haline gelmiştir. Bu siyasal ve kültürel yapıya da uyarlanmaktadır. Kitle iletişim
araçları bu gelişmelerin etkisiyle büyük sermayenin denetimine girerken oluşmakta
olan yapının da en büyük destekçisi haline gelmişlerdir. Gelişmiş batı demokrasilerinin bu dördüncü gücü, denetlenen/gelişen ülkelerde, koşullara göre, birinci güç olarak da işlev görebilmektedir. Bu gücün yönetilmesine, denetlenmesine engel olmak
zordur, ama hiç olmazsa nasıl işlediğinin farkına varılması, kime ne zaman, neden ve
nasıl hizmet ettiğinin bilincinde olunmasının yararı vardır. Bu herkesin işine yarar,
çünkü herkesin, hatta kralların ve patronların bile yerinde kararlar alabilmek için
doğru habere, doğru bilgiye ve olan biteni açıklayabilmek için farklı yorumlara gereksinimi vardır. Bu çalışmanın temel amacı da insanlara doğru bilgiyi aktarması
Gazeteciler Cemiyeti
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beklenen kitle iletişimi araçları hakkında bilgilenmeyi sağlamaktır. Büyüklerimizin
öğrettiği “Söyleyene değil, söyletene bak” sözünün gereğini yerine getirebilmektir.
Kitle iletişimini anlamanın yanı sıra iletişime yön veren dünya gelişmeleri konusunda da duyarlı olmak gerekmektedir. Bu bağlamda son yılların gelişmeleri ve bizim onlara karşı tutumumuzla ilgili ciddi kaygılar söz konusudur. Yakın tarihin gelişmelerini açıklayan kavram küreselleşmedir. Bununla kastedilen kapitalizmin dünya
sistemi olma çabası ve girişimidir. Osmanlı İmparatorluğu kapitalizmin bu çabalarından etkilenmişti. Karşı koyamayacak aşamaya geldiğinde Tanzimat reformları ile
yayılma ve pazarı denetleme çabasındaki Avrupa kapitalizminin kurumlarını benimsemek zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti bu etkinin tamamen dışında kalmadı, ama
kendi değerlerini koruma ve ulusal politikalarını uygulama konusunda ısrarlı oldu.
Soğuk Savaş’la birlikte devam eden yeni küreselleşme evresinde, savaşa katılmayan
ama onun yarattığı bütün sıkıntıları çeken Türkiye, savaştan sonra Batı dünyası içinde yer almaya çalışırken, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve sonrasında girişilen toplumsal
dönüşüm sürecinden uzaklaşmaya başladı. Cumhuriyet’in temel ilkesi olan ulusal
bağımsızlık ve ulusal kalkınma konuları, henüz yeterince güçlenmeden, ihmal edilmeye başlandı. CHP çok partili siyasal yaşama geçme kararından sonra, kendi başlattığı devrimden/dönüşümden vazgeçmiş, DP de onun açtığı yolu ABD’nin yardımlarıyla genişletmiştir. Sonuçta, ülkede kurulmaya çalışılan demokrasi daha başlangıçta
işlemez hale gelmiş, ekonomik ve siyasal bağımsızlık tamamen unutulmuştur. Bir
kere başlatılan ve Batı kapitalizminin sonuna kadar desteklediği bu gelişmeye karşı
koyacak bir düşünce gücü de yoktu. Ahmet Hamdi Başar’a daha 1954 yılında “Türkiye’de demokrasi, niteliksizlerin işbaşına gelmesine yol açan bir rejime dönüşmüştür” saptamasını yaptıran süreç budur. 1960 yılında kısa bir süre kesintiye uğratılmış
olsa da bu süreç güçlenerek sürmektedir. Sonuçlarının vahim olduğunu söylemek
gerekir.
Kapitalizmin dünya sistemi olma çabası 1980’li yıllarda güçlendi ve Sovyetler
Birliği’nin dağılması ile belirgin hale geldi. Bu dönem İkinci Dünya Savaşı sonrası
gelişmelere benzer biçimde Türkiye’yi hızla ve kesinlikle Batı dünyasına eklemledi.
Bu yeni koşullarda Batı dünyasının ikna edici herhangi bir maddi desteği de olmadı.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’a katır, Türkiye’ye pulluk veren; savaştan arta kalan silahları bağışlayan bir Truman Doktrini/Marshall Planı ortaya konmadı. Batı’ya/kapitalist dünyaya eklemlenmek için gereken dönüşümün harcamaları da
ilgili ülkelerin sırtına yüklendi. Türkiye’de 1980’li yıllarda başlayan telekomünikasyon yatırımları, 90’lı yıllarda geliştirilen ticari televizyon yayıncılığı hep bu sürecin
parçalarıdır. Ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından ileri iletişim teknolojilerine gex
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reksinim duymamasına rağmen Türkiye, bu alana büyük yatırımlar yapmış, bunun
zamansız bir kaynak israfı olup olmadığını da hiçbir zaman değerlendirmemiştir. Bu
iletişim alt yapısının üzerine ticari televizyon yayıncılığının başlatılmasının da planlanmış bir gereksinim olmaktan çok Batı dünyasına eklemlenmek çabalarının olağanüstü arttığı 12 Eylül 1980 sonrasına rastladığını da biliyoruz.
Bu politikaların benimsetilmesi için 12 Eylül yönetiminin ve onun yarattığı toplumsal ortamın belirleyici olduğu artık daha iyi biliniyor. Ve yine biliniyor ki bu dönemde düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne de büyük sınırlamalar getirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde bile düşünsel açıdan durumun daha
iyi olduğu söylenebilir. O vakit hiç olmazsa imparatorluğun geleceğine ilişkin sorular
insanları yanıt üretmeye zorluyordu. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki düşünsel
arayış ve sorgulama, bugünkü ile kıyaslanamayacak kadar zengindi. İmparatorluğun
küllerinden yeni bir devletin yaratılabilmiş olması aklı başında insanların farklı açıklamalar/yorumlar yapmasını sağlıyordu.
Ama 1980 sonrası ortaya çıkan tablo iç karartıcıdır. Zamanla sağlanan bütün gelişmelere, örneğin üniversite sayısının artmasına rağmen, düşünce üretimi gerilemektedir. Teknoloji ve sermaye birikimi gelişirken gazete ve dergi içerikleri zayıflamaktadır. Düşünce tartışmasına rastlamak neredeyse olanaksızdır. Bunun az önce işaret
edilen gelişmelerin doğal bir sonucu olduğunun farkına varmak zorundayız. Maddi
üretim gücünün ulusal araştırma ve yaratıcılık yerine ithalata bağımlı hale gelmesi
sonucu üreticilerin (sözü edilebilecekse burjuvazinin) ülkede düşünce üretilmesine
ihtiyaçları kalmamıştır. Bunun yerine Batı’dan gelen, hazır, paketlenmiş çözümlerin
uygulanması daha pratik ve ucuzdur. İçeride düşünen, üreten insan zaten sınırlıdır.
Kısır döngü: maddi üretime uygun bir düşünce üretim sistemi, yani bağımlı, özgünlükten uzak bir düşünce ortamı. Benzer biçimde gazete ve dergi sayısı artabilir, ama
bunun gelişmelere farklı bakışla bir ilgisi yoktur; Batı’da var olan türlerin Türkiye’ye
ithali söz konusudur. İşbirliği anlaşmaları, medya grupları ile yapılan sözleşmeler
sadece çevirmenlere iş kapısı açmıştır. Sayıları 40’a yaklaşan iletişim fakültelerini
bitiren öğrenciler?! Ne basın dünyasında, ne sayıları geçtiğimiz 20 yılda olağanüstü
artan ticari radyo ve televizyonlarda onlara iş yoktur. Onlarla benzer koşullarda yetişen, ama “suyun başını tutmuş” olanların yerlerini koruyabilmek için benimsedikleri
ötekileri küçümseme, yetersiz bulma çabaları sonucu, yeni yetişenlerin gazetecilik
yerine İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
Bu konularda başka ülkelerde yapılan çalışmaların yol gösterici olduğunu kabul
etmekle birlikte asıl önemli olanın kendimize, toplumumuza ya da kısaca tarihimize
ilişkin bilgi üretimi olduğunu not etmeliyiz. Batılı tarihçilerden gereksinim duyduGazeteciler Cemiyeti
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ğumuz bilgileri üretmelerini beklemek haksızlık olur. Onların da böyle bir niyeti olduğu söylenemez. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ile uzun süren mücadele, “düşmanlarını” zayıflatacak, küçük düşürecek yanlı ve önyargılı bilgilerin üretilmesini teşvik
etmiştir.
Edward Hallett Carr’ın yazılanların doğru değerlendirmesinin yapılabilmesi için,
tarihten önce tarihçiye, ondan önce de dönemine bakmak gereğini vurgulaması bu
gerçekleri anlamaya yardım edebilir. Batı’nın (Avrupa’nın) Osmanlı mirasını devralan Türkiye Cumhuriyeti’ni içine sindirdiğini söylemek zordur. Bunun tamamen
geçmişin etkisiyle oluşan bir tutum olduğu da söylenemez. Yani tarihin ilk Hıristiyan
imparatorluğunu (Bizans’ı) ortadan kaldıran, altı yüzyıl boyunca Kilise’yi ve Avrupa’yı tehdit eden bir devletin mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlı gücüyle çok
fazla bir önemi olduğu söylenemez. Ama Anadolu’nun enerji kaynaklarına yakınlığı,
artan nüfus ve ekonomik gücüyle yeni dünya düzeninde göze battığı düşünülebilir.
Üstelik ulusal kurtuluş savaşı gibi, 20. yüzyılın başında büyük devletlere kafa tutan
bir mücadelenin yaratıcısı olduğu ve öteki “mazlum” milletlere örnek oluşturduğu,
Kıbrıs gibi önemli bir konuda hâlâ ayak diretebildiği için de potansiyel bir
“başağrısı”dır. Bu ülkenin yeni dünya düzeninin temel ilkeleri doğrultusunda, “katı
düşünce kalıplarından” (Kemalizm) uzaklaşması hatta Yugoslavya örneğinde olduğu
gibi etnik ayrışmaya uğraması yararlı görülebilir.
Yugoslavya da Avrupa’nın bağrında yarattığı sentezle farklı etnik grupları ayakta
tutmayı başaran bir ülkeydi. Tartışmalı, her zaman herkes tarafından kabul edilmesi
kolay olmayan ama ne yazık ki gelişmelerle doğrulanan gerçekler bunlardır. Dahası
vardır. Batı dünyası gerçekleri kendi politikaları ve çıkarları doğrultusunda saptırabilir, işine geldiği biçime sokar ve bunun evrensel doğru olduğunu kabul ettirir. Bu
nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun Bizans İmparatorluğu kurumları üzerine kurulduğunu, özgün olmadığını, hiçbir şey yaratmadığı tarihsel gerçeğini uzun yıllar düşünmüş ve kabul ettirmiştir. Bu “ötekini” küçümseme, zayıflatma ve yok ettiğinde de
herhangi bir kayıp olmayacağı inancını yaratma sonucunu getirir.
Bunun iletişim alanını ilgilendiren çok somut bir örneği vardır: hareketli harfle
baskı tekniğinin Uygur Türkleri tarafından bulunduğu bilgisini bize Batılılar öğretmiştir. Ama Batı’da yazılan iletişim tarihi kitaplarında bu bilgi yer almaz. Batılı Çin
uzmanlarının yazdıkları iletişim kitaplarına girmediği için öğrencilerin öğrenmesine
olanak yoktur. Buna karşılık Batı uygarlığının temel taşlarından biri kabul edilen
Roma İmparatorluğu’na ilişkin bilgiler için durum farklıdır. Örneğin Roma yolları
konusunda yapılan çok sayıda ve ayrıntılı çalışma uygarlık tarihinin en görkemli yol
yapım tekniğinin Romalılar tarafından gerçekleştirildiğini düşündürür. Görkemli yol
xii
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yapım teknolojisine -belki ortadan kaybolduğu için- İnka yollarını da eklerler ve tarih
orada biter.
Her toplumun kendi tarihini yazması gerekir. Bunun önemli olduğunu bize yakın
tarihte öğretmeye çalışan Mustafa Kemal olmuştur. Ama Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerinde tarihe bilimine verilen anlam ve önem unutulmuştur. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın tarihi üzerinde bilgilerimizi geliştirmek için çok az çaba harcadığımız; bu konudaki birikimlerimizi unuttuğumuz bir gerçektir. Böyle olunca da
başkalarının yazdıkları karşısında söyleyecek sözümüz neredeyse yok. Üstelik giderek artan bilimsel üretim ve onun sayesinde gelişen belgesel v.b. ürünler artık yeni
kuşakların zihinlerini belirleyen en önemli tarih bilgisine dönüşmektedir. Buna günümüzün ekonomik koşulları içinde kültür ürünlerinin dağıtımı/pazarlaması politikaları da eklendiğinde durum içinden çıkılması daha da zor hale gelmektedir. Okunmayan kitap, seyredilmeyen film, tiyatro oyunu, dinlenmeyen müzik “yok” olmaktadır.
Kültür ürünlerinin dağıtımını denetleyenler ne yazık ki neyin bilinmesi gerektiğine de
karar vermektedirler. Kitap ya da belgesel ilginç olabilir, ama binlerce kitabın yayınlandığı, yüzlerce belgeselin üretildiği bir piyasada kitabın “seçkin” kurumlar tarafından önerilmesi/dağıtılması, yine “seçkin” televizyon kanallarında tanıtılması gerekir.
Böylesine karmaşık bir dünyada asıl olanın üretim olduğunu yeniden hatırlamak,
geçmişi ve geleceği anlayabilmek için daha çok araştırmak zorundayız. Çünkü tarih
bilimi olan biteni yazanın koşulları ve istemleri doğrultusunda aktarır; başkalarının
gerçeklerini anlamak zorunda değildir. Ülkemizde bu doğrultuda bir atılım ya da çaba olduğu söylenemez. Bizde yeni olan, kendini, kendi tarihini yok etme, kendi varlığını ve ürettiklerini küçümseme girişimleridir. Yakın tarihimizin önemli gelişmelerini saptırma çabaları çoğalmaktadır. Örneğin Bandırma vapurunun lüks bir yolcu
gemisi, Mustafa Kemal’in “sarhoş!” bir yönetici olarak sunulmaya çalışılması, Cumhuriyet tarihinin baskı yönetiminden ibaret olduğunun anlatılması gibi. Bunlar çok
sık tekrarlanan “resmi” tarihin sorgulanması ya da “özgün” tarih yazma girişimleri
midir? Yoksa çağdaşlık görüntüsü altında yeni mandacılık arayışları mı? Onca uğraş
ve özveriden sonra onur duyulacak başarılı bir geçmiş yokmuş gibi davranmanın büyük yanlışlık olduğunu bilmek gerek.
Çocuklarımıza geçmişle ilgili ve tarih adı altında öğrettiklerimizin tutarsız, mantıksız hatta gülünç ve acınacak bilgilerden ibaret olduğunu bilmemiz gerekiyor. Batı’da Uygur Türklerinin insanlık tarihine katkılarının öğretilmediğinden yakınabiliriz,
ama kendi çocuklarımıza öğretilmemesinin sorumlusu kimdir? Eğitim sistemi bilim
adamlarının araştırma bulgularının ortaöğretim tarih kitaplarına girmesine izin vermeyecek tuhaf bir uygulama içindedir. Bu nedenle Niyazi Berkes’in yıllar önce yazGazeteciler Cemiyeti
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dıklarının izini ders kitaplarında bulamazsınız. Demokrasiyi bilgisiz ve yeteneksizlerin seçimle iş başına gelmesi olarak anladığımız gibi, önüne gelenin, ehil olmayanın
ders kitabı yazması da tuhafımıza gitmemektedir. Acınacak bir durum. Kitaplar kolay
okunur, anlaşılır, çağdaş bilgiler aktaran, çocukları düşündüren kaynaklar olmadığı
için “başarılı” olabilmek adına ezberlenmek zorunda kalınan kaynaklar haline geliyor. Çocuklarımız tarihi öğrenemedikleri gibi zorla ve ezberlemek zorunda kaldıkları
konulardan ömür boyu nefret etme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyorlar.
Böyle bir ortamda yabancı araştırmacıların yazdıklarının çevirilerinin okunmasından daha doğal ne olabilir. Tarih çalışmaları yapan kuruluşlar Batılı bilim adamlarının tezlerini kısa sürede çevirip yayınlama başarısını gösterebilmektedirler. Ama
Türkiye’de yapılan tezlerin, üretilen düşüncelerin yayınlanması -istisnalar dışındazordur. Bunun kabul edilebilir bir durum olduğu söylenemez. Batı’nın ideolojik denebilecek nedenlerle yol açtığı durum bizde, bilgisizliğin, özensizliğin yol açtığı durumla aynıdır. Onlar görmek istediklerini kanıtlamak ve güçlerini pekiştirmek için
tarih yazarken biz Cumhuriyet’in açtığı çığırı da unutmuş görünüyoruz.
Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın iletişim alanında da görülen kargaşanın bir ölçüde aşılabilmesi amacını taşıyor. Alanın bütün eksikliklerini giderme gibi
bir iddiası yok. Çünkü daha çok araştırmaya ihtiyacımız var. Ama çok sayıda araştırmacının katkısıyla hazırlanan bir çalışmanın temel amacı bilinenleri arttırmak, düşünmeye yöneltmek ve başarabilirse yeni araştırmalara yol açmak. Dün ile anlatılmak
istenen 1920-1980 dönemidir. Bugün 1980’den sonraki gelişmeleri içermektedir.
Yarın konusunda hazırlıklarımızın çok yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu bölüm sınırlı,
ama geleceğimizi yeterince düşünmediğimizin de göstergesi. Batı dünyasındaki gelecek tartışmalarının ötesine gidebilmemiz gerekir. Genç kuşaklar için düşünülmesi
gereken bir alan görünüyor.
Çalışmaya katkıda bulunarak bildiklerini, öğrendiklerini paylaşmayı kabul eden
değerli yazarlara teşekkür ederim. Çabalarının bugünü anlamaya katkıda bulunduğu
gibi kitle iletişimini sorgulamanın gelecek kuşaklara da bir gelenek olarak aktarılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Katkısı olan iki meslektaşımı özellikle anmam gerekir: Prof. Dr. Nazife Güngör ve Doç. Dr. Ruhdan Uzun. Prof. Güngör 2004-2009
döneminde Gazi Üniversitesi yönetimindeki görevlerine rağmen çalışmaya ilgi gösterdi ve destekledi. Doç. Uzun her zamanki sessiz sakin ama sonuç getiren sabırlı
yardımlarını hep sürdürdü. Onun bu özverili desteği olmasa bu çalışmanın daha uzun
süre tamamlanmasına olanak yoktu.
Bu çalışmanın yayınlanmasında beş yılı aşan bir gecikme oldu. Bunun okuru ilgilendiren önemli bir boyutu bazı yazılardaki değerlendirmelerin görece eskiye dayanxiv
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masıdır. Bunu ulaşabildiğimiz yazarlara hatırlattık. Güncelleme olanaklarını kullanabildiğimiz yazılar oldu, kullanamadığımız yazılar oldu. Gecikmenin bir yararı yeni
gelişmelerden de söz etme olanağı bulmamızdır. Yazılarını yıllar önce tamamlayıp
yayınlanması için verenlere özür borçluyum. Ama bütün kusurun bana ait olmadığını
bilmelerini rica ederim.
Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın’ın yayınlanmasını üstlenen Gazeteciler Cemiyeti’ne de içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin ve çalışma arkadaşlarının desteği olmadan bu yayının okura ulaşmasına olanak
yoktu. Onların yurt sevgileri ve mesleğe bağlılıkları her türlü övgünün üstündedir.
Ankara, 1 Temmuz 2009
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
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Önsöz II

T

ürkiye’de Kitle İletişimi Dün Bugün Yarın’ın birinci baskısının yayınlanması
üzerinden sekiz yıl, Başkan Nazmi Bilgin’in ikinci baskının yapılabileceğini
bildirmesinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. İlkini gözden geçirdik, yeni yazılarla geliştirdik. Biz bunları yaparken ülkemizde kitle iletişimi alanında ortaya çıkan
gelişmeler endişe verici boyutlara ulaştı. Yüzlerce gazeteci işini kaybetti; tutuklu ve
hükümlü gazeteci sayısı arttı, artıyor.1
Bu gelişmelerde AKP iktidarının olaylar karşısında dayatmacı ve kutuplaştırıcı
yönetim anlayışının da etkisi oldu. İstanbul’da 2013 Gezi olaylarından sonra gerginleşen siyasal/toplumsal ortam, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları ve yol
ayrımı sonrası Cemaat’in 15 Temmuz 2016’da giriştiği darbe, ülkedeki dengeleri
altüst etti. Ergenekon ve Balyoz davalarının yarattığı travmadan kurtulduk derken
kalkışma sonrası ilan edilen OHAL uygulamalarının sıkıntıları başladı. Cumhurbaşkanı darbe girişiminden bir yıl sonra piyonlar, kaleler, filler, atlar, vezirden sonra
sıranın şaha geleceğini söylüyor. Bunun ne kadar bir zaman alacağı konusunda bilgi
yok. OHAL yöne-timinin daha uzun bir süre geçerli olabileceği düşünülebilir. Bu
yetmezmiş gibi OHAL gölgesinde yapılan 2017 Anayasa referandumunun sonuçları
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarıyla iyice tartışmalı hale geldi.
Bütün bu gelişmeler sırasında AKP iktidarı iletişim sistemi üzerindeki denetimini
arttırdı. Radyo, televizyon ve gazetelerin çoğu siyasal iktidarın çizgisinde yayın yapıyor. Farklı çizgide olanlar RTÜK, yargı ya da mali denetimle kontrol altında tutuluyorlar. İnternetin işleyişi olayların gelişimine göre yavaşlatılabiliyor; içeriği uygun
bulunmayan sitelerin kapatılması yaygın bir uygulama haline geldi. 2 Dahası yeni
medya alanındaki uygulamalarla ilgili bilgilere de ulaşılamıyor. Özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin bu listeye yapılan yasal değişikliklerle iktidarın yargı üzerindeki
denetimini arttırması da eklendi. Demokrasinin vaz-geçilmez ilkesi olarak bilinen
kuvvetler ayrılığı artık sözde bir ilke haline geldi.
Türkiye’de Kitle İletişimi Dün Bugün Yarın’ın ikinci baskısı böyle bir toplumsal
ve siyasal ortamda hazırlandı. Birinci baskıda yer alan yazıların büyük bir bölümü
1
İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu, Gazeteciler Cemiyeti, 2017. İşini kaybeden gazeteci sayısı 2014’te 330, 2015’te
590 oldu. Bu sayı 2016 yılında 3.655’e yükseldi. Tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısı Temmuz 2016’da 33 iken sayı yıl sonunda
150’ye ulaştı. Rapor, s. 20,21.
2
Engellenen/kapatılan site sayısı 2012 yılında 15 bin 92, 2014’te 66 bin 244, 2015’te 103 bin 885 ve 2016 yılında 107 bin
992 oldu. A.k., s. 25.
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yazarları tarafından gözden geçirildi, geliştirildi, güncellendi. Bu yazarlar soyada
göre alfabetik sırayla: Metin Aksoy, Ümit Atabek, A. Elif Emre, Nazif Ekzen, Hülya
Eraslan, Nazife Güngör, Tuğba Asrak Hasdemir, Raşit Kaya, Bülent Tellan, Tolga
Tellan, Asuman Tezcan ve Ruhdan Uzun.
İkinci baskının yeni yazarları var: Cüneyt Akalın, Tuncay Alemdaroğlu, Yurdagül
Bezirgân Arar, Birsen Çetin, Özge Ercebe, Şakir Eşitti, Mehmet Işık, Yusuf Kanlı,
Nuri Kolaylı, Arda Odabaşı, Sevgi Özel, Hülya Öztekin, Erkan Saka, Ceren Saran,
Sinan Tunç, Yıldız Yazıcıoğlu, Rahmi Yıldırım ve Hadiye Yılmaz. İlk baskının bazı
yazarları engelleri yüzünden yazılarını gözden geçiremediler. En ciddi engel Prof.
Dr. Mehmet Yüksel’inki oldu. Vakitsiz bir biçimde aramızdan ayrıldı. Sevgili hocamız Emin Özdemir’i de bu yıl içinde kaybettik.
Bu baskının gerçekleşmesinde büyük yardımlarını gördüğüm üç iki kişiyi anmam
gerekir. İkisi meslektaşlarımdır: Prof. Dr. Ruhdan Uzun ve Dr. Hülya Eraslan.
Ruhdan Uzun ilk baskıda olduğu gibi bu baskının hazırlanmasında ve eksiklerini gidermede yardımcı oldu. Hülya Eraslan metnin gözden geçirilmesi, eksikliklerinin
tamamlanmasında özveriyle çalıştı. Anmam gereken üçüncü kişi Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı’dır. Gazeteciler Cemiyeti’nde Özgürlük İçin
Basın projesinde birlikte çalıştığımız Kanlı’nın üretkenliği ve olağanüstü özverisi her
türlü övgünün üzerindedir. Kanlı bu baskının hazırlanmasında bazen sayfa düzenleyici bazen editör olarak katkı verdi. Kıbrıs sorununun anlaşılmasında tükenmek bilmeyen enerjiyle yazdığı yazılarıyla hepimizi aydınlatan Kanlı, Türk basınının gelişimini anlaşılır kılmak için de büyük çaba gösterdi.
Bu çalışma iletişim alanındaki durumu olduğu kadar eksiklikleri ve yanlış uygulamaları da gözler önüne sermektedir. Gelecekte yapamadıklarımızdan çok yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Genç kuşakların her
şeye rağmen iletişim özgürlüğünü nasıl geliştirebildiğimiz üzerine düşünüp yazacaklarını umuyorum.
Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın’ın ikinci baskısına katkıda bulunan
herkese ve yeniden okura ulaşmasını sağlayan Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim
Kurulu üyeleri ile Başkan Nazmi Bilgin’e en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların
mesleklerine bağlılıkları ve yaşananları sorgulama istekleri özgürlüklerimizin güvencesi olmaya devam edecektir.
Ankara, 24 Eylül 2017
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
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Avukat, tuncayalemdaroglu@yahoo.com

Abdülrezak Altun,
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Ayşe Asker,
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Dün

B

u bölüm esas itibariyle Cumhuriyet yönetiminin kuruluşundan 1980 yılına kadar olan gelişmeleri ele almaktadır, ancak Cumhuriyet dönemini etkileyen bazı
temel özelliklere dikkat çekebilmek için Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem gelişmelerine de yer verdik.
Dün, tek bölüm olsa da kendi içinde farklı dönemler içermektedir. Bir kere
1920’lerden İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönem vardır. Tek parti yönetiminin iktidarda olduğu bu dönem iletişim politikaları açısından kendi içinde tutarlılığı ve özgünlüğü olan bir dönemdir.
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Bugün bir kısım araştırmacıların sansür, baskı, kontrol sözcükleriyle anlatmaya/eleştirmeye çalıştıkları uygulamaların amacı çağdaş cumhuriyetin korunması ve
geliştirilmesidir. Takriri Sükûn, 1930 Basın Yasası (hükümete gazete kapatma yetkisi
veren 50. maddesi), hâlâ incelemeyi bekleyen “bürokrasi” tarafından kurulan kaba
baskı rejimi bu dönemin önemli gelişmeleridir.
Bunlara bakarak yapılan değerlendirmeler eksiktir çünkü bu dönemin asıl özelliği
Anadolu Ajansı ve Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi gibi özerk yapılanmalarıdır.
Buna gazeteciliği meslek yapan ve etik anlayışı getiren Türk Basın Birliği (1938)
yasasıdır.
Bu dönemin önemli bir başka özelliği gazetecilerin eğitimine verilen önemdir. Bu
önemli özellikler göz ardı edildiğinde geriye sansür, denetim ve gazete kapatma kararları kalmaktadır. Devletin zaten tuttuğu ve sakladığı kayıtlara bakarak dönemin
temel özelliklerinin göz ardı edilmesi yaygın uygulama haline gelmiştir.
Cumhuriyet’in iletişim politikaları İkinci Dünya Savaşı sonrasında, yeni dünya
koşullarına uygun olarak, CHP tarafından ortadan kaldırılmaya başlandı. Demokrat
Parti 1950 sonrasında kalanları tasfiye edecektir. Onun yönetiminde tercihler değişecek; Cumhuriyet’in korunması düşüncesinin yerini parti çıkarları alacaktır.
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Cumhuriyet’in devraldığı kitle iletişim yapısı
Korkmaz Alemdar

T

ürkiye’deki kitle iletişim sistemini anlamak ve değerlendirebilmek için Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e miras kalan yapının bilinmesinde yarar vardır. Bu yapıyı bütün yönleriyle bildiğimiz söylenemez. Araştırmalarımız henüz eksiktir ama bilinenlere dayanarak bir değerlendirme yapılması mümkündür.
Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün büyük imparatorluklar gibi, gereksinim duyduğu bilgileri, haberleri etkili bir biçimde toplayabilen ve değerlendirebilen
bir örgütlenmeye sahip olduğu hatırlanmalıdır. Haber iletimi merkezi yapı içinde iyi
düzenlenmiştir. Menzil, ulak, çavuş ve peyk örgütlenmesi sistemin etkili biçimde
işlemesini sağlıyordu. Bu yapının 16. yüzyıldan itibaren geliştiğini, imparatorluğun
her yanını kapsayacak biçimde örgütlendiğini biliyoruz. Ancak Batı ile süren mücadelede, dünya ticaret yollarının değişmesinin uzun sürede yarattığı ekonomik sıkıntılar, iletişim sistemini de etkilemiştir. Askeri yenilgiler, mali kaynak sıkıntıları menzil
örgütü başta olmak üzere sistemin işleyişinde aksaklıklar yaratmıştır. Ama daha
önemlisi Batı dünyasında kapitalizmin geliştirdiği iletişim olanaklarının imparatorlukta yaratılamamış olmasıdır.
Bunun iki önemli örneği vardır: matbaa ve gazete. Hareketli harflerle baskı tekniği (matbaa) Uygur Türkleri tarafından bulunmuş, Çinliler tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte, 15. yüzyılda Johannes Gütenberg’in keşfinden sonra dünyaya yayılmıştır (Bossert, 1937). Osmanlı İmparatorluğu bu önemli icadın farkındadır, ancak
ülkenin toplumsal yapısı matbaanın sadece belli kesimler için kullanılması sonucunu
yaratmıştır. Bizi ilgilendiren önemli konu, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler dışında
kalan ve çoğunluğu oluşturan Türklerin matbaayı iki yüz yıl sonra kullanmış olmalarıdır (Berkes, 1973: 52-59).
Benzer biçimde gazete de Osmanlı İmparatorluğu’nda gecikme ile gelmiş ve önce
yabancılar tarafından kullanılan bir iletişim aracı olmuştur. Kapitalizmin yarattığı ve
onun gelişimine katkıda bulunan iletişim araçları Osmanlı İmparatorluğu’na toplumsal gelişmenin yarattığı bir gereksinim ve bunları karşılayabilecek düzenlemelerle
değil, Batı kapitalizminin nüfuzu ve yarattığı etkiyle girmiştir. Bunun önemli sonuçları olmuştur. Matbaa ve basın Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılmaya başlandıktan sonra bilginin ve kültürün yaygınlaşmasını sağlayan araçlar olmamışlardır. Yani
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bu araçlarla basılan kitapların konuları ve sayıları sınırlıdır; bunları satın alacak, yenilerinin basılmasını teşvik edecek bir talep yoktur. Oysa Batı’da bilginin yaygınlaşması süreci matbaadan önce başlamıştı ve baskı tekniğindeki gelişme bu süreci destekleyen, geliştiren ve yaygınlaştıran bir etki yaptı.
Gazeteler için de benzer durum söz konusudur. Batı’da ticari kapitalizmin geliştirdiği haber dolaşımı önce haber mektuplarını sonra da gazetenin ortaya çıkmasını
sağladı. Yani gazeteden önce haber gereksinimi ve dolaşımı vardı; gazete bunun baskı teknikleri ve kâğıt üretiminin gelişimi ile kazandığı yeni bir biçimi oldu. Osmanlı
toplumu için de aydınlarının Batı’yı tanımaya başladıkları sırada tanıştıkları, halkın
aydınlanması için umut bağladıkları, toplumsal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için
yararlı olacağına inandıkları bir araçtı. Bu doğrultuda işlev görse de imparatorlukta
artan yabancı müdahalesini ve çıkarlarını savunan, Osmanlı halkı için söylenmesi
gerekenleri söylediğinde de yönetim açısından sakıncalı olarak değerlendirilen ve
baskı altına alınan bir araç haline geldi. Gazetecilik daha başlangıçtan itibaren zor bir
meslek oldu.
Bir başka sonuç iletişim alanının yasal düzenlemesi ile ilgilidir. Batı dünyasında
gazetenin ortaya çıkışından sonra gündeme gelen önemli konulardan biri basın özgürlüğü olmuştur. Bu özgürlük gazete kullanılmaya başlandıktan sonra kendiliğinden ve
kolaylıkla elde edilen bir özgürlük değildir. Kralların, hükümetlerin basını denetleme
çabaları uzun mücadeleler sonucu sınırlandırılmış ve kazanımlar daha sonra gelişen
iletişim araçları için de geçerli olmuştur. Bu kuşkusuz gazeteyi yaratan toplumsal
sınıfın -burjuvazinin- ara sıra işçi sınıfının desteği ile yürüttüğü mücadelenin bir sonucudur. Osmanlı İmparatorluğu’nda gazeteci/aydın talebinin dışında bir özgürlük
mücadelesi yürütüldüğünü söylemek zordur. İlk basın yasası (1865), Tercümanı Ahval’in yayınından beş yıl sonra Batı’nın baskıcı yasalarından kopyalanmış; bu basını
denetlemekte yeterli olmayınca hükümet denetimini sürekli kılacak bir düzenleme ile
(1867, Âli Kararname) güçlendirilmiştir. Birinci Meşrutiyet anayasasının öngördüğü
“basının yasalar çerçevesinde özgür” olduğu ilkesi uygulama olanağı bulamamıştır.
Yasal düzenlemelerin getirdiği sınırlamalara 19. yüzyılın son çeyreğinde eklenen
sansür uygulamaları (Demirel, 2007), Osmanlı topraklarında basın özgürlüğünden
söz edilmesini olanaksız hale getirmiştir. Sansürsüz basın ancak İkinci Meşrutiyet’in
ilanı ile mümkün olabilecektir.
Gazete Osmanlı toplumsal yapısı ile öylesine uyumsuz bir iletişim aracıdır ki,
modern merkezi devletin olmazsa olmaz bir aracı olarak planlanan (Lewis, 1991:9596) Takvimi Vekayi bile düzenli yayınlanamamış, baskı sayısı sınırlı olmuş, yeterince
de dağıtılamamıştır (Yazıcı, 1983; Koloğlu, 1992). Ama bazı eyaletlerde valiler tara4
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fından yayınlanan vilayet gazeteleri geleceğin yerel basını için hazırlık oluşturmuştur. Ama Şinasi’nin girişimi (Tercümanı Ahval), gazete yayınlamanın ülke için ne
kadar önemli olduğunu vurgulasa da kamuoyunu oluşturma ve yönlendirmedeki başarısı hükümet denetiminin artmasına yol açmıştır.
Büyük zorluklarla karşı karşıya olan basının maddi sınırlılıklarını da vurgulamak
gerekir. Osmanlı İmparatorluğu’nda yayınlanan gazetelerin sayıları ve tirajları sınırlı
olmuştur. İstanbul’da basılan bir gazetenin imparatorluk topraklarında düzenli bir
dağıtımından söz etmek olanaksız olduğu gibi, başka büyük kentlerde yayınlanan
gazetelerin başkente ulaştırılması da pek nadir bir iştir. Gazetelerin yerel gazete oldukları, neredeyse tamamının yayınlandıkları yerde okunduklarını söylemek yanlış
değildir. Bunların neden mi yoksa sonuç mu olduğunu sorguladığımızda kesin yanıt
vermenin zorluğu ile karşılaşırız ve hep aynı noktaya, toplumsal bir sınıf olarak burjuvazinin güçsüzlüğü gerçeğine döneriz. Bu nedenle imparatorluk yönetiminden talep
edilen özgürlük sınırlıdır; sorunlarla ilgilenecek, çözüm yolları arayacak, bunların
yaşama geçirilmesi için baskı yapacak güçler yetersizdir. Yapılan yayınların da dağıtımı/okunurluğu/etkisi sınırlıdır.
20. yüzyılın başında II. Meşrutiyet’in ilanı özgür basın konusunda geçmişin acı
deneylerini silen bir etki yaratmıştır. Yayınlanan gazete sayısındaki artış, Osmanlı
toplumunda söyleyecek sözü olanların bunları süreli yayınlarla aktarmaya çalışacak
güce ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu çabalar imparatorluğun dağılmasına neden olan Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı gibi büyük ve yıpratıcı çatışmalar sürecinde yine kısa ömürlü olacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa kapitalizminin etkisiyle giriştiği reform (Tanzimat) sürecinin -bugünkü deyişle küreselleşmenin- iletişimi geliştirecek sonuçlar ürettiğini de dikkate almak zorundayız. Bunlar
içinde en önemlilerinden biri telgrafın kullanımı ve posta örgütünün modernleştirilmesi ve gazete yayınlanmasıdır. Bunlar Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişin
başarısında büyük rol oynayacaktır. Benzer biçimde eğitim reformunu da anmamız
gerekir. Osmanlı eğitim sistemindeki iyileştirmeler, nitelikli insan gücü ve yönetici
kadroları yetiştirmeyi hedeflerken, beklenmedik bir biçimde siyasal muhalefet hareketlerinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda genel olarak toplumsal yapı, özel olarak iletişim sisteminin gelişimi ve işleyişi ile ilgili olarak daha çok bilgiye gereksinim olduğu ortadadır. Ancak üç kıtada altı yüzyıl süren egemenliğin sona erişi doğal olarak imparatorluk hakkında sorgulamalara da yol açmıştır. Bilinen odur ki, iletişim sistemi ancak
güçlü örgütlenmelerde iyi işler. Siyasal ve ekonomik sistemde ortaya çıkan sorunlar
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iletişim sistemini daha da sorunlu hale getirecek etkiler yapar. Bunların birbirinden
ayırt edilerek incelenmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle Cumhuriyet’in hangi olanakları ve sorunları devraldığını düşünmek zorundayız. Bunların hangilerinin yapısal
hangilerinin izlenen siyasetin sonucu olduğunu da ayırt etmemiz gerekir. Ama şurası
da bir gerçektir ki, Türkiye Cumhuriyeti Anadolu’da ihmal edilmiş bir yol ağı, sadece
Batı emperyalizminin ülkeye girişini kolaylaştıran bir demiryolu sistemi, kitap ve
gazete basımını yaygınlaştıramamış -okuryazarlığı geliştirememiş- bir kültürel ve
toplumsal yapı devralmıştır. Mustafa Kemal’in Nutuk’ta betimlediği 1919 Anadolu’sunun genel durumu iletişim açısından da geçerlidir. Haberin ve bilginin ülkede
yayılmasını sağlayan toplumsal örgütlenme ve bunu sağlayacak teknik olanaklar sınırlıdır. Bunların hepsi bir süreç içinde kurulacak, geliştirilecek ve Cumhuriyet’in
kurulmasına olanak veren düzeye çıkartılacaktır.
Kaynaklar
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Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe dışı basın
Hülya Eraslan

O

smanlı İmparatorluğu’nda Türkçe dışı basın, gazetecilik faaliyetlerinin doğup
gelişmesine öncülük etmiştir. Batılı güçlerin ve ülkedeki farklı dini ve etnik
yapıdaki grupların haber ihtiyacını karşılamak üzere çıkan ve gelişen Türkçe dışındaki basın 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar imparatorluk topraklarında bir yüzyılı aşkın süre boyunca etkili olmuştur.
Osmanlı ülkesinde 1793 yılında Fransızca ilk süreli yayının ortaya çıkışından
Cumhuriyet dönemine kadar Türkçe dışında 22 dilde - Almanca, Arapça, Arnavutça,
Boşnakça, Bulgarca, Çerkezce, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça,
Hintçe, İngilizce, İtalyanca, Kürtçe, Rumca, Romence, Rusça, Sırpça, Urduca ve Yahudice (Ladino ve İbranice) - gazete ve dergi yayımlanmıştır (Ebuzziya,1985:29-45).
Bu yayınların bir kısmı Batılılar ve onların ülkedeki temsilcileri tarafından siyasi ve
ticari nedenlerle Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve başka dillerde çıkartılırken bir kısmı da Osmanlı tebaasını oluşturan gayrimüslim ve farklı etnik gruplarca
hem anadillerinde Rumca, Ermenice, İbranice hem de anadillerine özgün alfabeleriyle Türkçe yayımlanmışlardır. Ermenice harfli Türkçe, Grek harfli Türkçe, İbrani harfli Türkçe gazete ve dergiler Türkofon Rum, Ermeni, Yahudi Osmanlı tebaası tarafından ekonomik, siyasi, dini ve kültürel haber ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1840’lı
yıllardan itibaren varlık göstermeye başlamışlardır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar yayınlanan Türkçe dışı gazete ve
dergilerin sayısı 2046 olarak hesaplanmaktadır. Ebuzziya, bu sayının gerçek rakamın
beşte biri olduğunu düşünmektedir (1985:29-45). Varlığından haberdar olduğumuz
ve yayınlanmış olabileceği konusunda tahminde bulunduğumuz bu yayınların nitelikleri -günümüze büyük bir kısmı ulaşmamıştır- tam olarak bilinmese de etkililik düzeyi ve nicelik olarak fazlalığı basın tarihi açısından Türkçe basının yanında Türkçe
dışı basının doğuşu ve gelişimi üzerine düşünmemizi zorunlu kılar.
Avrupa’nın her alanda hızla ilerleme sürecine girdiği bir dönemde Osmanlı’nın da
aynı hızla güç kaybederek yarı sömürge konumuna düşmesi imparatorluğu çağı anlamakta ve yakalamakta zorlanan bir hale dönüştürmüştü.
Osmanlı’nın Batı’ya tanıdığı kapitülasyonlar giderek genişlemiş, adli ve kültürel
konuları da kapsar hale gelmiştir. Ticari kapitalizmin ürünü olan gazete de Osmanlı
Gazeteciler Cemiyeti
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ülkesinde bu dolaylı ilişkilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır.
Osmanlı topraklarındaki ilk süreli yayın 1793 yılında İstanbul’daki Fransız Büyükelçiliği’nce çıkartılan Bulletin de Nouvelles’dir. Bu haber bülteninin yayımlanma
amacı Osmanlı topraklarındaki vatandaşlarına Fransız Devrimi’nin propagandasını
yapmaktı. Bu yayını yine İstanbul’da çıkartılan Gazette Française de Constantinople
(1796) isimli ikinci bir gazete takip etti. Bu gazete düzensiz aralıklarla iki yıl boyunca yayımlandı. Fransızların Mısır’ı işgal girişimi gazetenin sonunu hazırladı. Fransız
Devrimi’nin yarattığı ortamda çıkan son gazete ise Le Mercure Oriental’dir. Önemli
bir liman-ticaret şehri olan İzmir Türkçe dışı basının gerçek anlamda gelişme merkezi oldu. Osmanlı ülkesinde önemli ticari, adli, kültürel ayrıcalıklar elde eden Avrupalı
devletler söz konusu imtiyazlardan yararlanabilmek için sağlıklı habere ihtiyaç duydular. Fransızlar bu kez İzmir’de 1824 yılından başlamak üzere ardı ardına
Smyrnéen, Spectateur Oriental ve Courrier de Smyrne isimli gazeteleri yayımladılar
(Alemdar, 1978:1-8; 1988:38-43).
Ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda Batı’dan oldukça farklı bir geçmişe sahip olan Osmanlı devleti, 40 yılık bir gecikmeyle ilk Türkçe gazetesini 1831 yılında
Takvim-i Vekayi adıyla yayımlanmıştır. Bu gazetenin Türkçe dışında Fransızca
(Moniteur Ottoman), Ermenice (Takvim-i Vekayi Lıro Kir / Medzi Derutyanın
Osmanyan), Rumca (Ottomanikos Minitor), Arapça (Takvimü’l Vekayi) ve Farsça ve
Ermeni harfleriyle Türkçe nüshalarının da bulunması gözden kaçırılmaması gereken
bir durumdur. Osmanlı devleti farklı etnik gruplardan oluşan tebaasına seslenebilmek
için yeni tanışıp kullanmaya başladığı gazeteyi Türkçe dâhil toplam yedi farklı nüsha
şeklinde basmıştır (Kabacalı, 2000:51-55).
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eserinde Takvim-i Vekayi’nin Fransızcası Le Moniteur Ottoman’ın Arapça harfli Türkçe nüshasının birebir aynısı olmadığına dikkat çeker. İçerik olarak Takvim-i Vekayi Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
gündelik olayları ve Avrupa’daki gelişmeleri aktarırken Fransızcası Türkiye’deki
olayları ve padişahın reformlarını Avrupalı okuyuculara tanıtma ve beğendirme gayreti içindedir. Berkes, Le Moniteur Ottoman’da yer alan yazılar aynı zamanda Fransızca okuyan Avrupalılara Osmanlı devleti hakkında dolaşan yanlış görüşleri düzeltme, Osmanlı’nın iç ve dış politikasını tanıtma, ticaret alanındaki ilerlemelerini bildirme amacını güttüğü belirtir (2004:200-201).
Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe dışı basının yaygın dili Fransızcadır. Doğu
Akdeniz bölgesinde Fransa’nın 16. yüzyıldan beri geliştirmiş olduğu ticari ilişkiler
Fransız diline üstünlük sağlamıştır. Bu durum 20. yüzyılın başlarına kadar devam
etmiştir. Yayımlanan gazeteler hangi devletin ya da hangi dini ve etnik grubun organı
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olursa olsunlar Fransız dilini kullanmışlardır (Alemdar, 1978:2). Koloğlu’na göre,
gazetelerin Fransızca yayınlanma sebebi Fransızca eğitim veren çok sayıda okulun
varlığı ve bu okullardan mezun olanların kültürel açıdan da bu gazetelere ihtiyaç
duymasıdır. Sadece Türkiye’deki Avrupalıların ve Levantenlerin değil, aydın Türklerin de bilgi ve kültür kaynağı Fransızca gazetelerdi (1994:25). 1839’dan 1922’ye kadar Osmanlı ülkesinde 400’den fazla Fransızca gazete ve dergi yayınlanmıştır. İstanbul’da çıkan Fransızca gazeteler bu sayının yarısını oluşturmakla beraber etki ve tiraj
bakımından diğer yarının 4-5 kat fazlasıdır. Bu durum sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da da etkili olmuş, kimi zaman Fransızca basın Türkçe basını geride bırakmıştır
(Koloğlu, 1994:336).
Türkiye’de en uzun süre yayınlanan Fransız gazetesi ise Stamboul’dur (18751964). 1868 yılında Levant Times and Shipping Gazette adıyla kurulan gazete
1875’te Stamboul adını alır. 1875-1896 yılları arasında İngiltere’nin çıkarlarını savunan gazete sahibinin değişmesiyle birlikte 1896-1964 yıllarında Fransa’nın çıkarlarını
savunmaya başlamıştır. Cumhuriyet döneminde gazetenin adı İstanbul olarak değiştirilmiştir (Alemdar, 1978:1-5). Fransızca yayınlardan sonra Ermeni basını Osmanlı
tebaası içinde en fazla gazete ve dergiye sahip gruptur. 600 civarında Ermenice yayın
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı İstanbul kökenli bir kısmı da Anadolu kökenlidir
(Ebuzziya, 1985:36).
Türkçe dışı basının merkezi İstanbul’dur. Ticaretin geliştiği İzmir kenti özellikle
19. yüzyılın yarısında yabancı dilde ağırlığını hissettirmişse de Fransızca, İtalyanca,
İngilizce, Ermenice, Rumca, Farsça, Almanca ve diğer pek çok dilde yayınların merkezi rakipsiz İstanbul olmuştur. Bununla birlikte Beyrut kentinde Arapça yayınlar
sayıca zengindir. Rumca basın İstanbul dışında kültür ve ticaret şehirleri olan İzmir
ve Selanik’te gelişmişti. Trabzon ve Yanya gibi diğer vilayetlerde de Rumca gazeteler basılmaktaydı. Osmanlı döneminde tahmini 248 Rumca gazete ve dergi basılmıştı
ve bunların büyük bir kısmı Türkiye’de yaşayan Rumlar tarafından çıkarılırken;
Türkler, Ermeniler, Yunanistan vatandaşları, Fransızlar ve İtalyanlar da yayın yapıyorlardı (Arslan, 2005:181-183).
Osmanlı’da Türkçe dışı basın ile ilgili olarak yasal düzenlemelere baktığımızda
yayınların hem Osmanlı hükümetinin hem de kendi hükümetlerinin kontrolü altında
olduğu görülür. 1864 yılındaki Matbuat Nizamnamesine göre gazete çıkarmak isteyenlerin eğer Osmanlı tebaasından iseler Maarif Nezaretine, yabancı iseler Hariciye
Nezaretine başvurmaları gerekecektir (İskit, 1943:16).
Batılı güçler tarafından Osmanlı topraklarında yayımlanan gazeteler genel olarak
ülkelerinin politikalarını desteklemişlerdir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nu savunGazeteciler Cemiyeti

9

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe dışı basın

duklarını düşündüren dönemler de vardır. Bu, savundukları yabancı tüccarların çıkarlarının İmparatorluk çıkarları ile aynı doğrultuda olduğu dönemlerde görülmüştür. Bu
durumda da Osmanlı “yanlısı” yayın politikaları kendi hükümetlerinin tepkisine yol
açmış ve üstün gelen Avrupa’nın çıkarları olmuştur.
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O

smanlı İmparatorluğu’nda gazeteciliğin ortaya çıkışında Batı kapitalizminin
belirleyici rolü gazetecilik mesleğinin pratiklerinde de karmaşık ve kabul edilmesi güç uygulamalar ortaya çıkarmıştır. Niyazi Banoğlu’nun Dünya gazetesinde
yayınladıkları bu açıdan öğreticidir. II. Abdülhamit döneminde İstanbul’da Levant
Herald gazetesini yayınlayan İngiliz yurttaşı Edgar Whitaker hükümete şunları yazar:
“Karşı karşıya kaldığım zor durumu bilgilerinize sunmak zorundayım. Bunu
ayrıntılı olarak açıklamak için 1877 yılında yani hükümetin her taraftan eleştirildiği sıradaki durumumdan söz edeyim. Bu sırada hükümetin çıkarlarını korumaya
bütün gücümle çalıştım. Büyük memurlar arasında bağlılığıma tanıklık edecek bazı adamlar vardır. Bu kişiler, hizmetlerimi unutmuş olsalar bile gazetemin koleksiyonları bu çalışmamın tanığıdır. Bu yaptıklarıma karşılık bir ödül almadım. Tersine hükümet ödeneğimi kıstı, gazetemi sürekli olarak kapattı. Bu durum sekiz yıl
sürdü. Elimdeki bir kısım malımı, Çanakkale’deki çiftliğimi, İstanbul’daki arsamı
satarak durumumu korumaya çalıştım. Ama sonunda pek zor duruma düştüm.
Ödeneğimden sekiz yıldan beri toplanmış olan para ile pek çok kere kapatılan gazetenin zararı toplam yirmi bin lira tutar. 1886 yılında, yüzde yirmi eksiğiyle ödeneğim tekrar verildi ise de bu kez de sansür uygulaması başladı. Şimdi fevkalade
genişlemiş olan bu uygulama, sansür değil, adeta halkın olan biteni anlamasına
engel olmak üzere konulmuş bir tıkaçtır. Hatta kolera gibi felaketlerden bile bahsetmek, yazmak yasaktır. Bu halde Osmanlı ülkesinde bir gazetecinin ne zor durumda olduğu anlaşılır. Gazetelerin okurları azalmış, uğradığım zarar artmıştır.
“Şimdi ise başladığım noktadan daha zor bir durumdayım. Ömrümün sonuna
kadar sefalette kalmamak için yardımlarınızı rica ediyorum. Aksi halde, Osmanlı
ülkesinde otuz beş yıl içinde topladığım bilgileri başka ülkelerde yayınlamak zorunda kalacağım. Hükümet bana yardım ederse bu para ile bir yer satın alır, vermekte olduğum ağır kiralardan kurtulmuş olurum. Bu da geçinmeme yardım
eder.” (Dünya, 13 Kasım 1955).
Whitaker başvurusuna yanıt alamayınca isteğini tekrarlar: “Evrakımım Saray’a
takdim edilmemesine son derece şaşkın ve üzgünüm. İsteklerimin hükümet tarafından yapılıp yapılmayacağının kesin olarak bana bildirilmesini rica ederim. İstediğim
şey: Beyoğlu caddesinde matbaamın bulunduğu binanın satın alınarak bana verilmesidir.”
Kamil Paşa E. Whitaker’in bu müracaatını saraya sunmuş, Padişah Sadrazamdan
Gazeteciler Cemiyeti
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tekrar malumat istemiştir. Sadaretten 12 Ocak 1891 tarihinde yazılan karşılık şöyledir:
“Vitaker, tercümesi sunulan mektubunda gazetesinin bazen kapatıldığından ve
tatbik olunan sansür usulünden dolayı uğradığı zarara karşılık Beyoğlu’nda matbaa olarak kullandığı binanın satın alınmasını yahut satın alınması için bir miktar
para verilmesini istemektedir. Bu arzusu yerine getirilmediği halde, on sekiz seneden beri toplamış olduğu malumatı bastırmak üzere Osmanlı ülkesini terk etmek
zorunda kalacağını belirtmektedir.”
Kamil Paşa’nın görüşü:
“Günümüzde basının maddi çıkar sağlamak için yaptığı zarar verici yayınları
durdurmak için devletin fedakârlıklar yaptığı bilinmektedir. Bu yolla çıkar sağlamak isteyenlere yardımda bulunulmuştur. Levant Herald gazetesi imtiyaz sahibi
bile almakta olduğu yıllık bin lirayı yeterli görmeyerek, kendisine dolgunca bir para verilmesi veya ülkemizin durumunu açıklayarak para kazanmak için matbaasını
yabancı memleketlere götürmesine izin verilmesini istemekte, başka bir deyişle
Vitaker, bizden büyük miktarda para koparmak girişiminde bulunmaktadır. Bu
yolda Hariciye Mektupçusu Münir Bey tarafından bu gibi adamlara fena bir yol
açılmıştır. Yalan, yanlış haberlerin yazılmaması amacıyla birçok fedakarlıklar yapılmakta, bu yol ise bu gibi zararlı yayını önlemediği gibi, ihtiras sahibi açıkgözlerin arzusunu arttırmaktadır. Vitaker de bunlar arasındadır. Sansür usulünün kendi
matbaasına zarar verdiği iddiasına gelince: Bu zararın miktarından bahisle o nispette para isteme girişiminde bulunduğuna göre, başkalarının nefretini kazanan
yayınlara başlangıçta önem verilmemiş olsaydı, bunlar yayına devam edemezlerdi.
Bundan böyle bu gibi kötü niyetli yayınlara aldırış edilse ve sansür uygulansa bile
bunun Levant Herald gazetesinden başlanılması önerilemez. Vitaker’in susturulması konusunun ise, bu işlerde usta olan Münir Beye havalesi uygun olacaktır”.
24 Eylül 1890 tarihli bir belgeye göre, Hariciye bütçesinden basına 6 bin 700 küsur altın tahsisat ve aylık dağıtan Hariciye Mektupçusu (sonra Paris Büyükelçisi)
Münir Beyin bu olayla ilgili verdiği yanıt şöyledir.
“Yirmi bin lira kadar hayali bir hesap gösteren bu adamın (Vitaker), isteğinin
haksız ve yersiz olduğu anlatılmış, hükümetin kendisine para verme zorunda olmadığı söylenmiştir. Ancak, Padişah tarafından kendisine ihsan olarak bir şey verilmesi
gerekirse bunun bir zorunluluk değil, bir lütuf olacağı bildirilmiştir. Bunun için de
gazetesinin hükümet yanlısı yayın yapmasının şart olduğu hatırlatılmıştır. Bu açıklama üzerine, Vitaker lisanını değiştirerek matbaasının aletlerinin yenilenmesi gerektiğini, bazı borçlarının Osmanlı Bankasına devredilmiş bulunduğundan bu borçların
kapatılması için banka tarafından sıkıştırıldığını belirterek aletlerin değiştirilmesi için
12
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bin, borçlarının verilmesi için de bin altı yüz liraya ihtiyacı olduğunu, ayrıca şimdiye
kadar yapmış olduğu hizmetlerine karşılık olarak bir miktar aylık rica etmektedir. Bu
isteklerinde artık bir indirme yapamayacağını da belirtmiştir. Levant Herald gazetesinin İstanbul’da yayınlanması istendiği takdirde Vitaker’in doğru hesaba dayandığı
anlaşılan son teklifinin kabulü zatı şahanenin emir ve iradesine kalmıştır (Dünya, 15,
Kasım, 1955).
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II. Meşrutiyet’te kitle iletişimi (1908-1918)
Arda Odabaşı
23 Temmuz 1908’de meşrutiyetin ikinci kez ilanıyla başlayıp, 30 Ekim 1918’de
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla son bulan ve “II. Meşrutiyet” olarak adlandırılan 10 yıllık tarihsel kesit, Türkiye kitle iletişim tarihinde özel bir yere ve öneme
sahiptir. 1908 Jön Türk Devrimi, kitle iletişim alanında bir sıçramaya ve daha özgül
olarak da bir tür “basın devrimine” tekabül eder. II. Meşrutiyet dönemi söz konusu
olduğunda akla ilk gelen ve ihmal edilmesi mümkün olmayan şeylerin başında matbuat gelir. II. Meşrutiyet’te kitle iletişimi alanında beliren dinamizm, bu dinamizmin
temel olduğu gelişmeler ve özellikler, erken Cumhuriyet dönemi için bir altyapı oluşturacaktır.
Sansürün kaldırılışı ve basın rejiminin fiilen değişmesi
1908 ortalarına gelindiğinde Osmanlı matbuatı, yaklaşık 30 senedir gittikçe koyulaşarak sürmekte olan sansürün ve jurnalciliğin cenderesi altındadır. Baskının en şiddetli hissedildiği yer, imparatorluğun merkezi İstanbul’dur. O nedenle 24 Temmuz
Cuma sabahı İstanbul gazetelerinde çıkan birkaç satırlık (seçimlerin yapılıp Meclis’in
yeniden toplanacağına dair) resmî bildiri, tüm İstanbul’la birlikte, gelişmelerin az çok
farkında olan gazetecilerde bile şaşkınlık yaratmıştır.
Bir grup basın mensubu tarafından ertesi gün gazetelerin “hürriyet” havasını
yayması gerektiği düşünülmüş, bunun için de dönemin iki büyük gazetesi İkdam ve
Sabah’ın ortak hareket ederek sansürsüz çıkarılmasına, yazıların sansüre gönderilmemesine, sansür memurları provaları almak için gelirse direnilmesine, sansürü reddetmesine karar verilmiştir.25 Temmuz sabahı İstanbul’da gazeteler 30 seneden beri
ilk kez sansürsüz çıkar.1 Gazete sütunlarında on yıllardır görülmemiş, kamuoyunun
alışkın olmadığı serbest yazılar görülür. 24 Temmuz gecesi provaların ilgili mercilere
verilmeyip ertesi gün gazetelerin sansürsüz çıkışıyla, sansür gazeteciler tarafından
kaldırılmış, basın rejimi fiilen değiştirilmiş olur.
Basın patlaması
İstibdat (II. Abdülhamit) rejiminin uzun yıllar süren sansür ve ona eşlik eden jur1
Burada tarihsel bir hakkı teslim etmek üzere, bilinen sansürsüz ilk yayının, 24 Temmuz’da Selanik’te Yeni Asır gazetesi
sahibi Fazlı Necip Bey’in çıkardığı “ilave” olduğunun bir not olarak düşülmesi gerekir. Ama kuşkusuz, Selanik’le İstanbul’un
durumları aynı değildir.
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nal/hafiye uygulamalarının ardından, 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde Osmanlı basını hem nicel hem de nitel olarak çoraklaşmış bir hâldedir. 1908 Devrimi’yle birlikte
basın yayın dünyasında büyük bir canlanma ve köklü dönüşümler yaşanacaktır. Sansür rejiminin fiilen kalkmasıyla “basın patlaması” olarak nitelenebilecek bir kitle iletişim ortamı doğar.
1908 basın patlamasının birkaç boyutu olduğu söylenebilir. Bunların ilki, süreli
yayınların adedindeki olağanüstü artıştır. Meşrutiyet’in özellikle ilk aylarında herkeste bir gazete/dergi çıkarmak hevesi doğmuş, yayıncılık salgın hâlini almış, matbuat
olağanüstü bir dinamizm kazanmıştır. Rakamlar halen tam bir kesinlikte olmamakla
beraber, 1907 sonunda bütün Osmanlı topraklarında çıkan süreli yayınların sayısı
120’dir. Hâlbuki Hürriyetin İlanı’ndan sonra sadece ilk bir buçuk ayda 200’ün üzerinde yayın imtiyazı alınmış, bu sayı gün geçtikçe artmıştır. 1909 senesinin Mayıs
ayında tüm ülkede değişik dillerden 730 süreli yayın çıkmaktadır. Temmuz 1908’den
Mart 1909’a kadar 377 Türkçe yayın için imtiyaz alınmış, 1911 sonuna dek imtiyaz
başvurularının toplam sayısı iki bini bulmuştur.
Patlama sadece süreli yayın adedinde değil, tiraj ve okur hacminde de tespit edilebilir. Tirajlar sıçramış, okur kitlesi genişlemiş, hiç durmadan çalışmalarına rağmen
matbaalar talebe yetişememiştir. İkdam 60 bin, Sabah 40 bin, günlük Servet-i Fünûn
günde 25 bin gibi rekor sayılarda basıldığı hâlde talep karşılanamamıştır. Öyle ki
gazeteler karaborsaya düşmüş, normalde fiyatı 10 para (0.25 kuruş) olan İkdam, yarım liraya (50 kuruşa) alıcı bulabilmiştir.
Basın patlamasının üçüncü boyutu, coğrafi genişlemedir. Daha önce pek çok şehirde hiç süreli yayın bulunmaz veya resmî vilayet gazetesi dışında gazete veya dergiye rastlanmazken, II. Meşrutiyet yıllarında süreli yayın çıkmayan şehir kalmamış
gibidir. Süreli yayınların taşraya girişi büyük ölçüde II. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiş, yerel basın bu dönemde kayda değer bir dinamizm kazanmıştır.
Dördüncü olarak, basında türsel ve içeriksel çeşitlenmeden söz edilmelidir. 24
Temmuz günü İstanbul’da sadece dört Türkçe günlük gazete mevcuttur (İkdam, Sabah, Saadet, Tercüman-ı Hakikat) ve bunlar basmakalıp bir içerikle çıkmaktadır.
Meşrutiyet’in ilanından sonra ise, anılanlara ilaveten günlük Servet-i Fünûn, Tanin,
Yeni Gazete, Mizan, Serbesti, Osmanlı, Millet, Yeni Tasvir-i Efkâr gibi gazeteler yayın hayatına girer ve farklı görüşler dillendirir. II. Meşrutiyet’in siyaset yoğun atmosferinde farklı siyasi partiler, gruplar ve dernekler kendi yayın organlarını çıkarmışlardır. Rumeli’nin değişik bölgelerinde yayımlanan Silah, Süngü,Kurşun gibi ajitatif
gazeteler, kullandıkları aşırı dil ve şiddet yanlısı yayın çizgileriyle daha önce Osmanlı basınında görülmemiş bir tür olarak belirmiştir.
Gazeteciler Cemiyeti
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Dergicilik alanında manzara daha da çarpıcıdır. 25 Temmuz’dan sonra çok sayıda
ve çeşitte dergi yayımlanmış, basın özgürlüğü özellikle fikir dergiciliğini teşvik etmiştir. Düşünce akımlarını temsil eden Türkçü, İslamcı, Batıcı, Osmanlıcı, Sosyalist
fikir dergileri, dönemin düşünce ve basın hayatının en ayırıcı unsurları arasında yer
almışlardır. 1908 Devrimi’nin basın patlaması içinde mizah yayınlarındaki sıçrama
da göz alıcıdır. 1870’ten 1908’e yaklaşık 40 yılda, yurtiçi ve dışında toplam 30 kadar
mizah yayınına karşılık, 1908-1918 arasında 10 yılda 100’e yakın mizah gazete
ve/veya dergisi çıkmıştır. Kalem, Cem ve Karagöz bunların başlıcalarıdır ve Türkiye’de mizah yayıncılığı ile karikatürün temellerini atmışlardır. Kadın ve çocuk dergileri yine dikkat çekici bir atılım göstermiş olan türlerdir. 1869-1908 arası yaklaşık 40
yılda çıkan 11 kadın ve 19 çocuk yayınına karşılık, 10 yıllık II. Meşrutiyet’te 18 kadın ve 18 çocuk dergisine rastlanır. II. Meşrutiyet’te (ispritizma / ruh çağırma da dâhil) akla gelebilecek hemen her konu ve alanda dergi yayımlanmıştır.
Bu dönemde ayrıca, daha evvel nadiren görünen “özel sayı” uygulaması yaygınlaşmış ve özellikle 10/23 Temmuz milli bayramı vesilesiyle çok sayıda özel sayı çıkarılmıştır. Gazeteler ve dergiler yanında, ilaveler, yıllıklar ve dergi benzeri risaleler
de anılmalıdır.
Son olarak, 1908 basın patlamasının “dil” boyutundan söz edilebilir. Çok dilli
Osmanlı basınında sadece Türkçe değil, diğer dillerdeki yayınlar da bu dönemde sayıca artmış ve çeşitlenmiştir. İlk kez Süryanice, Kürtçe, Çerkezce ve Rusça süreli
yayınlar çıkmıştır.
İlk meslek örgütleri
1908 Devrimi, kitle iletişimi alanında pek çok ilki beraberinde getirmiştir ve ilk
meslek örgütlerinin kuruluşu da bunlardan biridir. Daha 24 Temmuz 1908’de bir
meslek örgütünün kurulması fikri basın mensupları arasında gündeme gelir. 29
Temmuz’da gazeteciler toplanmış, bir cemiyet kurulmasına karar vermişlerdir. Cemiyetin nizamnamesini düzenlemek üzere Abdullah Zühtü Bey’in başkanlığında bir
komisyon oluşturulmuş, 15 Eylül’de Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye’nin nizamnamesi gazetelerde yayımlanmıştır.
Bir nizamname hazırlamak dışında fazla bir varlık gösteremeyen bu ilk girişimden sonra 25 Haziran 1917’de Osmanlı Matbuat Cemiyeti kurulur. Cemiyet’in ilk
başkanı, Osmanlı/Türk basın tarihinde kendisine “şeyhülmuharririn” (gazetecilerin/yazarların piri/şeyhi) unvanı verilen ilk kişi olan Mahmut Sadık Bey’dir. Cemiyet’in, aynı zamanda Osmanlı matbuatının da ilk basın kongresi sayılan kongresi, 15
Şubat 1918’de toplanmıştır.
Bünyesinde daha çok yazarları ve muhabirleri toplayan Matbuat Cemiyeti’nden
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başka, mürettipleri (dizgicileri) örgütleyen Mürettibin-i Osmaniye Cemiyeti de
Temmuz-Ağustos 1908’de kurulur. Bayram günleri gazetelerin çıkmayarak çalışanlarının tatil yapması geleneği bu cemiyetin girişimiyle 1908’de başladığı gibi, basın
işkolunda ilk grevler de mürettipler tarafından düzenlenmiştir. Gazetelerde çalışan
makineciler ise, Matbuat-ı Osmaniye Makineciler Cemiyeti’nde örgütlenmişlerdir.
Meslek olarak gazetecilik, gazeteciler ve mesleki eğitim
1908’de çeşitli boyutlarda bir basın patlamasının gerçekleşebilmiş olması, süreli
yayın çıkarabilecek kadroların belli bir düzeyde de olsa var olduğunu ve bu dönemde
imtiyaz sahibi ve sorumlu müdür yanında başyazar (sermuharrir), yazı işleri (heyet-i
tahririye) müdürü, idare müdürü, yazar (muharrir), çevirmen (mütercim), düzeltmen
(musahhih), başdizgici (başmürettip), dizgici (mürettip), makineci, dağıtıcı (müvezzi)
gibi basın emekçilerinin sayıca arttığını gösterir. II. Meşrutiyet’te gazetecilik profesyonel bir meslek olarak yerleşmeye başlamıştır. İlk meslek örgütlerinin kuruluşu bir
yönüyle bunun sonucudur. “Basın kartı” uygulaması da Fazlı Necip Bey’in matbuat
müdürlüğü döneminde 1909’da başlar.
II. Meşrutiyet yıllarında gazetecilik okuryazar gençler arasında revaçta bir meslektir ama henüz gazetecilik üzerine mesleki eğitim verilmemektedir. Usta-çırak ilişkisine ve yazarlık maharetine dayalı bir uğraştır. Ancak, çağdaş anlamda ilk gazetecilik eğitimi – yurtdışında da olsa – bu dönemde alınmıştır. Önce Ahmet Emin Yalman, sonra Zekeriya Sertel ABD’de gazetecilik eğitimi alırlar. Osmanlı basını üzerine ilk doktora tezi, Yalman tarafından 1914’te Columbia Üniversitesi’nde hazırlanır:
The Development of Modern Turkey as Measured by its Press. Bu çalışma, dönem
basını üzerine halen değerli bir kaynaktır.
Erken Cumhuriyet senelerinin önde gelen gazetecileri II. Meşrutiyet döneminde
yetişmişlerdir: Yunus Nadi Abalıoğlu, Sedat Simavi, Ali Naci Karacan, Ahmet Emin
Yalman, Zekeriya Sertel, Velid Ebüzziya, Mehmet Asım ve Hakkı Tarık Us kardeşler
vs. İlk gazeteci milletvekili, 1908 seçimlerinde İstanbul’dan mebus çıkan Hüseyin
Cahit Yalçın olmuştur.
Haber ajansları ve telefon
II. Meşrutiyet öncesinde ve ilk yıllarında Osmanlı’da Havas, Reuters gibi yabancı
haber ajansları faaliyettedir ve haber ağında tekelleri söz konusudur. 1911’de ilk yerli
haber ajansı olarak Osmanlı Telgraf Ajansı kurulur. Devletten destek görür ama daha
çok Havas ve Reuters’in haberlerini servis etmektedir. Dünya Savaşı’na gidilirken
İngiliz-Fransız propagandasına alet olduğu gerekçesiyle 1914’te kapatılır ve yerine
Osmanlı Millî Telgraf Ajansı kurulur. Hükümetin kontrolündeki ajansın haber kaynağı bu kez de Alman ve Avusturya ajanslarıdır. Savaş sonunda o da kapanacaktır.
Gazeteciler Cemiyeti
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Kısacası, II. Meşrutiyet’te özellikle dış haberlerde uluslararası haber ajanslarına ve
yabancı dillerde yayınlara bağımlılık söz konusudur. Bu nedenle gazete kadrolarında
mütercimler istihdam edilir ve iş yükleri ağırdır. Haber alıp vermede önemli bir araç
olan telefon da ilk kez bu dönemde gazete idarehanelerine girmiş ve gazete künyelerinde telefon numaraları görülür olmuştur.
Basım kalitesi ve basın fotoğrafçılığı
II. Meşrutiyet’te basım tekniğinde ilerlemeler kaydedilmiş, baskı kaliteleri ve görsel malzemeleriyle dikkat çeken yayınlar çıkmıştır. Bunların başında,1911’deTorino/İtalya’da baskı güzelliği şampiyonu olarak altın madalyaya layık
görülen Şehbal dergisi gelir. Söz konusu yıllarda genel olarak fotoğrafçılık ve özel
olarak da basın fotoğrafçılığı gelişir. Dönemin hemen bütün önemli olayları (mitingler, gösteriler, cenazeler, idamlar, kutlamalar, savaşlar, geziler, siyasi olaylar vs.)
fotoğraflanmıştır. Çok sayıda ve bazıları gayet nitelikli resimli/fotoğraflı yayın ama
özellikle dergi çıkar. Bunların başında Resimli Kitap ile Şehbal’ı anmak gerekir. Fotoğraf bu yıllarda bir süreli yayının maliyetini ciddi şekilde artıran bir etken olmakla
birlikte, resimli/fotoğraflı yayınlar okur kitlesinden rağbet gördüğünden, isimlerinde
“musavver” veya “resimli” sıfatı bulunan yayınların sayısı artmıştır. Türkiye’de ilk
foto muhabiri vesikasını alan Ferit İbrahim Özgürar, Kenan Reşit, Arif Hikmet ve
Burhan Felek gibi ilk foto muhabirleri de bu dönemde yetişmiştir. Yeni Tasvir-i Efkâr’ı çıkaran Ebüzziya kardeşler (Talhave Velid Beyler), 1912’de matbaalarında ilk
defa bir karanlık oda kurmuşlardır.
Siyasi kamplaşmalar, 31 Mart olayı, basın rejimi ve gazeteci cinayetleri
II. Meşrutiyet’in yaklaşık ilk dokuz ayı basın açısından kuralsız ve kaotik denebilecek bir süreçtir. Bu sınırsız özgürlük ortamında (uydurma haber, gazetenin kişisel
çıkar aracına dönüştürülmesi gibi) olumsuzluklar da belirmeye başlar. 1908 Aralık
ayında açılan Meclis’in ilk gündem maddelerinden biri, yeni bir basın kanunu tasarısı
hazırlamak olur. Tasarı, eski günlere geri dönülecek ve basın özgürlüğü kaybedilecek
korkusuyla toplumun değişik kesimlerinden ve en başta da basından eleştiri ve tepki
alır. 1909 senesi Şubat ayında değişik şehirlerde matbuat mitingleri düzenlenir ki
bunlar Osmanlı/Türk tarihinde basın özgürlüğü için düzenlenmiş ilk kitle eylemleridir.
II. Meşrutiyet’in en belirgin özelliklerinden biri siyasileşme olduğu gibi, dönem
basınının en belirgin özelliklerinden biri de siyasi kamplaşmadır. Pek çok gazete bir
siyasi parti veya kuruluşla özdeşleşmiş ve rakipleriyle mücadeleye girişmiştir. Bu
saflaşma en kaba şekilde “İttihatçılar ve karşıtları” şeklinde ifade edilebilir. Meclis’in
açılışının ardından siyasi mücadele giderek şiddetlenecek ve yansımasını en çok ga18
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zete sütunlarında bulan gerginlik ilk gazeteci cinayetine varacaktır. Serbestî başyazarı
Hasan Fehmi Bey’in 7 Nisan (1909) gecesi öldürülmesinden az sonra (13 Nisan’da)
31 Mart Olayı patlak verecektir. Oluşumunda basının payı bulunan bu karşıdevrimci
isyan, basın açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.
Ayaklanma sırasında çoğu İttihatçı bazı gazeteler tahrip ve yağma edilmiş, ölüm
tehlikesi altındaki İttihatçı gazeteciler kaçmak veya saklanmak zorunda kalmışlardır.
Basın üzerinde isyancıların kurduğu baskı söz konusudur ve basın hürriyeti ortadan
kalkmıştır. Ayaklanmanın bastırılmasının ardından askerî sıkıyönetim ilan edilmiş ve
isyan yanlısı pek çok süreli yayın ve gazeteci sıkıyönetim mahkemesince çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Bunlardan Volkan’ın sahibi Derviş Vahdeti idam edilmiştir.
II. Meşrutiyet’in ilk dokuz ayındaki sınırsız özgürlük ortamı, 31 Mart ayaklanması ve ayaklanmanın bastırılmasının ardından yürürlüğe giren sıkıyönetimle son bulur.
Sansür ve yayın kapatmalar başlar. Birkaç ay sonra, Temmuz 1909’da sansür öngörmeyen ve çağına göre özgürlükçü sayılabilecek bir basın kanunu yürürlüğe girer.
Osmanlı/Türk basın tarihinin bu ikinci kanunu, bazı değişikliklerle 1931’e dek yürürlükte kalacaktır. Matbuat Kanunu’nun ılımlı yapısına karşın sıkıyönetim, kısa aralar
hariç bütün dönem boyunca sürmüştür. Kapatma cezalarını savuşturmak için başlangıçta kullanılan en yaygın usul, gazete kapatıldığında hemen ertesi gün eski ismini
andıran yeni bir isimle yeniden çıkarılmasıdır. İttihatçılar da muhalifleri de iktidardayken karşıt yayınları kapatma yoluna gitmişlerdir.
II. Meşrutiyet basınının en olumsuz yönlerinden biri, siyasi nitelikteki gazeteci
cinayetleridir. Türkiye’de ilk faili meçhul gazeteci cinayetleri bu yıllarda işlenir.
1909’da Hasan Fehmi’den sonra 1910’da Ahmet Samim, 1911’de Zeki Bey öldürülür. Tetikçiler bulunamaz veya bulunmaz, cinayetler aydınlanmaz ama kamuoyunda
bu cinayetlerin İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlendiğine dair yaygın bir
kanı mevcuttur.
I. Dünya Savaşı
Sıkıyönetime ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen basının canlılığı, ilk dokuz aydaki kadar olmasa da Mahmut Şevket Paşa suikastına ve Dünya Savaşı’na dek sürmüştür. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın 1913 senesi Haziran ayında öldürülmesinin ardından, İttihat ve Terakki’ye muhalif bazı gazeteciler Sinop’a sürülür.
Dönemin savaşları ama özellikle I. Dünya Savaşı, basın yayın hayatını fazlasıyla
olumsuz etkilemiştir. Öncelikle, basın rejiminde asıl kısıtlayıcı düzenlemeler 1914’de
ve özellikle de Sansür Talimatnamesi’yle yapılır. Savaş sırasında hem siyasi hem
askerî sansür uygulanır. Siyasi sansür ancak Haziran 1918’de kaldırılacaktır.
İkinci olarak, kâğıt, mürekkep, merdane tutkalı, mürekkep merdanelerini yıkamak
Gazeteciler Cemiyeti

19

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

II. Meşrutiyet’te kitle iletişimi (1908-1918)

için gerekli olan petrol bulmaktaki güçlük ve bu malzemelerin fiyatlarının çok yükselmesi, savaş ortamında eleman bulmaktaki ve reklam almaktaki sıkıntılar, yayınların sayfa sayılarını azaltmalarına, daha küçük boyda çıkmalarına, kâğıt ve baskı kalitelerinde ciddi düşüşe ve hatta pek çoğunun kapanmasına neden olur. Yeni yayın
imtiyazı almak zorlaşmış ve 1915’ten itibaren yeni yayınların adedi iyice azalmıştır.
Savaş sırasında dış haberlerde Alman ve Avusturya kaynaklarına bağımlılık yanında,
özellikle kâğıt kıtlığı ve kâğıdın Almanya ve Avusturya’dan tedarik edilmesi nedeniyle basının tümüyle Alman güdümüne girmesi tehlikesi doğmuştur.
Savaş yıllarında dergiler sayıca azalmakla ve varlıklarını sürdürebilenlerin kâğıt
ve baskı kaliteleri düşmekle beraber, yeni çıkmaya başlayan bazıları özellikle yüksek
akademik düzeyleriyle dikkat çeker. Paradoksal gibi görünse de Osmanlı Devleti’nin
en derinlikli ve bilimsel dergileri 1914-1918’de çıkmıştır ve aynı zamanda dergicilikte uzmanlaşma da başlamıştır. Bu dergilerin başlıcaları İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, İslam Mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası ve Yeni Mecmua’dır.
Dönemin yeni medyası: Sinema
20. yüzyıl başında dünyada başat kitle iletişim aracı hâlâ yazılı basın olduğundan,
II. Meşrutiyet Osmanlısında da asıl yoğunluk basındadır ama Temmuz 1908’de özgürleşen bir diğeri, yani sinema da ciddi adımlar kat etmeye başlar. Manaki Kardeşler
1908-1909’da meşrutiyet gösterilerini, Niyazi Bey gibi hürriyet kahramanlarını,
1911’de Sultan Reşat’ın Rumeli gezisini kameraya almış, başka filmler de çekmişlerdir. Sinema salonlarının sayısı hemen her sene artmış, faaliyetleri salon açmak,
işletmek, film dağıtımı yapmak olan film şirketleri kurulmuş ve ilk sinema dergisi
Sinema 1914’te yayın hayatına girmiştir. Daha önce film gösterileri İstanbul ve İzmir’le sınırlıyken, II. Meşrutiyet’te sinema taşraya da taşınır.
Henüz sessiz sinemanın hüküm sürdüğü bu yıllarda filmlerin anlaşılmasını sağlamak için kullanılan ara yazılar, filmler yabancı olduğundan yabancı dillerdedir. Nadiren Türkçe ara yazı veya tercüman kullanılır. Türkçülüğün güçlendiği 1913’ten itibaren Türkçe ara yazı talebi şiddetlenmiş ve hatta bunun için protestolar düzenlenmiştir. 1914 senesine dek İstanbul’da açılan sinema salonlarının sahipleri ve işletmecileri
gayrimüslim Osmanlılar ile yabancılarken,1914’te sahipleri Türk ilk sinema salonları
açılır.
I. Dünya Savaşı, Osmanlı’da sinemanın gelişimini bazı yönlerden sekteye uğratsa
da başka yönlerden de teşvik etmiştir. Olumsuzluklardan biri, basın ve haberleşmede
olduğu gibi, sinema alanında da uygulanan sansürdür. Düşman devletlerin propaganda ve casusluk faaliyetlerini engellemek için filmler denetlenir, sinemacıların yeni
film getirmek için yurtdışına çıkışları, getirdikleri filmleri ülkeye sokmaları zorlaşır
20
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ve dolayısıyla yeni film gösterimleri azalır. Ayrıca savaş yıllarında malzeme, özellikle de ham film bulmak çok güçleşmiştir.
Ama bütün dünyada sinemanın savaşın hedeflerine ne denli uyarlanabileceği de
fark edilmiş ve sinema savaşın hizmetine koşulmuştur. Özellikle belge filmlerin görsel propaganda aracı olarak kullanımında Dünya Savaşı bir dönüm noktasıdır. Bu
noktada Osmanlı Devleti de harekete geçer. Fuat Uzkınay tarafından 14 Kasım
1914’te kameraya alındığı iddia edilen ama kayıp olduğu için varlığı uzun süre tartışma konusu olan ve “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı” diye anılan kısa
belge film, 25 veya 26 Aralık’ta Sirkeci’de Ali Efendi Sineması’nda “Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin Tahribi” adıyla gösterime girmiştir. Daha önemlisi, bu
sırada Osmanlı Devleti’nin sinema alanında kurumsallaşmaya yönelmesidir. Harbiye
Nezareti bünyesinde (Alman ordu sineması örnek alınarak) Merkez Ordu Sinema
Dairesi kurulur. Dairenin başlıca amacı, propaganda ve halkla ilişkiler nitelikli filmler çekip göstermektir.
Bazı dernekler de sinemayla ilgilenmişlerdir. Bunlardan biri olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, film gösterimlerinden başka, film yapım işine de soyunur. Türk sinemasının ilk kurmaca filmlerinin yapımcılığını üstlenir. Sedat Simavi’nin yönetmeni
olduğu bu filmler, 1917 senesinin Ekim-Kasım aylarında gösterime giren Casus ile
Pençe’dir. İlk yerli komedi filmleri Bican Efendi Belediye Müfettişi ve Bican Efendi
Tebdil-i Havada da aynı sırada çekilip gösterilmiştir. II. Meşrutiyet’in Türk sinemasına getirilerinin başında, yerli yapım/üretim sürecine geçilmesi gelir. Sinemanın
halktan ciddi rağbet gördüğü ve dönemin sonlarına gelindiğinde özellikle İstanbul’da
kayda değer büyüklükte bir seyirci kitlesinin oluştuğu da belirtilmelidir.
II. Meşrutiyet’te kitle iletişimi
II. Meşrutiyet’te kitle iletişiminin dinamizmini kavramak için yaşamın hemen her
alanında yansımasını bulan toplumsal hareketliliğe ve sınıfsal kaynaşmalara odaklanılmalıdır. Kitle hareketleri ve seferberliği, II. Meşrutiyet’in alâmetifarikalarındandır.
Bu toplumsal canlılıkta temel bulan dönem basını, siyasal ve toplumsal yaşamda ön
planda yer almış, kitleleri mobilize edebilen bir odak olmuştur. II. Meşrutiyet yıllarında basın dilinin hızla sadeleşmesinin nedenlerinden biri de budur.
Bu dönemde basın emekçilerinin ve üretim araçlarının sayısı artmış, basın yayın
piyasası belli bir olgunluğa ulaşmıştır. 1908 Basın Devrimi, yalnızca baskıcı bir siyasi rejimden kaynaklanan ifade özgürlüğü susamışlığı ve bu rejimden kurtulmanın
getirdiği sosyo-psikolojik ferahlamayla açıklanamaz. Ekonomik bir boyutu, üretim
ilişkileriyle ilintisi söz konusudur. II. Abdülhamit rejiminde düşünce ve söz kadar,
kapitalist yayıncılığın da baskılandığı anlaşılmaktadır. Üretimi engelleyici üst-yapısal
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mekanizmaların ortadan kalkmasıyla birlikte bir “seri üretim” tablosu belirmiştir ve
tersi de doğrudur; engelleyici mekanizmaların ortadan kalkışında, bu nesnel üretim
“ihtiyacı” rol oynamıştır.
Süreli yayınların çoğalmasıyla rekabetin şiddetlendiği bu dönemde, reklam/ilan
hacminin genişlemesi ve reklama olan talep, alanın piyasa yönelimini gösterir. Aldıkları reklamların/ilanların özellikle büyük gazetelerin belli başlı gelir grubunu oluşturması bir yana, reklam gazeteciliğinin gelişmesi, ilk kez Türkler tarafından Türkçe
ağırlıklı dört reklam yayınının çıkarılması, gazetelerle ilişki içinde bulunan reklam
acentelerinin varlığı, yaygınlaşan promosyon uygulamaları, okuyucu çekmek için
(büyük puntolu başlıklara geçilmesi gibi) mizanpajda yapılan değişiklikler, gazetelerin idari bölümlerinin yazı işleri aleyhine genişlemesi, bu yıllarda yetişen gazetecilerin bir kısmının Cumhuriyet döneminde belli başlı gazete patronlarına dönüşecek
olmaları, sözü edilen yönelim bakımından kaydedilmelidir. Bugün televizyonlarda
popüler olan evlilik programlarının atası sayılabilecek izdivaç ilanları bile, 1914’te
Musavver Malumat-ı Nafia dergisinde başlamıştır. Özel hayatı dahi kamusal alana
çeken basın, günlük hayata derinden nüfuz etmiştir.
Bu yönelimine karşın II. Meşrutiyet henüz, Türk basın yayın tarihinde başyazar
ve başyazının belirleyici olduğu “fikir gazeteciliği” aşamasıdır. II. Meşrutiyet matbuatının başlıca kaygısı, Batı Avrupa basın yayın dünyasının tarihsel gelişimindeki
“muharrir gazetecilik” dönemine benzer şekilde, kâr değildir. Bu aşamada gazete,
kamuoyu yönlendiricisi ve siyasi mücadele aracı oluşuyla belirginleşir. Ticari kâr
çoğu kez arka planda kalır ve hatta kârlılığın kurallarına ters düşen, batacağı baştan
belli olan işlere girişilir. Basına ticari bir zemin sağlanmış olmakla birlikte, basın
faaliyetinin kendisi henüz tümüyle ticarileşmemiştir. Bu basın tipolojisinin numuneleri, gazetelerin yerden biter gibi bittiği devrim zamanlarında, örneğin 1789 veya
1848 Paris’inde görülür.
II. Meşrutiyet gazeteciliği fikir ve siyaset ağırlıklı olduğundan habercilik/muhabir
geri planda kalmıştır ve gazetecilik giderek profesyonelleşse de özellikle başyazarların “gazeteciden” ziyade fikir adamı / aydın kimlikleri ön plandadır. Gazete çıkarmak
için henüz büyük sermayelere ihtiyaç da yoktur.
II. Abdülhamit döneminde olduğu gibi II. Meşrutiyet’in büyük kısmında da sansür ve süreli yayın kapatmak türünden “baskıcı” denebilecek uygulamalar sürmüştür.
II. Meşrutiyet yıllarının büyük savaşlarla, iç gerginlikler ve isyanlarla, karşıdevrimci
reaksiyonlarla ve emperyalist devletlerin müdahaleleriyle yüklü yüksek tansiyonu bir
yana, bu iki dönemin sansürlerinin ve basına yönelik müdahalelerinin nitelik olarak
birbirinden farklı olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. İstibdat sansürü esas olarak
22

Gazeteciler Cemiyeti

II. Meşrutiyet’te kitle iletişimi (1908-1918)

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

kişi (II. Abdülhamit) odaklıdır. Büyük oranda kişiselleşmiş ve bu kişiselleşmede aşırılığa varmıştır. Çoğu kez irrasyonel hâller almış ve bu nedenle de gülünçleşmiştir.
Yapısal olarak “premodern” karakterdedir ve “akıl çağında” mizah malzemesi olmaya fazlasıyla uygundur. II. Meşrutiyet sansürü ise, kişi değil, rejim ve siyaset odaklıdır. Modern yapıdadır. O nedenle “baskıcı” sayılsa bile hiçbir zaman irrasyonel ve
“komik” olmamıştır. Bu iki sansür, farklı toplumsal sınıfları, farklı toplumsal formasyonları ve farklı siyasi rejimleri korumaya yöneliktir. O nedenle, şekilsel benzerliklerine bakıp sadece “sansür” denerek ve birbirine eşitlenerek geçiştirilemezler.
II. Meşrutiyet’in kitle iletişimi açısından artıları ve eksileri ne olursa olsun, Türk
matbuatı bir daha hiçbir zaman Temmuz 1908 öncesine dönmeyecektir. Söz konusu
olan, toplumla birlikte kitle iletişim alanında da başlamış yapısal bir dönüşümdür.
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Peyam-Sabah ve Ali Kemal
Hadiye Yılmaz

M

ütareke dönemi, Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918’den Büyük Taarruz’un başarıyla sona erdirildiği 30 Ağustos 1922’ye uzanan bir zaman aralığını ifade ederken, “Mütareke basını” kavramı bu zamansal nitelemeyi aşarak siyasi-pratik bir içerik kazanmıştır.
Çok daha yakın bir geçmişte kullanılmaya başlanmış olan bu kavram, Mütareke
döneminde işgal kuvvetleriyle işbirliği içinde Milli Mücadele’ye muhalif bir grup
basın organını ve eğilimlerini nitelemektedir. Bu grup yayınların başında Ali Kemal’in Peyam-Sabah’ı, Ref’i Cevat’ın (Ulunay) Alemdar’ı, İngiliz Muhipler Cemiyeti kurucusu ve başkanı Sait Molla’nın Türkçe İstanbul gazeteleriyle Damat Ferit’in
eski yaveri Tarık Mümtaz’ın Ümit ve Refik Halit’in (Karay) Aydede dergisi gelmektedir. Esasen İstanbul merkezli olan bu faaliyetin cılız Anadolu ayağında ise Ferda,
İrşat, Köylü, Zafer gibi gazeteler yer almaktadır. Nitekim 23 Nisan 1924’te
TBMM’nin vatana ihanetleri konusunda mutabık olduğu 150’likler listesinde yer
alan 13 gazeteci arasında bu gazetelerin mensupları bulunmaktadır.
Mütareke basınının en ünlü temsilcisi Peyam-Sabah gazetesidir. Ali Kemal’in sahibi olduğu Peyam ile Mihran Efendi’nin sahibi olduğu Sabah’ın birleşmesiyle hayat
bulan Peyam-Sabah, 1 Ocak 1920-14 Eylül 1922 tarihleri arasında İstanbul’da yayımlanmıştır. Gazetenin başyazarlığını Ali Kemal üstlenmiştir. Asıl adı Ali Rıza olan
Ali Kemal, ilk yazılarını Tercüman-ı Hakikat ve Saadet’te yayımlamış, daha sonra
İkdam’ın başyazarlığını yapmıştır. 14 Kasım 1913’te Peyam’ı kurmuş, gazetesinin
kapanmasından sonra 17 Ekim 1918’de Sabah’ın başyazarlığını üstlenmiştir. 20 Kasım 1918’de Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti, 4 Aralık 1918’de (resmen 14 Ocak
1919) Wilson Prensipleri Cemiyeti kurucu üyeleri arasında yer almış, 4 Mart 1919’da
Maarif Nazırlığı, 19 Mayıs 1919’da da Dâhiliye Nazırlığı’na getirilmiştir. 26 Haziran
1919’da nazırlıktan istifa ederek 2 Ağustos 1919’da gazetesi Peyam’ı yeniden çıkarmaya başlamıştır. Kayserili bir Ermeni ailenin çocuğu olarak Kayseri’de doğan
Mihran Efendi ise İstanbul’da Sanayi Okulu’na girmiş, mürettiplik öğrenmiş ve gazetelerde çalışmaya başlamıştır.
Önce küçük bir matbaa kuran ve kitap basmaya başlayan Mihran Efendi daha
sonra Sabah idare müdürü olmuştur. Gazetenin başyazarı Şemsettin Sami sürgüne
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gönderilince gazetenin yönetimi Mihran Efendi’ye kalmıştır. Bu iki eski gazeteci
gazetelerini birleştirerek 1 Ocak 1920’den itibaren Peyam-Sabah’ı yayımlamaya başlamıştır.
Gazetenin adı pek çok kaynakta ve arşiv kataloğunda “Peyam-ı Sabah” olarak
yanlış kaydedilmiştir ve bu yanlışın bugün hâlâ sürdüğü görülmektedir. Oysa Rıza
Tevfik Bölükbaşı, Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, Ahmet Emin Yalman ve Muhittin
Birgen gibi Türk basın tarihinin önemli isimleri hatıralarında gazetenin adının
Peyam-Sabah olduğunu belirtmiş, daha önemlisi bizzat gazetenin künyesinde adı
Peyam-Sabah olarak kaydedilmiştir.
Peyam-Sabah, ilk sayısından son sayısına kadar 2 yaprak/4 sayfa olarak çıkmıştır.
Görsel malzemenin çok az kullanıldığı gazetede nadiren bazı şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verilmiş ve bunlar da genellikle birinci sayfada yayımlanmıştır. İlan sayfasında da ara sıra fotoğraflara rastlanmaktadır. Gazetenin mizanpajının esasen yedi
sütun olarak tertip edildiği görülmektedir. Nadiren beş sütun olarak düzenlenmiş sayılara da rastlanmıştır.
Peyam-Sabah’ta Ali Kemal dışındaki yazarların çoğu siyaset dışı yazılar kaleme
almışlardır. Ali Kemal’den sonra gazetede imzasına en çok rastlanan isim Cenap
Şehabeddin’dir. Peyam-Sabah’ın diğer yazarları arasında Refik Halit (Karay), Rıza
Tevfik (Bölükbaşı), Süleyman Nazif, Halil Nihat (Boztepe), Halit Ziya (Uşaklıgil),
Abdi Tevfik, Tahir’ül Mevlevi, Hasan Bedreddin, Abdullah Zühtü, Dr. Rusçuklu
Hakkı, Abdülbaki Fevzi, Ali Rıza, Tokadizade Şekib, Mithat Cemal (Kuntay), Ferit,
Mehmet Galip, Zeki Megamiz, Fahrünnisa Fahreddin, Salih Zeki ve Yaşar Şadi bulunmaktadır.
Gazetenin ilk üç sayfası esasen siyasi makalelere ve haberlere ayrılmış olup iç ve
dış siyasi haberlerle birlikte sosyal, iktisat, sağlık, kültür, edebiyat, sanat ve az sayıda
spor haberi de bu ilk üç sayfada yer almıştır. Başyazı, birinci sayfanın sağdan birinci
ve ikinci sütununu işgal ederken, genellikle solda bulunan son iki sütunun Cenap
Şehabeddin, Refik Halit ve Rıza Tevfik gibi isimlerin yazılarına ayrılmış olduğu görülmektedir. Şayet bu yazarların yazıları yok ise bu sütunlarda da haber yayımlanmıştır. Gazetenin ilk sayısından son sayısına kadar, birkaç gün hariç, birinci sayfasının
son iki sütunun alt bölümünde, imzasız yazıların bulunduğu “Peyam-ı Eyyam (Günlük Haber)” başlıklı bir bölüm yayımlanmıştır.
Bazı hatıratlarda bu bölümün yazarının da Ali Kemal olduğu ifade edilmektedir.
Gazete birinci sayısından itibaren tefrika yayınlarını sürdürmüş, tefrikalar genellikle
2. ve 3. sayfada yer almıştır. Bazen gazetenin 3. sayfasında hırsızlık, cinayet ve otomobil kazası gibi adli haberlere yer verilmiş ancak bu tür haberlerin sayısı son derece
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sınırlı kalmıştır. 4. sayfa tümüyle ilan ve reklamlara ayrılmış olup, bu sayfada ilaç ve
doktor ilanları ile kiralık ve satılık ilanları ağırlıklı yer tutmuştur.
Peyam-Sabah yaklaşık üç yıllık yayın hayatı boyunca İngiltere’nin Osmanlı siyasetine paralel bir yayın politikası izlemiştir. İngilizlerin Anadolu siyasetinin dönüm
noktaları olan 1920, 1921 ve 1922’yi kapsayan üç ayrı dönemde gazetenin yayın politikasında aynı dönüşümler yaşanmıştır.
Peyam-Sabah, ilk sayısının yayımlandığı 1 Ocak 1920 tarihinden tahmini Ağustos
1920’ye kadarki ilk evrede, İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı konulmaması ve
Kuva-yi Milliye’yi yok etme siyasetini benimsemiştir:
Mustafa Kemal’ler, Halide Edip’ler, Ahmet Rüstem’ler, Bekir Sami’ler,
Celaleddin Arif’ler gibi iman ve inançlarının mahiyeti bir tarafa dursun ahlaksızlık
ve fesatlıkları âlemce bilinen reziller böyle iddialara kalkışırlarsa kâinata gülünç
olmaktan başka bir iş göremezler (...) Ne emel beslediklerini hepimizin aynen bildiğimiz bu zararlı mahlûkattan, bu haşerattan Anadolu’yu temizlemek (...) (Ali
Kemal, “Mustafa Kemal’in Maskaralıkları”, Peyam-Sabah, 7 Mayıs 1920).
Başta Ali Kemal, gazetenin benimsediği görüş, İttihat ve Terakki yönetiminin
Almanlarla ittifak halinde büyük devletlere karşı giriştiği savaş nedeniyle, İngiliz ve
Fransızların Türklerden intikam almak istemekte haklı oldukları şeklindedir. Bilindiği gibi bu görüş, başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri’nin işgaller için gösterdikleri temel gerekçe idi. Gazete, milli çıkarlara tamamen karşı olan bu işgalci gerekçeyi desteklemiştir.
Öte yandan Ali Kemal, İtilaf Devletleri’nin güveninin ancak Anadolu hareketinin
ortadan kaldırılmasıyla sağlanabileceğini başyazılarında açıkça ve defalarca ifade
etmiştir. Peyam-Sabah, İzmir, Edirne ve Trakya’nın işgal altında olmalarını örnek
göstererek işgallerin sorumlusu olarak da Kuvayi Milliyecileri işaret etmiştir. Bu düşüncenin temelinde, milli mücadele yoluyla büyük devletlere karşı çıkmanın vatanın
işgalini genişleteceği fikri bulunmaktadır:
Dün gazetelerde okuduk: Mustafa Kemal ve hempaları Eskişehir’de karargâhlarını kuruyorlar, Karabekir’ler, Kâzım’lar, Nureddin’ler, Ali Fuad’lar,
Salahaddin’ler (...) Yunanlılara karşı büyük bir taarruza hazırlanıyorlar. Bu çılgınca teşebbüsün elim neticesini size bir kelimede özetleyelim mi? Yok oluş, yine
yok oluş, daima yok oluş. Çünkü hakikatte Yunanistan’ın orduları var, mühimmatı
var, teçhizatı var, nihayet İngiltere gibi büyük bir koruyucusu var. Genel olarak
ahalisiyle de fikir, emel, gaye itibariyle her açıdan birliktelikleri var. Bu
elebaşıların ise her açıdan yoksullukları yürekler acısıdır. Fazla olarak da gaddarlıklarından, haydutluklarından dolayı Anadolu halkı can düşmanlarıdır. (PeyamSabah, 7 Ağustos 1920).
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Bu süreçte Peyam-Sabah ve Ali Kemal’in benimsediği iç siyasetin ana hattı “İngiliz dostluğu ve İttihatçı/Kuvacı düşmanlığı” olmuştur.
Ali Kemal, Kuva-yi Milliyecilere ve Mustafa Kemal Paşa’ya en ağır bir dille saldırdığı, hatta idamlarını istediği bu ilk evrede, öncelikle Milli Hareket’e “İttihatçılık”
suçlamasında bulunmuştur:
İttihat ve Terakki’nin kalıntısı Kuva-yi Milliye’nin Anadolu’daki cinayetleri
saymakla bitmez. (...) Zavallı, gafil Anadolu halkına cebir ve tazyik uygulayan,
memleketi felaketten felakete sürükleyen Kuva-yi Milliye (...)” (Peyam-Sabah, 12
Haziran 1920).
Kuva-yi Milliye’nin Anadolu halkını soyduğuna ve cinayetler işlediğine dair
Peyam-Sabah’ta hem haberler hem de Ali Kemal’in kaleminden başyazılar yayımlanmıştır:
Kuva-yi Milliye’nin halkı soymak için kurulduğunu anlamamış olan hakiki bir
vatanperver yoktur. Mamafih bu eşkıya zümresinin hakiki bir maksadı hayır ve
hamiyet ile teşkil ettiğini zanneden gafiller varsa hakikati anlamalarını temin için
Erzurum vilayetine tabi Kiğı kazası kaymakamı Şükrü Bey’in başından geçen aşağıdaki elim macerayı okumak kâfidir: Kuva-yi Milliye denilen afet memleketimizde baş gösterince Mustafa Kemal her kasaba ve köyden zorla aldığı vergiden
Kiğı kasabasını da mahrum bırakmak istemez.(...) (Peyam-Sabah, 15 Nisan 1920).
İtilaf Devletleri ve Yunan işgallerinin sorumlusu olarak da Kuva-yi Milliye görülmüş ve gösterilmiştir:
Mustafa Kemal, uğursuz bir karga gibi önlerinde o beyni, başıbozuk mahlûklar
Anadolu’da, payitahtta âdeta kudurdular. Kurtuluş pırıltılarını söndürmek için ne
lazımsa yaptılar. Ferit Paşa’yı çekilmeye mecbur kıldılar. Evvela Ali Rıza Paşa,
sonra Salih Paşa avarelerini iktidara getirerek diledikleri gibi hüküm sürdüler. Fakat varlığımızı da böylece kökünden baltaladılar. Artık belimizi kaldırmaya imkân
kalmadı. Bu haydutlar şu perişan memleketimizi her zaman olduğu üzere altüst ettikçe, her zaman olduğu üzere kâinata Don Kişotvari, kuru kuruya meydan okudukça, her zaman olduğu üzere medeniyet dünyasını delice, karışık hareketlerle
hatta cinayetlerle kızdırdıkça Londra’da sulh meclisi müzakereden müzakereye
aleyhimizde tedbirler alıyorlar. Sulh şartlarını ağırlaştırıyor. (Ali Kemal, “Lanet!
Lanet! Lanet!”, Peyam-Sabah, 15 Mayıs 1920).
Peyam-Sabah, Mustafa Kemal Paşa’nın özel hayatına ilişkin olarak ise, safahat
içinde yaşadığı, kadın ve içki düşkünü olduğu yolunda haberler yapmıştır:
Şöhret hırsı, menfaat, her ne sebep ile olursa olsun İttihat ve Terakki gibi uğursuz bir ocağın Mütareke’yi müteakiben dedikodu aleti olarak böyle yaralar bereler
içinde yere serilmiş yatan bu zavallı memlekete en son darbeleri indirmiş olmakla
kalmak istemeyen bu Mustafa Kemal rezili (...) Devlet ve milletçe böyle vahim bir
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hayat zamanımızda hilafet ve saltanata karşı isyan bayrağını açan bu herifin mahiyeti, fıtratı, ahlakı herkesin malumu değil midir? (...) İkide birde bir vesile ile saltanat merkezine geldikçe Pera Palas tarabgahına süs ve ihtişamda yine ondan aşağı
kalmayan hususi bir haşmet dairesine kurulurdu. Hepimiz işitir ve hatta görürdük.
Ne mehtap âlemleri yaşardı. Herhalde her gece zilzurna olurdu. (Peyam-Sabah, 1
Teşrinisani 1920).
(...) Harb-i Umumi ilan edilmeden evvel Paris’te Montmartre’da geçirdiği sefihane zevk ü sefa hayatı kendisine [Mustafa Kemal’e] hatırlatmaktadır. Hatta rivayet edildiğine göre o zaman orada bazı hafif meşrep kadınlarla kurduğu münasebetleri hâlâ kesmemiştir. Hâlâ birçoklarıyla aşk mektuplarını sürdürüyor. Fakat o
zevk düşkünü elebaşı öyle sâfiyene bir aşk ile gönül eğlendirebilecek boyda olmadığı için Avrupa barlarında meşhur bir rakkaseyi yanına almıştır. (...) Bu serseri
kadın şimdi Ankara’da bir imparatoriçe tavrı almaktadır. Mustafa Kemal kalbinin
melikesini yerleştirmek için şehirdeki en güzel, en mükemmel evlerden birinin sahiplerini tüfek dipçiğiyle sokağa atmıştır. Bu kadın bazen otomobile biner gezmeye çıkar, güzelliği, gururu, azameti ve bilhassa parmaklarını dolduran kıymetli elmas yüzükler halkın öfkeli bakışlarını üzerine çeker. Mustafa Kemal Ankara’dan
uzaklaştığı zaman oranın hâkimi bu kadındır, istediğini yapar. Mustafa Kemal karıya olduğu kadar rakıya da müpteladır. Her akşam ikametgâhına döndüğü zaman
rakı meze sofrası hazır bulunur ve melun arkadaşlarıyla hemen durmadan atıştırır,
atıştırır. Zevk ü sefadan başka işler ikinci derecede kalır. Şurası kaydedilmeye değerdir ki Ankara İstasyonu’nda bir yemek salonuyla birinci sınıf iki vagondan oluşan özel bir tren Mustafa Kemal için geceli gündüzlü hazırdır. (Peyam-Sabah, 15
Ağustos 1920).
Bu içerikteki yazıların Haziran 1920’den itibaren gittikçe azaldığı ve Sevr Antlaşması’ndan sonra da gazetenin yayın çizgisinin Mustafa Kemal ve Ankara hüküme-

tine karşı yumuşamaya başladığı görülmektedir. Bu tarihten itibaren hem PeyamSabah hem de başyazılarıyla Ali Kemal’in Milli Mücadele’ye yönelik olarak izledikleri siyasetinin ikinci devresi başlamıştır.
Aynı dönemde İngilizlerin siyaseti de değişmiş ve Peyam-Sabah ile İngiliz siyaseti arasındaki paralellik sürmüştür. Ankara’ya karşı bu tutum değişikliğinin nedeni,
İstanbul hükümetinin imzalamış olduğu Sevr Antlaşması’nın tatbik edilebilmesi için
Anadolu’da bir “güç” halini almış olan TBMM’nin ikna edilmesi zorunluluğudur.
1920 yılının aşağı yukarı ilk altı ayını kapsayan ilk evrede zor yoluna başvurulmuş,
Kuva-yi İnzibatiye vasıtasıyla Milli Hareket yok edilmeye çalışılmıştır. Ne var ki, bu
siyaset başarısız olmuştur.
Böylece Peyam-Sabah ve İngilizlerin Anadolu siyasetinin ikinci dönemi başlamış
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ve zor yoluyla yapılamayanın anlaşma yoluyla yapılması siyaseti izlenmiştir. Damat
Ferit Paşa’dan sonra kurulan yeni İstanbul hükümeti, Sevr için ikna etmek amacıyla
Ankara’yla ilişki kurma yolları aramış, Ali Kemal de Ankara’da uzlaşılacak ılımlılar
olduğunu başyazıları aracılığıyla beyan etmiştir. Ne var ki, gelişmeler ikinci evrede
Ankara’nın elini daha da güçlendirmiştir. Ermenilerin yenilgiye uğratılmasından sonra yapılan Gümrü Antlaşması’na Ermenistan’ın Sevr’i reddettiği maddesinin eklenmesi, Birinci ve İkinci İnönü başarıları, Sevr Antlaşması’nın kabulünden ziyade bu
antlaşmanın Türkler lehine değiştirilmesini gündeme getirmiştir. Bu süreçte PeyamSabah özellikle başyazıları aracılığıyla askerî zaferin yeterli olmadığından bahisle
asıl zaferin siyasi alanda kazanılması gerektiği fikrini öne sürerek, TBMM’nin askerî
zaferlerini küçültmeye çalışmıştır. Ali Kemal de başyazılarında askerî zaferin gelip
geçici olduğu, esasen siyasetle zafer kazanılması gerektiği fikrini işlemiştir. Hatta Ali
Kemal savaşı Ankara’nın, siyaseti ise İstanbul’un yapması yönünde bir teklifte bile
bulunmuştur.
Bu süreçte Ali Kemal’in önerisi, “Ankara’nın mevcut gücüyle düvel-i muazzamaya galip gelme şansının olmadığı, bu nedenle de İtilaf Devletleri’nin sunduğu anlaşmanın kabul edilmesi” olmuştur. 1921’de kazanılan İnönü zaferlerine karşısında
Peyam-Sabah bir yandan memnuniyetini belirtirken, diğer yandan da aslında “Yunan’ın arkasında İngilizlerin olduğu”, dolayısıyla Yunanlılara karşı kazanılacak zaferin İngiltere’yi kızdıracağını öne sürmüştür. İngilizlerin kızdırılmaması fikrine ısrarla
vurgu yapan Ali Kemal, Bolşeviklerle birlikte elde edilen Ermenilere karşı zaferin de
Batılı devletleri kızdıracağı, bu nedenle TBMM’nin İstanbul ve Anadolu için yeni
tehlikelere yol açacağı iddiasındadır.
Gazetenin Anadolu siyasetinin üçüncü evresi Sakarya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. İkinci evrede yürütülen, Ankara’ya İtilaf Devletleri’nin sunduğu barış şartlarını kabul ettirme siyaseti başarısızlıkla sonuçlanmış, üstelik Sakarya galibiyeti iç ve
dış dengeleri Ankara lehine tümüyle değiştirmiştir.
Sakarya zaferinden sonra Ankara’nın Fransızlarla yaptığı itilafname İtilaf Devletleri arasında gedik açmış, İtalya, Ankara ile açıktan bir itilaf imzalayamasa da
TBMM’yle iyi ilişkiler kurulması konusunda Fransızlarla aynı fikirde olduğunu göstermiştir. Fransa ve İtalya’nın bu yönelimi ise İngiltere’nin bir an evvel taraflarca
kabul edilecek bir barış antlaşması yapılması konusundaki telaşını artırmıştır. İtilaf
Devletleri’nin kamuoyları da doğuda artık barışın sağlanması konusunda hükümetlerine baskıyı artırmaya başlamışlardır.
Fransız ve İtalyan kamuoylarında Yunanlıların Anadolu harekâtı desteği eskiye
oranla terk edilirken, İngiltere devlet ricalinde de bu konudaki fikir ayrılıkları derinGazeteciler Cemiyeti
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leşmiştir. Bu üçüncü dönemde Peyam-Sabah tüm dikkatini Avrupa’da yaşanan gelişmelere vermiştir.
Peyam-Sabah, Büyük Taarruz’un ayak sesleriyle birlikte dikkatini yeniden memleket haberlerine yöneltmiştir. Gazete, ilk taarruz haberleriyle birlikte bu kez Sakarya
Savaşı sürecini ikiye katlayan bir coşkuyla “Milli Ordu”nun başarı haberlerini sayfalarına taşımaya başlamıştır. Gazete, TBMM’nin başarılarıyla birlikte bu üçüncü evrede Ankara’yı desteklemeye başlamış, ne var ki, başyazar Ali Kemal’in kaleminde
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ali Kemal “askerî zaferlerin değil siyasi zaferin
esas” olduğu fikrini ısrarla tekrarlamıştır. Gazeteci kimliği kadar siyasetçi kimliğiyle
de döneme damgasını vurmuş olan başyazar Ali Kemal’in savunduğu siyaset, esasen
ana çizgisinden hiç sapmamıştır. Ali Kemal’in kaleminde yaşanan değişikliğe dair en
fazla, “düşmanlık ve hakaretamiz üslubunun nispeten yumuşadığı” değerlendirmesinde bulunulabilir. Bunun dışında Ali Kemal, ilk yazısından beri Milli Mücadele’ye
karşı savunduğu görüşü son yazısına kadar savunmayı sürdürmüştür. Bu nedenle kimi yayınlarda görülen, Ali Kemal’in “Zaferin kesinleşmesiyle birlikte ağız değiştirdiği, yanıldığını kabul ettiği” şeklindeki görüş gerçeği yansıtmamaktadır. Ali Kemal’in “hata yapmış olduğunu kabul ettiği” tek yazısı, “Muhalefetin Ruh-ı Nezihi”
başlığıyla 7 Eylül 1922’de yayımlanan başyazısıdır. Ancak yazar, bu yazısından sonra başyazarlığının bitimine kadar yayımlayabildiği son üç yazısında bu fikri terk ederek “fikirlerinde yanılmıyor olduğu” görüşünde ısrar etmiştir.
Milli Ordu’nun İzmir’e girişinden sonra perçinlenen zafer üzerine, İngilizler için
olduğu kadar Peyam-Sabah için de son günler yaklaşmıştır. Nitekim Peyam-Sabah’ta
Sabah adına bir açıklama yapılarak, “Sabah’ın bu zamana kadar tarafsızlığını koruduğu ve bu süreçten sonra bir fırka gazetesi olan Peyam’la aynı yolda yürüyemeyecekleri” ilan edilmiştir. Akabinde Ali Kemal 11 Eylül’de başyazarlıktan ayrılmış ve
Peyam-Sabah’ın son sayısı da 14 Eylül 1920’de yayımlamıştır.
Büyük Taarruz’un ardından TBMM’ye muhalefet etmiş bazı şahsiyetler ülkeyi
terk etmişlerdir. 22 Eylül’de Damat Ferit Paşa, 24 Eylül’de Dâhiliye Nazırı Mehmet
Ali Bey, Kamil Bey ve Türkçe İstanbul gazetesinin sahibi Sait Molla bunlar arasındadır. Ali Kemal kaçmamıştır ve Milli Mücadele günlerindeki faaliyetlerinden ötürü
günlerce evinin önünde toplanan kalabalığın “Kahrolsun Ali Kemal” sloganlarıyla
gösterdikleri tepkilere maruz kalmıştır.
Ali Kemal, 5 Kasım’da İstanbul’da Büyük Kulüp’te traş olurken tutuklanmış,
sorgulanmak üzere İzmit’e götürülmüş ve 6 Kasım’da burada linç edilmiştir. İstanbul’da tutuklanan Ali Kemal’in İzmit halkı tarafından linç edildiği haberi 8 Kasım
günü Ankara’ya ulaşmıştır.
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Mustafa Kemal ve İsmet Paşa bu olayı öfkeyle karşılamışlardır. Zira Ali Kemal
TBMM’nin bilgisi dışında tutuklanıp İzmit’e getirilmiştir. Ali Kemal’in tutuklanarak
İzmit’e getirilmesi emrini veren ve sorgusunu yapan Nurettin Paşa ise olayı, kızgın
kalabalığın engellenemeyen öfkesi şeklinde açıklamıştır.
Ali Kemal İzmit’te sorgulanırken Anadolu Ajansı muhabiri ona bazı sorular yöneltmiştir. “Muzafferiyetimiz hakkındaki düşünceniz nedir?” sorusuna Ali Kemal’in
yanıtı, “Bu neticeyi beklemiyordum. Yalnız ben değil Avrupa da şaşırdı.” olmuştur.
Bu cevap aslında, Mütareke basınının eğilimlerini ve davranışlarını yönlendiren ana
düşünceyi özetlemektedir.
Mütareke basını, devletin kurtuluş şansı kalmadığına inanan bir kesimin, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyen diğer bir kesime muhalefetle, işgalci devletlerden medet ummasının ifadesidir.
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T

ürkiye Cumhuriyeti’nin 1920-1950 dönemi basın politikaları hakkında yaygın
düşünce basının siyasal iktidarın denetimi altında olduğudur. Bu genel olarak
doğru bir saptamadır. Cumhuriyet yönetimi kuruluş aşamasında ve kurulduktan sonra
karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı gerekli önlemleri alırken, basını da denetim
altında tutmuştur. Ancak tek ve belirleyici özelliğin bu olduğunu düşünmek döneme
ilişkin eksik hatta yanlış değerlendirme yapmaya yol açar. Basının iktidarın etkisi
altında olduğu doğru olmakla birlikte iktidarın içinde farklı eğilimler vardır. Birincisi, iktidar kullanımının yarattığı ve dönemin koşullarına göre artan ya da azalan denetim eğilimidir. Dönemin siyasal ve ekonomik koşullarına bağlı olarak bu denetim
azalmış ya da artış göstermiştir. İkinci eğilim, bugüne kadar yeterince vurgulanmamış olan ve ancak demokratik toplumlarda var olabilecek özellikleri içermektedir:
İktidarın yanında/dışında oluşturulmaya çalışılan özerk iletişim kurumları, gazeteciliğin meslek olarak örgütlenmesi, eğitimi ve etik anlayışının gelişimini destekleme. Bu
iki eğilim 1920-1950 döneminde birlikte var olmuştur. Ağır basan kuşkusuz birincisi,
yani bürokratik, tutucu, denetleyici olandır. Dönemine ve koşullara göre değişimci,
devrimci, demokratik olan ikinci eğilim II. Dünya Savaşı’yla birlikte ortadan kalkacaktır.
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından çok partili siyasal yaşamın fiilen başladığı
1950 yılına kadar geçen dönem üç başlık altında değerlendirilebilir. Birinci dönem,
Osmanlı İmparatorluğu sonrası yeni bir devletin kuruluş sürecinde Anadolu’da haberleşme olanaklarının geliştirildiği, basının yeniden yapılandırıldığı süreci içerir. Bu
bir tür kuruluş dönemidir ve 1920-1930 yıllarını kapsar. Cumhuriyet iktidarının ilk
basın yasasının kabulü ile başlayan ikinci dönemde siyasal istikrar sağlanır, iktidarın
denetimi güçlenerek sürer. 1931’den 1944’e kadar sürer. Üçüncüsü, tek parti döneminde yapılan önemli düzenlemelerin ortadan kaldırıldığı, basının demokratik yapıya
kavuşturulmaya çalışıldığı dönemdir. Bu değişim dönemi İkinci Dünya Savaşı’ndan
1950 yılına kadar sürer.
I. Kuruluş dönemi: 1920–1930
Bu dönemde çelişki ve çatışmaların yoğun yaşandığı gözlemlenir. Bir tarafta iktidarın, basını denetim altında tutan uygulamaları ve yasal düzenlemeleri öbür yanda
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haber ajansı ve radyo yayıncılığını düzenlemek için atılan önemli adımlar vardır.
Öncelikle, bu dönemde liberal sistemlerde görülen bir basın özgürlüğü anlayışının Türkiye’de mevcut olmadığını vurgulamak gerekir. Bunun birinci nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’ndan böyle bir anlayışın, geleneğin miras alınmamasıdır. İkincisi ve en önemlisi, Cumhuriyet’in kurulduğu topraklarda son yirmi yıldır sürekli savaşın yaşanmasıdır. Yeni bir devletin oluşumu sürecinde, yöneticiler basının iktidarı
desteklemesini beklemişlerdir.
Ulusal mücadeleden yeni çıkmış olan ülkede henüz bir basın yasası yoktur. Ne
var ki, 1924 Anayasa’sının 77. maddesinde gazetelerin yayınlanmadan önce sansür
veya denetime uğramayacağı belirtilmiştir: “Basın kanun dairesinde serbesttir ve neşredilmeden evvel teftiş ve muayeneye tabi değildir”. 4 Mart 1925’de Şeyh Sait ayaklanmasını bastırmak amacıyla kabul edilen Takrir-i Sükûn Kanunu bu dönemin basını üzerinde en etkili yasal düzenleme oldu. Takrir-i Sükûn Kanunu’nu ülkede huzurun yeniden sağlanabilmesi için hükümete her türlü girişime ve yayına karşı önlem
alma ve sorumluları olağanüstü yetkilerle donatılmış mahkemede yargılama yetkisi
verdi. Kanunun yürürlükte kaldığı dört yıl boyunca, bazı gazeteciler yargılanıp ceza
aldı, bazıları beraat ettiler. Ceza alanlar da bir süre sonra affedildiler. Ne var ki kanun, gazetecilerin kâbusu, baskı ve denetim mekanizmasının kaynağı olmaya devam
etti.
Bu dönemin en belirgin özelliği, iktidar aleyhtarı olan gazete ve dergilerin yayın
dünyasından çekilmesidir. Dönemin olağanüstü koşulları basın dünyasının çok sesliliğine izin verecek bir durumda değildi.
İletişim dünyası açısından ikinci önemli gelişme Anadolu Ajansı (AA) ve Telsiz
Telefon Türk Anonim Şirketi’nin (TTTAŞ) kurulmasıdır. Bu iki örnek cumhuriyet
iktidarının iletişim alanındaki özgün arayışlarının kanıtını oluşturmaktadır.
Anadolu Ajansı (AA) 1920’de Ulusal Mücadele’nin sesini Anadolu’ya ve dünyaya duyurmak amacıyla kuruldu (Alemdar, 2001: 99-200). Önce Dışişleri bakanlığı
bünyesinde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’ne bağlı bir propaganda
aracı olarak faaliyet gösterdi. Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe ilişkin haberleri ülkeye ve ülke dışına başarıyla yaydı. Ancak barışın kurulmasından sonra işleyiş
hükümeti Ajans’ın statüsünü değiştirmeye götürdü. Çünkü Ajans haberleri hükümetin görüşleri olarak değerlendiriliyordu. Bu durumdan rahatsızlık duyan hükümet,
Ajans’ın -henüz Ticaret Yasası’nın olmadığı bir dönemde- anonim şirket olarak yeniden yapılanmasını gerçekleştirdi.
AA 1925 yılında 2000 hisseli ve 20.000 TL sermayeli bir anonim şirkete dönüştürüldü. Kuruluşta hisselerin yarısı Dışişleri Bakanı’na öteki yarısı yönetim kurulu üyeGazeteciler Cemiyeti
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leri ile Ajans yöneticileri ve muhabirlere pay edildi. Statü genel kurulda her on hissenin bir oy sayılmasını öngörüyordu. (Ticaret Yasası her hissenin bir oy sayılmasını
ilkesini getirecek ancak AA’nın özel statüsü korunacaktır). AA statüsünün başka
önemli özelliği genel kurulda paydaşlardan hiç kimsenin on oydan fazla kullanmasına olanak vermemesidir. Bu yapılanmada hükümet önce Dışişleri sonra Maliye Bakanı adına kayıtlı 1000 hisse ile egemen güç gibi görünse de oy hakkının sınırlandırılması ile yasal olarak Ajans yönetiminde azınlık durumunda kalıyordu.
AA konusundaki bu düzenleme çok önemlidir. Yakın zamanlara kadar farkında
olmadığımız bu yapılanmanın önemi evrensel gelişme ile karşılaştırıldığında daha iyi
anlaşılır. 1925 yılında yeryüzünde var olan haber ajanslarının iki örgütlenme biçimi
vardır: özel şirket ve kooperatif. Avrupa kökenli Havas (Fransa), Reuters (İngiltere)
ve Wolf (Almanya) özel şirket olarak Amerikan Associated Press ise kooperatif şirket olarak kurulmuştur. Başka bir deyişle haber alıp satan kuruluşlar ya kişilerin malıdır ya da gazetelerin kurduğu ortaklık olarak çalışmaktadır. Özel şirket modelleri
Avrupa’da kurulmuştur. ABD ise kooperatif modeli tercih etmiştir.
Associated Press ABD gazetelerinin gereksinim duyduğu haberleri ortaklaşa toplayacak, ama kâr amacı gütmeyen bir örgütlenmeyi yeğleyecektir. Kâr dağıtılmak
üzere değil, ajansın yatırımları için gerekli fonu oluşturacaktır. Anadolu Ajansı bu iki
örgütlenme modelinin dışında özgün bir yapılanmaya kavuşturulmuştur. Bu hem siyasal iktidarın doğrudan etkisinin dışına çıkarılması hem de çalışanların hissedar yapılması anlamında böyledir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığını alan ve haber ajansı kurma gereksinimi duyan bütün ülkelerde, ajanslar hükümet denetiminde çalışmak zorunda kaldılar. Ne var ki kurumsal statü/yapılanma açısından AA’yı daha iyi değerlendirmede
bize Havas ve Agence France Presse örneği yardımcı olacaktır.
İkinci Dünya Savaşı’nda Alman işgali altındaki Fransa’da Havas, işbirlikçi olarak
Mareşal Pétain yönetimini destekleyince direnişin önderi General de Gaulle, Agence
France Presse’in (AFP) kuruluşuna karar verir ve yeni ajans hükümet desteği ile çalışmalarına başlar. Savaş sonrası Havas ortadan kalktığında AFP çalışanları için tek
örnek model Associated Press’tir.
Gazetecilerin kooperatif ajans olarak örgütlenme isteklerini hükümet kabul etmez.
De Gaulle bu konuda kesindir: ajans yönetiminde kararları “parayı veren”, yani hükümet alacaktır. AFP’nin 1957 yılında kabul edilen ama bugün de tartışma konusu
olan statüsünde, hükümetin belirleyici rolü hâlâ geçerlidir. Yönetim Kurulu’nda çoğunluk gazete temsilcilerindedir ama genel müdür seçiminde hükümet temsilcilerinin
oyu/onayı olmadan genel müdür belirlenememektedir.
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AA 1925 yılında yeniden yapılandırılırken sermayesi devlet tarafından verilmiş,
yönetimine “güvenilir” ve iktidara yakın kişiler getirilmiştir. Anonim şirket olması
tamamen bağımsız bir kurum olması demek değildir. Ama o güne kadar iletişim politikalarında devletin olağanüstü ağırlığının hissedildiği bir gelenekte böyle bir modelin yaratılması dikkat çekicidir. Kuşkusuz dönemin özellikleri, özerklik konusunda
hiçbir deneyimin olmadığı bir kültürde, AA’nın statüsü ortaya siyasal iktidardan tamamen bağımsız bir haber ajansı yaratmamıştır. Tersine, koşullar çalışanların sahip
olduğu hisse senetlerinin varlığını unutturan bir durum yaratmıştır. Ama AA Batı’dan
öykünülerek kurulmayan bir kurum olarak tarihteki yerini almıştır.
Türkiye’de son kırk yılın iletişim politikalarında AA örneği ne yazık ki yeterince
yol gösterici olmamıştır. 1925’de “özerk” bir kamu haber ajansının nasıl örgütlenebileceği konusundaki deney unutulunca, 1964’de özerk bir yapıda kurulması öngörülen
TRT kurumunun nasıl özerk olacağı konusunda BBC’den esinlenilmeye çalışılmıştır.
Hazin durum!
İkinci önemli örnek 6 Ocak 1926’da kurulan Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi’dir. Hükümet radyo yayın tekelini 8 Eylül 1926’da on yıllık bir süre ile bu özel
şirkete verir (Kocabaşoğlu, 1980:13-15; 110-117). Şirket yönetimi kuşkusuz siyasal
iktidara yakın kişilerden oluşmaktadır, ama bu biçimiyle bile son derece yeni bir yapılanma göstermektedir. Gazete ve dergi yayıncılığını yakından denetleyen, telgrafı
başlangıcından itibaren yönetimin vazgeçilmez bir unsuru halinde denetim altında
tutan Osmanlı yönetim anlayışından uzaklaşılarak, özel kuruluşlara güven duyan,
onları hükümetle yakın işbirliği içinde çalışmaya teşvik eden politikanın oluşturulması önemli bir arayıştır.
Bu girişimlerin kalkınma politikaları ile paralel gittiği, özel sektör eliyle kalkınma
modelinin benimsendiği yıllarda iletişimde de benzer modeller geliştirildiği, ancak
sonradan bunlardan vazgeçildiği söylenebilir. Ama farklı çözüm arayışı bile Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında hükümetin basın üzerinde mutlak bir denetimi
olmadığını, ya da niyetinin kaba, hoyrat ve doğrudan bir denetim olmadığını gösteren
kanıtlardır.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların iletişim alanında siyasal iktidara karşı belirli
bir özerklikle donatılmış yayın kuruluşlarını oluşturma politikası güttükleri söylenebilir.
II. İstikrar dönemi: 1931–1944
Bu girişimlerin çok uzun ömürlü olmadığını biliyoruz. İlk neden ekonomikti. İzmir İktisat Kongresi sonrası uygulanmaya başlayan liberal ekonomik kalkınma modeli, 1929 ekonomik bunalımının da etkisi ile başarısızlığa uğrayınca ekonomide
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devletçilik politikası ağırlık kazandı. Çok partili siyasal yaşama geçiş denemesi de bu
yıllarda başarısızlığa uğradı. Bu gelişmeler, basın açısından önemli sonuçlar doğurdu. 1925 yılına kadar demokratik sistemin gelişmesine katkıda bulunabilecek çoğulcu bir basın yapısı, giderek artan biçimde hükümetin denetimine girdi. 1931 basın
yasası, çok partili siyasal yaşam denemelerindeki başarısızlık Cumhuriyet Halk Fırkası’nın iktidarını güçlendirdi. Bu güç, çelişkili bir biçimde siyasal yaşamda istikrarın sağlanmasına da yardım etti.
Dönemle ilgili değerlendirmelere 1931 basın yasası ile başlamak gerekir. Cumhuriyet yönetiminin ilk basın yasasının iki önemli özelliği vardır: rejimi savunacak,
güçlendirecek, sorumlu bir basın yaratmak; gazetecilik mesleğini geliştirecek önlemler almak. Birincisini gerçekleştirmek için yasanın 50. maddesi kullanılacaktır. Bu
madde, hükümete ülkede uygulanan genel siyasete aykırı yayınları kapatma yetkisi
vermektedir. Bu hüküm çerçevesinde, yasaya göre gazete yayınlamak için önceden
izin almak gerekmediği halde, hükümetin onay vermediği hiç bir gazete ya da dergi
yayınlanamayacaktır.
Eğitim, gazetecilik mesleğini geliştirmek için düşünülen temel taştır. Gazete veya
dergi sahiplerinin yüksek okul veya lise mezunu olması koşulu getirilir. Başyazar ile
genel yayın yönetmeni de yüksek okul diploması sahibi olmak zorundadır. Yasa bu
koşulların yerine getirilebilmesi için yayınlandığı tarihte bu görevleri yürütenler için
üç yıllık bir uyum süresi öngörür. Düzenlemenin bir sonucu olarak Darülfünun’da
gazetecilik okulu açılması için hazırlıklara başlanır (Alemdar, 2001: 88-91). Ancak
gazeteciler için diploma sahibi olmak yerine, yasa maddesinin değiştirilmesi daha
kolay olacaktır. Çabaları sonucu yasanın eğitimle ilgili öngördüğü koşullar, 1933
yılında, bir başka kanunla görevde olanlar için zorunluluk olmaktan çıkartılacaktır.
1931-1945 döneminde de birbiriyle çelişkili iki gelişme söz konusudur. Hükümetin denetimi arttırma çabaları ile gazetecilik mesleğinin geliştirilmesi çalışmaları birlikte gider. Denetimi arttıran düzenlemelerden biri 1934 yılında kabul edilen Matbuat
Umum Müdürlüğü’nün kuruluş tüzüğünü ve görevlerini düzenleyen yasadır. Yasa,
genel müdürlüğe önemli görevler vermektedir.
Başlıcaları şunlardır: Ulusal basının devrim ilkelerine, devlet siyasetine ve ulusun
ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak, “milliyet ve demokrasi esaslarına aykırı” düşüncelerin yayılmasına engel olmak, basının en önemli “telkin ve terbiye” aracı olmasını sağlamak.
Bu görevlerin gazetecilerin ya da kamuoyunun her zaman benimseyeceği görevler
olduğunu söylemek zordur. Ama yasa aynı kurumdan gazeteciliğin düzeyini yükseltecek önlemlerin alınmasında öncülük etmesini, gazetecilik kursu açmasını, basın
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mensupları birliği ve kulübü oluşturmasını ve basın kongreleri düzenlemesini de istiyordu.
Bu dönemin denetim konusunda önemli örneklerinden biri kabul edilen Birinci
Basın Kongresi 25 Mayıs 1935’te toplanacaktır. Gazeteciler Ankara’da hükümet yetkilileri ile birlikte basının sorunlarını tartışmışlardır. Kuşkusuz gazeteciler ortamı ve
koşulları iyi bildikleri için gerçekten ne istediklerini ya da düşündüklerini söyleyememişler, hükümet yetkilileri ise yasaların kendilerine verdikleri görevi yapmanın
huzurunu duymuşlardır. Kongre’nin akılda kalan en önemli konularından biri, sorumlu yayıncılık anlayışının geliştirilmesi gereğine yapılan vurgudur. Gazetelerin sansasyon peşinde koşmaktan çok, ciddi yayıncılık yapmaları istenmiştir. Eğer bu tartışmaların amacı gazetecilik mesleği üzerinde düşünmek, onun toplumsal sorumluluğunu geliştirmek ise, bu amaca 1938 yılında Basın Birliği’nin kuruluşu ile ulaşılacaktır.
Hükümet bu yasayı gazetecilik mesleğini güvence altına almak için düzenlemiştir.
Gazetecilerin ne iş ne de gelecek güvenceleri vardır; hiç bir hakları yoktur. Yasa gazetecilik mesleğinin tanımı, hakları ve sorumlulukları konusunda düzenleme yapmaktadır. Gazetecilik yapabilmek için Basın Birliği’ne üye olmak zorunludur. Birlik,
gazetecilerin çalışmaları sırasında uymaları gereken etik kuralları izlemekle görevlidir. Ancak bu örgüt de gazetecilerle hükümet yetkililerinin birlikte çalıştıkları bir
örgüttür. Yaptırımlar gazetecilerin alışkın olduğu şeyler değildir. Eleştirme cesaretini
bulamayanlar hiç olmazsa ilgilenmeme ya da yok sayma yoluna gitmişlerdir.
Basın Birliği, dönemin genel özellikleri doğrultusunda hükümetin basını denetleme araçlarından biri olarak nitelenir. Kuruluşu Avrupa’da faşist meslek örgütlenmelerinin desteklendiği döneme rastlaması yüzünden Türkiye’de de aynı amaca hizmet
için düşünüldüğü konusunda görüşler vardır. Ama dikkatlerden kaçan bir nokta vardır. Cumhuriyet yönetimi sadece gazetecilik mesleğini düzenlememiştir. Aynı dönemde hekimlik ve avukatlık meslekleri de düzenlemeye kavuşturulan meslekler arasındadır. Başka bir deyişle, toplumsal yaşamda önemli kabul edilen mesleklerin mensupları tarafından düzenlenmesine izin veren yasal düzenleme yapılmıştır. Bugün
Tabipler Odası ya da Barolar Birliği’ni faşist örgütlenme modeli olarak niteleyenlere
rastlamak zordur. Çünkü bu örgütlerin birer sivil toplum örgütü olarak demokratik
yaşamın gelişmesine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Ama 1938 Basın Birliği
konusunda değerlendirmeler farklı olmuştur.
1931-1944 dönemi için sözü edilebilecek denetime ilişkin son bir örnek hükümetin 1938 yılında gazete yayınlamak için güvence parası ödenmesi zorunluluğunu getirmesidir. Hükümet bu düzenlemeyi gazetecileri korumak amacıyla yaptığını söyleGazeteciler Cemiyeti

37

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Tek parti yıllarının iletişim politikaları: 1920-1950

mektedir. Gazeteler kapandığında işsiz kalan gazetecilerin alacakları, güvence parası
ile ödenecektir. Ancak işin ilginç yanı yayınlanmakta olan gazeteler için bankalardan
teminat mektubu alınmasına hükümet yardımcı olacaktır.
Bu gelişmeler II. Dünya Savaşı’nın yaratacağı denetim koşulları yanında önemsiz
kalır. Türk hükümeti savaşa katılmamak için, kamuoyunun savaşan taraflardan biri
lehine etkilenmemesi için olağanüstü duyarlılık göstermiştir. Bunu sağlayabilmek
için iki yöntem uygulamıştır. Birincisi, dış haberlerin abartılmadan verilmesidir. Hiç
bir haber sekiz sütun üzerinden verilmeyecektir. İkincisi, Anadolu Ajansı kaynaklı
haberler dışında haber kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kurallara uymayan gazeteler 1931 basın yasasının 50. maddesi uyarınca kapatılmışlardır.
Bu dönemde Türkiye’de özellikle Alman propagandası çok etkilidir. Hükümetin
bu etkiye her zaman karşı koyamadığını gösteren kanıtlar da vardır. Örneğin, 1942
yılında Anadolu Ajansı’nda çalışan Yahudi kökenli Türklerin işten çıkartıldığını biliyoruz. Ama genel olarak kamuoyunu savaşa girme konusunda ikna edebilecek güçleri/yayın organlarını denetim altında tuttuğunu da biliyoruz (Alemdar, 2001:131-133;
Glasneck, tarihsiz: 26). Genellikle sol gruplar üzerinde uyguladığı baskıyı ara sıra
milliyetçi gruplara da uygulamıştır.
Savaş yıllarının basın sanayi açısından getirdiği sıkıntılar da önemlidir. Gazete
kâğıdı başta olmak üzere basının gereksinim duyduğu tüketim malları yurt dışından
gelmektedir.
Bunların teminindeki zorluk ve döviz kullanımındaki sınırlamalar yüzünden gazetelerin sayfa sayısı sınırlanmıştır. Savaş bittiğinde savaş dışı kalmakla sağlanan yararlardan çok, savaş koşullarının yarattığı sıkıntılar hatırlanacaktır.
III. Değişim/dönüşüm dönemi:1945–1950
1920 yılından itibaren ortaya çıkan gelişmeler ister hükümetin yayın dünyasını
denetleme çabalarının kanıtları olarak, ister demokratik bir toplumun sorumlu yayıncılık anlayışını geliştirmek amacıyla yapılan yol gösterici katkıları olarak değerlendirilsin, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle durum değişecektir. Hükümet önce gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın’dan demokratik ülkelerde basının durumu üzerine bir rapor
isteyecektir. Yurt dışında yaptığı incelemeler sonucu Yalçın’ın verdiği rapor, basının
yeni statüsü üzerinde belirleyici olacaktır. Önce basın yasasının 50. maddesi değiştirilir. 1931 yılından beri gerekli gördüğünde bu maddeye dayanarak gazeteleri kapatan hükümet, savaş sonrasında bu maddenin farklı koşulların ürünü olduğu, bu koşulların değiştiği ve artık böyle bir maddeye gerek olmadığı gerekçesiyle 50. maddeyi
yürürlükten kaldıracaktır. İkinci önemli değişiklik Basın Birliği’nin ortadan kaldırılmasıdır.
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Bahsedilen değişikliklerin temelinde yatan neden yeni siyasi koşullara, oluşumlara uyum sağlamaktı. Değişiklikleri doğuran en önemli iki öğeden birincisi çok partili
hayata geçiştir. Demokrat Parti ve diğerlerinin kurulmasıyla Türk siyasal yaşamında
tek parti dönemi sona ermiş olur. Diğer öğe, II. Dünya Savaşı’nın ardından Sovyet
Birliği’ne karşı oluşturulan Batı kampında yer alma isteğidir.
Soğuk Savaş dönemi ile Türkiye, içinde yer almak istediği Batı dünyasının demokratik değerleri doğrultusunda adımlar atmaya başlamıştır. Hükümetin gazeteleri
kapatabilme yetkisinden vazgeçmesi bu çerçevede alınması gereken bir karardır. Ne
var ki, bu gazeteler kapatılmayacak demek değildi, çünkü sıkıyönetim gazetelerin
yayımlandığı İstanbul’da devam etmiştir. Sıkıyönetim komutanı “gerekli gördüğünde” gazeteleri kapatmayı sürdürmüştür.
Basın Birliği Kanunu da demokratik ülkelerde/sistemlerde örneğine rastlanamayacak bir uygulamaydı. Dolayısıyla kaldırılması bir sorun yaratmadı. Gazeteciler,
basın kartlarını İstanbul’da kurulan Gazeteciler Birliği’nden almaya başladılar. Ne
var ki, basın etiği tümüyle unutuldu. Bu dönemde etik, gazeteciler açısından kayda
değer/önemsenecek bir konu değildi. 1960’larda etik tartışmaları başladığında
1938’de uygulanan model belleklerden çoktan silinmişti.
Hükümetin basın hukuku konusundaki düzenlemeleri sadece bahsedilen iki değişiklikle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda birçok kanun maddesi değiştirildi ya da kaldırıldı. Kaldırılanlar arasında 1938’de yürürlüğe konan, gazete yayınlamak için güvence parası ödeme maddesi de vardı. Hükümet basın özgürlüğünü sınırlayan uygulamalar olduğu gerçeğini kabul etti. Dönemin başbakanının güvence parası ile ilgili maddenin işsiz kalan gazetecilerin yararına olduğunu söylemesine rağmen kimse bu yardım fonu için başvuruda bulunmadı. Gazete yayınlamak için gerekli lisans da yürürlükten kalktı. Yazılı bir bilgilendirme yeterli olacaktı.
Demokrat Parti bu değişiklikleri yeterli bulmadı. Yeni bir basın yasası yapılmasının gerekliliğini savundu. Bu tutumu basın ile iyi ilişkiler kurmasına yardım etti.
1950 seçimlerinde bu ilişkilerin yararını görecektir. 1945 sonrasında basın yasasında
yapılan değişiklikler hükümetin basın üzerindeki denetimini azaltmayı amaçlıyordu.
Özerk kurumlar, etik ve eğitim konusundaki çabalar bir kenara atıldı.
Gazetecilik mesleği hükümet ve gazete sahibi arasındaki ilişkilere göre biçimlenmeye başladı. Demokrat Parti iktidara gelmeden önce basına geniş özgürlükler tanınacağı konusunda sözler verdi. Ama eğitim, etik ya da özerk kurumlar konularında
hiçbir zaman bir çaba göstermedi. Kısa bir özgürlük döneminin ardından, DP hükümeti mali/finansal kaynaklarını kullanarak basını etkilemeye, denetlemeye başladı
(Alemdar, 2001:201-232).
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azetecilik mesleğinde etikten söz edilmesinin başlangıcı 19. yüzyıla kadar gider. Bir gazetecilik etik kuralına en eski göndermeye 1840’larda rastlanır
(Iggers, 1998:58). Gazetecilik etiğinden söz eden basın eleştirisinin ilk bilinen örneği
ise 1889’da yayınlanmıştır. Gazetecilik etiği konusundaki ilk ders kitabını ise 1924’te
Kansas Devlet Üniversitesi’nden Nelson Crawford yazdı. Crawford, kitabında, basının kamusal sorumluluğun ve kamusal hizmetin bir aracı olduğunu öne sürüyordu
(Richards, 2005:7).
İlk ahlak ilkelerinin ortaya çıkması tarihsel olarak çağdaş basının ilk ortaya çıktığı
batılı ülkelerde gerçekleşmiştir. İlk etik kuralları, gazeteciliğin profesyonelleşme yönündeki genel hareketlerin bir parçası olarak ortaya çıkmış; basının, ilk dönemlerde
devletin, daha sonraları ise yoğunlaşan sermayenin denetimine karşı verdiği özgürlük
mücadelesinde etik konusu her zaman önemli bir yer tutmuştur.
Türkiye’de ise gazetecilik etiği konusundaki tartışmalar Cumhuriyet döneminde
başlamıştır. Osmanlı döneminde, basının henüz gazetecilere geçim sağlayacak kadar
gelir getiren bir meslek olmaması, gazetecilerin çoğunun bir göreve atanıp devletten
maaş almasının gelenek haline gelmesinin yanında, basın özgürlüğünün sağlanamadığı, yasal düzenlemelerin sansürü kurumlaştırdığı bir ortamda etiğin sistemli bir
biçimde ele alınıp geliştirilmesi beklenemezdi. Basını sınırlayan düzenlemelerde ise
mevcut ahlak kurallarına gönderme yapan muğlak ifadeler yer almıştır. 1865 yılında
yayınlanan Matbuat Nizamnamesinde “genel adaba ve milli ahlaka aykırı” yazılar
suç kapsamına alınmıştır. 1909 Basın Yasası’nda ise Şubat 1913’te yapılan değişiklikle “ahlaka aykırı” yayınların toplattırılması hükme bağlanmıştır.
Türkiye’de gazetecilik etiğinin sistemli bir biçimde ele alınması Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan dönem, basın özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesinde etik ve hukuk konusunun birlikte ele alındığı ve
değerlendirildiği yıllardır.
İsmet İnönü, başbakanlığı döneminde, 5 Temmuz 1931 tarihinde, bazı gazetelerin
yayın politikaları konusunda hükümetin ne gibi önlemler alacağı yönündeki gensoru
görüşmeleri sırasında basının nasıl denetlenmesi gerektiğini şöyle anlatmaktadır:
“Basın özgürlüğünün zararlarını ilkönce arkadaşları olan diğer basın gidermek
Gazeteciler Cemiyeti
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zorundadır. İlkönce, basın diğerini denetlemelidir. Fena sözler, fena yayın ulusun
fikirlerini fena yönlere götürüyorsa buna katılan basının tek cephe olarak cesurca
diğerlerinin üzerine atılması, sürekli kamuoyunu aydınlatması, zehirden kurtarması gereklidir. Halk yönetimindeki siyasi durumda bulunanların, ülkeyi yöneten
başbakanmış gibi özel sorumluluk duygusu taşımaları gerekir. Yedi yaşındaki çocuğa ders vermek için öğretmeni özel birçok sınırlamalara tabi tutuyoruz. Bir ulusun fikirlerine her gün bir fikir telkin etmek iddiasında bulunan adamlar bir takım
denetimlere tabi olmalıdır. Bu denetimlerin başında önce diğer basın gelir. Ondan
sonra toplumun siyasal yaşamında bulunanlar denetlerler. Yasal denetimler son
çarelerdir.” (İskit, 1939, 427-428).
İnönü’nün sözleri, hükümetin basını etkili bir araç olarak algıladığını, basın öz-

gürlüğünü halk yönetimi açısından zorunlu gördüğünü, ancak basın özgürlüğünün
sınırları olması gerektiğini düşündüğünü göstermektedir. İnönü’ye göre bu sınır, bir
ulusun yaşamına zarar verme noktasındadır. İnönü’nün de belirttiği gibi, hükümet,
basının kontrolü için yasal denetimi en son başvurulacak yol olarak görmekte, ondan
önce basının kendi içinde bir denetimi, bir tür özdenetimi teşvik etmektedir.
Dönemin yöneticileri ve yönetime yakın gazetecileri, basına ulusal davaya hizmet
etme sorumluluğu yükleyerek, bu sorumlulukların yalnızca gazetecinin vicdanına
bırakılamayacağını vurgulamaktadırlar. Basın, çok güçlü bir siyasal araç olarak değerlendirilmekte, yasalar da eleştiri özgürlüğü adına yapılacak kötüye kullanmaları
önlemenin; özgürlük gelenekleri oluşmamış bir toplumda aşırılıkları dengelemenin
bir yolu olarak görülmektedir. Dolayısıyla tek parti dönemi basın etiğinin uygulanmasını da yasayla oluşturulan Basın Birliği’ne bırakmıştır.
Basın Birliği’ne giden sürecin ilk çalışmaları Birinci Basın Kongresi’nde gündeme gelmiştir. Basın Genel Direktörlüğü, Türk basınını ilgilendiren işleri düzenlemek
üzere 25 Mayıs 1935’te Ankara’da üç gün süren bir kongre toplamıştı. Kongrenin
belirlenen amaçlarından biri de “Gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin ilerleme ve
yükselme yollarını araştırmak ve Basın Birliğini kurmak”tır (İskit, 1939:177).
Bu amaçla oluşturulan Komisyona göre, nitelikli basın doğru, ciddi haber veren;
ülkeyi ve halkı yakından izleyen, okuyucularını en doğru ve yararlı biçimde aydınlatan; bunları yaparken de halkın ve gençliğin üzerinde yaratabileceği olumsuz sonuçların sorumluluğunu fark eden basındır. İç ve dış siyasette devletin ve ulusun yüksek
yararlarının göz önünde tutulması gerektiği de nitelikli bir basının kapsamı içinde
değerlendirilmektedir.
Basın Genel Direktörlüğü’nün kongre hazırlıkları sırasında ilgi çeken bir çalışması da kongreye okuyucuların isteklerini bildirmek üzere bir anket düzenlemesidir.
Anketten elde edilen sonuçlar, özetlenerek kongre delegelerine dağıtıldı. Sonuçlara
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göre okurlar, gazetelerin pahalılığından, sayfa sayılarının çokluğundan, her yerde
bulunmamasından yakınıyorlar; aynı zamanda gazetecilik etiğini ilgilendiren konuları da gündeme getiriyorlardı. Buna göre, gazeteler kazanç aracı olmaktan uzaklaşarak, halka daha yararlı olmalıydı. En önemlisi de basın yalan yanlış haberlere yer
vermemeli, cinayetler ve aile faciaları manşetlerle verilmemeli ve üzerlerinde ısrar
edilmemeli, gazetelerde açık saçık resimler bulunmamalıydı (İskit, 1939:183). Anket
sonuçlarından anlaşıldığı gibi, gerçeklere dayanmayan haberlerin verilmesi, trajedinin, cinselliğin sömürülmesi gibi gazeteciliğin temel amaçlarıyla uyuşmayan etik dışı
davranışlar, o dönemlerde de yakınma konusuydu.
Basının düzenlenme çalışmaları sırasında okuyuculardan da görüş alınması, onların şikâyet ve isteklerinin öğrenilmesi, kongrede basın-rejim yanında basın-toplum
ilişkilerinin de göz önüne alındığını göstermektedir.
Basın Kongresinin ve kongrede oluşturulan kurulun çalışmaları sonucu, 27 Haziran 1938’de 3511 sayılı Basın Birliği Yasası çıkarıldı. Basın Birliği Yasası ile Basın
Birliği adında zorunlu bir meslek örgütü kuruldu. Basın Birliği’nin kurulmasındaki
amaç, Birliğe üye gazetecilerin maddi, manevi, kişisel ve ortak menfaatlerini savunmak ve temin etmek, mesleğin şeref ve ağırbaşlılığını korumak, meslekte düzeni sağlamak, dayanışma duygularını güçlendirmek, gazetecilik okulları veya meslek kursları açmak, uluslararası meslek ilişkileri kurmak, Türk basınını temsil etmek, basını
ulusal amaçlar uğrunda uyanık ve toplu bir halde bulundurmak, cumhuriyetin menfaatlerine yararlı kılmaktı (madde 5). Basın Birliği, etik konusunda genç cumhuriyetin
tek parti yönetimindeki koşullarına özgü bir düzenleme sistemi oluşturmuştur. Yasaya göre, gazetecilik yapabilmek için Basın Birliği’ne üye olmak gerekiyor, Birliğin
yasada belirlenen amaçlarına aykırı hareketleri iddia olunan birlik üyelerine meslekten çıkarmaya kadar değişen cezalar verilebiliyordu.
Böylelikle, hükümet, gazetecilerin belli kurallara uymasını sağlamak için ceza
vermeye dayanan bir denetim sistemi oluşturmuştu. Basın Birliği Kanunu ile kendini
düzenleme yapılarının yaratılmasını hukuk üstlenmiştir. Bu tür uygulamalar, etiğin
yasa haline getirilerek hukukun bir parçası yapılamayacağı yönünde eleştirilerle karşılaşsa da kendini düzenleme kavramının daha geniş yorumlanmasıyla belli ulusal
bağlamlarda, orta yol bir çözüm olarak kabul edilebilmektedir.
Türkiye cumhuriyeti ilk yıllarında, basın kurumunu toplumu oluşturan üstyapı kurumlarıyla biçimlendirme, yönlendirme amacının yanı sıra, siyasal iktidarın uyguladığı veya uygulamayı düşündüğü politikaları halka anlatarak benimsetmek ve rızasını
sağlamak hedefine yönelik olarak değerlendirmiştir. Hükümet, ülkenin iç ve dış koşullarını göz önünde tutarak basından halkı aydınlatmak, eğitmek, bilgilendirmek için
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kültürel kalkınmanın bir aracı olarak yararlanmak istemiştir. Bu doğrultuda, basının
niteliğini yükseltmek ve gazetecilerin profesyonelleşmelerini ve sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamak, mesleğin şeref ve haysiyetini korumak için bazı düzenlemelere gitmiştir. Basın Birliği Yasası da genç cumhuriyetin gazeteciliği kendi ahlak
değerlerine sahip bir meslek haline getirmek için yaptığı düzenlemelerden biridir.
Basın Birliği Yasasının kabulü dolayısıyla, 28 Haziran 1938 tarihli Ulus’ta Falih
Rıfkı Atay’ın yazdığı yazı, basının kendi çıkarları peşinde koşmasının kamuoyu oluşumunda tehlikeler doğurabileceği üzerinedir. Atay, bunu engellemek için gazeteciliği bir “meslek” haline getirme zorunluluğundan söz etmekte, bunun da basın ahlakını
geliştirecek düzenlemelerle gerçekleşeceğini anlatmaktadır:
“Meclis önceki gün avukatlık, dün de gazetecilik mesleklerini düzenleyen ve
düzelten yasa tasarılarını kabul etti. Şimdiye kadar her iki meslek, kendi kör menfaatlerinden başka hiçbir düzen tanımayan kötü kişiler yüzünden, halk arasında iyi
ün bırakmamıştır. (…) Kamuoyu, gazete ile kurulur; onunla beslenir ve onunla olgunlaşır. Fakat işte bu kadar etkili olduğu için, onu kör menfaat veya hırslarına
alet edenlerin elinde de pek tehlikeli bir silah haline gelebilir. Büyük demokrasiler,
onu tehlikesiz kılabilmek için, asırlar geçirmişlerdir.
Ne yapmak lazımdı? Evvela gazeteciliği bir meslek yapmak! Gazeteciyi en basit Türk işçisinin dahi haklarından mahrum eden bugünkü keyfi ve kişisel sistem
yerine, gazete sahipleri ile yazarlar arasında karşılıklı görevler, haklar ve korumalar oluşturan denetim ve sıkı düzen yöntemleri bulmak!
Gazetelerimiz şeklen çok ilerliyor; hatta bizdeki abone ve okuyucu sayılarının
layık olmadığı kadar ilerliyorlar. Fakat seviyece geridirler; bazen ortalama seviyesinin onunla karşılaştırılamayacağı kadar geridirler. Gazete seviyesi demek, gazeteci seviyesi demek, gazete ahlakı, gazeteci ahlakı demektir” (İskit, 1939:200201).
31 Mayıs 1938 tarihli Yeni Sabah’ta, Hüseyin Cahit Yalçın da basının eleştiri özgürlüğünün demokrasi gelenekleriyle bağlantısı kurmakta ve mesleğin onurunu korumanın her şeyden önce gazetecilerin işi olduğunu belirtmektedir:
“Eleştiri özgürlüğün gerekliliğini ve yararını yadsıyabilecek bir kimse düşünmüyorum. Fakat özellikle siyasi terbiyesi noksan olan, özgürlük geleneklerine
asırlardan beri alışkın bulunmayan ülkelerde, meşru ve gerekli eleştiri özgürlüğü
adına yapılabilecek kötüye kullanmaların vatana gerçek zararı dokunabileceğini
her kalem sahibi fark etmelidir. Arada bu vatani görevde kusur edebilecek bir kalem görülürse çoğunluk onu mesleğinin şeref ve haysiyetini gözetmeye zorlayacak
derecede şan hissi duymalıdır” (İskit, 1943:365).
Dönemin gazetecileri, bir toplumda basının eğitici işlev görme potansiyelinin far44
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kındadır. Bu anlamda, dönemin gazetecilerinin basına yaklaşımı, iktidarın üst yapı
kurumlarındaki bazı değişikliklerle toplumun yapısını değiştirebileceklerine, “çağdaşlaşma”nın gerçekleştirilebileceğine duyulan inançla uyum içindedir
(Kocabaşoğlu, 1980:78). Bu görüş ise vurguyu basının sorumluluklarına kaydırır.
Zekeriya Sertel’e göre gazetecinin olayları kaydetmekten öte sorumlukları da vardır:
“Gazeteci yalnız olayları kaydeden bir sicil memuru değildir. Gazeteci tarihi
yapan ve yazan adamdır. Memleketin kaderi üzerinde rol sahibidir. Onun için de
görevi nazik, sorumluluğu büyüktür” (Sertel, 1968:7).
Söz konusu yaklaşımlara uygun, kısa bir meslek ilkesi listesi Vatan’da bulunabilir. 1940 yılında Ahmet Emin Yalman, Vatan’ı tekrar yayınlamaya başladığında, ilk
sayıda gazetenin ilkelerini okuyuculara çerçeveli olarak duyurdu. İlan edilen ilkelere
uyma konusunda okuyuculara garanti verdi. Söz konusu ilkeler şöyledir:
Vatan hiçbir zaman Yurdun menfaatlerinden başka ölçü tanımayacaktır.
Sütunlarımıza şahsi menfaat, dostluk, düşmanlık, garaz, kin, hiddet sevkiyle hiçbir satır yazı girmeyecektir.
Her meselede her iki tarafı dinleyerek yazı yazmaya gayret edeceğiz.
Vatan, meslek diye ilan ettiği prensiplere her vakit bağlı kalacak, hiçbir özel endişeyle bunların dışına çıkmayacaktır.
Bu garantilerimizi devamlı bir andlaşma diye karşılamanızı dileriz. Garantilerimizin dışına çıktığımızı görürseniz, bize karşı murakabe ve ikaz vazifesini yapınız ve hatamızı yüzümüze vurunuz. Ahmed Emin Yalman. (Yalman, 1970:268).
Yalman, söz konusu ilkeleri okuyucuya duyurarak onlara ahlaki değerler çerçevesinde gazetecilik yapılacağı vaadinde bulunmakta, okurları da bu ilkeler çerçevesinde
gazeteyi denetlemeye çağırmaktadır.
Bu dönemdeki gazetecilerin etik anlayışlarına bakıldığında, batıda gelişen etik
değerlerin farkında oldukları ve bu değerlerin gelişmesi için çabaladıkları görülmektedir. Gazetecilerin bir yandan basın özgürlüğünü geliştirmeye çalışırken bir yandan
da sorumlulukları vurgulamaları, dönemin gazetecilerinin çoğunun milletvekili olarak siyasal mücadeleye aktif olarak katıldıkları göz önüne alındığında daha anlaşılır
olmaktadır. Batıda, ancak 1947 yılında Hutchins Komisyonu raporu ile tartışılan;
özgürlüğün beraberinde gelen yükümlülükler taşıdığını, basının sorumluluklarını yerine getirdiği ölçüde liberal sistemin toplumun gereksinimlerini karşılayabileceğini
öngören sorumluluk anlayışının cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren etik bir basının
temeli olarak savunulduğu görülmektedir.
Genç cumhuriyetin kendine özgü koşullarında basının denetiminde etiği merkeze
yerleştiren Basın Birliği’nin ise, yasanın kendisine verdiği yetki ve yaptırımları, ne
kadar uyguladığına ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. “Dönemin gazete haberlerine
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göre, bazen gazeteler arası rekabet konularının yarattığı sorunları tartışıp karara bağladıkları, bazen siyasal iktidarın hoşuna gitmeyen haberlerin yayınlamasını kınadıkları ve yazanlara ceza verdikleri anlaşılmaktadır.” (Alemdar, 1999:254).
Basın Birliği Yasası etik bir anlayışı yerleştirmeye çalışmasının yanında gazete
sahipleri ile gazeteciler arasındaki ilişkileri de düzenliyordu. Yasa, gazetecinin işe
başlamasıyla üç ay içinde sözleşme yapılmasını (madde 26), sözleşmenin işveren
tarafından feshi halinde gazeteciye tazminat ödenmesini (madde 27), gazetecilerin
yıllık izin kullanabilmelerini (madde 29) öngörüyordu. Basın Birliği, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Türkiye’deki tek parti rejiminin eskisine oranla yumuşamaya
başladığı 1945 yılı ortalarında eleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle gazete sahipleri
kendilerini çalışanlara karşı yükümlülük altına sokan bu yasaya ilişkin rahatsızlıklarını açıkça dile getirmeye başladılar.
Bunun üzerine dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu yabancı ülkelerdeki basın örgütlerini incelemek için Hüseyin Cahit Yalçın’ı Avrupa’ya göndermiş, Yalçın da
dönüşünde bir rapor hazırlayarak, Batı Avrupa’da Basın Birliğine benzer bir örgüt
bulunmadığını belirtmiştir (Alemdar, 77-78). Yalçın’ın raporu, gazete sahiplerinin
rahatsızlıkları ve rejimin yumuşaması sonucu Türk Basın Birliği, 30 Mayıs 1946’da
TBMM’de kabul edilen ve 18 Haziran 1946’da yürürlüğe giren bir cümlelik bir yasayla kaldırıldı.
14 Mayıs 1950’de yapılan seçimleri Demokrat Parti’nin kazanmasıyla Türkiye’de
27 yıllık tek parti dönemi sona erdi. İlk ele aldığı işlerden biri basın meselesi olan
DP, liberal bir basın yasası hazırlayarak 15 Temmuz 1950’de Meclis’ten geçirdi. 13
Haziran 1952’de ise Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar arasındaki Münasebetleri düzenleyen 5953 sayılı yasa çıkarıldı. Bu yasayla gazeteciler sendika kurabilme, sosyal sigortalardan yararlanma, işverenle yazılı sözleşme yapabilme gibi haklar
kazandılar. Bu olumlu kazanımlar basında, özgürlük ve DP’nin tüm sorunları çözebileceğine yönelik bir iyimserlik havası yaratmıştı. Hükümetle gazeteciler arasında
yakın ilişkiler kurulmuş, eskiden Halk Partili olan bazı gazeteciler de Menderes’i
desteklemeye başlamışlardı. Basın özgürlüğü için verilen mücadelenin bir parçası
olarak gelişen etik tartışmaları, böyle bir ortamda gereksinim duyulan tartışmalar
değildi. Ancak, DP ile basının ilişkilerinde Ahmet Emin Yalman’ın “Basının Altın
Devri” diye adlandırdığı bu dönem uzun sürmedi. Basın, politikalarını eleştirmeye
başlayınca, DP hem basın yasasında hem de basını etkileyen diğer yasalarda, baskıları ve kısıtlamaları artıracak bir düzineye yakın değişiklik yaptı. Basını ekonomik olarak denetim altına alma ve besleme basın yaratma çabalarına girişti. Alemdar’ın
(2001:206) deyişiyle, “DP ile basın arasındaki ilişkiler sıcak ve dostane biçimde bir
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arada bulunmaktan şiddetli geçimsizliğe doğru gelişmiş, DP’nin 1960’ta denemeye
çalıştığı Tahkikat Komisyonu baskı ve sindirme çabalarının son başarısız örneğini
oluşturmuştur.”
DP, basına karşı giriştiği baskı ve sindirme yöntemlerini özel yaşamı, kişilerin şeref ve haysiyetini koruma ya da devletin siyasi ve mali itibarını sarsıcı yalan haberleri
engelleme gerekçesiyle sunmuştur (Alemdar, 2001: 207). Bunların hepsinin haksız
ya da yanlış olduğu zamanla ortaya çıksa da iktidarın basının sorumsuz yayınlarını
baskı gerekçesi olarak kullanması karşısında gazetecilerin de etik konusunda düşünmeleri doğaldır. Abdi İpekçi’ye göre (Aktaran Alemdar, 1990:79), Türk basınında
özdenetim sistemi, Demokrat Parti iktidarı döneminde üzerinde durulan bir fikirdir.
Özellikle 1950’de, basınla ilgili mevzuatta yapılan değişiklikle sağlanan özgürlüğün,
sonradan kısıtlanmasında, bazı sorumsuz yayınların da rol oynadığı, hiç değilse iktidarın eline bu şekilde koz verildiği düşünülüyordu. Bu noktayı dikkate alanlar,
mesleğin itibarını sarsan ve kısıtlayıcı önlemler için fırsat yaratan gazetelerin ve gazetecilerin mesleki kurumlar aracılığıyla denetim altına alınmasını öneriyorlardı.
Buna karşılık, giderek özgürlükleri kısıtlanan, baskı altına alınan, haklarında dava
açılan ve mahkûm olan çok sayıda basın çalışanının iktidarın denetimine karşı mücadele ettikleri bir dönemde özdenetim konusunda fiili girişimlerde bulunabilmeleri
zordu. Basında özdenetim, ancak 27 Mayıs 1960 Müdahalesinden sonra uygulanma
olanağı bulabildi.
Yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi’nin, basın özgürlüklerini kısıtlayan yasaların uygulanmasını durdurması üzerine, basın rahat bir soluk almış; ama bu kez de
bazı gazetelerin mesleklerinin gerektirdiği sorumluluktan uzak hareket etmeleri üzerine, gazetecilerin yeniden kısıtlayıcı önlemlerle karşılaşacakları endişesi başlamıştır.
Bunun üzerine, Abdi İpekçi öncülüğünde bir araya gelen gazeteciler ve yayın kuruluşları temsilcileri, Basın Ahlak Yasası adını taşıyan 10 maddelik bir metni imzaladılar. Uygulamayı denetlemek için de Basın Şeref Divanı oluşturuldu. Divan, yedisi
basın kuruluşları tarafından mesleğe mensup kimselerden, üçü de kamuoyunu temsilen seçilen 10 kişiden oluşuyor ve üyeler iki yıl görev yapıyordu (Tavus, 1969:108).
Bu özdenetim sistemi, basın konseylerinden daha sınırlı bir işleve sahipti ve sadece basınla ilgili şikâyetleri ele alan, bu şikâyetler hakkında karar verebilen, yaptırım
gücü fazla olmayan bir kuruluştu. Divan, Ahlak Yasası’na aykırı hareketleri ya kendiliğinden ya da çıkarları ihlal edilen ilgililerin yapacakları şikâyetler üzerinde inceliyor ve “uyarma, ihtar veya takbih kararları alabileceği gibi uzlaştırma yoluna da”
gidebiliyordu.
Basın Şeref Divanı, ilk başlarda başarılı bir uygulama gerçekleştirmiş, gazetelerin
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büyük çoğunluğu yasaya uymakta titizlik göstermiş, Divanın bildirileri, taahhütte
bulunan bütün yayın organlarında düzenli ve dikkat çekici bir biçimde yayınlanmıştır. Ancak bu durum uzun sürmemiş ve özdenetim sistemine bağlanan ümitleri zayıflatan gelişmelerle karşılaşılmıştır. Bu başarısızlığın, siyasal ve toplumsal pek çok
nedeni olmasına karşın, en önemli nedeni, ahlaki yaptırımların etkisiz kalmasıdır.
Divan, yaptırım gücünün zayıflığından dolayı başka yaptırımlar arama yoluna gitmiş
ve basına en duyarlı olduğu konuda yaptırım uygulayarak etkili olmaya çalışmıştır:
“Basın İlan Kurumundan alınan ilanların kesilmesi” (Alemdar, 1990:88).
Bu formülün, Basın Ahlak Yasası’na uymak konusunda gereken duyarlılığı sağlayacağı ümidiyle özdenetim sisteminin girişimcilerinden İstanbul Gazeteciler Sendikası harekete geçmiştir. Sendikanın, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na bu yolda
yaptığı teklif kabul edilmiş ve böylece “Basın Şeref Divanınca, hakkında bir yıl içinde üç uyarı ve bir kınama cezası verilen gazete ve dergilerin ilan ve reklamlarının
Basın İlan Kurumu tarafından kesilmesi” kararlaştırılmıştır. Bu karar 1962 yılında
uygulamaya geçirildikten sonra, en önemli gelir kaynaklarına yapılan bu müdahaleden rahatsız olan süreli yayınlar, bir yandan ilan kesme kararlarına karşı Danıştay’da
açtıkları iptal davalarını kazanırlarken, diğer yandan Basın Şeref Divanı’na verdikleri
taahhütleri geri almaya başladılar. Zamanla Divan tamamen etkisiz ve işlevsiz bir
konuma geldi. Basın Şeref Divanı’nın ekonomik yaptırım uygulamaya başvurmak
yerine sınırlı da olsa etik değerleri basında yerleştirmeye ve geliştirmeye çalışması
belki daha işlevsel olabilirdi. 1963’e kadar her yıl ortalama 30 olayı inceleyen divanın o yıl içinde ele aldığı yayın sayısı yedi olmuş, 1967 yılına gelindiğinde ise sadece
bir dosyayı ele aldığı görülmüştür (Alemdar, 1990:86-87).
Türk Hükümeti’nin 1963 yılında Uluslararası Basın Enstitüsü’ne (IPI) başvurması
sonucu Türk basınının durumunu inceleyen ve alınması gereken önlemleri belirten
raporlarında Oscar Pollak ve Olivier Reverdin, Basın Şeref Divanı’nı şöyle değerlendirmişlerdir:
“Bu raporu hazırlayanlar, bu meseleyi Türk basınının temsilcileri ile uzun uzadıya görüşmüşlerdir. Vardıkları netice, Basın Şeref Divanı’nın, gazeteler arasında
çeşitli menfaatler dolayısıyla mevcut anlaşmazlık, şiddetli rekabet ve memleketi
ayıran esaslı siyasi görüş farkları yüzünden, iyi işlemesinin son derece zorlaştığıdır. Şuna da emindirler ki, kendi kendilerini serbestçe kontrol etmeğe muvaffak
olamazlarsa, Türk basını kendi hürriyetinin temelini dahi yıkmak tehlikesiyle karşılaşacaktır. Bu itibarla otoritesini takviye etmek maksadı ile Basın Şeref Divanı’nı ıslah etmek, çok mühim bir görev sayılmalıdır. Bu müessese prensip olarak
iyidir. Onun itibarını arttırmak ve iyi işler hale gelmesini sağlamak için çareler
aranmalıdır.”
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Basın Şeref Divanı deneyimi başarılı olamasa da basının kendi kendini denetimi
konusundaki tartışmalar 1970’li yıllarda da sürmüştür. Türkiye Gazeteciler Sendikası
Ankara Şubesi, 7 Mart 1971’de “Basında Otokontrol ve Basın Şeref Divanının Yeniden Etkili Şekilde İşletilmesi” konulu bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda özdenetim konusunda farklı görüşler ortaya konmuştur. Basın özgürlüğü adına kötüye kullanmaların ortadan kaldırılması ve özgürlüğün gerçek anlamda sağlanması için özdenetimi savunanlar yanında, hiçbir kurulun basın üzerinde engelleyici denetimine razı
olunmaması gerektiğini vurgulayan gazeteciler de olmuştur.
1975 yılında Basın Yayın Genel Müdürlüğü İstanbul’da, İkinci Basın Kurultayı
düzenledi. Kurultay’da özdenetim konusu da ele alınmış; sorumsuz yayınların basın
özgürlüğünü ve basına olan saygıyı tehlikeye attığı belirtilerek basının özdenetim
mekanizmasının işler hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kurultayda oluşturulan komisyon da bunun için alınması gereken önlemleri saptamıştır (Alemdar,
1990:101).
Türk basınında 1980 darbesine kadar olan dönemdeki etik tartışmaları ve bu konudaki girişimler incelendiğinde, Türk basınının doğduğu günden beri siyasal iktidarların baskı ve kısıtlamalarına karşı, 1950’de başlayan politika değişikliklerinin getirdiği süreçte de sermayenin iktidarına karşı görevini yapmaya çalışırken etik konusunu gündeme getirdiği görülmektedir. Ancak, etik konusundaki tartışmalar ve ahlak
kurallarının işlevsel hale gelmesi için girişilen deneyimler, istenen sonucu sağlamaya
yetmemiştir. Buna karşın etik konusu, 1980 öncesinde olduğu gibi 1980 sonrasında
da basınla ilgili tartışmaların bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür.
Kaynaklar
Alemdar, Korkmaz (1999), “Medya ve Etik”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar içinde, der. Korkmaz
Alemdar, AFA Yayıncılık ve TÜSES Vakfı.
Alemdar, Korkmaz (2001), İletişim ve Tarih, Ümit Yayıncılık.
Alemdar, Zeynep (1990), Oyunun Kuralı Basında Özdenetim, Bilgi Yayınevi.
Iggers, Jeremy (1998), Good News Bad News, Journalism Ethics and the Public Interest, Westview Press.
İskit, Server (1939), Türkiye’de Matbuat Rejimleri, Matbuat Umum Müdürlüğü Neşriyatı.
İskit, Server (1943), Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları.
Kocabaşoğlu, Uygur (1980), Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.
Richards, Ian (2005), Quagmires and Quandaries exploring journalism ethics, Sydney: University of New
South Wales Pres.
Sertel, Zekeriya (1968), Hatırladıklarım.
Tavus, Yusuf (1969), Basın Rehberi.
Uzun, Ruhdan (2009), İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumluluklar, Dipnot.
Yalman, Ahmed Emin (1970), Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C. III.

Gazeteciler Cemiyeti

49

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Bedii Faik’in anılarında Türk Basın Birliği

Bedii Faik’in anılarında Türk Basın Birliği

“

1945’in gazetecileri bir kavgalarıyla pek övünürler. Türk Basın Birliği’nin yıkılma kavgasıdır bu! Daha doğrusu kavga Türk Basın Birliği’nin ele geçirilmesiyle
başlamış, yıkılmasıyla sonuçlanmıştır.
“Basın Birliği, tabiri caizse, bir nevi basın barosu gibi bir yarı devlet kuruluşuydu.
Gazetecilerin, gazeteci olduklarını gösteren ve devlet indinde geçerli tek belge olan
sarı basın kartlarını bu birlik verir, mesleğe ait bazı kararlar alır ve gerek görürse de
sarı kartı geri alıp sizi gazetecilikten dışlar! Birliğin kurulduğu günden beri başkanı,
CHP’nin Ankara’daki yayın organı olan Ulus’un başyazarı Falih Rıfkı Atay’dı... İstanbul’daki hemen hemen Atay gibi değişmez, temsilcisi Hakkı Tarık Us’tur.
“45’li kuşağa göre Türkiye’deki asıl demokrasi hareketi bu kavgayla başlamıştır.
Gerçekten de pek yanlış hüküm değildir bu! Basın Birliği’ni ve Falih Rıfkı Atay’ı
devirmek demek gazeteciliğin CHP iktidarının vesayeti altından çekip çıkarılması
demekti:
“Kavganın ringi Ankara’dadır. Çünkü birliğin merkezi orada. Ama gazeteci çoğunluğu -hele o yıllarda adeta hepsi- İstanbul’dadır. Bu çokluk, trene binecek Ankara’ya gidecek, orada en az iki gün otel masrafı, yeme içme masrafı... Aman Allah’ım
o tarihte, maaşını, haftalığını zor alan, aldığını da ihtiyaçlarına ancak yetiren her gazeteci için bu düpedüz lükstür. Ama hayır, böyle bir mücadelenin şart olduğu inancı,
yaşlı, genç, paralı, az paralı, ne ve nasıl olurlarsa olsunlar, bütün bir kütlenin yüreğini
öylesine doldurmuştur ki, parası olan olmayana vererek, az olan arkadaşı ile bölüşerek, hatta bugünün bir eli yağa öteki bala batmış gazeteciliği için inanılmaz ama bir
kısmı öteberi satarak Ankara’ya koşmuşlardır! Sedat Simavi’nin bu kavganın öncülerinden ve hatta dayanaklarından olduğu inkâr edilemez. O tarihte Türkiye’nin en itibarlı dergisi, gerçekten güzel ve hayli seviyeli, 7 Gün’ü çıkarmakta olan Simavi,
merhum Ankara’ya koşan gazeteci kütlesine, sadece kuru bir teşvikçi olmamış, pek
çok gizli, açık yardımı da yapmıştır.
“Ankara’daki kavga gerçekten ibret verici sahnelerle doludur. Ve inançlı bir kütle
ile resmi görev anlayışından başka bir rehberi olmayan iktidar tosunlarının çarpışması, tabi sonucunu hemen vermiş ve İstanbul’un istediği olmuştur. İstanbul’un en parlak hatibinin Nizamettin Nazif, birlik cephesinin en kavgacı şövalyesinin de Behçet
Kemal olduğu uzun zaman dillerde gezip durdu! Devrilmesine uğraşılan Falih Rıfkı
Atay ise toplantıya şöyle bir uğramış ve çekip gitmiştir!
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“Ben yıllar sonra beraber olduğum ve birlikte gazete çıkarmış olmayı ömrümün
en değerli armağanı saydığım Atay’a, bu konuyu sorduğum zaman, şöyle diyecektir:
“Basın Birliği’nin, savaş sonrası atmosferde yerini koruyamayacağını görmek için
fazla keskin zekâya ihtiyaç yoktu. Hareketten bir gün önce İnönü ile bunu konuşmuştuk. İnönü seçilmemem halinde, yani birliğin statükosunun bozulması halinde, kaldırılmasının daha uygun olacağını söylemiştir! Hiçbir şey olmasaydı basın birliği en
fazla bir yıl daha yerinde durabilirdi!”
“Aslında Falih Rıfkı Atay’ın medeniyetçilik, yani Atatürkçülük uğruna yaptığı ve
yapacağı kalem savaşları dışında, hiçbir kavgaya, mevkiye, unvana metelik dahi
vermediğini bilenler için, o Basın Birliği mücadelesinin, onun üzerinde ahım şahım
bir iz bırakmayacağını kavramak pek o kadar da zor değildir!
“Ama ne olursa olsun, Basın Birliği ortadan kaldırılmış ve Sedat Simavi’nin döşenmesine kadar her türlü emeği ve maddi dayanağı verdiği Gazeteciler Cemiyeti, o
tarihte gazeteciliğimizin mihrakı olma noktasına gelip dikilmiştir! Hiçbir mesleki
yetkisi, yaptırım gücü, müeyyidesi falan yoktu ama Basın Birliğini yıkmışların coşkusu ve meslek tutkusu ile sanki yetkili imiş gibi görülüp gösteriliyordu. Ve bu coşkuyladır ki, sözü dinleniyor, ihtarları, ihbarları yerini buluyordu!
“Devlet, Basın Birliği’nin elindeki sarı kart yetkisini Basın Yayın Genel Müdürlüğü’ne vermişti ama sanki o yetki Gazeteciler Cemiyeti’nin tavsiyesine bağlı imiş
gibi bir hava estirilmiş ve hayli de tutmuştur.
“Gazeteciler Cemiyeti’ne karşı olarak, Hakkı Tarık Us, Türk Basın Birliği adını
da koruyan bir Cemiyet kurmakta hiç gecikmedi. Ve özellikle CHP yanlısı gazeteler
ve gazeteciler bu cemiyete üye olmayı yıllar yılı inatla sürdürdüler. Fakat Gazeteciler
Cemiyeti’nin üstünlüğü ne bozuldu, ne de zayıfladı. İki cemiyet arasında, Basın Birliği’ne ait malların sahipliği davası da tam 18 yıl sürmüş ve elde avuçta ne varsa,
hepsi de tasfiye kurulu üyelerinin hakkı huzurlarına gittiği için sonunda her iki kuruma da birer bardak su kalmıştır.”
Bedii Faik, Matbuat, Basın derken... Medya, Doğan Kitap, 2001, C. 1, s. 61-63
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Ankara gazeteciliğinin ilkokulu: Hâkimiyet-i Milliye
A. Elif Emre

1

0 Ocak 1920’de Mustafa Kemal’in başyazısı ile yayın hayatına başlayan Hâkimiyet-i Milliye “milletin iradesini hâkim kılmak” amacındadır. Genel yayın yönetmenliğini Recep Zühtü’nün, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ise Nizamettin Nazif’in
yaptığı gazete, ulusal mücadele yıllarında Anadolu’da ortaya çıkan olaylarla ilgili her
tür haberi kapsayan geniş bir içeriğe sahiptir.
Her ne kadar kâğıt ve mürekkep sıkıntısı çekse, yoksulluk içinde çıksa ve sermayesi sınırlı da olsa, Hâkimiyet-i Milliye, yeni siyasi merkez Ankara’da gazetecilerin
ve aydınların gazeteye yazı vermelerinden ötürü nitelikli yazılarıyla kendine önemli
bir yer edinmiş ve “TBMM’nin yarı resmi organı” olarak tanımlanır hale gelmiştir
(İnuğur, 2002: 353, Konyar, 1999: 13-14, Öztoprak, 1981: 11, Şapolyo, 1969: 195,
Topuz, 1996: 76). Milli mücadelenin ve Türk inkılâbının kökleşmesinde en büyük
amil olduğu belirtilen gazete aynı zamanda Ankara gazeteciliğinin de okulu olmuştur
(1969: 198).
Cumhuriyet’in ilanının ardından bu defa da yeni kurulan rejimin kurulması sürecine katkıda bulunmak için çalışan gazete, yayınlandığı 1933 yılına kadar yaklaşık
sekiz sayfa olarak çıkmış, siyasi haberler, telgraf haberleri başlığı altında yurt içinden
ve yurt dışından haberler, kültür sanat haberleri ve çoğu zaman üç sayfayı dolduran
ilanlardan oluşan oldukça nitelikli bir yayın organıdır. Gazetenin kırmızı Hâkimiyet-i
Milliye logosunun altında “fiyatı her yerde beş kuruş” ifadesi yer almakta bunun hemen ilerisinde de neyi kastettiği çok da net olmayan bir ifade ile “adres değiştirmek
elli kuruş” ifadesi bulunmaktadır.
Kendi adına bir matbaaya sahip olma yoluyla düzenli olarak çıkma olanağına kavuşan Hâkimiyet-i Milliye’nin zengin bir yazı kadrosu vardır: Mahmut Esat Bozkurt,
Aka Gündüz, Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mahmut Soydan, Ağaoğlu Ahmet, Yahya Kemal Bayatlı, Ruşen Eşref Ünaydın, İzzet Ulvi Aykut, Ziya
Gevher Etili, Hüseyin Tevfik, Doktor Tevfik Rüştü, Yusuf Akçura (Güner ve Kabataş, 1990: 334, Şapolyo, 1969: 194).
Gazetenin başyazarlığını Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Ragıp Baydur
Ahmet Ağaoğlu yapmıştır (1990:335). Şapolyo bu isimlerin dışında Muhittin Birgen’in de bir dönem başyazarlık görevini üstlendiğini belirtir (1969: 194). Gazetenin
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yönetimini 1923’ten sonra Recep Peker, 1924-1931 arası Mahmut Soydan, 1931’den
sonra Falih Rıfkı yürütür (1990: 335).
Hâkimiyet-i Milliye yayın yaşamı boyunca içine doğduğu ortamın, özellikle siyasal işleyişinin en önemli koruyucusu ve kollayıcısı olma misyonundan bir an olsun
ödün vermemiştir. Nitekim onun doğmasına ve yaşamını sürdürmesine destek verenlerin gerek bu gazeteden gerekse söz konusu dönemde yayınlanmakta olan diğer basın ve yayın organlarından temel beklentisi de zaten bu anlamda oldukça açıktır:
Cumhuriyet’in tüm kurum ve kuruluşlarıyla sağlıklı biçimde yerleşmesine ve devamına katkıda bulunmak. Gerek bu anlamda gerekse nitelikli gazetecilik örneği olarak Hâkimiyet-i Milliye basın tarihimizde önemli bir yere sahiptir.
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Cumhuriyet’in gazetesi Cumhuriyet
Bülent Tellan

C

umhuriyet 7 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul’da yayınlanmaya başlar. Gazetenin
kurucuları, Yunus Nadi (Abalıoğlu), Zekeriya (Sertel) ve Nabizade Hamdi
(Ülkümen)’dır. Üç ortak, gazeteyi Mustafa Kemal’in emriyle ve onar bin lira sermaye ile kurmuşlardır. Gazetenin çıkış hikayesi Kemalist rejim ile İstanbul basınının
kavgasının da hikâyesidir.
I. İstanbul basını ve Kemalist rejimin gerilimi
Trabzon’da ajans muhabiri olarak görev yapan Sovyet gazetecisi K.Yust, 19181922 yılları arasında Anadolu’da “Kemalistlerin denetimindeki bölgelerde” sekizi
günlük elli gazete ve on kadar da derginin yayınlandığını ve bu yayınların İslamcılıktan İttihatçılığa, bölgecilikten ayrılıkçılığa çok farklı görüşleri savunabildiğini aktarır.
Bu bilgiye ek olarak İşgal Kuvvetleri’nin ve Osmanlı Devleti’nin denetiminde, İstanbul’da yayınını sürdüren 12 gazete ve 10 dergiden de bahsedilmelidir. Peyam-Sabah,
Alemdar, İstanbul ve Aydede dışındaki İstanbul gazetelerinin çoğu bu dönemde Kemalist harekete sempati duymaktadır.
1922 Eylül’ünde Ulusal Hareketin zafere ulaşmasının ardından, Anadolu’da
Kuva-yi Milliye karşıtı ve ayrılıkçı basının yayınına son verdiği görülmektedir. İstanbul’da ise Refik Halit, Refi’i Cevat, Rıza Tevfik gibi muhalif gazeteci ve yazarların 150’likler listesine eklenmesinin ardından Kemalist hareketin denetimini kabullenmiştir.1İstanbul basını “kabullendiği” Kemalist hareketi bir ‘hasım’ olarak görmekten ve eleştirmekten ise çekinmemektedir.
Saltanat ve hilafetin ayrılması, saltanatın ilgası, padişahın kaçışı ve hanedan ailesinin yurtdışına sürülmesi, Lozan’da yapılan barış görüşmeleri, TBMM’de oluşan
İkinci Grup ile Müdafaayı Hukuk Grubu’nun tartışmaları, yaşanan hükümet bunalımı, Cumhuriyet’in ilanı, Hindistan Müslümanları tarafından kaleme alınan hilafet ile
ilgili mektup, hilafetin ilgası gibi çok sayıda konuda Kemalist rejimi ve önderi Mustafa Kemal’i eleştiren İstanbul gazeteleri, Ankara’nın tepkisini çekmiştir. Hatta Mus1
Burada hatırlanması gereken bir olay şudur: Peyam-Sabah başyazarı ve Damat Ferit Hükümeti’nin Dahiliye Nazırı Ali
Kemal, 6 Kasım 1922’de İzmit’te linç edilmiştir. Anadolu Ulusal Hareketi’nin en acımasız karşıtlarından biri olan Ali Kemal,
İzmir düşman işgalinden kurtulana kadar amansız bir şekilde Kemalist hareketi ve önderlerini eleştirmiştir. Türk Ordusu henüz
İstanbul’a girmeden önce yeraltı teşkilatı tarafından kaçırılarak İzmit’e getirilmiş ve kendisini bekleyen kızgın bir kalabalığa
teslim edilerek öldürülmüştür. Olayı tertipleyen kişinin Nurettin Paşa olduğu neredeyse kesinlik kazanmış durumdadır.
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tafa Kemal sırf bu yüzden oldukça uzun bir süre İstanbul’a dahi gitmeyecektir.
8 Aralık 1923’de İstanbul ve çevresinde görev yapmak üzere bir İstiklal Mahkemesi kurulmuş, Halifenin durumu ile ilgili Başbakan İsmet Paşa’ya Hint Müslümanları adına Ağa Han ve Emir Ali’nin yazdıkları mektubu gazetelerinde yayınlayan
Tanin başyazarı Hüseyin Cahit, İkdam başyazarı Ahmet Cevdet, Tevhid-i Efkâr başyazarı Velit Bey ve gazetelerin yazıişleri müdürleri yargılanmak üzere tutuklanmıştır.
Yargılamayı çok hızlı yapan Mahkeme, 2 Ocak 1924 tarihinde mektubun yayınlamasının suç olduğuna ancak sanıkların suç işleme kastı gütmediklerine karar vererek,
sanıkları beraat ettirmiştir.
Kemalist rejim, tepkisini sadece “sopa politikası” ile göstermemektedir. 5 Şubat
1924 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, İstanbul basınını temsil eden
yedi gazeteci ile görüşmüştür. İzmir’de, İkdam, Tanin, İleri, Akşam, Vakit, Tercüman-ı Hakikat ve Vatan gazetelerinin başyazarlarına, yeni kurulan Cumhuriyet’in
basından beklentilerini anlatan Mustafa Kemal Paşa, ertesi gün gazetecilere verdiği
yemekte “Türk Basını Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale meydana getirmelidir,
bir fikir kalesi, bir zihniyet kalesi… Basın mensuplarından bunu istemek Cumhuriyet’in hakkıdır” diyerek rejimin beklentilerini gözler önüne sermiştir.
Mustafa Kemal Paşa, bu uzlaşma toplantısının hemen ardından, Savaş boyunca
Ankara’da yayımlanan Yeni Gün başyazarı Yunus Nadi Bey’e İstanbul’da bir gazete
yayınlamak için gerekli hazırlıklara başlaması direktifini verir. Çıkartılacak olan gazetenin adını da kendisi koyar: Cumhuriyet.
II. Yunus Nadi Bey ve Cumhuriyet
1880 yılında Fethiye’de doğan Yunus Nadi, Rodos Süleymaniye Medresesi’nde
başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi ve Darülfünun’un Hukuk kısmında devam
etmiş, 20 yaşında Baba Tahir’in Malûmat gazetesinde başladığı gazetecilik hayatını
1901 yılında Midilli adasına sürülünce verdiği ara dışında kesintisiz sürdürmüştür.
Sürgün cezasının tamamlamasının ardından İstanbul’a dönen Yunus Nadi, İkdam,
Tasvir-i Efkâr ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’teki yayın organı Rumeli’de başyazarlık yapar. Aydın ilini temsilen Meclis-i Mebusan’a seçilir. 3 Eylül
1918’de kendi gazetesi Yeni Gün’ü yayınlamaya başlar. Savaşın Osmanlı için yenilgiyle sonuçlanması sonrası birçok gazeteci ile birlikte Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin kuruluşuna destek veren Yunus Nadi, İttihatçı geçmişi ve Anadolu’daki gelişmelere karşı duyarsız kalmaması yüzünden sıkı bir denetim altındadır. 1919 yılında
altı ay kapatılan gazete 11 Ekim’de tekrar okurla buluştuğunda Mustafa Kemal Paşa
ile yapılan bir röportajı manşetten yayınlar. Gazete ve Yunus Nadi’ye yönelik baskı,
İşgal Kuvvetlerinin gazeteyi basmasına kadar varır. 12 Nisan 1920’de gazetenin İsGazeteciler Cemiyeti
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tanbul’daki son sayısını yayınlayan Yunus Nadi, Anadolu’ya geçer. Yeni Gün matbaasının bulunduğu binanın iki yıllık kirasını peşin olarak ödemiş olmasını, daha
sonra yazacağı anılarında geri döneceğine olan inancına bağlayacaktır.
Anadolu Ulusal Hareketinin önemli isimlerinden biri haline gelen Yunus Nadi,
Ankara’da bir yandan işgal altındaki İzmir’i temsilen TBMM’ye katılır, bir yandan
da gazeteciliğe devam eder. 9 Ağustos 1920’de Anadolu’da Yeni Gün ismi ile gazetesini yeniden çıkarır. İşgalci Yunan ordusuna karşı milliyetçi, İngiliz emperyalizmine
karşı sosyalist fikirleri savunur. TBMM’nin ve Mustafa Kemal Paşa’nın fikirlerini
kamuoyuna duyurmak ile kalmaz, yazdığı yazılarla yorgun ve savaşlardan bıkmış
Anadolu insanının bağımsızlık fikri etrafında yeniden birleşmesini sağlar. Halide
Edip (Adıvar) ile birlikte Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol üstlenir. Savaşın zaferle kazanılması sonrasında başlayan devrimler sürecinde, İttihatçı geçmişine rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın saflarını terk etmez.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dan İstanbul’da Ankara Hükümetinin ve
Cumhuriyetin temsilcisi olacak bir gazete çıkarma direktifini alan Yunus Nadi, bir
yandan teknik hazırlıkları ile ilgilenirken, bir yandan da halkın nabzını tutmak ve
gazetenin içeriğini belirlemek için bir anket düzenler.
“Şimdiye kadar Türkiye’de çıkmış gazetelerin en mükemmeli olmak” amacı ile
yola çıktığını belirten ve “her şeyden önce okuyucuların fikir ve hissiyatına mâkes
olmak” isteyen gazete okurların on iki soruluk anketi cevaplayarak kendisine yardımcı olabileceğini ileri sürmektedir. Gazete henüz yayınlanmadan önce yapılan ve
sonuçlarının ne olduğuna dair elimizde bir veri bulunmayan ankette, okurun hangi
gazete(leri) okuduğu; neden bu gazeteleri okuduğu; gazetenin ilk önce nerelerini
okuduğu; resim, karikatür isteyip istemediği; hangi yazarları okumak istediği; özel
köşeler isteyip istemediği sorulmuş ve son olarak da “mükemmel bir gazetenin özellikleri”nin sıralanması istenmiştir.
Anketin yapıldığı günlerde bir yandan da gazetenin çıkış hazırlıkları sürdürülmekteydi. Yunus Nadi Anadolu’da Yeni Gün’ü hâlâ yayınladığı ve milletvekilliği devam
ettiği için Ankara’dan ayrılmazken, çıkacak yeni gazetenin hazırlıklarını İdare Müdürü Fahri Bey ve gazetenin ortaklarından Zekeriya Sertel sürdürür. Gazetenin idare
binası ve matbaası için Cağaloğlu’ndaki İttihat ve Terakki Fırkası’nın eski binası
Kırmızı Konak ihale yolu ile kiralanmış, Maliye tarafından satışa çıkartılan bir rotatif
satın alınmıştır.2
2

Söz konusu matbaa makinesinin Ermeni asıllı Vahan Matosyan’a ait olduğu, gerçek bedelinin 20’de biri fiyatına ve üstelik yedi taksitle Maliye Bakanlığı’ndan satın alındığı, ancak ödemelerin tam olarak yapılmadığı, hatta çıkan bir yangında matbaa
makinesinin kullanılamaz hale geldiği için paranın geri istendiği iddiaları daha Cumhuriyet çıkmadan, önce gazetelere daha
sonra da TBMM’deki tartışmalara yansımıştı. Yıllar sonra Nadir Nadi süreci şöyle anlatacaktır: “Matosyan’ın sahibi yurtdışına
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Selanik’e bağlı Usturumca’da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1890 yılında doğan Zekeriya Sertel, eğitimini Selanik ve Edirne’de tamamlar. Selanik’te Hukuk
Mektebi’ne devam eder. Gazeteciliğe Selanik’te Yunus Nadi’nin başyazarlığında
çıkan Rumeli’de başlar. Selanik’in işgalinden sonra İstanbul’a gelerek burada Tasviri Efkâr’da çalışmaya başlar. İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirip, Paris’te Sarbonne’da
sosyoloji öğrenimine devam eder, ancak Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla İstanbul’a döner. 1914’de kendi gazetesi Turan’ı yayınladıktan sonra Sabiha Hanım’la evlenir.
1919’da eşiyle birlikte ABD’ye giderek Columbia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’nde eğitime başlar. Yeni Gün ve Anadolu’da Yeni Gün için ABD’den haber ve yorumlar yazar. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döner ve Matbuat Umum
Müdürü olarak görevlendirilir. Başvekil İsmet Paşa ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından bu görevden azledilir. Yunus Nadi’nin teklifi ile Cumhuriyet’in ortağı ve yazı
işleri sorumlusu olur.
7 Mayıs 1924 tarihinde üç kuruş fiyat ile yayına başlayan gazetenin tirajı yedi
bindir. Ancak gazete için aylarca çalışan Zekeriya Sertel anılarında gazetenin ilk sayısının “hiçbir şeye benzemediğini” anlatmıştır.
Columbia Üniversitesi’nde öğrendiği gazetecilik tekniklerini uygulamaya çalışan
Sertel, gazetenin Arap harfleri ile çıkıyor olmasının ilk sayıyı oldukça kötü bir hale
getirdiğini, ilerleyen günlerde gazetenin bu halinin düzelmesi için Ankara’dan Kemal
Salih’i getirttiklerini aktarmıştır.
Gazete yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren Cumhuriyet’in ve Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği devrimlerin ateşli savunucusu ve öncüsü olur. Gazetenin bu
tutumu, ilk sayıda Yunus Nadi tarafından kaleme alınan Cumhuriyet’i Okurlara Sunuş başlıklı yazı ile çizilen çerçevede gerçekleştirilmiştir:
Bugün ilk sayısını yayımlamayı başardığımız Cumhuriyet, okurlarına kendisini tanıtmaya yeterliyse de Gazetemizin amaç, şekil ve mesleğine ait bir iki kelime eklemeyi de yararlı bulduk.
Cumhuriyet’in siyasi programı isminden belli olduğu gibi onu yayınlayanların
siyasi hayatları da bellidir. Cumhuriyet Türkiye’de büyük kavgalarla elde edilmiş
tarihi bir sonuçtur. Biz elde edilen bu amaç uğrunda fiilen çalışmış insanlarız.
Memlekette bu muzaffer ve galip fikrin çok kuvvetli taraftarları vardır. Cumhuriyet memlekete mal olmuş bir fikirdir. Biz onun temsilcisi ve koruyucusuz. Bu
temel düşünce göz önünde tutulduktan sonra kesin olarak söyleriz ki gazetemiz ne
hükümet gazetesi ne de bir parti gazetesidir.
Cumhuriyet sadece Cumhuriyet’in bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin
kaçtıktan sonra babama satıldı matbaa. Atatürk gazete için çok acele ediyordu. Avrupa’dan bir makine getirtmeye kalkışsanız
uzun zamana gereksinme duyulacaktı. Oysa el altında ve boş duran bir makine vardı.”
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savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir. Memlekette her anlamı ile gerçek bir demokrasi kurulması için gazetemiz bütün varlığı ile çalışacaktır. Memlekette halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz. Başka hiç bir kuvvetin değil.
Cumhuriyet’in teknik amacı, yurdun en güzel ve en mükemmel gazetesi olmaktır. Bu amaca varmak için bugünden uygulamaya başladığımız bazı ilkeler vardır ki, gazetemizin şeklini anlamak için bunları bilmeye ihtiyaç vardır.
Bize göre gazete, sahiplerinin değil, okuyucunun malıdır. Okuyucu her şeyden
önce gazetesinde tarafsız ve önyargılara göre yorumlanmamış haberler görmek ister. Haber sütunu okuyucunun sütunu ve okuyucunun sayfasıdır. Okuyucu o sütunlarda olayların doğruluk taşıyan, yanlışlardan ve yanıltmacalardan uzak kalan
bir yankısını görmek ister. Bu amaçla gazeteciliğin geliştiği ülkelerde haber sayfalarıyla makale sayfaları birbirinden ayrılmıştır. Haber sayfalarında gazeteci yalnız
olayları yazmak ve tespit etmekle yetinmek zorundadır. Haber sütununa kendi düşünce ve görüşlerini ekleyemez. Gazetecinin düşünce ve görüşlerini bildirmeye
yetkili olduğu sayfa makale sayfasıdır ve gazete sahiplerinin gazetede söz söylemeye yetkili oldukları, ancak bu sayfadır. Biz de çağdaş gazetelerin benimsediği
ve uyguladığı bu temel ilkeyi gazetemizde uyguluyoruz. Fransız taklidi olarak birinci sayfaya konan başmakaleyi oradan kaldırdık. Birinci sayfa haber sayfası, dolayısıyla okuyucu sayfasıdır. Başyazarın orada yer işgal etmesi hoş görülmez.
İkinci sayfa makale sayfasıdır. Burada yalnız siyasî bir başyazı değil, o günün
olaylarını yorumlayan, inceleyen, eleştiren başyazılar bulunacaktır. Gazetemizin
iktisat, sosyal olaylar, edebiyat ve spor konularında başyazılar kaleme alacak yazarları vardır. Onlar gününe göre okuyuculara olayların yorum ve eleştirisini yapacaklardır Cumhuriyet’in yapmaya çalıştığı ve çalışacağı ikinci bir yenilik de gazetemizi aile gazetesi yapmaktır Bizde şimdiye kadar gazeteler yalnız belirli bir
sınıf erkekler için çıkardı. Hâlbuki aile içinde genç ihtiyar, kadın erkek ve çocuk
her sınıftan ve her yaştan insanlar vardır. Bunların her birisinin ihtiyaçları ayrıdır.
Gazetemiz bir ailenin üyelerinden her birinin ihtiyacına cevap vermeye çalışacaktır. Bu amaçla kadınlarımıza, çocuklarımıza, sporculara ait ayrı sütunlarımız vardır.
Kadın sütununda okuma yazma bilen her kadını ilgilendiren konular ele alınacaktır. Burada kadınlara ev işleri çocuk büyütme yolları, tuvalet, moda ve benzeri
konular gösterilecektir. Çocuk sütununda sekiz yaşından 16 yaşına kadar bütün
çocukları ilgilendirecek konular bulunacaktır. Bu sütunlarda masallar, çocuk hikâyeleri, çocuk karikatürleri, faydalı bilgiler gibi yazılar yer alacaktır.
Gazetemizin iktisat ve spor sütunları en yetkili uzmanlarca hazırlanacaktır.
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Mümkünse her gün, olmazsa haftada birkaç defa, biri siyasi, öteki toplumsal
iki karikatür yayınlanacaktır.
Kısacası Cumhuriyet tam anlamıyla çağdaş ve eksiksiz bir gazete olmayı amaç
edinmiştir. Küçükten başlayıp büyüğe gitmek, günden güne daha olgun bir şekilde
çıkmak, ilk hamlede şantaj yapıp sonra küçülmekten daha iyidir. Bundan dolayı da
okuyucular gazetemizi her gün biraz daha gelişmiş, biraz daha güzelleşmiş bulacaklardır.
Yunus Nadi
7 Mayıs 1924
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U

lus adı da İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde olduğu gibi Atatürk tarafından verilmişti. Şapolyo’nun “Ankara’nın en eski ve en çok okunan,
büyük bir matbaaya sahip gazetesi olarak tanımladığı (Şapolyo, 1969:249) Ulus,
CHP’nin izlediği tek parti politikasının yansıtıcısı olarak çok partili döneme kadar
hükümet organı niteliğinde yayımlanırken, 1945’ten sonra CHP’nin resmi yayın organı haline gelmiştir.
1940’ların sonuna kadar Falih Rıfkı Atay’ın yönetiminde çıkan gazetenin o dönem içerisinde yazı kadrosu da zengindir: Necip Ali Küçüka, Zeki Mesud, Nasuhi
Baydar, Ahmet Şükrü Esmer, Neşet Halil Atay, Burhan Belge, Nurettin Artam, Nurullah Ataç, Yaşar Nabi, Mecdi Sayman ve Cemal Kutay. Yazı işlerine de Naşit Hakkı Uluğ, Samih Tiryakioğlu ve Münir Berik bakmaktaydı (Topuz, 1996:94). Gazetenin başyazarlığını ise Falih Rıfkı Atay, Nihat Erim, Mümtaz Faik Fenik, Hüseyin
Cahit Yalçın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yavuz Abadan, Cihat Baban gibi farklı
dönemlerde farklı kişiler üstlenmiştir.
Sayfa sayısı sekiz ile on arasında değişiklik gösteren gazetede dönemin siyasi
olaylarına ilişkin haber ve yorumlar, insan ve kültür başlığı altında güncel sorunların
veya olayların tartışıldığı bölümler, hava durumu, borsa gibi bilgileri içinde barındıran bölümler, kültür sanat haberleri, dış politika, yurt içi ve yurt dışından haberlerin
verildiği bölümler, tefrika şeklinde yayınlanan öykü ve romanlar, gazetenin kimi zaman iki ya da üç sayfasını dahi kapladığı görülen ilanlar yer almaktadır. Ulus’un içeriği 1950’den sonra da değişmeyecek, hatta pazar eki ile desteklenecektir. Pazar eklerinde ise genellikle kadınlara yönelik pratik bilgiler, yabancı sinema oyuncularının
yaşantıları, aşk, evlilik, hamilelik, moda gibi konuların ele alındığı görülmektedir.
1950’lere geldiğimizde Ulus’un künyede görünen sahibi Malatya Milletvekili Şefik Tugay olmasına karşın, asıl yöneticiliğini uzunca bir müddet Nihat Erim’in sürdürdüğü dikkati çeker. 1950 seçimlerinden sonra, parti içinde görev almayan Erim,
Ulus’a dört elle sarılır ve gazetenin politikası üzerinde önemli ölçüde de etkili olur.
Hüseyin Cahit Yalçın’ın yazmadığı günlerde başyazıları da kaleme alan Erim’in
gazete içindeki etkinliğini, Metin Toker, “İsmet Paşa’nın fikir ve düşüncelerine ayna”
tutma olarak değerlendirmektedir (1991:74-75).
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O dönemlerde gazetenin künyesinde ‘yazı işlerini fiilen idare eden’ yazısının altında Demokrat Parti (DP) döneminde bu sorumluluğundan ötürü sıklıkla kendini
hâkim karşısında bulacak olan Cemal Sağlam’ın ismi dikkati çeker. Künyede ayrıca
dönem içinde CHP’ye zarar gelmemesi için yer yer kullanılan şu nokta açıklanıyordu: “Sarahat olmadıkça Ulus’un yayınları partinin resmi temsilcilerine veya heyetlerine atfolunamaz”
Ulus mali açıdan CHP’nin iktidarda olduğu yıllarda oldukça iyi durumda iken,
muhalefet yıllarında özellikle de Demokrat Parti’nin partizan gayretlerinin artışıyla birlikte oldukça sıkıntılar çekmiştir. Her ne kadar “henüz satış teşkilâtı kurulmamış, kurulamayan küçük merkezlerde gazetemizi devamlı bir şekilde okumak
isteyen vatandaşlarımızın gösterdiği arzu üzerine” dense de, resmi ilanlara ilişkin
gelen kısıtlama gazete gelirlerinde azalmaya yol açmış, bu nedenle dönem içinde
hem resmi ilan ücretleri için istenen bedelde indirime gidilmiş, hem de gazete için
bir başka gelir kapısı olan abone ücretlerinde yukarıdaki ifadede görüldüğü gibi
indirim yapılmıştır. Buna göre gazetenin yıllık abone bedeli 20TL, altı aylık abone
bedeli 10 TL, üç aylık abone bedeli 5 lira (19 Ağustos 1950) olarak belirlenmiştir.
“Orta tirajlı” bir gazete olarak nitelendirilen (Bağlum, 1991:140) Ulus, 19461950 yılları arasında aydınların çoğunun CHP’ye karşı olması bu nedenle de gazetenin hükümeti savunamaz hale gelmesine bağlı olarak hissedilebilir bir tiraj kaybı yaşamıştır.
1950’li yılların başında değilse bile, DP iktidarının baskıcı uygulamalarının hissedilmeye başladığı günlerden itibaren Ulus, muhalefetin temsilcisi haline gelmiş ve
bu durum tirajına da yansımıştır. Özellikle Ulus’un kapatılması gibi günler öncesinde
gazetenin tirajının dönem için rekor sayılabilecek bir rakam olan 125 binlere ulaştığı
dahi olmuştur.
Ulus, 1945’den sonra CHP’de kırılmaya başlayan otoriter tek parti zihniyetinden
etkilenmiş, CHP’nin çok partili yapı ile uyum göstermede yaşadığı değişime paralel
olarak gazete de değişmiştir. Bu açıdan, çok partili hayat içerisinde de iktidarın görüşlerini topluma aktarmak suretiyle benimsenen yeni demokrasi ilkelerini topluma
sunarak, yeni görüşleri tartışmaya açmıştır.
DP’nin iktidara gelişi Ulus’un yaşamında bambaşka bir dönemin kapısını aralayacaktır. 23 yıldır devam eden bir iktidarın gazetesi olmanın ardından muhalefet görevini devralmak nasıl CHP milletvekilleri için kolay alışamayacakları ve hatta bilmedikleri bir şey ise Ulus çalışanları için de aynı ölçüde karmaşık bir durumdu. Bu
acemilik ilk olarak kendini seçim akşamı gösterir.
Ulus’ta heyecanla zaferi kutlamayı beklediklerini aktaran Nihat Subaşı (Ulus yazı
işleri müdürü) seçim sonuçlarının CHP aleyhine gelmesinin şaşkınlığını atmanın arGazeteciler Cemiyeti
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dından, bu defa da bu haberi kamuoyuna bir gazete olarak nasıl vereceklerinin telaşına düştüklerini şu sözlerle anlatmaktadır:
“Eh biz iktidar değiştirmeye alışkın gazeteciler değildik. Nasıl hareket edeceğiz? Partinin görüşü ne olacak? Bütün yazı işleri müdürleri birbirimize bakıyorduk. Ne haber vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Hatta nasıl başlık atacağız? Bütün evleri arıyoruz, CHP milletvekillerinin hiçbirisi cevap vermiyor. Çünkü DP ezici çoğunlukla iktidarı almıştı. Nihayet gazeteyi basma zamanı geldi. Aklımıza rahmetli
Nurettin Artam geldi. Aynı zamanda yazarımızdı. Bir de ona danışalım dedik. Danıştık ve o gecenin manşetini Nurettin Artam attı: “CHP iktidarı devrediyor...”
(Birand ve diğerleri, 1999:53-56).
Ulus muhalefet gazetesi olma görevini daha ilk günlerden üzerine almış ve Nihat
Erim’in sert politikalarının şekillendirdiği yapı çerçevesinde; DP’nin iktidara gelişinin ardından, ülke genelinde gerek irticai kıpırdanmaların başladığı, gerek asayişsizliğin kol gezdiği, gerek partizanca tutumların halka zarar verdiği konuları sürekli işlemiştir. Herhangi bir seçim döneminde bu tarz hareketlere gazetede daha fazla yer
ayrıldığı hatta bunun seçim propagandalarının yasaklandığı zaman dilimi içinde bir
propaganda taktiği olarak işletildiği düşünülmektedir.
Ulus on yıllık muhalefet dönemi süresince pek çok seçim yaşamış ve seçim dönemlerinde genellikle benzer konuları gündemine almıştır. CHP’ye ilişkin iktidar
tarafından ortaya atılan “asılsız” propagandaları çürütme, seçim konusunda seçmeni
bilgilendirme ve bilinçlendirme örneğin nasıl oy kullanılacağının anlatılması veya
seçimlerde oy kullanmanın öneminin vurgulanması gibi, oyunuzu muhalefete verin
şeklinde CHP propagandası ve yanındaki “Dikkat CHP’nin oy pusulalarında altı ok
vardır” bilgisi (Ulus, 10 Mayıs 1950, 9 Ağustos 1950, 13 Ağustos 1950, 30 Ağustos
1950) bunlardan bazılarıdır.
Ulus’un DP iktidarını daha ilk günlerden itibaren samimi bulmadığı konuların başında, iktidarın gerek doğrudan basın kanununda gerekse de ceza kanununda basını
da etkileyecek biçimde yaptığı düzenlemeler gelmektedir. DP iktidara gelişinin hemen ardından, yıllardır özlemi çekilen basın kanununun oluşturulması için hazırlıklara başlamış ve tasarıyı Meclis’e sunmuştur. Buna karşın Ulus da iktidarın bu yöndeki
çalışmalarına oldukça yer vermiş, fakat temkinli davranarak, tasarıda eklenmeye çalışılan bazı maddelere itiraz edip, hükümeti bu konuda geri adım için zorlamıştır (Ulus,
7 Temmuz 1950).
Yine dönem içerisinde gerek basın kanununda yapılmak istenilen değişiklikler gerekse de basını da etkileyecek biçimde ceza kanunlarında yapılmak istenilen değişiklikler Ulus tarafından basın özgürlüğünün baltalanması olarak değerlendirilmiştir.
1952 yılında yapılan bir düzenleme ile gazetecilere ispat hakkı tanınmaması ve gaze62
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telerin, bakanların şahıslarına hakaret ettiği isnadıyla aleyhlerine savcılar tarafından
dava açılmak tehdidi altında bulunmaları gazetede “eleştiri hürriyetine ağır bir darbe
indiriliyor” biçiminde yer almıştır (Ulus, 29 Mayıs 1952). 1954 seçimlerinin hemen
öncesinde düzenlenen kanun tasarısına ilişkin olarak da gazete, bunun yasalaşması
halinde muhalif basının tamamen baskı altına alınacağına dikkatleri çeker. Yine dönem içerisinde iktidarın ceza maddelerinin 161, 159 ve 273. maddelerini muhalif
yayınları kontrol altına alma aracı olarak kullandığı da Ulus’un sık işlediği özellikle
de Hüseyin Cahit Yalçın’ın üzerinde ısrarla durduğu konulardandır. Dönem içerisinde sıkça ilan edilen sıkıyönetim ve nihayet dönem sonunda kurulan Tahkikat Komisyonu ve faaliyetleri de basın özgürlüğünü tehdit edici olması açısından gazetede sıkça eleştiri konusu olur.
Dönem içinde DP yanlısı çevreler için Ulus hedef tahtası haline gelmiş ve bazı
öfkeli söylemlerin içinde ısrarla Ulus ismi telaffuz edilmiştir. Bunlardan biri, Meclis
kürsüsünde DP’li Milletvekili Hamit Şevket İnce tarafından gerçekleştirilir. Partiler
arası ilişkilerin değerlendirildiği bir konuşmada İnce, iki parti arasındaki sorunların
halli ve iktidarın muhalefeti tanıması için İsmet Paşa’nın CHP’nin başından çekilmesi, Ulus’un susturulması, Hüseyin Cahit Yalçın’ın yazı yazmaması gereğine dikkat
çeker (Toker, 1991:114).
Dönem içerisinde partizanlığın minbere kadar taşındığını ortaya koyması bakımından ilginç bir örnek İskenderun’da S. Keylani isimli vaizin, Menderes’in
“dindarane” nutkunun Ulus tarafından çarpıtıldığına ve Ulus’un Menderes aleyhindeki neşriyatının nefretle yadedildiğine ilişkin haberdir (Ulus, 12 Mart 1951).
Ulus’un deyimiyle örnek demokrasiden bir örnek de dönemin Milli Eğitim Bakanı
Tevfik İleri’den gelir. İleri, kendisini eleştiren Ulus’un, 1945 yılında tahrip edilen
Tan’la aynı sonu paylaşacağını ilan eder (31 Ekim 1951). Ulus’a yöneltilen şikâyetlerin ardı arkası kesilmez. Ulus bütçe komisyonunda tarafsız olmamakla suçlanır (14
Aralık 1951). Bu gazeteden en çok da Başbakan şikâyetçidir. NATO’ya üye olma
sürecinde, DP İstanbul İl kongresinde gazeteden şu şekilde yakınmıştır:
“Ankara’da bir gazete yayımlanıyor. CHP’nin gazetesi, Eisenhower geliyor.
Burada çıkan resimlerde karaltı halinde Eisenhower’ın ve bir iki askerimizin görüntüsü bulunuyor. Ya biz? Hayır, biz yokuz. Ziyafet veriliyor. Devlet başkanının
ve komutanların ismi geçiyor. Biz? Biz gene yokuz. Arkadaşlar bunun bir anlamı
mevcut. Hükümeti tanımak istemiyorlar!” (Toker, 1991:172- 173).
Bütün bu şikâyetler sözle de sınırlı kalmamış, dönem içerisinde Ulus’a yönelik
sayısız dava açılmıştır, fakat buna karşın gazete bunlardan çok azında suçlu bulunmuştur. Ulus haberlerinde, Hüseyin Cahit Yalçın da köşesinde bu durumu ilk olarak
açılan davaların mesnetsizliğine, ikinci olarak da hâkimlerin tarafsızlığına bağlamışGazeteciler Cemiyeti
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lardır. İktidarın açtığı davalar Ulus ile de sınırlı değildir elbet, diğer basın organlarına
yönelik açılan davalar da Ulus’ta yer bulur.
Basın ve siyasal iktidarlar arasındaki ilişkilerin önemli bir kesitinde de resmi ilan
ve reklam gelirleri yer alır. 1946-1950 yılları arası Ulus resmi ilan alma listesinde
başı çekerken, muhalif gazeteler bu gelirden mahrum kalmışlardı. DP de bu konuda
var gücüyle basına destek olmuş, 1950 sonrası iktidar koltuğunda oturanlar değişmiş,
fakat uygulama değişmemiş, bu defa da Ulus resmi ilan konusunda 1960 yılının sonuna kadar çeşitli kısıtlama ve sıkıntılara maruz kalmış ve konuyu sütunlarına taşımıştır.
DP iktidarının ilk günlerinden itibaren uygulamanın adaletsizliğinden şikâyetçi
olan Ulus, iktidarın resmi ilanları, eleştiri özgürlüğünü baltalama aracı olarak işlettiğine dikkat çekmiştir. İktidarın uygulamasının hazineye verdiği zararı ortaya koyabilmek için Ulus’un ilan fiyatları ile DP yanlısı bir gazete olan Zafer’in resmi ilan
tarifelerini karşılaştıran Ulus, kendilerinin indirim yapmalarına karşın iktidarın ilanları daha yüksek fiyata Zafer’e vermesini bir ilan tekeli olarak tanımlamıştır (Ulus, 5
Temmuz 1950, 26 Temmuz 1950).
Altı aylık bir dilimin değerlendirildiği bir haberde de son altı ay içinde Zafer ve
onun akşam nüshasının net olarak 203.691 liralık resmi ilan aldıklarını, satış ve yayımı onların dört mislini aşan Ulus ve Akşam haberlerinin ise 107.415 liralık resmi
ilan aldıkları belirtilmiştir (Ulus, 8 Ocak 1951). Ayrıca Ulus sayfalarında konuya
ilişkin olarak özel ilanların resmileştirilmesi (10 Şubat 1951) ve Başbakanlığın resmi
ilan ve reklamları hangi gazeteyi isterse ona vermek yetkisini üzerine alması (2
Ağustos 1951) yönünde haberler çıkmıştır.
İktidar kâğıt, makine ve malzeme tahsislerinde de ayrımcılık yapar (Koloğlu,
1992:70). Ulus da mali yönden kendisini sürekli olarak zor durumda bırakan hükümetin bu yöndeki uygulamalarını sürekli gündemde tutmaya çalışır. Gazete kağıdına
yapılan zamlar Ulus’un gündemini sürekli meşgul eder. Bu durum söz konusu gazete
ile hükümet arasındaki gerilimli ilişkinin daha da pekişmesine yol açar.
İktidarın söz konusu gazete üzerindeki baskıcı tavrı bunlarla da kalmaz. Atatürk’ün ölüm günü olan 10 Kasım haricinde Ulus’un logosu normalde kırmızı renklidir. Oysa 1950-1960 yılları arasında Ulus’un logosu iki kere daha kararmıştır. Bunlardan ilki, 26 Temmuz 1952’de matbaasında çıkan yangın nedeniyledir. Yangında,
CHP ile ortak kullanılan matbaa binasının çatı kısmı tamamen yanmıştır.
Yangının en büyük hasarı, Ulus’un33 yıllık koleksiyonu ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kısım arşivinin yok olmasıdır. Yangının çıkış sebebi ise birkaç gün sonra
Ulus’ta şu şekilde ifade edilir: “Yangına ait hazırlık tahkikatı sona erdi. Ateşin bir
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elektrik kontağından çıkmadığı kesin olarak anlaşıldı. Savcılık yangının başlangıcında çatıda bir adam görüldüğüne dair yapılan şahadeti hadisenin cereyan tarzına ve
vakıaya uygun bulmuyor” (30 Temmuz 1952).
Ulus’un siyah logo ile çıkmasına yol açan ikinci olay DP iktidarının teklifi üzerine Meclis’te görüşülüp çıkarılan bir kanun yoluyla CHP mallarının hazineye devredilmesi sürecinde Ulus’un da kapanması nedeniyle gerçekleşir. Birkaç gün sonra
Ulus matbaası mühürlenir, son sayı siyah logo ile basılır ve Ulus çalışanlarının vedası
oldukça dramatik olur, o günü Altan Öymen ve Nihat Subaşı şu sözlerle aktarırlar:
Altan Öymen: “Ayrılışımız tabii biraz dramatik oldu. O akşama kadar orada
kaldık. Bize denildi ki, bu gazetenin içinden hiçbir şey götürmeyeceksiniz. Yani
kurşunkalem bile almayacaksınız. Partinin malı olarak Ulus’un malı olarak ne varsa burada bırakacaksınız”
Nihat Subaşı (gazeteci): “Tabii biz de bütün kalemleri bırakarak öyle çıktık.
Ama pek ateşli bir arkadaşımız rahmetli Faruk Taşkıran dayanamayıp teessüründen bir tebeşirle Ulus’un ikinci kattaki büyük duvarlarına “Allahsızlar gene geleceğiz” ibaresini yazdı. Hakikaten de bir süre sonra geldik (Birand ve diğerleri,
1999:89- 90).
Ulus kapanınca CHP yeni bir yayın organı arayışına girer. Yeni Ulus adıyla bir
gazete çıkarılması konusu görüşüldüğünde, bunun parti malı olması teklif edilir, fakat gazete pahalı bir yatırım haline geldiğinden partiden ses çıkmaz. Bunun üzerine
sermaye işini Nihat Erim halleder. Ulus’un kadrosuyla Yeni Ulus’u kendi şahsi malı
olarak kuran ve gazeteyi çıkarmaya başlayan Erim partiye, gazeteyi alması için zaman tanısa da CHP oralı bile olmaz (Toker, 1991b:60).
Ulus artık Yeni Ulus adı ile çıkar, kadrosu, mizanpajı aynıdır. Değişim sadece
mekânsal ve teknik açıdan yaşanır. Yeni Ulus artık Denizciler Caddesi’ndeki Yeni
Matbaa’da tek renkli, yani eskisine oranla oldukça solgun bir benizle yaşama yeniden
dönmüştür. Yeni Ulus’un eski deyimle şiarı altı okun açılımı olan “Cumhuriyetçi
Devrimci, Halkçı, Laik, Milliyetçi, Devletçi Gazete”dir. 15 kuruştan satılan Yeni
Ulus’un başyazılarını Hüseyin Cahit Yalçın yazarken, birinci sayfanın alt yazısını da
Nihat Erim yazmaktadır (Toker, 1991: 257). Yeni Ulus kısa zamanda çok kârlı bir
ticari iş haline geldi. Bunun nedeni Ulus’un eski ve çoğu genç, idealist mensuplarını
“vatan- millet” nutukları ile ayda 90 lira aylık karşılığı çalışmaya ikna etmiş olması
ve gazetenin partililer, muhalefeti tutanlar ve hatta tarafsızlar tarafından bile kapışılmakta oluşuydu. Bu durum öyle bir hal alır ki seçimlere yaklaşılırken altı sayfalık
gazetenin üç tam sayfalık özel ilanla bile çıktığı olur (Toker, 1991b: 60).
DP’nin 1954 seçimlerinde yine ezici çoğunlukla iktidarda kalışının verdiği ağırlık
CHP içinde kaynaşma yaratır. Bu Yeni Ulus ekibi üzerinde de etki yaratır. Bu süreçte
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gazete yeni bir isimle Halkçı Ulus adıyla yaşamını sürdürmeye başlar. Bu dönemde
gazetenin başyazarlığını Hüseyin Cahit Yalçın yürütmektedir. Halkçı Ulus’un sloganı
da ‘Gündelik Siyasi Sabah Gazetesi’ olarak yeniden biçimlenir ve yeni adı ve sloganıyla gazete öncülerine göre daha uzun bir yaşam sürer (Oral’dan aktaran Konyar,
1999:18).
Halkçı Ulus da DP’nin basına yönelik baskıcı politikalarından payını alır. Bu dönemde basında havayı gerginleştiren ilk olay, Halkçı Ulus başyazarı Hüseyin Cahit
Yalçın’ın 24 Eylül 1954’de Başbakana hakaret ettiği gerekçesiyle 26 ay hapse mahkûm olmasıdır. Hapse atılan Hüseyin Cahit Yalçın’ın 7 Aralık doğum günüydü, Yalçın 80 yaşına giriyordu. CHP’liler bu 80. yaşı kutlama töreni hazırlamışlardı. Büyük
bir pastayı Üsküdar Cezaevine götüreceklerdi. Fakat polis yolları tutar. Bütün arabalar aranır, yükler yoklanır, kalabalıklar dağıtılır. CHP’lilerle zabıta kuvvetleri arasında çatışmalar olur. Devrin Emniyet Genel Müdürü Ethem Yetkiner Üsküdar’ı polisle
doldurur, hapishaneyi kordon altına aldırtır. Tam anlamıyla bir sıkıyönetim havası
esmektedir. CHP’liler Başbakana ve İçişleri Bakanına şikâyet telgrafı çekmekle teselli bulurlar. Hâlbuki emir bizzat onlardan gelmişti. Yurt içinden ve dışından gelen
büyük baskılar sonucu, 108 gün sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar, yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak hapis cezasını kaldırır. Bu arada Menderes de Halkçı’ya
açtığı toplamı 100 bin liraya ulaşan tazminat davalarından vazgeçmek zorunda kalır
(Kabacalı, 1994:239).
Daha sonra CHP, kendisinin sahip olacağı bir yayın organı çıkarmaya heveslenir.
Ulus adının kullanılabileceği tebliğ olunduktan sonra bu heves büsbütün artar. Kurultayda delegeler bunun gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapma vaadinde bulunurlar. Sermaye oluşumu için 65 ilden toplanan 2500 lira gibi sınırlı bir kaynakla ve
CHP’nin Meclis’teki küçük grubunun çabasıyla Ulus 10 Haziran 1955’te çıkar.
Bu arada Halkçı bir ara Ratip Tahir Budak idaresine geçmiş ve Ulus’un yeniden
çıkmaya başladığı 10 Haziran 1955 tarihine kadar yayınını sürdürmüştür (Konyar,
1999:18).
Ulus’un yayın yaşamı 1950’lerin sonlarına kadar sıkıntılı olmuştur. Davalar, cezalar, DP’nin politikasının sertleşmesi yayın yasakları ve kapatılmalar ardı ardına gelmiştir. 1959 yılı hem Ulus’a hem de tüm basına büyük bir acı getirmiş, Hüseyin Cahit Yalçın özlemle beklediği hürriyet ortamını göremeden hayata veda etmiştir. O
günden sonra başyazıları önce Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1960 Askeri harekâtından sonra da Cihat Baban yazacaktır (İnuğur’dan aktaran Konyar, 1999:19).
27 Mayıs ihtilali öncesi Ulus sayfaları yayın yasaklarına, kapatılmalara, davalara
aldırmaz hale gelmiş bir biçimde DP iktidarına yükleniyordu. O günlerde gazete ar66
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tan bir biçimde DP’lilerin çıkardığı olaylar, DP’nin halkın sorunlarına çare olamayışı,
halkın hükümete karşı güvenini yitirdiği, buna karşılık CHP’ye her gün yeni kişilerin
katıldığı haberleri ile doluydu. İsmet İnönü’nün ve Genel Sekreterin konuşmaları
gazetede yayın yasakları dikkate alınmadan, iri puntolarla veriliyordu. Yayın yasağı
olduğu halde Ulus tarafından verilen haberlerden biri, Tahkikat Komisyonunun kurulmasına karar alınan Meclis görüşmelerinde İnönü’nün “Bu yolda devam ederseniz
sizi ben de kurtaramam” sözlerini içermektedir (Ulus, 19 Nisan 1960). Bunun üzerine
gazete toplattırılır, Ulus bunu okurlarıyla şu sözlerle paylaşır:
“Gazetemiz dün sabah toplattırıldı. Bir yayın yasağına uymadığımız hakkındaki kararı tatbik için 50’ye yakın polis sabaha karşı basılmakta olan Ulus’a matbaada el koydu” (20 Nisan 1960).
İnönü’nün tarihi konuşmasına sütunlarında yer verebilmek için cezalandırılmayı
göze alan Ulus ekibinin o geceki maceralarını Nihat Subaşı ve Ferda Güley şu sözlerle aktarırlar:
Nihat Subaşı: “Gazeteyi baskıya verdik. Bir iki saat geçti. Baskı sırasında polis
Yahya, elinde bir zarfla bana geldi. Polis Yahya aylardır Ulus’u kapatma emirlerini getiren memur arkadaşımız olduğu için iyi tanışırdık. Ahbap olmuştuk. Baktım
gazeteyi kapatma emri. Hâlbuki gazete içerde basılıyor. Dağıtamayacağız. Dedim
ki Polis Yahya’ya “Senden bir ricam var”, “Nedir” dedi. “Lütfen dedim iki saat
kaybol ortadan. İki saat sonra gel ve gazeteleri topla. Zaten baskıya daha yeni başladık”. “Peki, abi” dedi, hiç sesini çıkarmadan uzaklaştı. Biz gazeteleri basmaya
devam ettik ve o arada bütün arkadaşlara, arabası olan bütün CHP’lilere, milletvekillerine haber yolladık, gazetelerin dağıtımı için arabalarıyla gelsinler diye...”
Ferda Güley (CHP Milletvekili): “Kimi ceketli, kimi ceketsiz, kimi kravatlı,
kimi kravatsız, kimi şapkalı, kimi şapkasız, itfaiye neferleri gibi geldiler. Sabaha
kadar hiçbir polis uğramadı. Bütün gazeteleri ıslak halde tel sepetin içinden alıp
otomobillere yükledim. Yüzellilik paketler halinde rulo yaptım. Samsun il başkanına gönderdim. Bir de mektup yazdım, “Sen biraz kendine al, kalanını Ordu’ya
gönder hemen. Ordu aldı, Giresun’a, Trabzon’a, Artvin’e kadar. Onlar da bu gazeteleri teksir ettiler.” Bu suretle Türkiye’de yalnız 19 Nisan tarihli Ulus’ ta bu haber
çıktı (Birand ve diğerleri, 1999:146).
Ulus bu yöndeki yayınları nedeniyle okunması dahi iktidar tarafından suç olarak
görülen bir yayın organına dönüşmüştü, o günlerde gazetede çıkan bir haber bu durumu ortaya koyuyordu: “Ulus’u sınıfa asan bir üniversiteli nezarette. Bazı yüksek
öğrenci yurtlarında polis arama yaptı” (21 Nisan 1960). Bu haberin ardından kısa bir
süre sonra, Ulus Tahkikat Komisyonu kararıyla bir ay süreyle kapatıldı, açılışının
hemen ertesi günü 27 Mayıs ihtilalini halka şu sözlerle haber verecekti:
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“Türk Kara, Hava ve Deniz Silahlı Kuvvetleri el ele vererek demokrasimizin
içine düştüğü buhrana ve vukuu muhtemel kardeş kavgasına mani olmak için giriştikleri harekâtı kansız bir şekilde başardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Bütün Memlekette İdareyi Ele Aldı. Orgeneral Cemal Gürsel Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve Milli Birlik Komitesi Başkanı oldu. Meclis feshedildi. Demokrasi en kısa zamanda serbest seçimle kurulacak, bu maksatla Ord. Prof. Onar başkanlığında
bir heyet kuruldu” (28 Mayıs1960).
Ulus’un devamı niteliğinde olan Barış, 29 Temmuz 1971 günü yayınına Ulus’un

sayılarını devam ettirerek başlamış ve 1975 yılına (18752 sayıya) kadar yayınını sürdürmüştür. Bu tarihte adı tekrar değişerek Yeni Ulus olmuş, sayıları birden başlayarak 246’ya kadar devam etmiş ve bir yıl bile dolmadan yayın yaşamı sona ermiştir.
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Zekeriya Sertel yönetiminde Son Posta
Burak Sönmezer

D

ünya kapitalizminin 1929’da girdiği büyük buhran Türkiye Cumhuriyeti’nde
iki yeni kavramı gündeme getirdi. Bunlardan ilki “mutedil devletçilik”, ikincisi
de “ihtiyatlı hürriyet”ti.1 Mutedil (ılımlı) devletçilikte referans, felsefi olarak değilse
de çeşitli uygulamalar açısından, liberal dünyanın yaşadığı çöküntünün dışında kalmayı başaran Sovyet Rusya ve faşist İtalya’ydı. Ancak siyasi olarak bunlar baskıcı
tek parti idareleriydi. Oysa Türkiye’de 1926’dan beri tek parti hükümetinin mecliste
denetimsiz kaldığından şikâyet ediliyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu
duruma çare aranıyordu. 2
Daha, ılımlı devletçilik fikri ortaya çıkmadan, 1929’da Gazi, denetim yokluğunun, başka bir deyişle, mecliste Halk Fırkası ve Başvekil İsmet İnönü’nün mutlak
otoritesinin yarattığı sorunların çözümünü bulmuştu. Söylenti olarak ikinci bir partinin kurulacağı çıkmış; Gazi de konuyla ilgili fikir alış verişlerinde bulunmuştu.3
İhtiyatlı hürriyet ilk yansımalarını basın hayatında gösterdi. Aralık 1929’da hükümet kötü siciline karşın Arif Oruç’un Yarın adlı muhalif bir gazete yayınlamasına
izin verdi. Yarın büyük satış rakamlarına ulaştı. Ardından 27 Temmuz 1930’da, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından birkaç hafta evvel, yayın politikasını Zekeriya Sertel’in belirlediği Son Posta basın hayatına girdi.4“Taşraya karşı sabah, İstanbul için akşam gazetesi”5 olan Son Posta, Ekrem Uşaklıgil, Selim Ragıp Emeç,
Halil Lütfi Dördüncü ve Zekeriya Sertel tarafından çıkartılıyordu. Gazetenin idarehanesi, İstanbul’da, Nuruosmaniye Şeref sokağında, eski Tasvir-i Efkâr’ın bulunduğu
binanın 35 ve 37 numaralarındaydı. Gazete sekiz sayfaydı ve beş kuruşa satılıyordu.6
Ortaklar arasında yapılan anlaşma gereği Zekeriya Sertel başyazar olarak gazetenin yayın politikasını, kendi deyimiyle fikir kısmını, tamamen belirleyecek, diğer
1

Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İletişim, 1994, s.28.
Ahmet Ağaoğlu, a.g.e., İletişim, 1994, s. 141-148; Cemil Koçak, “Siyasal Tarih (1923-1950)”, Çağdaş Türkiye 19081980, Tunçay, Koçak vd., Cem Yayınevi, 1997, s.106.
3
Ahmet Ağaoğlu., a.g.e., s. 27-28.
4
Yarın ve Son Posta, Halk Fırkasına muhalefet ettiklerinden önemli tiraj rakamlarına ulaşmışlardır. Özellikle Yarın’ın,
SCF’nin fiili yayın organı olarak 80.000 civarında sattığı öne sürülmektedir. Bkz: Alpay Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, Basın ve
Yayın, Literatür Yayıncılık, 2000, s.189.
5
Saadettin Gökçepınar, “Halil Lütfü Dördüncü’nün Anıları”, 20. Asır, S. 45, 1953, s.53’den aktaran Alpay Kabacalı, Türkiye’de Matbaa..., s.186
6
O dönem 1000 gramlık bir somun ekmeğin fiyatı, İstanbul’da 7 kuruş civarındadır (Son Posta, 2 Teşrinievvel 1931; 29
Eylül 1931; 7 Mart 1932).
2
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ortaklar ise teknik işlerle uğraşacaklardı. Sertel, gazetenin fikir kısmı olarak ikinci ve
üçüncü sayfaları tasarlamıştı. Burada halk röportajlarına yer veren Halkın Sesi, kendisinin doldurduğu Hergün ve başta imzasız yazıların yer aldığı, sonraları Peyami
Safa’nın sahipleneceği Dedikodu adlı köşeler bulunuyordu. Bunlardan başka her gün
ilk sayfadan yayınlanan karikatürler, “İster İnan İster İnanma” başlığı altındaki kısa
yazılar ve arada bir günün önemli olaylarının değerlendirildiği “Bugünün Meselesi”
adlı köşe, fikir kısmını desteklemekteydi.
Son Posta’nın haber anlayışı ise o günkü yaygın haberciliğe bir tepkiydi: Logosunda, “SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür, SON POSTA Halkın
kulağıdır: Halk bununla işitir, SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla söyler”
denmişti. Buna uygun olarak halkın gündelik yaşamında karşılaştığı sorunlar sıklıkla
birinci sayfada manşetten veriliyordu.
Son Posta yayınlandığı ilk günden itibaren, her yerde aranılan bir gazete haline
geldi. Sertel, Hergün adlı köşesinde “Boğuluyoruz: Biraz Hava İsteriz”7 diyerek isyan bayrağını açmıştı. Ona göre hürriyetsizlik tıpkı havasızlık gibiydi. Tek parti idaresi toplumdaki tüm hürriyet kanallarını kapatmış, seçimleri göstermelik hale getirmiş ve toplumsal kesimlerin bağımsız örgütlenmelerini engellemişti.
Böylece, 12 Ağustos 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası resmen kurulduğunda,
İstanbul’da, tek parti idaresine muhalefet eden ve kendisine destek verebilecek iki
büyük gazete buldu.
Daha sonra bu cepheye Hizmet, Akın ve Yeni Asır gibi gazeteler de katıldı. Artık
basın hayatında, Halk Fırkası’nın üye ve yöneticilerinin kontrolündeki Cumhuriyet,
Akşam, Hâkimiyeti Milliye gibi Halk Fırkası’nın sözcülüğünü yapan bir kamp ve
onun karşısında, başta Yarın ve Son Posta olmak üzere, muhalif bir başka kamp
oluşmuştu.
Ancak bu kamp içinde Son Posta’nın ayrı bir yeri vardır. Öteki muhalif gazeteler
birbiri ardına Serbest Fırka destekçiliğine soyunmuşlar, Yarın ise yeni fırkanın yarı
resmi yayın organı haline gelmiştir. Oysa Sertel yönetimindeki Son Posta’nın muhalefeti SCF destekçiliğinden daha ötede bir yerdedir. Sertel, gazetenin yayın politikasını, diğerlerinden farklı olarak, iki temel üzerine oturtmuştur. Bunlardan ilki siyasal
liberalizm, öteki de devlet sosyalizmidir.
Son Posta’da siyasal liberalizm: Yeni Fırka’ya destek mi?
Gazetede savunulduğu şekliyle, siyasal liberalizm aslında bir demokrasi kavrayışı
olarak üç temel unsuru barındırmaktadır. Hergün adlı köşede çıkan birçok yazıda

7
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“demokratik idarede hükümetin istinatgâhı halkın serbest surette ifade edilmiş arzusudur” denilerek serbest seçimlerin önemi vurgulanır. 8 Halkın arzu ve iradesindeki
değişiklikler ise “efkârı umumiye olarak tecelli etmektedir”. Bu yüzden başta basın
özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin sınırları genişletilmeli ve hükümetler çeşitli organları vasıtasıyla efkârı umumiyeyle bağ kurmalıdırlar.9 Son olarak, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu siyasi partilerdir. Sertel’e göre demokrasi, sınıfların ve
fikirlerin serbestçe çarpıştığı bir sistemdir10; toplumdaki değişik sınıfları ve değişik
fikirleri ancak siyasi partiler temsil edebilir. Dolayısıyla siyasi partilerin bulunmadığı
bir sistemde ne serbest bir tartışma ortamından, ne serbestçe oluşan efkârı
umumiyeden, ne de serbest surette yapılan seçimlerden bahsedilebilir. Son Posta bu
çerçeveyi şu cümleyle formüle eder: “Halkın, halk için, halk tarafından idaresi.”11
Sertel yönetimindeki Son Posta böyle bir demokrasi anlayışı ile aslında Halk Fırkasının halkçılık prensibini ve onun sınıfsız toplum söylemini eleştirmektedir. Köşesinde yayınladığı birçok yazıda belirtildiği gibi, rejim diktatörlüğe sürüklenmektedir.12 Tüm toplum örgütleri fırkanın kontrolü altındadır. Kunduracılar Cemiyetinde
bile seçimlere müdahale eden Halk Fırkası,13 hükümete yöneltilen eleştirilere de tahammülsüzdür. Öyle ki basında çıkan her eleştiri, karşısında derhal adliye vekilini
bulmaktadır: “Bu neşriyat devlet otoritesini ihlal eder mahiyettedir. Bunu yapanların
başlarını kıracağız”14.
Kuşkusuz siyasal liberalizm olarak adlandırdığımız bu politik çizgi dolayısıyla
Son Posta, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunu memnuniyetle karşılamıştır.
Sertel yönetimindeki gazete, yeni bir fırkanın kurulacağı haberini alır almaz,15 bunu
başka fırkaların da kurulabileceğinin imkânı olarak değerlendirir ve işçiyle köylüleri
temsil eden bir üçüncü fırkanın kurulması yönünde yayınlar yapmaya başlar. Ancak,
zaman geçip de bir üçüncü fırka için izin verilmeyeceği anlaşıldığında, Sertel yüzünü
bu kez Serbest Fırka’ya döner; fırkanın ilkelerine destek vermemekle birlikte, onu
Halk Fırkası’nın sınırsız otoritesine bir engel olarak görür.
Sertel, yeni fırkayla ilgili ilk yazısında şöyle demektedir:
“Fethi Beyin ikinci bir fırka tesisine teşebbüs etmesi artık inkılâbın sarsıntıdan
korkmadığını... göstermesi itibariyle çok dikkate ve teşekküre şayandır... Yeni fır8
Zekeriya Sertel, “Hükümet Hangi Kuvvete İstinat Eder”, 12 Eylül 1930; “Demokratik Cumhuriyet Ne Demektir”, 12 Kanunuevvel 1930; “Halk Bilmek İster”, 2 Ağustos 1930; “Halk Hâkimiyetine İki Misal”, 9 Ağustos 1930.
9
Zekeriya Sertel, “Hükümet Halktan Niçin Uzaklaştı”, 15 Teşrinievvel 1930.
10
Zekeriya Sertel, “Fethi Beyin Yeni Fırkası”, 10 Ağustos 1930.
11
Zekeriya Sertel, “Halk Reyini Veriyor”, 10 Eylül 1930; “Demokratik Cumhuriyet Ne Demektir”, 12 Kanunuevvel 1930.
12
Zekeriya Sertel, “Devlet Otoritesi”, 28 Temmuz 1930; Zekeriya Sertel, “Halk Devlet Hükümet”, 10 Kanunuevvel 1931.
13
“Halk Fırkası Murahhaslarının Kunduracılar Cemiyetinde Ne İşleri Var?”, 4 Eylül 1930.
14
Zekeriya Sertel, “Devlet Otoritesi”…
15
Son Posta yeni bir fırkanın ortaya çıktığına ilişkin ilk haberi 9 Ağustos 1930’da yaptığı ikinci baskıda verebilmiştir. Vakitve Akşam habere Son Posta’dan bir gün evvel ulaşmışlardır. Yarın da haberi Son Posta’dan önce verenlerdendir.
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kalar tesisi imkânlarının görünmesi tam demokrasiye doğru gittiğimizi gösteren en
büyük delildir. Onun için biz bu fırkanın teşekkülünü memnuniyetle karşılarız.”16
Bu tema Halkın Sesi köşesindeki “Yeni Fırka ve Düşünüşler” başlığı altında da
güçlendirilmektedir. Röportajlardan birinde “herhangi bir cemiyette teşekkül ve tebarüz etmiş sınıflar ve menfaatler varsa, orada tabiatıyla muhtelif fırkalara lüzum ve
ihtiyaç hissetmek zaruridir”17 denmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, Zekeriya Sertel yönetimindeki Son Posta’ya göre, yeni fırka herhangi bir toplumsal desteğe sahip değildir. Tersine, Halk Fırkası içinden çıkmakta; “bu itibarla... Halk fırkasının kendi kendini tenkit etmesi ve kendi siyasetini
kendisinin beğenmemesi”18 anlamını taşımaktadır. Gazetenin çeşitli yerlerinde bu
durum “gülünç”19 olarak nitelenir ve biraz da alaya alınarak bolca vurgulanır; günlerce karikatür köşelerini meşgul eder20. Dedikodu köşesini partinin kurulmasına yönelik hikâyeler doldurur. Bunlardan birinde “Serbest Cumhuriyet, parlamento tatilinde
güzel bir köşe kapmaca oyunu; Halk Fırkasının cilalanmış hali”21 diye nitelendirilir.
Zekeriya Sertel Son Posta’da, toplumsal sınıflara güçlü bir vurgu yaparak, Serbest
Cumhuriyet’in tıpkı Halk Fırkası gibi, “şehirlerde tüccar komisyoncu, eşraf ve memurlara” dayandığını, bu anlamda, liberal fikirleriyle yeni partinin eskisine göre daha
da “sağda”22 olduğunu savunmaktadır. Hâlbuki tam demokrasinin gereği işçi ve köylüleri temsil edecek ve “onlar arasından yetişmiş kimseler tarafından yapılmak şartile
üçüncü bir fırka”23dır. Bu fikir bir polemiği de beraberinde getirir. Yukarıda da değindiğimiz gibi halkçılık ilkesi dolayısıyla hükümet gazeteleri ülkede bir işçi sınıfının hâlâ teşekkül etmediğini, diğer taraftan Halk Fırkasının Aşar’ı kaldırarak köylünün yanında olduğunu gösterdiğini belirtirler. Zekeriya Sertel bu polemik içinde Son
Posta’da yayınlanan en önemli makalelerinden birini kaleme alır: “Üçüncü Bir Fırkaya İhtiyaç Yok mu?” başlığı altında, hem memlekette işçi sınıfının varlığına hem
de işçi ve köylülerin nasıl ezildiğine şöyle işaret eder:
Halk fırkası aşarı kaldırdı. Fakat bununla köylünün derdi bitti mi?... ağnam
vergisi alınıyor... arazi üzerinden ağır vergiler alınıyor... Bu köylü artık himayeye... muhtaç değil midir?... Memlekette bir amele sınıfı yoktur diyorlar. Fakat Ga16

Zekeriya Sertel, “Fethi Beyin Yeni Fırkası”, 10 Ağustos 1930.
“Yeni Fırka ve Düşünüşler”, 10 Ağustos 1930.
18
Zekeriya Sertel, “Yeni Fırkanın Manası”, 11 Ağustos 1930.
19
“İzmir Mutemedi Salih Beyin Fikirleri Tashih Edilmelidir”, 13 Ağustos 1930.
20
Sözünü ettiğimiz karikatürlerden bazıları şöyle özetlenebilir: “Serbest Cumhuriyet fırkası meydana çıkıyor” alt yazısıyla
CHF adlı tavuğun yumurtasından çıkan SCF adlı civciv resmedilmiştir (Son Posta, 11 Ağustos 1930). Bir diğer karikatürde
Serbest Cumhuriyet adlı boksör aynadaki aksiyle mücadele etmektedir. Boksörün aynadaki görüntüsünün adı Halk Fırkasıdır
(Son Posta, 13 Ağustos 1930). “Sağ tarafı sol tarafına benzemeyen siyasî bir çehre” alt yazılı karikatürde ise Yüzünün yarısı
İsmet Paşa diğer yarısı ise Fethi Bey olan bir kişi yer almaktadır (Son Posta, 30.8.1930.)
21
“Yeni Fırka Hakkında Duyduklarım”, Son Posta, 13 Ağustos 1930.
22
Zekeriya Sertel, “Yeni Fırka Sağ Mıdır? Sol Mudur?”, Son Posta, 15 Ağustos 1930.
23
Zekeriya Sertel, “Üçüncü Bir Fırkaya İhtiyaç Vardır”, Son Posta, 18 Ağustos 1930.
17
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latasaray’da teşhir ettiğimiz yerli malları işleyenler... Adana’da pamuk fabrikalarında, İzmir’de incir ve üzüm imalâthanelerinde... çalışanlar Türk amelesi değil
midir? Türkiye’de binlerce fabrika vardır... Hatta yollarda çalışanlar Türk amelesi
değil midir?... Bunlara haklarını veren bir iş kanunumuz bile yok... Bu amele himaye ve müdafaaya muhtaç değil midir?”24
Mehmet Zekeriya yönetimindeki Son Posta’nın üçüncü bir fırka için çabaları ve
girdiği tartışmalar pek uzun ömürlü olmaz. 16 Ağustos 1930’da gazetelerde çıkan

haberlere göre, Gazi de tartışmaya katılmış ve son noktayı koymuştur: Son Posta’nın
verdiği haberde, Gazi’nin ağzından, “Üçüncü bir fırka teşkili mevzu bahis değildir.
Biri halkçı, diğeri hürriyetçi olan iki parti daha uzun müddet siyasi hayat faaliyetlerini tanzim edeceklerdir”25 denmektedir. Böylece Sertel yönetimindeki Son Posta yüzünü biraz daha Serbest Fırka’ya dönmek zorunda kalmıştır. Üstelik Fethi Okyar’ın
Eylül 1930’da İzmir’den başlayan Ege gezisi yeni fırkanın ciddi bir halk desteğini de
kazandığını göstermektedir. Son Posta, gezinin tümünü ve özellikle İzmir olaylarını,
Serbest Fırka’yı destekleyen ve İzmir merkezli olan Hizmet ve Akın’dan aldığı haberlerle ayrıntılı biçimde yansıtmıştır. Sertel de Hergün adlı köşesinde Serbest Fırka
karşısındaki tavır değişikliğinin işaretlerini vermektedir:
Takriri Sükûnla başlayan... tehdit edici sükûtu yırtmak, sükûtun arkasındaki
muhalefeti görmek bir ihtiyaç halini almıştı... Buyurun Fethi Bey denildi ve “Serbest Cumhuriyet” fırkası vücuda geldi... Buraya kadar Serbest Cumhuriyet fırkası
sunî bir fırka idi... Fakat Fethi Bey’in İzmir seyahati bütün düşünceleri alt üst etti... Bu surette Fethi Bey sunî işe başlamış bir adam olmaktan çıktı, halkın adamı
oldu.”26
Fethi Okyar’ın Ege seyahatinin ardından Serbest Fırka’nın, iktidar alternatifi olarak konumunda bir güçlenme olduğu söylenebilir. Hatta Son Posta’nın 25 Eylül tarihinde ikinci baskı yapılarak verilen habere bakılacak olursa Fethi Bey, bir mektupla
Gazi’ye “Kayd-ı Hayat Şartıyla Reisicumhur İntihap Edilmeleri Hakkında”27 teklifte
bulunmuş ve SCF ileri gelenleriyle Gazi arasında bir anlaşma imzalanmıştır.
Ancak, Sertel yönetimindeki Son Posta’nın yüzünü Serbest Fırka’ya döndüğünü
gösteren örneklere karşın, bu durum abartılmamalıdır. Üçüncü bir fırkanın olmayacağı haberlerinden sonra, Son Posta’nın Serbest Cumhuriyet Fırkasından tek beklentisi kalmıştı; yeni fırka Halk Fırkası’nı denetlemeliydi, onun sınırsız gücünü sınırlamalı ve yolsuzlukların önünü almalıydı. Oysa Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Fethi
Bey, Ekim ayı başlarında, katıldıkları ilk Meclis toplantısında Son Posta’nın tüm
24

Zekeriya Sertel, “Üçüncü Bir Fırkaya İhtiyaç Yok Mu?”, Son Posta, 25 Ağustos 1930.
“Üçüncü Fırka Olmayacak”, Son Posta, 16 Ağustos 1930.
26
Zekeriya Sertel, “Yeni Fırka Şimdi Kuvvetlendi”, Son Posta, 13 Eylül 1930.
27
“Gazi Hz. Nin Kayd-ı Hayat Şartıyla Reisicumhur İntihap Edilmeleri Hakkında”, Son Posta, 25 Eylül 1930.
25
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ümitlerini boşa çıkartmışlardır.28 Öyle ki Sertel, Son Posta’da Serbest Cumhuriyet
Fırkası ile ilgili son yazısını, fırka daha kapatılmadan haftalar önce yazmıştır. “Ne
Bekliyorduk? Fakat Ne Gördük” başlıklı bu ilginç yazıda, artık Serbest Cumhuriyet
Fırkasına ihtiyaç kalmadığı öne sürülmektedir:
“Bir fırka yaşayabilmek için ya muayyen fikirlere ya da muayyen sınıflara istinat etmek mecburiyetindedir. Bu iki temelden mahrum olan bazı muvakkat fırkalar vardır ki, bunlar günün ihtiyaçlarına cevap verirler. O ihtiyaç geçince yaşama29
larına ihtiyaç kalmaz... İşte Serbest Fırka bu üçüncü nevi fırkalardandır.
Kuşkusuz Son Posta’nın tutumunun temelinde, sadece Serbest Fırka’nın genel
başkanı olarak Fethi Okyar’ın Meclis’te gösterdiği başarısızlık yatmamaktadır. Sertel’in anılarında da belirttiği gibi, “Serbest Fırka liberalizmi savunuyordu, özel sermayeye önem veriyordu, devletçiliğe durum almıştı”. Son Posta ise “özel sermayeye
devletçe yapılan yardıma karşı şiddetli bir savaşa girişmişti”.30 Gazete, Halk Fırkasının siyasette tekelci anlayışını eleştirirken ekonomideki tekelciliği desteklemekteydi.
Ne mutedil devletçilik, ne liberalizm: Son Posta’da devlet sosyalizmi
Tekeller Halk Fırkasıyla Serbest Fırka arasındaki başlıca tartışma konularından
biri belki de en önemlisiydi. Aslında hükümet, 1924 yılından beri ekonomiyi tekeller
aracılığıyla kontrol altında tutma siyasetini güderek devletçiliğin ilk işaretlerini vermişti.31 Fethi Bey ise devletin ekonomiye karışmaması gerektiğini savunuyor, parti
programında da, özellikle, liman yönetiminde tekelin kaldırılacağını bildiriyordu.
İsmet Paşa, Serbest Fırka’nın liberalizmine cevabını ünlü Sivas Nutku’nda verdi.
30 Ağustos 1930’günü, Sivas’a ulaşan demiryolu hattının açılışında şöyle diyordu:
“Biz iktisadiyatta hakikaten mutedil devletçiyiz...Devletçilikten büsbütün vazgeçip
her nimeti sermayedarların faaliyetinden beklemeye sevk etmek bu memleketin anlayacağı bir şey midir?”
Zekeriya Sertel yönetimindeki Son Posta ise, büyük buhranla beraber liberalizmin
çağdışı kaldığını düşünüyor ve Serbest Fırka’nın programını eleştiriyordu. Ancak
ılımlı devletçiliğin de savunulacak bir tarafı yoktu. Bir kere tekel idareleri profesyonel bir yönetime ve yöneticilere sahip değildi. Diğer taraftan tekel ve bir bütün olarak
devletçilik politikaları, halkın genel ihtiyaçlarını karşılamak yerine “murabbacı rolünü oynamakta”32, tıpkı İtalya ve Almanya’da olduğu gibi devlet otoritesini güçlen28

Zekeriya Sertel, “Ne Bekliyorduk? Fakat Ne Gördük?”, Son Posta, 5 Teşrinievvel 1930.
Zekeriya Sertel, “Serbest Fırkanın Hataları”, Son Posta, 23 Teşrinievvel 1930.
30
Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Remzi Kitabevi, 2000, s. 170.
31
Hatırlanacağı gibi, içki üretimi 1924’de tekel altına alınmıştı, yine aynı yıl kibrit üretimi ve satışı, 1925’te tütün ve sigara
kağıdı tekelci düzenlemeler içine sokuldu. Liman İnhisarı da 1925’te bu politikaların sonucu ortaya çıkmıştı. Aykut Kansu,
“Türkiye’de Korporatist Düşünce ve Korporatizm Uygulamaları”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, C.2 (ed: Tanıl Bora,
Murat Gültekin), İletişim Yayınları, 2001, s.253-267.
32
Zekeriya Sertel, “Mâli Buhrandan Nasıl Kurtulabiliriz”, Son Posta, 20 Teşrinisani 1930.
29
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dirmeyi amaçlamaktaydı. Gazetede, Sovyet Rusya’yı örnek alan devlet sosyalizminin,buhrandan tek çıkış yolu olduğunu savunuyordu.33
Sertel’e göre bu sistem devletçiliğin en doğru ve en son şekliydi. Köşesinde kendi
deyimiyle, “ammenin menfaatlerine taallûk eden” hizmetlerin devlet tarafından, kar
amacı güdülmeden görülmesini ve bu alanlarda özel teşebbüse izin verilmemesi gerektiğini savunuyordu.34
Gazetenin birinci sayfasında, Bugünün Meselesi başlığı altındaki haberlerde ise,
özel teşebbüse amansız bir savaş açılmıştı. Özellikle Şeker Şirketi’ne verilen devlet
desteğinin eleştirilmesiyle başlayan yayınlar giderek antikapitalist bir kampanyaya
dönüştü.35Şekerle ilgili yayınlar ve söz konusu kampanya kısa sürede hükümeti rahatsız etmeye başladı. Ancak esas tepki Sertel’in “Fakir Türke Hürmet Zamanı Geldi” adlı yazısıyla ortaya çıkacaktı. Şöyle diyordu Sertel:
“Bir zengin bir devlet adamıyla anlaşır 9 kuruşa mal olan şekeri halka 60 kuruşa satarlar. Hasta fakir çocuklar, dermansız köylüler … işçiler … velhâsıl memleketin muazzam, kahir ekseriyeti; hava gibi lâzım bir gıdayı alamaz olur. Fakat ‘bir
zenginle’ bir ‘devlet adamı’ bu işten milyon kazanırlar... Soyanlar şahıslardır, soyulanlar kütlelerdir... Fakir Türke hürmet sırası gelmiştir”36.
Artık bardak taşmıştı. Hükümet yanlısı gazeteler Son Posta’yı hedef alıyorlar, gazete aleyhine birbiri ardına davalar açılıyordu. Tüm bunlara karşın Son Posta yeni bir
kampanya daha başlattı. “Apartmanlar Dile Geliyor” başlığı altında, İstanbul’da mantar gibi çoğalan lüks apartmanları eleştiren haberlerin yanı sıra, Sertel de köşesinden
söz konusu apartmanların sahibi olan, şehirlerdeki büyük tüccar, büyük esnaf ve komisyoncularla yüksek maaşlı memurların memleketteki hareketli sermayeyi çarçur
ettiklerini savunmaktaydı. İstanbul’da sermaye sınıfı lüks içinde yaşıyor, sermayelerini garantiye almak için de lüks apartmanlar dikiyordu. İşçilere ve köylülere ise, hükümetin öğütlerini tutarak tasarruf etmek düşmekteydi.37
Ancak Son Posta’nın yayınları hükümete karşı kuru bir eleştiri bombardımanı
olarak değerlendirilmemelidir. Devlet sosyalizmi yaklaşımının bir unsuru olan antikapitalist kampanyalar, esas olarak uygulanan ekonomi politikalarının sınıfsal içeriğine dikkat çekmekte ve alternatif politikalar önermektedir. Örneğin planlı ekonomi
için “İktisadî Erkânı Harp Dairesi”, bankalarda reform, toprak reformu ve kooperatifçilik bu öneriler arasında sayılabilir.Yine de tüm bu eleştiriler, Sertel yönetimindeki
33
Zekeriya Sertel, “İktisadî Program Nerede Kaldı”, 12 Teşrinievvel 1930; Zekeriya Sertel, “Rusya’da Toprağa Avdet Siyaseti”, Son Posta, 12 Nisan 1931.
34
Zekeriya Sertel, “Halk Fırkası Devletçiliği Nasıl Anlıyor?”, Son Posta, 25 Eylül 1930.
35
Söz konusu kampanya 8 Ağustos 1930’da “Şekeri Neden Bu Kadar Pahalıya Yemek Mecburiyetindeyiz” başlıklı haberle
başlamıştır.
36
Zekeriya Sertel, “Fakire Hürmet Zamanı Geldi”, Son Posta, 30 Ağustos 1930.
37
Zekeriya Sertel, “Tasarruf Mücadelesi Ne İçin Kimin İçin?”, Son Posta, 17 Kanunuevvel 1931.
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Son Posta’nın Halk Fırkasını tamamen silip attığı anlamına gelmez. Tersine, emperyalistlere karşı Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren Halk Fırkası, bağımsızlığın güvencesi olarak görülmektedir. Bu çerçevede gazete, İsmet İnönü’nün dışarıdan ve özellikle
Avrupa devletleri ve Fransa’dan38 borç almamasını, hatta borç verme önerilerini reddeden politikalarını desteklemektedir. 39
Açıkça antiemperyalist olduğunu belirten Son Posta, bu bakımdan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın olası iktidarını da tehlikeli bulmaktadır. 40 Programında borçlanmaya karşı olmadığını, yabancı sermayeye taraftar olduğunu ve Cemiyeti Akvam’a 41
girmek istediğini belirten Serbest Fırka, Son Posta’ya göre emperyalizmle daha yakın
ilişkiler kurmak istemektedir. Üstelik İsmet Paşa’ya söz geçiremeyen emperyalist
ülkelerin de umudu Fethi Bey’in iktidarındadır.
Sertel’e göre, Fransız sermayesi aracılığıyla memlekete girmek isteyen emperyalizm bu yolla hem Türkiye’yi sömürge haline getirmeyi hem de Sovyet Rusya’yı iktisadi ve askeri olarak tehdit etmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda, emperyalistlerin
Türkiye’de tanıdıkları iki kişi vardır. Biri liberal programıyla, Serbest Cumhuriyet’in
lideri ve eski Paris sefiri Fethi Bey, diğeri, “harice karşı millî istiklâlimize halel verecek en ufak imayı bile kabul etmeyecek”42 olan İsmet Paşa.
Bu bağlamda Halk Fırkasına güçlü bir destek veren Sertel yönetimindeki Son
Posta etkili antiemperyalist kampanyalar da düzenlemiştir. Bunların en önemlisi
1928’de kabul edilen Osmanlı borçlarının tanınmamasına yöneliktir. Sertel yönetimindeki Son Posta’ya göre borçların kabulü, Halk Fırkası’nın yaptığı bir hatadır. 43
Şimdi yapılması gerekense, tıpkı Sovyet Rusya’nın yaptığı gibi bu borçların ödenmemesi olmalıdır.44 Sertel’in bu kampanyası Meclis’te de yankı bulmuştur. Temmuz
1931’de yapılan bütçe görüşmelerinde, bazı milletvekilleri borçların ödenmemesini
teklif etse de, Başvekil İsmet İnönü’nün “istatükonun korunması için şimdilik” diyerek, borç taksitinin bütçede gösterilmesi önerisi çoklukla kabul edilmiştir.45
38

Zekeriya Sertel’e göre Fransa, emperyalizmin o günkü en saldırgan uzvudur. Bu yüzden de yazılarında şiddetli bir Fransa karşıtlığı görülebilir. Gerçekten de Fransa büyük buhranın ekonomik olarak en güçlü iki devletinden biridir. İş Bankası
Umum Müdürü Celal Beyin yaptığı bir açıklamada belirttiğine göre “ABD ile Fransa dünyada mevcut altının beşte üçüne malik
oldukları hâlde bu memleketlere altın akını hâlâ devam etmektedir.”
“ Memleketin 1930 senesindeki iktisadî buhranı neden doğmuştur netice ne olacaktır”, 18,2, 1931.
39
Buradaki ifadelerden hükümetin hiç dış borç almadığı çıkartılmamalıdır. Teşrinisani 1931’de ABD ile yapılan anlaşma
gereği 3.380.930 dolar tutarında altın borç olarak teslim alınmıştır. “64 Fıçı Altın Geldi”, 19 Teşrinevvel 1931; Zekeriya Sertel
ABD’den alınan borç konusunda herhangi bir yorum yapmamıştır. Bunun sebebi herhâlde ABD ’nin emperyalist bir devlet
olarak görülmemesidir.
40
Zekeriya Sertel, “Uyanık ve Dikkatli Olalım”, Son Posta, 28 Ağustos 1930.
41
Birleşmiş Milletler’in temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı’nın ardından İsviçre’de 1919’da “Cemiyeti Akvam” (Milletler Cemiyeti) adıyla kuruldu
42
“İster İnan İster İnanma!”, 19 Teşrinisani 1930; Zekeriya Sertel, “Fransız Nazırı Türkiye’ye Niçin Geldi?”, Son Posta,
24 Teşrinievvel 1930.
43
Zekeriya Sertel, “Uyanık ve Dikkatli Olalım”...
44
Zekeriya Sertel, “Gazi Hz. ni Görseydiniz Ne Söylerdiniz?”, Son Posta, 9 Kanunuevvel 1930.
45
“Osmanlı Borçlarını Vermeyelim!”, Son Posta, 17 Temmuz 1931.
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Sonuç
Sertel yönetimindeki Son Posta’nın siyasal liberalizm ve devlet sosyalizmi anlayışı, onu, döneminin önemli ve özgün gazetelerinden biri haline getirmiştir. Gazetede
savunulan siyasal liberalizm, çok partili demokratik bir rejim isteğini yansıtırken,
toplumsal sınıflara yapılan güçlü vurgu onu klasik liberal anlayıştan farklı bir konuma taşımaktadır. Sovyet Rusya’daki antikapitalist ve antiemperyalist uygulamalardan
kaynaklanan devlet sosyalizmi önerisi ise gazeteye açıkça sosyalist bir içerik vermektedir.
Son Posta’da Zekeriya Sertel yönetimi Mart 1932’ye kadar devam etmiştir. Bu tarihte gazetedeki şeker meselesiyle ilgili yazıları dolayısıyla açılan davalar sonuçlanmış ve Sertel, Selim Ragıp Emeç’le birlikte üçer yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.46
Sertel’in gazetedeki ortaklığının 1933 sonlarına ya da 1934 başlarına kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. 29 Ekim 1933’te aftan yararlanarak serbest kalan Sertel bir
süre daha gazeteyle ilgilenir. Ancak Sertel’in yazıları nedeniyle, gazetenin ortakları
arasında anlaşmazlıklar da baş gösterir.
Gazetenin yayın politikası Selim Ragıp Emeç ve Ekrem Uşaklıgil’i korkutmaya
başlamıştır. Sertel’in deyimiyle “dertleri artık sadece para kazanmaktır.” Bunun üzerine, Halil Lütfi Dördüncü’yle beraber Zekeriya Sertel Son Posta’dan ayrılırlar.47Son
Posta, bundan sonra 1950’li yıllara kadar yayın hayatına farklı bir politik çizgide
devam eder.48
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Milliyet hariç gazeteler davaların sonucunu yazmamaktadır. 10 Mart 1932 tarihli Milliyet, davanın kesin olarak sonuçlandığını ve Sertel’in üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştur. Sertel cezasını muhtemelen Mart ayı içerisinde çekmeye
başlamıştır. Sertel’in tam olarak ne zaman cezaevine girdiği bilinmemektedir. Yıldız Sertel “1931 ortaları” demektedir. Susmayan Adam, Cumhuriyet Kitapları, 2002, s. 187.
47
Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, s. 183.
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Esra Tüzün, Manşet Yalısının Kızı Babıâli’den medyaya Emeç ailesinin asırlık hikayesi, Doğan Kitap, 2016.
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Cumhuriyetten günümüze muhalif basın
Orhan Koloğlu

S

osyo-ekonomik yapısı yerleşmiş toplumlarda basındaki muhalefet ya da muhalif
basın olgusu, genellikle çoğulcu bir ortamda, kurulu düzenin daha iyi işlemesi ve
her kesimin milli gelirden hakça pay alması yolunda sarf edilen çabaları kapsar. Doğal olarak bu çerçevede düzenin tamamen değişmesi girişimleri de görülebilir. Türk
toplumunun 1920’den günümüze kadarki evrimi ise tamamen iflas etmiş, çökmüş
hatta esir olmuş bir yapıdan çıkma ve çağdaşlaşma hedefine endekslenmiş olarak
istikrarlı bir temele oturma arayışları içinde geçmiştir. Bu amaca erişme çabalarının
hâlâ devam ettiği gerçeğini gözden uzak tutmayarak, basınımızdaki muhalefeti değerlendirmek gerekiyor.
Hâkimiyeti Milliye özlemli muhalefet
1920 yılının 10 Ocak’ında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da Hâkimiyeti Milliye’nin yayınını başlatmasıyla, toplumumuzda savaş galiplerinin zorladığı ve Babıâli’nin karşı çıkamadığı, Sevr’e varacak barış formülüne ilk kez sistemli ve uzun sürecek muhalefetin tohumu atılmış oldu. Ondan önce gerek İstanbul ve gerekse Anadolu
basınındaki bütün öneriler, sorunun İstanbul hükümeti ile siyasi sistemi tarafından ve
savaşın galiplerine tam karşı çıkılmadan çözümlenmesinden yanaydı. Kendi aralarında tek bir çözümde birleşemedikleri gibi, Babıâli sansürü kadar işgal kuvvetlerinin
sansürü de tutarlı bir formül çevresinde toplanmalarını engelliyordu.
16 Mart 1920’e işgalcilerin politikacıları Malta’ya sürmelerine kadarki sürede
Hâkimiyeti Milliye’nin etkisi gayet sınırlıdır. Ancak Sivas ve Erzurum kongreleri
kararlarını da aşan karşıt çözümünün ipuçlarını da o sürede açıklamıştır. Şöylece
özetleyebiliriz:
-Çözümü İstanbul değil Anadolu sağlayacaktır
- Hedef meşrutiyet değil ulusal egemenliktir
- Manda asla kabul edilemez
- Misak-ı Milli çerçevesinde milli devletten ve tam bağımsızlıktan başka çözüm
olamaz, yabancı kontrolünde imparatorluk formülü emperyalist oyunudur
- Bırakılan topraklar üzerinde bir dini vesayetin (hilafetin) devamı sadece mandacılara yarar
- Panislamizm ve Turancılık gibi yayılmacı akımlar yürümez.
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Ancak Hâkimiyeti Milliye’nin yayını gerçek anlamda bir basının başlamış olduğu
anlamını taşımıyordu. Atatürk’ün kendisi de Kemalist bölgede basının ancak 1920
sonunda belirdiğini söylemiştir. Gelgelelim bunun gerek teknik olanakları ve haber
kaynakları, gerekse okuyucu sayısının sınırlılığı sebebiyle, 1922 Eylülündeki zafere
kadar asıl belirleyici olmadığını kabul etmek gerekir.
Bütün Türk toplumunu ve de barış pazarlıklarına dalan yabancı çevreleri etkilemekte asıl yönlendirici olan İstanbul’un Milli Mücadele yanlısı muhalif basını olmuştur. Bunlar ulusal bağımsızlık için savaş tezini benimserler ama içinde bulundukları ortamın koşullarından etkilenmekten de geri kalmazlar. İstanbul basını dendiği
zaman yaygın bir Fransızca basınla birlikte işgalcilerin desteklediği saldırgan bir
azınlık basınını da dikkate almak gerekiyor.
Bu çeşitliliğe bakıp bir basın özgürlüğünden bahsetmek olasıdır. Zira Milli Mücadeleyi destekleyen kesim de 1918’de İttihatçı kısıtlamalarından kurtulduktan sonra
anarşiye varan bir ölçüde kullandığı özgürlüğü inandığı konularda devam ettiriyordu.
Oysa haber kaynakları Ankara’nın aksine tamamen galiplerin güdümündeki TürkHavas-Reuters Ajansı’nın kontrolündeydi. İşgalcilere kesin karşı çıkma değil uzlaşmacı ödüncü gözlüğüyle bakıyorlardı ve çoğunluğu galiplere hizmet vermekten başka bir şeye yaramayacağını fark edemeyerek, duygusal bir şekilde, Osmanlı Devletinden ve İslamın liderliği tutkusundan vazgeçemiyorlardı.
Muhalif saydığımız Kemalist Bölge basınında (Ankara’da Yenigün,Yeni Adana,
Kastamonu’da Açıksöz, Konya’da Babalık, Trabzon’da İstikbal, Erzurum’da
Albayrak, Giresun’da Işık gibi) ön sansür yok ana davaya bağlılık koşulu vardı. Ondan sapan kapatılıyordu.
Siyasi açıdan dostça ilişkilerin sürdürüldüğü Bolşeviklerin bile ideolojilerini
yayma amacı güden yayınları bu yasaklamanın dışında tutulmuyordu. Gerektiğinde
sistem kendi içinden o ilkelere hizmet ediyormuş izlenimini veren yayın organları da
çıkarıyordu: Sosyalist Yeni Dünya’ya karşı Yunus Nadi’nin Yeni Gün’ü gibi. İstanbul’da ise belirleyici, ön sansürdü; işine gelmeyen yazı ve haberleri kalıbın üzerinden
kazıttırırken, Ankara’nın görüşleriyle çelişki doğuracak konular için hoşgörülüydü.
İstanbul Ankara’ya karşı
Zafer kazanılınca Ankara, iktidarı ve otoriteyi temsil etmeye başladı. Refik Halit
(Karay), Refi Cevat (Ulunay) gibi Anti-Kuvvayı Milliyeciler kaçmış, Ali Kemal linç
edilmişti.
İlke olarak muhalif yokmuş gibi görünüyordu ama Vakit ve Akşam gibi Ankara’nın çizgisine tam uyanların dışındakilerde, kendi seslerini ve görüşlerini dinlettirmek isteği de kabarıyordu. Mecliste zaten M. Kemal’in davranışlarını eleştiren ve
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ikinci Grubu oluşturanlar vardı. Bunlara ek olarak Sultan/Halife’nin İngilizlere sığınması üzerine saltanatın hilafetten ayrılması ve saltanatın lağvedilmesi kararının
hızla alınması. M. Kemal’in kendi çizdiği yolda (Devrimler) başkalarını dinlemeden
yürümek kararında olduğunu gösterdiğinden tepki daha da arttı. Dirence, her zaman
ve her konuda üstünlüğü tartışılmamış olan İstanbul’un, Ankara gibi bir taşra kentinin güdümüne sokulmasına tepki duyan kesim de katıldı. Örneğin, Kurtuluş Savaşı’na sadece yazılarıyla değil, insan ve silah kaçırmadaki yardımlarıyla da destek
vermiş olan Velid Ebüzziya ve zamanlamasının uygun olmadığına aldırmadan Latin
Harflerine geçmeyi öneren Hüseyin Cahit Yalçın da saltanatın kaldırılmasına karşı
çıkıyorlardı.
Lozan’daki pazarlıklar bir Türk-Yunan hesaplaşmasının çok ötesinde Osmanlının
nihai tasfiyesinin gündeme getirildiği bir forumdu. Kapitülasyonları kaybetmemek
hırsıyla Avrupa devletleri görüşmeleri kesip savaşa dönmek tehdidinde bile bulunmuşlardı. Bu ortamda Ankara hükümetinin savaş süresince gösterilmiş birlik ve bütünlük imajının devamını arzulaması doğaldı. Ancak barış görüşmeleri süresince İstanbul’un işgal altında oluşunun devam etmesi oradan daha farklı tezlerin yükselmesine sebep oluyordu. Böylece muhalif bir basın belirdi. Siyasetçilerle birlikte, ordunun görevini tamamladığı, başkomutanın da görevlerini devretmesinin zamanının
geldiği başlıca inançlarından biri oldu. TBMM 1923 Nisanında yeniden seçim kararı
alıp M. Kemal Paşa da kendi partisini (Cumhuriyet Halk Fırkası) kurduğunu açıklayınca, muhalefetin daha da sistemli bir hale gelmesi doğaldı.
Demokrasi ortamı denebilecek bu sürede temel ayrılık, geçmişle bağın ne düzeyde kalacağı, Osmanlı kurumlarının yeni yapılanmada nasıl yer alacağı sorunları üzerindeydi. Atatürk Devrimciydi ve planlarını daha başlangıçta yapmıştı. Osmanlının
sadece kendisinin bitmesinin değil, birlikte yüzyıllardır yaşadığı cemaatlerin de bir
daha onu kabul etmeyeceklerinin farkındaydı. Ayrıca yüzyıldır Avrupa’dan gelen
ulusçuluk akımları da Türkiye’yi ona göre biçimlenmeye zorluyordu. Bu aşamada
muhalefete geçenlerin bu kaçınılmaz oluşumları tam fark edemedikleri görülür. İstiklal Mahkemesi’nde sorgulandıklarında cumhuriyet yanlısı olduklarını saklamayan
Velid Ebüzziya (Tevhidi Efkâr) ve Hüseyin Cahit (Tanin) cumhuriyet ilan edildiğinde yayın organlarında bunu küçümseyen bir üslup kullanmaktan geri kalmamışlardı.
Örneğin Tevhidi Efkâr’ın sekiz sütunluk manşeti şöyleydi: “Ankara’da verilen kararlara tevfikan şekli hükümet cumhuriyet oluverdi”. Meclisteki tek bir milletvekilinin
rejimi saptamada TBMM’nin yetkisinin bulunup bulunmadığı şeklindeki sorusunu da
ön plana çıkarmıştı.
Hemen arkasından, İngilizlerin güdümündeki Hintli Ağa Han’ın, hilafeti korumak
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bahanesi fakat Türkiye’nin iç işlerini karıştırmak amacıyla Başbakan İsmet Paşa’ya
yazdığı özel mektubun onun eline geçmeden Tanin, Tevhidi Efkâr ve İkdam’da yayınlattırılması yönetimin katı tepkisiyle karşılandı. Gazete yetkilileri İstiklal Mahkemesi’ne sevk edildiler. Çok yankı uyandıran bir duruşmadan sonra biri hariç hepsi
beraat etti ama saptanan çizginin dışına taşanların neyle karşılaşacakları konusundaki
kararlılık gösterilmiş oluyordu. Bu adım, 1924 Martında Hilafet lağvedildiğinde muhalefetin basında tepki göstermesini önledi.
Şeyh Sait ayaklanması vesilesiyle 4 Mart 1925’de çıkarılan Takriri Sükûn Kanunu ise hükümete doğrudan yani yargıya başvurmadan basın üzerinde tasarruf hakkını
tanıdı. Buna dayanarak, iktidardaki Halk Fırkası’na muhalif olan Terakkiperver Fırkası’nın destekçisi bir sürü gazeteyle (Tevhidi Efkâr, Tanin, Vatan, vb.) sol ve sağ
bazı yayınlar (Aydınlık,Orak-Çekiç, Sebilürreşat, Resimli Ay) kapatıldı. Ayrıca İstiklal mahkemeleri, aralarında V. Ebüzziya, Ahmet Emin (Yalman), Eşref Edib, Ahmet
Şükrü, Suphi Nuri de bulunan birçok gazeteciyi ayaklanmayı kışkırtma iddiasıyla
yargıladı. Bunlar genellikle beraat ederken, Ankara İstiklal Mahkemesi Hüseyin Cahit ile Cevat Şakir ve Zekeriya Sertel’i sürgün ve 15 yıl hapis gibi cezalara çarptırdı.
Böylece Devrimci çizginin tartışılmasına izin verilmeyeceği açıkça ortaya konmuş
oldu. Dolayısıyla muhalif basın yurtdışına sığınmış olanlarca Halep, Beyrut,
Gümülcine, Sofya, Paris gibi şehirlerde, tabii çok sınırlı etki ile yaşatıldı. Türkiye’nin
dış temsilciliklerinin bunları etkisiz kılmak için büyük çaba sarf ettikleri görülür.
Devrimleri demokrasi içinde gerçekleştirilebilir sananlar
Atatürk daha 1922’de “basın özgürlüğünden doğan sakıncaların bertaraf edilmesinin tek aracı yine basın özgürlüğüdür” yolundaki düşüncesini açıklamıştı. Rejiminin politikası ise bunun tam tersi bir çizgi izliyordu. Bunu bir kandırmaca olarak değerlendirmek yanlış olur. Rejimin gerçekleştirmeyi göze aldığı devrimlerin yasallaştırılması kadar özümsettirilmesi de demokratik ortam içinde yapılamazdı. Dünyada
hiçbir ciddi devrim buna izin vermez. Atatürk’ün söylemek istediği, devrimlerin yerleştirilmesinden sonra hedefin demokratik bir düzen içinde özgürlüklere erişilmesi
olduğuydu. Doğal olarak kendi döneminde bunun anlaşılması olanağı çok azdı. Muhalefet, başta Kurtuluş Savaşına tam desteğini vermiş Halide Edip gibi düşünür ve
yazarlar, çoğulculuğa geçilmesi yanlısıydılar. Bunu elde edemeyince Halide Edip
muhalefetini Amerika ve İngiltere’de verdiği konferanslar ve yazdığı yazılarla sürdürdü. Anti-Kemalist muhalif sürgünlerden farkı, devrimleri tamamen onaylaması
sadece bunların demokrasi içinde ve uzun bir süreye yayılarak gerçekleştirilmelerini
istemesindeydi.
Bu noktada toplumumuz düşünürlerinin demokrasi ve basın özgürlüğü kavramlaGazeteciler Cemiyeti
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rını ne şekilde algıladıkları üzerinde durmamız gerekiyor. 1920’lere gelmeden önce
toplumumuzun sadece iki kısa sürede, 1870’lerin başı ve 1908’i izleyen bir iki yılda
belli ölçüde özgür basına sahip olduğu anımsanmalıdır. Açıkçası bu konuda yârleşmiş bir alışkanlık yoktu. Dolayısıyla muhalefet etmek ve eleştirmek konularında ilkelerden çok “şahsiyat” adı verilen kişisel tartışmalar ağırlık taşıyordu. Bunun en olumsuz örneği, 1918’de Mondros Ateşkesi’nin arkasından içine girilen dönemde yaşanmıştı. O yılın Eylül’üne kadar İttihatçı hükümetin çizgisine uygun olarak ‘Zaferi nihai-Şerefli Sulh” sloganlarını sütunlarından eksik etmeyen basın, Ateşkesin arkasından İstanbul işgal edilince, suçlu arama tutkusuyla tamamen kişisel suçlamalara dalmıştı. Bütün toplumların ulusal bütünlük içinde tezlerini barış konferansına hazırladıkları aşamada Türkiye’deki bölünmüşlük ve kararsızlık Sevr formülüne varılmasında başlıca rolü oynamıştı.
Basının birbirini yerme kampanyasına ek olarak, Osmanlı geleneğine dönerek,
tecrübesizliğine bakmadan 6-7 aylık padişahı çözüm bulmaya yetenekli ilan etmesi,
ciddi olarak sorumluluk üstlenecek düzeyde olmadığının kanıtıydı. Özgürlükleri istemekte hepsi ısrar ediyorlar ama karşılarındakinin ifade özgürlüğünü kabul etmeye
yanaşmıyorlardı. Bunun en ilginç örneğine Hüseyin Cahit Yalçın’da rastlıyoruz.
1925’de İstiklal Mahkemesi’nde savunmasını yaparken söylediği sözler en demokratik toplumlara yakışır nitelikteydi:
“Mademki bu memleket halk egemenliği prensibi ile kendini yönetecektir, mutlaka basın özgürlüğü olacaktır. Hem de sınırsız bir basın özgürlüğü. Çünkü bütün dünya kabul eder ki basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. En saydığımız ağızlar
bize “Basın özgürlüğünün ilacı gene basın özgürlüğüdür” demiyorlar mı?”
Ancak savunduğu İttihatçıların dönemindeki gazeteci öldürmeleri ve sürmeleri
karşısında tepki göstermemesi, başka türlü düşünenlerin de hakikate hizmet edebileceklerini kabul etmediğini gösteriyordu. Nitekim 1945’de demokrasiye girme aşamasında, Tan’ın abartmalı şekilde komünistlikle suçlanarak yıkılmasında başrolü oynarken de, başkalarının da özgürlüklerini kullanma hakları bulunduğunu aklına getirmemiştir. Kemalist rejim, bu aşırı bireyciliğin yerine ilkelere dayalı bir yaklaşımı
yerleştirmeyi hedeflediğinden basını kontrolde tutmayı yeğlemiştir. Buna rağmen
kısa süre sonra bir çoğulculuk denemesine girişmekten çekinmedi. 1928’de Takriri
Sükûn kaldırıldı ve 1930’da çok partili sistem denemesi yapıldı.
CHP’nin karşısına Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın çıkarıldığı denemede muhalefet, Arif Oruç’un Yarın, Selim Ragıp Emeç-Ekrem Uşaklıgil-Zekeriya Sertel’in Son
Posta, Ağaoğlu’nun Akın’ı ve İzmir’de yayınlanan Hizmet’i önemli bir etkinlik gösterdi. Yarın’ın tirajının elli bine kadar çıkması ilgi gördüklerini kanıtlar. Eleştirileri
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başlıca iki nokta üzerinde toplanıyordu: Özgürlükler ve liberal ekonomi. Dokuz yıldır
süren barış ortamı toplumda artık başka ihtiyaçları ön plana çıkarmıştı. Bu deneme
eski düzene dönme eğilimlerini teşvik ettiği gerekçesiyle kısa kesildi ve muhalefet
kaldırıldı. Hatta devrimler yanlısı ama eleştirici bakışlı, Yakup Kadri ve arkadaşlarının Kadro’sunun yayını da durduruldu.
Önce kontrollü çoğulculuk, sonra demokrasi
1938 Sonunda İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı olması ve İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla çoğulculuktan çok çeşitlilik denemesine girildiği görülür. 1939
seçimlerinde aralarında Atatürk döneminde dışlanmış bazı eski muhalifleri (Kazım
Karabekir, Rauf Orbay gibi) meclise sokarak yeni bir yapılanmayı tasarladığının ilk
işaretini verdi. En yakınlarına da savaştan sonra demokratik uygulamanın kökleştirileceğini, ancak çatışmalar devam ettiği sürece birlik ve bütünlük içinde bulunmanın
şart olduğunu anımsattı. Savaşa girmeme, tarafsız görünme ve çatışan ideolojiler (Liberalizm, Faşizm, Sosyalizm) arasında tercih yapıyor görünmemeye dayanan taktik,
uygulamada sansürü koyulaştırırken o güne kadar yazılmasına izin verilmeyen konuların serbest bırakılmasına dayanıyordu. Bir yandan Matbuat Umum Müdürlüğü, diğer yandan Sıkı Yönetim birbirinden bağımsız yetkilerle sansürü uyguluyorlardı.
Böylece bir bakımdan sıkı kontrolde olmasına karşılık bu denge politikasının sonucu olarak basın, savaşanlar arasında tercihlerini belirtebiliyordu. Vatan, Akşam ve
Tanin genellikle demokrasilerden yanaydı. Tan hem demokrasilerden yanaydı hem
de savaştaki müttefikleri Sovyetleri destekliyordu. Yurt ve Dünya gibi bazı sol yayınlar da belirmişti. Cumhuriyet ile Tasviri Efkâr Alman yanlısı bir tutum içindeydiler...
Atsız ve Ötüken gibi bazı Turancı yayınlar da aynı çizgideydi. Necip Fazıl Kısakürek’in giderek dinci yanı artan Büyük Doğu’su da bunlara eklenince yelpaze tamamlanmış oldu. Böylelikle hükümetin dış politikasını etkilemeden bütün savaşan taraflara kendilerine karşı olunmadığı mesajı verilebiliyordu.
Bu suretle Kemalizm’in birleştirici yapısı içinde topluma yön değiştirtmeyecek
bir çeşitlilik uygulaması gerçekleştirilmiş oluyordu. Ancak savaş yıllarının şiddetlendirdiği ekonomik bunalım içinde resmi ideolojiden farklı görüşlerin daha isabetli olduğu yolunda inançlar da aynı süreçte güçlenmeye başlıyordu. Açıkçası pasif bir muhalefetin belirdiği ve aynı zamanda CHP hükümeti tarafından teşvik edilmiş olduğu
açıkça görülür. Ancak bu eğilimler zararlı bir düzeye vardığında hükümet müdahaleyi eksik etmiyordu. Bu çerçevede Almanların yenilgisi kesinleşirken Turancıların
köklü bir tasfiyesi yapılmış, arkasından da 1945 sonunda Komünist suçlamasıyla
solculara tam bir tırpan atılmıştır.
Dünya Savaşı’nın sona ermek üzere olduğu bir sırada 1945 yılının Mayıs ayında
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cumhurbaşkanı İsmet İnönü siyasal sistemin liberalleştirileceğini açıkladı ve kısa
süre sonra da çok partili demokratik rejime geçildi.
1946-1950 arasında başta Demokrat Parti olmak üzere muhalefetin en çok gündemde tuttuğu konu basın özgürlüğü olmuştur. Basın yasasının demokrasiye uygun
hale getirilmesi için mecliste sarf edilen ısrarlı girişimlerin yanı sıra, milliyetçi, solcu,
dinci kesimlerin yoğun bir kampanya başlatmaları da en çok bahsedilen konu olmasına yardım etti. Kabul etmek gerekir ki CHP’nin devletçi ekonomik politikasına yönelik eleştiriler basın konusundakilerin arkasında kalmıştır. Açıkçası “46 Ruhu” diye
tanımlanan özgürlük özlemi sadece DP’nin değil bütün toplumun duygusuydu.
Özgürlükler ve ekonomik ilkeler dışında basının polemik tercihinin, onlardan da
daha yoğun olarak şahsiyat’a yönelik olduğu hemen fark edilir. Özellikle İsmet İnönü’nün şahsı, ailesi ve en yakın siyasi yardımcıları, CHP kökenli oldukları için olayların içyüzüne daha vakıf olan yeni DP’liler ve de İnönü’nün 1938’de CHP’nin başına geçtiğinde dışladıkları tarafından hedef alındı. Böylece ülkenin geleceğine yönelik
projelerin ağırlık taşıması gerekirken giderek geçmişin hesaplaşması basında ön plana çıktı. Bunda CHP’nin ve İnönü’nün tarihsel kişiliğinin hâlâ devam eden ağırlığının başka türlü aşılamayacağı düşüncesi başrolü oynadı. Önce eleştiriler İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekilen ve etkisi hâlâ hissedilen ekonomik sıkıntılara odaklandı.
Şekerin kilo fiyatının beş liraya yükselmesi gibi popülist temalar sık tekrarlandı. Savaşa girmemenin Türk toplumuna erkekliğini kaybettirdiği iddiası bile gündeme getirildi.
Soğuk savaş ortamına bağlı olarak yoğun bir anti-komünist kampanyanın başlaması da bu döneme rastlar. Sovyetler tehdidi endişesi ve demokrasilerle kader birliği
yapma anlayışında iktidarla muhalefetin birleşmesi, komünist avı kampanyasını iki
tarafın da basında kullanmasına yol açtı. Önce CHP solcuların DP saflarında yer almasını rakiplerini yermek için kullandı, arkasından DP’liler Mareşal Çakmak’ın da
katkısıyla Köy Enstitülerini bahane ederek Milli Eğitim Bakanlığından yeni ayrılmış
olan Hasan Âli Yücel’i ve bu vesileyle CHP’yi aynı şekilde komünistlikle suçladılar.
Bu kampanyaya CHP’nin içinden de katılanlar olması ve Yücel’in uyarılara aldırmadan işi mahkemeye götürmekteki inadı, Köy Enstitüleri’nin en büyük destekçisi olan
İnönü’nün bile açıkça savunmaya yönelmesini engellemiştir. Muhalif basının geniş
yer verdiği bu adım, daha sonraki yıllarda karşılaşılan her arzu edilmeyen olayın
Komünizm ve sol komplosu olarak değerlendirilmesinin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde Sabahattin Âli, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’ın çıkardıkları Marko Paşa mizah
aracılığıyla muhalefetin kitlelere yayılmasına önemli katkıda bulundu.
İktidarın 1946 baskılı seçimi, sıkıyönetimi devam ettirip basını yasadışı bir sansü84
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re tabi tutması, devlet radyosunun kullanımındaki tek yanlılık, Altıok’un demokratik
rejim içinde değerlendirilmesindeki ilk şaşkınlık ve bu konuda ara sıra başvurulan
aşırılıklar, davranışları bazen tutarsızlıklar da içerse kitlelerin muhalefetin çizgisini
desteklemesine yol açtı. Açıkçası her uzun sürmüş ve ekonomik sorunları tam çözememiş iktidara duyulan tepki bahis konusuydu. Böylece muhalefetin sözcüleri Zafer
ve Kudret’in İnönü’nün şahsına yönelen eleştirileri kısa zamanda savaş öncesi dönemi yani Atatürk dönemini ve devrimlerini de kapsamaya başladı. Cumhuriyetin 27
yılını yerme ve İkinci Cumhuriyet’i kurma kampanyası böylece ivme kazandı. Bu
aynı zamanda, toplumsal değişimin “uzun süre” anlayışı içinde değerlendirilmesinin
yerine “kısa süreli” yani bir seçim dönemine - dört yıla- endeksli anlayışın egemen
kılınmasına yolu açtı.
Ana muhalefet partisi DP’nin başarısında, muhalefetin tiraj artırdığı düşüncesiyle
basının büyük kısmının bu yönde tavır alması da önemli rol oynadı. 1940’da ülkede
toplam olarak 60 bin civarında satışa sahip olan basın 1950’de 300 bine varmıştı.
Kabul gerekir ki dörtte üçünün hepsi tam muhalif olmasa bile sempatizanıydı. Gazeteciler Cemiyeti’nin basın mensuplarının kendi girişimleriyle CHP kontrolünden
çıkmış olması bu tercihin bir kanıtıdır.
Muhalefetine devam eden iktidar
14 Mayıs 1950’de iktidara gelir gelmez DP’nin ilk girişimlerinden biri, sözüne
sadık kalarak basın yasasını liberalleştirmek oldu. Hukuk ve basın uzmanlarının da
katkısıyla “mukayeseli hukuk bakımından dünyanın en hürriyetperver ve demokrat
yasalarından” olduğu iddia edilen bir metin meclisten geçirildi. Ancak demokrasiyi
tam özümseyememiş toplumlara özgü olan, özgürlükleri sadece kendisi ve kurumu
için var sayma anlayışından DP de kurtulamadı. Geçmişte CHP iktidarında eleştirmiş
olduğu her davranışı tekrarladı. En sert muhalefeti yapmış iken iktidarında muhalif
bir basının varlığını hazmedemedi. 1955-60 arasında 867 gazetecinin mahkûmiyetiyle sonuçlanan 2300 basın davası açıldı. Basına iddialarını ispat hakkı reddedildi.
Hapse sokulanlar arasında dünyaca ünlü Ahmet Emin Yalman -ki başlangıçta hep
DP’yi desteklemişti- ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi kimselerin bulunması sadece içerde değil dışarıda da tepkiler uyanmasına yol açtı. İki dönemde de yazıları dolayısıyla
hapse düşmüş olan Aziz Nesin 1958 yılındaki bir yazısında şöyle bir karşılaştırma
yapmıştır:
“Ben CHP iktidarında çok çektim. Halk Partisi’nin teklik rejimini devirmek,
yıkmak için de çalıştım. Ama DP iktidarında çektiklerim CHP iktidarında çektiklerimden az değildir.”
Hükümet, Anadolu Ajansı ve Radyo’yu tek taraflı sözcüsü haline getirir, kâğıt ve
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makine tahsislerini yandaşlarına ayırır, gazete gelirlerinin büyük kısmını oluşturan
resmi ilanları kendi taraftarlarının tekeline sokar böylece “naylon” denilen bir basın
yaratırken, ulusal basının büyük çoğunluğu muhalifti ve özgürlükleri savunma mücadelesi veriyordu. 1950’de günlük ortalama 300 bin olan toplam gazete satışlarının
1960’da 1.4 milyona çıkmış olması bu taraf tutuşun kamuoyunu yönlendirme açısından ne büyük önem taşıdığını kanıtlar. Cumhuriyet, Akşam, Vatan, Dünya, Yeni Sabah ve daha ılımlı olarak Milliyet ve Hürriyet muhalefet safında yer alınca iktidarın
önlemleri de daha katılaştı ve 27 Mayıs Askeri müdahalesini hazırlayan “Vatan Cephesi” ve “Tahkikat Komisyonu girişimlerine kadar işi vardırdı.
1950-60 süresinin toplumumuza en büyük zararı, ekonomik yapı konusundaki tartışmaların asıl amacını kaybedip “şahsiyat” çekişmelerinin gölgesinde kalmasında
görülür. Özellikle İnönü hedef alınmıştı ve siyasetten çekilmesi açıkça isteniyordu.
Oysa seçimden çok önce İnönü, kazanırsa parti liderliğinden ayrılacağını, kaybederse
muhalefet liderliği görevini üstleneceğini bildirmişti. Buna uygun olarak yenilginin
ertesinden siyasete devam edeceğini açıklar açıklamaz müthiş bir tepki başladı. Diktatörlük ve Milli Şeflik yapmış birinin demokratik bir yapıda muhalefet liderliği yapamayacağı ileri sürüldü. İktidar değişikliğinin üzerinden daha bir yıl geçmeden 22.
Mart 1951 tarihli makalesinde Ahmet Emin Yalman nasıl bir çıkmaza girildiğini ve
sorumlulukları şöyle anlatıyordu:
“Zafer gazetesiyle şu noktada beraberiz ki (...) 14 Mayıs milli zaferinde büyük
bir şeref payı olan İnönü; o saniyede parti politikası sahnesinden çekilseydi (...)
kendisi memlekette bir anlaşmazlık ve tefrika değil, bir ahenk ve birlik amili haline gelirdi (...) Halk Partisi de cidden bir siyasi parti halinde gelişir, insaflı bir muhalefetin bir örneğini memlekette yaratırdı (... Ancak) Halk Partisi meşru bir şekilde yaptığı bir kongrede, ister hata, ister sevap, İnönü’yü ekseriyetle lider seçtiğine göre kendisinin bu sıfatı karşısında saygı göstermek ve vaziyetin mahzurlarını önlemek için başka türlü müspet tedbir düşünmek gerekti.”
14 Mayıs öncesinde ülkenin en sevilmeyen adamı olan İnönü’nün muhalefet lideri
olarak da bir sürü hata yaptığını, bunları kendisinin de bozgunculuk olarak nitelediğini belirttikten sonra ekliyor:
“Eğer bugün İsmet İnönü, iktidarın bazı mensupları için korkulacak bir umacı
manzarasını almışsa, bu umacıyı iktidardakiler, adım adım, azami gayretle bizzat
yaratmışlardır. Malatya’daki resim hadisesi, aslı çıkmayan şahsi isnatlar, oğlu dolayısıyla baba sıfatıyla maruz kaldığı tazyik ve dedikodular, Tevfik İleri’nin İzmir’deki kitabeyi, Ankara Opera’sındaki koltuğu kaldırtması ve nihayet İzmir Belediye Reisinin hudut haricine çıkartmak lakırdısı, Ayvalık’ta bir zavallının ortaya
attığı idam sözü; İnönü’nün lehinde gittikçe geniş teveccüh dalgaları yaratmıştır.
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Eğer İnönü umumi efkârı lehine çevirmek için ücretli ajan tutsaydı bu kadarını yapamazdı. (...) Açık bir başvuru ile memleketin halini Celal Bayar’a hatırlatmağı
vazife saydım ve hakem rolünü kabul ederek, Türk siyasi hayatında sulh, muvazene ve berraklık kurulmasına amil olmasını gazeteci sıfatıyla diledim. Zafer gazetesi bu açık arizaya cevap veriyor ve diyor ki: “Vatandaşlar arasında husumet ve
nefret yoktur. Bütün dava, İnönü’nün şahsından ibarettir. O ortadan çekilmedikçe,
Cumhurbaşkanının hakem rolü oynamasında fayda yoktur.”
Seçimden galip çıkmakla birlikte DP’liler CHP ile oy farkının yüksek olmadığı-

nın bilincindeydiler. Sürekli bir iktidar için CHP’nin tasfiyesini beklediklerini ve
İnönü kaldıkça bunun mümkün olamayacağına inandıklarını Zafer’in aynı dönemdeki şu açıklaması kanıtlıyordu: “Biliyorlar ki, İsmet Paşa değil, adı bile ellerinden giderse 24 saatlik ömürleri kalmaz.” Bu amaçla “Sakıt (=Düşük) Şef” adını verdikleri
İnönü’ye karşı kişisel saldırılarını yoğunlaştırdılar. Bir iktidar gibi kendi icraatlarını
anlatmaktan çok, bir muhalefet gibi muhalefeti yermeye yöneldiler. Nitekim iki parti
arasındaki en büyük farkı oluşturan ekonomi konusunda da aynı taktiğe başvurdular.
Liberalizmi savunurken bunun yararlarından çok, İnönü’nün devletçiliğini yermeyi,
CHP iktidarında hiçbir şey yapılmadığını tekrarlamayı tutku haline getirdiler. Böylece devrim karşıtlarının katkılarıyla bütün Atatürk dönemini de kapsayan bir yerme
güç kazanmış oldu.
Kamuoyunda yandaşlarını artırmak için CHP bu durumdan yararlanmayı planlamakta gecikmedi. Atatürk’e sahip çıkmaya dayalı yoğun bir kampanya başlattı. Oysa
aynı sırada Kemalizm’in çok partili sisteme uyması için parti programında düzenlemeler yapmak zorundaydı. Dikkatleri başka yere çekmek için onlar da, geçmişte hepsi de CHP kadrolarında görev yapmış, başta Menderes olmak üzere, DP’lilerin kirli
çamaşırlarını ortaya dökmeye giriştiler. Bu arada DP basınının belli başlı polemikçileri olan eski CHP’li Mümtaz Faik Fenik, Cihad Baban gibi gazetecilerle de eski hesaplar gündeme getirildi. Bu tartışmaların tarafları şahsiyat yapmada daha da katılaştırdığı yadsınamaz. İnönü’ye yönelik aşağılamalar ve tarihsel hesaplaşmalar (milletin
başına kaza olarak gelen adam, Atatürk tarafından kovulan adam, İstiklal Savaşı’na
katılmamış, manda istemişti türü,) basında yoğunlaştıkça CHP kanadından da Menderes’e yönelik olanlar arttı. Özellikle Ulus karikatüristi Ratip Tahir onu sürekli olarak kadınsı kıyafet ve davranışlarda çizerek gerginliği büsbütün artırdı. Sonunda
kendisi hapse girdi. Üstelik Yassıada duruşmalarında Menderes’in homoseksüel olmak bir yana, en az iki-üç ünlü sanatçıyla aşk yaşadığının ortaya çıkmasıyla damgalamanın yanlışlığı da kanıtlandı.
Popülist politikalarını dengelemek için DP’nin Atatürk’ü CHP’den soyutlamak
üzere “Devri sabık yaratılmayacak” kararını ilanı, Atatürk’ü Koruma Yasası çıkarGazeteciler Cemiyeti
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ması, Anıtkabir’in tamamlanıp naşının cesedinin büyük törenlerle naklini gerçekleştirmesi de durumu değiştirmedi. Dinci kesime verilen ödünler devam edince Atatürk’ün resim ve heykellerine yapılan saldırıları engellemek zorlaştı, bu da muhalefetin devrimlerle ilgili kampanyasına bol konu sağladı. Bütün basında beliren eleştiriler
arttıkça DP’de katılaşmaktan başka çıkar yol bulamadı. CHP’nin mallarına el kondu,
Partiye Atatürk’ün hibe ettiği Ulus tesislerine bile kilit vuruldu. Bu girişimlere
DP’nin içinden de muhalefet başlayınca parti içinde de tasfiyeye girişildi ve ayrılanlar Hürriyet Partisi’ni kurup CHP’yle işbirliğine girdiler. Bunların arasında 19461955 arasında CHP’nin basındaki en sert eleştiricilerinden Cihad Baban’ın da bulunması ilgi çekicidir. Açıkça DP muhalefeti güçlendirmeye devam ediyordu.
Aslında Kemalizmin demokrasi çerçevesinde tartışılması gerekirken DP’nin bu
tutumu bir katılaşmaya yol açtı. Tek Parti rejimi içinde saptanmış ilkelerin çok partili
sistemde aynen ileri sürülmesi esasen mümkün olamazdı. CHP’nin içinde bu yönde
atılan adımlar esasen vardı. Ancak kökten ret başlayınca savunma içgüdüsü direnci
artırdı. Muhalefetin içinde bile zorunlu olan değişmeye karşı çıkanlar arttı. Giderek
artan ekonomik sorunlarını çözemedikçe katılaşan ve bütün muhalifleri komünistlikle
suçlayan - Hatta 6/7 Eylül olaylarını da onların üzerine yıkmaya kalkışan - iktidar
kadar, basının tam desteğini sağlayarak etkisini artıran muhalefet de 27 Mayıs’ta ordunun hakemliği için ortamı hazırlamış oldular: Özgürlükleri getirmesi için.
Çoğulculuğun anarşiye dönüşmesi - Sermayenin muhalefeti
Askeri yönetim en özgürlükçü yasal düzeni getirmekle kalmadı, müdahaleden 1,5
yıl sonra serbest seçimlerle iktidarı sivillere de devretti. Aşırı kısıtlamaların kaldırılması sonucu olarak basın davalarında yüzde elli oranında bir azalma fark edildi. Her
fikrin tam bir serbestlik içinde kendini yayın organlarıyla ifade olanağına kavuştuğu
1980’e kadarki dönemde, Liberal sağ karşısında solun önderliğini yaptığı bir muhalefet ağırlık taşıyormuş gibi görünürse de, aslında her eğilimin içindeki fraksiyon ve
hizipleşmelerin sonucu olarak bir anarşi havasının hüküm sürdüğünü kabul etmek
gerekir. O zamana kadar salt özgürlükleri elde etmeğe yönelik fikri odaklanmalar
vardı. Bu sonuca varılınca sağın çeşitli eğilimleri (liberal, milliyetçi, dinci) gibi solun
dünyadaki türlü örneklerinden esinlenenler de (En uçtaki Maoculuktan sosyal demokratlığa kadar) kendilerini kabul ettirme savaşına girdiler.
İki etken belirleyici oldu. Birincisi iktidarda olmanın muhalefet yapmayı engellememesidir. Bunun ilginç örneklerini DP’nin yerini alan Adalet Partisi’nin ve
1974’den itibaren koalisyonlarda yer alan Milli Selamet Partisi’nin yayın organlarında görüyoruz. 1961 sonunda AP ile ortak hükümet kuran İsmet İnönü geçmiş on beş
yılın düşmanlıklarını sona erdirmek için mahkûm DP’lilerin siyaset yasağının kalk88
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ması yolunda önemli bir çaba sarf etmişti. Ancak AP’li yayın organları askeri müdahalenin haksızlığı iddiasını ve düşük damgasıyla anılmanın kızgınlığını tekrarlamaktan ve CHP’yi yermekten hiç vazgeçmediler. Ancak aynı zamanda eski demokratların affedilmesinin yeni lider kadrolarını rahatsız etmesinin çatışmaları da basın polemiklerini kızıştırdı. Aynı dönemde Milliyetçilerin liderliği sorunu da o kanatta çatışmalara sebep oldu.
İlk defa siyaset alanında rol oynamağa başlayan Milli Nizam Partisinin, Milli Selamet Partisi adını aldıktan sonra koalisyonların içinde de muhalefet rolü oynadığı ve
bunu basını ile açıkça yansıtmaktan kaçınmadığı görüldü. Gerçi Milli Gazete’nin
karşısında Yeni Asya, Sebil gibi başka çizgileri savunanlar bulunuyordu, ama
MSP’nin 1974’de CHP ile koalisyon yapması onu hepsinin önüne geçirmişti.
MSP’lilerin koalisyon protokolüne ve hükümet içindeki alınan kararlara aldırmadan
tam tersi açıklamalar ve uygulamalardan kaçınmaması bu koalisyonun sonu oldu.
Arkasından Liberal-Dinci-Milliyetçi ve CHP’den ayrılan Kemalistlerin kurduğu
“Milliyetçi Cephe’ hükümetinin her üyesinin yayın organlarının zıtlaşma anlayışını
ısrarla sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Tek birleştikleri nokta kendi dışlarındaki
kesimin hepsini Komünist saymalarıydı.
Kabul etmek gerekir ki sağ şiddetle savunduğu liberal ekonominin nasıl işlediği
ve örnek aldığı Batının 21. yüzyılın ikinci yarısına hangi aşamalardan geçerek eriştiğini bilmediği gibi, sol da bu ilk özgürlük dönemine bilinçli bir giriş yapamadı. Sanayi emekçisi bulunmayan bir toplunda Leninci, Stalinci, Maocu, Enver Hocacı,
Titocu eğilimlerin yanı sıra CHP’nin öncülük ettiği Ortanın Solu (Sonradan Demokratik Sol) anlayışın temsilcileri yayın organlarına sahip oldular. Bu dönemde ağırlıklarını hissettiren Mehmet Ali Aybar, Aziz Nesin, İlhami Soysal, Çetin Altan ve yazar
politikacı olarak Bülent Ecevit gibi isimler ön plana çıkmıştır. Ancak CHP dışındakilerin fraksiyonlara ayrılması, CHP içinde ise hiziplerin çatışması ve her birinin kendi
sözcüsüyle kamuoyuna fikirlerini yansıtması solda, sağdakinden çok daha büyük bir
anarşi ortamının doğmasına yol açtı. Solun altı düzineyi aşan sayıda yayın organı
çıkarmış olması ve bunların sağdan çok birbiriyle uğraşması “Herkesin muhalif olduğu dönem” kavramının belirmesine önemli katkıda bulundu.
Hiç şüphesiz en büyük kavram kargaşasını yaratan, Kemalizm/Atatürkçülük kavramı üzerindeki tartışmalar oldu. Tek parti döneminde oluşturulmuş Altı Ok ilkelerinin çoğulcu demokraside halka nasıl benimsetilebileceği konusundaki fikir ayrılıkları
CHP’nin içinde en az üç büyük muhalefet grubunun belirmesi ve ayrılıp başka partiler kurmaları sonucunu doğurdu. Ayrıca Kemalizm’i kendi sol anlayışıyla birleştirerek askeri bir darbe aracılığıyla iktidara getirme yolunda Doğan Avcıoğlu’nun Yön
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dergisiyle giriştiği Neo-Kemalist eylem de, bu muhalefet çabaları içinde en etkilisi
olmasına karşılık en çok zarar vereni oldu. Sol bununla iktidara gelmeyi tasarlarken,
askeri darbede en çok tırpan yiyeni oldu.
Parti gazetelerinin kamuoyu oluşmasına olumlu etki yapmadığı düşüncesiyle
Ecevit daha genel sekreterliğinde CHP’nin sözcüsü Ulus’u kapatmıştı. Ancak parti
içinde İnönü’yle mücadeleye girişince kendi yayın organı Özgür İnsan ile düşüncelerini aktarmaya yöneldi. Kendisi yönettiği sürece çok büyük etki yaratan bu yayın,
demokratik sol anlayışın Altıok’un yanına CHP programına altı yeni ilke getirmesine
ve CHP’nin ülkenin birinci partisi olmasına önemli katkıda bulundu. Ancak yukarıda
bahsettiğimiz gibi partinin içinde hiç bitmeyen hizipleşmeler başarıya ulaşılmasına
izin vermedi.
Sol muhalefetin hırçınlaşmasında, planlı ve devlet ağırlıklı kalkınmayı reddederek
kontrolsüz bir serbest piyasa düzenini yeğleyen sağın güdümünde Türkiye’nin hızlı
ama çarpık bir kalkınma süreci yaşaması etkili oldu. Sanayileşme gelişiyor, özel teşebbüsün sermaye birikimi artıyor, yurt dışına giden işgücü hem bilgi birikimi, hem
de tabandan değişme sürecini hızlandırıyordu.
Ekonominin dış güçlerin kontrolüne girmesi, sendikal hakların işletilmemesi ve
kalkınmanın çarpıklığı konularındaki eleştirilerinin dikkate alınmaması uluslararası
alanda kapitalizmle sosyalizm arasındaki çekişmeden esinlenen aşırı sol kesimlerin
fikir çatışmasından terörist eylemlere geçmeleri sonucunu verdi. 1961-74 arasında
yılda ortalama 34 olan basın davalarının 1975-80 arasında yılda 311’e çıkmasında
solun payının büyük olduğunu kabul gerekir. Ancak yayınlarla arzulanan sonucu elde
edemeyince işi terörist eyleme dönüştürmeleri, fikirsel etkenliklerini büsbütün azalttı.
Kışkırtıcılıkla olayların daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunan sağın vurucu
ekipleri, liberal politikaların çıkmaza sürüklediği ekonominin sorunlarının arka plana
düşmesine sebep oldu. Ve Böylece büyük sermaye çevreleri, halk sektörünü geliştirme ağırlıklı bir ekonomi planı öneren CHP’ye karşı, siyasi tarihimizde ilk kez olarak
gazetelerde ilanlar yayınlatarak kampanya başlattı.
İş çevreleriyle bağları koparmamakla birlikte, sosyal demokrat bir görüşe sahip
olduğunu saklamayan ve resmi yayın organı bulunmayan CHP’nin en büyük destekçisi durumunda olan Milliyet’in genel yayın müdürü Abdi İpekçi’nin öldürülmesi
Demokratik Sol hareketi savunmasız bırakmıştı. Bu boşlukta bir ay boyunca 2.1 milyon dolar karşılığı bütün büyük gazetelerde yayımlanan ilanlarla iş çevrelerinin
CHP’nin politikasını reddettiği tekrarlandı. Bunun etkisi ve hem kamuoyu hem de
CHP içindeki hizipler üzerinde yaptığı etkinin sonucunda 1979 ara seçiminde CHP
büyük kayıplara uğradı ve Ecevit istifa etti.
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T

ürkiye’de dergiciliğin gelişiminin gerek nitelik gerekse nicelik açısından Cumhuriyetle gerçek anlamını kazandığını söylemek mümkünse de Cumhuriyet öncesinde dergicilik konusunda bazı önemli adımların atıldığı bilinmektedir. 19. yüzyılda Osmanlı’da etkin hale gelen düşünce akımlarının yaygınlaşmasında ve etkinleşmesinde -gazeteler kadar olmasa bile- o dönemde yayımlanmakta olan dergilerin
de önemli etkisi olduğu söylenebilir. Hatta içeriklerine, işledikleri konulara ve sıklıkla ele aldıkları temalara bakıldığında dergilerin kimi zaman hissettirmeksizin birtakım düşüncelerin yayılmasına öncülük ettikleri gözlenmektedir. Örneğin 19. yüzyılda
Osmanlı’da yayınlanmakta olan gazetelerin her birinin hangi siyasal ve ideolojik düşünceyi temsil ettiği ortada olan bir olgu iken dergilerde bu durum biraz daha belirsiz, daha derinden işlenen bir olgudur. 1849-1851 yılları arasında yayımlanan Vakayı-i Tıbbiye bir tıp dergisi olarak alandaki gelişmeleri, yenilikleri duyurmak amacını
taşısa da aslında klasik liberalizmi ve pozitivist yöntemi yayma çabası içindeydi.
Vakayi-i Tıbbiye’yi bu açıdan döneminin önde gelen bir yayın organı olarak tanımlayabiliriz. Onu izleyen dönemde yayımlanan bir başka dergi Mecmua-i
Fünun’dur. 1862-1869 yılları arasında 47 sayı yayımlanan bu dergi, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olmuş; fizik, kimya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya ve dil eğitimi konusunda çalışmalara yer vererek başta Münif Paşa olmak üzere Tanzimat Dönemi entelektüellerinin seslerini duyurdukları bir mecra olarak ön plana çıkmıştır (Yapar Gönenç, 2007).
Benzer yaklaşımla değerlendirilebilecek bir diğer dergi ise 1891 yılında Ali İhsan
(Tokgöz) tarafından çıkarılan Servet-i Fünun’dur (Doğan, 1997). Vakayi-i Tıbbiye ile
başlatılan geleneği sürdüren ve esas olarak kültür, sanat ve edebiyat konularını işlemek amacıyla yayınlanan bu dergi için de benzer bir anlamlandırma yapılabilir. Servet-i Fünun, özellikle yayınlandığı ilk yıllarda ideolojik konulardan uzak durmayı
temel ilke olarak benimsemiştir. Derginin asıl amacı, okurun kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Batılı anlamdaki sanatla tanışmasını sağlamak olarak tanımlanmışsa
da; işin özünde yukarıda açıkladığımız durum geçerliliğini sürdürmüştür. Batılı olan
her şeyin iyi olduğu düşüncesinin hayli yaygın olduğu 19. yüzyıl Osmanlısında, aydınların temel yönelimi pozitivist bilimsel ve düşünsel gelenekle sınırlı kalmıştır.
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Ancak, söz konusu geleneğin fen bilimleriyle sınırlanamayacağı unutulmamalıdır.
Spencer ile daha sistematik bir niteliğe kavuşan pozitivizm, sosyolojide Comte ve
Durkheim’ın çalışmalarıyla kuramsallaşırken, Tönnies ve Le Bon ile sosyal psikolojide yerini bulmuş ve ekonomi-politik alanda klasik liberalizmin idealist temsilciliğini üstlenen Max Weber’de kimliğine kavuşmuştur.
Dolayısıyla 19. yüzyılda yayın yaşamına giren Vakayi-i Tıbbiye, Mecmua-i Fünun
ve Servet-i Fünun gibi dergiler de her ne kadar ideolojik temaların uzağında duruyor
gibi görünseler de; kendilerine temel aldıkları düşünsel yapı gereği pozitivizmi yerleştirme ve yayma çabasına girişmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında gerek liberalizmin
kurallarının yerleşiklik kazanmasında gerekse siyasal sistem tartışmalarında söz konusu yayınların aydınlar üzerindeki etkisinin önemli düzeye vardığı anlaşılmaktadır.
Üstelik bu etki, yukarıda da belirtildiği üzere, doğrudan doğruya bir takım siyasal
düşüncelerin temsilciliğini yapan gazetelerin yarattığı etkiden fazla olmuştur. Çünkü
gazetelerde bilinen ve (sahte) bilinçli bir şekilde maruz kalınan bir etki söz konusudur. Bu nedenle okur, gazetesini seçerken, çoğunlukla kendisine yakın düşünce ve
görüşleri yansıtan gazeteye yönelmektedir. Dolayısıyla okur üzerinde, tümüyle yeni
bir etkinin yaratılması pek de mümkün gözükmemektedir. Yapılan, çoğunlukla var
olan etkinin pekiştirilmesidir. Oysa dergiler açısından aynı durum geçerli değildir.
Sözgelimi bir tıp dergisi ya da sanatsal içeriğe sahip bir dergi satın alan okurun asıl
amacı tıp alanındaki birtakım gelişmeleri takip etmek ya da sanatsal etkinlikleri ve
tartışmaları izlemektir.
Okuyucu, süreç içerisinde farkında olmaksızın dolaylı yollardan bir takım ideolojik kodlama ve propagandalara maruz kalmakta hatta bunları içselleştirmektedir. Bu
nedenle 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında bu nitelikteki yayınların sayısı daha sonraki
dönemle karşılaştırıldığında fazla olmamakla birlikte, etkilerinin göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğu kuşkusuzdur.
19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gazetecilik ve
dergicilikte gerek nitel gerekse nicel açıdan belirgin bir canlanma gözlenmiştir. Bilimsel içerikli dergilerin yanı sıra sosyal, siyasal, ekonomik konulara yer veren dergilerin sayısı giderek artmış; dergiler de tıpkı gazeteler gibi çeşitli düşünsel-ideolojik
akımların temsilciliğini yapmaya başlamışlardır. Örneğin Ali Suavi tarafından çıkarılan Ulüm, bir yandan Batıcılığa övgüler yağdırırken, diğer yandan izlediği asıl çizgi
İslamcılık düşüncesi çerçevesinde belirginleşmiştir. Bu yönüyle dergi dönemin egemen tavrı olan Batı hayranlığından taviz vermemekle birlikte, asıl amacı olan İslamcılık düşüncesini yayma yönünde büyük bir çaba içine girmiştir. Burada bir parantez
açarak vurgulamak gerekirse Ulüm’deki bu belki de çelişki denilebilecek özellik dö92
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nemin neredeyse tüm yayın organlarında gözlenmektedir. Kanaatimizce bu durumun
temel nedeni dönemin basın yaşamına yön veren aydınların hemen hepsinin Batı
dünyasındaki üniversitelerde eğitim görmüş olmaları, Batı görüş ve fikirleriyle donanmış bulunmalarıdır. Bütün düşünsel feyizlerini Batıdan alanların, ürünlerini ortaya koyarken Batı’dan uzak durmaları mümkün olamamakta; ancak içinde yaşadıkları
toplumun gerçeklerine uyum sağlayarak görüşlerini kitlelere kabul ettirmek istemeleri de “şeriat propagandasına” yönelmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle dönemin
çoğu yayınlarında bu yönde bir ikilem gözlenmektedir. Ancak statüko, birbirine alternatif oluşturabilecek nitelikteki bir takım siyasal düşüncelerin belirmesi, yaygınlık
kazanmasıyla ve bunlar etrafında gruplaşmaların başlamasıyla dönüşüme uğramış ve
zamanla, dergileri de kapsayan yayın organlarının her biri belli bir düşünsel akımın
temsilciliğini yapmaya yönelmişlerdir. Hatta yer yer görüş ayrılıkları yüzünden gazeteler arasında süregelen çatışma ve çekişmelerin dergiler arasında da başladığı gözlenmektedir.
Tanzimat sonrası yazılı basında temsil edilen düşünce akımlarının da çoğunlukla
var olan sistemi sorgulamaya dönük olduğu anımsanacak olursa; sözü edilen dönemde gazete ve dergilerin siyasal iktidarın müdahalesinden uzak kalmaları elbette düşünülemeyecektir. Nitekim bu gidişe dur demek için 1865 yılında basına önemli kısıtlamalar getiren bir yasal çerçeve çizilmiştir. Ancak Matbuat Nizamnamesi adıyla
bilinen bu yasanın mevcut gidişi istenilen ölçüde düzenleyemeyeceğinin anlaşılması
üzerine çok daha katı yaptırımlar içeren Ali Paşa Kararnamesi 1867 yılında uygulamaya konulur. ‘Hükümete matbuat hakkında idari kararlar alma yetkisi veren’ Kararname, gelişme aşamasına girmiş olan basın için gerçekten önemli bir engel olacaktır.
Söz konusu yasal düzenlemenin siyasal iktidara oldukça geniş yetkiler vermesi, hükümetin ‘milli bir matbuatın esasına ait prensipleri tanımamakta direnen yayınları’
durdurmasını ve bahse konu gazeteleri kapatmasını kolaylaştırmıştır.
Basında duraklama dönemi II. Meşrutiyet’in ilanıyla (1908) son bulur ve kısa sürede çok sayıda dergi ve gazete yayın yaşamına katılır. Bu arada dergiciliğin tümüyle
yeni bir döneme girdiği gözlenmektedir. Daha önceleri dolaylı yollarla dile getirilen
bir takım düşünceler (milliyetçilik, liberalizm, Batıcılık) artık açıkça haykırılmaktadır. Hatta ideolojiler, siyasal ve ekonomik sisteme ilişkin sorgulamalar, alternatif
sistem arayışları bu dönemde artık gazetelerden de çok dergi sayfalarında gerçekleşmektedir. Görüşler, düşünceler, ideolojiler dergilerde, gazetelere oranla çok daha
ayrıntılı, çok daha derinlemesine tartışılmakta; dergicilik dönemin aydın çevreleri
arasında ‘muharrirliğe’ oranla çok daha çekici hale gelmektedir. Neredeyse yirminci
yüzyılın başında mevcut olan her düşünce akımı bir ya da birkaç dergide temsil edilGazeteciler Cemiyeti
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mekte; aynı görüşleri paylaşan aydınlar belli dergiler çevresinde gruplaşmaktadırlar.
Örneğin, Genç Kalemler, dönemin aydınlarının ne türden tartışmalara dâhil olduklarını takip etmek açısından önemli yayın organlarından biridir. Türk sosyolojisinin
kurucusu Ziya Gökalp’in de yazarları arasında yer aldığı dergide, Türkçülük düşüncesi çerçevesinde önemli tartışmalar yapılmaktadır (Kocabaşoğlu, 1984). Aynı şekilde ortaya koyduğu düşüncelerle dönemin özellikle ekonomik alandaki tartışma ortamına önemli ölçüde katkıda bulunan bir diğer dergi de İktisadiyat Mecmuası’dır. Bu
dergide ateşli biçimde savunulan devlet-özel sektör karışımlı ekonomik sistem önerilerinin önemli bir kısmının Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında uygulandığı da not
edilmesi gereken önemli bir husustur.
Tüm bu örneklerden yola çıkılarak denilebilir ki, canlanan fikirsel tartışma ortamı
ile dergiciliğin gelişimi arasındaki ilişki her iki alanın yakınlaşmasına ve giderek birbirini daha fazla etkilemesine yol açmıştır. 1908 sonrasından Cumhuriyet’in ilanına
değin geçen süreçte dergicilik alanında kaydedilen gelişmeler de savımızın geçerliliğini ortaya koymaktadır. Hatta artık neredeyse belli dönemlere damgasını vuran fikir
ve düşünce akımlarının yine o döneme damgasını vuran dergilerle birlikte anıldığı ve
öylece tarihe geçtiği ifade edilebilecektir. Dergiler, Batı ile Türkiye arasında fikirsel
anlamda giderek daha belirgin düzeyde köprü görevi görmeye başlamışlardır. Örneğin, klasik liberalizmin işleyişinde çeşitli sorunların ortaya çıkmaya başlamasıyla
birlikte kuramın yeniden tartışma gündemine getirilmesine paralel olarak bizde de
benzer bir tartışma ortamı yukarıda sözü edilen İktisadiyat Mecmuası tarafından başlatılmıştır. Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergiler de bu tartışma ortamındaki yerlerini almışlar ve bu süreç, “milli ekonomi” olarak adlandırılan uygulamalara da önemli ölçüde yön vermiştir.
Erken Cumhuriyet dönemi popülizmi ve dergicilik
II. Meşrutiyet’in ilanıyla hız kazanan dergicilik yaşamı aynı ivmeyi Cumhuriyet
döneminde de gösterir. Özellikle de yeni devletin kurulduğu ilk yıllarda söz konusu
yayınların rolü oldukça önemlidir. Dönemin aydınları yeni sisteme ilişkin görüş, düşünce ve önerilerini daha çok dönemin basın organları yoluyla dile getirmişlerdir.
Dolayısıyla dönemin gündemini oluşturan fikirler de yine söz konusu yayın organlarında tartışılmıştır.
Örneğin, Meşrutiyet’in ilanını takiben tartışma gündemindeki yerini daha belirgin
biçimde alan halkçılık, ulusçuluk, toplumculuk gibi düşüncelerin Türk Yurdu, Halka
Doğru Mecmuası gibi dergiler yoluyla Cumhuriyet dönemine taşındığı dikkati çeker.
Kaldı ki söz konusu yayınlar, Cumhuriyet döneminde de söz konusu fikirlerin temsilciliğini yapmaya devam etmişlerdir.
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Cumhuriyet döneminin başlamasıyla birlikte bir yandan yayın yaşamlarına daha
önce başlamış olan ve yukarıda sözünü ettiğimiz dergiler yerlerini korurken, diğer
yandan da birçok yeni dergi sürece dâhil olmuştur. Her iki dönemin dergilerinde de
çoklu bir fikir tartışması ortamı söz konusudur. Hatta belki de denilebilir ki, II. Meşrutiyet döneminde tartışılmaya başlanan siyasal sisteme, ekonomiye, sanat-kültür
politikasına ve yaşamın birçok alanına ilişkin fikirler, Cumhuriyet döneminde daha
keskin bir biçimde tartışılmaya devam etmiştir.
Dergilerde de aynı ölçüde çok daha keskin ayrımlar ve fikir temsilcilikleri dikkati
çekmeye başlamıştır. Örneğin, dönemin önemli dergilerinden Dergâh, 1921 yılında
Mehmet Emin tarafından çıkarıldığında hem büyük bir ilgiyle karşılanan hem de
önemli ölçüde tepki alan bir mecra olarak dikkatleri üzerine toplamıştır. Dergâh’ta
pragmatik bir bakış açısı sergilenirken yayın politikasının nereye oturtulduğu pek de
belli değildir. Zaman zaman Rus Devriminin etkisiyle sosyalist yaklaşım sergileyen
yazılara yer verilirken; bazen aşırıya kaçan bir milliyetçilik desteklenmiş; devlet müdahalesine dayanan karma ekonomiyi savunan yazılar ile klasik liberal çizgideki yazılar bir arada yayımlanmıştır. Bu çok yönlülüğüyle söz konusu dergi aslında
1920’lerin fikir ortamını tam anlamıyla sergilemektedir. Çünkü Kurtuluş Savaşı sonrasında yeni bir devletin kurulması ve oluşturulan sistemde henüz dengelerin yerli
yerine oturmuş olmaması, kararların netleşmemiş olması, ekonomik, politik ve sosyal
sisteme ilişkin kurallar bütününün oluşturulması sürecinde tartışmalar yaşanması,
dergilerde farklı yaklaşımların bir arada sunulmasına yol açmaktadır. Yaşamın farklı
alanlarına ilişkin farklı öneri ve görüşlerin dergilere de yansımasının sosyolojik anlamda aykırılık göstermediğini düşünebiliriz.
Yeni dönemde yönetsel sisteme ilişkin uygulamalar netlik kazandıkça ve rejimin
siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal düzeydeki politikaları daha yerleşik bir hal
aldıkça, yazılı basında da söz konusu gelişmelere uygun bir gelişim çizgisi oluşmaya
başlamıştır.
Örneğin, 1923 yılında Mehmet Mesih tarafından çıkarılan Milli Mecmua ateşli bir
ulusçuluk taraftarı iken; Refik Halit Karay’ın Aydede ve Tarık Mümtaz’ın Ümit dergileri Anadolu’ya karşı İstanbul’daki rejimin propagandasını yapmaktaydı. Bu bağlamda üzerinde önemle durulması gereken bir diğer nokta da, rejim güçlendikçe rejim yanlısı yayınların da artması ya da dergilerin önceleri muhalif kanatta yer alsalar
bile egemen taraf lehine saf değiştirmekten kaçınmamalarıdır. Örneğin Cumhuriyet
öncesinde çoğunlukla ırkçı-Turancı bir milliyetçilik anlayışı sergileyen dergi ve gazeteler, 1920’lerin ikinci yarısından itibaren halkçı yanı ağır basan ulusçuluk akımının savunucuları olmaya başlamışlardır.
Gazeteciler Cemiyeti
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1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin ardından gelen buhran yıllarında, Türkiye’nin
ekonomik ve politik sorunlarına çözüm bulunması amacıyla pek çok görüş ortaya
atılmış ve bu görüşler farklı yayın organlarında ifade edilmiştir. Yayın hayatına giren
Türk Kooperatifçisi (1930), Kooperatifçilik (1931), Kadro (1932), Ülkü (1933), Kooperatif (1933), Karınca (1934) gibi dergiler ise Cumhuriyetle tümüyle bütünleşmiş
ve yeni sistemin daha sağlam bir zemine oturtulması için kendilerince geçerli öneriler
sunmuşlardır.
Türkiye’nin her şeyden önce bir tarım ülkesi olduğu noktasından hareket eden
kooperatifçilik hakkındaki dergiler, kalkınma projesinin tarım üzerinden şekillendirilmesini önermişlerdir.
Bu dergilerde söz konusu projenin gereği gibi gerçekleşebilmesi için toplumsal
dayanışmanın, işbirliği ve paylaşım olgularının kaçınılmaz olduğu sıklıkla vurgulanmakta ve devlet desteğinin gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır. 1933 yılından itibaren Nusret Kemal Köymen’in imtiyaz sahipliğinde çıkarılan ve CHP yayın organı
olarak işleyen Ülkü ise parti yönetiminin denetiminde gelişim göstermiş; kısa süre
içerisinde popülist bir söyleme bürünerek, partizanca tavır takınmıştır. Dönemin aydınlarınca Ülkü resmi ideolojinin yayın organı olarak tanımlanmaya başlamıştır.
Ocak 1932’de ilk sayısı yayınlanan Kadro, Türk siyasal yaşamında önemli bir
konuma sahiptir. Ekonomik devletçilik görüşünü savunan dergi, 1932-1934 arasında
aylık olarak çıkarılmış ve toplamda 36 sayı yayımlanmıştır. Derginin kurucuları devamlı yazı yazan altı kişidir.1
Derginin sermayesini bu altı yazarın abonelik bedelleri oluşturmuş ve Atatürk’ün
emriyle Çankaya Köşkü 10 dergilik abone olmuş ve Başbakan İsmet İnönü de kendi
adını abone olarak kaydettirmiştir (Aydemir, 1959). Resmi ideolojinin halkçılık ilkesine bağlı kalarak sınıf gerçeğini geri plana iten ve Türk devrimlerini mazlum milletlerin başkaldırışı olarak tanımlayan Kadroculara göre, Kemalist inkılâbın ideolojisi
kapitalizm ve sosyalizmden farklı bir sistemin kurulmasına ve millet egemenliği esasına dayanmalıdır (Alemdar, 1996).
Kadro’nun yayınına izin verildiği dönemde ülke genelinde siyasal koşulların
olumlu olması ve dünya ekonomisindeki krizin liberalizmde revizyon arayışına yol
açmasının genç Cumhuriyetin yöneticilerince de benimsenmesi nedeniyle çok büyük
sorunlar yaşanmadığını belirten Alemdar, Kadro’nun etkisiz kalmasını toplumsal
tabanı olmayan görüşleri savunmasına bağlamaktadır: “Kadro belki yararlı, ilginç
önerilerle ortaya çıktı, ama bunların gerçekleştirilmesi her şeyden önce siyasal iktida1
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İsmail Hüsrev Tökin, Vedat Nedim Tör, Burhan Belge, Şevki Yazman, Şevket Süreyya
Aydemir.
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rın yapısı ile ilgiliydi. O, devleti toplumsal yapıdan bağımsız gibi düşündü”
(1996:50). Kadro yazarları Marksist bakış açısını özümsemiş olmakla birlikte, uygulamada durumun kendine özgü koşullar içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Döneme damgasını vuran bir diğer dergi de 1933 yılında yayın yaşamına giren ve
Ahmet Cevat Emre, Osman Ergin, Samet Ağaoğlu, Server İskit, Cemil Birsel, Pertev
Naili Boratav gibi aydın ve yazarların yayın kadrosunu oluşturdukları Fikir Hareketleri’dir. “Aslında Tek Parti döneminin demokrasi söylemini belki de en yoğun biçimde kullanan bu dergi olmuştur” (Toprak, 1984:41).
Fikir Hareketleri bir yandan cumhuriyet ve demokrasi ilişkisinden heyecanla söz
ederken, diğer yandan da bu ilişkiye tehdit oluşturduğuna inandığı komünizm, faşizm
vb. bir takım düşünce akımlarına da şiddetle karşı çıkmıştır. Liberal görüşte ilerlemeyi kendisine hedef alan derginin, eleştirdiği hatta zaman zaman saldırdığı alanların
başında toplumsal sınıf ve sınıf mücadeleleri konusu gelmektedir. Derginin bu yöndeki savunusu, sınıf mücadelelerinin demokrasiler için tehlike olduğu, bunun için
toplumsal sınıf ayrımının ortadan kaldırılması gerektiğidir. Bunu başarmanın yolu
olarak da ‘orta sınıf’ diye adlandırılan toplum kesiminin olabildiğince genişletilmesi
gösterilir. Bu şekilde alt ve üst sınıflar arasındaki farklılıklar en aza indirilebilir ve
toplumsal sınıf farklılığına dayalı çözümlemeler geçerliliğini yitirir. Demokrasi de
liberalizm temelinde rejimin işleyişini meşrulaştırır.
Derginin cumhuriyet ve demokrasi konularındaki önerileri bu kadarla kalmamaktadır. Gelenekçilik (muhafazakârlık) de derginin sempatiyle baktığı önemli bir konudur. Dergide konu üzerine yazılan yazılarda, demokrasinin ülke içerisinde başarıyla
yürümesinin temel koşulunun toplumun gelenekleri üzerinde kurulması ve yaşatılması olduğu belirtilmektedir.
Gelenekçilik olgusu bir ucuyla dine ve ulusal tarihe dayandırılırken, diğer ucuyla
da köy ve köylülüğe dayandırılmaktadır. ‘Özde bir tarım toplumu olan Türkiye’nin
demokratikleşme sürecini gerçekleştirmesi ve refah düzeyine ulaşabilmesi için köylülük anlayışını geliştirmesi gerekmektedir’ yaklaşımının savunulduğu dergide, kır kökenli yaşam biçiminin ürünü olan geleneklerimizi tehdit eden kentleşme sürecinden
uzak durulması önerilmektedir.
Kente göç ve kent yaşamının doğurduğu yeni kültürel dinamiklerin benimsenmesinin kır kökenli geleneksel yaşamımızı (köylülüğümüzü) yok edeceği vurgulanmakta ve resmi ideolojiden de zaman zaman destek alan ucuz bir popülist liberalizm dile
getirilmektedir.
1930’larda faşizmin ayak sesleri Avrupa’da giderek daha şiddetli bir biçimde duGazeteciler Cemiyeti
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yulmaya başlamıştır. İtalya, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde faşist yönetimlerin
iktidarı söz konusudur ve ırkçı haykırışlar Avrupa’yı bir bütün olarak sarsmaktadır.
Yüzünü Batı’ya dönmüş olan Türkiye’ye bu seslerin ulaşması da fazla gecikmez.
Nihal Atsız’ın çıkardığı Atsız Mecmuası bir yandan Anadolu köylülüğü temasını işlemekte, diğer yandan da aşırı milliyetçilik propagandası yapmakta; Fethi Tevetoğlu
Samsun’da yayımladığı Kopuz’da ırkçılık temalarını işlemekte; Bozkurt ve Tanrıd
gibi dergiler nasyonal sosyalizm çizgisinde bir düşünsel zemin oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadırlar. Ancak ırkçılığı benimseyen yayın organlarının karşısında
ilerici ve demokrat dergiler de piyasada yer almaktadır.
1941 yılında yayın hayatına giren Yurt ve Dünya, Adnan Cemgil, Behice Boran,
Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu gibi önde gelen bilim adamı
ve yazar kadrosuyla savaş yıllarına damgasını vuran bir dergi olarak dikkat çeker.
Türkiye’nin toplumsal, siyasal, ekonomik durumuna ilişkin incelemelerin popülerakademik bir dille ifade edildiği dergi döneminin en zengin içerikli yayın organı olarak nitelenebilir.
1940’larda İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen Soğuk Savaş dönemi yaşanmış
ve Türk basını da yaşananlardan payını almıştır. 24 Nisan 1940 tarihinde “Matbuat
Kanunu”nda yapılan değişikliklerle, ‘resmi hükümet görüşü’ dışındaki yorumlara
olanak vermeyen sansür hükümleri getirilmiş; milli duyguları inciten ya da bu amaçla
milli tarihi yanlış gösteren yazıları yayımlayanların 500 liraya kadar para cezasına
çarptırılmalarına imkân sağlanmıştır (Aksoy, 1999). Savaşa girilmese de savaşın
ekonomik ve politik etkileri Türkiye’de de her an hissedilmiş ve yazılı basındaki küçülme dergicilik alanına da yansımıştır. Dönemin dergilerinin konularına ve yayım
yerlerine göre dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2’de gözlenmektedir.
Tablo 1. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yayımlanan dergilerin konulara göre dağılımı (adet)
Dergiler
1941 1942 1943 1944 1945 1946
Halkevleri Dergileri
43
28
19
20
21
19
Kamu Dergileri
62
56
43
53
54
54
Meslek Dergileri
46
37
39
49
50
90
Spor Dergileri
8
4
3
8
11
20
Öğretmen ve Çocuk Dergileri
16
16
14
12
13
21
Kültür Dergileri
34
34
42
44
43
68
Mizah ve Salon Dergileri
18
13
12
20
22
30
Toplam
227
188
172
206
214 302
Kaynak: Koloğlu, 1993:89.
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Tablo 2. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yayımlanan dergilerin yayım
yerine göre dağılımı (adet)
Çıktığı Yer / Yıl
1941 1942 1943 1944 1945 1946
Ankara
55
53
48
60
62
85
İstanbul
114
97
92
110
109
159
İzmir
7
8
7
8
9
18
Adana
3
3
2
1
1
4
Diğer Şehirler
48
27
23
27
32
36
Toplam
227
188
172
206
214
302
Kaynak: Koloğlu, 1993:89.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından iktidar partisi CHP’nin basına yönelik baskı ve
kısıtlamaları devam etmiş; kâğıt sorunu ve düşük satış rakamlarına ulaşılması pek
çok derginin yayın yaşamına son vermesiyle sonuçlanmıştır. 1950 yılında iktidarın
değişmesi ve Demokrat Parti’nin hükümete geçmesiyle basın alanında yine bir toparlanma dönemi yaşandığı gözlenmektedir. Seçim kampanyası boyunca basın özgürlüğünü dile getiren DP’nin iktidara gelmesiyle birlikte uygulamaya geçirdiği yeni basın
yasası, kısa süreli bir rahatlama dönemi yaşatmıştır. Basın yaşamında önemli ölçüde
bir canlanma söz konusu olmuş; Hürriyet ve Milliyet gibi daha kitlesel nitelikteki
gazetelerle basında çeşitlenme sürecine girilmiştir. Özellikle kitle gazeteciliği anlayışının temel amacını kazanç olarak belirlemesi ve bu amaca uygun bir işletme yapısı
oluşturmaya başlaması, liberalizmin kurallarının basın sektöründe de geçer akçe olacağının habercisidir. Bu tür gazetelerin liberalizm, sermaye, yabancı sermaye, kalkınma, ticaret, güç vb. olguların Türkiye’de egemenlik kazanmaya başladığı bir süreçte doğmaları ve böyle bir ortam içerisinde kimliklerini bulup, toplumsal rollerini
kazanmaları; yayın yaşamlarının başlangıcından itibaren liberal söylemi sürekli yeniden üretmelerinden öte bir sonuca yol açmamıştır.
Kaldı ki CHP’nin ardından halkın büyük desteğiyle iktidara gelen DP’nin ülkeye
yaydığı alabildiğine dinamik ‘refah ortamında’ (!?) bireylerin ayrıntılı, derinlikli fikirlerin içerisinde boğulmaya zamanları yoktur. ‘Her mahallede bir milyonerin yaratılacağı’ bu yıllarda gazete ve dergiler alınacak, okunacak, eğlenilecek/bilgilenilecek/boş zamanlar değerlendirilecek ve atılacaktır. Böyle bir anlayışın
teşvik edildiği ya da doğrudan teşvik olmasa bile mevcut ortamın genel havasından
etkilenerek bu anlayışın benimsendiği dönem kendi ürünlerini de kısa sürede vermiştir. Akis, Devir, Kim gibi haftalık aktüel haber dergileri kısa sürede piyasadaki yerlerini alacaktır. Bu dergilerde fikirler haftalık paketler halinde, haftanın özeti olarak
sunulacaktır. Aslında bu durum, günlük gazetelerin haftalık olarak özetlenmesi biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Kapitalist pazar, gelişen olayların haftada ya da on beş
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günde bir derli toplu sunulması, sergilenmesi ve pekiştirilmesi ile okuyucuları bilgilendirmekten çok tüketicilerini yeniden üretmektedir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme hâkim olan ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret dengesi, yazılı basının gerek biçim gerekse içerik olarak değişmesini sağlamıştır. Baskı kalitesinin ve tiraj miktarının artması ile biçimsel yenilenme yaşanırken, ABD tarzı ilgi çekici, sansasyonel haberlere yer veren basın anlayışı ile de içerikte dönüşüm yaşanmaya başlamıştır.
1956 yılında Fransız Paris-Match dergisi örnek alınarak yayımlanmaya başlayan
Hayat, tam sayfa resimlere, dedikodu ve sosyete dünyasından içeriklere, tefrika romanlara ve güncel konulara yer vererek 1960’ların sonuna değin aktüalitesini kaybetmemiştir (Yapar Gönenç, 2007). 1950’lerde ve 1960’larda fikir dergiciliği de elbette ki tümüyle unutulmuş değildir. Ancak gerek politik gündem gerekse sanat ve
edebiyat dergilerinde yaşatılan fikir dergiciliğinin hem çeşitlilik hem de tiraj açısından etkisi oldukça azalmıştır. Üstelik bu dergilerin büyülü havası da kaybolmuş;
özünde yazar ve aydınların kendi yaklaşımları doğrultusunda gruplaştıkları ve birtakım görüşlerin savunusunu yaptıkları, bir anlamda okul özelliğini taşıyan dergicilik
anlayışı yok olma durumuna gelmiştir.
Yön’ü istisna olarak düşünürsek, fikir dergiciliği yerini 1960-70’lerde Kim, Yankı
ve Ortam gibi haber dergilerine bırakmıştır.
Haber dergiciliğinde satış kavramının işin özünde yer alması, fikir dergiciliğinin
yapamadığı bir şıkkı gündeme getirmiştir: Pazarın ihtiyaçlarına yönelme! Haber dergilerinin yayın politikalarında güncel ve popüler olanın önceliği, ortamın çok iyi gözlemlenerek ne gidiyorsa onun sunulması kapitalist pazarın özünde yer alan bir çabadır. Amaç ticari başarı olduğuna göre, neye talep varsa onu satmak ya da talep yaratıp
tüketicinin gereksinimlerini karşılamak birincil politikalardır.
Bireyler, 1950’li yıllarda yabancı sermayeyi yücelten Marshall ve Truman’ın sevgi dolu, yardımsever yeni bir dünyanın kurucu babaları olduğunu dile getiren; 1960’lı
yıllarda gençliğin demokrasi, özgürlük, eşitlik şarkıları söylemesine destek verirken
uluslararası şirketlerin kalkınma adı altında pazarlanmasını sağlayan; 1970’lerde keskinleşen ideolojik kutuplarda her türden karşı tarafı düşman ilan eden; 1980’lerde
darbenin acısıyla politikadan koşar adımlarla uzaklaşan dergilerden beklediklerini
1990’ların cinsellik ve imgelerin yapay ışıkla aydınlatılmış göz kamaştırıcı dünyasında aramışlardır.
Post modern dünyada buldukları ise, toplumsal kazanımları inkâr eden söylemler
ve egemen kimlik kalıplarına gönüllü biçimde adapte olmaya çalışan “öteki” bireylerdir.
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Asuman Tezcan

A

hmet Emin Yalman, 20. yüzyıl siyasi tarihimizin dönüm noktalarına tanıklık
etmesi, savunduğu görüşleri ve yurt içinde ve dışında kurmuş olduğu ilişkileri
bakımından siyaset ve basın tarihimizde önemli bir yere sahip olan gazetecilerimizden biridir. Ahmet Emin’i siyasi ve basın tarihi içinde önemli kılan öğelerin başında,
almış olduğu güçlü bir eğitimin yanı sıra, öğrenmiş olduğu yabancı diller sayesinde
sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da farklı sosyal, siyasal ve ekonomik kesimlerle
güçlü ilişkiler kurmuş olması gelir. Öyle ki basın, finans ve siyaset dünyasının önde
gelen şahsiyetleriyle kurduğu ilişkiler, uluslararası organizasyonlarda oynadığı roller
nedeniyle, Ahmet Emin yurt dışında en çok tanınmış ve takip edilmiş gazetecimizdir
demek yanlış olmayacaktır. 1 Bir başka ifade ile kozmopolit bir kültür içinde yetişen
Ahmet Emin, meslek yaşamında da bu niteliğini devam ettirmiştir.
Ahmet Emin’i önemli kılan bir diğer öğe, onun özellikle Amerikan kaynaklı liberal ilke ve kurumların yurtiçinde benimsenmesi ve yerleşmesi konusunda kaleme
aldığı yazılar ve faaliyetler nedeniyle Kemalist, solcu, milliyetçi ve de İslamcı kesim
tarafından tepki ile karşılanmış olmasıdır. Örneğin I. Dünya Savaşı sonunda kaleme
aldığı “Amerikan mandası”, “Ermeni” ve “Kürt” sorununa ilişkin makaleleri hayatının ilerleyen döneminde de sürekli karşısına çıkartılmıştır. Hayatı boyunca antikomünist faaliyetlere destek vererek bu yöndeki düşüncelerini farklı platformlarda
sıklıkla dile getirmiştir. Yine özel girişimciliği savunan ve yabancı sermayenin yurda
getirilmesi yönünde ısrarla duran yazıları nedeni ile de sol kesim tarafından sıkça
eleştirilmiştir. Yazılarında ileri sürdüğü görüşlerin yanı sıra, gazetecilikten uzaklaştırıldığı yıllarda, kurmuş olduğu şirket aracılığı ile bazı Amerikan sanayi ürünlerinin
Türkiye temsilciliğini üstlenmesi, sol kesimin onu Amerikan sermayesinin Türkiye’deki sözcüsü olarak değerlendirmesine neden olmuştur. İslamcı kesimin Ahmet
Emin’e muhalefetinde ön plana çıkarttığı unsurlar ise onun Sabetayist kökeni, Batı’yı
referans alması ve laikliği savunması gibi noktalar etrafında toplanmıştır. Bu tür tepkiler Büyük Doğu’da hakkında çıkan yazılarda belirginleşmekte ve Hüseyin

1
Dünya Liberaller Birliği, Amerikan Basın Enstitüsü Manevi Silahlanma Cemiyeti gibi kuruluşların faaliyetlerine katılmıştır. Türkiye’de Osmanlı Matbuat Cemiyeti’nin, Yeşilay’ın kurucuları arasında yer almıştır.
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Üzmez’in 1954’teki suikast girişiminin gerekçelerinde açığa çıkmaktadır.
Siyasi iktidarlarla kurduğu ilişkiler açısından da Ahmet Emin’in üzerinde durulması gerekmektedir, çünkü bu ilişkilerinde hızlı tutum değiştirmesi dikkat çekicidir.
Bu durum gerek siyaset gerekse basın dünyasında kendisine güven duyulmayan bir
karakter olarak resmedilmesi ile sonuçlanmıştır. Ancak Ahmet Emin’in tutum değişikliklerini, sadece siyasi iktidarın el değiştirmesi ile açıklamak yeterli değildir çünkü
onun İttihat ve Terakki’nin güçlü olduğu zaman da, Hürriyet ve İtilafçılar işbaşına
geçtiğinde de, erken Cumhuriyet yıllarında da ve de Demokrat Parti’nin iktidarının
en güçlü olduğu zamanlarda da iktidarla anlaşmazlıklara düştüğünü ve muhalif yazılar yazdığını görmekteyiz. Bu bağlamda da çalıştığı veya çıkardığı gazeteler sıkça
kapatılmış, kendisi gazetecilikten uzaklaştırılmış, sürülmüş, yargılanmış ve hapse
atılmıştır. Ahmet Emin’i muhalefete iten nedenler üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir.
Siyasal iktidarla olan ilişkilerinde, onu döneminin diğer gazetecilerinden ayıran
bir diğer unsur da Ahmet Emin’in devlet ve politika hayatında aktif bir rol almaktan
kaçınmış olmasıdır. Kendi anlatımına göre, Milli Mücadele başlarında ne
“Washington Büyükelçiliği”ni ne de “Basın Yayım Umum Müdürlüğü” tekliflerini
kabul etmiş, hayatı boyunca da milletvekili olma yönünde bir talebi olmamıştır. Gerekçesini ise “gazeteci kalmak” olarak açıklamıştır. Ahmet Emin’in politika hayatında doğrudan oynadığı belki de tek rol, Demokrat Parti’nin kurulması sırasında oynadığı roldür. Bunun haricinde Ahmet Emin devlet ve aktif politika hayatında yer almaktan özenle kaçınmıştır.
Ahmet Emin’i basın tarihimiz açısından önemli kılan bir başka öğe de kaleme aldığı eserlerdir2. Özellikle Columbia Üniversitesi Siyasi İlimler Fakültesi’nin yayınları arasında 1914’te basılmış olan The Development of Modern Turkey as Measured
by Its Press (Türkiye’nin Modernleşmesinin Basın Yolu ile Ölçülmesi) başlıklı doktora tezinin iletişim alanında yapılmış ilk doktora çalışması olması nedeniyle ayrı bir
önemi vardır. Aynı zamanda Ahmet Emin’in yurtiçi ve dışında gazetecilik meslek
örgütlerinin içinde oynadığı aktif rol üzerinde durulmalıdır. Meslek sorunlarına dair
sıklıkla yazılar kaleme almış ve meslek örgütlenmesine özel önem vermiştir. Bu bağ-

2
Anıları, gezi izlenimleri, röportajlarına yer verdiği kitapları: Havalarda 50.000 Kilometre, 3 Cilt, İstanbul Vatan Matbaası,
1943; Dünyadan Haber, 2 Cilt, İstanbul, Vatan Matbaası, 1945; San Francisco’da Neler Gördüm?, İstanbul, Vatan Matbaası,
1945; Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçirdiklerim, 4 cilt, İstanbul, Yenilik Basımevi, 1970. Türkiye’deki siyasal ve toplumsal
değişimi değerlendiren kitapları: The development of Modern Turkey as Measured by Its Press, Longman, Green, 1914 (Doktora tezi); Die Turkey, Perhes, Gotha, 1918; Turkey in the World War, London, Tale University Press and Oxford University
Press, 1930; Gerçekleşen Rüya, İstanbul, Tan Matbaası, 19328; Yarının Turkiyesine Seyahat, İstanbul, Vatan Matbaası, 1944;
Naziliğin İçyüzü, İstanbul, Tan Matbaası, 1945; Turkey in My Time, Norman University of Oklohama Press, 1956; Berraklığa
Doğru, İstanbul, Vatan Matbaası, 1959; Gazeteciliğin İş Cephesiyle İdeal Cephesi Arasındaki Uçurum ve Muvazene İhtiyacı,
İstanbul, 1966.
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lamda hem eğitimi hem de uzun yıllar bu sahadaki inişli çıkışlı basın hayatı itibarıyla
döneminin meslektaşlarından daha fazla “meslek olarak gazetecilik” nosyonu üzerinde durmuştur. Ayrıca Ahmet Emin yaşadığı döneme ilişkin araştırma ve değerlendirme kitapları kadar anılarını da kaleme almış ve bu eserleri siyaset ve basın tarihinin önemli kaynakları arasında yer bulmuştur.
Hayatı
Ahmet Emin Yalman, 1888 yılında Selanik’te, Rüştiye’de yazı ve tarih dersleri
veren Osman Tevfik Bey ve Hasibe Hanım’ın beş çocuğundan ilki olarak dünyaya
gelmiştir. Selanik, 19. yüzyılın ortasından itibaren kapitalistleşme yönünde hızlı
adımlar atmış olması, kozmopolit bir kent nitelik arz etmesi, Makedonya’daki siyasal
gelişmelerin merkezinde olması nedeniyle canlı bir eğitim ve kültür hayatına sahip
olup, Ahmet Emin’in kişisel ve düşünsel yaşamının gelişiminde de etkili olmuştur.
İstanbul’a kıyasla sansürün daha hafif olması nedeniyle Selanik’te basın ve yayıncılık
faaliyetleri oldukça gelişmiştir.
Öyle ki Ahmet Emin’in babası Osman Tevfik Bey 1883’te Selanikli bir grup genç
ile Gonce-i Edeb isminde doğa bilimleri, edebiyat ve ahlak konularında yazılara yer
verdiği bir dergi çıkarmaya başlamış, ancak 11 sayı sonra yayın hayatına devam
edememiştir.
Ardından 1896’da Mutalaa adlı bir edebi dergi yayınlamış, dergide o sırada Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit (Yalçın), Halit Ziya (Uşakligil) gibi önde gelen yazarların
sansür nedeniyle İstanbul’da yayınlanamayan yazılarına yer verilmiştir. Ancak bu
dergi de sadece iki yıl yayın hayatına devam edebilmiştir. Ahmet Emin anılarında,
babası ve arkadaşlarının çalışma ortamının etkisi altında henüz dokuz yaşında iken
kendi el yazısıyla hazırladığı on iki sayfalık Niyet adlı bir gazete hazırladığından bahsetmektedir.3
Bir yıl devam ettiği Şeyh Maruf Efendi’nin özel okulundan sonra 1894’te bugün
Işık Lisesi olarak bilinen Feyz-i Sıbyan okuluna kaydolmuştur. Üç yıl sonra Selanik
Askeri Rüştiyesi’ne başlamış, mezun olmasına iki ay kala coğrafya öğretmeni ile
yaşadığı problem yüzünden okuldan ayrılmıştır. Selanik Alman Mektebi’ndeki eğitim hayatını, babasının 1903’te İstanbul’a tayini nedeniyle Beyoğlu Alman Mektebi’nde devam ettirmiştir. Fransızca bilen Ahmet Emin, Alman Mektebi’nde Almancanın yanı sıra İngilizceyi de çok iyi derecede öğrenmiştir4 ve bu sayede 1907’de 10
Mecidiye aylıkla, Mihran Efendi’nin sahibi olduğu Sabah’ın kadrosuna tercüman

3
Daha sonra adını Semere-i Say-i Etfal (Çocukların Çalışmalarının Meyvesi) olarak değiştirdiğinden bahsetmektedir. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim… C.I, s. 18.
4
Ahmet Emin, Malta sürgünü sırasında da İtalyanca öğrenmiştir.
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olarak katılmıştır. Ahmet Emin, basın hayatına atıldığı dönem II. Abdülhamit’in baskısının en yoğun olduğu dönemdir. Sabah’ta Times’ta yayınlanan Hicaz Demiryollarının üç yılda tamamlanmasını büyük başarı olarak niteleyen yazıları tercüme etmiş,
bunların da Sultan II. Abdülhamit’in dikkatini çekmesi üzerine gazetenin sahibi
Mihran Efendi saraya çağrılmıştır. Ahmet Emin, bu dönemde basına uygulanan baskıdan ve artan muhalif yayıncılıktan aynı gazetenin kadrosunda yer alan Mahmut
Sadık’ın uyarısı ile haberdar olmuştur. Ahmet Emin Sabah’ta çalıştığı yıllarda, İstanbul Hukuk Fakültesi’ne üç yıl devam etmiş bir yandan da Alman Sefareti baş tercümanı Dr. Gies’in yardımı ile henüz on dokuz yaşında iken, Babıâli Tercüme Odası’nda çalışmaya başlamıştır.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ile başlayan dönem her ne kadar gazeteciler tarafından istibdadın ve sansür devrinin sona ermesi olarak değerlendirilmiş olsa da İskit’in deyimi ile bu dönem “hudutsuz bir matbuat hürriyeti” dönemidir. Öyle ki “bu
bir nevi hürriyet değil, “anarşi”dir.5 Bu ortamda iki yüz kadar gazete imtiyaz almış,
ancak bunların yayın hayatları çok kısa olmuştur.6 Yeni yayınlar “hınç almak veya
şantaj yapmak, külah kapmak gayesiyle”7 çıkmış, bir iki sayı sonrasında da tarihe
karışmıştır.
Bu yeni dönemde bir araya gelen gazete çalışanları Osmanlı Matbuat Cemiyeti’ni
kurmuş, Ahmet Emin de Cemiyet’te Umumi Kâtip olarak görev yapmıştır. Cemiyet
Abdullah Zühtü öncülüğünde gazeteciler arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak
ve sorunlarını gündeme getirmek amacıyla kurulmuş ve bu yönde belli aralıklarla
Matbuat Konferansları düzenlemiştir. İlk meslek cemiyeti olarak adlandırabileceğimiz Osmanlı Matbuat Cemiyeti özellikle Almanya’dan alınan ve karaborsa durumunda olan kâğıdın dağıtılmasında önemli rol oynamıştır.
Ahmet Emin, 1908’de Abdullah Zühtü’nün kurduğu Yeni Gazete’ye geçmiş, burada tercüme yaparken kısa zamanda gazetenin başyazının yanı sıra önemli röportajları da kaleme almaya başlamıştır. İngiliz sermayesinin önemli bir rol oynadığı Yeni
Gazete İngiliz politikasını destekleyen bir yayın politikası izlemiştir. II. Meşrutiyet
dönemi ile İT’nin nüfuzunun en etkili olduğu dönemde, Ahmet Emin 1908 yılında
İT’nin Kadıköy Kulübü’ne kaydolmuştur. Her ne kadar kendisi kısa zamanda İT politikaları ile uyuşmadığını ve parti hayatından daima uzak kalmayı tercih ettiğini yazmış olsa da 8 ileride İT’nin yayın organı Tanin’de yazmasından ve Cemiyet’in ileri
5

İskit, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri, s. 130
Orhan Koloğlu, Hain-name kitabında, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’da 52 olan gazete sayısının, Meşrutiyet ile yedi misline çıktığını ve gazete sayısının 377’yi bulduğunu yazmaktadır. Bütün ülkedeki gazete sayısı ise 120’den 730’a yükselmiştir. Koloğlu, Hain-name, Tarihçi Kitabevi, 2014, s. 19
7
İskit, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, s. 76
8
A. Emin Yakın Tarihte.. C. I, s. 73
6
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gelenleri ile devam eden yakın ilişkilerinden bağlarının devam ettiği ancak mesafeli
durduğu sonucu çıkartılabilir.
1911 yılı Ahmet Emin’in hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Milli
Eğitim Bakanlığınca açılan sınav sonucu Amerika’da üniversite eğitim hakkını kazanan beş kişi arasında yer almış ve 5 Şubat 1911’de Amerika’da Columbia Üniversitesi Siyasi İlimler Fakültesi’ne sosyoloji ve tarih okumak üzere kaydolmuştur. Üniversite yıllarında sadece önemli hocalardan ders almakla yetinmemiş, Amerikan hayat
tarzını da yakından öğrenme fırsatını bulmuştur.
Öğrencilik yıllarında da Amerika’da çıkmakta olan Almanca gazetelerden
Staatszeitung’a, Türkiye’de ise ara sıra İkdam ve Yeni Gazete’ye yazılar göndermeye
devam etmiştir. Üniversite yıllarında arkadaşları ile kurdukları Columbia Osmanlı
Cemiyeti adlı kulüpte çeşitli sosyal etkinliklere katılmış, yine bu yıllarda Amerika’da
yaşayan Türk göçmenleri ile ilişkiler kurmuş, onların uyum sorunları ve yaşam tarzlarına ilişkin gözlemlerini “Amerika’da Türk Muhacirler” başlığı altında kaleme almıştır.9 Yine bu dönemde “Pulitzer” adına kurulan gazetecilik okuluna kaydolmuş,
Dr. Talcott Williams’ın yardımı ile Amerika’nın küçük şehirlerdeki yerel gazeteleri
kadar, önde gelen gazetelerinde de çalışma fırsatı bulmuştur.
Kendi imzası ile yazıları farklı gazetelerde yayınlanmış10 ayrıca Türkiye’ye dönmeden de New York Evening Post’un Türkiye muhabiri olmuştur. Burada hazırlamış
olduğu The Development of Modern Turkey as Measured by Its Press (Modern Türkiye’nin Gelişmesinin Basın Yoluyla Ölçülmesi) başlıklı doktora tezi, Columbia Üniversitesi Siyasi İlimler Fakültesi’nin yayını olarak basılmıştır. Ahmet Emin’in doktora tezi Türkiye’de basını konu edinen iletişim alanındaki ilk doktora tezidir.
Amerika’da bulunduğu sürede Türkiye’nin siyasi hayatında önemli gelişmeler yaşanmaya devam etmiştir. 1913’te Babıâli baskını ile doğrudan iktidara gelen İT tarafından Hürriyet ve İtilaf Partisi (HİF) üyelerinin çoğu sürgüne gönderilmiş, onlar da
İttihatçılardan alacakları intikam duygusuyla yaşamışlar ve bu fırsatı da I. Dünya
Savaşı sonunda yakalamışlardır. Siyasi iktidarsızlık, İT ve HİF arasındaki siyasi
kamplaşma dönemin basınına da yansımıştır. Ahmet Emin, 1914’te İstanbul’a dönüşünde Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girme sürecine tanık olmuştur. Önce İstanbul
Üniversitesi’nde çalışmış, bu sırada Tanin’in başyazarı Muhittin Bey’den (Birgen)
gelen teklif üzerine Tanin’in kadrosuna katılmıştır. İttihatçılara yakın olduğu bu dönemde savaş muhabiri olarak Almanya, Fransa, Belçika, Polonya, Balkan ülkelerin9

A.Emin, “Amerika’da Türk Muhacirler”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1918, Numara 2, s. 179-188.
Kendisi bu gazetelerin adlarını Inter Ocean, St. Louis Daily Globe, Post-Dispatch, Globe, Republican Herald, Christian
Science Monitor, The Daily Telegraph, The Observer, New York Evening Post, The New York Times olarak belirtmektedir.
Almanya’da ise Vossiche Zeitung, Neue Preie’de yazıları yayınlanmıştır.
10
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deki cepheleri dolaşan Ahmet Emin’in yazıları Tanin’de yayınlanmıştır.
Cephe dönüşünde aldığı teklif üzerine 1916’da Sabah’ta başyazar olarak çalışmaya başlamıştır. İT iktidarı dönemindeki savaş yolsuzluklarını kaleme almış, yeni ortaya çıkan savaş zenginlerini konu edinmiştir. Sabah’ın maddi başarı kazanması üzerine, 22 Ekim 1917’de Mehmed Asım ile ortak olarak Vakit’i yayınlamaya başlamış
ve gazetenin başyazılarını kaleme almıştır. Gazetenin yazı kadrosunda Necmettin
Sadak, Kazım Şinasi, Ali Naci, Ruşen Eşref yer almış, Hüseyin Cahit, Halide Edip,
Ziya Gökalp gibi değerli kalemlerin yazıları zaman zaman Vakit sayfalarında baş
göstermiştir. Gazetede savaşın kötü gidişatına rağmen Almanya ile müttefikliğe
önem veren yayın politikası izlenmeye devam etmiştir.
Ahmet Emin anılarında bu dönemde yakınlık kurduğu Alman Büyükelçisi Kont
von Bernssorff ile en az haftada bir,bir araya gelmeye devam ettiğini yazmaktadır. 11
Ancak Eylül 1918’den itibaren Almanya’nın izlediği dış politikayı sert bir şekilde
eleştirmeye başlamıştır. Örneğin 2 Eylül’de kaleme aldığı yazıda, tüm dünyanın Almanya’ya sırt çevirirken, bizim fedakârca Almanya’nın yanına koştuğumuzu, saf
dostluk hislerinin devam edeceğini düşünürken, Almanya’nın bize haber bile vermeden en temel çıkarlarımızı çiğnemeye kalkışmasını kendi üzerinde “gayri muntazır”
ve acı bir darbe tesiri yarattığını12 yazmıştır.
3 Kasım’da İttihatçıların önde gelenlerinin yurtdışına kaçmaları ülkede büyük
tepki yaratmıştır. İT aleyhtarı muhalefet harekete geçmiş, HİF üyeleri ile arasındaki
kavgalar en yoğun şeklini almıştır. 1917’de Amerika’yı savaş dönemi izlediği politika nedeniyle eleştiren Ahmet Emin, 1918’de yenilgi kesinleşince Amerika’nın savaşta elde ettiği güç nedeniyle dünyada politikasında kazanacağı konumdan ve Türkiye
ile Amerika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinden bahsetmeye başlamıştır.13 Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı’nın parçalanması gündeme gelmeye başlaması üzerine İstanbul’da bulunan aydınlar yaşanan derin karamsarlık havası
içinde, çözümün İngiliz veya Amerikan mandasının kabul edilmesi yolunda olduğuna
dair kamuoyu oluşturmaya başlamışlardır. Bu yönde 4 Aralık 1918’de İstanbul’da bir
araya gelen bir grup aydın Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni kurmuştur. Ahmet Emin
de Cemiyetin kurucuları arasında yer almış14 ve bu dönemde Amerikan “müzahereti”nin sağlanması, yabancı uzmanlar getirilmesi ve idare sisteminin yeniden yapılanması yönünde yazılar kaleme almaya başlamıştır.
Amerikan “Muaveneti”ni konu edinen ilk yazısı 1 Kanun-u evvel 1918 tarihlidir.
11

Ahmet Emin, Yakın Tarihte.., I. Cilt, s. 272.
Ahmet Emin, “Almanya’nın Kafkas Siyaseti”, Vakit, 2 Eylül 1918.
13
Ahmet Emin, “İstikbal Düşünceleri”, Vakit, 30 Kasım 1918.
14
Diğer kurucuları arasında Halide Edip, Hüseyin Avni, Refik Halit, Nurettin Ege, Celal Nuri, Necmettin Sadak, Yunus
Nadi ve Ali Kemal bulunmaktadır.
12

Gazeteciler Cemiyeti

107

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Ahmet Emin Yalman

“İstikbal Düşünceleri” başlığıyla kaleme aldığı bu yazısında “Devletin hukuk-i istiklaline katiyyen halel vermemek ve bir ecnebi devletin himaye ve murakabesi şeklini
tazmin etmemek şartıyla memleketimize ecnebi heyet-i islahiyeleri davet edilmesini”, bu uzmanların da Amerika’dan seçilmesi gerektiğini yazmıştır.15 Özellikle 1919
yılında kaleme aldığı yazılar nedeniyle hayatının ilerleyen döneminde “Amerikan
mandasını” savunduğu yönünde sıkça eleştirilmiş, özellikle diğer gazetecilerle olan
polemikler sırasında bu konu sıklıkla karşısına getirilmiştir. Örneğin Yunus Nadi
1937’da Ahmet Emin ile giriştiği polemikte onun Amerikan mandasını isteyen ve
çaba harcayanlar arasında olduğunu yazmıştır.16
İlginç olan Yunus Nadi’nin de Wilson Prensipler Cemiyeti üyesi olması ve
Wilson’a yazılan beyannamede imzasının olmasıdır. Yine F. R. Atay Ekim 1945’te
konuyu Ulus’ta yeniden gündeme getirmiş,17Ahmet Emin de cevabında hiçbir zaman
Amerikan mandası taraftarlığı yapmadığı ve “bir ecnebi murakabe ve himayesi manasını taşımamak üzere, ecnebi mütehassıslarını esaslı ıslahat davamızda işbirliğine
çağırmak ve bunları bizim hakkımızda hiçbir fena emel ve ihtirası olmadığını daima
belirtmiş olan Amerika’dan seçmek”18 olduğu yönünde cevap yazmıştır.Amerika’nın
mandayı kabul etmesi halinde ne gibi risklerin altına gireceğini yoklamak amacıyla
gönderilen King Crane Komisyonu tarafından Amerikan Elçiliği’ne çağrılarak görüşleri alınanlar arasında Ahmet Emin de yer almıştır.
Ahmet Emin Vakit’teki yazılarında İttihatçıların Türkçülük politikalarını eleştirerek Osmanlılığı savunmuş ve bu doğrultuda Ermeni meselesinde İttihatçıları suçlayarak, çözümü “Ermenileri milli bir yurt sahibi etmek”te ve “Ermeni meselesiyle buna
merbut entrika ve görüntülerden ilelebet kurtulmak için mutlaka Ermeni Cumhuriyeti’ne biraz arazi ilave etmek”te bulmuştur.19 Ayrıca bu arazide kalan Türkler ile
memleketin belli yerlerinde kalan Ermenilerin mübadele edilmesi gerektiğini ileri
sürmüştür. 1946’da Peyami Safa ile yaşanan polemikte Safa’nın Ermeni meselesi ve
Amerika mandası konusunda daha önce yazılmış yazıları gündeme getirmiş bunun
üzerine de Ahmet Emin, Safa’ya dava açmıştır. Dava sonucunda Ahmet Emin temyize gitmiş, temyiz dilekçesinde Safa’nın iddialarına “İddia edildiği gibi Amerika
mandasına taraftar olmadım, manda fikrini daima reddederek tam istiklal fikrini ileri
sürdüm. Yalnız Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin kuruluşuna iştirak ederek, bu pren15

Ahmet Emin, “İstikbal Düşünceleri II”, Vakit, 1 Kanun-u evvel 1918.
Yunus Nadi, “Ahmet Emin Yalman’a”, Cumhuriyet, 20 Ekim 1937.
17
Falih Rıfkı Atay, “Yalman Kaçabilir”, Ulus, 27 Ekim 1945; Falih Rıfkı Atay, “Biz Bunları Unutmayız”, Ulus, 25 Ekim
1945.
18
A.E. Yalman, “İstiklal Düşünceleri”, Vakit 31 Temmuz 1919; Ahmet Emin, “İstiklal Aleyhtarlığı Var mı?”, Vakit, 1 Eylül 1919; YakınTarihte…, C. 1, s. 323.
19
Ahmet Emin, “Ermeni Meselesi”, Vakit, 1 Ağustos 1919. Aynı görüşleri 21 Teşrin-i Evvel 1919 tarihli “Türkçülük ve
Memleketçilik II” ve 16 Mart 1920 tarihli “Siyaset İhtiyacı” başlıklı yazılarında da tekrarlamıştır.
16
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siplerden azami istifade yolunda gayret gösterdim ve Amerika ile dostluk, müzaheret
ve işbirliği teminine ve memleketin parçalanması veya İngiliz ve Fransız mandası
altına girme planlarını böylece önlemeye çalıştım” şeklinde savunmuştur.201956’da
DP’ye getirdiği eleştiriler nedeniyle Zafer ile yaşanan polemikte de aynı iddialar
gündeme gelmiştir. Nazım Hikmet, Neyzen Tevfik de şiirlerinde Ahmet Emin’i hicvetmişlerdir.
Savaştan yenik çıkılması üzerine bir yandan İT eleştirilerini artırmış, ancak
HİF’na karşı olan tutumu da göz önüne alınınca kendisini iki grubun çapraz ateşi
altında bulmuştur. İtilafçılar Ahmet Emin’i İttihatçılığı savunmakla, İttihatçılar da
savunduklarından dönmekle itham etmişlerdir. Ahmet Emin ise verdiği cevaplarda
“müstakil fikirli” olmanın önemini belirtmiş ve kendisinin bir partiye taraftarlık veya
muhalefeti esas almadığını, vatanın menfaatini esas aldığı şeklinde yazmıştır.21 İttihatçıları eleştiren yazılarında “geçmişle yüzleşmek” teması üzerinde sıkça durmuştur.
Ermenilere karşı izlenen “imha siyasetinin” ülkenin ekonomik durumu için büyük bir
sorun teşkil ettiğini yazmıştır.22 Geçmişi tasfiye etmenin yolunu da, Amerika ve İtilaf
Devletlerinden oluşan tahkik komisyonları kurarak, Ermeni meselesinde suçu sabit
olanları Müslüman veya Ermeni olsun cezalandırmak, tehcir edilen Ermeni ve Rumları yurtlarına iade ve rahatlarını temin işini Amerika’ya bırakmak, tehcir edilenlerin
mal ve mülkünü gasp edilenlerin elinden almak ve kayıpları tazmin etmek şeklinde
sıralamıştır.23
Ahmet Emin HİF’a karşı tavrı nedeniyle Ali Kemal ile karşı karşıya gelmiştir.
İttihatçılarla birlikte 10 Mart 1919’da tutuklanmasının ardından da Ali Kemal ve başta Damat Ferit Paşa’ya karşı yazdığı yazılar nedeniyle 17 Kasım 1919’da Kütahya’da
üç ay zorunlu ikamete mecbur tutulmuştur. Kütahya’da bulunduğu bu üç ay Ahmet
Emin’in Anadolu’yu ilk kez tanıma fırsatı bulduğu kısa bir dönem olmuştur. 1920’de
İstanbul’un işgali üzerine de Malta’ya sürgüne gönderilmiş, bu dönemde Vakit’in
yönetimini Mehmet Asım (Us) devralmıştır.
Vakit Anadolu’daki Milli Mücadele’ye destek veren bir yayın politikası izlemiştir.
Zaten Ahmet Emin de sürgünden dönüşünde Ankara’ya giderek yakın ilişkiler kurmuş, lider ve kadrosu ile yaptığı röportajları gazetesinde yayınlamış ve ardından
Anadolu’daki cephelerdeki gözlemlerini “Anadolu İntibaları” başlığıyla kaleme almıştır. Malta dönüşünde kendisine Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü, daha
sonra da Washinton’a Büyükelçilik tekliflerinin yapıldığını ama kabul etmediğini
20
Ahmet Emin, Ahmet Emin Yalman’ın Peyami Safa Aleyhine Açtığı Dava ile Alakalı Temyiz İstidası, Vatan Matbaası, İstanbul, 1946, s. 8
21
Ahmet Emin, “Fikirde İstiklal”, Vakit, 27 Şubat 1918; Ahmet Emin, “Memleket Fikri”, Vakit, 16 Teşrin-i Evvel 1918.
22
Ahmet Emin, “Ermeni Meselesi”, Vakit, 1 Ağustos 1919.
23
Ahmet Emin, “Sulh Hazırlığı”, Vakit, 22 Teşrin-i Sani 1918.
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yazmıştır. Ahmet Emin’in Ankara hükümeti ile olan bu dayanışması, 6 Aralık
1922’de Halk Fırkası’nın kurulması haberleri çıkıncaya kadar devam etmiştir.
Mart 1923’te ortağı Mehmet Asım ile arasındaki anlaşmazlıktan dolayı gazeteden
ayrılarak, Vatan’ı24 yayınlamaya karar vermiştir. “Eğriye eğri, doğruya doğru” ibaresi altında çıkan gazetenin ilk sayısı 26 Mart 1923 tarihini taşımaktadır. Vatan, Halk
Fırkası’nın kurulması, Ankara’nın başkent olması, Cumhuriyetin ilanı, Mustafa Kemal’in yetkileri ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na destek verme gibi konularda
siyasi iktidar ile sıkça karşı karşıya gelmiştir. Halk Fırkası’nın kurulmasını endişe ile
karşılayan Ahmet Emin, tek parti sisteminin diktatörlüğe yol açacağı, Mustafa Kemal’in bir milli rehber olarak tarafsız kalması gerektiği, kurtarıcı karsısında kimsenin
muhalefet etmeye cesaret edemeyeceği, bir “milli misak” programı etrafında kalkınma sorununa öncelik verilmesi gerektiğini yazmıştır.25 1923 Ocak ayında İzmit’te
Mustafa Kemal ile bir araya gelen İstanbul’un önde gelen altı gazetecisi arasında
Ahmet Emin de yer almıştır. İzmit’te temel konu hilafetin ilgası yönünde şekillenmiş
ve Mustafa Kemal ilga konusunda basından kamuoyunu hazırlama ve ikna etme yönünde taleplerde bulunmuştur. Dönüşünde yazdığı yazıda ise endişelerinin yersiz
olduğunu, Mustafa Kemal’in bütün halkın menfaatleri ile ilgileneceği ve sınıf mücadelesine yer verilmeyeceği” konusunda ikna olduğunu dile getirmiştir.26
Cumhuriyet’in ilan edilmesi sürecinde kararın diğer devlet adamlarıyla görüşülmemiş olması, gazetecileri bir araya getirerek kamuoyunun hazırlanması yoluna gidilmemesi, kararın acele ile alındığı kanısını doğurmuştur. Başta Karabekir ve Rauf
Bey olmak üzere kurucu kadro arasında yer alan bir grup Cumhuriyet’in kabulüne
değil, ancak ilan edilme şekline eleştiriler getirmiş, bu da kurucu kadro arasında ayrılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Halk Fırkası’ndan ayrılan muhalif bir gurup
17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurmuş, Ahmet Emin de yeni
partinin destekleyicileri arasında yer almıştır. 1925’te Şeyh Sait İsyanını izleyen Takrir-i Sükûn döneminde kapatılan gazeteler nedeniyle beş aydan fazla yayına devam
eden tek müstakil gazete olarak gazetenin tirajı iki katına çıkmış ve alınan ilanlar da
gözle görülür bir şekilde artmıştır. Ancak muhalefeti desteklemesi nedeniyle kapatılan gazeteler arasına Vatan da katılmış ve Ahmet Emin de İstiklal Mahkemesi’nde
yargılanmak üzere Elazığ’a gönderilmiştir. Diğer gazetecilerle birlikte Mustafa Kemal’e yazılan af mektubu sonrasında on gazeteci beraat etmiş ancak Ahmet Emin
1936’ya dek basın hayatına dönememiştir.
24
Vatan’ı yayınlamak icin kurulan komandit şirketin ortakları arasında babası Osman Tevfik, kardeşi Mehmet Rıfat, Enis
Tahsin (Til) ve Ahmet Şükrü Esmer yer almıştır.
25
Ahmet Emin, Yakın Tarihte… C. 3, s. 26; Ahmet Emin “Halk Fırkası”, Vakit 21 Kanun-u Evvel 1922; “Millet Rehbere
Muhtactır”, Vakit, 28 Kanun-u Evvel 1922.
26
Ahmet Emin, “Milli İstikbal Hazırlıkları”, Vakit, 18 Kanun-i Sani 1923.
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Gazetesinin yayınlanmadığı dönemde çeşitli çeviriler yapmış ve Carnegie Barış
Vakfı tarafından I. Dünya Savaşının sosyal ve iktisadi sonuçlarına dair hazırlanan 30
ciltlik serinin Türkiye bölümünü kaleme almıştır. Bu çalışması Turkey in the World
War (Dünya Savaşında Türkiye)27 başlığı ile yayınlanmıştır.
Yazılarında sıkça yabancı sermayenin ülkeye girmesinin teşvik edilmesi gerektiği
yönünde fikirler ileri sürmüş olan Ahmet Emin, bunun tercihen siyasi emeller peşinde olmayan Amerika’dan alınması gerektiğini savunmuştur.28Gazetecilikten uzaklaştırıldığı yıllarda Amerikan sermayesinin ülkeye girmesi yönündeki düşüncelerini
Amerikan Sefareti Ticaret Ataşesi Julian E. Gillepie’nin yardımı ile hayata geçirmiş
ve Goodyear, Dodge Brothers otomobilleri, Caterpillar Traktörleri, Sullivan
Kompresorleri vs temsilcileri ile anlaşarak, Otomobil, Lastik ve Traktör Komandit
Şirketini (TATKO) kurmuş, kardeşleri ile ortak olarak yurt çapında acenteler açmıştır. Amerika’ya yaptığı bir yolculukta da Curtis-Wright uçak şirketi ile temasa geçmiş
ancak bu işbirliği uzun vadeli olmamıştır.
1936 Ahmet Emin’in basın hayatında diğer bir önemli dönüm noktasıdır çünkü
Ankara’da Karpiç Lokantası’nda Mustafa Kemal ile karşılaşması sonucunda tekrar
gazeteciliğe dönme izni alması ile gazetecilik hayatında yeni dönem başlamıştır.
Kurmuş olduğu şirketten ayrılarak Kaynak adlı haftalık bir gazete çıkarmaya başlamış, ancak beklenen ilgiyi görmemiştir. Mustafa Kemal’den gelen öneri ile Naci Karacan’ın çıkartmakta olduğu Tan’dan zarar etmekte olan İş Bankası’ndan gazeteyi
Zekeriya Sertel ve Halil Lütfi Dördüncü ile devralarak yayınlamaya başlamıştır. İlk
sayısı 1 Ağustos 1936’da okurlarına ulaşan gazetenin başyazarlığını Ahmet Emin
üstlenmiştir. Gazete sahipleri ve yazarları arasında dünya görüşleri farklılığı nedeniyle uyumlu bir yayın politikası izlenememiştir. II. Dünya savaşı yıllarında Tan Nazizm
ve faşizm karşısında net bir tutum takınmış, bu doğrultuda polemiklere girmekten
kaçınmamıştır. 1937’de Nazi Almanya’sından kaçan profesörlerin kabul edilmesi
konusunda Yunus Nadi ile başlayan polemik, 1937 Eylül’ünde Türkiye’de Alman
propagandası yapılması konusunda şiddetlenmiş ve bu tartışmaya Serteller de katılmıştır. Ahmet Emin Cumhuriyet’i Nazi taraftarı olmakla suçlamış,29 Nadi’nin verdiği
cevapla polemik giderek şiddetlenmiştir.
Tan yayın hayatı boyunca sık kapatılan bir gazete olmuştur, örneğin Mustafa Kemal’in Bayar’a hitaben yazdığı mektuptaki “şiddetli sürmenaj” ifadesinin yanlışlıkla
“şiddetli süren teessür” diye basılmış olması nedeni ile on gün kapatma cezası almıştır. Yine gizli tutulan Mustafa Kemal’in sağlık sorununa ilişkin Ahmet Emin’in 7
27

Ahmet Emin Yalman, Turkey in the World War, Yale University Press and Oxford University Press, 1930.
Ahmet Emin, “Mütehassısları Nasıl Bulmalı?”, Vatan, 6 Teşrin-I Sani 1923.
29
Ahmet Emin, “Türkiye’de Yalnız Türk Davası Yürür”, Tan, 14 Ekim 1937.
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Ağustos 1938’de yayınlanan yazısı nedeniyle gazetenin üç ay kapatılması ile anlaşmazlık su yüzüne çıkması üzerine Ahmet Emin Tan’la ortaklığını bitirmiştir.
Tan’dan ayrıldığı sırada Gerçekleşen Rüya isimli kitabını yazmış ve New York
Sergisinde Türk pavyonunu idare edecek komisyon üyeliği ve Yayın Müdürlüğü’nü
yapmak üzere bir süre Amerika’da kalmıştır. İstanbul’a döndüğünde tekrar Vatan’ı
yayınlamak için Simavi’ye ortaklık teklif etse de Simavi gazeteye ancak dışarıdan
destek verebileceğini söylemiştir. Ahmet Emin, 19 Ağustos 1940’ta Vatan’ı tekrar
yayınlanmaya başlamıştır. 21 Ekim’den 1941’den başlayarak 4 Aralık 1941’e kadar
kaleme aldığı yazı dizisi nedeniyle gazete Basın Yayın Umum Müdürlüğü tarafından
5 Aralık’tan 19 Ocak 1941 tarihine kadar kapatılmıştır. Ahmet Emin cezanın indirimi
konusunda İnönü’ye talepte bulunmuşsa da cevap alamamıştır. Daha sonra bu yazı
dizisini bir araya getiren Ahmet Emin, 1957’de gazetecilikte 50. yılı için Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’nin yayınları arasından Berraklığa Doğru başlığı ile kitap olarak
çıkarmış ve 1959’da da Vatan Matbaası’nda yeniden basılmıştır.30
Ahmet Emin II. Dünya Savaşı yıllarında nasyonal sosyalizme karşı demokrat
cephenin yanında yer almış ve Hitler Almanya’sı ile mücadeleyi savunmuştur.
1942’de İngiltere’ye gönderilen beş gazeteciden oluşan heyetin içinde yer almıştır.
Havalarda Elli Bin Kilometre başlığıyla 1943’te yayınlanan eserinde Mısır’dan başlayan ve üç buçuk ay süren Amerika, İngiltere, Kanada gezilerini, yolculuğa dair gözlemlerini yayınlamıştır. Döndüğünde gazetede Şarlo’nun (Charlie Chaplin) Hitler’i
alaya alan konuşması ve fotoğrafının gazetede yayınlanması sonucu gazete iki aylık
kapatma cezası almıştır.
Vatan II. Dünya Savaşı yıllarında Türk basını içinde en çok kapatma cezasına
çarptırılan gazete olmuştur. Öyle ki Koçak, 1939-1945 yılları arasında Vatan’ın toplam kapatılma süresini 7 ay 24 gün olarak vermektedir. 31 1944 Eylül’ündeki yaklaşık
altı aylık kapatma cezasının nedeni olan ise Ahmet Emin’in Varlık Vergisi hakkında
kaleme aldığı yazılardır. Başta vergi hakkında olumlayıcı bir tutum takınan Ahmet
Emin, 1 Ocak 1943’te “Biz ve Onlar” başlıklı makalesinde vergi uygulamasına eleştirilerini dile getirmiştir. Eylül 25, 26 ve 27 1944’te aynı konuya değinen üç makalenin
ardından32Vatan 30 Eylül 1944 tarihine kadar süresiz olarak kapatılmış ve 22 Mart
1945’e kadar da yayınlanamamıştır. Gazetenin sıklıkla kapatıldığı dönemde Ahmet
Emin Ankara’ya giderek Saraçoğlu’na sansür koyarak sorumluluğu üzerine almalarını teklif etmiştir.
II. Dünya Savaşı sonunda belirlenen iki kutuplu dünya ve bunların arasındaki
30

Ahmet Emin Yalman, Berraklığa Doğru, Vatan Matbaası, İstanbul 1959.
Cemil Koçak, “İkinci Dünya Savası ve Türk Basını”, Tarih ve Toplum, S. 35, (Kasım 1986), s. 29-31.
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egemenlik savaşı, Türkiye’nin siyasal gündemini ve tercihini belirlemiştir. Türkiye’nin San Francisco Konferansı’na gitme sürecinde, Batı demokrasinin yerleşmesi
için liberalizasyon politikaları izlenmeye başlamıştır. Ahmet Emin konferansı yerinde izlemek üzere Dışişleri Bakanı Hasan Saka, heyet üyeleri ve diğer gazetecilerle
tanık olduğu süreci San Francisco’da Neler Gördüm? adlı kitabında anlatmıştır. Bu
dönemde yeniden yayınlanmaya başlayan Vatan, DP’nin oluşumunda birebir rol almıştır, öyle ki Ahmet Emin anılarında bahsettiğine göre “Dörtlerin Beşincisi” olmuştur.33 Yine anılarında partinin isim babası olduğunu34 yazmakta ve Vatan’ın da partinin yayın organı gibi işlev gördüğünü belirtmektedir. 25 Ağustos 1945’ten itibaren
“Dörtler” olarak bilinen DP kurucularının Halk Partisini (HP) eleştiren makaleleri
Vatan’da yayınlamış, HP ise bu isimleri partiden ihraç etmesi ile DP’nin kurulma
süreci hız kazanmıştır. DP’nin özel teşebbüsü savunan liberal politikaları, yabancı
sermayenin ülkeye getirilmesi doğrultusunda Amerika ile kurulan ilişkiler, komünizme karşı kurulan ittifak gibi noktalar Ahmet Emin’in DP’yi desteklemesinde etken olmuştur.
Soğuk savaş döneminde, sadece yurtiçinde liberalizmin yerleşmesi yönünde antikomünizmin sözcülüğünü yapmış, yurtdışında da komünizme karşı liberal bir manifestonun yazılması için girişimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda dünyanın farklı yerlerinde pek çok toplantıya katılmış; 1947’de Dünya Liberaller Birliği’nin bir şubesi
olarak Türkiye’de “Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’ni kurmuştur.
Yine Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde bir araya gelen meslektaşları ile hala
etkinliği devam eden, International Press Institute’un (IPI) (Uluslararası Basın Enstitüsü) kurucuları arasında yer almıştır.
Ahmet Emin tüm komünizm karşıtlığına rağmen, Nazım Hikmet’in 1949’un sonlarında affedilme kampanyasına destek vermiş,35 bu yönde de farklı kitlelerden tepki
almıştır. Ahmet Emin, affedilmesine Nazım Hikmet’i kazanmak için çaba sarf etmiş
olsa da, hayatının geri kalanında da antikomünizmin en önemli savunucularından biri
olmaya devam etmiştir.36
14 Mayıs 1950 seçimi öncesinde DP’yi desteklemiş, Batı dünyasıyla özellikle
Amerika ile olan ilişkilerde güven kaybına uğramamak için iktidarın muhalefete hoşgörülü yaklaşması yönünde, yabancı uzmanlardan yararlanılması konularında iktidarı
uyaran yazılar yazmıştır.37 DP’ye verdiği desteğin arka planında Menderes kabinesi33

Ahmet Emin, Yakın Tarihte…C. 4, s. 38
A.k., s. 43
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Ahmet Emin, “Fikret ve Nazım Hikmet”, Vatan, 19 Eylül 1949; “Nazım Hikmetle Bir Konuşma”, Vatan, 20 Ekim 1949.
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Ahmet Emin, “Komünizm Karşısında Biz”, Vatan, 19 Mart 1956; “Türk Tarihinde Rus Tehdidi”, Vatan 18-21 Haziran
1956; “Komünist Alemde Çözülmeler”, Vatan 15 Temmuz 1957; etc.
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nin özel teşebbüsü ön plana çıkartan, serbest ticareti 38 esas alan liberal politika izlemesi etken olmuştur. Ahmet Emin yeni parti ile yabancı sermayenin ülkeye girmesinin önündeki engellerin kaldırılacağı noktasında beklenti içinde olmuştur.39 Ancak
DP ile olan ilişkisi inişli çıkışlı olmuş, DP iktidarının en güçlü olduğu zamanlarda
muhalif tutumunu yazılarında dile getirmiştir. DP’ye yönelik eleştirileri nedeniyle
DP yöneticileri ile dargınlık yaşamış, ancak Eskişehir’de Menderes ile karşılaşması
sonrasında anlaşmazlık giderilmiştir.40
Vatan’da 1950’de NATO’ya katılabilmek için Kore’ye asker gönderilmesini savunan yazılar kaleme almıştır.41 DP iktidarının Meclis’te görüşülmeden asker gönderilmesi kararı karşısında da, hükümeti savunmuştur.42 DP ile Vatan arasındaki işbirliği 1950’lerin ortalarına kadar devam etmiş, laiklikten taviz veren dini popülist yaklaşımları nedeni ile DP ile ara sıra fikir ayrılıkları yaşamıştır. Yine laiklik konusundaki
yazıları, Ahmet Emin’i, Necip Fazıl Kısakürek’in çıkarmakta olduğu Büyük Doğu ile
karşı karşıya getirmiştir. 22 Kasım 1952’de Malatya’da uğradığı suikastın ardından
zanlı olarak görülen Necip Fazıl ve onun Büyük Doğu grubu tutuklanmıştır.43İktidar
tarafından Büyük Doğu Derneği ve irticaya destek veren diğer kurumların kapatılması ile Vatan ile DP arasında yeniden sıcak bir ilişki kurulmuştur.44
1954 seçimlerinde de DP’yi desteklemeye devam etmiş,45 seçimlerden galip çıkması üzerine de kaleme aldığı yazıda “Milletin kendisine candan hizmet edenlere
mükâfatlarını verdiğini” 46 yazmıştır. Ahmet Emin bu dönemde yazdığı yazılarda antikomünizm, laiklik ve Amerika ile işbirliği temalarını yazılarında ele almış, özellikle
Amerika ile işbirliğini vurgulayan yazıları ile adeta Amerika ve hükümet arasında bir
aracı gibi hareket etmiştir. Ne var ki zamanla baskıcı politikalarını artıran DP’yi
1955’ten itibaren eleştirmeye başlamıştır. Bu nedenle iktidarın yayın organı olan Zafer’le polemiklere girmiştir.
Kıbrıs Türktür Derneği’nde aktif rol alan Ahmet Emin, 6-7 Eylül olaylarının arkasındaki dinamiğin, NATO’yu yıkmak isteyen, Türkiye ile Yunanistan arasında
ihtilaf yaratmak ve Doğu Akdeniz’in kilidi olan Kıbrıs’ın Demirperde’nin kontrolü
altına girmesini amaçlayan gizli komünist yapılanma olarak değerlendirmiştir.47 1956
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yılında DP’nin artan baskıcı yönetimi, iktidarın adalete, üniversiteye ve muhalefete
dair çıkardığı kanunlar ve yeni uygulamaları nedeniyle Vatan, partiyi totaliter olmakla suçlamaya başlamıştır. 1956’da yapılan Basın Kanunu’ndaki değişiklik ile basına
konan kısıtlamaları tepki ile karşılamış, basın hürriyetinin önemi üzerine ısrarla durmuştur.48
1957 seçimlerinden de iktidar olarak çıkan DP’ye muhalefetini devam ettirmiş ve
muhalefet blokunu desteklemiştir. DP yönetiminin ülkenin yararı ilkesine aykırı olarak, yatırımlarda verimlilik ilkesinin yerine gösteriş ve hesapsızlığın esas alındığını
ileri sürerek eleştirmiştir.49 DP’nin dış politikasında bir rota değişikliğine girmesi ve
1958’de Sovyetlerle yapılan görüşmeler üzerine Ahmet Emin, “hür dünya ile aramızı
açacağı” düşüncesi ile izlenen dış politikaya tepki göstermiştir. Örneğin “Tehlike Var
Sakınalım!” başlıklı yazısında, “Dizginsiz ve hesapsız bir yatırım hevesi karşısında
hür dünya muslukları tıkanınca, Moskof yemlerine kapılmak tehlikesi baş göstermiştir… Türk Amerikan işbirliği, hür dünyanın selametinin en mükemmel teminatını
teşkil eder”50 diye yazmış ve iktidarın bütçe ve yatırımlar konusundaki hataları karşısında Sovyetler’e yönelerek belli ekonomik çıkarlar sağlamaya yöneldiği şeklinde
yorumlamıştır. İktidara yaptığı uyarıda Sovyetlerle işbirliği arayışlarının iktisadi bir
sonuç vermeyeceği, “hem de hiç istemeden bir takım yeraltı akıntılarına sürüklenmek
tehlikesine” düşüleceği yönünde yorum yapmıştır.51
İktidar ile arasının açılmasına bir başka sebep de Amerikalı gazeteci E. Pulliam’ın
Türkiye’ye geldiğinde Başbakan Menderes tarafından randevu verilmemesi üzerine
Amerika’daki gazetelerde Türkiye’deki yönetimi eleştiren iki yazı kaleme alması ile
gelişmiştir. Ahmet Emin bu iki yazının çevirisini gazetesinde yayınlamış ve ardından
da Pulliam’ı savunan ve Menderes’i eleştiren sert bir yazı yazması üzerine iktidar ile
arası kapanmayacak şekilde açılmıştır. Bu gelişmelerin sonunda Vatan Aralık
1959’unda bir ay süre ile yayınlanamamış, Ahmet Emin 1959’da tutuklanmış ve 15
ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.
Yalman, 27 Mayıs 1960’ta Vatan’da, askerin yönetime el koymasından duyduğundan memnuniyeti “Allahın Bugünü de Varmış” başlıklı yazısında dile getirmiş ve
yazısının ilerleyen satırlarında; “Bugün yeni bir gün. Yeniden doğmuş gibi oldum” 52
diye yazmıştır.
1960’ın ikinci yarısında Ahmet Emin kendi kurduğu gazetesinden ayrılmak du48
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rumunda kalmıştır. 1961’de çıkarmaya başladığı Hür Vatan 1962’ye dek yayın hayatını devam ettirebilmiştir. 1963-68 yılları arasında Türk Basın Birliği başkanlığını
yaptıktan bir süre sonra basın hayatından tamamen uzaklaşmış ve 1972 yılında vefat
etmiştir.
Ahmet Emin’in dönemin Türk basını içinde yurtdışında en çok tanınan gazetecisi
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gerek suikast girişimi, hapsedilmesi gerekse vefatı
Avrupa ve Amerikan basınında geniş bir yer tutmuştur. Onun geniş yelpazedeki temasları batı devletleri ve kuruluşları tarafından ödüllendirilmesini de beraberinde
getirmiştir. 1960’ta basına yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine California ve
Georgia Üniversitesi tarafından altın plaka “Üstün Cesaret Armağanı” verilmiştir.
Columbia Gazetecilik Okulu mezunları tarafından “Yılın En Fedakâr Gazetecisi”
unvanına, Dünya Gazete Sahipleri Federasyonu’nun “Hürriyet Altın Kalemi”ne, Britanya Gazeteciler Enstitüsü tarafından verilen altın madalyaya sahip olmuş, 1967’de
Ford Vakfı tarafından üç aylık Amerika daveti almıştır.
Ahmet Emin Yalman on dokuz yaşında tercüme ile başlayan gazetecilik hayatını,
uzun yıllar başyazar ve gazete sahibi olarak devam ettirmiş; siyasal ve sosyal olayları
sadece yazan ve yorumlayan değil aynı zamanda yönlendiren bir figür olmuştur. 19.
yüzyılın sonunda dünyaya gelen kuşağının diğer üyeleri gibi, Ahmet Emin de 20.
yüzyıl Türkiye’sinin tüm acıları ve zorluklarıyla yeniden yapılanışına tanık olmuştur.
Kendisinin de zorlu geçen gazetecilik hayatında yargılanmadan, tutuklanmaya, gazetelerinin kapatılmasından, meslekten uzaklaştırılmaya hatta suikast girişimine uzanan
eylemlerle karşı karşıya gelmiş, ancak Ahmet Emin basın hayatından hiç vazgeçmemiş ve her defasında geri dönmenin ve devam etmenin bir yolunu bulmuştur. Gazetecilik yaşamında, fikir ve tutumlarında değişiklikler olmakla beraber, 1917’den itibaren benimsediği Amerikan modelindeki liberal çizgisini hayatının sonuna dek savunmuştur. Bunda Amerika’da aldığı eğitimin yanı sıra, basından, üniversiteye ve
politik yaşamdan, ekonomiye kadar kurduğu ilişkiler önemli rol oynamıştır. Ancak
yine bu ilişkileri nedeniyle de Türkiye’de kendisine şüpheyle yaklaşılmasından kurtulmamıştır.
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3

Mayıs 1950 günü İstanbul halkı Cumhuriyet, Yeni Sabah, Vatan, Hürriyet ve Akşam’ın yanı sıra Milliyet isimli yeni bir gazete ile tanıştı. Çok partili hayatın ikinci seçimlerine yaklaşılırken gotik harfli logosunun altında “müstakil siyasi gazete”
yazan bu yeni gazete kendini şöyle tanıtıyordu:
“Yıl:1, Sayı:1, Başmuharriri: A. N. Karacan-Adres: Nuruosmaniye, Türbedar
Sokak, No:18 - İstanbul. Telefon: 29 614. Telgraf: Milliyet Posta Kutusu: 402.
Sahibi: Ali Naci Karacan, bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden: E. Karacan.
Dizildiği yer: Nuri Akça ve Ali Naci Karacan Gazetecilik Kollektif Şirketi. Basıldığı yer: Son Telgraf Matbaası”.
Ali Naci’nin gazetesi, Türk basın tarihindeki ilk Milliyet değildir. Milliyet ilk olarak 11 Şubat 1926 tarihinde, Siirt Milletvekili ve İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut (Soydan) Bey tarafından yayınlanmaya başlamıştır. Atatürk’ün direktifi ile
(Tanju, 1985: 27) ve İş Bankası’nın sermayesi ile kurulan (Topuz, 2003: 163) gazete,
çok düşük olan tirajını arttırmak için 23 Nisan 1935’den itibaren, Anadolu Ajansı’nın
deneyimli muhabiri Ali Naci Karacan’ın yönetiminde ve Tan adı ile yayınına devam
eder. Ancak Ali Naci, ilk Milliyet’in ismini değiştirdikten 15 yıl sonra Milliyet’i yeniden yayınlamaya başlayacaktır.
1896’da İstanbul’da doğan Ali Naci, hem yazar hem de yazı işleri yönetmeni ve
gazete sahibi olarak Türk basınının önemli isimlerinden biridir. Daha lise yıllarında
edebiyat dergilerine şiirler, öyküler gönderen Ali Naci, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra “Bab-ı Ali’ye düşüp, gazete idarehanelerini dolaşarak” adını duyurdu. Gazetecilik hayatı Tasvir-i Efkâr’da başlayan Ali Naci, 1917’de Vakit yazı
işleri müdürü oldu. 1918’de Akşam’ın üç kurucu ortağından biri oldu. Gazetenin Kurtuluş Savaşı’nı desteklemeye başlaması ile birlikte yazıları ile dikkatleri çekti. Lozan’a giden kurulda görev aldı. Bu görevden Lozan kitabı doğacaktır.
1926’da İkdam’ın yönetimini üstlenen Ali Naci, özde popülist bir yayın politikası
izlemiştir. Bir yandan hayat pahalılığı, vurguncular gibi konularda eleştirel yazılar
yazarken; bir yandan da “Türkiye’nin En Yakışıklı Erkeği” yarışmasını düzenler.
Ancak Harf Devrimi etkisi ile okur sayısında yaşanan düşüş yüzünden gazete
1929’da kapanır.
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Karacan, 1930’da 185 sayı yayınlan Politika ve beş ay kadar yayınlanan İnkılâp
gazetelerini çıkardı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın, Atatürk’ün emri ile bir muhalefet partisi olarak kurulduğu bu dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası’nı ödünsüz destekleyen ve “inkılâpların yerleşmesi için rejimin daha totaliter bir havaya bürünmesi
gerektiği” şeklinde yazılar kaleme alan Karacan, gazetesi kapandıktan sonra bir çeşit
ödüllendirme ile Anadolu Ajansı adına üç yıl Sofya’da ve iki yıl Bükreş’te görevlendirilir.
İş Bankası tarafından yayınlanan Milliyet’in kötüye giden durumunun düzeltilmesi için Ali Naci Karacan’ın 1935’te gazetenin başına getirilir. Gazetenin adını Tan
şeklinde değiştiren ve geniş kitlelerin ilgisini çekecek bir yayın politikası sürdüren
Karacan, Ahmet Emin Yalman’ın gazeteciliğe geri dönmesine izin verilmesi üzerine
Tan’ı Yalman’a devreder. Ardından da Karacan, İş Bankası tarafından Latin Amerika
ülkelerinde ‘temsilci’ olarak görevlendirilir.
Ali Naci Karacan, 1938’de Türkiye’ye geri dönünce üç ay kadar çıkabilen Bugün’ü yayımlar. 1939’da İkdam’ı yeniden çıkarır ancak 1942’de gazeteyi devretmek
zorunda kalır. 1944 yılında Bern Basın Ataşeliği’ne atanan Karacan, dört yıl süren bu
görevin ardından Türkiye’ye dönünce yine gazeteciliğe yönelir. CHP’li gençler tarafından yıkılan Tan’ı devralarak tekrar yayınlamaya başlar, ancak bu girişimi de başarılı olamaz.
3 Mayıs 1950’de yayın haklarını Arif Oruç’tan satın aldığı Milliyet’i yayınlamaya
başlar. Karacan, Milliyet’in başyazarlığını 7 Temmuz 1955 tarihinde ölene dek sürdürecektir.
Unutulan bir satış
İlk sayısı 3 Mayıs 1950’de yayınlanan Milliyet’in kuruluş hikâyesinin ilk aşamaları biraz karanlıkta kalmıştır. Mete Tunçay’ın “maceraperest ruhlu sosyalist bir gazeteci” (1978:144) olarak tanımladığı Arif Oruç, 8 Eylül 1947’de Milliyet adı ile siyasi bir günlük gazeteyi yayınlamak için İstanbul Valiliğine başvurur. Valilik aynı
gün 2185 sayılı yazı ile durumu Basın Yayın Genel Müdürlüğüne bildirmiştir (Alemdar; 1996:56). Ancak Arif Oruç, başvurusunu yaptığı halde gazeteyi yayınlamamıştır.
Yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 28 Nisan 1949’da ikinci bir başvuru ile yayın hakkını
yineler. İş adresi olarak da Akça Matbaası’nı gösterir: “Cağaloğlu Türbedar Sokak
No 18”. Oruç, yayın haklarını elinde tuttuğu Milliyet’i 7 Şubat 1950’de Ali Naci Karacan’a “Kanunu Medeni ve Matbuat 23. maddesi mucibince devir ve temlik” eder
(Alemdar; 1996:57) ve gazete bu satıştan yaklaşık üç ay sonra 3 Mayıs günü Akça
Matbaası’nda basılarak piyasaya sürülür. Anlaşılan Akça Matbaası sahibi Nuri Akça,
gazete yayınlayıp batırmakta birbirleri ile yarışan bu iki eski hasmı bir araya getir118
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miş, Karacan’ın gazetenin isim hakkını satın almasını sağlamıştır.
Burada dikkatleri çeken Oruç-Karacan ilişkisinin bu boyutunun daha sonra Milliyet’in tarihçesini yazanlar tarafından göz ardı edilmesidir. Ali Naci Karacan’ın hayat
hikâyesini kaleme alan Sadun Tanju, Arif Oruç’un, Ali Naci ile olan tüm kavgalarına
rağmen, son ekmek parasını, Karacan’ın Milliyet’i için yazdığı birkaç tefrikadan kazandığından bahseder (1986:163). Ancak gazetenin kuruluş hikâyesinden söz ettiği
bölümlerde Oruç’un adını hiç anmaz.
Totaliter rejim savunuculuğundan demokratlığa
1950 Mayıs’ında cumhuriyet tarihinin ilk demokratik seçimlerinin gerçekleşmesi
büyük bir merak ile beklenmektedir. Ankara’da CHP’nin sözcüsü Ulus hariç tüm
basın, 1923’den beri iktidarı elinde tutan ve halkın tepkilerini üzerine toplamış olan
CHP’yi eleştirirken, ekonomik ve siyasal alanlarda demokratikleşmeyi vadeden Demokrat Parti’ye büyük bir yakınlık beslemektedir.
Seçimlerden 11 gün önce yayınlanmaya başlayan Milliyet de DP’nin saflarında
yer alır. Yıllarca CHP’nin icraatlarını savunan, özellikle de Atatürk ilke ve inkılâplarının benimsenmesi için çaba harcayan Ali Naci de başyazılarında bu tavrını açıkça
sergiler ve DP’yi destekler:
“Halk Partisi yirmi beş yılda memlekete çok mühim bir şey yapmıştır: İnkılâplar-inkılâplar ve o kadar. Bunun haricinde daha ne yaptığını ne yapmış olduğunuzu görmek içinse uzağa gitmeye hacet yok, gözlerimizi açalım ve etrafımıza bakalım. Memleketin hali meydandadır” (6 Mayıs 1950).
“Dünkü seçimlerin hatta daha ilk neticelerin manası tevil ile tefsir kabul etmeyecek kadar açıktır. Halk, Halk Partisine sözün kısası seni istemiyorum demiştir”
(15 Mayıs 1950).
Bu noktada dikkat çekici olan, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin sonucunu “milli hâkimiyet rejiminin eşiğinden geçerek… demokratik bir âleme giriş” olarak tanımlayan
(16 Mayıs 1950) Ali Naci’nin 1930 yılında yine bir demokrasi denemesinin yapıldığı
bir sırada "Serbest Cumhuriyet Fırkasına karşı yayınlanan ve iktidar tarafından desteklenen” (Ertan; 1994:16) İnkılap’da yazdıklarıdır:
“Gazi Mustafa Kemal..... bu memleketi cihan’ın en mamur memleketleri ve bu
milleti en medeni milletleri seviyesine yükseltmek için Cumhuriyet’i ve buna
mesnet olarak Halk Fırkasını tesis etti. Biz o fırkadanız. O fırkanın parasız pulsuz
fakat candan adamıyız.”(30 Ağustos 1930)
“Hürriyet Değil Faşizm Gibi İdare İstiyoruz”(11 Teşrinievvel 1930)
“Faşizm Nedir? Niçin Faşizmden Korkuyorlar?”(23 Teşrinievvel 1930)
“Rusya’da Nasıl Bir Komünizm Varsa, İtalya’da Nasıl Bir Faşizm Varsa, Bizde de Bir Kemalizm Olmalıdır.”(2 Kânunuevvel 1930)
Gazeteciler Cemiyeti
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Mustafa Kemal tarafından, “memleketi tek parti sistemi yüzünden murakabesiz
kalarak uğradığı buhranlardan kurtarmak zamanı gelmiş olduğuna” inanarak, yakın
çalışma arkadaşlarından Ali Fethi (Okyar) Bey’e kurdurulan, Serbest Cumhuriyet
Fırkası’na karşı saldırı oklarını elinden hiç düşürmeyen bir gazetecidir Karacan. Yazılarında da açıkça “bu tecrübe ve teşebbüslere ruhen taraftar” olmayan İsmet Paşa’nın tarafını tutmuştur.
I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ardından Anadolu’da yaşanan ekonomik ve
toplumsal sıkıntıların çaresini -tıpkı Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği’nde olduğu
gibi- totaliter rejimlerde aramasının ardından; II. Dünya Savaşı sonrasında ABD desteği ile baş gösteren demokratikleşme çabasını desteklemesini nasıl adlandırmak gerektiği okurun şahsi görüşüne kalmış durumdadır.
DP’li yıllar ve Milliyet
Ali Naci Karacan, 1950 yılında seçimlere 11 gün kala yayınlamaya başladığı Milliyet’te, daha ilk günden tavrını belli eder, ilk başyazısında CHP’li Başbakan Şemsettin Günaltan ile doğrudan polemiğe girer. DP Genel Başkanı Celal Bayar’ın seçim
gezisi sırasında kaleme aldığı bir tebrik telgrafını da birinci sayfada yayınlar (Karaca,
1995:19).
Dar bir kadro ile işe başlayan ve çeyrek asırlık rakipleri ile aynı düzeye ulaşmak
için çabalayan, ancak ilk dört yıl bu çabasında pek de başarılı olamayan Milliyet’in,
her şeye rağmen, basın dünyasında ayakta kalabilmesinin üç sebebi olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki yığın gazeteciliği anlayışının doğuşu; ikincisi Ali Naci Karacan’ın başarısızlık ile sonuçlanan tüm gazete projelerine rağmen 35 senelik deneyime
sahip bir gazeteci oluşu; üçüncüsü ise iktidarı elde eden DP’nin kendisini muhalefet
döneminde destekleyen basın kuruluşlarına bazen açıkça, bazen de gizli bir şekilde
yaptığı yardımlardır.
II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan sıkıntılar, savaş sonrasında hem siyasi hem
de ekonomik alanlarda yeniden yapılanmaya olan ihtiyacı arttırmıştır. Geniş halk
kitleleri hem tek parti iktidarına, hem de onun denetimindeki güdümlü basına karşı
tepki göstermeye başlamıştır. Her ne kadar bu dönemde ortaya çıkan -özellikle sol
kanat- muhalif sesleri iktidar kimi zaman zor kullanarak1 susturma yoluna gittiyse de
halktaki değişim istemi neredeyse elle tutulur bir hale gelmiştir. 1 Mayıs 1948’de
basın sektörünün hemen her alanında görev yapmış olan Sedat Simavi’nin yayınlamaya başladığı Hürriyet bu ihtiyacın göstergelerinden biridir. Genellikle ünlü yazar1

Sadece Tan Matbaası baskını, Marko Paşa ve Sabahattin Ali’nin başına gelenler değil; muhalefet partilerinin kurulmasına
izin verilince örgütlenen Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi ile her iki partinin yayın organı
durumundaki gazetelerin kapatılıp, yöneticilerinin tutuklanması, yargılanması ve uzun hapis cezalarına çarptırılması da bu zor
kullanmanın örnekleri olarak sıralanabilir.
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ların çevresinde etkinlik kazanan, haber yerine fikir tartışmalarına önem veren gazetelerin tirajlarının oldukça düşük seyretmesine rağmen, Simavi’nin, rahat bir mizanpaj, kolay okunan kısa yorumlar, güncel ve dikkat çekici içerikleri ile magazin, spor
gibi konuları da içeren haberler ile okura sunduğu Hürriyet kısa sürede yüksek bir
tiraja ulaşmıştır. Ali Naci, Milliyet ile Simavi’nin açtığı yolda ilerlemektedir.
Ali Naci, gazeteciliğe başladığı ilk yıllardan itibaren, çok satan bir gazete çıkarabilmek için fikirlere değil halkın ilgisini çekecek şeylere gerek olduğu düşüncesindedir. Gazetecilik anlayışı da bu yönde biçimlenmiştir. Çıkardığı gazetelerde halkın
nabzını tutmaya, onun ilgisini çekecek şeylere yer vermeye çalışır. Fikirler, eğer halk
ilgileniyorsa gazetede yer alır. Üstelik polemiklerle süslenir, kavgalar çıkar. Bunların
ardında yatan ise genellikle bu tarz kalem kavgalarının okurun ilgisini fikirlerin kendisinden çok daha fazla çekmesidir. Milliyet’i yayınladığı yıllarda, “basit aşk romanları yazan” ve adı Başbakan Menderes ile birlikte anılan Suzan Sözen’in romanlarını
gazetede tefrika eder. Bunun tek nedeni kendisini destekleyen bir başbakanın gönlünü hoş tutmak olmasa gerek. Ali Naci, Sözen’in başbakan ile ilişkisi dolayısıyla halkın bu romanları “heyecanlı bir haber” gibi okuyacağı kanaatindedir (Tanju,
1986:198).
Yayınladığı gazeteleri birbiri ardına batıran Ali Naci’nin Milliyet’i istikrarlı bir
şekilde yayınlamasının ardındaki bir diğer etken de hükümetten ve özellikle de Menderes’ten gördüğü yardımlardır. Bu durum daha o dönemde diğer gazeteler tarafından
eleştirilmiştir (Karaca, 1995:34). Karacan, gazetesi için hayal ettiği modern matbaaya
biraz da hükümetten gördüğü yardımlar ile kavuşmuş, 1954’de Milliyet’i kendi matbaasında basarak kurumlaşma için en önemli adımı atmıştır. 27 Mayıs 1960’dan sonra yargılanan sabık Başbakan Adnan Menderes hakkında açılan Örtülü Ödenek Davası 1960/21 esas numaralı dosyasında, 1950 yılında örtülü ödenekten Milliyet’e
1500 TL ve 1951 yılında da -Ali Naci Karacan’a borç olarak- 5000 TL verildiği görülmektedir (Karaca, 1995:69).
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Türkiye’nin iletişim teknolojileri serüveni
Ümit Atabek

B

u yazı, Türkiye’nin iletişim tarihine, iletişim teknolojileri tarihi perspektifinden
bakmayı amaçlamaktadır. Çalışma temel olarak, iletişim teknolojileri tarihinin
izlenmesinin, bir toplumsal tarih alanı olarak iletişim tarihi yazımına derinlik kazandıracağı ön kabulünden hareket etmektedir. Teknoloji tarihi, toplumsallaşmış üretim
bilgisi olarak teknolojinin, yani tekhne ve logos’un birlikteliğinin tarihi olduğu kadar,
bu teknolojilere vücut veren, onları somutlaştıran nesnelerin de tarihidir. Bu bakımdan çalışma ağırlıklı olarak, başlıca iletişim nesnelerini, iletişim teknolojilerinin şekillenmesi bağlamında ele alacaktır. Bu nesneler matbaa, radyo, televizyon ve bilgisayardır1.
Carr’a göre, “tarihçi bugünün bir parçası, olgular ise geçmişe ait” olduklarından,
geçmiş, tarihçi tarafından bugünün gözüyle değerlendirilmektedir (2002: s.34). İletişim teknolojisi tarihi açısından bakıldığında bu durum, günümüzün teknoloji anlayışı
bağlamında iki noktada önem kazanmaktadır. Birincisi, günümüzde iletişim teknolojileri geçmişte olduğuyla kıyaslanmayacak kadar hızlı değişmektedir ve gelişmektedir. İletişim teknolojisi tarihine ilişkin kronolojik bir listede, 1990’ların başında ortaya çıkan internete ilişkin neredeyse hemen her altı ayda bir teknolojik yenilikten bahsedilirken, 15. yüzyılda icat edilen matbaaya ilişkin teknolojik yeniliklerin süre olarak arası oldukça uzundur. Günümüzde teknolojik değişimin baş döndürücü hızı ne-

1
Teknoloji kullanımının, insanın üretim için doğal uzantılarının dışında araç kullanması demek olduğunu kabul ederek, iletişim teknolojilerinin tarihini yazı ile başlatabiliriz. Alfabe, kalem ve kâğıt gibi araçları kullanarak insan, giderek insan sesi ve
belleğine bağımlı sözlü iletişimin yerini alacak yeni bir iletişim teknolojisini ortaya çıkarmıştır. El yazısı, insan sesinden ve
belleğinden bağımsız bir iletişim teknolojisi olarak yeni ve bazı durumlarda sözlü kültüre karşıt bir kültüre, chiographic kültüre
(kherie:el, graphon:işaret, yazı) yol açmıştır (Baldini:2000). Bu kültürde, işitmenin yerini görmenin alması süreci içinde
“söz”ün düşüşü (ve aşağılanması) sonucu ortaya çıkmıştır (Ellul:1998, s.143-221). Ancak, bir teknoloji olarak “yazı” insan
belleğinden yazılı kayıta geçişi sağlamış ve “bilgi”yi “bilen”den ayırarak insan bilincinin yapısını değiştirmiştir (Ong: 1995,
s.97-139). Dolayısıyla bir iletişim teknolojisi olarak yazı, Anadolu coğrafyasında yaşayanların iletişim teknolojileri tarihi açısından önemli bir çalışma alanıdır. Bu coğrafyada kalem, mürekkep, kâğıt, cilt vb. yazı teknolojisinin somutlaştığı nesneleri n
kullanımının incelenmesinin yanı sıra, Göktürk alfabesinden Latin alfabesine kadar olan süreçteki alfabe değişimlerinin irdelenmesi de iletişim teknolojisi tarihi çalışmalarının gündeminde olmalıdır. Alfabenin, daha sonraki iletişim teknolojileri ol an
matbaa, telgraf ve bilgisayar açısından da önemi büyüktür. Ancak burada biz, McLuhan’ın tipografinin kamuyu ve kamuoyunu
ortaya çıkartan teknoloji olduğu vurgusundan hareketle (2001, s.6 ve 185), günümüzdeki tüm anlamlarıyla iletişime vücut
verdiği için, iletişim teknolojileri tarihini bir hareketli metal harf basımı teknolojisi olarak matbaa ile başlatacağız. Ayrıca matbaa, insanlar arası iletişimde kullanılan ve belirli düzeyde bir mühendislik gerektiren ilk makinedir. Williams, teknoloji tarihinin
kalbinde makinenin yattığını, aletler ve makineler olmaksızın teknoloji tarihçisinin profesyonel kimliğini kaybe deceğini ileri
sürüyor (2000, s. 660-661). Bu bakımdan da, iletişim teknolojileri tarihinin matbaayla başlatılmasının makul bir seçenek olduğunu düşünüyorum.
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deniyle, birçok yenilik giderek daha olağan bir şekilde karşılanmaktadır ve kanıksanmaktadır. Bu durum, bugünün hızlı ve yenilikleri kanıksayan dünyasından geçmişin yavaş ama önemli değişikliklerini değerlendirmek durumunda olan iletişim teknolojileri tarihçisi için üzerinde düşünülmesi gereken bir sorundur. Gutenberg’in hareketli metal harfler kullanan ve elle çalışan tipo baskı makinesi 1450’den ancak üç
buçuk asır sonra, 1811’de Koening’in buhar gücüyle çalışan makinesinden sonra
1846’da rotatife evirilebilmiştir. Bugünün gözlükleriyle bakıldığında olağanüstü bir
yenilik olarak görünmeyebilecek litografik baskı, hem kendi döneminde getirdiği
yenilik hem de günümüz ofset teknolojisinin öncülü olması bakımlarından aslında
önemli bir teknolojik atılım olarak değerlendirilebilir.
Tarihçinin günümüz insanı olarak geçmişin iletişim teknolojilerine bakarken yaşadığı ikinci sorun, “teknolojik determinizm” kavramıyla özetlenebilen ve günümüzde özellikle yeni iletişim teknolojilerin göz kamaştırıcı etkisiyle kendini belki de daha kolay mazur gösterebilen anlayıştır. “Toplumsal dönüşümü temel olarak teknolojinin gerçekleştirdiği” şeklinde biraz da abartılı bir şekilde özetleyebileceğimiz bu
anlayış, yaygın bir ideoloji olarak günümüzdeki toplumsal dönüşümleri açıklama
iddiasıyla sıkça kullanılmaktadır. Bu anlayışa yönelik haklı eleştiriler bir yana, teknolojiye atfedilen bağımsızlığın ve determinist gücün özellikle geçmişteki toplumsal
dönüşümleri açıklamakta oldukça zayıf kaldığını vurgulamalıyız. Geçmişte matbaanın icadının feodalizmin yıkılıp kapitalizmin gelişmesinin başlıca nedeni sayan görüşler, bugün örneğin internetin kapitalizm sonrası yeni bir toplumsal dönüşüme
otomatik olarak yol açacağı gibi yüzeysel görüşlerle benzerlik göstermektedir.
Geçmişteki teknolojik yenilikler, birer devrim olarak kabul edilseler bile –ki çoğu
gerçekten öyledir- günümüzdekiler kadar geniş coğrafyalardan her kesimdeki insanların gündelik hayatını bütünüyle kapsayacak güçte değillerdi. Geçmişte iletişim olgusu, ilgili sınırlı sayıdaki insandan başkasını ilgilendirmezken bugün eskiye oranla
daha çok insanı ilgilendirir hale gelmiştir (Alemdar: 1981, s.6-7). Matbaa ile televizyonu bu bağlamda tipik olarak karşılaştırabiliriz. Matbaa, uzun yıllar sınırlı bir şekilde daha çok Avrupa burjuvazisini etkileyebilmişken, televizyon, icadından kısa bire
süre sonra dünyanın neredeyse tümünde her sınıftan insanın gündelik hayatında
önemli bir belirleyicilik gücüne erişti. Bugünün gözlüğüyle geçmişin iletişim teknolojilerini değerlendirirken, tarihte insanlık için birer devrim sayılabilecek teknolojik
yeniliklerin, ortaya ilk çıktıkları dönemdeki insanların gündelik yaşamlarında yarattıkları etkinin bugünküyle kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığını kabul etmeliyiz.
İletişim teknolojileri tarihi yazımı açısından tartıştığımız bu kısıtların çizdiği çerçeve içinde, Türkiye’nin iletişim teknolojileri tarihine matbaadan başlayabiliriz.
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Matbaa
Matbaanın Osmanlı’ya girişinin, 1729’da Müteferrika tarafından basılan Vankulu
Lügatı’yla (Gerçek: 1939, s. 7 ve 59-63; Kabacalı: 2000, s. 15-21; İnuğur: 1993, s.
153-157)Gutenberg’in hareketli metal harfli matbaayı icadından yaklaşık üç yüz yıl
sonra gerçekleşmesinin nedenleri tartışılmıştır.
Genellikle bu gecikmenin temel nedeni olarak Osmanlı’nın yenilikleri almadaki
muhafazakârlığı kabul edilmektedir.
Ancak, yukarıda değindiğimiz, günümüz gözlüğüyle geçmişe bakarken karşılaştığımız yanılsamayı da hatırlamalıyız: teknolojilerin değişme ve yayılma hızı, günümüzdeki gibi değildi. Bu bakımdan, yeniliklerin alınması ve yayılmasındaki muhafazakârlık gibi sosyal/siyasal ya da hattatların mesleki direnişi gibi ekonomik etkenler
matbaanın gecikmesinin temel nedenleri olsa da, 2 15. yüzyılda bir icadın yayılmasının zaten çok da hızlı olamayacağını kabul etmeliyiz. Nitekim bir 19. Yüzyıl icadı
olan telgrafın Osmanlıya girişi, 19. yüzyıldaki teknoloji yayılma hızına uygun olarak
daha kısa sürede gerçekleşebilmiştir.
1937’de Samuel Morse tarafından icat edilen telgrafın 1947’de Sultan
Abdülmecid’e sunumundan hemen sonra askeri önemi kavranmış ve fazlaca bir tepki
çekmeden hızla yayılabilmiştir (Bektaş: 2000, s. 671-672 ve 693) ve Osmanlı imparatorluğu 1865’de o zamanki adı Uluslararası Telgraf Birliği olan ITU’un ilk kurucuları arasında yer alabilmiştir. Abdülmecid’den çalışmaları nedeniyle bir nişan alan
Samuel Morse, onun için “… icadımın değerini anlayan Avrupalı ilk büyük insan …”
ifadesini kullanmıştır (Yazıcı: 1985, s. 1647).
Basım teknolojisi açısından Türkiye’nin yaşadığı en ilginç deneyim şüphesiz ki
harf devrimi ile ilgilidir. Basım teknolojisinin Osmanlı imparatorluğunda kullanımı
sırasında bu teknolojiye harf dökümcülüğü dışında önemli bir katkı yapılamamıştır.
Harf dökümcülüğü konusunda ise, başta Türklerin Gutenberg’i diye tanınan Ohannes
Mühendisyan olmak üzere (Kabacalı: 2000, s. 101-104; Tuğlacı: 1991; Derman:
1980, s. 106-107) birçok Ermeni, Osmanlıcada kullanılan Arap alfabesini belirli bir
ölçüde basım teknolojisine uygun hale getirmişlerdir.3

2
Niyazi Berkes (2003), basım sanatına yönelik sınırlamaların şeriattan değil “Osmanlı devlet sistemine özgü lonca sınırlamalarından” geldiğini savunmaktadır (s. 58).
3
Arap harfleri konusu, Osmanlı imparatorluğuna dışardan ithal yoluyla giren diğer iletişim teknolojileri için de önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmıştır. Telgraf teknolojisi bu konunun önemli bir örneğidir. 1856’da Mustafa Efendi’nin Arap harfleriyle
Osmanlıca Morse alfabesi geliştirme çabalarından Morse alfabesinin Osmanlıca harflere uyumundaki zorluklar karşısında
vazgeçilmiş ve 1877’de İzzet Efendi’nin Latin harfleriyle Osmanlıca Morse alfabesinde karar kılınmıştır (Başaran: 2000, s. 92 93). Bürokraside ve orduda Arap harfleriyle yazmaktan kaynaklanan kimi sorunları ortadan kaldırmak için de çeşitli girişimler
yapılmıştır. Bunlardan en dikkat çekeni, II. Meşrutiyet dönemi aydınlarından Dr. İsmail Hakkı Bey’in harfleri birleştirmeden
ayrı ayrı yazmayı öneren ayrık harfler (hurûf-ı munfasıla) sistemidir. Bu sistem daha sonra bazı değişikliklere Enver alfabesi
diye de adlandırılmış ve kısa bir süre kullanılmıştır. Harf konusu, Tanzimat’tan Meşrutiyet’e, oradan da Cumhuriyet’e devreden
bir konudur (Uyanık ve Çam, 2014; Akçay, 2007; Tongul, 2004). 1928 yılında gerçekleşen Türk yazı devrimi önceki deneyim-
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Arap harfleriyle yazılan Osmanlıcada karşılaşılan sorunlara, dizilecek karakter
sayısını artırmasına rağmen okumayı kolaylaştıran harekelerin kullanılması, harflerin
birbirinden ayrı yazılması gibi çeşitli çözümler önerilmiştir.4 Ancak, tüm bunlara
karşın Arap harfleriyle Osmanlıca dizgideki zorluklar hep gündemde kalmıştır
(Kabacalı: 2000, s. 169; Güz: 1989, s. 91-94).
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında varlığını Osmanlı’dan aldığı bu
zorluklarla sürdürebilen basım teknolojisi, bu kez 1928 yılında Latin harfleriyle
Türkçeye geçişle başka yeni sorunlarla karşılaşmıştır.
Harf devrimi, basım teknolojisi açısından karakterlerin birleşik yazılmamasına
bağlı olarak basılacak karakter sayısının azalması nedeniyle dizgide büyük kolaylık
getirmiştir. Buna karşın, alfabe değişikliğinin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi, yeteri sayıda yeni Latin dizgi harfleri ve bu harfleri kullanabilen dizgici kıtlığı ile bu
harfleri okuyabilenlerin azlığı gibi nedenlerle basında bir tiraj kaybı ortaya çıktı
(Acar, 2011, s.9-10; Kabacalı: 2000, s.172-175; Kocabaşoğlu: 1982, s.101-102; Güz:
1989, s.107-112).
Ancak zamanla, Latin harfleriyle Türkçeye ilişkin sorunlar büyük ölçüde çözülmüştür. Bu başarıda basına verilen devlet yardımı ve yeni harflerin gümrüksüz ithalatı gibi teşvikler de önemli olmuştur (Şimşir, 2008, s.225-228). Türkçeye özgü bir
karakter setinin görece erken bir tarihte ve hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi, daha
sonraları telex, teletext ve son olarak da bilgisayar teknolojilerinde alfabeden kaynaklanan sorunların oldukça az seviyede kalmasını sağlayabilmiştir.5
Tanzimat sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda, vilayet matbaaları aracılığıyla matbaacılık başkent dışındaki yerlere de yayılmış, kendine özgü bir yerelliği sağlamanın
yanı sıra İstanbul’dan gelen matbaa ustalarının yanında birçok yeni matbaacının yetişmesine neden olmuştur (Varlık, 1985: 99-102). Bu başlangıç 2. Meşrutiyetten sonra neredeyse bir süreli yayın patlamasına yol açmış ve Milli Mücadele döneminde
lerden beslendiği gibi, başta Azerbaycan olmak üzere SSCB’de yaşayan Türklerin de katkıda bulunduğu bir süreçtir (B. N.
Şimşir, 2008, s. 98-155).
4
Öte yandan, hattat elinden çıkmış el yazması Arap harfleriyle Osmanlıca okuma alışkanlıklarını sürdürenlere hitap edebilmek için grafik tabanlı taşbasmacılık (litografya) tekniği Osmanlı coğrafyasında oldukça yaygındır. Bu eski basım tekniği
Avrupa’da giderek gözden düşerken, Osmanlı’da gelişmesini sürdürebilmiştir. Taşbasmacılık tekniği, Kayol’lerin (Henri Cayol
ve yeğeni Jacques Caillol) 1831’de İstanbul’da kurduğu litografya matbaasıyla Osmanlı coğrafyasında hızla yaygınlık kazanmıştır (Danacıoğlu: 1993, s. 169; Kabacalı: 2000, s. 41-45 ve 93; Akbayar: 1985, s. 1682-1683). 1915 yılındaki sayıma göre
Osmanlı İmparatorluğu genelinde 109 tipografi, 67 litografi, 21 el litografisi ve 54 pedallı baskı makinesi bulunuyordu (Altun,
2006, s. 29). S. N. Gerçek, d’Herbelot’un Bibliothèque Orientale (1697) adlı eserinden bu konuyla ilgili şu alıntıyı yapıyor: “…
Türk, Arap ve Farsların matbu kitaplardan zevk almadıklarını da buraya ilave lazım gelir. Matbu kitaplar daha faydalı ve okumak daha kolay olmakla beraber onlar, fena bir yazı ile yazılmış bile olsa, yazma kitapları en iyi tabolunmuş bir kitaba tercih
ediyorlar. Bu cihet matbu kitapların, yazısı da güzel olan yazma kitaplardan, daha kolay ve daha zevkle okunduğunu nefisleri nde tecrübe edenlere acayip görünür ise de … netice bu milletlerin matbu kitaplardan hoşlanmadığıdır.” (1939, s. 19).
5
Latin alfabesinin temel alınmasına karşın kendine özgü karakterler nedeniyle Türkçe’nin bilgisayar ve diğer bilişim cihazlarında kullanımı başlangıçta sorunlu olmuş, ancak Latin alfabesi kullanmayan diğer dillere kıyasla daha kolay çözülebilen
bu sorunlar yeni standartların tanımlanmasıyla hızla ortadan kaldırılabilmiştir. Standart Latin karakter setinde bulunmayan ç , ö,
ü, ş, İ, ı, ğ harflerini içeren ilk Türkçe karakter seti, ISO 8859-9 standardıyla Latin-5 dizisi olarak tanımlanmıştır ve MS DOS
için 857 ve MS Windows için 1254 kod sayfalarında seçilmiştir.
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önemli işlevlere sahip bir yerel basını ortaya çıkarabilmiştir (Varlık, 1999:104-106).
Türkiye’de 1960’larda radyoculuğun “il radyoları” aracılığıyla yaygınlaşması deneyimine benzetebileceğimiz bu gelişim, matbaa teknolojisi açısından bir tür “yurt içi
teknoloji transferi” olgusunu gündeme getirmiştir.
Bu transfer, bir yandan eskimiş İstanbul makinelerinin taşraya gönderilmesi şeklinde gerçekleşirken, diğer yandan da istisnai olarak, Ordu’da 1928 yılında düz kazanlı baskı makinesinin tahtadan taklidi örneğinde olduğu gibi, yerli amatör üretime
olanak sağlıyordu (Kabacalı, 2000:275-276). Macar asıllı Laslo Paranyi’nin silah
fabrikalarında teknisyen olarak elde ettiği deneyimi baskı makineleri üretiminde kullanma girişimi ise, 1940’larda birkaç makineden sonra karşılaşılan mali sorunlar nedeniyle yarım kalmıştı (Evliyagil, 1977:s.31).
Bu istisnaların dışında, matbaa makinelerinin tümü ithalat yoluyla Türkiye’ye giriyordu. Özellikle, 1950’lerden itibaren, Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan başta Heidelberg olmak üzere Alman üretimi makineler, 6 1980’lerde çoğunluğu Amerikan ve Japon üretimi ofset makinelerin rekabetine kadar egemenliklerini sürdürdüler.
1956’da Şevket Rado’nun o yıllar önemli bir yenilik olarak kabul edilen tifdruk teknolojisini kullanan Hayat’ını, Haldun Simavi’nin 1964’de Yeni Gazete, 1967’de Son
ve 1968’de Günaydın’ı yayınladığı web ofset deneyimi takip etti. 1980’lara gelindiğinde ise bilgisayarın tüm dizgi, mizanpaj ve tasarım işlemlerini üstlendiği ve ofset
makineleri de kontrol ettiği döneme geçilmiş oldu.
“Yoksul ülkenin varsıl medyası” diye özetlenen görüşün iletişim teknolojileri tarihi açısından anlamı, teknolojinin ülkede üretilmeyip özensizce ithal edilmesi nedeniyle, o teknolojiyle yapılacak üretimde ortaya çıkan düşük kapasite kullanımıdır.
Türkiye’de genel olarak basım sektöründe toplam kapasitenin ne kadar olduğuna ilişkin kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, talebin üzerinde bir kapasite bulunduğu
çoğunlukla kabul edilmektedir (DPT, 2000:s.3). Bu durumun gazete basım sanayi
için de geçerli olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllarda Almanya’da Heidelberg firmasında işçi olarak çalışan yazar Bekir Yıldız’ın anlattıkları, bu tür teknolojik savurganlığa tipik bir örnek oluşturuyor:
“Dünyanın en gelişmiş baskı makinelerini, matbaa makinelerini üreten bir fabrika, broşürlerini böylesine ilkel diyebileceğimiz bir teknikle... elle dizer basardık.
Sanırım, Heidelberg Fabrikasında broşürler 1970’lere kadar da böyle basıldı. Çünkü... o tarihlerde ofset tekniği henüz oralarda da yaygınlaşmamıştı... Düşünsenize

6

Heidelberg maşalı pedal ve kazanlı tipo baskı makinelerinin Türkiye’de benimsenmesinin nedeni olarak, aynı zamanda
Cumhuriyet’in rotatif ustası olan Willi Blumel’in temsilciliğini yaptığı Heidelberg firmasının ödeme koşullarında sağladığı
kolaylıklara paralel olarak Blumel’in bu makineleri iyi kullanıp azami faydayı sağlayabilen birçok ustayı yetiştirmesi gösterilmektedir (Türker: 1980, s. 134; Kartay: 1985, s. 40-41; Kabacalı: 2000, s. 267 ve 271).
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bir, en modern baskı makinelerini üreten, ofset makineler yapan bu büyük kuruluş,
kendi tanıtma dergisini kendi üretimi olan linotip veya entertiplerle dizdirmiyor
da, elle dizdiriyor. Hiç unutmam...” (Ceyhun, 1985:169-169).

Radyo
Radyonun teknolojik açıdan iki öncülü var: Birincisi telgraf, ikincisi telefon.
Telgraf, ilk elektrikli iletişim aygıtı olarak, iletişimde bulunulacak yerin gidilecek yer
olması zorunluluğunu ortadan kaldırarak, iletişimle ulaşım arasındaki zorunlu bağı
yeniden tanımlamıştır. Telgrafla bir kez ulaşarak hat çekebildiğiniz yerlere artık fiziki olarak ulaşmadan iletişimde bulunabilirsiniz. Telefon, her türlü sesi uzaklara, doğal seslerin ulaşamayacağı kadar uzaklara gerçek zamanlı olarak iletebilen ilk elektrikli iletişim aygıtıdır. Radyo ise, ilk yıllardaki adlandırmalarıyla telsiz telgraf ve
telsiz telefon, hiç ulaşılamayan yerlerle de iletişim olanağını sağlayabilmiştir. Radyo
tek başına bir kişinin icadı değildir ve kronolojik olarak birbirini takip eden çok sayıda önemli teknolojik yeniliğin sonucunda geliştirilebilmiştir.
1837 yılında Samuel Morse telgrafı icat etmiş, 1876’da Graham Bell ilk telefon
patentini almış, 1885’de American Telephone and Telegraph Company (AT&T) kurulmuştu. James Clark Maxwell’in araştırmalarını takip eden Heinrich Hertz 1887’de
kıvılcım atlamalı yöntemle elektromanyetik dalgaları üretmiş, 1891’de ise Nikola
Tesla rezonans ilkesine dayalı aktarma bobini sitemini geliştirmişti. Bu buluşlara
dayanarak Guglielmo Marconi, 1894’de Bologna’da ilk telsiz verici antenini üretmiş
ve 1897’de ABD’de kurduğu şirketiyle ABD donanmasına telsiz alıcı-verici satmaya
başlamıştı. Kanadalı Reginald Fessenden 1905’de elektromanyetik dalgalar üzerinden ses iletimini sağlayan sitemi üretmiş ve 1906’da ilk telsiz ses yayınını gerçekleştirmişti. Daha sonraları, Harold D. Arnold1913’de radyo lambasını geliştirip imal
ederek 1915’de ilk transatlantik radyo-telefon görüşmesini gerçekleştirmiş ve radyo
elektroniği dönemi başlamıştır.1919’de RCA kurulmuş ve De Forest, Armstrong ve
Sarnoff’un çabalarıyla geliştirilen lambalı radyo alıcıları yaygın şekilde satılmaya
başlanmıştır. İlk düzenli radyo yayınları 1920’de ABD’de Pittsburg’da KDKA istasyonundan başlatılmış ve böylece bir kitle iletişimi olarak radyo yayıncılığı dönemine
girilmiştir.7
7
“Matbaanın ilk ne zaman kullanıldığı” ya da “ilk gazetenin ne zaman basıldığı” sorularına verilen yanıtlarda olduğu gibi,
ilk radyo yayınının ne zaman yapıldığı da oldukça tartışmalıdır. Bu tartışma genel olarak, radyo yayınının tanımı üzerine odaklanmaktadır. Radyo yayınının nasıl tanımladığına göre, ilk radyo yayının tarihi de değişmektedir. Örneğin, telefon hatlarını
kullanarak noktadan noktaya müzik yayını yapmak, bir telsiz telefon vericisiyle konser nakletmek gibi deneyimlerin tümü farklı
tarihleri başlangıç olarak kabul edilmesini gerekçelendirmektedir. Bu konudaki tartışmalar için bkz. Mishkind (2001). Benzer
şekilde, Türkiye’de de ilk radyo yayınlarının başlangıç tarihi için, radyo yayıncılığı için kurulmuş ilk kurum olan Telsiz Telefon
Türk Anonim Şirketi’nin (TTTAŞ) İstanbul vericisinden yapılan düzenli yayınların başladığı 6 Mayıs 1927 tarihi yaygın olarak
kabul edilmektedir (Kocabaşoğlu: 1980, s.29). Ancak, radyo bir telsiz alıcı-verici sistemiyle ses iletimi olarak değerlendirildiğinde, Yüksek Muallim Mektebi’nden Darülfünun bir salonundaki dinleyicilere konser naklinin yapıldığı deneme yayınına
dayanarak 1923 yılı da başlangıç olarak kabul edilebilir (Akagündüz, 2014, s.361; Kocabaşoğlu: 1980, s.11).
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Diğer birçok iletişim teknolojisinde olduğu gibi radyo da askeri kullanım pratikleri içinde şekillendi. Radyo cihazları, 1900’lerin hemen başında önce telsiz telgraf,
sonraları da telsiz telefon olarak İngiltere, Almanya ve ABD’de donanma başta olmak üzere çeşitli askeri amaçlarla kullanılmıştır. Fransa’da Eiffel kulesi, 1905’de
hurdaya çıkarılmasına rağmen askeri bir telsiz vericisi için en iyi konum olanağını
tanıması nedeniyle, yaratıcılarının hiç düşünmedikleri bir rolü üstlenerek varlığını
sürdürebilmişti.
Eiffel kulesindeki bu ilk askeri verici sonraları radyo yayıncılığında da kullanılmıştır, dolayısıyla Fransa’da radyoculuğun kökeni askeri pratiklere dayanmaktadır
(Jeanneney: 1998, s.144, 150). I. Dünya Savaşı radyo teknolojisinin gelişimini hızlandıran koşulları hazırlamıştı. Özellikle telsiz telgraf vazgeçilmez bir askeri araç
olarak yaygınlaşmış ve telli bölüklerinin yanı sıra telsiz bölükleri de askeri örgütlenmede yer edinmişlerdir.
Osmanlıda ilk telsiz telgraf 1900’lı yıllardan itibaren özellikle Trablusgarp ve
Balkan savaşları sırasında kullanılmaya başlanmıştır (PTT, 2009, s.51-53)8. Ulusal
Kurtuluş Savaşı sırasında ilk telsiz telgraf ise 1921 yılında kullanılmıştır (Çukurova:
1994, s.55. den aktaran, Başaran: 2000, s.123)9.
Türkiye’de ilk radyo yayınlarının yapılmasında kullanılan 5’er Kw.lık İstanbul ve
Ankara uzun dalga vericileri de yurt içi ve dışı haberleşmeyi sağlamak üzere PTT,
Milli Müdafaa ve Bahriye Bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan teknik
komisyonun hazırladığı şartnameye göre bir Fransız şirketine yaptırılan telsiz telgraf
vericileriydi ve sonradan gerekli donanım eklenerek normal radyo yayıncılığında
kullanılmışlardı (Kocabaşoğlu: 1980, s.9-10).
1937’de çıkarılan ve uzun yıllar Türkiye’de radyo rejimini belirleyen önemli bir
belge olan 3222 sayılı telsiz kanununun birçok maddesinin askeri kısıt ve kayıtlara
göndermede bulunması (Atabek, 1983: 4-9); şehir dışına yerleştirilen güçlü orta ve
uzun dalga verici istasyonlarının yanı sıra şehirdeki stüdyoların da askeri koruma
altına alınması; askeri bölgelerde anten yasağı uygulaması10 ve radyo teçhizatını üreten birçok firmanın, (örneğin Türkiye’de birçok radyo yayın vericisi kuran Marconi,
Thomson CSF ve TEM firmalarının) aynı zamanda askeri elektronik sanayii alanında
8
Trablusgarp savaşında kullanılan ilk telsiz telgraf sisteminin 1905’de Almanlar tarafından Derne (Libya) ve Gelemiş’te
(Patara-Antalya) kurulduğu, bir süre Osmanlı’nın askeri haberleşmesini sağladığı, 1911’de İtalyan donanması tarafından
Gelemiş istasyonunun bombalanmasıyla sistemin devre dışı kaldığı belirtilmektedir (Oral, 2009).
9
Osmanlı döneminde I. Dünya Savaşı sırasında kullanılan bir telsiz telgraf cihazının Gerze’den (Sinop) Kastamonu’ya
1920 yılında getirilerek kurulmasıyla Ankara hükümetinin ilk telsiz-telgraf haberleşmesi siteminin kurulduğu belirtilmektedir
(PTT, 2009, s. 227-228)..
10
TTTAŞ dönemi ilk radyo yayınları sırasında Genelkurmay tarafından askeri bölgelere yakın yerlerde anten kullanımının
yasaklandığı ileri sürülmüştür. Suphi Nuri İleri, babası Rasih Nuri İleri’nin anılarını aktarırken, Kazım Karabekir döneminde
casusluk korkusu nedeniyle böyle bir yasaklamaya gidildiğini, ancak sonraları Almanya’daki uygulamaları dikkate alan Kazım
Karabekir’in bu yasağı kaldırttığını belirtilmektedir (İleri, 1995).
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çalışan şirketler olması, radyonun öncelikle askeri bağlamlı bir teknoloji olduğu görüşünü doğrulayan diğer saptamalardır 11.
Radyo teknolojisinin askeri ve stratejik bağlamının en belirgin olduğu alan,
jamming diye adlandırılan ve radyo vericilerinin neredeyse birer silah gibi kullanıldığı uygulama alanıdır. Bir ülkeden başka bir ülkeye yönelik olarak yapılan yayınların
engellenmesi için aynı frekanstan gürültü yayınlama uygulaması olan jamming (Atabek: 2001, s.53-54), radyonun uluslararası politik ilişkilerde giderek önemli bir araç
haline gelmeye başladığı II. Dünya Savaşı öncesinden bugüne kadar yapıla gelmiştir.
Ocak 1933’de Hitler’in Münih’ten Avusturya’ya yönelik güçlü bir radyo vericisiyle yaptığı propaganda yayınını etkisiz kılmak için Avusturya Başbakanı
Dollfuus’un, Bisemberg platosuna aynı frekanstan yayın yapan ve o zaman için en
yüksek güç seviyesi sayılan 100 Kw.lık bir vericiyi yayına sokması, radyolar çatışmasının ilk örneğini oluşturmuştur (Jeanneney: 1998, s.169-170). 2. Dünya Savaşı
sonrasında Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki Soğuk Savaş çok yoğun jamming
uygulamalarının da gerekçesi olmuştur12.
Türkiye’de de bazı dönemlerde Bizim Radyo ve TKP’nin Sesi yayınlarına
jamming uygulanmıştır 13.

11

Marconi firması “Türkiye Milli Radyosu” adıyla ilk yüksek güçlü (120 Kw.) uzun dalga vericisini ve 20 Kw.lık ilk kısa
dalga vericisini 1937’de Etimesgut’a kurmuştur. Aynı firma 1950’de de Ankara-Çakırlar’a Kore Savaşına katılan askeri birliklere yönelik yayınları gerçekleştirmekte kullanılan 100 Kw.lık kısa dalga vericisini kurmuştur (TRT, 1973, s.5-6; Keloğlu İşler ve
Analı, 2015, s.93-95; Akarcalı 2003, s. 61-70). Thomson CSF firması ise 1200 Kw. uzun dalga Ankara-Polatlı (1972) ve 1200
Kw orta dalga İstanbul-Mudanya (1974) vericileri başta olmak üzere bir çok vericiyi imal edip kurmuştur (TRT: 1980). Öte
yandan, 1960’lı yıllarda düşük güçlü il radyo vericilerini monte eden TEM Kollektif Şirketi’nin Milli Savunma Bakanlığı ile
arasında bir “gizli sözleşme” bağıtlandığını 3.6.1965 tarih ve 3037/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararından öğreniyoruz. TEM
Kollektif Şirketi hakkında, İstanbul’da Esat Konuk ve Ortağı tarafından kurulduğu, bilumum telekomünikasyon tesisi, radyo
verici sistemleri, radar ve seyrüsefer cihazları ve parçaları ticareti yaptığı ve AEROTRON, AIRMEC LTD. ve A.P.T.
ELECTRONIC gibi yabancı firmaların temsilciliğini yürüttüğü bilgilerinin (TRAC, 1964) dışında ayrıntılı bir bilgi bulunamamaktadır.
12
Sovyetler Birliği özellikle, ABD’nin resmi olarak sahiplenmediği, ancak sonraları CIA’nin desteğiyle yayın yaptığı açığa
çıkan Radio Free Europe (RFE) ve Radio Liberty (RL) yayınlarını, kendi ve müttefiklerinin vatandaşlarına yönelik yıkıcı propaganda kabul ederek jamming uygulamasıyla engellemeye çalışmıştır. RFE ve RL yayınlarında zaman zaman ABD’nin resmi
Voice of America (VOA) vericilerinin de kullanılması, bu vericilere aktarıcı röle olanağı tanıyan bazı NATO ülkeleriyle SSCB
arasında gerginliğe neden olmuştur. Bu ülkelerden Yunanistan, Kavala ve Rodos’ta yüksek güçlü orta ve kısa dalga VOA vericilerini barındırmaktadır. ABD 1954 yılında İstanbul’da RFE vericilerini yerleştirmek istemiş ve bu nedenle de 3222 sayılı
telsiz kanununda 1955 yılında yapılan bir değişiklikle “takati bin kilovattan aşağı olmamak üzere” yabancıların Türkiye topraklarında radyo vericisi kurmalarına ve işletmelerine olanak tanınmıştır (Kocabaşoğlu: 1980, s.362-363). Ancak bu vericiler
Türkiye’ye değil Yunanistan’a kurulmuştur (Gönenç, 1977, s.225). Adnan Menderes döneminin Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlerinden Altemur Kılıç, 2006 yılında yaptığımız görüşmede, RFE ve RL verici ve antenlerin gemilerle Mersin
limanına geldiğini, ancak hükümetten izin çıkmayınca geri gönderildiğini ifade etmiştir. Bu izinin verilmemesindeki temel
nedeninin, SSCB ile ilişkilerin bozulmasının istenmemesi olduğunu düşünüyoruz. Uygur Kocabaşoğlu, Menderes hükümetinin
bu tutumuna neden olarak, o yıllarda CHP’nin de telsiz kanununa konan bu istisnai hükümden yararlanarak bir CHP radyosu
kurma düşüncesi karşısında güç durumda kalmak istememesini göstermektedir (1980, s.362). ABD ’nin bu girişimlerine benzer
şekilde, Orta Doğuya yönelik Fransızca yayın yapan Monte Carlo radyosu vericilerinin, 1969 yılında Türkiye’nin güneyinde
İskenderun-Mersin-Adana arasında bir alana kurulması için Fransız SOFIRAD şirketince girişimlerde bulunulmuştur (Tuğrul:
1975, s.102-104). Bu talep de kabul edilmemiş ve söz konusu verici daha sonra 600 Kw.lık orta dalga aktarıcı verici olarak
Güney Kıbrıs’da kurulmuştur. Menderes hükümetlerinin ülke topraklarında yabancı radyo vericilerine izin vermekteki isteksizliği dikkat çekicidir.
13
Hollanda’daki Uluslararası Toplumsal Tarih Enstitüsü web sitesine göre 1958’de Budapeşte’de yayına başlayan Bizim
Radyo, daha sonra 1974’de TKP’nin Sesi radyosu da katılarak yayını Leipzig’den sürdürdü
(http://www.iisg.nl/archives/gias/t/10771610.html). 1987’de her iki radyonun kısa dalga 6200, 9585 ve 11820 KHz frekanslarını
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Küçük güçlü il radyoları vericileri dışında Türkiye’de başlangıçtan 1980’lere kadar kurulan radyo vericilerinin tamamı ithalat yoluyla getirilmiş ve yabancı firmalarca kurulmuştur. 1960’larda yayına başlayan 2 Kw. gücündeki orta dalga il radyoları
vericileri ise TEM Kollektif Şirketi tarafından monte edilmiş vericilerdir (TRT: 1972,
s.7-8). Ancak, 1980’lerden sonra TRT ve Aselsan kendi tasarladıkları vericileri bir
ölçüde yerli malzeme kullanarak imal edebilmişlerdir. Ancak vericilerin kolayca ithal
edilebilmesi, bu teknolojinin plansız ve özensiz kullanımına neden olmuş, FM vericileri yaygınlaştırma politikası uygulanırken eski AM vericileri yenileri kurulunca hızla devre dışı bırakılmıştır (Atabek: 1994, s.173-175). Bu durum, tıpkı matbaa makinelerinin hızla elden çıkarılmasında olduğu gibi, kendisi teknoloji üretmeyen ülkelerin, eski teknolojiyi kolayca gözden çıkarabilmesine tipik bir örnek oluşturmaktadır.
1950’de kurulan 100 Kw.lık Ankara kısa dalga ve 150 Kw.lık İstanbul Ümraniye orta
dalga vericileri, henüz eşdeğerleri Avrupa’da kullanımdayken, 1980’lerin sonunda
devre dışı bırakılmışlardır. FM bandı vericilerinin yaygınlaşması ve eski teknolojideki verici bakım masraflarının artması gerekçeleriyle TRT uzun, orta ve kısa dalga
AM vericilerinin devre dışı bırakılması uygulamasına 2000’li yıllarda da devam
edilmiştir.
Buna karşın, radyo alıcıları alanında teknolojik gelişmeler biraz daha olumludur.
Özellikle 1960’lerden sonra bir radyo montaj sanayii ortaya çıkmış ve bu sanayii bir
ölçüde günümüzdeki elektronik sanayinin temelini oluşturabilmiştir. 1998 yılı için
tüketim elektroniği alt sektörünün toplam elektronik sektöründeki payı üretim için %
50, ihracat için ise yüzde 70’den fazladır (DPT: 2001a: s.40-42). Hâlbuki aynı yılda
elektronik sanayinin en temel alt sektörü olan bileşenler (components) alt sektörünün
tüketim ihracattaki payı yüzde 5.9’dur. Tüketici elektroniği alt sektöründeki bu hızlı
gelişmeyi bir ölçüde, daha sonra televizyon sanayine dönüşecek olan radyo montaj
sanayine bağlamak olanaklıdır.
Yerli montaj radyo alıcısı konusunun bir başka boyutu da ucuz halk radyosu tartışmalarıyla ilgilidir. 1930’lu yılların sonlarında radyo alıcılarının fiyatı ortalama
memur maaşından fazlaydı (Kocabaşoğlu: 1980, s.146) ve bunun nedeni olarak vergi
ve harçların yüksekliği gösterilmektedir. 1937’den sonra gümrük vergisinde indirime
gidilmesine karşın beklenen ucuzlama sağlanamayınca “halk tipi” ucuz alıcılar yapılması fikri ortaya atılmış, ancak bu tasarılar gerçekleşememiştir (Kocabaşoğlu:
1980, s.144-145). Benzer bir girişim, ucuz alıcı fikrini belirli frekansları (Alman radyo frekanslarını) alan kontrollü alıcı fikriyle birleştiren Goebbels’den gelmişti.

kullandığı belirtilmiştir (Dexter, 1987, s.571). Çeşitli dönemlerde bu yayınlara karşı Türkiye ’den jamming yapılmıştır; bunun
için Ankara’daki eski 20 KW.lık kısa dalga yurt dışı vericisinin kullanıldığını tahmin ediyoruz.
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Volksempfanger (halk alıcısı) girişimi Almanya’daki alıcı sayısını önemli ölçüde
artmasına neden olmuştu (Jeanneney: 1998, s.172). Ancak gerçek ucuzlama
transistörün yaygınlaşmasıyla 1950’lerin sonlarında başladı ve radyo montajı Türkiye
gibi ülkelerde de olanaklı hale geldi. 14
Türkiye’de radyo teknolojisinin gelişimi serüveninde il radyoları önemli bir durağı oluşturur. Bu radyoların kurulması 10 Şubat 1959 tarihli ve 4/11296 sayılı 27 ilde
küçük güçlü verici istasyonu kurulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararıyla gündeme gelmiştir. Askeri yönetim sırasında, 31 Aralık 1960 tarih ve 5/694 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile 27 ilde küçük verici kurulmasına yönelik önceki Bakanlar Kurulu
kararı kaldırılmışsa da daha sonra yapım aşamasında bulunulan verici cihazlarının
tamamlanmasına yönelik olarak 31 Mayıs 1961 tarih ve 5/1260 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yalnız 7 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Kars)
bu vericilerin kurulmasına onay verilmiştir (Kocabaşoğlu, 1980: 379-380; TRT,
1973:7).
Bu vericilerin tümü yerli montaj olarak imal edilmişler ve Eylül 1961 tarihinden
itibaren peş peşe devreye sokulmuşlardır. Yine 1961 yılında 120 Kw.lık uzun dalga
Ankara Etimesgut vericisinin gücü paralel çalışan 120 Kw.lık ikinci bir verici ile iki
katına çıkarılmıştır. Bu arada tıpkı 1927’de kurulun ilk vericiler gibi Toprak Mahsullerinin elindeki telsiz haberleşmesi için tasarlanmış vericilerden üçü Ocak 1961’de
Erzurum’da, Ekim 1963’de de İskenderun ve Diyarbakır’da radyo yayıncılığında
kullanılmak üzere devralındı (Kocabaşoğlu: 1980, s.381; TRT: 1973, s. 7-8). Orta
dalgada çalışan vericilerin gücü 2 Kw., kısa dalga Erzurum vericisi 1.Kw., kısa dalga
İskenderun ve Diyarbakır vericileri ise 300 watt gücünde idi 15. Bu radyo istasyonları
14
Türkiye’de ilk radyo montaj fabrikası Philips tarafından 1956 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 1960 yılında montajı yapılan 100 bin radyo alıcısının yüzde 70’ini (Türk) Philips gerçekleştirmişti (Kocabaşoğlu: 1980, s.290-291). Montaj sanayi diye
adlandırılan ve yurt dışından getirilen parçaların birleştirilerek iç pazara sunulması şeklinde özetlenebilecek sistem en belirgin
olarak 1960’lardan itibaren radyo üretiminde görülmüştür. Mamul ürünün (radyonun) ithalatının yasak ya da yüksek ithalat
vergisi ile çok sınırlanmış olduğu, yarı-mamul malzeme ve elektronik parçaların ithalatının düşük gümrükle vergilendirildiği ve
nihai ürünün iç tüketiciye ithal edildiğinde oluşacak fiyattan daha yüksek fiyata satıldığı bir sistem olan mont aj sanayi,
Avcıoğlu’nun (1978, s.792) deyimiyle “tatlı şartlarla” hızla gelişmiştir. Örneğin 1964 yılında radyo montaj firmalarının sayı sı
27’dir. Montaj firmaları gerçekte yabancı firmaların temsilcisi oldukları halde sanayici gibi gözükmektedirler (Avcıo ğlu, 1978,
s. 791-792).
15
TEM Kollektif Şirketi tarafından kurulan il radyolarının güç, frekans ve yayın tarihleri şöyledir: İstanbul: 2 Kw. 963
KHz, Eylül 1961; İzmir: 2 Kw. 1033 KHz Aralık 1961; Ankara: 2 Kw 1063 KHz Mart 1962; Adana 2 Kw. 1285 Nisan 1962;
Antalya 2 Kw. 1295 KHz. Haziran 1962; Gaziantep 2 Kw. 120 KHz Ağustos 1962 ve Kars 2 Kw. 1165 KHz Şubat 1963. Bu 7
vericiye ek olarak TEM şirketinin elinde bulunan prototip verici ise 2 Kw. güçle 1178 KHz üzerinden yayın yapan Van vericisi
olarak Ekim 1964’de devreye girdi. Mayıs 1967’de Erzurum 100 Kw. uzun dalga vericisi (Thomson CSF tarafından imal edildi)
devreye girince kısa dalga 7650 KHz 1 Kw. TMO Erzurum vericisi Diyarbakır’a gönderilmiş ve eski kısa dalga 9760 KHz 300
wattlık verici TMO’ya iade edilmiştir. Aynı şekilde 300 Kw.lık orta dalga Çukurova vericisinin (Japon NEC firması tarafından
imal edilmiştir) Mart 1968’de devreye girmesiyle kısa dalga 9770 KHz İskenderun vericisi TMO’ya iade edilmiş, orta dalga 2
Kw. Adana il radyosu vericisi de Aralık 1968’de Trabzon’a il radyosu olarak gönderilmiştir. Ağustos 1967’de orta dalga 100
Kw. İzmir vericisinin (Thomson-CSF tarafından imal edilmiştir) devreye girmesiyle eski 2 Kw. il radyosu da Ankara ve İstanbul’da olduğu gibi İzmir 2. Program olarak yayına devam etmiştir. Kasım 1969’da orta dalga 300 Kw. Diyarbakır vericisi
(Japon NEC firması tarafından imal edilmiştir) devreye girince eski kısa dalga 1 Kw. TMO Diyarbakır il radyosu vericisi, Nisan
1973’de orta dalga 600 Kw. Antalya vericisi (Japon NEC firması tarafından imal edilmiştir) devreye girince eski 2 Kw. Antalya
il radyosu vericisi ve Aralık 1978’de orta dalga 300 Kw. Trabzon vericisi (Japon NEC firmasınca imal edilmiştir) devreye
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teknik birçok sorun çıkarmış, yayınları il merkezlerinin ötesine ulaşamamış, personel
yetersizlikleri nedeniyle program üretememişler merkezden “paket program” takviyesi ile yayınlarını sürdürerek Tanzimat sonrası vilayet matbaalarının yerelliği gibi
kendine özgü bir yerelliği üretmişlerdir. Üstelik bu istasyonlar, TRT merkez personeli için de birer sürgün yeri olarak algılanmıştır (Tuğrul: 1979, s.48-48).16
3222 sayılı Telsiz ve 359 sayılı TRT kanunlarındaki yasaklayıcı kurallara karşın,
özel radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasına yasal olanak veren 1994 değişikliğine kadar geçen süre içinde de, TRT dışı resmi ve resmi olmayan radyo yayınları gerçekleştirilebilmiştir. İkili anlaşmalar çerçevesinde ABD üslerinde yayın yapan
orta dalga ve FM vericileri düşük güçlerine17 karşın bulundukları kent merkezlerinde
de izlenebilmiştir. TRT dışı resmi kuruluşlarca yapılan radyo yayınları genellikle
3222 sayılı Telsiz kanununun bazı hükümlerinden yararlanılarak başlatılmıştır. Bu
yayınların bir kısmı “okul radyosu” diye adlandırılan ve İstanbul, İzmir, Tokat, Malatya, Giresun gibi birçok kentte genellikle teknik eğitim veren okullarda monte
edilmiş düşük güçlü kısa dalga vericileri kullanarak günde birkaç saat olarak gerçekleştirilen yayınlardır 18. Yine teknik eğitim veren kurumlar bağlamında, Türkiye’deki
ilk FM bandı radyo yayıncılığı19 1954 yılında, ilk stereo yayın ise 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından başlatılmıştır (Karaca, 2912, s.248). Bunların yanı
sıra, genellikle haberleşme amaçlı telsiz vericilerine uygun modülasyon donanımı ve
stüdyo ekleyerek, okul radyolarına kıyasla daha yüksek güçlerde (0.250-1 Kw.) yayınlarını gerçekleştiren Türkiye Polis Radyosu, Meteoroloji’nin Sesi Radyosu gibi
resmi kuruluşlar da bulunmaktadır20. Bu yayınların iki ortak özelliği bulunmaktadır:
girince de eski 2 Kw Trabzon il radyosu vericisi devre dışı bırakılmışlardır. Bu arada Hakkâri’ye önce eski kısa dalga 1 Kw.
TMO vericisi yerleştirilerek Nisan 1973’den itibaren, sonra da eski İzmir orta dalga 2 Kw. TEM vericisi yerleştirilerek 1035
KHz. üzerinden Haziran 1979’dan itibaren yayına verilmiştir (TRT: 1973, s.7-11).
16
İl radyolarının durumunu değerlendiren Mahmut Tali Öngören, kısa dalgadan yayın yapan Hakkâri radyosu örneğinden
hareketle Şaban Karataş döneminde sürgün bir yeri olarak kabul edilen bu radyonun teknik olarak şehir merkezinden bile yeterince dinlenemediğini vurguluyor. Öngören, bölgeye özel hiçbir programın hazırlanmadığını; halkın “kanser saati” olarak adlandırdığı “konser saati” gibi merkezden özensizce gönderilen paket programların yayınlandığını ve bu nedenlerle bölge halkının yabancı radyo istasyonlarını dinlemek zorunda kaldığını belirterek Hakkâri radyosunun 12 Mart yönetiminin bir kuru gürültüsünden ibaret olduğu eleştirisini yapıyor (Öngören, 1976 ve Öngören 1978).
17
Armed Forces Radio and Television Service (AFRTS) kapsamındaki bu radyoların Karamürsel, Diyarbakır (Pirinçlik) ve
İncirlik’ten orta dalga bandında 10-50 wattlık düşük güçlerde günde 18 saat yayın yaptığı belirtiliyor (Aziz:1971, s.122). Bu
vericilerin dışında yine aynı kapsamda, Çiğli, Samsun, Trabzon ve Sinop’ta da yine FM bandında düşük güçlü ve genellikle
müzik yayını yapan ABD askeri radyoları da bulunmaktaydı (Frost: 1987, s.184). Bunlara ek olarak, TSK tarafından da radyo
istasyonları kurulmuştur. 1960’da yayına başlayan Ankara Mamak Muhabere Okulu ve 1966’da yayına başlayan Havacıların
Sesi Radyosu kısa dalga band dışı frekanslardan yayın yapan ve telsiz vericilerinden modifiye edilmiş istasyonlardı (Gönenç,
1977, s.258).
18
Bu kategorideki radyo vericilerinin kapsamlı bir listesi için bkz. İlaslan (2014c, s.132-134).
19
TRT tarafından ilk FM yayını ise 3 Mart 1968 tarihinde Ankara’da 250 Wattlık bir verici ile 88.00 MHz. frekansı üzerinden Ankara III. Program olarak başlatılmıştır (Gönenç, 1977, s.257).
20
Türkiye Polis Radyosu kısa dalga bir Interpol haberleşme vericisinin modifikasyonuyla 5 Ekim 1952 yılında Ankara’da
yayına başlamıştır. Daha sonra, 1965 yılında İstanbul’da yine kısa dalga üzerinde İstanbul Polis Radyosu yayınları yapılmıştır.
Bunlara ek olarak, 1973 yılında ABD teknik hibesi kapsamında verilen düşük güçlü bir FM verici de Ankara Polis Radyosu
anonsuyla klasik, caz ve rock müziği içerikli yayınlarını stereo olarak uzun süre sürdürmüştür. Meteorolojinin Sesi Radyosu i se
1961 yılında Ankara’da kısa dalga üzerinden yayına başlamış ve bu yayınını 2006 yılına kadar sürdürmüştür. Türkiye Polis ve
Meteorolojinin Sesi Radyoları yayınlarını bugün FM bandı, Türksat uyduları ve internet üzerinden sürdürmektedirler.
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standart kısa dalga yayın bantlarının dışındaki frekansları kullanmak ve TRT’nin müzik politikalarına alternatif popüler müzik ağırlıklı yayın yapmak. TRT dışı radyo
yayınlarının son kategorisi ise genellikle amatör radyocular tarafından FM ya da kısa
dalga bantlarında çok düşük güçlü deneme vericileriyle gerçekleştirilen “korsan”
yayınlardır. 3222 ayılı Telsiz kanununun katı hükümlerine karşın bu tür yayınlar,
özellikle 1962’de kurulan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) dergilerindeki tek transistörlü ya da tek lambalı basit deneme vericileri montajını yapabilen
amatörlerce gerçekleştirilebilmiştir.
Televizyon
Türkiye’de televizyon yayıncılığı kamuoyu gündemine 1930’lu yıllarda girmeye
başlamış, çeşitli gazetelerde televizyona ilişkin haber ve bilgilendirme yazıları yayımlanmıştır (İlaslan, 2014a, 486). İlk televizyon yayını ise, 9 Temmuz 1952 günü
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka Maden Fakültesi binasındaki 50 wattlık VHF
1. Band 4. Kanal vericisi kullanılarak yine bu binadaki yayın stüdyosundan gerçekleştirilmiştir. Bu verici, Yüksek Frekans Kürsüsü tarafından Philips firmasından sağlanmış ve Prof. Dr. Mustafa Santur ile Doç. Dr. Adnan Ataman önderliğinde kurulmuştur (Serim, 2007, s.27-30). Aynı verici ve altyapı daha sonra, Ağustos 1971’de
TRT televizyonu paket programları yayını için, Ağustos 1972’de ise TRT şebeke
televizyon yayınlarını radyolink üzerinden aktarmak için yeniden kullanılacaktır 21.
Ankara’daki ilk televizyon vericisi, TRT’ye Federal Alman hükümetince hibe
edilen ve 1968 yılında Mithatpaşa’daki stüdyodan gerçekleştirilen ilk TRT televizyon
yayınında22 kullanılan 5 Kw. gücündeki VHF III. Band 5. Kanal Yenimahalle
(Dededoruk) vericisidir. Bu verici, teknoloji bağlamlı iki tartışmanın odağı olmuştur.
Bu tartışmalardan birincisi söz konusu vericinin Federal Alman Hükümeti tarafından
hibe edilmesi nedeniyle, Türkiye’nin bundan sonraki teknoloji tercihlerinin Almanya

21
Eğitim kurumlarının kurdukları TV vericilerinin TRT tarafından kullanılmasının bir diğer örneği de, Eskişehir İTİA
bünyesinde açık öğretim amacıyla Yılmaz Büyükerşen’in girişimiyle kurulan ETV vericisi ve altyapısı kullanılarak Ağustos
1971’de TRT TV yayınlarına başlanılmasıdır (Esen, 2012, s. 165-167). TRT Televizyon yayınlarının yaygınlaştırılması için
yerel yönetimler de istekli olmuşlardır. Örneğin, İzmir’deki ilk TRT TV yayını da İzmir Belediyesi tarafından sağlanan verici ve
altyapının kullanımıyla Ağustos 1971’de başlamıştır (Esen, 2012, s.167). Osman Kibar’ın girişimiyle Belediye ile TRT arasında
imzalanan protokolle Fuardaki Benelux pavyonunun ve altyapısının televizyon yayını için kullanılması sağlanmıştır. (“Televizyon”, Milliyet, 23.1.1970, s.5). Yerel yönetimlerin televizyon yayıncılığındaki hevesli tutumu, 1990’lardaki uydu aktarıcıları ile
yapılan “kaçak” televizyon yayınlarında da görülmüştür. Türkiye’de ilk “özel” televizyon yayıncısı olarak kabul edilen Magic
Box Star 1 televizyonunun 1 Mart 1990 tarihinde Eutelsat F5 uydusundan kiralanan transponderden başlatılan yayınları, birçok
belediye tarafından kurulan karasal aktarıcı vericilerle yaygınlaştırılmıştır. Üstelik bu konuda öncülük eden belediyelerin çoğu,
oğluna kaçak televizyon kurmakla itham edilen iktidarın başına muhalif SHP’li belediyelerdi (Yengin, 1994, s.116-118;
Özçağlayan, 2000, s.45; Kejanlıoğlu, 2004, s.306-322). Bu aktarıcıların sistemlerinin çoğu derme-çatma sayılacak bir teknolojik
düzeye sahipken, bir kısmı yine belediyeler tarafından kurulan ek stüdyo olanaklarıyla bağımsız yerel yayına başlamalarında
kullanılmıştır. Bu sistemlerin konu edildiği çeşitli davalarda sitemlerin verici olmadığı, sadece pasif aktarıcı işlevi gördükleri ve
ayrıca bir izne tabi olmadıkları savunulmuştur. 3984 sayılı yasasının 1994 yılında çıkarılması sürecinde bu sistemler ya PTT’ye
devredilmiş ya da devre dışı bırakılmıştır.
22
Yayınlarını 14 Ağustos 1966 tarihinden itibaren kapalı devre deneme yayını olarak sürdüren TRT Ankara Televizyonu,
yeteri kadar hazırlık yapılmadan 31 Ocak 1968 günü normal deneme yayınına geçirilmiştir (Cankaya, 2003, s.74-77).
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perspektifli olacağı yönündedir. İkinci tartışma ise, bu ilk vericinin siyah beyaz bir
yayın stüdyosu donanımıyla birlikte hibe edilmesinin renkli televizyon yayınlarının
başlamasını güçleştirip güçleştirmediği üzerinedir.
Ankara Yenimahalle Dededoruk tepesindeki bu 5 Kw.lık vericinin ve stüdyo donanımının Almanya üretimi olmasının, Türkiye’nin televizyon teknoloji tercihlerini
etkilediğini, ancak bütünüyle belirlemediğini söylemeliyiz. TRT’nin Eylül 1972’de
yaptığı 12 adet verici kurmaya yönelik ilk geniş kapsamlı televizyon vericisi ihalesini
Alman Siemens firmasının kazanması (TRT:1973, s.15-16), hibe edilen vericinin
etkisi üzerinde düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak, tüm TRT televizyon
verici ve aktarıcıları dikkate alındığında Alman firmalarının önde olmadığı, Fransız
LGT ve Japon NEC firmalarının çok sayıda vericisinin TRT tarafından satın alındığı
görülmektedir.
Benzer bir durum stüdyo teçhizatı açısından da söz konusudur. Stüdyo donanım
alımlarında TRT, Alman firmalarının yanı sıra önemli ölçüde Japon, Amerikan ve
diğer Avrupa firmalarına yönelmiştir. Ancak, televizyon alıcılarında belirgin bir etki
ortaya çıkmıştır. Bunda birinci neden ilk vericinin ve stüdyo donanımının orta Avrupa B 625 sisteminde olması, bunun ise renk sistemi olarak Almanya’nın geliştirdiği
PAL sistemiyle daha kolay uyumlu olmasıdır. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı
yetkilisi olarak İlhan Kesici, niçin PAL sisteminin tercih edildiği sorusuna cevap verirken Alman teknik yardımının bu konuda etkili olduğunu vurguluyor (1982, s.6162). Bu etkinin belirgin sonucu olarak 1970-1980 yılları arasında Türkiye’de televizyon alıcısı montaj sanayinde çoğunlukla Alman patentli üretimler yapılırken doğrudan Alman malı televizyon alıcılarının ithalatı da yaygındı23.
1968 yılında kurulan Ankara Yenimahalle Dededoruk tepesindeki verici ve
Mithatpaşa stüdyo donanımının siyah beyaz olarak Almanya tarafından hibe edilmesine yönelik ikinci tartışma da, Türkiye’de renkli televizyon yayına geçişi güçleştirip
güçleştirmediği yönündedir. Bu konuda Mahmut Tali Öngören 1982’de, Alman hibesine atıfla “… gelişmiş ülkeler ellerindeki eski siyah-beyaz yayın aygıtlarını geliş-

23

1970’lerden itibaren hareketli bir televizyon montaj sanayinin ortaya çıktığı görülüyor. 10 Kasım 1971 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan Montaj Sanayii Talimatı Sirküleri ile televizyon alıcı cihazları üretimi de kapsam içine alınarak düzenlenmiş ve daha sonra ithalattaki vergilerin artırılmasıyla da teşvik edilmiştir. Bunun sonucu olarak kurulan 12 yerli firma çoğu
Alman markaların montajını yaparak iç piyasaya sürmüşlerdir. Ancak, bu montaj üretimde kullanılan yerli malzeme oranı %8
gibi çok düşük düzeydedir (İlaslan, 2014b, s.42-44). Ne var ki, bu durumda bugün bile yeterli bir düzelme görülmemektedir.
Avrupa Birliği içinde Türkiye menşeli renkli televizyonlarının pazar payı yüzde 55’e ulaşmasına ve bazı firmaların “dünya
markası” olarak tanınmasına karşın, elektronik sanayinde 100 birimlik ihracat için yaklaşık 77 birimlik ithalat gerekmektedi r
(Atabek, 2006a, s.59). Bu kısır döngünün kırılabilmesi için ulusal elektronik sanayinin kurulması gerektiği açıktır. Bu yöndeki
girişimler 1965’de PTT-ARLA’nın, 1975’de Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TESTAŞ’ın ve Türkiye
Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi TEMSAN’ın ve 1983 yılında da Telekomünikasyon Endüstri Ticaret Anonim Şirketi
TELETAŞ’ın kurulmasıyla ivme kazanmıştır. TESTAŞ’ın Aydın fabrikasında direnç ve kondansatör üretimi yapılabilmiştir.
Ancak, tüm bu deneyimler 1990’ların özelleştirme furyasıyla heba olmuş ve TESTAŞ 1995 yılında özelleştirildikten sonra
1999’da kapanmış, TELETAŞ ise 1993 yılı özelleştirmesiyle ALCATEL’e satılmıştı (Ceyhun, 2006; Yücel, 2015).
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memiş ülkelere ya satabilirler ya da armağan edebilirlerdi. İşte bu nedenle Türkiye’ye
eski siyah-beyaz TV yayın aygıtı armağan edildi … Çünkü dünya piyasasında siyahbeyaz TV alıcılarının satışı henüz doyuma ulaşmamıştı.” görüşünü ileri sürerek teknoloji yoluyla kurulan bir egemenlik ilişkisine dikkat çekiyordu (1982, s.45). TRT,
1982 yılbaşından itibaren sınırlı olarak başladığı renkli yayınlara tam olarak 1984’de
geçmiş ve 2. Kanal yayınlarını ise 1986’da başlatmıştır. Bu süreç içinde siyah-beyaz
alıcı ve görüntü tüpü üretmeye yönelik yatırımlar atıl kalmış ve 1978 sonuna kadar
süren UHF bandı bulunmayan alıcı 24 üretimi nedeniyle tüketicilere ek maliyet yüklenmiştir. Gerek renkli televizyona geçişte gerekse de UHF tunerleri bulunmayan
alıcı üretimiyle o yıllarda ülke kaynaklarının ziyan edildiği görüşü genellikle kabul
edilmektedir (DPT: 2001b, s.136).
Radyo teknolojisinde olduğu gibi televizyon teknolojisinde de askeri bir bağlamın
varlığından söz edebiliriz. Bu askeri bağlam, televizyon yayınları için bir dönüm
noktası teşkil eden uydularla belirginleşmektedir. 1957’de SSCB’nin Sputnik’i uzaya
göndermesiyle Batı ve Doğu blokları arası askeri bir yarış başlamış, bu süreç içinde
geliştirilen haberleşme uyduları televizyon yayıncılığı için de olağan üstü olanaklar
sağlamıştır. Türkiye’deki Amerikan askeri üslerine yönelik televizyon yayınlarının
(AFRTS) iletiminde kullanılan Intelsat V uydusundan 1985’de ayrılan bir band genişliği üzerinden ilk kez TRT televizyon yayınları da iletilmiştir (Geray, 1994, s.
186). Ayrıca yurt dışı naklen yayınlarda ve televizyon yayınlarının Anadolu’ya yaygınlaşmasının ilk yıllarında NATO radyolinklerinden 1990 başlarına kadar yararlanılmıştı. Doğrudan Yayın Uydusu (DBS) olarak yörüngelerine yerleştirilen Türksat
uydularında da askeri amaçlara uygun donanım ve yazılım düzenlemeleri bulunmaktadır.
Türksat 1B uydusunun Ekim 1994’de yörüngeye yerleştirilmesi25 (31.3 derece
Doğu) Türkiye televizyon yayıncılığı teknolojisi açısından önemli olaylardan birisidir. Eylül 1996’da Türksat 1C’nin, 2001 yılı başında da Türksat 2A (Eurasiasat) uydusunun aynı pozisyona (42 derece Doğu) yerleştirilmesiyle de Türkiye 2000’li yılla-

24

Türkiye’de ilk üretilen televizyon alıcıları yalnızca VHF I. ve VHF III. bandları alabilecek tunerlere sahipti. İkinci kanal
yayının UHF bandı kullanılmadan da VHF bandlarından yapılabilmesinin olanaklı olmasına karşın, muhtemelen verici üreten
firmaların yönlendirmeleriyle, ikinci kanal bütünüyle UHF bandı frekanslarını kullanan vericilerden yayına verildi. Bu ise,
tüketicileri ya UHF bandı olan yeni alıcılar satın almaya ya da bir ölçüde Türkiye’ye özgü ara çözüm olarak UHF bandlı harici
ya da dahili tuner değişimine yönlendirdi. UHF bandlı tuner ilavesinin doğurduğu yan sanayine benzeyen bir başka deneyim de
voltaj regülatörleri üretimidir. 1970’li yıllarda Türkiye’de şebeke geriliminin yeterince düzenli olmaması ve yerli montaj alıcılarda bu problemi dikkate alan uygun besleme devrelerinin bulunmaması nedeniyle, televizyon alıcısı kullanıcıları ayrıca harici
voltaj regülatörleri satın almak durumunda kaldılar.
25
İlk uydu olarak planlanan Türksat 1A’nın 24 Ocak 1994 günü Fransız Guyanası’ndan fırlatılışındaki başarısızlık nedeniyle Aerospatiale firması sözleşmedeki ikinci uydu olan Türksat 1B’nin üretim takvimini erkene almış ve 10 Ağustos 1994’de
yine Fransız Guyanası’ndan fırlatmıştır. Türksat 1B Ekim 1994’te 42 derece Doğu’ya yerleştirilmiştir. Türksat 1C uydusunun
finansmanının başarısız Türksat 1A uydusunun sigortasıyla karşılandığı belirtilmektedir (“Türksat Bu Kez Yolcu”, Hürriyet,
7.1.2001).
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rın başında üç uyduya birden sahip oldu. Türkiye’nin bu konuda birçok ülkenin
önünde olduğu görüşüne karşı iki itirazı değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan birincisi, uydu teknolojilerinin ne kadar “milli” olabileceğiyle ilgilidir ve uyduları adlandırmakta kullanılan “Türk” sıfatından beslenen bir “milli uydu” retoriğine dikkat
çekmektedir. Bilindiği gibi, bu uyduların ikisi (1A/B ve 1C) Fransa merkezli
Aerospatiale çokuluslu konsorsiyumunca, üçüncüsü (2A) de yine Fransa merkezi
Alcatel Space çokuluslu konsorsiyumca hazırlanıp yörüngelerine yerleştirilmişlerdir.
Dünyada haberleşme uydusu hazırlayıp uzayda bir yörüngeye oturtabilecek beş
büyük teknoloji grubu bulunmaktadır: Kuzey Amerika (ABD), Avrupa Birliği (Fransa), Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (eski SSCB), Çin Halk
Cumhuriyeti ve Hindistan26. Dünya çevresindeki mevcut tüm uyduların neredeyse
tamamını yerleştirmiş bulunan bu teknoloji gruplarının oluşturduğu oligopol piyasa
yapısı hiç bir uydunun iddia edildiği kadar “milli” olamayacağı bir çokuluslu işleyişe
sahiptir. Üç uydulu Türkiye’nin bu “ileri” konumuna yapılan ikinci itiraz ise gelişmekte olan bir ülkenin kendi işlettiği uydulara sahip olmak yerine, ülke gruplarıyla
birlikte hareket etmesinin ekonomik bakımdan daha doğru olacağı yönündedir.
Tüm gelişmiş Avrupa ülkelerinin çoğunluğu tek tek kendi uyduları yerine
Eutelsat uydu sistemini ortaklaşa geliştirip kullanmaktadırlar, hatta bu uyduları kullanan birçok Türk televizyon yayın kuruluşu bulunmaktadır27. 2002 yılına gelindiğinde, bu üç uydunun sağladığı band genişliği kapasitesini doldurabilecek içerik sağlayıcısının Türkiye’de bulunup bulunmadığı sorusunun yanı sıra, dijitalleşmeye paralel olarak giderek artan Eutelsat uydularının fiyat rekabeti de üç uyduya sahip Türkiye’nin ekonomik bakımdan gerçekten doğru hareket ettiği savını tartışılır hale gelmiştir.
Kapasite fazlası önemli bir sorun olarak algılanmış ve dönemin ulaştırma bakanı
Oktay Vural, 26 milyon doları bulan 2002 yılı zararını açıklarken Türk yayıncıların
düşük düzeydeki uydu kapasitesi talebine işaret etmiş, “Türksat 2A’yı kullanmanın
‘milli’ bir görev olduğunu” savunmuştu (“Uydularımız 26 Milyon Dolar Zararda”,
Hürriyet, 27.4.2002). Ancak, bu olumsuz durum zamanla aşılmıştır. 2008 yılında
26
Bunlara ek olarak Japonya, Pakistan, İran ve İsrail gibi ülkelerin de bu alanda çeşitli düzeylerde girişimleri söz konusudur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Atabek (2006b). Öte yandan, son yıllarda Türkiye’de uydu teknolojilerinde belirli bir
ilerleme sağlanabilmiştir. 2003 yılında BİLSAT, 2011 yılında RASAT ve 2012 yılında da GÖKTÜRK-2 adlı gözlem, görüntüleme ve istihbarat uyduları ile TÜBİTAK, TUSAŞ, TAİ ve ASELSAN gibi kuruluşlarda önemli bir deneyim kazanılmıştır. 2013
yılında ise, ilk yerli tasarım nano uydu Türksat-3USAT Çin Halk Cumhuriyeti’nde fırlatılarak amatör radyo haberleşmesi için
Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT) kullanımına sunulmuştur. Son olarak, yüksek çözünürlüklü görüntü kapasitesi
ile İsrail tarafından engellenmeye çalışmış olmasına karşın 2016 yılında uzaya gönderilen GÖKTÜRK-1 uydusu ise bu alanda
önemli bir ilerleme sayılmalıdır. Ancak, tüm bu uyduların donanım ve yazılımlarında ulusal katkı oranı giderek yükselmekle
birlikte, fırlatma işlemleri bütünüyle yabancılar (Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa) tarafından gerçekleştirilmiştir.
27
Örneğin, NTV, CNBC-E ve TGRT 10 derece doğu Eutelsat uydusunu uzun yıllar kullanmışlardır. Digiturk platformu ise
yayına başladığı 2000 yılından itibaren 7 derece doğu Eutelsat uydusunu kullanagelmiştir.
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Türksat 3A’nın, 2014 yılında Türksat 4A’nın ve son olarak 2015 yılında Türksat
4B’nın yörüngeye yerleştirilmesine karşın, gerek ömrünü tamamlayan uyduların devre dışı kalması, gerekse de dijital platformlar, Vsat uygulamaları, uydu internet gibi
hizmet çeşitlendirilmesi ve artan yerel kanal talepleri ile daha gerçekçi bir kapasite
kullanım düzeyi sağlanabilmiştir.
Bu yazıda ele alacağımız son iletişim teknolojisi nesnesi bilgisayara geçmeden
önce, televizyon ile bilgisayarın kesiştiği bir alana, karasal dijital yayıncılığa da Türkiye’deki gelişimi çerçevesinde değinelim. Tümüyle dijital televizyon yayıncılığına
geçmeyi tasarlayan ABD gibi gelişmiş ülkelerde bile ortaya çıkan birçok belirsizliklere bağlı olarak çeşitli spekülasyonların varlığı (Çaplı: 2001) göz önüne alındığında,
Türkiye’de renkli televizyona geçişte yaşanan başarısız deneyime benzer bir deneyimle karşılaşma olasılığının az olmadığı görülecektir.
Türkiye açısından karasal dijital televizyon yayıncılığına geçişte iki önemli sorun
alanı bulunmaktadır: frekans planlaması ve alıcı standartlarının belirlenmesi. Frekans
spektrumunun tahsisi gibi öncelikle ekonomik bir konuda, hiçbir ülkede olmadığı
kadar başarısız kalan RTÜK’ün 2001 yılında yaptığı analog frekans ihalesi de sonuçsuz kalınca 1990’dan bu yana, birer kamusal mal olan frekanslar, de facto olarak kapanın elinde kalmaya devam etmektedir 28. Analog frekans tahsisini yıllardır yapamayan Türkiye’nin, karasal sayısal televizyon ve radyo yayıncılığına geçiş gibi zor bir
süreci nasıl gerçekleştirebileceği meçhuldür. Teknolojinin hızla değiştiği, birçok
standardın kısa sürede geçersiz kaldığı elektronik yayıncılık alanında RTÜK, BTK
gibi kamusal düzenleyici kurumların oldukça yavaş hareket ederek düzenleme yeteneklerini zayıflattıkları görülmektedir. Web TV, IP TV, Akıllı TV örneklerinde olduğu gibi, dijital yayıncılık alanında global firmalar genellikle kendi standartlarını de
facto olarak geçerli kılmaktadırlar.
Öte yandan, 1980 yılında ODVİ adlı özel bir şirket tarafından İstanbul’da ve 1981
28
Ulusal çapta ilk ihale 1997 yılında yapılmış ve başvuru sahiplerinin “ulusal güvenlik belgesi” alamamaları nedeniyle
1998 yılında RTÜK kararıyla iptal edilmiştir. 2001 Nisan ayında yapılacak ihale ise önce Danıştay’ın “yürütmenin durdurulması” kararı ile durdurulmuş, 7 Haziran 2001 tarihinde çıkarılan ve 3984 sayılı yasadaki RTÜK yapısını değiştiren 4756 sayılı yasa
18 Haziran 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı A. N. Sezer tarafından veto edilmiş, yasa 2002 Mayıs ayında bazı değişikliklerle
yeniden çıkarılmış ve bu süreç içinde frekans ihale işlemleri askıda kalmıştır. Yeni haliyle 3984 sayılı yasada frekans planlaması
görevi 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. Telekomünikasyon Kurumunun yapacağı
plan Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından onaylanacaktı. Bu işlemler yapılamadığı gibi, bu kez, 5 Kasım 2008 tarihinde 2813
sayılı Telsiz Kanunu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile kaldırılmış, Telekomünikasyon Kurumu yerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kurulu kurulmuş ve yayıncılık frekans tahsis işlemleri görevi yine RTÜK’e geçmiştir. Ancak, bu
yeni süreç içinde de frekans ihalesi yapılamamıştır. Son olarak, 15 Şubat 2011 tarihinde çıkarılan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile en geç iki yıl içerisinde frekans tahsis işlemi yapılarak karasal analog
yayınların sonlandırılıp karasal sayısal yayıncılığa geçilmesi hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, 16 Nisan 2013 tarihinde yapılan son ihale ise Danıştay kararına istinaden RTÜK tarafından 2013 Ağustos ayında iptal edilmiştir. Yine bu çerçevede, karasal
sayısal frekans planına göre sayısal yayınları iletecek ortak anten altyapılarını işletmek üzere kurulan Anten A.Ş.’nin durumu da
belirsizdir. Sonuç olarak, kamusal frekanslar hâlâ kapanın elinde kalmaya devam etmektedir. RTÜK kamusal frekansları kullananların ödemesi gereken bedellerin kamu maliyesine aktarılması sürecinde mükemmel bir başarısızlık göstermiştir. Özel televizyon yayıncılığının başladığı 1990 yılından bugüne kadar, bunca hükümet, mevzuat ve kurumsal yapı değişikliğine karşın
frekans ihalelerinin yapıl(a)maması büyük olasılıkla dünya çapında tek örnektir.
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yılında Irmak video adlı özel bir şirket tarafından Ankara’da sınırlı bir bölgede gerçekleştirilen ilk analog kablo yayınları (Rigel, 1991, s.169-170) derme-çatma sayılabilecek teknolojik altyapılara sahipti. Gerçek anlamda kablo televizyon altyapısı ilk
kez 1989 yılında PTT tarafından Ankara’da Çankaya’da başlatılmış, bu altyapı önce
1995 yılında Türk Telekom’a, Telekom’un özelleştirilmesi sonrasında 2005 yılında
ise bir kamu girişimi olan Türksat A.Ş.’ye devredilmiştir. Kablo TV altyapısı 2000
yılında 20 ilde 45-60 analog kanal kapasitesi sunacak hale gelmişti (Atabek, 2001,
s.80).
Analog kablo yayınlarından hangi kanalların yayınlanacağı tartışma konusu olmuştur. Örneğin, 1998 yılında Atlas Holding bünyesinde kurulan MHP eğilimli Işık
TV örneğinde olduğu gibi bazı kanallar için hızla boş yer bulunabilirken, 1994 yılında kurulan İşçi Partisi (Vatan Partisi) eğilimli Ulusal Kanal için ise yargı kararlarına
karşın kapasite doluluğu gerekçesiyle yer verilememiştir.
2008 yılında Teledünya markası ile başlatılan sayısal kablo yayıncılığı hizmeti ile
kapasite sorunu önemli ölçüde çözülmüş, 2014 yılında Türksat Kablo TV markasına
geçilerek 2016 yılı itibarıyla 23 ilde 256 kanal yayına verilmiştir.
Bilgisayar
Önceki iletişim teknolojileriyle kıyaslandığında dijital teknolojiler, yenilenme ve
yayılma hızlarıyla diğer teknolojilere meydan okumaları bakımlarından belirgin bir
fark gösterirler. Bilgisayarların iletişim teknolojilerinde kullanılmasıyla ortaya çıkan
dijital teknolojilerin yenilenme ve yayılma hızları gerçekten eski teknolojilerle kıyaslanmayacak kadar yüksektir. Yasal ve idari düzenlemeleri neredeyse imkânsız kılacak kadar yüksek hızdaki bu yenilenme ve yayılma karşısında sadece gelişmekte olan
ülkeler değil gelişmiş ülkeler de sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu nedenle Türkiye’nin
bilgisayarlı iletişim teknolojileri alanında gösterdiği performansın çok da kötü olmadığını kabul etmeliyiz. Örneğin, dijital iletişim altyapısının önemli bir kısmını sağlayan Türk Telekom’un genel olarak yeterli bir seviye yakaladığı kabul edilmektedir ve
çeşitli parametrelere göre değerlendirildiğinde Türkiye’de internetin iyinin üzerinde
bir seviyede olduğu belirtilmektedir (Wolcott: 1999, s.64 ve 69-79). Ancak, verilen
hizmetler açısından, örneğin internet servis sağlayıcı (ISS) şirketlerin sorunlarına
gösterilen duyarlı yaklaşımın son kullanıcı seviyesinde ortaya çıkan olumsuzlukların
giderilmesinde yeterince gösterilmediği gözlenmektedir. Ayrıca, bu alanda yapılmaya çalışılan yasal ve idari düzenlemelere, katılımcı bir anlayıştan uzak ve genellikle
plansız ve yasaklayıcı yaklaşımların egemen olduğu görülmektedir.
İnternetin başlangıcı itibariyle askeri bağlamlı bir iletişim teknolojisi olduğu savı,
1969’da kurulan ve TCP/IP’nin öncülü NCP tabanlı paket anahtarlamalı bir ağ olan
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ARPANET’in ABD savunma bakanlığı kaynaklı bütçesi nedeniyle, genellikle kabul
edilmektedir. Daha sonra, 1983’de MILNET askeri ağının ayrıldığı ve TCP/IP protokolünün standart olarak kabul edildiği ARPANET, 1986’da NSFNET’in katılımıyla
sivil kullanımlı bir ağırlık kazanarak bugünkü anlamıyla açık yapılı internetin ortaya
çıktığı ve 1990’ların başlarında özellikle üniversite ve ticari kuruluşların ağırlıkta
olduğu bir gelişim izlediği görülmektedir (Leiner et.al., 2012). Bu TCP/IP tabanlı ağa
uluslararası katılımın ağırlıklı olarak 1990 başlarında gerçekleşmesi nedeniyle internetin başlangıcı olarak genellikle 1990 yılı kabul edilmektedir. Türkiye’de ise internet, 1992 sonlarında ODTÜ-NSFNET arasında 64 kbs.lık bir hattın devreye girmesi
ve bu hattın 12 Nisan 1993’de kamusal kullanıma açılmasıyla başlamıştır (Özgit ve
Çağıltay, 1996).
1993 yılından 2000’li yıllara gelinceye kadar TR-NET ve TURNET deneyimleri
yaşanmış ve sonunda ULAKNET ve TTNET altyapılarına dayanan ikili Türkiye internet coğrafyası ortaya çıkmıştır. TR-NET, 1986 da kurulmuş bulunan Türkiye Üniversiteler ve Akademik Kuruluşlar Ağı TÜVAKA deneyiminden sonra, Aralık
1991’de TÜBİTAK-ODTÜ işbirliğiyle kurulmuştur. TÜVAKA 1986’dan beri Ege
Üniversitesi’nin 64 Kbps.lık Fransa hattı üzerinden EARN’e bağlantı sağlayabiliyordu (Özgit ve Çağıltay, 1996, s.16-17). Bu yurtdışı bağlantı daha sonra 1994’de Almanya üzerine kaydırılacaktır (Wolcott, 1999, s.90).
TR-NET’in 1993’deki 64 Kbps.lık ABD hattı kısa sürede artan talebi karşılayamaz hale gelmiş ve 1995’de 128 Kbps.a çıkarılmasına karşın yüksek talep karşısında
yine yeterli bir kapasite sağlayamamıştı. Bu deneyimler 1996 yılında akademik ve
ticari internet bağlantı taleplerini ayrı ayrı karşılamaya yönelik bir çözümü doğurdu:
1996’da TR-NET’in yerine TÜBİTAK-YÖK işbirliğiyle kurulan ULAKBİM
1997’den itibaren ULAKNET’i işletmeye başladı. 1997’den itibaren ULAKNET
hem TR-NET’in hem de TURNET’in çok üzerinde bir kapasite sağlayabilmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir arasında oluşturulan 34 Mbs.lık omurga Türkiye’deki tüm
üniversite ve diğer akademik kuruluşlara 64 Kbs ile 2 Mbs. arası kapasitelerle internet erişimi sağlayabilmiştir. Başlangıçta Ankara’dan 2, İstanbul’dan da 1 512 Kbs.lık
üç yurt dışı bağlantısı önce 4+4+2 Mbs olarak artırılmış, son olarak da 47 Mbs. ERE
hattına çıkarılmıştır. TTNET ile 34 Mbs.lık bir Ankara geçidi vardı. Kapasite kullanımı bakımından yurt dışı çıkış talebi giderek artarken ULAKNET içi trafik talebi
göreli olarak daha düşük kalmıştır. Üniversitelerde internet erişimli bilgisayar kullanım oranı artışına paralel olarak ULAKNET ana omurga ve yurt dışı bağlantı kapasiteleri artırılması hedeflenmiştir. ULAKNET akademik kuruluşlara yönelik veri tabanı, ftp server gibi destekler sağlamakla birlikte dial-up erişim hizmeti vermemiştir.
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ULAKNET Ankara-İstanbul-İzmir omurgası kapasitesi 2007’de 1 Gbps’e 2009’da
ise 10 Gbps’e yükseltilmiş; küresel internet kapasitesi 2010 yılında 12.5 Gbps’e,
2015 yılında ise 34 Gbps’e çıkarılmıştır.
1996’da kurulan TURNET altyapısı ise Türk Telekom kontrolünde SATKOGlobal One konsorsiyumunca gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, İzmir arasında 2
Mbs.lık bir omurga ve iki adet 512 Kbs.lık yurtdışı hatla çalışmaya başlayan TURNET kısa sürede hızla artan talebi karşılamakta yetersiz kaldı ve başka ticari ve teknik sorunların da etkisiyle 1999 yılında yeni bir çözüm olarak geliştirilen TTNET’e
yerini bıraktı (Wolcott ve Goodman, 2000, 29-36). TTNET bu kez Türk Telekom
tarafından tasarlanan ve işletilen bir altyapı ile oldukça yüksek kapasitelerde bir internet coğrafyası oluşturabildi.
35 milyon dolara Alcatel firmasına ihale edilen ve 1999 yılında tamamlanan
TTNET altyapısında yurt içi omurga Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa,
Antalya, Kayseri illerinde arasında 155 Mbps.lık kapasitededir. Yurtdışına ise
TeleGlobe 34/34 Mbps New York-İstanbul (Fiber Optik), IsdNET 34/8 Mbps. Parisİstanbul (Uydu), TeleGlobe 45/45 Mbps Miami-İstanbul (Fiber Optik), IsdNET
155/34 Mbps Paris- Ankara (Uydu) hatlarıyla toplam 268/121 Mbps. kapasitededir
(Başaran, 2001, s.53-54).
Bu kapasiteler talep oranında artırılabilecek şekilde esnek yapılandırılmıştır.
Normal dial-up erişimin yanı sıra ATM, FR, ASDL, Kablo Net ve ISDN erişim türlerini de desteklemektedir ve TURNET’le kıyaslandığında çok daha geniş bir coğrafi
erişim olanağı sağlanmıştır. 1999’dan itibaren Türk Telekom tarafından sağlanan
özel tarifeli internet erişim (0822’li hatlar) TTNET ile geniş bir coğrafyada kullanılabilir hale gelmiştir. 1999 sonu itibariyle tüm TURNET bağlantıları TTNET’e aktarılarak TURNET tamamen devre dışı bırakılmıştır. TTNET, Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılına kadar bir kamu işletmesi olarak Türkiye internet altyapısını işletmiştir. TTNET 2006 yılında yeniden yapılandırılarak Türk Telekom bünyesinde
yabancı sermayeli özel bir şirket29 olarak Türkiye internet altyapısını işletmeye başladı.
Tüm bu gelişmelere karşın, Türkiye’de başlangıç yıllarında internet kullanımı gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmıştır. Örneğin, 1999 yılında Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 1.3’ünün internet erişimine sahip olduğu tahmin edilirken bu oran
ABD için yüzde 37, Norveç için yüzde 36, İngiltere için yüzde 18 ve Almanya için
yüzde 10’dur (DPT: 2001c, s.20). Ancak, 1999 yılında yayımlanan Türkiye Ulusal
29
Türk Telekom’un ortaklık yapısı yüzde 55 hisse Oger Telekom (Suudi Arabistan), yüzde 30 hisse T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, yüzde 15 hisse Borsa İstanbul’da halka açık şeklindedir. Türk Telekom TTNET’in yüzde 100’üne sahiptir.
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Enformasyon Ana Planı (TUENA), bilişim sektöründeki gelişmeyle demokratikleşme, eğitim kalitesi, daha iyi kamu hizmeti gibi konular arasındaki ilişkiye vurgu yaparak bilişim altyapı ve yazılım yatırımlarının önceliğine dikkat çekerek yeni bir anlayışa girildiğini göstermiştir. Bu anlayışın birinci aşaması TTNET altyapısı ile yaşama geçirilmiştir ve Türkiye’de hem geniş bant erişim başta olmak üzere altyapı
gelişmiş hem de kullanıcı sayısında hızlı bir artış sağlanabilmiştir. 2015 yılı itibarıyla
internet kullanıcılarının sayısı 50 milyona yaklaşmıştır.
Ancak, yazılım konusunda Türkiye’de başarılı bir seviyeye ulaşıldığını söylemek
güçtür.Türkiye’de 2005 yılında üç milyar dolarlık bilgi teknolojileri (BT) pazarında
yazılımın oranı yüzde12.7’dir. Bu oran OECD ve dünya ortalamalarının altındadır
(DPT, 2007, s.2-3). Türk Ceza Kanunu’na 6.6.1991 tarihinde 525a, 525b, 525c ve
525d fıkralarıyla yapılan eklerle getirilen düzenlemeler, geç de olsa, bilişim sektöründe ilk yasal çerçeveyi oluşturabilmiştir.
Ancak, özellikle internet konusunda tutucu, yasaklayıcı bir anlayışla ve ilgili tarafların katılımına açık olmadan ve çok sık aralıklarla yapılmak istenen yasal düzenleme girişimleri genellikle başarısızlık ve karmaşayla sonuçlanmış, böylelikle bu
önemli bilişim alanını düzenleyecek yasal bir çerçeve yeterince sağlıklı bir şekilde
oluşturulamamıştır.
Sonuç
Matbaa, radyo, televizyon ve bilgisayar, iletişim teknolojileri tarihinde öne çıkan
iletişim nesneler olarak incelendiğinde iletişim teknolojilerinin bu nesnelerde vücut
bulan tarihinin Türkiye’nin iletişim tarihini daha iyi kavramamıza yarayacağı kesindir. Ancak genel olarak teknoloji geliştirmeyip ithal etmenin olumsuz sonuçları, özellikle hızla gelişen ve hayatın giderek her yönünü kapsayan iletişim teknolojilerinde
daha çok belirginleşmektedir.
Türkiye’de tartışmakta olduğumuz iletişime ilişkin toplumsal sorunlar, belirli ölçüde, iletişim teknolojilerinin tarihinden kaynaklanmaktadır. Teknolojiperver bir toplumun neredeyse teknoloji hovardalığına varan tutumu, iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerin beklenen toplumsal faydayı sağlayamamasının önemli bir nedenidir.
Ama aynı tutumun, oldukça muhafazakâr bir toplumun teknolojik yeniliklere şaşırtıcı
bir hızla açık olmasına da olanak verdiğini kabul etmeliyiz.
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B

u yazıda sadece sayfa tasarımına değil, gazetenin üretim koşullarına, yani matbaacılığa da yer verildi. Ayrıca, habercilik ve gazete üretimine ilişkin başka
teknolojik gelişmelere de değinildi. Toplumsal gereksinimlere göre biçimlenen bir
ürün olarak gazetenin geçirdiği evrimin tam olarak kavranabilmesi için toplumsal
değişim sürecine de dikkat çekildi. Soruna sadece grafik kuralları açısından değil,
gazetecilik ve habercilik kuralları açısından da yaklaşılmaya çalışıldı.
Harf Devrimi’nden sonra gazeteler
“Yeni Harflerin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki 1353 Sayılı Kanun”un Kasım
1928’de TBMM’de kabul edilmesi ve 3 Kasım 1928’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye, kültürel açıdan yeni bir döneme girer. Her
ne kadar kanunun 4. maddesi, 1 Aralık 1928’den itibaren gazetelerin yeni harflerle
basılmasını zorunlu kılsa da, gazeteler, özellikle Mustafa Kemal’in 9 Ağustos
1928’de yeni alfabeyi açıklamasının ardından, haber ve yazıların bir kısmını yeni
harflerle hazırlama/yayımlama denemeleri yapmaya başlamışlardı. Ama bir yandan
da, zaten tirajların düşüklüğü ve dağıtım olanaklarının yetersizliği nedeniyle oldukça
sıkıntılı bir dönem geçiren gazetelerin alfabe değişikliği ile iyice kötü duruma düşeceğinden endişe ediliyordu.
Kanunun kabulünden bir ay sonra gazetelerin yeni harflerle basılmaya başladığı
bilinmektedir. Ancak yeni harflerin yeterince bilinmiyor oluşu nedeniyle gazete satışlarında ciddi düşüşler görüldü. Teknolojik olarak bütün dizgi ve hurufat sisteminin
değiştirilmesinin yanı sıra, özellikle dizgi işiyle uğraşanların da bir ay içinde yeni
harflerle dizgi yapabilecek yetkinliğe ulaşmaları gerekiyordu. Özellikle ilk örnekler
incelendiğinde, yapılan dizgi yanlışlarının çokluğu bu kısa süreli geçiş döneminin
eksiklikleri ile açıklanabilir.
Harf Devrimi ile basım sanayiinde de yeni bir dönem başlamış oluyordu. Yeni
harflerin öğrenilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar bir tarafa, matbaalar yeni alfabeye göre dizgi harfi sağlama ve yeni harfleri tanıyan dizgici yetiştirme gibi temel sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Yeni harfler dizgide kullanılan Arap alfabesine göre sayıca daha az olmasına karşın (Yeni harflerin
hurufat kasası yetmiş bölmeden oluşuyordu), yeni harflerin “büyük” (majüskül) ve
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“küçük” (miniskül) formlarının birbirinden ayrı kullanılıyor oluşu eski sisteme göre
önemli bir farklılıktı.
Yeni harflerin kabulüyle matbaaların ve yayınevlerinin bastıkları eski harfli yayınların ellerinde kalması, yeni harfle basılanlara da müşteri bulunamaması nedeniyle, yayıncılar mali sıkıntıya düştüler. Öte yandan 1929 yılında ABD’de baş gösteren
ekonomik krizin de bu olumsuz gidişi pekiştirdiği görülmektedir. Bunun sonucunda
başta günlük gazeteler olmak üzere kimi süreli yayınlara devlet desteği yapılması
gündeme geldi. Gazetelerin içine düştüğü bu duruma çözüm bulmak amacıyla yeni
harflerle yayın yapılmaya başlanmasından yaklaşık beş ay sonra, İstanbul Gazeteciler
Cemiyeti’nin girişimiyle TBMM“1575 sayılı Gazete Primleri Hakkında Kanun”u
çıkardı. Kanuna göre, 1929 yılından başlanarak üç yıl süreyle gazetelere hazineden
yardım yapıldı.
Harf Devrimi, biçimsel özellikler açısından gazeteler için yeni bir dönemin başlaması anlamına geliyordu. Yazı sisteminin değişmesiyle birlikte gazetelerin sayfa
düzenlemesi, buna bağlı olarak da okunma biçimleri değişmişti. Arap alfabesi, sağdan sola yazılır ve okunur; dolayısıyla bu alfabeyle basılmış gazetelerin de sağdan
sola okunma pratiğine bağlı olarak düzenlenmesi esastı. Yeni harf sisteminde ise soldan sağa okuma söz konusuydu ve gazetelerin sayfa düzenlerinin de buna göre yapılması gerekiyordu. Örneğin, başyazı önceki dönemde sağ sütunda bulunurken, yeni
dönemde başyazı sol sütuna yerleştirilmeye başlandı.
Yeni harf sistemine uygun gazete sayfa düzenlemesinin ise Latin alfabesinin kullanıldığı Batılı gazetelerden esinlenmeyle yapıldığı görülmektedir. Batılı ülkelerde
yayınlanmakta olan gazetelerin sayfa düzenleme anlayışlarında temel değişimin sanayi devrimi ile birlikte (19. yüzyıl ortaları) başladığı bilinmektedir. Gazetelerin “tipografi”sinde sadeleştirme ve tekbiçimlilik, tek sütun üzerine dizilse de çok bölümlü
başlıklar, giderek tüm sayfayı kaplayan manşetler 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın
başında kullanılmaya başlanmıştır.
Batılı gazetelerde sayfa düzenleme işinin, sıradan bir matbaacılık uğraşı değil, bir
editörlük sorunu haline dönüşmesi de bu döneme denk gelir. 20. yüzyılın başında
özellikle ABD ve İngiltere’de modernleşme ve kent yaşamı, iş dışı serbest zamanın
kullanımına ilişkin alışkanlıkların da değişmesine yol açmıştır. Gazete okumanın da
çoğunlukla bir boş zaman etkinliği olduğu düşünülürse, söz konusu değişimin gazete
sayfa tasarımında gerçekleştirilen değişimi doğrudan etkilemesi de doğal kabul edilmelidir.
O dönemde “meşgul adamın günlük gazetesi” tanımıyla ortaya çıkan gazetelerde,
ilk kez haber başlıklarının farklı ağırlıklarda kullanılarak, konturlu siyah başlıklar ve
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çerçeveye alınmış blok yazılara yer verilerek, özel “konulu” sayfalar hazırlanarak,
ilan ve reklamlara daha çok yer verilerek, insanların hem daha ucuza alabilecekleri,
hem de daha çabuk okuyabilecekleri bir gazete türü yaratıldığı görülmektedir.
Yine Batı’da, Birinci Dünya Savaşı sonrasında gazetelerin özellikle “haber
başlıklandırma” sisteminde önemli değişiklikler göze çarpmaktadır. İki sütun üzerine
düzenlenen başlıkların sıkça kullanılmaya başlanması, özellikle başlıklarda kullanılmak üzere “daha hoş, dikkat çekici ve kolay okunan” karakterler üretilmesi konusunda gerek gazetelerin, gerekse teknoloji üreten kurumların çabaları dikkat çekicidir.
Üretilen harf karakterleri ile yapılan tipo grafik düzenlemelerde “kolay okunurluk”
temel bir kaygı olmaya başlayınca, okunurluğu oldukça zor olan, bütünüyle “kapital”
harflerden (büyük harf) oluşan başlıklar terk edilip, onların yerine “büyük-küçük”
harflerden oluşan başlıklar oluşturulmaya başlandığı dikkati çeker.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD’de “Caz Çağı” olarak adlandırılan yılların,
tabloid gazetecilik geleneğinin yaygınlaşmasına tanıklık ettiği görülmektedir. Sözcük
anlamı, “büyük sayfanın yarısı” anlamına gelen “tabloid” gazeteler, yazıdan çok fotoğrafa ve çeşitli görsel malzemeye yer vererek, yazıların içeriklerini basitleştirerek,
biçimsel olarak kolay okunan düzenlemeler yapmaya özen göstererek, bir anlamda
ortaya çıktıkları toplumsal koşullara uyum sağladılar. Bu gazeteler, modern kent yaşamının hızlı temposunda, kısıtlı zamanı verimli kullanmak durumunda olan insanların yanı sıra, özellikle ABD’nin New York gibi metropollerinde, farklı uluslardan
gelen insanların oluşturduğu kozmopolit, İngilizceyi iyi konuşamayan, yazamayan ve
okuyamayan insanların oluşturduğu toplulukların gazeteleri haline geldiler.
Kentlerin büyümesi, kentsel alanın genişlemesi, buna bağlı olarak gelişen kent içi
toplu-taşım ve kent içi ulaşım sırasındaki zaman kaybı, özellikle gazete okuma anlarını insanların işe gidiş-dönüş zamanlarına taşıdı. Tabloid gazeteler hafif, zihinsel
odaklanmayı fazlasıyla gerektirmeyen içerikleri, satırları izlemeyi gerektirmeyen dar
sütunları - klişecilik, kalıpçılık, rotatif baskı ve matbaacılığın diğer alanlarında meydana gelen teknik gelişmeler ile gazetelerin ayrılmaz bir parçası haline gelen- fotoğrafları, otururken ya da ayakta yakındaki insanları rahatsız etmeden açılabilen boyutlardaki sayfalarıyla tramvaylarda, metrolarda rahatça okunabiliyordu.
1922 yılında gazete tipografisinde bir devrim gerçekleşmiştir. Linotip dizgi makinesi teknisyeni aynı zamanda, dizgi makineleri üreticisi Mergenthaller Şirketi’nin
ikinci başkanı olan C.H. Griffith bütün ilgisini kolaylıkla, sıkılmadan okunulabilecek
karakterler üretmeye yöneltmiştir. Griffith “tamamen monoton, bütün hatları eşit
uzunlukta, geniş satırların rahat bir okumayı güçleştireceği ve sıkıcı hale getireceği”
düşüncesinden hareketle bu sorunu ortadan kaldıracak, “ionic” adlı bir karakter tasarGazeteciler Cemiyeti
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ladı ve bunu dizgi makinelerine uyarladı. Bu arada, büyük puntolu baskı yapabilmek,
özellikle haber başlığı tipografisinde önemli bir sorundu. 19. yüzyıl sonunda dizgi
makineleri en büyük 14 punto (0.5641 cm) dizgi yapabiliyorlardı. 1923 yılında ise
dizgi makinelerinin maksimum dizgi yüksekliği 36 puntoya (1.3538 cm) yükselmişti.
1930’lara gelindiğinde ise farklı karakterleri 72 punto (2.7076 cm) büyüklüğe kadar
dizebilen dizgi makineleri kullanılmaya başlanmıştı. Haberler için kullanılan birinci
sayfada bütün sayfayı kaplayan bir başlık ile diğer haberlerde bölümlü başlık kullanılması, başlıkların tipo grafik işaretler ile birbirinden ayrılması yaygın bir uygulamaya dönüşmüştü.
1930’larda Türk basınında gazete üretimine dönük olarak sıcak dizgi makinelerinin yaygınlaşması ve renkli baskı denemeleri dışında köklü bir teknolojik dönüşüm
görülmemekte. Ancak, 1931 yılında çıkarılan 1881 Sayılı Matbuat Kanunu’nun 30’lu
yılların ve ardından başlayacak İkinci Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşullarının gerektirdiği bir yönetim anlayışı için zemin oluşturduğu anlaşılmaktadır. 25 Mayıs
1935 tarihinde Ankara’da toplanan Birinci Basın Kongresi’nde teknik sorunlar üzerinde pek durulmasa da kâğıt teminindeki güçlükler nedeniyle gazetelerin sayfa sayılarını artırma yolundaki girişimlere “hükümetçe acil ve müessir (etkili) bir tedbir
alınması” önerisi getirildi.
Basım sanayiinin en önemli girdilerinden biri olan kâğıt konusunda başından beri
çeşitli sıkıntılar söz konusuydu. Cumhuriyet yönetimi her alanda kendi kendine yeten
bir ülke yaratmak amacıyla kâğıt üretimi konusunda da girişimlerde bulunmuştu. İlk
kâğıt fabrikasının temeli de bu dönemde, 14 Ağustos1934 tarihinde İzmit’te atıldı.
Fabrika 18 Nisan 1936 tarihinde deneme üretimine başladı.
Yeni harflerin kabulünün ardından 1929 yılına gelindiğinde, henüz altı yılını doldurmuş Cumhuriyet’in kuruluş çalışmaları ve Türkiye’nin bütün alanlarda dönüştürülmesi çabası devam etmekteydi. O zamana kadar yapılanlar bir tarafa, Türk toplumunun Batılılaştırılması konusunda yapılanların önemlice bir bölümünün bu dönemde yapıldığı görülmektedir. Devam eden devrim sürecinde, basın hem etkilenen, hem
de etkileyen konumundaydı. 1929 - 1939 yılları arasında dönemin önemli gazeteleri
arasında ise Akşam, Cumhuriyet, İkdam, Hâkimiyet-i Milliye (Ulus), Milliyet (Tan),
Vakit (Kurun) yer almaktadır.
Kâğıt kalitesinde ve baskı olanaklarında bir standartlaşma henüz sağlanamadığı
için dönemin gazetelerinin sayfa büyüklükleri birbirinden farklıdır. Kullandıkları
kâğıt ebatları nedeniyle gazeteler sayfa büyüklükleri olarak üç gruba ayrılmaktadır;
1. grup: 45x62 cm ebadında olanlar (Cumhuriyet, 12 Kasım 1929’da ebat değiştirinceye kadar Vakit) 2. Grup: 43.5x59 ebadında olanlar (Tan), 3. grup: 40x55 ebadında
148

Gazeteciler Cemiyeti

Gazete tasarımının gelişim süreci

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

olanlar (Vakit, Akşam, Ulus)
Gazete başlıkları logotype düzenlemelerden oluşmaktadır. Bütün gazetelerin başlıkları birinci sayfanın üst kısmında, bütün sütunları kapsayacak biçimde, simetrik
olarak yerleştirilmiştir. Gazete başlıkları, gazetelerin yayın yılları, nüsha sayısı, satış
fiyatı, ilan tarifesi, abone koşulları, günün tarihi, gazetenin sahibi/başyazarı, basıldığı
matbaa, adres, telefon ve telgraf adresi gibi bilgileri de içermektedir. Bu bilgiler, zaman içinde birbirine dönüşmekle beraber- kimi gazetelerde, gazete adının sağ ve
sol yanında bulunan ve manşet yastıklarında, kimi gazetelerde de, gazete başlığının
altında yer alan iki çizgi arasındaki bölümde verilmiştir. Gazete başlığında kullanılan
bilgileri, gazete başlığı altındaki iki çizgi arasına kaydıran gazeteler manşet yastıklarını bazen ilanlar, bazen haberler, hatta bazen de karikatürler için kullanmışlardır.
Yeni Türkçe alfabe ile basılmaya başladıklarında gazetelerde biçimsel değişim
açısından göze çarpan ilk unsur, gazetelerin adlarının verildiği, gazete başlıkları olmuştur. Dönemin gazetelerini “gazete başlığı” düzenlemesi açısından iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grubu, hem öykünmeci, hem de gelenekçi olarak tanımlayabiliriz. Bu gruba, Milliyet ve Hâkimiyet-i Milliye girer. Bu gazetelerin gazete başlıkları logotype düzenlemelerden oluşur; her ikisi de gazete başlığı düzenlemeleri için
o dönemde Batılı gazetelerde de sıkça kullanılan gotik yazı karakterini kullanmıştır.
Gotik yazı karakteri, aşırı süslü yapısıyla Avrupa’da dinsel metinlerin basımında kullanılmıştır. Hatta matbaayı icat eden Gutenberg de ilk ürünü İncil’i bu yazı karakteri
ile basmıştır. Bu yönüyle, Gotik yazı karakteri, bir anlamda süslü “Arap Yazısı”nın
Müslümanlar için ifade ettiği anlamı taşımaktadır. Nitekim yeni Türk harflerine geçilmeden önceki gazete başlıklarına bakıldığında, geleneksel “hat” ve “tezhip” sanatlarının izlerini de görmek mümkündür. Gotik yazı karakteri, bir anlamda, yeni dönemde eskinin “güzel ve süslü” yazı gereksinimine de yanıt vermektedir.
Gazete başlığı düzenlemesinde gotik yazı karakterini uzun yıllar kullanan bu iki
gazetenin dışında, yeni harflere geçildikten kısa bir süre sonra kapanan İkdam, Vakit
ve Akşam, başlık düzenlemelerini gotik yazı karakteri ile yapmıştır. Akşam 29 Kânunusani 1929, Vakit 1 Mart 1929 tarihinde gazete başlığı düzenlemesini değiştirmiştir.
İkdam ise, gotik karakterli gazete başlığını 18 Temmuz 1929’da değiştirmiş, ancak
kısa bir süre sonra eski başlığına dönmüş, ardından bu kez daha farklı bir başlıkla
çıkmıştır. Yayınına uzun bir süre ara veren, 12 Ocak 1939 tarihinde yeniden yayınlanmaya başlanan İkdam, dönemin sonunda, asimetrik bir başlık düzenlemesi uygulamaya başlamıştır.
Cumhuriyet ise başlığını uzun yıllar değiştirmeden devam ettirmiştir. Harf Devriminin henüz gerçekleşmediği, ancak yeni harflerin kabulünün kesinleştiği günlerde
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gazete 1 Eylül 1928 tarihli sayısında okuyucularına “Bu Başlıklardan hankisini
beyeniyorsunuz” (cümle gazetede yayınlandığı biçimiyle alınmıştır) sorusunu yöneltmiş ve dört seçenek sunmuştur. Küçük değişikliklerle halen kullanılan başlık o
günlerde belirlenmiştir. Vakit ise, Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması esasına dayanan dil devriminin başladığı 1935 yılında vakit sözcüğünün Arapça kökenli
olması nedeniyle adını Kurun’a dönüştürmesi sırasında yapılan değişiklikler de sayılmak kaydıyla gazete başlığı düzenlemesini, Latin alfabesine geçilmesinden 1939
yılına kadar on kez değişmiştir.
Milliyet, adını Tan olarak değiştirdiği, 23 Nisan 1935’e kadar gazete başlığı düzenlemesinde kullandığı gotik karakteri muhafaza etmiştir. Hâkimiyet-i Milliye ise,
14 Şubat 1934 tarihine kadar gotik karakterli başlığını kullanmış, bu tarihten sonra da
Times yazı karakterli, majüskül başlığa geçmiştir. Yine bu tarihte yapılan başlık düzenlemesinde, Ankara kalesi ile onun üzerinde güneş ışınları biçiminde yerleştirilmiş
CHP’nin dokuz oku ilk kez kullanılmaya başlanmıştır. Bu düzenleme genel olarak,
gazetenin adının Ulus olarak değiştirildiği 28 Kasım 1934’e kadar sürmüştür. Bu tarihten sonra, Ulus’un başlığı 1938 yılının başlarına kadar tırnaklı majüskül karakterlerle, bu tarihten sonra da çubuk (düz) majüskül karakterle yazılmıştır.
Gazete başlıkları dönemin gazetelerinde harf yüksekliği açısından en iri büyük
puntolarla yazılmış yazı parçalarıdır. Sabit kullanılan bölümler oldukları için, linotip
dizginin imkân verdiği büyüklüklerin üstünde, özel dökülmüş hurufat ile hazırlanmaktadırlar. Dönemin gazete başlığı hurufatı içinde Vakit’in 1 Mart 1929’da kullanmaya başladığı siyah başlık 180 punto ile büyük başlık karakteridir.
Renk de gazete başlığı kompozisyonunda kullanılan bir başka öğedir. Gerçi dönemin teknolojisi gereği en çok iki rengin, siyah ve kırmızının kullanıldığını görüyoruz. Ancak, gazetelerin başlıklarını renkli basıyor olabilmeleri bile iki renk baskı yapabiliyor olmaları anlamına geldiği için önemlidir. Örneğin, Vakit, iki renk basabilme
olanağına 12 Kasım 1929’da kavuşabilmiş, gazetesinin başlığını da siyah konturlukırmızıya çevirerek, önemli bir gelişme kaydetmişti. Tan ise bu olanağa ancak
1936’da kavuşmuştur.
Yazılar ve resimler sütunlar halinde düzenlenmektedir. Dönem içinde gazetelerin
sütun sayılarında beş-yedi arasında değişikliklere rastlanabilir. Dönem içinde sütun
sayılarında değişiklik yapmayan Cumhuriyet (altı sütun) ve Akşam (beş sütun) gazeteleri ise sayfa düzenlemesi açısından en kuralcı gazeteler olarak adlandırılabilir.
İthalat yoluyla karşılanıyor olsa da kâğıdın nispeten bol oluşu, ayrıca, yavaş da
olsa basım sanayiinde kullanılmaya başlanan sıcak dizgi (linotip) makineleri ve rotatiflerin yaygınlaşması, gazetelerin hazırlık ve baskı aşamalarını hızlandırdı. Dolayı150
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sıyla ayrılan zaman aralığında daha çok sayfanın hazırlanması ve daha fazla gazete
basılması mümkün oldu. Bu nedenlerle, 30’lu yıllar boyunca gazetelerin sayfa sayılarının arttığı gözlenmektedir. Gazeteler bu dönemde ortalama sekiz sayfa çıkmakta,
on, on iki ve on altı sayfalık sayılar da sıklıkla görülmektedir.
Gazetelerin içeriklerini okuyucuya ulaştıracakları alan olarak sayfa sayısının artması, haber-yazı üretimi ve buna bağlı olarak sayfa oluşturma/düzenleme anlayışlarında da bir dönüşüm getirmiştir. Dönemin gazetelerinde birinci sayfa haber sayfasıdır. Haber dışında, güncel karikatürler ile gazetenin yayınlayacağı, yazı, tefrika vb.
konulara ilişkin duyurular birinci sayfada yer alır. Manşet yastıklarında kullanılanlar
dışında birinci sayfada ilan kullanılmaz. İkinci ve üçüncü sayfalar ise haberlere ayrılmıştır. Bu sayfalara, orada verilen haberlerin türleri ile ilgili olarak genel başlıklar
konulur. Bu başlıklar genel olarak iki kategoride değerlendirilebilir;
(a) Haber yapılan olayın geçtiği coğrafyaya göre tanımlananlar: Bunlar, yaşanılan
dünyayı genellikle üç ana kategoriye ayırır; 1) Yaşanılan kent, 2) Yaşanılan ülke ve
3) Bunların dışında kalanlar.
Söz konusu dönemin gazetelerinin tümünde “Şehir Haberleri” başlığı ile bir sayfa
ya da bölüm vardır. “Şehir Haberleri” gazetenin yayınlandığı (dolayısıyla satıldığı)
kente (İstanbul’a) ilişkin haberlerin verildiği sayfalardır. Sadece Hâkimiyet-i Milliye’de -ki o dönemde merkezi Ankara’da bulunan tek gazetedir- 1934 yılına kadar
“Şehir Haberleri” başlıklı bir sayfa yoktur. Yaşanılan ülke/memleket, haberleştirme
ve bunları gazete sayfalarına yansıtma açısından ikinci coğrafya alanıdır. Cumhuriyet
ve Vakit baştan beri “Şehir ve Memleket Haberleri” (2. sayfa) başlığıyla düzenlediği
sayfada, İstanbul ve taşra haberlerini bir arada vermekteyken, Akşam 1932 yılından
itibaren “Memleket Haberleri”, Ulus 1935 yılından itibaren “Memleket Postası”, Vakit 1935 yılında “Ülkemizde” başlığıyla taşra haberlerini ayrı başlıklar altında düzenlemiştir.
Coğrafyaya dayalı bir başka kategorileştirme çabası da “İç” ve “Dış” ayrımıdır.
Yaşanılan ülke ve onun dışında kalan ülkeler ayrımına dayalı bu tanım, daha çok Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) gazetesinde kullanılmıştır. “Harici”, “Hariçten Gelen Son
Haberler” gibi sayfalar, Hâkimiyet-i Milliye’nin adı Ulus olarak değiştirildikten sonra, dilde sadeleştirme eğilimlerine de bağlı olarak, “Dışarıdan gelen son duyumlar”,
“İç Duyumlar” (1934), “İç Duyuklar”, “Dışarıdan Gelen Son Duyuklar”, “İç Haberler”, “Dış Haberler” (1935), “İç Haberlerimiz”, “Dış Haberlerimiz” (1937), “Dünya
Haberleri” (1938) olarak değişime uğramıştır.
(b) Haberin sağlandığı an ve kanala göre tanımlananlar: Bu kategoride haberde
“yenilik ve tazelik” önemli bir özelliktir. Bu nedenle, dönemin gazetelerinde sayfalar,
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haberin bu özelliğini vurgulayacak biçimde de adlandırılmıştır. Dönemin en hızlı
haberleşme aracı olarak, “telgraf”, “haber” ile eşanlamlı olarak kullanılır; “Hususi
Telgraf Haberleri”, “Bu Sabahki Telgraflar” (Akşam -1929/1932), “Son Telgraflar”
(Cumhuriyet-1929) en taze haberlerin verildiği sayfaların adıdır. Sonraları, radyo,
telefon, telsiz gibi haberleşme araçlarının da etkin kullanılmaya başlaması ile sayfa
adlarına bu araçların da adı eklenmiştir; “Son Haberler: Telgraf-Telefon-Radyo”
(Vakit-1934), “Telgraf Haberleri- Telefon ve Telsiz Haberleri” (Cumhuriyet-1935).
Gazetelerin sayfa sayılarının artması ve teknik olanaklarının gelişmesinin yanında, değişen toplumun yeni ilgi alanları doğrultusunda sayfalar yapılmaktadır. Bunların başında, sinema gelir. 30’lu yıllarda yaklaşık kırk yıllık bir geçmişe sahip sinema,
önemli ilgi alanlarından biri haline gelmişti. Buna bağlı olarak, bugünkü magazin
sayfalarının ilk örnekleri olarak nitelenebilecek sinema sayfalarına bütün gazetelerde
rastlanmaktadır. Bu sayfaların temel özelliği başka sayfalarda olmadığı kadar çok
görsel malzemeye (fotoğrafa) yer verilmesidir.
Kadın sayfalarının da sinema sayfaları gibi giderek yaygınlaşmaya başlaması dikkat çekmektedir. Bol fotoğraflı, çağdaş görünümü ön plana çıkaran, aile ve ev yaşamına ilişkin eğitici bilgiler, modaya yer veren sayfaların özellikle 30’lu yılların ikinci
yarısından itibaren artma gösterdiği gözlenmektedir.
Sinemanın yanında radyonun da toplumun kültür ve eğlence yaşamında yer işgal
etmeye başladığı andan itibaren gazete sayfalarında da yer aldığı görülmektedir. Düzensiz yayınlananlar bir tarafta tutulursa, 1932 yılından itibaren Türk basınında gerek
haftalık tam sayfa, gerekse günlük köşeler halinde radyo programları gazetelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlar.
Gazetelerin, özellikle de Cumhuriyet’in ilk yıllarında yoğun ilgi gösterdikleri bir
alan da askerlik ve savunma amaçlı havacılıktır. Bu konulara gazetelerde sıkça özel
sayfaların ayrıldığı dikkati çekmektedir. Bunun da temel nedeni dönemin siyasal yetkesinin bu konuya özel önem vermesidir.
Hafta sonları yayınlanan mizah sayfaları, kültür ve sanat içerikli sayfalar, dinlenmeye ve eğlenmeye ayrılan bir tatil günü ile birlikte modernleşen toplumun da bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Dönemin gazetelerinin en ilginç sayfalarından biri de Ankara sayfalarıdır. Ankara, çağdaşlığın ve genç Cumhuriyetin temsilcisi ve bu yönüyle de “ayrı bir dünya”
olarak görülmekte; Başkent haberleri dönemin gazetelerinde ağırlıklı olarak yer almaktadır.
Gazetelerin arka sayfaları ile arka iç sayfaları ilan ve reklamlara ayrılmıştır. Sadece kültürel ve sanatsal etkinliklere ait duyurulara iç sayfalarda yer verilmektedir.
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Dönemin gazetelerinde metinlere ayrılan alanlar ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Gazete yüzeylerinin yarısından çoğu, (yüzde 53.04) metinler için kullanılmaktadır. Bunu ilan ve reklamlar (yüzde 27.97), haber ve yazı başlıkları (yüzde 10.30) görsel malzemeler (yüzde 7.54) ve gazete başlıkları için kullanılan (yüzde 1.15) alanlar izlemektedir.
Görsel malzemelerin çoğunluğunu fotoğraflar oluşturmaktadır. Bunlar dışında
görsel malzeme olarak nitelendirilebilecek, başlık düzenlemelerinde kullanılan vinyetler, -çok gelişkin olmayan- grafikler ve haritalar görülmektedir. Fotoğraf tekniğinin niteliği gazetelerde yayınlanan fotoğrafları büyük oranda belirlemektedir. Taşınabilir fotoğraf makineleri ve ışık kaynakları yaygın olarak kullanılmadığı için her
ortamda çekim yapabilmek mümkün değildir. Işık kaynaklarının yetersizliği, magnezyum flaşlarının sadece bir kez kullanılıyor oluşundan kaynaklanan pahalılığı, fotoğraf filmi hızının (asasının) düşüklüğü nedeniyle, fotoğrafı çekilecek objenin makinenin önünde hızlı hareket etmemesi gerekmektedir. Bütün bu yetersizlikler nedeniyle, yayınlanan fotoğrafların büyük bir kısmı portrelerden oluşmaktadır. Portreler dışında kalanlarda da durağan görüntüler hâkimdir. Ayrıca, manzara olarak nitelendirilebilecek fotoğraflar, özellikle memleketi tanıtmak adına, çoğunlukla ansiklopedik
bilgilere eşlik eden kent fotoğrafları yaygındır. Dönemin gazetelerinde kullanılan
fotoğraflar arasında, sinema, kadın, moda gibi sayfalarda kullanılan yabancı fotoğraflar da ayrı bir yere sahiptir. Bu sayfalarda, konuların özelliğine paralel olarak, yoğun
görsel malzeme kullanılmaktadır.
Gazetelerde dikkat çeken diğer görsel malzeme de karikatürlerdir. Hem güncelliğin yakalanabildiği bir görsel unsur, hem de toplumsal eleştiri ve mizahın ana kaynaklarından biri olan karikatür, aynı zamanda, Harf Devrimi’nin ardından tiraj kaybeden gazetelerin okuyucularına sundukları bir yeniliktir. Dönemin gazetelerinde
çizgileri yayınlanan başlıca karikatüristler Münif Fehim, Cemal Nadir, Ramiz ve zaman zaman da Abidin Dino’dur. Cemal Nadir Akşam’ın, Ramiz de Cumhuriyet’in
sürekli çizerleridir. Her iki gazete de birinci sayfalarının sol alt köşelerinde güncel
karikatürler yayınlamıştır. Ayrıca, Akşam iç sayfalarında Cemal Nadir’in “Amcabey”
bant karikatürüne sürekli yer vermektedir. Ayrıca, dönemin sonlarına doğru Zahir
Güvemli, İkdam ve Vakit’te yayınlanan karikatürleri ile dikkat çekmektedir.
Habere ya da yazıya okuyucuyu yönlendiren ana unsur olarak 1928 - 1939 döneminin başlıkları, dönemin gazetecilik anlayışı ile de örtüşen biçimde, çok fazla sayıda
sözcükten, anlamsal bütünlüğü korunan cümlelerden, birden fazla satırdan ve birkaç
bloktan oluşmaktadır. Başlık blokları 1-4 arasında değişen sayıdadır ve birbirlerinden
tipo grafik süslerle ayrılmaktadır. Başlık bloklarının tümü haber alanını ortalayacak
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biçimde yerleştirilmiştir. Blokları, kavramsal olarak “üst başlık”, “başlık” ve “alt
başlık” olarak nitelendirmek güçtür. Çünkü başlık blokları arasında böylesi bir sınıflamayı yapacak anlamsal ayrımlar yoktur. Başlık blokları arasında sınıflama yapmaya yardım edebilecek tek ayrım, dizgi büyüklüğüdür.
Başlıklar ağırlıklı olarak iki sütuna atılmakta, en geniş uygulamalar ise sayfalarını
yedi sütun olarak düzenleyen gazetelerde beş sütun, altı sütun olarak düzenleyen gazetelerde ise dört sütun olarak görülmektedir. Bütün sütunları kaplayan başlık uygulamaları ise ancak savaş çıkması gibi, çok özel hallerde mümkün görülmektedir.
Ağırlıklı olarak miniskül dizgi yapılmakla beraber, majüskül dizgili başlıklara rastlanabilir. Başlık dizgisinin sığmadığı yerden tire ile bölünüp alt satıra geçmesi gibi,
günümüz gazeteciliğinde görülmeyen uygulamalar ise o dönem için normaldir. Yine
başlık tipografisinde gazetelerin kendi içinde bir standardından söz etmek pek mümkün değildir. Dönemin dizgi teknolojisinin izin verdiği oranda hurufat katalogundaki
bütün karakterler kullanılmaktadır.
Dönemin gazete tasarımı açısından anılması gereken bir uygulama da, zemin baskısıdır. Özellikle Cumhuriyet’te sıkça görüldüğü biçimiyle sayfa üzerinde birbirinden
ayrı düşen, başlık ve metin alanı arasında ilintiyi kurmak için “yönlendirici ok” diye
tanımlayabileceğimiz işaretler kullanılmıştır. Bu işaretler, gazetenin “kırmızı” basılan
başlığı ile beraber basılmakta, böylece bir filigran (zayıflatılmış zemin görüntüsü)
etkisi elde edilmektedir. Cumhuriyet’te göze çarpan bir başka farklılık da, çok sonraları kullanılmaya başlanacak, sola dayalı başlık uygulamasının nadir de olsa ilk uygulamalarına birinci sayfasında yer vermesidir.
Metin dizgisinde ise ince tırnaklı bodoni karakteri yaygınken, özellikle başlık dizgisinde farklı yazı karakterleri kullanılmıştır. Bunlar arasında, dönemin sanat anlayışıyla üretilen, tırnaksız, düz yapılı gillsans ve futura yazı karakterleri dikkat çekerken, tırnaklı karakterlerden, bodoni, chelthenham ve caslon IV de başlık dizgisinde
sık kullanılan karakterlerdendir. Dönemin gazetelerinin tipo grafik anlayışlarını dizgi
teknolojisi sınırlamaktadır. Linotip dizgi makinelerinin sınırlı yükseklikte (dönemin
için maksimum 72 punto - yaklaşık 2.5 cm yüksekliğinde) dizgiye elvermesi, nedeniyle başlık tipografisinde çok büyük puntolar kullanılmasını engellemiştir.
İkinci Dünya Savaşı yılları
Savaş, gazetelerin sayfa düzenlerini etkiledi hatta belirledi. Bunun başlıca nedeni
üretimdeki ve uluslararası ticaretteki aksamalardı. Bu aksamalar, malzeme girdilerini
yurt dışından sağlayan basın için yaşamsal sorunlar doğurmaya başladı. Gazeteler
için kâğıdın üretimi savaş başlamadan önce de zaten yetersizdi, açık ithalat yoluyla
karşılanıyordu. Savaşın başlamasından hemen sonra, gazeteler, savaşın kâğıt sevkiya154
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tını engellemesinden duydukları kaygı doğrultusunda, sayfa sayılarını kendiliklerinden azaltma yoluna gittiler. Savaş yayıldıkça bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de
de ekonomik sıkıntılar kendini göstermeye başladı ve hükümet, Milli Korunma Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, gazetelerin sayfa sayılarını 25 Mayıs 1940 tarihinden başlamak üzere çeşitli zamanlarda aldığı kararlarla sınırlandırdı. İstanbul ve
İzmir’in günlük büyük gazeteleri, o zamana kadar altıdan yirmi dörde kadar olmak
üzere çok sayfalı çıkmaktaydı. Bu tarihten itibaren çıkarılan bir dizi kararname ile
kâğıt kullanımına, dolayısıyla gazetelerin sayfa sayılarına sınırlamalar getirildi. Bu
sınırlama, gazetelerin sayfa düzenlemelerinin farklı bir anlayışla ele alınmasını, yazıların daha dar bir alana sığdırılması zorunluluğu nedeniyle sayfaların döneme özgü
bir genel görünüm kazanmasını etkileyen nedenlerin başında geldi. Klişe yapmak
için gerekli malzemenin sağlanamaması da fotoğraf kullanımı konusunda sıkıntılar
yaratmaktaydı ve gazeteler çoğu zaman tamamen yazılarla kaplı olarak çıkıyordu.
İkinci Dünya Savaşı döneminde de gazetelerin isimlerinin yer aldığı gazete başlıklarında 30’lu yılların geleneği devam etmektedir. Gazetenin adının sağında ve solunda yer alan “manşet yastıkları” kimi gazetelerce önceden olduğu gibi, tarih ve
yönetim yeri gibi bilgiler için kullanılırken, özellikle kâğıt kısıtlamasından kaynaklanan yer darlığı sorununa çözüm bulmak için, İkinci Dünya Savaşı sırasında bu “boşluklar” haber için kullanılmaya başlanmıştır.
Dönemin diğer gazetelerinden farklı olarak, Son Posta, başlığında “doğan güneş”
sembolü ile birlikte “Halkın Gözü, Halkın Kulağı, Halkın Dili” ibaresini kullanmaktadır. Dönemin diğer gazetelerinin başlıklarında ise gazetenin “periyot ve türünü”
belirten tanımlamalara yer verilmektedir. Vatan da 29 Ekim 1941 tarihli sayısında
gazete başlığında “Doğruya Doğru İğriye (Eğriye) İğri (Eğri)” ibaresine yer vererek,
Türk basınında özellikle 1960’lı yıllarda yaygınlaşacak bir uygulamanın öncülüğünü
yapmıştır.
Gazetelerin sütunlara dayalı sayfa düzenleme anlayışları İkinci Dünya Savaşı süresince de devam etmiştir. Bu dönemde göze çarpan en önemli değişiklik, gazetelerde sütun sayısının artırılması olmuştur. Batılı örneklerinde olduğu gibi, Türk gazetelerinin de finansman kaynağını ağırlıklı olarak reklam gelirleri oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği olumsuz koşullar çerçevesinde gazeteler, ellerindeki
kısıtlı alanı reklam verenlere daha pahalıya satarak daha çok kar elde etme eğilimine
girmiştir. Sütun sayısının artırılması bu çerçevede ilan tarifeleriyle oynamaksızın,
ilan fiyatlarının otomatik olarak artırılması anlamına gelmiştir.
1940 yılının Mayıs ve Temmuz ayları arasında, Akşam, Son Posta ve Vakit sütun
sayısını beşten altıya, Cumhuriyet, Tasvir-i Efkâr, Tan, Vatan ve Yeni Sabah da altıGazeteciler Cemiyeti
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dan yediye yükseltmiştir. Kâğıt tahsisi ile ilgili olarak bir sınırlamaya tabi tutulmayan
Ulus’ta ise sütun sayısında bir değişiklik olmamıştır.
Bu dönemde sayfa düzenlemelerinde belirgin bir değişiklik görülmemekte. Ancak
sayfa sayısının yetersizliği nedeniyle ilanlar eskisine oranla daha çok iç sayfalara
kaydırılmaya başlandı. Başta sinema olmak üzere kültür ve sanat olayları ile hobilere
dönük sayfalar yok denecek kadar azalmıştır. Bunun başlıca iki nedeni olduğu düşünülmektedir; Birincisi savaş, böylesi sayfalara konu olacak olayları ve etkinlikleri
sınırlamıştır. İkincisi de sayfa sayısının sınırlanması nedeniyle gazeteler ellerindeki
kısıtlı alanı daha çok güncel haberler için kullanmışlardır.
Dönemin gazetelerinde toplam alanların büyük kısmı (yüzde 58.79), savaş öncesinde olduğu gibi yine metinler için kullanılmaktadır. Ancak, metinler için ayrılan
alanlarda savaş öncesine göre belirgin bir artış vardır. Bunda, sayfa sayısının zorunlu
nedenlerle azalmasının rolü olduğu düşünülmektedir. Görsel malzeme kullanımı oldukça azalmıştır (toplam alanın ancak % 4.68’inde). Hatta kimi günler gazetelerde
hiç resim/fotoğraf yayınlanmadığı bile olmuştur. Haber ve yazı başlıkları dönemin
gazetelerinde en belirgin tasarım araçlarıdır. İkinci Dünya Savaşı döneminde gazete
yüzeylerinin yüzde 14.63’ü yazı ve haber başlıkları için kullanılmıştır. Üretim ve
ticaretin azalmasına bağlı olarak gazetelerdeki ilan ve reklam alanlarında da düşüş
göze çarpmaktadır.
Dönemin gazetelerinde fotoğrafların yanı sıra, karikatürler ve savaş durumunu
gösteren haritalar en önemli görsel malzemelerdir. Fotoğraf temininde yaşanan güçlükler nedeniyle, sıklıkla aynı klişelerin kullanıldığına tanık olunmaktadır. Karikatürler gazeteler için, teknolojik yetersizlik karşısında İkinci Dünya Savaşı boyunca güncelliğin daha kolay yakalandığı görsel malzemeler olmuştur. Akşam’da, karikatürist
Cemal Nadir’in, Yeni Sabah’ta da Ramiz Gökçe’nin karikatürleri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Haritalar ise savaşa ilişkin gelişmeleri anlatmanın ve görselleştirmenin en kolay yolu olarak haberlere eşlik etmektedir.
Haber ve yazıların başlıklandırılmasında önceki dönemle köklü farklılıklar görülmemektedir. Dönemin gazetelerinde kullanılan başlıkların tümü, çok sözcüklü,
çok satırlı, farklı punto ve karakterler kullanılan ve yine çok sözcüklü çok satırlı
bloklardan oluşmaktadır. Başlıklarda ağırlıklı olarak miniskül harfler tercih edilmektedir. Başlık yazımında iki ana yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi, büyük
harfle başlayıp, özel isimler dışında kalan sözcüklerin tümünün küçük harfle yazıldığı cümle formu (Akşam, Son Posta, Tasviri Efkâr-Tasvir, Vakit) ikincisi ise, başlıkta
yer alan bütün sözcülerin ilk harflerinin büyük yazıldığı başlık formudur (Tan). Sadece Vakit’in haber başlıklarında sıkça tireleme/sözcük bölme yapılmaktadır. Eski156
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den yaygın olan bu uygulamaya yazı alanlarını daha verimli kullanmak amacıyla dönüldüğü düşünülmektedir.
Haber başlıkları yazı alanını ortalayarak, simetrik bir etki yaratacak biçimde kullanılmıştır. Bu arada bazı küçük değişiklikler de gözlenebilmektedir. Majüskül başlıklar daha çok tefrika vb. özel alanlarda tercih edilmektedir. Ancak savaşın seyrinin
değiştiği 1944 yılından itibaren, haber yapılan olayların büyüklüğüne göre, birinci
sayfadan da bütün sayfayı kaplayan, majüskül başlıklara yer verilmiştir. Savaşan taraflara ilişkin haberlerin, tarafsızlığı somutlayacak biçimde gazetelerde yan yana ve
eşit alanlarda verilmesi, bu haberlerin başlıklarında da aynı sayıda sözcüğün, aynı
harf büyüklüğü ve aynı yazı karakteri ile dizilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu uygulama zaman zaman, başlığın anlam bütünlüğünü bozacak yanılsamalar da doğurmaktadır.
Savaş koşullarının sınırlayıcılığı, gazetelerin tipo grafik özelliklerini de etkilemektedir. Bu dönemde, yeni yatırım olanağı olmadığı için, gazetelerin tipo grafik
tercihlerinde önceki döneme göre köklü değişim gözlenmez. Kullanılan yazı karakterleri ve büyüklükler önceki dönemle aynıdır. Ancak, yine kâğıt sıkıntısına bağlı
olarak yerden kazanmak amacıyla metin dizgisinde daha küçük puntolar kullanıldığı
görülmektedir.
Savaş sonrası ilk kitle gazetelerinin tasarım özellikleri
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin önemli bir değişim sürecine girdiği
görülmektedir. Ekonomik sorunların hafiflemesi, siyasal yapıdaki dönüşme çabası,
tarımda makineleşme, kentleşme, eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması gibi gelişmeler
gazete okuyucusu sayısının hızla yükselmesine, yayın dünyasının da çeşitlenmesine
neden oldu. Bu da basım sanayiine yansıdı. İkinci Dünya Savaşı’na kadar Türkiye
basım sanayi ile ilgili ithalatını Avrupa ülkelerinden sağlarken, savaşın yıkımı neticesinde bu imkân ortadan kalkınca Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelindi, matbaa
makineleri ithalatında yeni bir kapı açıldı.
Basım sanayi açısından değerlendirildiğinde 50’ler daha sonraki yıllarda doruğa
çıkacak olan teknolojik atılımların altyapısını hazırladı. Karayolu ulaşım ağının genişlemesi, ayrıca büyük kentler arasında uçak seferlerinin başlaması da basın sektörünün ihtiyaç duyduğu hızı destekledi. Ulaşımdaki gelişme gazetelerin dağıtımını
kolaylaştırdı, böylece pazar genişledi. Pazarın genişlemesi, gazeteleri makine ve teknoloji yatırımlarına yönelten ana etken oldu. 50’lerin teknolojik yeniliklerinden biri
tifdruk basım tekniğinin uygulanmasıdır. 1956’da Hayat dergisinin basımında tifdruk
tekniğinden yararlanılarak, büyük başarı elde edildi. 60’lı yıllara gelindiğinde rotatif,
süreli yayın çıkaran matbaaların hemen tümünde kullanılır hale geldi.
Gazeteciler Cemiyeti
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Yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak değişen sosyal ve kültürel ortam, yeni
dönemde çıkan gazetelerin niteliğini, kimliğini de etkiledi. Pazarın genişlemesiyle
beraber, gazetelerin daha büyük bir kitleye ulaşmak istemeleri tiraj artışını gündeme
getirdi. Bu da gazetelerin üretim süreçlerine yeni bir anlayışı hâkim kıldı. İçerik ve
pazarlama bakımından daha geniş kitlelere ulaşma amacı güden ve dolayısıyla içeriği
itibarıyla daha ortalama bir okuyucu kitlesine hitap eden, baskı ve pazarlama olanaklarıyla da daha fazla tiraj ve daha çok satış ilkesini benimsemiş kitle gazeteleri bu
dönemde ortaya çıktı.
Bu anlamda Hürriyet’in yayın yaşamına atıldığı 1 Mayıs 1948 Türk basını açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Özellikleri itibarıyla Türk basınına yeni bir soluk
getiren Hürriyet’i yayınlayan Sedat Simavi, gazetesi için İkinci Dünya Savaşı’nın
sona erdiği günden itibaren hazırlık yapmaktaydı. Simavi, tasarladığı gazetenin o
güne kadar çıkan gazetelerden farklı olması için çaba göstermiştir. Tasarım kaygılarını da göz önünde tutan Simavi, gazetesi için, renkli baskının yanı sıra, kolay okunabilen, okuyucuların rahatsız olmadan takip edebilecekleri bir hurufatı şart görmüştür. Neredeyse üç yıl süren hazırlıktan sonra 42x60 cm boyutlarında, sekiz sütun üzerine düzenlenen Hürriyet’in birinci sayısı 1 Mayıs 1948 tarihinde çıkmıştır. İlk gün
yayınlanan “Bu gazete” başlıklı başyazısında Sedat Simavi, gazetesinin teknik özellikleri hakkında da şu bilgileri vermektedir:
“İki sene evvel Amerika’ya sipariş ettiğimiz ve şimdi elinizde bulunan gazeteyi basan bu makine en son sistem ve süratli rotatif makinesidir. Saatte 5 renk üzerinden 44 bin nüsha basan bu makinenin evsafını, zaman zaman en geç gelen havadisleri, sabaha karşı vaki olan hadiseleri fotoğraflarıyla tespit ederek size yetiştirdiğimiz zaman anlayacak ve takdir edeceksiniz.”
Hürriyet’i o güne kadar yayınlanan diğer gazetelerden ayıran, her yönüyle geniş
kitlelere ulaşma anlayışı içinde üretilmesi olmuştur. Öncelikle, yayınlanan yazılar,
başyazar Sedat Simavi’ninki de dâhil olmak üzere, o güne kadar alışılanlardan kısadır. Haberlerin ve diğer yazıların bu denli kısa tutuluşu ve dildeki “basitlik” bir yandan eleştiri konusu olurken, içeriğin bu özelliği gazetenin tasarımında da ilkeleri belirleyen ana etken olmuştur. Hürriyet’i hazırlarken belirledikleri ana ilkelerden birinin “bol fotoğraf kullanmak” olduğunu belirten Erol Simavi bununla ilgili olarak
şunları söylemektedir:
“Hürriyet’i çıkarırken ana amacımız fotoğrafı bol bir gazete olmasıydı. Niçin?
Çünkü Türkiye’de o günlerde okuma yazma oranı çok düşüktü... O günlerde ise,
yeni Türkçe okuma yazma bilenlerin sayısı belki yüzde 15-20 falandı. Birçok insan eski yazıyı biliyordu ama yeni Türkçeyi öğrenememişti. Biz bol resimli bir gazete çıkarınca avantajlarını hemen gördük, Adam gazeteyi alıyor, resimlerine ba158
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kıyor, belki alt yazılarını heceleyerek okuyor, ama haberi çıkarabiliyordu. Yani
bol resimle yeni bir okuyucu kitlesi yaratmış olduk.”
Farklı bir gazetecilik anlayışının tasarım öğelerini kullanarak yarattığı ürün olarak
Hürriyet, anlayışının geçerliliğini yayınlanmaya başladıktan yirmi ay sonra tirajını

104 bin 250’ye çıkararak kanıtlamıştır.
Bu dönemde, yeni yayınlanmaya başlayan diğer gazeteler Zafer (30 Nisan 1949)
Yeni İstanbul (1 Aralık 1949), Milliyet (3 Mayıs 1950), Dünya (1 Mart 1952), Tercüman(26 Mayıs 1955) etkinliklerini uzun yıllar sürdürmüştür. Bunlar içinde kuruluş
yılları oldukça sıkıntılı geçen Milliyet ilk günlerinde tasarım açısından pek de “çağdaş” bir görünümde değildi. Gazete başlığı kırmızı, gotik karakterle dizilmişti. altı
sayfadan oluşan gazete içeriği sekiz sütun üzerine hazırlanmaktaydı. Gazetenin tiraj
ve etkinliğinde 1954 yılında yapılan ve gazetenin ikinci doğuşu olarak nitelendirilebilecek atılıma kadar arzulanan gelişme sağlanamadı.
Milliyet 1954 yılında yeni yaptırılan binasına ve matbaasına taşınmıştır. Taşınma
öncesinde, okuyuculara birinci sayfadan yapılan duyurularda, gazetenin taşınma işlemleri süresinde geçici olarak dört sayfa çıkacağı, gazetenin yeni sayılarının yeni
matbaada, Amerika ve İsviçre’den getirtilen dizgi ve baskı makinelerinde “en mükemmel halk gazetesi” şeklinde dört renkli olarak basılacağı belirtilmekteydi. Milliyet, yazı işleri müdürlüğüne getirilen Abdi İpekçi’nin yönetiminde 1 Ekim 1954 tarihinden itibaren yenilenmiş yüzüyle okuyucunun karşısına çıktı. Bu tarihte gazetede
dikkat çeken en önemli değişiklik, gazete başlığının uzun yıllar kullanılacak olan
biçiminin ilk kez bu tarihte uygulanmasıydı.
Gazetelerin başlıklarında logotype düzenlemelerin egemenliği devam etmekteydi
ve tümü birinci sayfanın üstünde, bütün sütunları kaplayacak biçimde simetrik olarak
yerleştirilmişti. Biri haricinde tümü kırmızı renkliydi. Bu geleneğe istisna oluşturan
örnek ise Yeni İstanbul’dur. Yeni İstanbul 1949 yılı sonunda yayınlanmaya başladığında gazete başlığı mavi renkli olarak basılmıştır. Bu mavi başlık, ilerleyen yıllarda
“mavinin Yunan bayrağının rengi” olduğu düşüncesiyle gazete aleyhine bir tepkinin
gelişmesine neden oldu. Yeni İstanbul, başlığının rengini yıllar sonra, 18 Mart
1956’dakırmızı yaptı. Aynı gün gazetenin birinci sayfasında, “Yeni İstanbul kırmızı
başlığı ile itirazları mucip olan mavi renkli başlığımızı bugünden itibaren değiştirdik”
başlığı ile şu açıklamaya yer verildi:
“Yeni İstanbul çıktığı günden beri istiklal ve tarafsızlığını bozmamakta sebat
etmiştir ve bugün iç ve dış âlemde Yeni İstanbul’un bitaraflığından şikâyet edecek
kimse kalmamıştır. Buna mukabil Yeni İstanbul bugün başlığının rengini değiştiriyor. Çıktığı günden beri gök mavisi olan renk, nedense birçok itirazlara mucip
olmuştu. Biz okuyucularımızın düşüncelerini ve arzularını daima yerine getirmek
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istediğimizden bugünden itibaren kırmızı başlıkla çıkıyoruz”.
Gazete başlıklarında dikkat çeken bir başka uygulama da, neredeyse yüz yıllık bir

geleneğin, kimlik bilgileri ile tarih, fiyat vb. bilgilerin başlık altında iki çizgi arasında
verilmesi uygulamasının yaygınlığını yitirmesidir.
II. Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan bir başka uygulama da, gazete başlığında
gazetenin “görüşünü” yansıtan “özlü söz”lere yer verilmesidir. Türk basınında ilk
olarak Son Posta ve Vatan ile gündeme gelen bu uygulama savaş sonrasında yayınlanmaya başlanan gazetelerde yaygın olarak görülmektedir. Örneğin, Hürriyet 8 Kasım 1949’da gazete başlığına, Türk bayrağı figürünü eklemiş, 18 Kasım 1949 tarihindeki sayısında ise bu bayrak figürünün altına “Türkiye Türklerindir” sözünü koymuştu. Milliyet’in kendini yenilediği 1 Ekim 1954 tarihinde gazete başlığına “Halk
Gazetesi” tanımlaması eklenmişti. Falih Rıfkı Atay’ın çıkardığı Dünya’nın başlığında
“Hep Bu Vatan Hep Bu Halk İçin”, Tercüman ise, “Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır” ibaresi yer alıyordu. Vatan 1 Ocak 1955’de yaptığı yeni düzenleme ile gazete başlığına, Ulus’taki Atatürk Anıtı’nda yer alan vatanı
bekleyen asker figürlerinden biri ile beraber, Türkiye haritasını eklemiş ve altına
“Türk vatanı bölünmez bir bütündür” yazmıştı. Zafer’in başlığını bütünleyen söz ise
“Demokrasinindir” sözüdür.
Gazete başlıklarındaki bu düzenlemeler, bir görsel düzenlemenin ötesinde söz konusu dönemde “basın, gazete ve gazetecilik” kavramlarına yüklenilen anlam ile açıklanabilir. Söz konusu dönem, Türkiye’de çok partili siyasal yaşamın uygulamaya
konduğu dönem olmakla beraber, aynı zamanda siyasal haklar alanındaki gelişmeye
bağlı olarak düşünce ve ifade özgürlüğü ile bu özgürlüğün kullanılmasında en önemli
araç olan basının özgürlüğünün en sık tartışıldığı dönemdir. Dönemin önemli bir
başka kavramı da “halk”tır. Yine çok partili siyasal yaşama geçilmesiyle, adı “halk
partisi” de olsa tek parti idaresinde sesini yöneticilere pek fazla duyuramayan “halk”
yeni rejimde, bütün siyasal etkinliklerin merkezi olmuştu.
Özellikle Hürriyet ile başlayan ve Vatan’ın da devam ettirdiği gazete başlığı uygulamalarındaki “milliyetçi” söylem ise dönemin dış gelişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan eğilimlerle açıklanabilir. Özellikle savaş sonrasında Türkiye’nin Sovyetler
Birliği karşısındaki konumu, DP iktidarıyla beraber ABD’ye yakınlaşma, Kore Savaşı ve NATO’ya üyelik süreci ile beraber Yunanistan ile yaşanan sorunlar nedeniyle
vatanın bölünmezliği sıkça tekrarlanan bir slogana dönüşmüştür.
Dönemin özelliklerinden biri de gazetelerdeki sütun sayısının sekize çıkmasıdır.
Hürriyet başladığı ilk gün, sayfalarını o güne kadar çıkan gazetelerden farklı olarak
sekiz sütun üzerine düzenlemiştir. O döneme kadar, sayfalarını 6-7 sütun üzerine
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düzenleyen gazeteler, Hürriyet’in yöntemini kısa sürede benimsediler. Cumhuriyet19
Nisan 1949’da, Vatan 5 Mayıs 1949’da, Ulus da 12 Mart 1950’de sayfalarını sekiz
sütun üzerine düzenlemeye başladı. Hürriyet’ten sonra yayınlanmaya başlayan Milliyet ilk sayısından itibaren, Zafer 30 Ağustos 1950, Yeni İstanbul 6 Aralık 1950 tarihinden itibaren bütün gazeteyi sekiz sütun üzerine düzenlemeye başlamıştır. 1952
yılında yayın yaşamına atılan Dünya ile 1955 yılında çıkan Tercüman da çıkış tarihlerine kadar artık bütün basın organlarında yaygınlaşan bu uygulamaya ilk günlerinden itibaren ayak uydurdu. Bu düzenlemenin reklam için pazarlanan gazete alanlarından elde edilen gelire olumlu katkısı oldu.
Savaşın sona ermesiyle kâğıt üretimi ve ticareti göreli olarak iyileşti. Bu doğrultuda gazetelerin sayfaları da artmaya başladı, hükümet de İkinci Dünya Savaşı sırasında alınmış ve gazetelerin sayfa sayılarını sınırlayan kararı 23 Aralık 1949 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırdı. Ancak, gazetelerin kâğıt ihtiyacının karşılanması
1951 yılından itibaren önemli bir sorun haline geldi. Hükümet, 7 Şubat 1956 tarihinde, Milli Koruma Kanunu’na dayanarak, gazetelerin sayfa sayılarını sınırlayan bir
karar aldı. 26 Kasım 1957 tarihli bir kararla da, kâğıt ithali ve dağıtımı hükümet tekeline alındı. Savaş sonrasında gazetelerde sayfa sayılarının artırılması yönünde görülen eğilim, söz konusu sıkıntı nedeniyle durdu. Hükümet sayfa boyutu 42x58 cm ve
daha büyük gazetelerin haftada en fazla 42 (günlük altı sayfa), bu boyuttan küçük
gazetelerin de haftada en fazla 56 (günlük sekiz sayfa) çıkabileceğini karar altına
aldıktan sonra, gazeteler, ulusal ve bayram günleri hariç günde 6-8 sayfa olarak çıktılar. Sayfa sınırlaması, İkinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi gazetelerin sayfa
düzenleme anlayışlarını etkileyen faktörlerden biri oldu.
50’lı yıllar boyunca da, birinci sayfa haber sayfası olarak düzenlenmeye devam
etti. Önceki dönemlerin benzeri olarak, “Şehir Haberleri”, “Telgraf Telefon Radyo
Haberleri”, “Dünyadan Haberler” gibi sayfa başlıkları kullanılmaya devam etse de,
yeni dönemde gazetelerin sayfa organizasyonları alanındaki değişikliğin öncüsü yine
Hürriyet oldu. 6 Ocak 1954 tarihli sayısında, gazete başlığının gri tramlı bir uygulamasını üçüncü sayfanın başına aynen taşıyarak, bu sayfayı da 1. sayfa gibi gazetenin
ana haber sayfalarından biri olarak düzenlemeye başladı. Birinci ve üçüncü sayfa
arasındaki temel fark, birinci sayfanın daha çok “siyasi” nitelikli haberlere, üçüncü
sayfanın da daha çok bireysel ve günlük yaşam eksenli haberlere ayrılmasıdır. Üçüncü sayfa, ana haber sayfasına dönüştürülürken, ikinci sayfada da güncelliği daha az
süreklilik gösteren yazı ve köşeler yayınlanıyordu.
50’lerin ortalarına kadar, son sayfalar tam sayfa olarak ilan ve reklama ayrılmaya
devam etmiştir. Ortalama altı sayfa olan gazetelerin 4. ve 5. sayfaları ise özellikle 1.
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sayfadan devama gelen yazılar ile özel konu sayfalarıyla doldurulmuştur. Sinema ve
kadın, gazetelerin özel konu sayfalarının önemli iki malzemesi olmakla beraber, bu
konular artık daha sıklıkla yayınlanmaya başlanan eklere kaymıştır. Pazar gününün
tatil ve dinlenmeye ayrılmış bir gün olması nedeniyle gazeteler pazar sayılarında ilaveler vermeye başlamışlar, ayrıca eğlencelik sayfalar da oluşturmuşlardır. Özel konu
sayfalarından dönem içinde en dikkat çekici olanı, Yeni İstanbul’un iktisat sayfalarıdır.
Gazetelerin sayfa organizasyonlarında dikkat çeken gelişmelerden biri de Milliyet’ in özellikle 1 Ekim 1954’de yaptığı atılım sonrasında son sayfayı spor sayfası
olarak düzenlemesi sonrasında görülmüştür. Spor, özellikle de futbol “seyirlik” kimliği ile özellikle yeni yeni kent kimliği kazanmakta olan merkezlerde büyük ilgi görmüştür. Okuyuculardaki bu potansiyeli değerlendiren Milliyet arka sayfasını tam sayfa olarak spora ayırdı. Bu uygulama sonraları Milliyet hakkında “arkadan okunan
gazete” tanımının yapılmasına neden oldu. Öteki gazetelerden Vatan 15 Haziran
1955 tarihinden, Hürriyet 7 Ağustos 1955, Zafer de Zafer Akşam Postası adıyla çıkmaya başladığı 31 Ekim 1955 tarihinden, Tercüman yayınlandığı ilk günden itibaren
son sayfalarını spor sayfası olarak düzenlemeye başladı.
Dönemin gazetelerinde alan kullanımı açısından dikkat çeken en önemli nokta,
metinler için ayrılan alanların önceki dönemlere göre azalmasıdır (yüzde 49.45). Metin alanları önceki döneme göre, yüzde 18.6 oranında azalmıştır. Metin alanlarını,
yüzde 24.58 ile ilan ve reklamlar için ayrılan alanlar izlemektedir. İlan ve reklama
ayrılan alanlarda önceki döneme oranla yüzde 30.6’lık bir artış olmuştur. Bu artışta,
savaş sonrasında ekonominin canlanması ile beraber uygulanan liberal ekonominin
etkisi olduğu düşünülmelidir.
Ancak dönemin en belirgin özelliği, sayfalarda görsel malzeme kullanımındaki
artıştır. Sayfalarda kullanılan görsel malzeme önceki döneme göre, yüzde 178 oranında artarak yüzde 12.26’ya ulaşmıştır. Başlık alanlarına ayrılan alanlarda da bir
azalma söz konusudur. İkinci Dünya Savaşı döneminde gazetelerin yüzde 14.57’si
başlık alanlarına ayrılırken, bu rakam incelediğimiz dönemde, yüzde 16.19’luk azalma ile yüzde 12.21 olarak gerçekleşmiştir.
Özellikle görsel malzeme kullanımı açısından Hürriyet, Milliyet ve Tercüman’ın
belirgin bir üstünlüğü vardır. Bu gazetelerin görece yeni teknoloji ve üretim anlayışıyla, daha çağdaş tasarımlar yaptıklarının bir başka göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Taşınabilir makinelerin ve ışık kaynaklarının (flash) yaygınlaşmasının yanı sıra,
fotoğraf nakleden telefoto makinelerinin de kullanılmaya başlaması gazetelerde fo162
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toğraf kullanımını yaygınlaştırmıştır. Klişe teknolojisindeki gelişmeler fotoğrafların
daha net basılmasını sağlamıştır. Dönemin gazetelerindeki fotoğraflar, önceki dönemlere göre, teknolojik olanaklara bağlı olarak, günümüzün haber fotoğrafı kavramına daha yakın karelerden oluşmaktadır.
Gazetelerin görsel malzemelerinin ikinci grubunu karikatürler ve çizgi romanlar
oluşturur. Türkiye’de karikatür ve çizgi roman sanatında İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir atılım gözlendiyse de, gazetelerin bu konuda rolü de önemlidir. Hürriyet bu
konuda da öncülük etmiş, 1949 yılından itibaren Vahdet Gültekin’in tercüme ettiği
ve Şevki”nin çizdiği duygusal aşk romanlarını resimli olarak tefrika etmiştir. İsimleri
ile Türkiye’ye mal edilen, “Fatoş” ve “Güngörmüşler” adlı bant karikatürler 1950
yılından itibaren önceleri pazar ekinde, sonraları gazetenin iç sayfalarında günlük
olarak yayınlanmaya başlamıştır. 17 Eylül 1950’de ilk bölümü yayınlanan “Dedektif
Nik” trençkot ve fötr şapkasıyla dönemin modasını da etkileyen karakterlerden biri
olmuştur. Hürriyet’in daha kuruluş aşamasında, matbaa makinelerinin alımı ile ilgili
olarak ABD ile kurduğu ilişki, bu ülkede hazırlanmış çizgi roman ve bant karikatürlerin telif ücreti karşılığı yayınlanması ile bir başka boyuta sıçramıştır. Milliyet de bu
yöntemi izlemiş ve ABD’den alınan bant karikatürler özellikle 1959 yılında yarım
sayfaya ulaşmıştır. Milliyet’in yayınladığı çizgi romanların temel özellikleri ise ağırlıklı olarak western öykülerden oluşmasıdır.
Türkiye’de ise Selma Emiroğlu, Sururi, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk, Nehar
Tüblek, Eflatun Nuri, Altan Erbulak, Ali Ulvi, Bedri Koraman, Ferruh Doğan, Yalçın
Tüzecan, Yalçın Çetin, Tonguç Yaşar, Oğuz Aral, Mustafa Eremektar, Suat Yalaz
gibi çizerler bu dönemde sanat yaşamına girmiştir. Burada anılan isimlerden de anlaşılacağı üzere 50’li yıllar Türkiye’de çizgi roman alanında gerçek bir atılım dönemi
olmuştur. Türk çizerlerin güncel siyasal gelişmeleri irdeleyen karikatürlerin yanı sıra,
bant karikatürler ve çizgi romanlar yaygınlaşmıştır. Gazetenin görsel açıdan güçlendirilmesini sağlayan bir başka etken de, tefrikaların resimlenmesi, özel sayfaların ya
da köşelerin başlıklarının hazırlanması gibi işler için gazete kadrolarında ressam ve
illüstratörler görevlendirilmesidir.
Dönemin sayfa düzenleme anlayışında en belirgin biçimde ortaya çıkan öğe başlık düzenlemeleridir. Özellikle Hürriyet’in getirdiği yenilikler çerçevesinde, “habercilik” anlayışındaki dönüşümlere paralel olarak başlıklarda da farklılaşmalar görülür.
Türk basınında ilk sürmanşet uygulaması bu döneme rastlar. 17 Eylül 1951 tarihli
Hürriyet bir gün önce yapılan ara yerel seçimler sonucunu gazete başlığı üstünde
(sürmanşet) yetmiş iki punto siyah karakterle iki satır olarak vermiştir.
Gazetelerde, haberin içeriğini “bağıran” büyük başlık uygulaması yaygınlaşmıştır.
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Haberler için ayrılan en geniş alan ortalama beş sütundur. Başlıklar da beş sütunu
kaplayacak biçimde verilmiştir. Birinci sayfada -en büyük alanı kaplayan- birinci
haberin başlığının bütün sütunları kaplayacak biçimde verilmesi uygulaması, dönemin sonlarına doğru gazetecilikte “sekiz sütuna manşet” deyiminin doğmasına neden
olmuştur. Deyimin ortaya çıkışı ve kullanımı, gazetecilikte, olayın habere dönüştürülürken ve sayfaya yerleştirilirken ona atfedilen gazetecilik değerini anlatması bakımından önemlidir.
Önceki dönemde haberin özeti biçiminde verilen başlıkların cümle yapısı korunmakla beraber, kelime sayısı azalmaya başlamıştır. Başlıklar iki ana grupta toplanmaktadır; Ana başlık (başlık) ve alt başlık. Üst başlık ve spot uygulaması henüz yaygın değildir. Ana başlıkta kelime sayısının azalması, başlıkları daha büyük alanlarda
vermeye olanak tanımıştır. Böylece başlıklar, dizgi sisteminin olanak tanıdığı ölçüde
daha büyük dizilmeye başlanmıştır. Ana başlıklar en fazla iki satıra yerleştirilmektedir. Alt başlıklar, daha çok spot uygulamasını çağrıştıracak biçimde uzundur.
Gazetelerin tipo grafik eğilimlerini belirleyen ana etken önceki dönemlerde de olduğu gibi, dizgi teknolojisidir. Ancak, gelişmeler olmakla beraber, önceki dönemde
kullanılan teknolojiyle, incelediğimiz dönem arasında temel farklılıklar gözlenmez.
Önceki dönemde olduğu gibi, sıcak dizgi makineleri kullanılmaktadır. Ancak gazete
matbaalarının makine parkları yenilenmiş ve bu çerçevede dizgi olanakları da genişlemiştir. Bu yıllardan itibaren başta Hürriyet’in satır dizgi yapan entertip (intertyp),
Tercüman’ın da linotip (linotyp) ve monotip (monotyp) dizgi makinelerini kullandıkları bilinmektedir.
Dizgi makineleriyle hazırlanan haber başlıklarında kullanılan dizgi harfi büyüklüğü maksimum 96 puntodur. Yine de bu büyüklükte harfler yaygın olarak tercih edilmemektedir. Beş sütun üzerine düzenlenen ana haberlerde başlıklar 48- 60 punto dizilmektedir. Ara başlıklar ile diğer küçük haber başlıklarında başlık dizgisi puntosu
16-20’ye kadar düşmektedir. Çok büyük haberlerde 72 puntoluk başlıklar kullanılmaktadır. Metin dizgisi ise 6-8 punto arasında değişmektedir.
Metin dizgisinde, Times karakterinin egemenliği devam etmektedir. Haber metinleri, sağa-sola bloklanmış olarak verilmektedir. Bazen daha da küçülen, 6-8 puntoluk
metin dizgisi sayfa üzerinde yoğun yazı lekeleri bırakmaktadır. Metin alanlarındaki
bu yoğunluk etkisi, aynı zamanda kalın kare tırnaklı Egyptian tarzı karakterlerle yazılan başlıklarla iyice artmakladır.
Ofset teknolojisi ile gazete tasarımı
60’larda özellikle gazete matbaalarının hemen tümünde tipo rotatif kullanılıyordu.
Ofset tekniği ise, 1905 yılında icat edilmesine rağmen, süreli yayınların basımında
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yaygın değildi. Baskı öncesi hazırlık aşamasındaki güçlükler ve bu teknikle baskı
yapılacak kalitede kâğıt bulunamaması nedeniyle, ofset daha çok temiz baskı gerektiren özel işlerde kullanıldı.
Ofset baskı tekniğinin Türkiye’ye gelişi yine Hürriyet aracılığıyla oldu. Haldun
Simavi, 60’lı yılların başında Amerika’dan getirttiği ofset baskı makineleri ile özen
gerektiren baskı işleri yapmak amacındaydı. Bir süre atıl durumda kalan matbaada
önce Fotoroman adlı haftalık bir dergi çıkartıldı. Ardından, Türkiye’de ofsette basılan ilk gazete olan Yeni Gazete 26 Ekim 1964 tarihinde yayınlanmaya başlandı. Bir
magazin gazetesi olan Son da yine Haldun Simavi tarafından ofset tekniği ile basıldı.
Bir dönem mürekkebine parfüm katılarak basılan Son, halk arasında “kokulu gazete”
olarak tanındı.
1968 yılında Web Ofset grubunu alarak Hürriyet’ten ayrılan Haldun Simavi 26
Kasım 1968’de Günaydın’ı yayınlamaya başladı. Modern baskı tekniğinin yanı sıra,
farklı habercilik anlayışıyla da dikkat çeken Günaydın ile beraber, İzmir’de yayınlanan Yeni Asır da aynı yıllarda ofsette basılmaya başlandı. Fotoğrafların renkli ve temiz basılması gazetecilikte önem kazanmaya başlayınca ofset baskı diğer gazeteler
için de bir zorunluluk oldu. Tipoda fotoğrafların renkli basılması gerçekten zor bir
işlemdi. Bu nedenle Tercüman, Hürriyet ve Milliyet 1972 yılından itibaren aşamalı
olarak ofsete geçtiler. Ulusal düzeyde dağıtımı yapılan gazetelerden Cumhuriyet ofset
baskı tekniğine en son geçen gazete oldu. Cumhuriyet’in ilk ofset baskısı 20 Haziran
1983 günü gerçekleşti. Kendi baskı makinelerinin montajı henüz tamamlanmadığı
için Yeni Asır tesislerinde ofsette basılan Cumhuriyet 28 Ağustos 1983 ise kendi
baskı tesislerine kavuştu.
Baskı ünitelerinde tipodan ofsete hızlı bir geçiş yaşanırken, ofsete uygun dizgi
sistemlerinin olmaması nedeniyle, yazılar önce tipoya uygun sıcak dizgi sistemlerinde diziliyor, sonra bunun temiz bir prova baskısı alınarak filme çekiliyor, bu film de
ofset kalıplarının hazırlanmasında kullanılıyordu. Kimi dergilerin içi tipoda, kapağı
ofsette basılıyor sonra ciltlenirken bu bölümler bir araya getiriliyordu.
Baskı makinelerindeki teknolojik dönüşüm, baskı öncesi hazırlıklarla ilgili pek
çok sorun doğurdu. “Renk ayrımı” ünitelerindeki ve yukarıda belirttiğimiz biçimiyle
özellikle dizgi sistemlerindeki gerilik nedeniyle ofset sisteminin yeterince verimli
olmadığı açıktır. Bu nedenle 70’li yılların baskı öncesi hazırlık aşamasındaki ana
gelişmeleri bunlar üzerinde oldu.
Tipo tekniği için fotoğraf kalıpları hazırlayan “klişehaneler” ofset tekniğine göre
düzenlenirken, yeni teknoloji aynı zamanda kimi çalışanların işsiz kalmasına neden
olmuş, yazıların tipoda dizilip, temiz prova baskılarının fotoğraflarla beraber sayfaya
Gazeteciler Cemiyeti
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yerleştirilmesi (montaj) başka bir sorun olarak ortaya çıkardı.
Yeni bir dizgi yöntemi olan foto dizgi bu dönemde kullanılmaya başlandı. Gazeteye konacak metinler, bugünkü bilgisayar teknolojisinin ilkel bir biçimi olan foto
dizgi sistemlerinde yine sütun blokları biçiminde diziliyor, daha sonra dizilen metinler, fotoğraf yöntemine benzer bir dizi kimyasal işlemle kâğıtlara aktarılıyor, sonra
bu kâğıtlardaki yazı alanları istenen biçimlerde kesilerek, pikaj kartonlarına yapıştırılıyor ve ofset kalıbına aktarılacak ana materyal (sayfa) hazırlanıyordu. Başlıklar ise
compugrafic adı verilen makinede 35 mm. fotoğraf kâğıdına bant olarak diziliyor
pikajda bunlar kullanılıyordu. Bu yöntemle en fazla yüz kırk punto büyüklüğünde
dizgi yapabilmek mümkün oluyordu. Daha büyük başlık gerektiğinde, fotoğraf temelli bir dizi işlemle, önce başlık diziliyor, daha sonra fotoğrafı çekiliyor (filme alınıyor) ardından agrandizörde istenen büyüklükte baskı alınarak, pikaj kartonuna yerleştiriyordu. 1970’lerin ortalarında ise, sadece başlıkların değil, metin ve resim altlarının da compugrafic dizgi ile hazırlanmasına geçildi.
Baskı tekniği olarak ofsetin kullanılmaya başlaması, ilk başlarda gazetelerin sayfa
düzenleme anlayışlarında köklü bir dönüşüme yol açmadı. Yukarıda da anlatıldığı
gibi, gazeteler yine tipo mantığına göre hazırlanıyordu. Yazı işleri kadrosu, yeni tekniğe göre sayfaları nasıl hazırlayacaklarını bilmediklerinden, güçlük çekiyorlardı.
Baskı tekniği yenilense bile gazetelerin sayfa düzenlerinin genel görünümü değişmemişti. Sütunlar üzerine yapılan düzenleme egemenliğini koruyordu.
Türk basınında ofset tekniği ile basılan ilk günlük gazete olarak Yeni Gazete, dönemin Avrupa gazetelerini andırıyordu. Chelthenham karakteri ile dizilen gazete başlığını üzerinde “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü yazılı bir dünya figürü süslüyordu.
Gazete başlığı da siyah olarak basılan Yeni Gazete’de, renkli fotoğraf kullanıldığı
oluyordu. Yedi sütun üzerine düzenlenen gazetenin en önemli özelliklerinden biri,
sütunlar arasındaki “sütun çizgisi”nin kaldırılmış olmasıydı. Bu uygulama gazete
sayfalarına, diğer gazetelere oranla daha “ferah” bir görünüm kazandırmıştı. Ayrıca,
fotoğraf, fotoğraf altı, haber başlığı ve haber metnini çevreleyen, çerçeveler “modüler” tasarımın ilk uygulamaları olarak da değerlendirilebilir.
Bütün bu yeniliklere rağmen satışı iyi gitmeyen gazete, 5 Haziran 1966’da birinci
sayfasından okuyucularına yaptığı bir duyuru ile“pahalı olan baskı tekniğini değiştirerek” fiyatını 25 kuruşa (önceki fiyatı 50 kuruş) indireceğini duyurdu. Yeni Gazete,
7 Haziran 1966 tarihinde tipo tekniğiyle basılmaya başlandı.
Hürriyet içinde, ayrı bir teknik donanım olarak duran ofsette, ikinci gazete denemesini yine Haldun Simavi yaptı. 20 Haziran 1966’da yayınlanmaya başlanan Son
gazetesi Türkiye’de ofset tekniği ile basılan ikinci gazete oldu. Son 1966-1968 yılları
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arasındaki kısa ömrüne rağmen, Türkiye’de ofset teknolojisinin olanaklarını sonuna
kadar kullanarak, o zamana kadar yayınlananlardan farklı, “türünün Türkiye’deki ilk
örneği” diye isimlendirilebilecek bir yayın organıydı. Haldun Simavi için sonraları
çıkaracağı Günaydın’ın bir ön çalışması niteliğinde olduğunu söylemek bile Son
hakkında bir fikir verebilir. İki yaprak/dört sayfa olarak yayınlanan Son’un en önemli
yeniliği gazete başlığında görülmektedir. Gazete başlıkları o güne kadar, birinci sayfanın en üstünde, bütün sayfayı kaplayacak biçimde ve gazetenin künye bilgilerini de
içerecek şekilde düzenleniyordu. Gazete başlıkları sayfada yaklaşık yüzde 10 oranındaki bir alanı kaplıyordu. Son’un başlığı ise o güne kadar olanların aksine, 8x12 cm
boyutuyla oldukça küçük bir gazete başlığıydı. Sayfanın % 4’ünü kaplıyor, alandan
tasarruf sağlıyordu. Sayfa üstünde belirgin bir yeri yoktu, günlük olarak sayfanın orta
çizgisinin üstünde olmak kaydıyla, aşağıya yukarıya ya da sağa sola kaydırılabiliyordu. Gazete başlığı ile ilgili olarak Son’da uygulanan bu yenilik, daha sonra çıkacak
Günaydın’da aynı biçimde uygulandı. İlk günlerde 5x17 cm boyutlarında siyah zemin üzerine sarı gazete başlığı 1970 yılı sonunda 6.5x21 cm. büyütüldü. Gazete başlığının birinci sayfanın tepesindeki simetrik konumu Hürriyet’te 9 Eylül 1970’de son
buldu. Bu tarihte gazetenin başlığı 5.5x30cm boyutlarında, ilk gün beyaz zemine
kırmızı, 10 Eylül 1970 tarihinde ise sarı zemine kırmızı olarak basıldı. Tercüman ise
benzeri uygulamaya 7-15 Mart 1978 tarihleri arasında aşamalı olarak geçti.
Fotoğraflar zaman zaman abartılı büyüklüklerde kullanılabiliyordu. Örneğin, 29
Haziran 1966 tarihli dokuzuncu sayısının toplam alanının yüzde 65.2’si fotoğraf ve
diğer görsel malzemeye ayrılmıştı. İlerleyen sayılarında kare tırnaklı (Cairo) ve ince
tırnaklı (Times Europa) karakterler de kullanılmakla beraber, başlık dizgisinde ağırlıklı olarak düz karakterlerden (Univers ve Futura) yararlanılıyordu.
Haldun Simavi’nin, Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra çıkardığı ilk gazete ve Türkiye’de ofset tekniği ile basılan dördüncü gazete olarak Günaydın’ın Türk basınında,
sayfa düzenleme anlayışı açısından getirdiği önemli yenilikler oldu. Haldun Simavi,
özellikle Son’da uyguladığı sansasyonel habercilik ve sunum anlayışını Günaydın’da
geliştirdi. Günaydın’ın farklı bir “tür”ün örneği olarak ortaya çıkış ve toplumsal olarak benimsenmesinin ardında yatan nedenler dönemin toplumsal dönüşümlerinin ardında aranmalıdır. Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi, Günaydın’ın yayınlandığı
dönem “iç göç” olgusu çerçevesinde, Türkiye’nin büyük kentlerinin etrafında farklı
kent dokularının oluştuğu bir dönemdir. Kırsal çevrelerinden kopmuş, ancak “kentli”
olmayan kalabalıklar için Günaydın dili ve yazılarının kısalığı bakımından içeriği ile
sunumu açısından kolay tüketilebilir bir üründü. 50’li yıllarda tiraj artışı bağlamında
“kitleselleşen” gazetelerin, 60’ların sonunda içerik ve sunum biçimi bağlamında “poGazeteciler Cemiyeti
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pülerleşme” eğilimi içine girdiğini düşünebiliriz. Son gazetesi ile başlayan bu süreç,
Günaydın gazetesi ile Türk basın tarihi açısından tartışılabilir bir kimlik bulmuştur.
Günaydın’ın sayfa düzenleme anlayışı itibarıyla oldukça yenilikçi bir gazeteydi.
Gazete ilk günlerinde biçim ve içerik bakımından tamamen bir bulvar gazetesi anlayışıyla hazırlanıyordu. Ancak ilerleyen günlerde, 300 bini geçen tirajıyla Türkiye’nin
önemli gazetelerinden biri haline dönüşünce, içeriğini özellikle güncel iç ve dış gelişmelerle zenginleştirme isteğiyle olsa gerek Günaydın, yine o güne kadar yapılmamış bir uygulamayı başlattı. Gazetenin her gün hazırlanan nüshasını iki ayrı gazeteye
böldü. Fotoğraf ağırlıklı magazin haberleri, fotoroman, çizgi roman, televizyon, sinema ve fal köşeleri ve spor sayfası ile ilan ve reklamların bulunduğu sekiz sayfalık
birinci bölüm “Günaydın Foto Haber” adıyla, iç ve dış güncel gelişmelere ilişkin haberlerin verildiği, dört sayfalık ikinci bölüm de “Günaydın Haber - Ayrıntılı Haber ve
Yorum-” başlığıyla hazırlanmaktaydı. İkinci bölüm tamamen siyah beyazdı ve birinci
bölüme göre görsel malzeme açısından oldukça fakirdi.
1973 yılında önce İstanbul baskısında başlanan bu uygulama sonraları bütün baskılara yaygınlaştırıldı. İkinci bölüm uygulaması Günaydın’da, 23 Şubat 1979’a kadar
sürdü. Gazetenin on iki sayfalık içeriği bu tarihte, bir araya toplandı. Aynı yıl, 17
Ağustos 1979 tarihinde ise Türk basınında ilk kez arka sayfasını da, haber seçimi ve
düzenleme anlayışı bakımından birinci sayfa mantığıyla ele alıp “çift birinci sayfa”
uygulamasını başlattı.
Günaydın’ın getirdiği yeniliklerden biri de sayfa organizasyonunda oldu. Önceleri, dört (hafta içi) ve sekiz (hafta sonu) çıkan Günaydın, o zamana kadar çıkan gazetelerin aksine arka sayfasını spora ayırmadı. Yukarıda da değindiğimiz gibi, özellikle
1950’li yılların ortalarından itibaren gazeteler Milliyet’in arka sayfasını spora ayırma
geleneğinden hareket ederek arka sayfalarını spora ayırmışlardı. Günaydın, yeni bir
gazete olarak bu geleneğin dışına çıktı.
Milliyet dışında diğer gazeteler ilerleyen zaman içinde Günaydın’ı izledi. Önce
Hürriyet, 1970’lerin başında spor sayfasını içeriye taşıdı. Ardından Cumhuriyet,
özellikle 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, günlük haber için
artan yer ihtiyacına yanıt vermek için spor sayfasını sıkça iç sayfalara taşıyıp, arka
sayfayı haber sayfasına dönüştürdü. 26 Ağustos 1974 tarihinden itibaren de bu uygulamayı sürekli hale getirdi. Bu eğilim doğrultusunda spor sayfası, sekiz sayfa yayınlanan gazetelerde altıncı sayfaya, on sayfa yayınlanan gazetelerde sekizinci sayfaya
alındı. Arka sayfa, güncel konulara ilişkin tartışma ve yorum yazıları ile magazin
ağırlıklı dünya olayları vb. yazıların yayınlandığı alanlara dönüştürüldü.
Ekonomi politikalarına ilişkin tartışmaların siyaset ve toplum gündeminde gide168
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rek daha fazla yer almasına koşut olarak Cumhuriyet, 2 Ekim 1963 tarihinden itibaren haftada bir Çarşamba günleri “Cumhuriyet Ekonomi - Yurtta ve Dünyada” başlıklı bir ekonomi sayfası yayınlamaya başladı. Milliyet de, aynı doğrultuda, 2 Mart
1965 tarihinden itibaren “İktisat ve Ticaret” sayfasına yer verdi.
Cumhuriyet’te ise 24 Şubat 1965’de ise köklü değişiklikler yapıldı. “Değişiklikler” başlığıyla yayınlanan yazıda gazetenin “Tertibi”ndeki değişiklikler hakkında şu
ayrıntılı bilgi verilmektedir:
“Yapılan değişikliklerden biri, gazetemizin ikinci sahifesinin tertip şeklindedir.
Yeni tertip içinde inceleme ve araştırma yazılarıyla günün makalesini bu sayfada
bulacaksınız. İkinci sayfadaki Cumhuriyet’e Mektuplar başlığı altında yayınlanan
okuyucu dilekleri ile Şehir Haberleri dördüncü sayfamıza, romanımız ise 5. sayfaya alınmıştır.... 3. sayfamız dış haberlere ayrılmıştır. Ancak bu sayfada eskisinden
daha fazla haber verilecek ve ayrıca dış basından da özetler sıkça yer alacaktır. 4.
ve 5. sayfamızda ise şehir haberlerinden başka, yurdun dört köşesinden gelen son
haberler ve günün haber niteliğini taşıyan fotoğrafları, dış ajanslardan önemli haberleri bulacaksınız... 6. sayfamız eskiden olduğu gibi, yine tiyatro, sinema ve diğer sanat olaylarına, resimli ve resimsiz romanlara ayırmış bulunuyoruz. Günlük
ekonomi ve toplum haberleri bölümü ise 7. sahifededir. Bu bölümde günün önemli
haberleri, meseleleri, yorumları, işçi ve işverenlerle ilgili sosyal konular yer almaktadır”.
Öte yandan 1968 yılında yayına başlayan ve aşamalı olarak ülkeye yaygınlaşan
televizyon ilk günden itibaren gazetelerin ilgi odağı haline geldi. Sadece televizyonla
ilgili gelişmeler değil, yeni bir “popüler alan olarak” yayınların içeriğine ilişkin tartışmalar, özel “televizyon sayfaları” hazırlanmasını yönlendiren en önemli unsurdu.
Yayına başladığı 1968 yılından itibaren televizyon programlarını bir köşede duyuran
gazetelerden ilk olarak Hürriyet, 15 Şubat 1972 tarihinde bir televizyon sayfası hazırladı. Milliyet televizyonla ilgili bir ek çıkardı, ancak, televizyon yayınlarındaki düzensizlik nedeniyle bu eki 16 Nisan 1972’de durdurdu. Televizyon sayfası yayınlamaya Günaydın 16 Eylül 1972’de, Cumhuriyet de 31 Aralık 1973 günü başladı.
Televizyon sayfaları ile birlikte, özellikle sinema sayfalarının ya da sinemanın
konu edildiği köşelerin niteliğinde önemli değişiklikler oldu. Televizyon yayınları
başlayıncaya kadar, gazetelerin “magazin” haberi gereksinimine yanıt veren sinema
sayfaları, sonraları sinemayı daha çok “sanat -kültür” kavramı çerçevesinde ele alan
bir yapıya büründüler. Magazin ve sansasyon gereksinimini ise günlük yayın programları çerçevesinde televizyon sayfaları karşılamaya başladılar. Bu arada, gazetelerin sütun sayıları da artırıldı. Hürriyet, 1 Şubat 1969 tarihinde sütun sayısını sekizden
dokuza, ilerleyen günlerde Cumhuriyet dışında kalan gazeteler de sütun sayısını doGazeteciler Cemiyeti

169

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Gazete tasarımının gelişim süreci

kuza çıkardılar. 1 Ocak 1976 tarihinde ise yine Cumhuriyet dışında kalan diğer gazeteler sütun sayısını 10’a yükselttiler. Böylece standart sütun genişliği dört cm. indi.
Bütün gazetelerin 1 Ocak 1976 tarihinde aynı anda sütun sayısını 10’a çıkartması, bu
gelişmenin, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası adıyla örgütlenmiş gazete sahiplerinin ilan ve reklam tarifelerine ortak zam kararı gibi yorumlanması da mümkündür.
Sütun sayısının 10’a çıkarılması, sayfa düzenlemesinde kimi sorunlar doğurdu.
Sütun sayısının artmasına bağlı olarak, sütun genişliğinin azalması ve 0.3-0.5 cm
arasında değişen sütun boşlukları gereksiz alan kayıplarına yol açmaya başladı. Bu
kayıpların önüne geçebilmek için, gazetelerin seri ilan sayfaları dışında kalan bölümleri tekrar 8-9 sütun üzerinden düzenlenmeye başlandı.
Ofset teknolojisinin getirdiği yeniliklerden biri de gazetelerin sayfalarının sütunların dikey egemenliğinden kurtulmasıdır. Gazete sayfası, özellikle Günaydın ile birlikte, ayrı kurallarla tasarlanmış farklı haber/yazı alanlarının oluşturduğu bir bütüne
dönüşmüştür. Her biri birbirinden farklı sütun sayısı, sütun genişliği, simetri/asimetri,
başlık ve metinlerinin dizgi özellikleri itibarıyla farklı değerler taşıyan “modül” tasarımlar bir araya gelerek bir sayfa oluşturmaktadır.
Modüler tasarımın yaygınlaşmasında, “çağdaş” eğilimlerin rolü olmakla beraber,
teknolojik dönüşüm, bu konuda sayfaları düzenleyenlerin önünü açan en önemli etkendir. Ofset tekniğinde baskı öncesi hazırlık, dizilmiş metin, başlık ve sayfa tasarımında kullanılabilecek görsel ve tipo grafik imlerin tümünün, “pikaj kartonu” adı
verilen gazete sayfası modeli üzerine yapıştırılması biçiminde gerçekleşir. Fotoğrafların yerleştirilmesi bir sonraki aşamada “montaj” sırasında gerçekleşir. Ancak, pikaj
sırasında metin ve başlıkların dizildiği ve diğer malzemenin üzerine basıldığı/çizildiği kâğıt kullanılır. Kâğıt, tipo tekniğindeki, kurşun kalıplara oranla, daha
plastik bir malzemedir. Bu malzeme, bir makas yardımıyla rahatlıkla biçimlendirilebilir. Model sayfa üzerine, yatay ve dikey tasarım çizgilerine, sütunların sınırlayıcı
etkilerine bağlı kalınmaksızın yerleştirilebilir.
İşte ofset tekniğinin baskı öncesi aşamasındaki bu özellik, sayfaların tasarlanmasında yeni olanaklar sağladı. Özellikle spor sayfalarında yeni tekniğin olanaklarından
fazlasıyla yararlanıldı. Fotoğrafların dekupe edilmesi, konturlarından yazı akıtılması,
görsel ve yazılı malzemenin yatay eksenden çarpıtılarak kullanılması, görsel malzeme ve yazı bloklarının diyagonal yerleştirilmesi gibi uygulamalara olanak tanıyan
teknik gelişmeler arttıkça, önceleri ağırlıklı olarak yazı işleri ve dizgi birimi arasındaki diyaloga dayalı sayfa düzenleme işini, mesleki uzmanlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan sayfa sekreterleri üstlendiler. Dönemin gazetelerinin alan kullanımlarında
belirgin farklılaşmalar vardır. Metin için ayrılan alanlar (yüzde 42.8) belirgin biçimde
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azalmış, haber başlığı (yüzde 15.4), görsel malzeme (yüzde 14.6) ve ilan ve reklam
için kullanılan alanlar (yüzde 26.5) belirgin biçimde artmıştır.
Ofset teknolojisi dönemindeki gazetelerde başlıklarda dikkat çeken en önemli değişiklik, “blok başlık” uygulamasının ortadan kalkmasıdır. Gazetecilik anlayışındaki
dönüşüme paralel olarak, başlıklardaki sözcük sayısındaki azalma devam etmektedir.
Ana başlıktan oldukça küçük puntolarla dizilmiş üst başlık (ortalama 1/3 oranında)
ile haberin önemli ayrıntılarını içeren “spot”lar, başlıkların 70’li yıllarda beliren öğelerini oluşturur. Haberler hakkında özet bilgiler içeren spotların kullanımının yaygınlaşmasıyla sayfalarda başlıklara ayrılan alan genişlemiştir.
Çok sözcüklü başlıklar 18-24 punto büyüklüğünde ve sola blok olarak dizilmektedir (özellikle Cumhuriyet’te). Başlık dizgisinde, çok önemli olaylar dışında 90 puntonun üzerine çıkılmamaktadır. Önemli olaylarda başlıklardaki vurgu, punto büyüklüğünün yanı sıra, daha açık satır arası sağlanmaktadır. Bu uygulama, gazetede “beyaz alanların” yardımıyla vurgu yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Dönemin gazetelerini tipo grafik açıdan analiz etmek özellikle dizgi teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, kullanılan karakterlere ilişkin standart tanımlamalar ve
isimlendirmeler yapmakta karşılaşılan güçlükler nedeniyle zordur. Linotip, entertip
ve monotip dizgi makinelerinin yanı sıra foto-dizgi makinelerinin aynı adla anılan
yazı karakterlerini farklı biçimlerde diziyor oluşları ya da aynı biçimde dizilen yazı
karakterlerini farklı isimlendiriyor oluşları, bütün gazetelerin kullandıkları dizgi türüne göre farklı tanımlamalar yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Ancak başlık dizgisinde ağırlıklı olarak tırnaksız karakterler, helvetic, futura ve
univers tercih edilmektedir. Ana (büyük) başlıkların etkisi siyah (bold) ve sıkıştırılmış (condensed) biçemlerin kullanımıyla artırılmaktadır. İtalik (yatık) biçim ise ana
başlıklardan çok üst ya da alt başlıklarda ya da daha küçük alanları kaplayan başlıklarda tercih edilmektedir. Daha küçük alanları kaplayan haberlerin başlıklarında ise
tırnaklı karakterler özellikle de times en çok tercih edilen karakterdir. Günümüzde
Egyptian olarak bilinen kalın kare tırnaklı (slab serif) yazı karakterleri ailesine mensup karnak, memphis gibi yazı karakterleri de kalın gövde yapıları ve vurgulu siyah
etkileriyle sıkça kullanılan karakterlerdir.
Metinlerin dizgisinde ise egemenlik tırnaklı karakterlerdedir. Kullanılan tırnaklı
karakterler içinde, 1932 yılında İngiltere’nin ünlü gazetesi Times için aynı adla özel
olarak üretilen yazı karakterinin ağırlığı vardır. Bu karakterin iki çeşidinden Times
New Roman Hürriyet’te Times, Europa ise Milliyet, Tercüman ve Cumhuriyet’te
ağırlıklı olarak tercih edilmiştir. Times New Roman hafif düşük ve kıvrımlı
serifleriyle (tırnak) metin alanlarında daha sıcak bir etki yaparken, satır çizgisine paGazeteciler Cemiyeti
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ralel tırnaklarıyla Times Europa metin alanlarında daha dolgun bir görünüm vermektedir. Günaydın ise oldukça eski bir tasarım olan Ionic adlı karakteri ve ağırlıklı olarak onun italik biçimini tercih etmektedir. Ionic, 1926 yılında gazete dizgisi için özel
olarak tasarlanmış ilk karakterlerdendir. Alt ve üst uzanımları oldukça kısadır. Bu
durum satır aralarının olduğundan daha açık algılanmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle Günaydın’ın metin alanları, diğer gazetelerin metin alanlarına göre “beyaz”
ağırlıklı algılanır. Bu da metin alanının olduğundan daha dar kapsamlı algılanmasına
neden olur.
Sonuç olarak, gazete sayfa tasarımında geçmişten günümüze ortaya konulan gelişmelerde öncelikle matbaa teknolojisindeki gelişmelerin önemli ölçüde katkısı olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında gazetecilik eğitiminde alınan yol, sağlanan
gelişmelerin de etkisiyle gazete tasarımında estetik anlamda da birtakım ölçütlere
önem verilmeye başlandığı, bunun da söz konusu gelişme sürecine önemli ölçüde
katkıda bulunduğu görülmektedir.
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Gazeteci milletvekilleri (1920-1980)
Ayşe Asker

T

ürkiye Cumhuriyeti’nde pek çok gazeteci milletvekili olarak görev yapmıştır.
Bunların sayısı 1923-1939 arasında 69’dur.

Atatürk döneminde milletvekili olan basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
İsmail Suphi Soysallıoğlu Söz Sahibi
Mehmet Akif Ersoy
Sebilürreşat başmuharriri
Muhittin Baha Pars
Belli Değil! (Gazeteci)
Hamdi Aksoy
Yenigün mesul müdürü
Mehmet Şükrü Koçoğlu
İkaz (sahibi)
Hasan Basri Çantay
Belli Değil! (Gazeteci)
Sabit Gözügeçgel
Misak mesul müdürü
İsmail Safa Özler
Belli Değil! (Gazeteci)
Mustafa Necati Uğural
İzmir Doğru yazarı
Hamdi Ülkümen
Belli Değil! (Gazeteci)
İzzet Ulvi Aykurt
Milliyet yazıişleri müdürü
Ruşen Eşref Ünaydın
Belli Değil! (Muharrir)
Ahmet Saki Bey
Belli Değil! (Muharrir)
Samih Rifat Bey
Belli Değil! (Matbuat)
Falih Rıfkı Atay
Hâkimiyeti Milliye, Milliyet,
Ulus, Akşam başyazarı
Haydar Rüştü Öktem
Anadolu ve Duygu
Hakkı Tarık Us
Vakit
Haydar Adil
Müstecaplıoğlu
Zaferi Milli başyazarı
Mehmet Refik Kakmacı
Belli Değil! (Muharrir)
Mehmet Nuri Conker
Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürü
Yakup Kadri
İkdam başyazarı
Ebubekir Hazım
Tepeyran
Vilayet muharriri
Vasıf Çınar
Belli Değil! (Muharrir)
Gazeteciler Cemiyeti

Dönemi
1
1
1, 5-8
1-5
1
1
1-2
1-2, 4
1-3
1-6
2-7
2-4
2-3
2-4
2-8
2-6, 8
2-5
2
2-3
2-5
2-4
2, 6-7
2, 4
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Mahmut Soydan
Recep Zühtü Soyak

Milliyet başyazarı
2-5
Hâkimiyeti Milliye,
Recep Zühtü Matbaaları sahibi
2-5
Yahya Kemal Beyatlı
Belli Değil! (Yazar)
3-7
Ahmet Ragıp Özdemiroğlu Ankara Matbuat Şube Müdürü
2-5
Asım Us
Vakit başyazarı
3-8
Hayrettin Karan
Türk Dili sahibi
3, 5-7
Hasan Cemil Çambel
Belli Değil! (Basın)
3-8
Ziya Gevher Etili
Belli Değil! (Gazeteci)
3-6
İshak Refet Işıtman
Belli Değil! (Muharrir)
3
Fazıl Ahmet Aytaç
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
3-8
Nafi Atıf Kansu
Hakimiyeti Milliye
3-7
Halil Nihat Boztepe
Belli Değil! (Muharrir)
3-7
Ahmet Rasim Bey
Belli Değil! (Muharrir)
3-4
Hakkı Kılıçoğlu
Hür Fikir sahibi ve yazarı
3
Necmettin Sadak
Akşam başyazarı
3-8
Ali Becil Bey
Güzel Trabzon ve Halk sahibi
3
Ferit Celal Güven
Türk Sözü sahibi ve başyazarı
3-7 /
Kurucu Meclis Basın Temsilcisi
(06.01.1961-25.10.1961)
Aka Gündüz
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
4-6
Nazifi Şerif Nabel
Bursa Gazioğlu sahibi
4, 9-11
Ahmet Cevat Emre
Belli Değil! (Yazar)
4-5
Kemal Turan Önal
Matbaa sahibi ve müdürü
4-8
Salah Cimcoz
Belli Değil! (Matbuat)
4-7
Sait Azmi Feyzioğlu
Misakı Milli sahibi
4, 8
Naşit Hakkı Uluğ
Hâkimiyeti Milliye
4-5
Turgut Türkoğlu
Belli Değil! (Gazeteci)
4-5
Ahmet İhsan Tokgöz
Serveti Fünun sahibi
4-6
Ali Canip Yöntem
Belli Değil! (Yazar)
4-6
Ahmet Cevdet Taflıoğlu
Vilayet yazarı
4
Ahmet Ulus
Hâkimiyeti Milliye ustabaşısı
5-8
Besim Ömer Akalın
Belli Değil! (Yazar)
5-6
İbrahim Necmi Dilmen
Belli Değil! (Gazeteci)
5-7
Ömer Asım Aksoy
Belli Değil! (Gazeteci)
5-8
Hüseyin Rahmi Gürpınar Belli Değil! (Gazeteci)
5-6
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Osman Hilmi Taner
Malatya sahibi
5-8
Ali Cavit Oral
Belli Değil! (Gazeteci)
5-8 / 1, 3 (1960 Sonrası)
İsmail Müştak Mayakon
Belli Değil! (Gazeteci-Muharrir)
5
Bu listeye göre, gazeteci-milletvekillerinin çalıştıkları gazeteler Hâkimiyet-i Milliye ve Yunus Nadi’nin sahibi olduğu Yenigün’dür. Burada da Yenigün’ün yazı kadrosunda olduğu halde bunu belirtmeyen Aka Gündüz ve Ziya Gökalp’i belirtmek
gerekir (İnuğur, 199).
Bu listede dikkat çeken bir başka nokta Us soyadlı iki kişinin üç-beş dönem milletvekili yapılmasıdır. Us’lar başından beri İstanbul’da kalarak, Kurtuluş Savaşı’nı
gazeteleriyle destekledikleri için Atatürk’ün yanında özel bir yerleri olmuştur. Hatta
Atatürk, “Hatay Sorunu” konusunda yazı yazacağı zaman Asım Us’un adını kullanmış ve onun gazetesini tercih etmiştir. Yine siyasal iktidar uygulamalarıyla ilgili pek
çok haberi önce Us’lara iletmiş ve gazetelerinde yayınlamalarını sağlamıştır (Gazeteci Bir Aile, t.y.:10-109).
Tek parti dönemi
Tek parti döneminde gazeteciler siyasal iktidar tarafından kuşatılmıştır. Siyasal
iktidar, muhalif gazete ve gazetecileri bir yandan yasal düzenlemelerle denetim altında tutarken bir yandan da resmi ilanlar ve milletvekilliği seçilme olanağı ile onların
muhalefet saflarına geçmesini önlemeye çalışmıştır. Hatta zaman zaman Sabiha Sertel gibi muhalif gazetecilere de milletvekilliği önererek, onların muhalefetini önlemeye çalışmıştır (Sertel, 1969:201-205).
Burada 1939-1946 seçimlerine kadar olan sürede milletvekili olan 23 gazeteciyi
listeye eklemekle yetineceğiz. Bu süre TBMM’nin Yasama Dönemi olarak 6-7. dönemlerini içermektedir. Bu dönemin gazeteci milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Tahsin Cahit Çubukçu
Diyarbakır sahibi
6, 11
Bekir Sıtkı Kunt
Yenigün başyazarı
6-7
Abidin Daver
Cumhuriyet
6
Ahmet Şükrü Esmer
Ulus siyasi yazarı
6-7
Etem İzzet Benice
Son Telgraf ve İkdam sahibi
6, 8
Hüsnü Açıksöz
Doğrusöz sahibi ve yazarı
6
Sadri Ertem
Belli Değil! (Muharrir)
6-7
Nasuhi Baydar
Ulus muharriri
6-7
Kemalettin Kamu
Anadolu Ajansı
6-8
Cemal Aliş
Bartın sahibi
6
Faik Ahmet Barutçu
İstikbal sahibi
6-9, 11
Gazeteciler Cemiyeti
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Belli Değil!

7-8, 11,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(15.10.1961 - 12.10.1975)
Hüseyin Şekip Engineri
Matbuat Umum Müdürlüğü
7
Behçet Kemal Çağlar
Belli Değil! (Şair ve yazar) 7-Kurucu Meclis Üyesi
(06.01.1961-25.10.1961)
Galip Ataç
Basın Yayın Umum Müdürlüğü
7
Ahmet Hamdi Çelen
Belli Değil!
7-8
Feridun Osman Menteşoğlu Cumhuriyet
7
Avram Galanti Bodrumlu Belli Değil!
7
M. Emin Kılıçoğlu
Siirt sahibi ve muharriri
7
İsmail Habib Sevük
Belli Değil!
7
Kamil Kitapçı
Belli Değil!
7-8
Refik Ahmet Sevengil
Belli Değil!
7-8
Ali Rıza İncealemdaroğlu Ocak ve Bucak sahibi
7-9
Çok partili siyasal yaşama geçme sürecinde muhalif basın güçlenir. Bu dönemin
ilginç polemikleri Vatan (Ahmet Emin Yalman) ile Ulus (Falih Rıfkı Atay) arasında
görülür. DP kurucuları Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Celal Bayar, Tevfik Rüştü
Aras ve Refik Koraltan da seslerini muhalif basında yazılarıyla duyurmaya çalışırlar.
(Toker, 1970:31-111; Yalman, t.y.:33-49).
1946 seçimlerinde her iki parti de, gazetecileri milletvekili yaparak onlar aracılığıyla kamuoyu desteklerini arttırmaya çalışacaklardır. Bu seçimlerden sonra
TBMM’nde Yasama Dönemi olarak 8. dönemi ifade eden TBMM Albümüne göre;
CHP 393, DP 31, Müstakil DP 13, MP 11, Bağımsızlar 6, Açık 11 olmak üzere toplam 465 milletvekili TBMM’nde yer alır.
Bu dönemde iktidar partisi olan CHP’nin milletvekili yaptığı basın mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Fuat Bilal
Türk Dil gazetesi mesul müdürü
8
Eminittin Çeliköz
Belli Değil! (Muharrir)
8
Abdurrahman Konuk
And başyazarı
8
Mehmet Kamil Boran
İleri Hukuk sahibi
8-9
Yusuf Ziya Ortaç
Akbaba
8-9
Ahmet Fahri Kurtuluş
Yeni Mersin yazıişleri müdürü
8
Ahmet Remzi Yüreğir
Yeni Adana sahibi
8
Orhan Seyfi Orhon
Belli Değil! (Muharrir)
8, 2 (1960 Sonrası)
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DP’nin milletvekili yaptığı basın mensubu yalnızca 8-11. dönem boyunca
TBMM’nde yer alan şair ve yazar Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Bu dönemde milletvekili seçilen Köroğlu sahibi ve yazarı Burhan Cahit Morkaya’nın milletvekilliği, 3 Şubat
1947’de reddedilir. Seçim yılı olan 1946 yılında ilk baskısı yapılan TBMM Albümü’nde ise parti adları yer almadığı için bu milletvekilinin partisi belirlenememiştir.
7. dönemde CHP listesinden milletvekili olan Ali Rıza İncealemdaroğlu bu defa DP
listesinden Meclis’e girer.
Bu dönemde çoğunlukla yerel gazete sahip-yazar ve yöneticileri milletvekili yapılmıştır. Bunun nedeni de özellikle kırsal kesimde güçlenmeye başlayan DP’ye karşı
yerel basının desteğini sağlamak olabilir.
Demokrat Parti dönemi
DP döneminde de milletvekili gazeteci uygulaması sürecektir.
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Mustafa Cihat Baban
Yeni Sabah, Cumhuriyet
9-10,
Yazıişleri müdürü,
Kurucu Meclis
Tasvir sahibi ve başyazarı
CHP Temsilcisi
(6.1.1961-15.10.1961), 1-2
Ali İhsan Sabis
Belli Değil! (Matbuat)
9
Mümtaz Faik Fenik
Zafer başyazarı
9-10
Selahattin Baskan
Balıkesir Postası sahibi
9-10
İbrahim Sıtkı Yırcalı
Balıkesir Postası sahibi
9-11,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(12.10.1975-12.9.1980)
İsmail Aşkın
Doğruyol sahibi
9
Mehmet Özbey
Güneş Mecmuası sahibi
9-10, 1-3 (1960 Sonrası)
Selim Ragıp Emeç
Son Posta sahibi
9-11
Kazım Arar
Belli Değil! (Basın)
9, 1 (1960 Sonrası)
Abdurrahman Ferit
Alpiskender
Yazar
9-10, Cumhuriyet Senatosu üyesi
(15.10.1961-2.6.1968)
Mehmet Şevki Yazman
Belli Değil! (Basın)
9-10
Bahadır Dülger
Türkiye Yayınevi muharriri
9-11
Emrullah Nutku
Gülyurdu neşriyat müdürü
9-10
Arif Doğan Köymen
Doğuş Matbaası sahibi
9-11
Adnan Tüfekçioğlu
İleri sahibi
9-10
Firuzan Tekil
Belli Değil! (Muharrir)
9-11
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Nazlı Tlabar
Behzat Bilgin
Osman Kapani
Ziya Termen

Belli Değil! (Serbest Gazeteci)
9-11
Yeni Asır başyazarı
9-11
Demokrat İzmir başyazarı
9-11
Basın Yayın Turizm
Genel Müdür yardımcısı
9-10
Ömer Rıza Doğrul
Cumhuriyet yazarı
9
Ziyad Ebüzziya
Tasvir sahibi
9-10
Saffet Gürol
Hemşehri yazıişleri müdürü
9
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Belli Değil! (Gazeteci)
9-10, 1 (1960 Sonrası)
Kurucu Meclis CHP Temsilcisi
(6.1.1961-15.10.1961)
Feyzi Boztepe
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
9-10
Arif Nihat Asya
Belli Değil! (Şair-Yazar)
9
Reşat Güçlü
Belli Değil! (Gazeteci)
9
Mehmet Cezmi Türk
Belli Değil! (Gazeteci)
9
Mekki Said Esen
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
10-11
Hilmi Çeltikçioğlu
Demokrat Çoruh sahibi
10-11
Ragıp Karaosmanoğlu
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
10
Veysel Varol
İleri Köylü sahibi
10-11
Nüzhet Unat
Belli Değil! (Şair-Yazar)
10-11
Ömer Saadettin Yalım
Belli Değil! (Gazeteci)
10-11
Enver Batumlu
Belli Değil! (Gazeteci)
10
Muzaffer Harunoğlu
Ankara Radyosu Başmühendisi
10
Bahri Turgut Okaygün
Cumhuriyet ve Akşam muhabiri
10
Aziz Özbay
(Abdülaziz Özbay)
Belli Değil! (Gazeteci)
10
Şeref Saraçoğlu
(Şerafettin Saraçoğlu)
Yayla sahibi
11
Hüsamettin Coşkun
Belli Değil! (Matbaacı-Gazeteci)
11
Mehmet Erdem
Belli Değil! (Gazeteci)
11,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(5.6.1977-12.9.1980)
Abdülhalim Tevfik Alyot Basın Yayın Turizm Umum Müdürü
9
Abdülhamit Dedelek
Yeni Eskişehir sahibi
11
Mehmet Faruk Gürtunca
Hergün ve Edirne sahibi
11
Mithat Perin
Belli Değil! (Gazete Sahibi)
11
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Ahmet Muzaffer
Akdoğanlı
Belli Değil! (Gazeteci)
11, 2-3 (1960 Sonrası)
Zeki Cemal Bakiçelebioğlu Ekonomi sahibi
11
Yusuf Sezai Akdağ
Belli Değil!
(Gazeteci-Ege Gazeteciler Cemiyeti başkanı)
11
Burhan Belge
Zafer başmuharriri
11
Nusret Kuruoğlu
Zafer müessese müdürü
11
DP döneminin gazeteci milletvekilleri çoğunlukla hükümetin organı Zafer gazetesindendir. İkinci önemli grup yerel gazete sahip ve yöneticileridir. Listede yer alanların çalıştıkları yer belli değildir; gazeteci olduklarını belirtmekle yetinmişlerdir. Zafer’den sonra en çok adı geçen gazete Cumhuriyet’tir. Hatta bağımsızlar listesinde
olan Nadir Nadi’ye de bu yolu öneren ve milletvekili yapan DP olmuştur (Nadi,
t.y.:273-277).
Bu listede göze çarpan son bir nokta da, DP listesinden milletvekili yapılan Cihat
Baban, Feyzi Lütfi Karaosmanoğlu gibi isimlerin, 1960 sonrası oluşturulan Kurucu
Meclis’te CHP temsilcisi olarak yer almalarıdır. Hatta bunlardan Cihat Baban, 1960
sonrası TBMM’de 1-2. dönemlerde CHP milletvekili olarak yer alır. Aslında Cihat
Baban, bu dönemde de aydın-gazeteci kimliğinin sürdürülmesine örnek olabilir. Cihat Baban, CHP döneminde Tasvir’de tek parti sistemine karşı mücadele etmiş ve
iktidara muhalif bir gazeteci olarak DP saflarında yer almıştır. Ancak bu yön aynı
zamanda onun DP tarafından milletvekili olarak TBMM’ye taşınmasını da sağlamıştır. Cihat Baban, TBMM’de Dışişleri Komisyon Başkanlığı da yaparak aktif bir rol
oynamış, bu arada 1954 yılında yönetici ve yazar olarak Tercüman’da yer almıştır.
Bu gazetede DP milletvekili olduğu halde iktidar aleyhinde yazılar yazmıştır. Fakat
bu tutumu kendisine 1957 seçimlerini kaybettirmiştir (İnuğur, 1988:147).
DP iktidarı döneminde CHP de muhalefet partisi olarak basın mensuplarını milletvekili yaparak onların desteğini sürdürmeye çalışmıştır. Bunlar:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Ahmet Fırat
Fırat sahibi
10-11, 1 (1960 Sonrası)
Fethi Ülkü
Belli Değil! (Yazar)
10-11
Nevzat Arman
Belli Değil! (Matbaacı)
11
Melih Kemal
Adana Hürfikir sahibi
11, 1, 3, 5
Küçüktepepınar
(1960 Sonrası)
Mehmet Fuat Börekçi
Anadolu Ajansı
11, 1 (1960 Sonrası)
Mustafa Bülent Ecevit
Gazeteci-Yazar
11, 1-5
(1960 Sonrası), 19-21 (1980 Sonrası)
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Nusret Safa Coşkun
İhsan Cemal Ada
Mehmet Ali Arıkan

Esat Mahmut Karakurt

Gazeteci milletvekilleri (1920-1980)

Zaman ve 24 Saat sahibi
11
Ulus yazıişleri müdürü
11
Belli Değil! (Gazeteci)
11,1
(1960 Sonrası), Cumhuriyet Senatosu
Üyesi (14.10.1973-14.10.1979)
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
11,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(15.10.1961-5.6.1966)

1960 öncesi bağımsızlar
Bu dönemde herhangi bir partiye bağlı olmaksızın bağımsız olarak TBMM’de yer
alan gazeteci-milletvekilleri de vardır. Bunlar:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Halide Edip Adıvar
Yazar
9
Nadir Nadi
Gazeteci-Yazar
9-10, (9.6.1964-30.4.1970)
A. Sebahattin Sönmez
Vatan Ankara mümessili
10
1960-1980 Dönemi
Bu dönem siyasi yönden istikrar arayışlarına sahne olmuştur. Önce demokrasiye
geçiş aşaması olarak 1960 sonunda Temsilciler Meclisi oluşturulmuştur.
Temsilciler Meclisi, siyasal partilerin üyeleri (CHP 45, CKMP 25), 67 ilin temsilcileri, barolar, basın, ticaret odaları, sendikalar, üniversiteler, gençlik kuruluşları gibi
çeşitli kuruluşların temsilcilerinden oluşmuştu (Ahmad’lar, 1976:226-227).
Temsilciler Meclisi’nde (6 Ocak 1961-25 Ekim 1961) yer
ları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Orhan Köprülü
Belli Değil! (Yazar)
Alp Kuran
Belli Değil! (Gazeteci)
Selim Rauf Sarper
Basın Yayın Genel Müdürü
Ahmet Can Demiray
Abdülhadi Toplu
Doğan Avcıoğlu
Ratip Tahir Burak
Ali Coşkun Kırca
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alan basın mensupDönemi
Temsilciler Meclisi
Temsilciler Meclisi
Temsilciler Meclisi
1-2 (1960 Sonrası)
Temsilciler Meclisi

Amasya Sesi ve Yanık
Âşık Yazıişleri müdürü.
Şark Telgraf sahibi
Temsilciler Meclisi
Gazeteci
Temsilciler Meclisi
Gazeteci-Yazar
Temsilciler Meclisi
Hür Vatan, Milliyet
ve Kim yazarı
Temsilciler Meclisi,
1-2 (1960 Sonrası), 19 (1980 Sonrası)
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Şinasi Özdenoğlu
O. Mümtaz Soysal
Nurettin Ardıçoğlu
Mustafa Fuat Arna
Kadircan Kaflı
Ali Babür Ata Ardahan
Şeref Bakşık

Ömer Sami Coşar
Osman Oktay Ekşi
Hasan İlhan Esen
Kemal Zeki Gençosman
Ali İhsan Göğüş

Altan Öymen
Selami Savaş
İlhami Soysal
Derviş Sami Taşman
Halil Akyavaş
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Şair ve Yazar
Öğretim Üyesi

Temsilciler Meclisi
Temsilciler Meclisi,
19-20 (1980 Sonrası)
Millet başyazarı
Temsilciler Meclisi,
1-2 (1960 Sonrası)
Belli Değil! (Gazeteci)
Temsilciler Meclisi
Gazeteci-Yazar
Temsilciler Meclisi
Vatan muharriri
Kurucu meclis basın temsilcisi
Demokrat İzmir
Kurucu meclis basın
Yazıişleri müdürü
temsilcisi, 1-3 (1960 Sonrası),
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(5.6.1977-12.9.1980)
Milliyet
Kurucu meclis basın temsilcisi
Öncü Haber şefi
Kurucu meclis basın temsilcisi
Hürriyet yazarı
Kurucu meclis basın temsilcisi
Gazeteci
Kurucu meclis basın temsilcisi
THA, Dünya, Cumhuriyet
Kurucu meclis
Yazıişleri müdürü
basın temsilcisi
ve Kim sahibi
Gazeteci
Kurucu meclis basın temsilcisi,
5 (1960 Sonrası), 20 (1980 Sonrası)
Adapazarı Akşam
Haberleri sahibi Kurucu meclis basın temsilcisi
Milliyet
Kurucu meclis basın temsilcisi
Yeniant sahibi
Kurucu meclis basın temsilcisi
Gayret sahibi
Kurucu meclis öğretmen temsilcisi

Temsilciler Meclisi’ne seçilen kimi isimler daha sonra da siyasal yaşamda aktif
rol oynamayı sürdürmüşlerdir. Bunlardan biri olan Mümtaz Soysal, 19. dönem SHP,
20. dönem DSP milletvekili olarak TBMM’nde yer almış, DYP-SHP iktidarı döneminde, 1994’te bir ara Dışişleri Bakanlığı yapmıştır.
Bu dönemde siyasete adımını atanlardan biri olan Altan Öymen’in de daha sonraki yıllarda politik yaşamı sürmüştür. Beşinci dönem CHP milletvekilliği sırasında
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yapan Öymen, 20. dönemde de CHP’den milletvekili
olmuştur.
Temsilciler Meclisi listesinde yer alan Ali İhsan Göğüş de bu dönemde Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı yapmıştır.
Gazeteciler Cemiyeti
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1960-1980 arasında yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamadığı için dönem boyunca koalisyon ya da azınlık hükümetleri kurulmuştur. İnönü üç kez hükümeti kurmuştur. Bunlardan ilkini CHP-AP, ikincisini
CHP-CKMP-Bağımsızlar, sonuncusunu ise bağımsızların desteğiyle CHP oluşturmuştur. İnönü Hükümetleri zamanında, 21 Mayıs 1963 tarihinde 359 sayılı yasayla,
1961 Anayasasının öngördüğü TRT Yasası çıkarılmıştır (Gözübüyük, 1969:51-52).
İnönü Hükümetlerinden sonra 20 Şubat 1965’de AP, YTP, CKMP ve MP’den
oluşan Ürgüplü Hükümeti kurulur. AP’nin iki kez üst üste genel seçimlerde tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlaması üzerine 3 Kasım 1969-26 Mart 1971 arası üç
kez Demirel Hükümeti kurulur (Ahmad, 285-383).
Ülkedeki siyasi ve toplumsal çalkantılar üzerine 12 Mart 1971 tarihinde “Askeri
Muhtıra” verilmiş ve III. Demirel Hükümeti yerine 26 Mart 1971’de I. Erim Hükümeti kurulmuştur.
Siyasi Tarihimizde “Ara Dönem” olarak kabul edilen bu dönemde, “Reform Kabinesi” adı altında II. Erim Hükümeti, Melen Hükümeti ve Talu Hükümeti de kurulmuştur (Ahmad, 1993:335-357).
1973 ve 1977 seçimlerinde tek başına hiçbir parti iktidar olacak çoğunluğu elde
edemediği için yine ya koalisyon ya da azınlık hükümetleri kurulmuştur. Bu hükümetlerin özelliği oldukça kısa süreli olmalarıdır. Nitekim 1980 askeri darbesine kadar
uzanan bu dönemde ilk olarak CHP-MSP’nin yer aldığı I. Ecevit Hükümeti kurulmuştur.
İkinci olarak uzun bir süre yaşanan “hükümet krizi” ardından Cumhurbaşkanının
TBMM dışından Sadi Irmak’ı görevlendirmesiyle partiler üstü Irmak Hükümeti kurulmuştur.
Üçüncü olarak siyasi tarihimizde “Milli Cephe Hükümetleri” olarak yer alacak
hükümetlerin ilki, AP, MSP, MHP ve CGP’den oluşan IV. Demirel Hükümeti kurulur. Dördüncü olarak bir azınlık hükümeti olan II. Ecevit Hükümeti kurulmuştur. Beşinci olarak Milli Cephe Hükümetleri’nin ikincisi olan AP, MHP ve MSP’den oluşan
V. Demirel Hükümeti kurulur. Bunu AP ve CHP’nin koalisyon ortağı olduğu III.
Ecevit Hükümeti izlemiştir. Bu dönemin son hükümeti AP’nin kurduğu azınlık hükümeti olan VI. Demirel Hükümeti’dir (Ahmad, 379-438).
CHP’de yer alan basın mensupları
Dönemin koşullarına bağlı olarak basının sağ ve sol kutuplaşmalar içinde değerlendirildiği bu dönemde de her parti kendine yakın gazetecileri milletvekili yaparak
basındaki desteklerini sürdürmeye çalışmışlardır. Bu dönemde CHP’nin milletvekili
yaptığı basın mensupları:
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Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Mahmut Deniz
Belli Değil! (Gazeteci)
1
Mustafa Ş. Koç (Büyükkoç) Belli Değil! (Gazeteci)
1-2, 4
Süreyya Muzaffer Koç
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
1-2
Sadrettin Çanga
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
1-4
Naim Tirali
Vatan sahibi
1
Nurettin Özdemir
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
1, 3
A. Ziya Hanhan
Belli Değil! (Gazeteci)
1
Kemal Okyay
Belli Değil! (Gazetecilik)
1, 3-4
Mehmet Sağlam
Belli Değil! (Gazeteci)
1
Hasan Tahsin Uzun
Belli Değil! (Gazeteci)
1-2
Orhan Naim Hazinedar
Belli Değil! (Gazeteci)
1
Orhan Birgit
Kim sahibi
2-5
Nazif Kurucu
Belli Değil! (Gazeteci)
2
Kemal Ataman
Belli Değil! (Gazeteci)
3-4
İbrahim Cüceoğlu
Ulus yazıişleri müdürü
3
M. Şinasi Çolakoğlu
Belli Değil! (Gazetecilik)
3
Celal Kargılı
Belli Değil! (Gazeteci)
3
Muhlis Çetin Yılmaz
Belli Değil! (Gazeteci)
3-4
Orhan Vural
Belli Değil! (Gazeteci)
3
Yılmaz Alpaslan
Devrim sahibi
3-5
Emin Bilen Tümer
Türk Sözü mesul müdürü
4
Sabahattin Selek
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü
4
Ekrem Şadi Erdem
Belli Değil! (Gazeteci)
4
Sadullah Usumi
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı
4-5
Necdet Ökmen
Belli Değil! (Yazar)
4
Doğan Araslı
Belli Değil! (Gazeteci)
4-5
İrfan Yankutan
Belli Değil! (Gazeteci)
4
Zekai Altınay
Hür Bartın sahibi
4
Kıvılcım Kemal Anadol
Ereğli Memleket Yazıişleri Müdürü
4-5, 18,
Emek ve Yeni Yüzyıl yazarı
22-23 (1980 Sonrası)
Akın Simav
Belli Değil! (Gazeteci)
5
Ahmet Çobanoğlu
Belli Değil! (Gazete Sahibi ve Yazar)
5
Lütfi Doğan
Belli Değil! (Yazar)
5
Sami Gökmen
Radyo TV programcısı
5
Rahmi Kumaş
Belli Değil! (Yazar)
5
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Bu listede yer alan gazeteci-milletvekillerinin çoğunluğu çalıştıkları gazete, dergi,
kurum gibi yerleri belirtmedikleri için buna bağlı bir yorum yapmak güçtür.
Bu dönemde artık Gazetecilik Okulu mezunu gazeteci-milletvekillerini görmekteyiz. Bunlar Kemal Ataman, İbrahim Cüceoğlu, İrfan Yankutan ve Zekai Altınay’dır.
Adalet Partisi’nde yer alan basın mensupları
Bu dönemde etkin bir parti olan Adalet Partisi’nin milletvekili yaptığı basın mensupları şunlardır:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Hasan Aksay
Milli Gazete başyazarı
1-2, 4-5
Burhan Asri Apaydın
Belli Değil! (Muharrir)
1
İhsan Ataöv (Çarıklı)
Belli Değil! (Gazeteci)
1-5
Orhan Adli Apaydın
Belli Değil! (Matbuat)
1
Mehmet Reşat Özarda
Belli Değil! (Gazetecilik)
1-2
Gökhan Evliyaoğlu
Belli Değil! (Gazeteci-Başyazar)
1
Ahmet Turgut Çulha
Belli Değil! (Gazetecilik)
1
Cevdet Perin
Belli Değil! (Yazar)
1
Sinan Bosna
Belli Değil! (Gazete Sahibi)
1-3
Cevat Turan Önder
Belli Değil! (Yazar)
2-4
Tahsin Demiray
Türkiye Yayınevi sahibi
1
Nihat Kürşat
Ege Ekspres imtiyaz sahibi
1-3
Süreyya Sofuoğlu
Demokrat Kocaeli sahibi
1-2
Hurrem Kubat
Ege Ekspres başyazarı
1
Hami Tezkan
Dünya ve Son Havadis yazıişleri müdürü
1-2
Kamran Evliyaoğlu
Belli Değil! (Gazetecilik)
1-3
Zeki Yağmurdereli
Doğu sahibi
1
Turhan Dilligil
Adalet imtiyaz sahibi
2
Osman Atilla
Türk Dili sekreteri
2
Osman Zeki Yüksel
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
2
Adnan Akın
Hürriyet muhabiri
2
Mehmet Zeki Yücetürk
Belli Değil! (Gazeteci)
2
Barlas Küntay
Gazetecilik-Parlamento muhabiri
2-3
Ömer Doğan Öztürkmen
A.A. Orta Doğu muhabiri
2
Muammer Baykan
Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürü
2
Samet (Semet) Güldoğan Elazığ Yeni Hayat yazıişleri müdürü
2-3
Talat Köseoğlu
Belli Değil! (Yazar)
2-3
Tekin Erer
Son Havadis genel yayın müdürü
2-3
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Osman Zeki Efeoğlu
Lütfi Akdoğan
Muammer Dirik
Mustafa Neşet Tanrıdağ
Cevdet Akçalı
Ertuğrul Mat
Mesut Hulki Önür
Hasan Korkmazcan
Mustafa Harmancıoğlu
Halil Akgöl
İlhan Darendelioğlu
(Egemen)
Orhan Cemal Fersoy

Adalet Sahibi
2-5
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
2
Hüryol başyazarı
2
Hakikat sahibi
2-3
Belli Değil! (Gazeteci)
3-5,18-21 (1980 Sonrası)
Belli Değil! (Gazeteci)
3
Belli Değil! (Matbaacılık)
3
Belli Değil! (Gazeteci)
3-4, 19 (1980 Sonrası)
Belli Değil! (Yazar)
3
Hatay yazıişleri müdürü
3

Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
3
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
3
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(14.10.1979-12.9.1980)
Hasan Güngör
Tercüman Gazetecilik ve
Matbaacılık AŞ Genel Müdürü
3
Abdullah Turgut Topaloğlu Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
3
Akın Özdemir
Güneş Matbaacılık
3,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(5.6.1977-12.9.1980)
Mehmet Şevket Doğan
Belli Değil! (Gazetecilik)
3-5
Ömer Vehbi Engiz
Belli Değil! (Gazeteci)
3
Mustafa Kubilay İmer
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
3-5
Tahsin Yılmaz Öztuna
Hayat Tarih Mecmuası genel yayın müdürü
3
İsmail Hakkı Şengüler
Hikmet yayınevi sahibi
3
Vehbi Sınmaz
Belli Değil! (Gazeteci)
3
Mustafa Kemal Alver
Belli Değil! (RD-TV)
4
İlhan Aytekin
Belli Değil! (Gazeteci)
4-5
Mehmet Atilla Ocak
Belli Değil! (Gazeteci)
5
Şaban Karataş
TRT Genel Müdürü
5, 20 (1980 Sonrası)
AP oldukça fazla sayıda gazeteciyi milletvekili yaparak TBMM’ne taşımıştır.
Bunları toplu olarak değerlendirdiğimizde göze çarpan ilk özellik, Nihat Kürşat,
Kamran Evliyaoğlu ve Barlas Küntay’ın basın-yayınla ilgili bakanlık olan Turizm ve
Tanıtma Bakanı yapılmasıdır. Öte yandan bu Bakanlığın İstanbul Bölge Müdürü olan
Adnan Akın da milletvekili yapılmıştır.
Gazeteciler Cemiyeti
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Yine hemen her dönemde bir partinin milletvekili listesinde yer alan Basın Yayın
Genel Müdürlüğü’nden de bir kişi, bu Kurumun Genel Müdürü olan Muammer Baykan, bu listede yer almıştır. Yönetim kurullarında yer alan Akın Özdemir, Hasan
Güngör gibi üst düzey yöneticiler de milletvekili yapılmıştır.
AP yerel gazete örgüt temsilcilerine listede yer vermiştir: İhsan Ataöv (Çarıklı)
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Ahmet Turgut Çulha Anadolu Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı, Mustafa Neşet Tanrıdağ ise Anadolu Gazeteleri Sendikası
İdare Heyeti Üyesi’dir. Listede Gazetecilik Okulu mezunları da yer almıştır: Mehmet
Atilla Ocak, Mehmet Şevket.
Dönem partilerinden Yeni Türkiye Partisi (YTP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Millet Partisi (MP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milli Selamet Partisi’nde (MSP)
de gazeteci-milletvekilleri yer almaktadır. Hatta TBMM’nin 4.Yasama döneminde 44
milletvekiliyle yer alan DP’de de yine gazeteci-milletvekilleri vardır.
YTP daha çok yerel gazete sahip ve yazarlarını milletvekili yaptı.
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Ali Avni Turanlı
Fırat sahibi
Mehmet Sıddık Aydar
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
Mehmet Turan Bilgin
Doğu sahibi
Sebati Hasoğlu
Belli Değil! (Gazeteci)
Cengiz Ekinci
Belli Değil! (Gazeteci)
Nihat Doğan
Sivas Haber sahibi
CKMP’de yer alan basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Nurettin Ok
Belli Değil! (Gazeteci)
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Belli Değil! (Muharrir)
Kemal Aytaç
Belli Değil! (Gazeteci)
Bunlar içinde Nurettin Ok, dönem boyunca milletvekilliği yapmıştır.
TİP’de yer alan basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Ali Karcı
Belli Değil! (Gazeteci-Matbaacı)
Çetin Altan
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
Yusuf Ziya Bahadanlı
Hür Yayınevi sahibi
MP’de yer alan basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Mustafa Akalın
Belli Değil! (Gazeteci)
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1-3
1
2-3
2
Dönemi
1-5
1-2
2

Dönemi
2
2
2
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2
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MHP’de yer alan basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Nevzat Köseoğlu
Belli Değil! (Yazar)
5
Cengiz Gökçek
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
5
Mehmet Doğan
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
5
Sadi Somuncuoğlu
Devlet genel yayın müdürü 5, 20-21 (1980 sonrası)
Sadi Somuncuoğlu, 1980 sonrası döneminin partilerinden olan ANAP’tan milletvekili yapılarak TBMM’ne geri dönmüş ancak tekrar MHP’de politik yaşamını sürdürmeyi tercih etmiştir. MHP’nin de iktidar ortağı olduğu DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümetinde ise bir süre Devlet Bakanı yapılmıştır.
MSP’nin milletvekili yaptığı basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Salih Özcan
Belli Değil! (Haber Ajansı Müdürü)

Dönemi
5

DP’de yer alan basın mensupları
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Mehmet Necdet Evliyagil Ajans Türk genel müdürü

Dönemi
4

Bu dönemde özellikle azınlık hükümetlerinin kurulmasında önemli rol oynayan
bağımsızlar listesinde de gazeteci-milletvekili görmekteyiz. Bunlar:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Malik Yolaç
Belli Değil! (Gazeteci)
1
Mehmet Ali Arsan
Belli Değil! (Gazeteci-Yazar)
2, 4
Malik Yolaç, AP tarafından bağımsızlar listesinden aday gösterilerek milletvekili
yapılmış, CHP tarafından da kurdukları azınlık hükümetine verdiği destekten ötürü
Turizm ve Tanıtma Bakanı yapılmıştır. Malik Yolaç, Akşam’ın sahibi olarak, gazetesini Anadolu’da da dağıttırarak ve daha sonra Anadolu’da da basılmasını sağlayarak,
dağıtım konusunda özel bir yer edinmiştir (Çetin, 1991:97-98; Ceyhun, 1984:53).
Gazeteci kökenli olmayan, ticari zihniyetle gazete satın alan ve dolayısıyla günümüzde örneklerini çok gördüğümüz işadamı-gazete patronuna o dönemde örnek gösterilebilecek olan Malik Yolaç’ın asıl işi “armatörlük”tür. Fakat asıl işi armatörlükte,
kendisine güç sağlaması için aldığı Akşam ona bu desteği sağlayamamıştır. Hatta
daha sonra seçildiği milletvekilliği ve yaptığı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı da onu
bu destekten yoksun bırakmıştır.
Malik Yolaç, Akşam’ın DP iktidarına muhalefet etmesi üzerine soruşturmalara
maruz kalmıştır. Öte yandan tesadüfen seçildiği milletvekilliği ve bakan olması üzeGazeteciler Cemiyeti
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rine asıl işlerini ihmal ettiği için iflas etmiştir. Malik Yolaç’a göre kendisi, “mebus ve
bakan olup da arkasından hemen iflas eden tek parlamenter”dir (Çetin, 104-105).
Bu dönemde parlamentonun ikili yapısından dolayı Cumhuriyet Senatosu’nda da
mevcut partiler “senatörler” aracılığıyla temsil edilmektedir. Cumhuriyet Senatosunda AP, CHP, YTP’nin yanı sıra Cumhurbaşkanının seçtiği senatörler arasında da gazeteciler yer almaktadır. Bunlar:
AP’nin basın mensubu senatörleri
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
İskender Cenap Ege
Ankara Radyosu Müdürü
15.10.1961 - 12.9.1980
Şemsettin Sami Kırdar
Belli Değil! (Gazeteci)
7.6.1964-26.12.1964
17.Dönem Milletvekili
Yiğit Köker
Adalet müessese müdürü
5.6.1966-12.9.1980
Beliğ Beler
Gazeteci
2.6.1968-5.6.1977
Feyzi Halıcı
Çağrı Dergisi sahibi
2.6.1968-5.6.1977
Erol Yavuz
Basın İlan Kurumu
Bakanlık temsilcisi
14.10.1979-12.9.1980
İskender Cenap Ege Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevini de yürütmüştür.
CHP’nin basın mensubu senatörleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Celal Tevfik Karasapan
Orta Doğu sahibi
15.10.1961-5.6.1966
Ahmet Naci Arı
Lüleburgaz sahibi
15.10.1961-2.6.1968
Uğur Alacakaptan
TRT
12.10.1975-12.9.1980
Hikmet Savaş
Gazeteci
12.10.1975-12.9.1980
Abdullah Emre İleri
Gazeteci
12.10.1975-12.9.1980
Cemil Çeçan
Gazeteci
14.10.1979-12.9.1980
Cumhurbaşkanının seçtiği basın yayın mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Hüsamettin Çelebi
TRT
8.6.1974-8.6.1980
Ecvet Güresin
Hürriyet
8.6.1974-3.5.1975
Metin Toker
Gazeteci
21.10.1977-12.9.1980
Beyhan Cenkçi
Ankara Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı
12.7.1980-12.9.1980
Cumhurbaşkanı tarafından senatör olarak seçilen ancak gazeteci olmayan Prof.
Dr. Nermin Abadan-Unat’ı da Basın Yayın Yüksekokulu öğretim üyesi olarak belirtmek gerekir. Bu dönemde, dönem partilerinden olan YTP’de gazeteci Ahmet
Nusret Tuna’yı (15 Ekim 1961-5 Haziran 1977 tarihleri arasında) senatör yapmıştır.
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Tek parti döneminde muhalif bir gazete: Tan
Hülya Öztekin
an1 ilk olarak 1926 yılında Milliyet adıyla yayınlandı. 11 Şubat’ta yayın hayatına
başlayan gazetenin sorumlu müdürü Burhan Cahit Morkaya, başyazarı ise Siirt
mebusu ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Soydan’dı. 1928
yılında İş Bankası, Milliyet hisselerinin yüzde 20’sini satın aldı. Bu destek, yeni harflerin kabulünden sonra zor günler yaşayan gazeteye mali yardım yapmanın yanı sıra
İş Bankası şubeleri kanalıyla abone bulmaya yardımcı oldu. 2 Tiraj anlamında önemli
bir başarı sağlayamayan gazete 1935 yılına kadar Mahmut Soydan yönetiminde yayınlandı. 1935 yılında Tan adını aldı ve başına Ali Naci Karacan geçti.3 Ancak isim
ve yönetim değişikliği gazetenin tirajını artırmaya yetmedi ve İş Bankası gazeteyi
satma kararı aldı.
Tan, 1936 yılında M. Zekeriya Sertel, Halil Lütfi Dördüncü, Ahmet Emin Yalman
ve kardeşi Rıfat Yalman’ın 60 bin lira sermayeyle kurdukları Gazetecilik ve Neşriyat
Türk Limited Şirketi tarafından satın alındı.4 16 Temmuz 1936 tarihli Tan, okurlarına
şirketin başında Ahmet Emin Yalman’ın bulunduğunu, gazetenin yeni sahiplerinin
sorumluluğu ve yönetimi altında yayınlanacağını duyurdu. Tan’ın yeni biçim ve içeriği 1 Ağustos’tan itibaren gerçekleştirilecekti.
1 Ağustos 1936 tarihli nüshanın künyesinde “Sahibi: Ahmet Emin YalmanUmumi Neşriyatı İdare Eden: S. Salim-Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limited ŞirketiBasıldığı Yer Tan Matbaası” yazmaktadır. İlerleyen dönemde Ahmet Emin Yalman
hem gazetenin sahibi hem de umumi neşriyatı idare eden olarak karşımıza çıkmaktadır (1 Temmuz 1938).
Başlangıç fiyatı beş kuruş olan gazete çoğu zaman 12 olmakla birlikte bazı günler

T

1

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanan
ve Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından Tan: Serteller Yönetiminde Muhalif Bir Gazete ismiyle kitap olarak yayımlanan çalışmanın özetidir.
2
Kocabaşoğlu, s. 150.
3
Kabacalı, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii, s. 190.
4
Ortaklardan Ahmet Emin Yalman, gazetenin Atatürk’ün izni ve isteğiyle, İş Bankası Umum Müdürü Muammer Eriş’in
de özel teklifiyle kendisine satıldığını belirtmektedir. Yalman’ın aktardığına göre Muammer Eriş’le bina ve tesisler için iki yüz
bin lira bedel üzerinde anlaşmışlardır. Bunun elli bin lirası peşin, geri kalanı sekiz yılda taksitlerle, faizsiz olarak ödenecektir.
Yalman, yarım milyonluk tesisler için böyle cazip bir teklif sunulmasında, kendisinin gazetecilikteki 29 yıllık başarılı tecrübelerinin yarattığı mevki ve itibarın etkili olduğunu düşünmektedir. Ortaklık için sermayesi olmayan Ahmet Emin Yalman, sırf bu
yüzden bile dörtte birlik hisseyi ödememesinin uygun olacağını; ancak kendisi gazeteciliği bir idealizm işi olarak gördüğü için
böyle bir şeyi teklif etmediğini yazmaktadır (Yalman, s. 1061-1063). Zekeriya Sertel ise Ahmet Emin Yalman’ın sermaye
koymadan ortak olmaya çalıştığını ifade etmektedir (Sertel, Hatırladıklarım, s. 185).
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16 sayfa çıkarılır. 1. sayfada başyazı ve günün önemli haberleri, 2. sayfada dâhili
haberler, 3. sayfada harici haberler, 6. sayfada spor köşesi, 9. sayfada ekonomi köşesi, 10. sayfada birinci sayfada verilen haberlerin devamı yer alır. Diğer sayfalarda ise
moda, sağlık, güzellik, sinema gibi çeşitli konulardaki haberlerle hikâye ve roman
tefrikaları yer alır. Cumartesi günleri bilmece, bulmaca, fıkra ve hikâyelerin yer aldığı çocuk sayfası yayımlanır. İç sayfalarda da yer yer reklam ve ilanlar yer alırken,
son sayfa yani 12. sayfa tamamen reklam ve ilandan oluşmaktadır. Başyazarlığını
Ahmet Emin Yalman’ın yaptığı gazetenin üçüncü sayfasında Mehmet Zekeriya Sertel“Günün Meseleleri” başlığı altında yazılar yazarken, “Görüşler” başlığı altında
Sabiha Sertel, “Felek” başlığı altında Burhan Felek, “Bugün” başlığı altında Ömer
Rıza Doğrul yazmaktadır. Ayrıca gazetede yayımlanan hikâyeler Cevat Şakir ve
Mahmut Yesari, röportajlar Suat Derviş ve Naci Sadullah, spor yazıları Eşref Şefik,
romanlar Ziya Şakir tarafından yazılmaktadır. Halil Lütfi Dördüncü ise gazetenin
idari ve mali işlerinden sorumludur.
Sabiha Sertel gazeteyi bu haliyle asma bahçeleriyle meşhur Babil Kulesi’ne benzetmektedir. Asma bahçelerinin bir katında gericiler, bir katında Burhan Felek gibi
fanteziciler, bir katında Ömer Rıza gibi koyu Müslümanlar, bir katında ilericiler vardır 5.
Ahmet Emin Yalman ve Zekeriya Sertel’in Tan’daki ortaklıkları aslında bir görüş
ve hedef birliği değil, ticari bir ortaklıktır. Siyasal açıdan fikirleri uyuşmamaktadır.
Hatta Zekeriya Sertel gazetenin mevcut kadrosu içinde yer almaktan memnun değildir:
“Zaten eski Tan gazetesinden miras aldığımız yazı arkadaşlarımız da beraber
çalışabileceğim kimseler değildi. Bunlar İş Bankası için çalışmış, liberalizmi savunmuş yazarlardı. Fikir ve inanç bakımından aramızda hiçbir bağ yoktu. Bunlar
içinde Burhan Felek, Fikret Adil ve Eşref Şefik gazetenin köşe başlarını tutmuşlardı. Her gün fıkralar yazıyor, kendilerini yeni çevreye ve yeni patronlara uydurmaya çalışıyorlardı. Her üçü de eski Osmanlı tipi yazarlardı. Geçmişin adamlarıydılar. İleriyi göremiyorlardı… İşte ilk zamanlarda İş Bankası’ndan devraldığımız
Tan böyle bir ekibin elindeydi. Ben her bakımdan bana aykırı olan bu ekip içinde
gazetenin yolunu bulmaya çalışıyordum. Bu yüzden de gazete çelişkiler içindeydi.
Herkes ayrı bir telden çalıyordu, birinin söylediğini öteki reddediyordu.”6
Ahmet Emin Yalman cephesinden bakıldığında ise gazetedeki tüm ekip uyum
içinde canla başla çalışıyordu. Ona göre “tek zorluk ve aksilik, New York’ta sosyal
basiret ve yardım mektebinde tahsil görürken komünizm mikrobuna nasılsa aşılanan
5
6

Sertel, Roman Gibi, s. 173.
Sertel, Hatırladıklarım, s. 186-187.
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ve bunu bir taassup haline getirmiş olan Sabiha Zekeriya Hanım’ın üçüncü sayfanın
sağ tarafındaki sütundan geliyordu”. Bunu her gün yayından önce gözden geçirmek
ve gazetenin komünizm aleyhindeki mesleğine uymayan her sözü ve imayı çıkarmak
gerekiyordu.7 Sabiha Sertel ise Yalman’dan “Amerikan emperyalizminin ajanı” diye
bahsetmekte ve yazılarının hükümetin değil, Yalman’ın sansüründen geçtiğini ifade
etmektedir.8
Gazete uyumlu olmayan bir ekiple yayın hayatına devam ederken, Ahmet Emin
Yalman’ın 7 Ağustos 1938 tarihinde yayımlanan bir yazısı yüzünden gazete Bakanlar
Kurulu Kararı’yla üç ay süreyle kapatılır 9. “Türk Kalp ve Ruhlarını Birleştiren Sevgi
Bağları” başlıklı yazı Atatürk’ün sağlık durumunu konu edinmektedir. Atatürk’ün
hastalığına dair bilgiler gizli tutulduğu için bu yazı, siyasi çevrelerde çok büyük bir
tepkiyle karşılanır. Bu kapatma olayı Yalman-Sertel-Dördüncü ortaklığının da sonu
olur. Ahmet Emin Yalman bu yazıyı yazma fikrini, Zekeriya Sertel ve Halil Lütfi
Dördüncü’ye anlattığını ve onların da kendisini desteklediklerini, yazıyı çok beğendiklerini hatta kendisinin hoşuna gitmeyecek şekilde baş sayfada yayımladıklarını
yazmaktadır10. Zekeriya Sertel ise Ahmet Emin Yalman’ın durumundan ve gazete
adına yaptığı çocukluklardan rahatsız olduklarını; gerekli gereksiz yazıları ve çocukça iddiaları yüzünden sıklıkla gazetenin kapanmasına yol açtığı için Halil Lütfi ile
birlikte Ahmet Emin’den ayrılmaya karar verdiklerini, kendisine düşen payı vererek
Tan’dan uzaklaştırdıklarını anlatmaktadır.11
Tan 8 Kasım 1938’de yeniden yayımlanır. Sertel yeni dönemi şöyle açıklar:
“Aramızda öyle bir iş bölümü yapmıştık ki, ben yönetim işlerine gerekli gereksiz
karışmazdım, Halil Lütfi de yazı işlerine pek burnunu sokmazdı”.12
8 Kasım 1938 tarihinde gazetenin fiyatı beş kuruştur. Uzun süre fiyatta bir değişiklik yapılmayacaktır. Satış fiyatı 1 Ağustos 1943’te sekiz kuruşa, 1 Kasım 1943’te
de 10 kuruşa çıkarılacaktır. Tan’ın satış rakamları ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla
birlikte Yıldız Sertel gazetenin 40 bin tirajla, 50 bin satan Cumhuriyet’ten sonra Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi olduğunu yazmaktadır. 13 Topuz da Zekeriya Sertel
yönetiminde gazetenin tirajının 40 bine çıktığı söylemektedir.14 Bu konudaki bir diğer kaynak da Weisband’dır. Weisband 1943-1945 yılları arasında İstanbul ve Ankara’da yayımlanan büyük gazetelerin tirajlarını şu şekilde sıralamıştır: Cumhuriyet 16
7

Yalman, s. 1064.
Sertel, Roman Gibi, s. 173.
9
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 7/8/1938, Sayı: 94102/, Dosya: 86-323, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 84.73..9.
10
Yalman, s. 1082.
11
Sertel, Hatırladıklarım, s. 187.
12
A.k.
13
Sertel, Nazım Hikmet ile Serteller, s. 46.
14
Topuz, s. 178.
8
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bin, Ulus12 bin, Tan 12 bin, Yeni Sabah 10 bin, Akşam 10 bin, Son Posta 10 bin, Vatan 7 bin, Tasvir-i Efkâr 6 bin, Son Telgraf 4 bin, İkdam 4 bin, Vakit 4 bin.15
Tan, içeriği, tekniği ve görsel tasarımı bakımından kendi dönemine göre oldukça
ileri düzeyde olan bir gazetedir. 16 İlk sayfanın en üstünde kırmızı renkli büyük harflerle yazılmış Tan logosu bulunmakta, logonun hemen altında ise “Günlük Siyasi
Halk Gazetesi” ifadesi yer almaktadır. Logonun sol tarafında çerçeve içerisinde günün tarihi ile gazetenin adresi, telefon numarası, yılı, sayısı ve fiyatı yazmaktadır.
Logonun sağ tarafında ise her gün ayrı bir reklam yer almaktadır. Bazı günlerde, günün manşet haberi, habere ilişkin büyük bir fotoğraf ile birlikte logonun altında tek
başına yer verilirken; bazı günlerde sayfanın üst kısmı iki parçaya bölünerek iki ayrı
haber daha küçük boyutlarda manşete çıkarılmıştır. Birinci sayfanın sol sütunu başyazılara ayrılmıştır. Başyazı yayımlanmadığı günlerde de günün önemli haberlerinden biri bu sütunda yer almıştır. Bu sayfada ağırlıklı olarak iç politika haberleri ile
uluslararası politika ve savaş haberleri yayımlanmıştır.
İkinci sayfanın ilk sütununda Turhan Tan’a ait “Penceremden” köşesi yer almaktadır. Yine ikinci sayfada “Dâhili Haberler” başlığı altında yurttan haberler yayımlanmıştır. Bu sayfanın alt orta kısmında bazı günler iki, bazı günler üç sütun genişliğinde yayımlanan “Sual Cevap” başlıklı bölümde okuyuculardan gelen sorulara ve
cevaplarına yer verilmiştir. Ayrıca takvim ve hava durumu bilgileri de bu sayfada
yayımlanmıştır.
Üçüncü sayfanın sol sütununda “Bugün” başlıklı köşede Ömer Rıza Doğrul’un
yazıları, en sağ sütunda ise “Felek” başlıklı köşede Burhan Felek’in yazıları her gün
yayımlanmıştır. Bu iki sütunun arasında “Son Haberler” adı altında iç ve dış haberlere yer verilmiştir. Sayfanın alt orta kısmında ise çerçeve içerisinde “Hadiselerin İçyüzü” başlıklı bölümde İkinci Dünya Savaşı’nın seyri, savaşan taraflarla ilgili detay
haberler ve son dakika bilgileri verilmiştir.
Polis-adliye haberleri dördüncü sayfada “Mahkemelerde” başlığıyla verilirken,
Ankara Radyosu’nun günlük yayın akışı ile küçük reklamlar ve ölüm, mevlit, kayıp
gibi ilanlar da yine bu sayfada yer almıştır. Beşinci sayfanın ilk sütununda imzasız
“Günün Meseleleri” köşesi, en sağ sütunda Sabiha Zekeriya Sertel’e ait “Görüşler”

15

Weisband, s. 60.
Bunda kuşkusuz, Columbia Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi alan Zekeriya Sertel’in Amerika’daki popüler gazeteciliği çok iyi biliyor olmasının ve orada öğrendiği teknikleri Tan’da uygulamasının payı büyüktür. Ayrıca Zekeriya Sertel’in
gazetecilik anlayışına göre bir fikir gazetesi sadece fikir yaymak için çıkmamalı, satılmalı en azından kendi masrafını çıkar malıdır. Bu yüzden de tekniğe, kaliteye, sayfa düzenine önem verilmelidir (Sertel, Susmayan Adam, s. 235). Erer, Tan’ın Türkiye’de basının iki önemli merhalesinden biri olduğu düşüncesindedir. İlk defa spor sayfaları, resimli romanlar, renkli sayfalar her
gün 12 ve 16 sayfalık bir hacim içinde ve donanımlı bir matbaa tesisiyle bu gazetede başlamıştır. Oysa bu tarihe kadar Türkiye’de gazetecilik oldukça ilkeldir. İkinci adım 1948’de Hürriyet tarafından atılmıştır. Bu tarihten sonra Türkiye’de her bakımdan modern bir gazetecilik doğmuş ve günden güne gelişmiştir (Erer, s. 16.)
16
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köşesi yayımlanmıştır. Bu iki sütunun arasında her gün Naci Sadullah, İbrahim Hakkı
Konyalı, Refik Halid Karay, Turhan Tan, Sadrettin Celal Antel, Aka Gündüz, Faik
Sabri Duran, Burhan Belge, Sadri Ertem, Nizamettin Nazif, Feridun Osman, Burhan
Felek gibi yazarlara ait eğitim, edebiyat, siyaset, tarih, savaş gibi farklı konulardaki
yazılarla çeviri makaleler yayımlanmıştır. Altıncı sayfada spor ve ekonomi başlıkları
altında günün spor ve ekonomi haberleri verilmiştir. Ayrıca Naci Sadullah’a ait “Gazetelerle Şakalar” köşesi de bu sayfada yer almıştır. Yedinci sayfanın günlük standart
bir içeriği yoktur. Her gün farklı yazarlara ait makale ve röportajların yayımlandığı
sayfada her pazartesi moda, güzellik, yemek tarifleri, pratik bilgiler ve ev kadınlarına
tavsiyeler gibi konu başlıklarından oluşan kadın ve moda bölümü, her perşembe Turhan Tan’a ait “Tarihten Yapraklar” köşesi ve her cuma yine Turhan Tan’a ait “Tahlil
ve Tenkit” köşesi yer almıştır. Ayrıca bu sayfa cumartesi günleri tamamen çocuk
sayfası olarak hazırlanmış, çocuklara yönelik bilmece, bulmaca, fıkra, hikâye, şiir,
karikatür, oyun ve yarışmalardan oluşmuştur.
Sekizinci ve dokuzuncu sayfalarda ağırlıklı olarak Turhan Tan, Aka Gündüz, Cevat Şakir, Mahmud Yesari, Kenan Hulusi ve Refik Halid Karay tarafından kaleme
alınan roman tefrikaları ve hikâyeler yer almaktadır. Bunların dışında sekizinci sayfada okuyuculardan gelen istek ve şikâyet mektuplarının yayımlandığı “Okuyucu
Mektupları” köşesi yer alırken, dokuzuncu sayfada “Lokman Hekimin Öğütleri” başlıklı köşede her gün sağlık yazıları yayımlanmıştır. Onuncu sayfada genellikle birinci
sayfadaki haber ve yazıların devamına yer verilirken, on bir ve on ikinci sayfalar tamamen reklam ve resmi ilanlardan oluşmaktadır.
3 Eylül 1939’da sayfa sayısının sekize düşmesiyle gazetenin içerik ve sayfa düzeninde kısmi değişiklikler olmuştur. Her şeyden önce günlük haber sayısı azaltılmıştır.
Önceki dönemde günde ortalama 70-75 haber yayımlanırken, sayfa sayısının sekize
düşmesiyle günlük haber ortalaması 40-45’e düşmüştür.1 Eylül’de İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Tan’ın da ana gündemi savaş olmuş, gerek birinci sayfada gerekse iç sayfalardaki haberlerin büyük bir kısmını savaş ve Türk dış politikasıyla ilgili haberler oluşturmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci sayfaların içeriği ve sayfa
düzeni aynen kalmıştır. Ancak Turhan Tan rahatsızlığı nedeniyle yazmaya devam
edemediği için “Penceremden” köşesinin yerine 16 Kasım 1939’dan itibaren Naci
Sadullah’ın “İşin Şakası” isimli köşesi yayımlanmaya başlamıştır. Dördüncü sayfanın
içeriği hemen her gün değişmiştir. İç ve dış haberler, spor ve ekonomi haberleri, günlük borsa bilgileri, radyo yayın akışı, bulmaca, reklam ve ilanlarla her gün bir tefrika
dönüşümlü olarak bu sayfanın içeriğini oluşturmuştur. Altıncı sayfada, birinci sayfadaki haber ve yazıların devamıyla, iç ve dış haberler yer almıştır. Yedinci ve sekizin194
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ci sayfalar ise reklam ve resmi ilanlardan oluşmaktadır. Sayfa sayısının azalmasına
bağlı olarak spor, ekonomi, kadın ve moda, okuyucu mektupları, sual cevap bölümleri önceden olduğu gibi düzenli çıkmamaya başlamıştır. Her hafta cumartesi günleri
yedinci sayfada yer alan çocuk sayfası da düzenli yayımlanmadığı gibi yer aldığı sayfa da her seferinde değişmiştir.
Sayfa sayısı 18 Mayıs 1940 tarihinde sekizden altıya düşürülmüştür. Bu tarihten
sonra gazetenin içeriğinde ciddi bir değişim olmamıştır. Naci Sadullah’ın ikinci sayfada yazdığı “İşin Şakası” isimli köşe dışında daha önce yayımlanan köşeler ve bölümler aynen yayımlanmaya devam etmiştir. Ancak daha önceden dördüncü ve altıncı sayfalar tamamen siyaset, polis-adliye, ekonomi, spor gibi iç ve dış haberlerden
oluşurken, bu tür haberler artık sadece dördüncü sayfada yayımlanmaya başlamıştır.
Günlük haber sayısı ortalama 35’tir. Aynı zamanda haberler kısaltılmış ve daha küçük puntolarla daha dar alanlarda yayımlanmıştır. Birinci sayfa haberleri dışında fotoğraf kullanımı da en alt düzeye indirilmiştir. Sadece haberlerin değil, reklam ve
ilanların da hem sayısı azaltılmış hem de boyutları küçültülmüştür. Önceden en az iki
sayfa, reklam ve ilana ayrılırken, artık sadece son sayfa reklam ve ilan sayfası olarak
ayrılmış, diğer sayfalardaki reklam ve ilanlar da çok küçük boyutlarda haber ve makalelerin aralarına sıkıştırılmıştır.
Tan’ın içeriği ve sayfa düzenindeki en büyük değişim 10 Ağustos 1940’da sayfa
sayısının dörde düşürülmesinden sonra olmuştur. Bu tarihten sonra yer kazanmak
amacıyla sayfalar altı sütun yerine yedi sütun olarak tasarlanmıştır. Sütunlar ve haberler arasındaki boşluklar daraltılmıştır. Günlük ortalama haber sayısı 30’a düşürülmüştür. Haber, makale, köşe yazısı, hikâye ve tefrikaların kelime sayıları azaltılırken gerek başlıklardaki gerekse haber metinlerindeki yazı puntoları küçültülmüştür.
Fotoğraf kullanımında da tasarrufa gidilmiştir. Örneğin önceki dönemlerde birinci
sayfa görsel ağırlıklı bir biçimde tasarlanırken, yeni dönemde fotoğraf ölçüleri küçültülmüş ve metin ağırlıklı bir sayfa düzenine geçilmiştir. İç sayfalarda ise bazı günler
hiç fotoğraf yer almazken, bazı günler sadece bir fotoğrafa yer verilmiştir. İçerik açısından bakıldığında ise birinci sayfada günün en önemli haberlerinin yanı sıra sol
sütundaki başyazı yerini korumuştur. Sağ alt köşede dönüşümlü olarak Refik Halid
Karay, Adnan Cemgil ve Sabiha Sertel gibi isimlerin yazıları devam etmiştir. Güncel
iç ve dış haberler “Dâhili Haberler”, “Son Haberler” gibi başlıklarla ayrılarak farklı
sayfalarda değil, toplu bir şekilde ikinci sayfada yayımlanmıştır. Üçüncü sayfada yer
alan “Bugün” köşesi ve “Lokman Hekimin Öğütleri” başlıklı bölüm devam ederken,
“Felek” köşesi yerine Takvimci imzasıyla “Takvimden Yaprak” köşesi yayımlamaya
başlamıştır. İkinci ve üçüncü sayfada zaman zaman hikâye ve tefrikalar yer almıştır.
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“Günün Meseleleri” köşesi ile çocuk, kadın ve moda bölümleri artık yayımlanmamaktadır. Reklam ve ilan sayısı azalırken, mevcut reklam ve ilanların alanları ve yazı
boyutları küçültülmüştür. Üçüncü sayfada yer alan küçük reklam ve ilanların yanı
sıra dördüncü sayfa tamamen reklam ve ilanlardan oluşmaktadır.
Haber kaynakları açısından baktığımızda gazetenin kaynak gösterme konusunda
hassas davrandığı ve haber kaynağının verildiği görülmektedir. Ancak siyaset haberlerinde ve İstanbul’dan gelen şehir haberlerinde kaynak gösterilmemiştir. Gazete,
yurt haberlerinde çoğunlukla kendi kaynaklarını kullanmıştır. Tan muhabirlerden
gelen haberler, haberi yazan ya da ileten muhabirin adıyla değil, haberin başına
“(Tan)”, “(Tan Muhabirinden)”, “(Sureti Mahsusada Gönderdiğimiz Muhabirimizden)” ifadeleriyle verilmiştir. Yurt haberlerinde kaynak olarak Anadolu Ajansı da
önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Ankara’dan gelen haberlerde zaman zaman Radyo
Gazetesi ve Basın Yayın Umum Müdürlüğü kaynak olarak gösterilmiştir.
Dış haberlerde Tan’ın asıl haber kaynağı Anadolu Ajansı’dır17. Bunun yanı sıra
Tan’ın yurt dışındaki muhabirlerinden gelen haberlerde “(Londra Muhabirimizden
Telsizle)”, “(Tan’ın Hususi İstihbaratı)”, “(Hususi Muhabirimizden Telsizle)”, “(Hususi)”, “(Telefonla)” gibi ifadelerle kaynak belirtilmiştir. Ayrıca yabancı haber ajansları ve yabancı radyolar da dış haber kaynakları arasında yer almaktadır. Yabancı
radyolardan alınan haberlerde kaynak radyo adı verilmeksizin sadece “(Radyo)” ifadesi kullanılırken, yabancı haber ajansı olarak D.N.B, T.P., B.O.W., B.B.C., E.P., R.,
USİS, R.S., N.P.P. gibi ajansların isimleri yer almaktadır.
İncelenen dönemde Tan’ın yazı kadrosu sayıca ve nitelik açısından zengindir.
Bunun nedeni, gazetenin zengin bir içeriğe sahip olması ve yayın politikasının zaman
içerisinde değişime uğramasıdır. Bu dönemde siyaset, toplum, sanat, edebiyat, eğitim, sağlık, tarih gibi farklı konularda çok sayıda yazarın katkısı sağlanmıştır.
Sertel yönetimindeki Tan, Yalman döneminin yazı kadrosunu korumuştur. Ancak
gerek sayfa sayısının sürekli azalması gerekse gazetenin ideolojik duruşunun giderek
anti-emperyalist ve sosyalist bir eksene kayması sonucunda bu kadroda zamanla bazı
değişiklikler olmuş; kimi yazarlar gazetedeki varlığını korurken kimisinin yerini başka yazarlar almıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın son bulduğu ve dünyadaki
gelişmelere bağlı olarak ülke içinde de kısmi özgürlük ve muhalefet ortamının oluştuğu 1945 yılında Tan’ın yazı kadrosunda önemli değişiklikler olmuştur. 12 Ağustos
1944 tarihinde kapatılan Tan yeniden yayımlanmaya başladığı 28 Mart 1945 tarihin17

O dönemde dış politika alanında bütün gazetelerin temel haber kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Gazetelerin doğrudan doğruya yabancı ajanslardan haber alıp kullanmaları zaman zaman yasaklanmış, Anadolu Ajansı da dış haberler konusunda yabancı
haber ajanslarına bağımlı olduğu için çoğu zaman verdiği haberler ikinci elden gelen aktarım haberler olmuştur (Weisband, s.
62).
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den itibaren yeni bir yazar kadrosu ve yayın politikasıyla yayın hayatına devam etmiştir18. Yeni dönemde eski yazarların büyük kısmı artık gazetede yer almazken Muvaffak Şeref, Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Pertev Naili Boratav, Esat Adil
Müstecaplıoğlu, Hulusi Dosdoğru, Cami Baykurt, Behice Boran, Sabahattin Ali,
Aziz Nesin gibi solcu yazarlar Tan’da yazmaya başlamıştır. Yayın politikası da bu
yönde bir değişim göstermiş, tamamıyla iktidar ve sistem karşıtı yazılar yayımlanmaya başlamıştır 19.
Tan’ın yazı kadrosunun en önemli isimlerinden biri Sabiha Sertel’dir. Her ne kadar gazetede yazması siyasal iktidar tarafından sıklıkla yasaklansa da 1938-45 yılları
arasında “Görüşler” köşesinde başta siyasi olmak üzere sosyal ve ekonomik konularda köşe yazıları yazmış, yazılarında genelde eleştirel ve sert bir üslup benimsemiştir.
Özellikle gazetenin son dönemlerinde kaleme aldığı, mevcut siyasal sistem ve iktidar
karşıtı yazılarıyla Tan’ın muhalif duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur.
Tan için düzenli ve sürekli olarak köşe yazarlığı yapan isimler arasında Ömer Rıza Doğrul, M. Turhan Tan, Naci Sadullah, Refik Halid Karay, Refii Cevat Ulunay,
Adnan Cemgil, Aziz Nesin yer almaktadır. Sadrettin Celal Antel, Faik Sabri Duran,
Sadri Ertem, Lütfi Arif Kenber, Şükrü Baban, Necati Yaşmut gibi isimler de düzenli
olmamakla birlikte sıkça kendi uzmanlık alanlarında çeşitli makaleler yazmışlardır.
Örneğin Sadrettin Celal Antel eğitim, Şükrü Baban ekonomi ve çalışma hayatı, Necati Yaşmut askeri konularda makaleler kaleme almıştır. Spor yazılarını 1938-1939
yıllarında Eşref Şefik, 1942’den sonra da Firuzan Tekil yazmıştır. Tan’da çıkan hikâyelerin çok büyük bir kısmı Halikarnas Balıkçısı’na yani Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya
aittir. Ayrıca Ziya Şakir, Mahmut Yesari, Faik Bercmen, Feridun Osman, Kenan Hulusi’nin hikâyeleri de Tan’da yayımlanmıştır. Emin Karakuş, Semih Ağlı, İmre Servet, Said Kesler ve Hikmet Bil gibi isimlerse Tan için şehirden ve memleketten röportajlar hazırlamışlardır.
Tan’ın yazı kadrosu bu sayılan isimlerle sınırlı değildir. Aka Gündüz, İbrahim
Hakkı Konyalı, Falih Rıfkı Atay, Nahid Sırrı, Reşat Nuri Güntekin, Belkıs Halim

18

Tan en uzun süre bu tarihte kapatılmıştır. “Kiraren vaki tavsiyelere ve ihtarlara rağmen yurt içinde tehlikeli nifak tohumları eken ve vatandaşları birbiri aleyhine tahrik eder mahiyette yazılar ve yalan haberler neşretmekte ısrarla ve sistemli bi r
surette devam ettiği” gerekçesiyle 1881 sayılı Matbuat Kanunu’nun 50. maddesi gereğince kapatılan gazete (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 12/8/1944, Sayı:13713/, Dosya: 51-6, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 106.58..15.), Bakanlar Kurulu’nun 22 Mart
1945 tarihli kararıyla yeniden yayımlanmaya başlamıştır (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 22/3/1945, Sayı: 23173/, Dosya: 516,
Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 107.106..10.).
19
1945 yılında Tan’ın yazar kadrosunda yaşanan değişimi Sabiha Sertel şöyle anlatmaktadır: “Tan’ın yazı kadrosu genişletildi. Sosyalist Partisi’ni kuran Esat Adil Müstecablıoğlu, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi doçentlerinden, şimdi İşçi
Partisi’nin önderlerinden olan Behice Boran, öğretmen Adnan Cemgil, üniversite öğretmenlerinden Muvaffak Şeref, romancı
Sabahaddin Ali, doktor Hulusi Dosdoğru, Aziz Nesin ve diğer ilerici, sol yazarlar da Tan sütunlarında yer almışlardı. Faşizme,
diktatörlüğe karşı savaş daha kuvvetle yürütülüyordu. Bayar grubuyla beraber çalışan eski dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras da
‘Tan’a yazılar gönderiyordu. Muhalefet cephesi yavaş yavaş gelişiyordu. Tan tamamıyle ilerici konuları savunan, anti -faşist,
anti-emperyalist bir gazete haline gelmişti.” (Sertel, Roman Gibi, s. 261-262).
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(Vassaf), Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Kerime Nadir, Halil Lütfi Dördüncü,
Şükûfe Nihal, Burhan Belge, Hasan Ali Yücel, Nizamettin Nazif, Sevim Zekeriya
Sertel, Celal Dinçer, Orhan Altay, Muazzez Tahsin Berkand, Nezahat Nurettin Ege,
Zeki Mesut Alsan, Nasuhi Baydar, İsmail Hakkı Başak, Avni Başman, Fikret Adil,
Bedri Rahmi, Hüseyin Avni, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Veysel Karani, Muvaffak
Şeref, Niyazi Berkes, Tekin Alp, Suphi Nuri İleri, Tevfik Rüştü Aras, Ali Rauf Akan,
Hilmi Ziya Ülken, Mediha Berkes, Pertev N. Boratav, Esat Adil Müstecaplıoğlu,
Yıldız Sertel, Hulusi Dosdoğru, Cami Baykurt, Behice Boran, Refik Kordağ, Şükrü
Şardağ, Şerif Hulusi gibi isimler de çeşitli dönemlerde ve çeşitli aralıklarda Tan için
köşe yazısı, makale, deneme, gezi yazısı, tefrika ve hikâyeler yazmışlardır. Ayrıca
Psikolog, Terbiyeci, Takvimci, Tarihçi, Sanayici, Kembil, Adiloğlu ve M. Anten gibi
müstear isimlerle de köşe yazıları ve makaleler yayımlanmıştır.
Yayın politikası
Tan yayın hayatının büyük bir bölümünde anti-emperyalist ve anti-faşist yayın
çizgisini korumuş; demokrasi, çoğulculuk, kişisel hak ve özgürlükler gibi kavramların savunuculuğunu yapmıştır. Ancak siyasal iktidarla ilişkiler ve iç politika açısından bakıldığında Tan’ın yayın politikasını başlıca iki döneme ayırmak mümkündür.
İlk dönem, gazetenin 12 Ağustos 1944 tarihinde kapatılmasından önceki 1936-1944
arası dönemdir. İkinci dönem ise bu kapatılma olayından sonra gazetenin yeniden
yayımlanmaya başladığı 28 Mart 1945 tarihinden yayın hayatının sonlandığı 4 Aralık
1945’e kadar olan dönemdir. Tan her iki dönemde de iktidara yakın bir gazete olmamıştır. Fakat birinci dönemde tek parti iktidarının basın üzerindeki yoğun denetim ve
sansür uygulamaları nedeniyle iktidarı eleştirmekten ve açık muhalefetten kaçınmış;
hatta çoğu zaman sansürlenme ve kapatılma korkusuyla rejimin destekçisi gibi görünmek zorunda kalmıştır. Dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere bağlı olarak görece
özgür bir ortamın oluştuğu ve basın üzerindeki denetimin hafifletildiği 1945 yılında
yani ikinci dönemde tam anlamıyla muhalif bir gazete kimliği kazanmıştır20. Bu dönemde Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel dışında Tan yazar kadrosunun neredeyse tamamının değişmiş olması ve Esat Adil Müstecaplıoğlu, Behice Boran, Adnan
Cemgil, Cami Baykurt, Aziz Nesin, Muvaffak Şeref, Hulusi Dosdoğru, Pertev Naili
Boratav, Niyazi Berkesgibi solcu yazar ve aydınların Tan’da yazmaya başlamasının
20
1945 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşı’nı Amerika ve İngiltere’nin başını çektiği cephe kazanmış; Türk Hükümeti
savaş sona ermeden hemen önce 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek ve 26 Haziran 1945’te San Francisco’da Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ni imzalayarak bu cepheden tarafta olduğunu resmen ortaya koymuştur. Türkiye için
bundan sonraki süreçte Batılı devletlerin özellikle de ABD’nin müttefiki olmak demek, siyasette ve ekonomide liberalleşmek
anlamına geliyordu. Dolayısıyla yeni dünya düzeninde Batılı devletlerin yanında yer almak isteyen Türk hükümeti demokrat bir
görüntü vermek adına iç politikada birtakım adımlar atmış, ülkede görece bir özgürlük ortamı oluşmuştur. Bu özgürlük ortamını
fırsat bilen Tan, o döneme kadar söyleyemediği pek çok şeyi rahatlıkla dile getirmeye başlamıştır.
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bu değişimde kuşkusuz büyük etkisi olmuştur.
1936-1944 arasındaki dönemde Tan’ın mevcut siyasal sisteme ve tek parti iktidarına ters düşmekten kaçındığı hatta kimi zaman rejim yanlısı yayınlar yaptığı görülmektedir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, CHP ve hükümetten çoğu kez övgüyle bahseden Tan, iktidarın uygulamalarının destekçisi olmuştur:
“İsmet İnönü, dün olduğu gibi bugün de Türk istiklalinin en kuvvetli, en kabiliyetli bekçisidir. Millî Şef, yüksek bir asker olduğu kadar, sanatkâr denecek kadar
yüksek bir diplomattır. Hadiseleri evvelden görmek, tedbirlerini ona göre vaktinde
almak, hadiselerin seyir ve istikametine hâkim olmak sayesinde İsmet İnönü Türkiye’yi cihan harbi karşısında dünyanın en kuvvetli, en sarsılmaz devleti haline
21
getirmiştir” .
Tan gazetesinin İsmet İnönü’ye desteği cumhurbaşkanı seçilişinin dördüncü yıl
dönümünde de sürmüştür:
“Dört yıl evvel bugün İnönü kahramanı ve Lozan’ın muzaffer diplomatı İsmet
İnönü Türk milletinin Millî Şefi ve değişmez başkanı olarak Cumhur Reisi seçilmişti… Büyük insan, dört yıldır idare ve iradesiyle bizi layık olduğumuz mevkiimize eriştirdi. Bütün Türk milletine saadetler ve Millî Şefimiz aziz Cumhur Reisimize uzun yıllar başarılar dileriz.”22
Tan yazarlarından Sadri Ertem, Millî Şef döneminin ikinci başbakanı Refik Saydam ve kabinesinin birinci yılı nedeniyle yazdığı başyazıda Saydam ve kabinesini
methederek bir yıllık başarılarını sıralamıştır:
“Türk inkılâp hamleleri içinde onu, bir taraftan yüksek entelektüel, bir yandan
icra adamı olarak gördük. İnkılâp devirleri vardır ki, insanın fikri hüviyeti ile politik hüviyeti arasında büyük uçurumlar açar. Refik Saydam, bütün inkılâp hamlelerinde bu iki vasfı daima tek bir cephe üzerinde, tek istikamette kullanmıştır. Bu
itibarla onu, inkılâbın entelektüel hamlelerinin birinci adamı olarak görmek mümkün olmuştur” ifadelerini kullanırken, hükümet hakkında ise “Refik Saydam hükümeti, bir senelik mesaisi ile dâhili ve harici meseleleri büyük bir olgunluk, aklı23
selim ve bilgi ile karşıladı” .
Başbakan Refik Saydam’ın 7 Temmuz 1942’de vefatından sonra Şükrü Saraçoğlu’nun başbakan olmasıyla ilgili memnuniyetini dile getiren Zekeriya Sertel, Saraçoğlu ve başbakanlığı hakkında şunları söylemiştir:
“Şükrü Saraçoğlu, yirmi yıldan beri fasılasız bir surette inkılâp hükümetinin
kıymetli bir unsuru olarak çalışmış ve Atatürk’le İsmet İnönü’nün inkılâp mektebinde yetişmiştir. Maarif, Adliye, Maliye, Hariciye gibi muhtelif Vekilliklerde bu21

M. Zekeriya Sertel, “İsmet İnönü’nün İkinci Yıldönümü”, Tan, 12 Sonteşrin 1940.
Tan, “4 Yıl Önce Bugün”, 11 Sonteşrin 1942.
23
Sadri Ertem, “Başvekil R. Saydamın Bir Senesi”, Tan, 26 Sonkânun 1940.
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lunmak suretiyle hükümet makinesinin her şubesinde tecrübe görmüş ve tam manasıyla olgun bir devlet adamı olmuştur. Onun Başvekâlete getirilmesi bu memleketin büyük bir talihi eseridir.”24
Bu dönemde hükümetin basın politikalarını da destekleyen Tan, aslında pek çok
yayınında dönemin basın anlayışını da gözler önüne sermiştir. Sabiha ve Zekeriya
Sertel de dâhil olmak üzere Tan yazarları basının görevinin memleketin, rejimin, in-

kılâbın savunuculuğunu yapmak, kamusal çıkarlara hizmet etmek olduğu yönünde
yazılar yazmışlardır. 6 Aralık 1938 tarihli yazısında basının misyonu ve Türk basınının karakterini anlatan Zekeriya Sertel basının halkın gözü, kulağı, dili olduğunu, bu
sayede bir kontrol mekanizması işlevi gördüğünü, halkının dert ve ihtiyaçlarına tercümanlık yaptığını ifade etmiştir. Sertel’in Türk basınıyla ilgili görüşleri ise şöyledir:
“Türk matbuatı, başka memleketlerde çok zararı görülen, muhtelif siyasi ihtirasların tercüman ve ifadesi olmaktan kurtulmuştur. Bütün Türk matbuatı aynı
ideal, aynı fikir, aynı gaye etrafından çalışan bir müessese haline gelmiştir. Aralarında ufak tefek fikir ve görüş farkları olabilir. Bazısı hakikatleri söylemekte daha
cesur, bazısı daha çekingen bulunabilir. Fakat Atatürk’ün çizdiği inkılâp yolunda
hepsi müttefiktir. Cumhuriyet rejimi Türk matbuatının bu inkişafında büyük rol
oynamıştır. Onun kendi kendini disipline etmesine, onda hizmet ve vazife gururunun kuvvetlenmesine yardım etmiştir. Türk matbuatı ne büyük demokrasilerde olduğu gibi, siyasi partilerin veya kapitalistlerin birer kötü organıdır; ne de totaliter
memleketlerde olduğu gibi, ağzına sansür kilidi vurulmuş bir esirdir.”25
Sertel bir başka yazısında da savaşın dördüncü yılının geride bırakıldığını ve geçen bu süre zarfında Türk basınının hiçbir sansüre tabi tutulmadığını, bunun ise hükümetin basına duyduğu güvenin bir ifadesi olduğunu ifade etmekte ve “Cumhuriyet
hükümeti, matbuata karşı itimadını gösterdikçe, matbuat da bu itimada layık bir surette olgunluğunu arttırmakta ve hükümetle işbirliği yapmayı vazife olarak telakki
etmektedir.” demektedir26. Basın davaları için ayrı mahkemeler kurulmasının gerekliliğini anlattığı yazısında Sabiha Sertel de gazetecilerin ve yazarların asıl görevinin
memleketin, rejimin, inkılâbın savunuculuğunu yapmak, kamusal çıkarlara hizmet
etmek olduğunu dile getirmektedir27.
Ne var ki Mart 1945’ten itibaren Tan, yeni yazı kadrosuyla CHP’ye ve hükümete
karşı şiddetli bir muhalefete başlamıştır. Sabiha Sertel 23 Mayıs 1945 tarihinde yayımlanan “Karar Zamanı Gelmiştir” başlıklı yazısında hükümet idaresinin bozuk ve
yetersiz olduğu dile getirmiştir:
24

M. Zekeriya Sertel, “Saraçoğlu Başvekil”, Tan, 11 Temmuz 1942.
M. Zekeriya Sertel, “Gazete Halkın ve Hükümetin Fahri Müfettişi”, Tan, 6 İlkkânun 1938.
26
M. Zekeriya Sertel, “Basın Kongresi ve Matbuat Hürriyeti”, Tan, 16 İlkkânun 1943.
27
Sabiha Zekeriya Sertel, “Matbuat Davaları İçin Ayrı Bir Mahkeme İsteriz!”, Tan, 23 Şubat 1940.
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“Harp yılları içinde memleketin geçirdiği mahrumiyetler, iktisadi durum, hayat
pahalılığı, ihtikâr, hırsızlıklar, halk yığınlarının fakirleşmesi, hastalıkların artması,
idaredeki bozukluğun canlı delilleridir… Dünya hadiseleri büyük bir süratle akıyor. Bu yeni dünyaya, kifayetsiz bir idare mekanizmasıyla ayak uydurmak mümkün değildir.”28
Hükümetin kendini her türlü mesuliyetten ve hesap verme mecburiyetinden bağımsız gördüğünü ileri süren Zekeriya Sertel29, geçmişten o güne yönetimde hiçbir

şeyin değişmediğini hatta daha da kötüye gittiğini savunmuştur: “Serbest Fırka tecrübesinden sonra, halka inileceğine mesuliyetli ve demokratik bir idare sistemi kurulacağına, halktan uzaklaşılmış, devlet otoritesine, fırka istibdadına, mesuliyetsiz ve
keyfi bir idare sistemine doğru gidilmiştir.”30
Bu dönemde Tan’ın en büyük taleplerinden biri CHP dışında yeni partilerin kurulması ve Meclis’te temsil edilmesidir. TBMM’nin 15 Ağustos 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul etmesini değerlendiren Zekeriya Sertel, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul etmekte gerek iç gerekse dış politikada
bazı taahhütler altına girdiğini; Birleşmiş Milletler içinde yerini alabilmesi ve bu yeri
muhafaza edebilmesi için bu taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini savunmuştur 31.
İç politikada atılması gereken ilk adımsa tek partili rejimi sonlandırmak ve farklı partilerin kurulmasına izin vermektir:
“Biz tek partili bir rejim olarak kaldıkça, Türkiye’de demokrasi idaresinin
mevcut olduğuna kimseyi inandıramayız… Şu halde memlekette geniş demokrasiyi değil, hakiki demokrasiyi kurmak için bile yapılacak ilk iş, tek parti sistemini
bırakmak, muhtelif demokrat unsurların bir araya gelerek muhtelif partiler halinde
teşkilatlanmalarına imkân vermek, halkın reyini serbestçe kullanabilmesi için seçimleri serbest yapmak, murakabe ve tenkide yol açmak için matbuat hürriyetini
32
garanti altına almak gerektir.”
Tan, CHP içinde Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuad Köprülü
gibi isimlerden oluşan muhalif harekete en başından beri destek vermiştir. Meclis’teki muhalefeti “çatlak sesler”, basındaki muhalefeti ise “satılmış” adamlar olarak
nitelendirerek halkı aldatmaya çalışanların aslında kendilerinin aldandıklarını belirten
Sabiha Sertel, gerek Meclis içindeki gerekse basındaki muhalefeti, halkın içindeki
muhalefetin bir yansıması olarak değerlendirmiştir: “Muhalefet halkın içindedir, bunun Meclise ve matbuata aksetmesi, demokratik inkişaf yapan her memleket için ga28

Sabiha Sertel, “Karar Zamanı Gelmiştir”, Tan, 23 Mayıs 1945.
M. Zekeriya Sertel, “Halkı Heyecana Düşürmenin Manası Var mı?”, Tan, 13 Ekim 1945.
30
M. Zekeriya Sertel, “Dün ve Bugün”, Tan, 23 Ekim 1945.
31
M. Zekeriya Sertel, “Birleşmiş Milletler Anayasasını Kabul Etmek Ne Demektir?”, Tan, 20 Ağustos 1945.
32
M. Zekeriya Sertel, “Hakiki Demokrasiyi Geçmek İçin İlk Şart”, Tan, 21 Ağustos 1945.
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yet tabii bir hadisedir. Fakat muhalefeti boğmak için başvurulan tezvir ve iftira yolu,
yazılanları ve söylenenleri tahrif yolu iktidar partisini kuvvetlendirmez, zayıf düşürür.”33
Ülkedeki anti-demokratik uygulamaları ve kanunları eleştiren ve bunların hepsini
bütünüyle kaldırmak gerektiğini savunan Zekeriya Sertel’e göre bunun için en önce
mevcut totaliter zihniyetin ve bu zihniyetin ürünü olan CHP programının değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü mevcut programın içerdiği antidemokratik hükümlerle,
değil Saraçoğlu hükümetinin, CHP içinden çıkacak hiçbir hükümetin demokrasi inkılâbını gerçekleştirmesi beklenemez 34. Sertel’e göre mevcut Meclis’in bütün üyeleri
CHP’li olduğu için Meclis’ten de demokrasi inkılâbını gerçekleştirmesi beklenemez 35. Bunun içindir ki bir an önce seçime gidilmeli, mevcut hükümet, iktidar partisi
ve Meclis değişmelidir 36.
Tan’ın yayınlandığı dönemin şüphesiz en önemli gelişmesi İkinci Dünya Savaşı’dır. Savaş karşıtı yayın yapan Tan, İkinci Dünya Savaşı’nın emperyalist ülkelerin
başlattığı bir sömürge savaşı olduğunu, Türkiye’nin böyle bir davasının olmadığını,
dolayısıyla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur. Sabiha Sertel Türkiye’nin
savaştaki konumunu ve hedeflerini şu şekilde açıklamıştır:
“Biz, kıtaları paylaşan, insanları köleleştiren, insanlık tarihini cihangirlerin iradesiyle bir harpler ve istilalar seyri haline getiren medeniyete, istiklal mücadelesini yaptığımız günlerde arkamızı çevirdik. Biz, ne müstemleke, ne de istismar edecek köle istiyoruz. Bu medeniyet namına, yeni veya eski nizam namına ülkelere
esaret getiren rejimlere ve taunlara karşı söyleyecek bir sözümüz vardır: Biz, kendi kendimize çoğalmak, ülkemizi onartmak, yaşamak ve içimizdekileri yaşatmak
istiyoruz… Senden ne medeniyet, ne nizam, ne atıfet bekliyoruz. Gölge etme başka ihsan istemem. Bu, istiklal mücadelesinden geçmiş bir milletin parolasıdır.”37
Savaş döneminde Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinin savaş dışı
kalma yönünde izledikleri dış politikayı destekleyen Tan, olası bir saldırı durumunda
bertaraf olmamak için tarafsız kalmaması ve içinde Sovyetler Birliği’nin de olduğu
Müttefik cephesinde yer alması gerektiğini savunmuştur. Sovyetler Birliği ile iyi ilişkilerin ve işbirliğinin kurulması ve devam ettirilmesi, Tan’ın öncelikli konularından
biri olmuştur. Sovyetler Birliği’nin yayılmacı ve emperyalist bir devlet olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışan gazete, sosyalizmin olumlu yönlerini anlatan
yayınlar yapmıştır. Zekeriya Sertel’e göre Sovyetler Birliği anti-emperyalist bir ülke33

Sabiha Sertel, “Muhalefet Halktadır”, Tan, 4 Ekim 1945.
M. Zekeriya Sertel, “Demokrasi İnkılabını C.H.P. Yapamaz”, Tan, 22 Kasım 1945
35
M. Zekeriya Sertel, “Bugünkü Meclisten de Bir şey Bekleyemeyiz”, Tan, 23 Kasım 1945
36
M. Zekeriya Sertel, “Seçime Biran Evvel Geçmek Lazımdır”, Tan, 24 Kasım 1945
37
Sabiha Zekeriya Sertel, “Gölge Etme, Başka İhsan İstemem”, Tan, 20 İlkteşrin 1940.
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dir ve gerek Balkanlar’da gerekse Batı Asya’da barış ve güvenliği sağlamak amacı
gütmektedir:
“Bizim gibi anti emperyalist bir siyaset takip ettiğini, bütün milletlerin hürriyet
ve istiklallerine kavuşmaları lazım geldiğine kani bulunduğunu ilan etmiş olan
Sovyetler Birliğinin gerek garbi Asya’da, gerek Balkanlarda istediği şey, buralarda
sulh ve emniyetin devamını temin etmek, bu bölgede bulunan bütün milletlerin
tamamıyla müstakil olarak aralarında ve onlarla bizler arasında dostluk ve ahenkli
38
bir işbirliği kurmaktır.”
Zaman zaman Tan’da makaleleri yayımlanan dışişleri eski bakanlarından Tevfik
Rüştü Aras da yazılarında ağırlıklı olarak Türk-Sovyet dostluğundan bahsetmiştir.
Aras, geçmişte de her iki taraf için büyük faydalar sağlayan Türk-Sovyet dostluğunun
Atatürk döneminde kurulduğunu ve Atatürk’ün bu dostluk siyasetinin devam ettirilmesini istediğini ifade etmiştir.39 Yazar savaş sonrası dönemde Türkiye’nin Sovyetler
Birliği’yle iyi ilişkiler kurmasının her iki ülkenin de menfaatine olacağını savunmuştur:
“Bizim felaketli zamanlarımızda bize yardım etmiş olan Sovyetlere karşı borcumuzun zamanında ve yerinde ödenmesi için Sovyetlerle mevcut olan münasebetlerimizin en ileri dostluk derecesine, hatta ittifaka vardırılmasını dilerim. Türkiye Sovyetlerle beraber oldukça dünyada neler olursa olsun iki memleketin kapladığı bölgede ve civarında sükûn ve huzuru, hele bu harpten sonra, kimse bozamaz. Garbi Asya’da, Balkanlarda Türkiye ve Rusya işbirliği, Akdeniz’de Türkiyeİngiltere işbirliği gibi emniyeti arttıracak en büyük amildir.”40
Savaş sonrası dönemde, tam da kamuoyunda Türk siyasi rejiminin nasıl olması
gerektiği yönündeki tartışmaların şiddetlendiği günlerde Tan’da sosyalizmi anlatan
ve öven yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Sabiha Sertel, sosyalizmi “ferdin ferdi, büyük milletin küçük milleti istismarına nihayet veren rejim” olarak tanımladıktan sonra fertler ve milletler arasındaki rekabete nihayet verecek bir rejim olduğu için sosyalizmin savaşları engellemenin tek çaresi olduğunu savunmuştur41.
Aslında genel olarak bakıldığında, Haziran 1945’e kadar dış politika konusunda
Tan’ın yayın politikası hükümetin dış politikasıyla paralellik göstermiştir. Hükümetin
savaşın seyrine göre savaşan taraflar arasında güttüğü denge politikası, Tan’ın yayınlarında da gözlemlenmiştir. Alman karşıtı olmasına rağmen özellikle Almanya’nın
tüm cephelerde üst üste zaferler kazandığı dönemde imzalanan 18 Haziran 1941 tarihli Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması’ndan sonra Almanya konusundaki yayın38

M. Zekeriya Sertel, “Sovyetlerle Balkanlarda İşbirliği Ne Demektir?”, Tan, 6 Temmuz 1944.
Tevfik Rüştü Aras, “Atatürk’ün Dış Siyaseti”, Tan, 10 Kasım 1945.
40
Tevfik Rüştü Aras, “Daha Açık Söyleyeceğim”, Tan, 28 Haziran 1944.
41
Sabiha Sertel, “Harbi Önlemenin Tek Çaresi”, Tan, 1 Ağustos 1945;
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larda son derece dikkatli ve ölçülü bir tutum benimsenmiş, hükümetin Almanya ile
iyi ilişkileri koruma politikasına zarar verecek her türlü davranıştan uzak durulmuştur. Ancak 1945 yılının Haziran ayında gündeme gelen Sovyet taleplerinden sonra
Tan’ın dış politika konusundaki tavrı hükümetinkinden tamamen ayrılmıştır 42. Ülkede oluşan Sovyet karşıtı havaya rağmen Tan, Sovyetler Birliği ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki yayınlarına devam etmiştir. Tan’ı sona götüren olayların temelinde yatan nedenlerden biri de onun Sovyetler Birliği ile ilgili bu ısrarcı tavrı olmuştur.
Türk basını üzerinde Alman propaganda faaliyetlerinin yoğun olduğu İkinci Dünya Savaşı yıllarında basının büyük bir bölümü Alman yanlısı yayın yaparken, Tan
savaş öncesi dönemden itibaren Alman karşıtı bir yayın politikası benimsemiştir.
Nazizm’in, faşizmin, ırkçılığın içyüzünü, Türkiye için doğuracağı olumsuz sonuçları
anlatmayı ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmayı kendine görev edinen gazete, Alman propagandasının Türkiye’de ve dünyada yürüttüğü işgalci faaliyetler hakkında
da çok sayıda haber, makale ve tefrika yayımlanmıştır. Tan’ın ilk dönem yazarlarından Burhan Felek, Nazi partisinin siyasi bir oluşum değil kitlelere düşünmeksizin
itaat etmeyi telkin eden bir ‘tarikat’ olduğunu öne sürmüştür. “Her tarikatta olduğu
gibi, bütün marifeti ve kuvveti kendi müritlerini tehyiç etmek, cezbeye getirmek ve
onları düşündürmemek” diyen yazara göre, dana etinin 250, bir kilo peynirin 300
kuruş olduğu, et, tereyağı, yumurta yememek ve bunların yerine gırtlaktan gelen boğuk ifadeli nutuklarla gıdalanmanın vatan borcu; bunun tersinin ise hıyanet sayıldığı
bir memleketin geleceğinden umutlu olmak, bu işe bir derviş, bir mutaassıp gibi körü
körüne bağlanmış olmayı gerektirmektedir 43.
Sadri Ertem ise “Nazi Enternasyonali ve Kukla Hükümetler İmalathanesi” başlıklı
başyazısında Almanya’nın casusluk ve gizli propaganda faaliyetlerine değinmiştir.
Ertem’e göre Almanya, bir ülkeye askeri güç göndermeden önce kaleyi içten fethetme yöntemini kullanmakta, bu sayede askeri işgali kolaylaştırmaktadır. Avusturya,
Südetler, Çekoslovakya, Polonya, Danimarka ve Norveç’in kendi içlerindeki Naziler

42

19 Mart 1945’te Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasında diplomatik bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmede Sarper’e, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 17 Aralık 1925’te imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın süresinin uzatılmayacağı, İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen köklü değişiklikler
nedeniyle mevcut antlaşmanın yeni şartlara uygun olmadığı ve antlaşmada ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir
(Toker, s. 5). Ardından Türk Hükümeti, Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçisi’ne verdiği notada hükümetin, iki tarafın mevcut
çıkarlarına daha uygun ve ciddi düzenlemeler içeren yeni bir antlaşma yapmaya hazır bulunduğunu ve bu doğrultuda kendisine
yapılacak tekliflere açık olduğunu bildirmiştir. 7 Haziran’da yine Molotov ve Sarper arasında yapılan görüşmede, Sarper’e
ikinci sözlü nota verilmiş ve iki ülke arasında imzalanabilecek yeni bir anlaşmanın şartları bildirilmiştir. Bu notada talep edilenler şunlardır: 1) Türkiye’nin doğu sınırında değişiklik yapılarak Kars ve Ardahan Sovyetler’e bırakılacak. 2) Türkiye, ortak
savunma için Boğazlar’da Sovyetler’e üsler verecek. Ayrıca Montreux Antlaşması yeniden gözden geçirilecek (Deringil, s.
252). Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan ve Sovyet düşmanlığını artıran bu talepler karşısında Türkiye, taleplerin müzakere
konusu bile edilemeyeceğini resmen bildirmiş; bu olayı takip eden süreçte Türk-Sovyet ilişkileri kopma noktasına gelmiştir.
43
Burhan Felek, “Siyasi Fırka Değil, Tarikat!”, Tan, 12 Ağustos 1939.
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tarafından ihanete uğradıklarını ve nihayetinde de teslim olduklarını yazan Ertem,
Almanya’nın bu politikasını şöyle değerlendirmiştir: “Nazi rejiminin her memleketin
içinde kendisi için birer istinat noktası bulması, Hitlerin cebinde yabancı memleketlerde hükümet reisi, nazır, vali, kumandan olacakların birer listesinin bulunması
devrimizin hayrete ve nefrete layık menfur hareketlerinden biridir.”44
Zekeriya Sertel 15 Temmuz 1939 tarihli başyazısında faşizm ve Nazizm hakkında
şunları söylemiştir: “Faşistler ve Nazilere göre hak kuvvettir. Her şey zorla alınır.
Zorbalık asıldır… Faşizm emperyalisttir. Emperyalizm milletlerin milletler tarafından istismarı nazariyesine dayanır. Faşist ve Naziler dünya hegemonyasını kurmak
için yeryüzünden bütün küçük milletleri kaldırmak lazım geldiğine kani olmuşlardır.”45 Niyazi Berkes ise faşizmin, orta sınıf halk kitleleri için büsbütün tehlikeli bir
hal alan ve kapitalist ekonominin tekelcilik aşamasında çözülmez bir hale gelen karşılıkların ürünü olduğunu dile getirmiştir. Faşizm bu karşıtlıkların ürünü olmakla
kalmamış, bu karşıtlıkların devam ettirilmesine de yarayan siyasi kontrolü ve kandırma tekniğini işleten bir mekanizma haline gelmiştir 46.
Tan, ekonomi konusunda devletçiliği benimsemiştir. Bu açıdan Refik Saydam
Hükümeti tarafından yürütülen denetimci ve müdahaleci ekonomi politikalarını ve bu
politikaların bir ürünü olarak ortaya çıkan Millî Korunma Kanunu’nu desteklerken;
Şükrü Saraçoğlu Hükümeti’nce hayata geçirilen serbestleşme politikalarını eleştirmiş, hayat pahalılığının, karaborsanın, vurgunculuğun, yolsuzlukların, suiistimallerin
sebebi olarak serbest ticaret sistemini göstermiştir. Gerek Varlık Vergisi gerekse
Toprak Mahsulleri Vergisi yoluyla servet sahiplerinin servetlerinin bir kısmının devlet tarafından alınması fikri, ekonomide devletçiliği benimseyen ve büyük sermayeye
şüpheyle yaklaşan Tan tarafından ilk başlarda desteklenmiştir. Fakat sonraları uygulama aşamasında yaşanan ölçüsüzlük ve sosyal adaletsizlikler nedeniyle her iki vergi
de eleştirilmiştir. Köyün ve köylünün kalkınması konusunda özel duyarlılık gösteren
Tan, mevcut toprak sisteminin yanlışlığına dikkat çekmiş ve toprak ağalığına son
verilmesini savunmuştur. Dolayısıyla Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na da tam
destek vermiştir.
Tan, sosyal politikalar konusunda da devletçi bir anlayışa sahiptir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin devlet tarafından verilmesi, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçilere sosyal güvenlik, grev, sendikalaşma, toplu sözleşme gibi birtakım
hak ve özgürlükler verilmesi, kadının eğitimi ve istihdamı konusunda devlet güvencesinin sağlanması, Tan’ın üzerinde durduğu sosyal konular arasındadır. Fakat bu
44

Sadri Ertem, “Nazi Enternasyonali ve Kukla Hükümetler İmalathanesi”, Tan, 18 Mayıs 1940.
M. Zekeriya Sertel, “Faşistlere Göre Harp Mefhumu”, Tan, 15 Temmuz 1939.
46
Niyazi Berkes, “Faşist İdeoloji ve Propaganda”, Tan,14 Ağustos 1943.
45
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konularla ilgili sorunların ve eleştirilerin dile getirilmesi de ancak 1945 yılında
mümkün olabilmiştir.
4 Aralık olayı ve Tan’ın kapanması
1945 yılında Tan’ın hükümete ve CHP’ye yönelik sert muhalefeti, siyasal iktidar
kadar dönemin İstanbul basınını da rahatsız etmiştir. Aynı zamanda Sovyetlerle ilişkilerin kopma noktası geldiği dönemde Tan’ın Sovyet yanlısı yayınları da basının
tepkisine neden olmuş; Tan komünistlikle, halkı devlete karşı kışkırtmakla, bozgunculukla ve fitnecilikle suçlanmıştır. 1945 yılının ikinci yarısında Türk kamuoyu, Tan
ve benzer bir şekilde muhalif çizgide yer alan Vatan ile iktidar yanlısı olarak bilinen
Ulus, Tanin, Akşam, Cumhuriyet, Vakit, Tasvir arasındaki kalem kavgalarına tanıklık
etmiştir. Yılsonuna doğru giderek tırmanan ve üslubu sertleşen bu kavgalar, Serteller
tarafından hazırlanan ve Tan’la aynı çizgide yayın yapan Görüşler’in 1 Aralık 1945
günü yayın hayatına başlamasıyla doruk noktasına ulaşmıştır.
Görüşler, tek parti iktidarına muhalif farklı kesimleri tek bir cephede toplamak ve
muhalefetin sesini duyurmak üzere yayımlanan ve ancak tek sayı çıkarılabilmiş bir
dergidir47. 1945 yılının ikinci yarısında CHP’den ayrılan ve “Dörtler” olarak bilinen
Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuad Köprülü’nün de yazı vaadinde bulundukları dergide Mehmet Ali Aybar, Cami Baykurt, Niyazi Berkes, Behice
Boran, Pertev Boratav, Sabahattin Ali, Esat Adil Müstecaplıoğlu, Aziz Nesin gibi
dönemin sol aydın ve yazarları bir araya gelmiştir. Sabiha Sertel yönetiminde hazırlanan derginin ilk sayısı 1 Aralık 1945 tarihinde yayımlanmıştır. Görüşler, içerik ve
yayın politikası bakımından Tan’ın son dönem yayınlarıyla paralellik göstermektedir.
Faşizm karşıtlığı, Sovyet dostluğu, daha demokratik ve özgür bir sisteme geçilmesi,
anti-demokratik yasaların kaldırılması, tek parti iktidarına son verilmesi gibi talepler
derginin ana temasını oluşturmaktadır. Görüşler’in yayımlanması, Sabiha Sertel’in
ifadesiyle “bomba” etkisi yaratmıştır. İlk baskısı kısa sürede tükenen derginin aynı
gün içerisinde ikinci baskısı yapılmıştır 48. Celal Bayar ve arkadaşlarının içinde bulunduğu muhalif hareketin ülkedeki diğer muhalif gruplarla işbirliği yapması ve bu
işbirliğinin bir ürünü olarak yayımlanan Görüşler Saraçoğlu hükümetini rahatsız et47
Güzel’in anlattığı biçimiyle 1945 yılında Türkiye Komünist Partisi yönetiminde ülkedeki bütün anti-faşist, solcu ve muhalif grupları tek bir çatı altında toplamak ve birlikte hareket etmek üzere tek bir cephenin oluşturulması ve bu cephe çatısında
faaliyetlerin legal alana geçmesi için bazı hazırlıklara girişilmiştir. Bu amaçla CHP içinde oluşan muhalefetle yani 7 Ocak
1946’da DP’yi kuracak olan Celal Bayar, Fuad Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile ilişki kurulmuştur. Görüşler adı
altında bir dergi çıkarılması için ortak çalışmalar yapılmış, hatta ortak bir parti kurulması düşünülmüştür. DP’nin gelecekte ki
kurucuları ile TKP’ye yakın isimler arasındaki köprü görevini, 1920 ve 30’larda Dışişleri Bakanı, İkinci Dünya Savaşı’nın ilk
yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçisi olan Tevfik Rüştü Aras yerine getirmiştir (Güzel, s. 58). Aclan
Sayılgan’ın yazdıkları da Güzel’in bu söylediklerini desteklemektedir. Sayılgan, 1945 yılında gizli TKP yönetimindeki ‘tek
cephe’ faaliyetinin legal alana geçmesi için bazı çalışmalar yapıldığını ve Görüşler’in de bu amaçla çıkarıldığını açıklamıştır
(Sayılgan, s. 268).
48
Sertel, Roman Gibi, s. 300-301.
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miştir. CHP’de acil durum toplantısı yapılmış; bayilere, Tan ve Yeni Dünya49 ile Görüşler’in sattırılmaması, devlet memurlarına, öğrencilere bu yayınların okutturulmaması yönünde talimat verilmiştir 50. Görüşler dönemin gazetelerinde de geniş yankı
uyandırmıştır. Zaten Sertellerle ve Tan’la kavgalı olan bazı gazeteler, Görüşler’in
çıkmasıyla Sertellere yönelik saldırılarına hız vermişlerdir. Derginin “komünist” içeriği ve Celal Bayar ile arkadaşlarının derginin yazı kadrosunda ilan edilmesi bu saldırıların ortak çıkış noktasını oluşturmuştur.
Cumhuriyet 4 Aralık’ta yayımlanan “Bizim Yoldaşlar Nihayet Maskelerini Attılar” başlıklı haberde Görüşler konusuna yer vermiştir. Haberde “Demokrasi isteriz,
hürriyet isteriz! feryatlarından sonra istenilen demokrasi ile hürriyetin ne olduğu artık
iyice meydana çıktı. Bu demokrasi, komünist demokrasi, bu hürriyet, kızıl hürriyettir.
Orak-çekice tapanlar, artık maskelerini yüzlerinden atmışlardır.” denilerek Görüşler
ve Tan yazarlarının aslında eskiden beri komünizm propagandası yaptıkları ve bu
dergiyi çıkararak nihayet gerçek niyetlerini ortaya koydukları ileri sürülmüştür. Haberde, derginin logosuna da yer verilerek “Görüşler” kelimesindeki “G” harfinin orak
şeklinde çizildiği iddia edilmiş ve “Ya bunun çekici nerede” diye sorulmuştur51. Vakit’ten Asım Us da, 4 Aralık 1945 tarihinde yayımlanan “Maskeler Düştü” başlıklı
yazısında “Evet, maskeler düştü! ‘Biz komünist değiliz. Biz Bolşevik değiliz! Biz
kızıl diktatörlük değil, memlekette garp demokrasisinin kurulmasını istiyoruz …’
diyenler birdenbire yüzlerindeki maskeyi attılar. Daha doğrusu onların yüzlerine
koydukları maske kendilerinin arzularına rağmen kendiliğinden düştü” diyerek Görüşler’in Sertellerin asıl maksatlarını açığa vurduğunu ifade etmiştir. Görüşler ve
Tan’cıların hürriyet isteğinin, gerçekte vatan ve millet düşmanlığı hürriyeti olduğunu
söyleyen Us, bu itibarla milletçe her zamankinden daha uyanık olmak gerektiğini
yazmıştır 52.
Uzun zaman hükümet sözcüsü gibi hareket ederek hükümete ve CHP’ye yönelik
eleştirilere cevap veren Tanin, Görüşler olayında da hükümetin rahatsızlığına tercüman olma görevini üstlenmiş ve 3 Aralık 1945 tarihli sayısında, Namık Kemal’in
“Vatan Şarkısı” şiirinde geçen “Kalkın Ey Ehli Vatan!” 53 ifadesinin başlığa taşındığı
imzasız bir yazı yayımlamıştır. İmzasız olmasına karşın başyazar Hüseyin Cahit Yal-

49
Yeni Dünya Cami Baykurt, Sabahattin Ali ve Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından çıkarılmış ve Görüşler’le aynı gün yayımlanmaya başlamıştır. Sadece 1-4 Aralık 1945 tarihleri arasında yayımlanan gazete 4 Aralık baskınıyla yayın hayatına son
vermiştir. Tan ve Görüşler’le paralel içerikte yayın yapmıştır.
50
Sertel, ,Annem: Sabiha Sertel Kimdi NelerYazdı?, s. 211.
51
Cumhuriyet, “Bizim Yoldaşlar Nihayet Maskelerini Attılar”, 4 Aralık 1945.
52
Asım Us, “Maskeler Düştü”, Vakit, 4 Aralık 1945
53
Sabiha Sertel, Hüseyin Cahit Yalçın’ın Namık Kemal’e ait bu ifadeye yer vermesiyle ilgili şöyle yazmıştır: “Namık Kemal ‘Kalkın ey ehli vatan’ dediği zaman, milleti Abdülhamit saltanatına, diktatörlüğe karşı harekete çağırmıştı. Hüseyin Cahit
Yalçın ise vatandaşları hürriyet için, demokrasi için savaşanlara karşı kıyama çağırıyordu (Sertel, Hatırladıklarım, s. 306).
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çın tarafından kaleme alındığı tahmin edilen yazıda, aynı tarihte yayımlanmaya başlayan Görüşler ile Yeni Dünya’nın komünizm propagandası yaptıkları, demokrasi ve
hürriyet adı altında ülkeye Rus komünizmini getirmeye çalıştıkları iddia edilmiştir.
Bir vatan cephesine ihtiyaç olduğu belirtilerek vatanını seven Türk halkı, bu yıkıcı
propagandaya karşı mücadeleye davet edilmiş; bir anlamda Görüşler ve Yeni Dünya
hedef gösterilmiştir.
Bu yazının yayımlandığı gün Serteller, bazı üniversiteli gençlerin ertesi sabah
matbaa önünde gösteri yapacakları yönünde bir haber almıştır. Zekeriya Sertel, herhangi bir taşkınlık olması ihtimaline karşı dönemin İstanbul Valisi Lütfi Kırdar’ı telefonla arayarak gösteriyi haber vermiş ve güvenlik tedbiri alınmasını rica etmiştir.
Vali Kırdar söz konusu gösteri planından haberdar olduğunu ve gereken tedbirlerin
alındığını bildirmiştir 54. Ertesi sabah beklenen gerçekleşmiş ve İstanbul sıkıyönetim
altında olmasına rağmen binlerce üniversite öğrencisi Tan Matbaası’na yürümek üzere Beyazıt’ta toplanmıştır. Buradan hareket eden kalabalık grup “Kahrolsun Komünizm”, “Kahrolsun Serteller”, “Yaşasın İnönü”, “Ne Faşistiz Ne Komünist”, “Millet
Demokrattır”, “Bundan Fazla Hürriyet mi İstiyorsunuz?” sloganlarıyla Tan Matbaası’nı, sol yayınlar satan ABC ve Berrak kitapevlerini, aynı matbaada basılan Yeni
Dünya ve La Turquie’yi tahrip etmiştir.
O gün yaşananlara tanıklık eden Tasvir’in istihbarat şefi Tekin Erer anılarında
olayı şöyle anlatmıştır:
CHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından 3 Aralık 1945 Pazartesi akşamı talebe
yurtlarına gerekli talimat verilmiş ve ertesi sabah Tan aleyhinde büyük bir nümayiş yapılacağı bildirilmişti. O zaman ben Tasvir’de istihbarat şefliği yapıyordum.
Yazı işleri müdürü rahmetli Necdet Baytok, ertesi sabah gazeteye erkenden gelmemi, komünist neşriyatı yapan gazeteler aleyhinde büyük bir nümayiş hazırlandığını duyduğunu, bu haberin bir balon da olabileceğini, binaenaleyh kimseye bir
şey söylemememi tembih etmişti.
4 Aralık 1945 Salı sabahı erkenden üniversite bahçesine gittim. Ellerinde bayraklar olduğu halde talebeler yavaş yavaş toplanıyordu. Birçoklarının ellerinde de
Atatürk ve İnönü’nün çerçeveli fotoğrafları vardı. Kısa zamanda kalabalık 10-15
bin kişiyi buldu. Saat 9.30’da kalabalık bir sel gibi Beyazıt Meydanı’ndan
Çarşıkapı istikametinde yürüyüşe geçti. Tan’a giderken, Cağaloğlu yokuşunun başında bulunan ve komünizme ait kitaplar satan ABC Kitabevi birkaç dakika içinde
yok edildi. Bundan sonra Tan’a girildi. Bir taraftan ‘Kahrolsun Komünizm. Kahrolsun Serteller. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti’ diye bağırıyor, bir taraftan da

54
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gençler akın akın taşlarla, demirlerle pencereleri kapıları aşağıya indiriyorlardı.
Gazetenin birinci katında o zaman Türkiye’nin hemen hemen en büyük rotatifi
vardı. Oradaki demir parçaları ile bu rotatife hücum başlamıştı. Rotatifin kırılabilen bütün parçaları tuzla buz edildi.
İkinci katta linotip dizgi makineleri, hurufat ve mürettiphaneye ait malzemeler
ve makineler mevcuttu. Bunların kırılması ve parçalanması çok daha kolay oldu.
Ayrıca kapılar, pencereler, masalar, sandalyeler yerden yere çarpılarak parçalanıyordu. Masaların gözlerindeki yazılar, evraklar, kitaplar lime lime ediliyordu. Diğer bir grup gazetenin rotatif dairesinin yanındaki kâğıt deposundan bobinleri sokağa çıkararak Sirkeci’ye doğru yuvarlıyordu. Bazı gençler binayı ateşe vermek
için tutuşturmak istedilerse de kalabalığın çokluğundan bu mümkün olamıyordu.
Gazetenin içindeki personelden bir kısmı geceden hadiseyi haber aldıkları için
matbaaya gelmişlerdi. Gelenlerden bazıları da Beyazıt bahçesindeki toplantıyı haber alır almaz gazeteden uzaklaşmışlardı…
Saat 10.30’da Tan’ın ve matbaasının tahribi tamamıyla bitmişti. Artık burada
gazete çıkarılamayacağı, hiç olmazsa altı ay hiçbir neşriyat yapılamayacağı kanaati hâsıl olduktan sonra gençler köprüyü geçerek Beyoğlu’ndaki Rus sefarethanesinin tünele bakan köşesindeki sokak içinde faaliyette bulunan Yeni Dünya Gazetesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler. Burada Yeni Dünya’dan başka La Turquie isimli
Fransızca bir gazete daha yayınlanıyordu. Bunlar da Tan’ın neşriyatına muvazi
olarak komünizmi benimseyen yazılar yayınlıyorlardı. Polis, Rus sefarethanesine
bir tecavüz olur düşüncesiyle itfaiye vasıtalarıyla yolları iyiden iyiye tutmuştu.
Bundan dolayı Yeni Dünya Gazetesine hücum etmek teşebbüsü önce akamete uğruyordu. Fakat bir müddet sonra toplum heyecanı içinde kendinden geçen gençler,
itfaiyecilere hücum ettiler, onların ellerinden hortumları alarak bizzat itfaiyecilerin
üzerine sıkmağa başladılar. Bunu fırsat bilen gençler Yeni Dünya Matbaası’na yürüdüler. Birkaç dakika içinde bu matbaa da yerle bir edilmişti. Makineler, mobilyalar, kitaplar, gazeteler, arşivler sokaklara dökülmüş, parça parça edilmişti. Bu
arada tünelde sol neşriyata ait kitaplar satan Berrak Kitabevi de tahrip edilerek, ticaret hayatından silinmişti.
O zaman bazı bakkaliye ve mağazaların isimleri Tan levhalarını taşıyordu.
Bunlar Babıâli’deki hadiseyi duyar duymaz levhalarını indirmişler veya kazımışlardı. Karaköy’deki Tan mezecisi Petro, buna meydan bulamadığı için baştaki T
harfinin üzerine yağlı boya ile C harfini yazmış, böylece Tan mezecisi Can meze55
cisi olmuştu.
Aynı gün yapılan Parti Grup Toplantısı’nda İçişleri Bakanı yaşanan olaylar hak-

55

Erer, s. 172-175.
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kında milletvekillerine bilgi vermiş, konu üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Anadolu
Ajansı tarafından gazetelere verilen bilgiye göre toplantıda söz alan milletvekilleri
özellikle son günlerde artarak devam eden saldırgan yayınların yaşanan olaylarda en
büyük tahrik unsuru olduğu yönünde görüş bildirmişler, devletin en büyük şeref ve
iktidar makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin manevi şahsına hakaret etmeye kadar varan bu yayınların sorumlularının kanunen takibini istemişlerdir 56.
Ertesi gün Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Anadolu Kulübü’nde gazetecilerle yaptığı
basın toplantısında yaşananlar hakkında görgü tanıklarından bilgi almıştır. O toplantıda bulunan Emin Karakuş, anlatılanlar karşısında Saraçoğlu’nun tepkisini şu cümlelerle aktarmıştır:
“Akşam Gazetesi başyazarı Necmettin Sadak, bu münasebetle geniş bilgi verdi. Sadak, Başbakana, ‘Beyefendi, Teknik Üniversite’den gelen öğrenciler, hayli
marifetli görünmüşler, baskı makinesini çalıştırmışlar, dişlilerin arasına demir çubuk sokarak makineyi çalışamaz hale getirmişler,’ diyor, bu sözler Saraçoğlu’nun
kahkahalarıyla karşılanıyordu. Saraçoğlu, ‘Biz isteseydik bu gazeteyi daha önce
kapatabilirdik. Basın kanununun 50. maddesi bize bu yetkiyi vermektedir. Bu kolay bir işti, ama biz bu gibi yollara başvurmadık,’ diyordu.”57
5 Aralık Çarşamba günü gösterilerle ilgili olarak Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Asım Tınaztepe’nin tebliği bütün gazetelerde yayımlanmıştır:
“Dün (4.12.1945 Salı günü) üniversite öğrencilerinin bir kısmı, iki basın evi ile
birkaç kitapevine taarruz etmişler ve bu hareketlerine mani olmak isteyen Hükümet inzibat kuvvetlerini dinlemeyerek tasarladıkları suçu işlemişlerdir. Bunlar
hakkında derhal takibat ve tahkikata başlanmıştır.
Bu çok müessif hadiseye katiyen müsamaha edilmeyecektir. Bu ve benzeri hareketlerin şiddetle karşılık göreceğini ve bu gibi kütle toplantılarının yasak edilmiş
bulunduğunu beyan ve ihtar ederim.”58
Tüm bu yaşananlardan sonra saldırganların tutuklanıp cezalandırılacağı beklenirken tam tersine Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel, Halil Lütfi Dördüncü ve Cami
Baykurt hakkında dava açılmış; bu isimler 1946 yılının Şubat ayında tutuklanarak
cezaevine gönderilmişlerdir. İlk dava Zekeriya Sertel’in 12 Kasım 1945 tarihli
Tan’da çıkan “Vatandaş Nasıl Hesap Sorar?” başlıklı yazısıyla 1 Aralık 1945 tarihli
Tan’da çıkan “Millet Önünde Hesaplaşmak İstiyoruz” başlıklı yazısı nedeniyle sade-

56

Vakit, “Parti Grubunda İzahat Verildi”, 5 Aralık 1945; Akşam, “İçbakanı, Nümayişler Hakkında İzahat Verdi”, 5 Aralık
1945; Cumhuriyet, “Mesele Parti Grupunun Toplantısında Konuşuldu”, 5 Aralık 1945; Ulus, “Tahrikçi Yayınlara Karşı Duyulan
İnfial Belirtildi”, 5 Aralık 1945; Vatan, “Parti Grupunda”, 5 Aralık 1945.
57
Karakuş, s. 101.
58
Vakit, 5 Aralık 1945; Akşam, 5 Aralık 1945; Cumhuriyet, 5 Aralık 1945; Ulus, 5 Aralık 1945; Vatan, 5 Aralık 1945; Tanin, 5 Aralık 1945; Tasvir, 5 Aralık 1945
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ce Zekeriya Sertel ve Halil Lütfi Dördüncü 59 hakkında açılmıştır 60. Dava sonunda
Sertel ve Dördüncü 3 ay 15’er gün hapis cezası ve 116 lira 60 kuruş ağır para cezasına çarptırılmışlardır. Kararın açıklanmasından sonra temyiz mahkemesine başvurmuşlar ve bu mahkemenin kararıyla 18 Mart 1946 tarihinde beraat etmişlerdir 61. Fakat bu arada Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel, Halil Lütfi Dördüncü ve Cami Baykurt
hakkında ikinci bir dava açılmıştır 62. Dava, Sabiha Sertel’in 3 Eylül 1945 tarihli
Tan’da yayımlanan “Muvafakatin Feryadı” başlıklı yazısı, Cami Baykurt’un 5 Eylül
1945 tarihli Tan’da yayımlanan “Münevver Sınıfın Tarihi Rolü” başlıklı yazısı, Zekeriya Sertel’in 22 Ağustos 1945 tarihli Tan’da yayımlanan “Hükümet ve Meclisten
Bir Şey Bekleyebilir miyiz?” başlıklı yazısı nedeniyle açılmıştır63. Dava sonunda
“suç mevzuu yazılarla sanıkların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tahkir ve tezyif
etmiş oldukları” sonucuna varılmıştır. Mahkeme, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel’in
birer yıl, Cami Baykurt’un 10 ay, Halil Lütfü Dördüncü’nün ise dokuz ay 10 gün
hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiştir. Kararı temyize götüren Sertel çifti,
Dördüncü ve Baykurt, Yargıtay Birinci Ceza Mahkemesi’nin 14 Mayıs 1946 tarihli
kararıyla beraat etmişler ve yaklaşık dört aylık bir mahkûmiyetin ardından serbest
bırakılmışlardır64.
Tan’ın yayın hayatına son veren 4 Aralık olayı, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel’in gazetecilik hayatının da sonu olmuştur. Olayların hükümet ve CHP tarafından
tertiplendiğine dair pek çok kanıt bulunmaktadır 65. Topuz’a göre 4 Aralık olayı dönemin CHP hükümetinin, CHP İl Başkanı Alaaddin Tiritoğlu’nun, Hüseyin Cahit
Yalçın’ın ve sağ kanatta yer alan birçok gazeteci ve politikacının kışkırtmalarıyla
düzenlenen bir terör olayıdır66. Gösterilere katılanlar arasında yer alan Orhan Birgit 4
Aralık olayının, Sertelleri komünist gören ve göstermeye çalışan iktidar partisi ve
özellikle Alaaddin Tiritoğlu tarafından düzenlendiğini yazmaktadır67. Küçük’e göre
ise Tan baskını, yurt içinde yaratılmaya çalışılan ‘Sovyet tehdidi’ masalının bir parçası olarak bizzat hükümet tarafından tertiplenmiştir. Cumhuriyet ve Tanin de o gün59

Gazetenin sahibi ve yayın müdürü olması nedeniyle hakkında dava açılmıştır.
Dava, söz konusu yazılar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, hükümetin, devlet memurlarının şeref ve haysiyetini bozabilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Hicabi Dinç tarafından açılmıştır (Sertel ve Sertel,
s. 21).
61
Sertel ve Sertel, s. 13-47.
62
İlk dava gibi bu dava da İstanbul Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Hicabi Dinç tarafından açılmıştır. Savcı iddianamesinde,
“sanıkların tenkit maskesi altında ve tenkidin hudut ve şümulünü aşarak devletin yürütme ve yasama kuvvetlerini sistemli bir
şekilde tahkir ve tezyif edip bu varlıkları halk nazarında küçük düşürmek ve tahrip eylemek kasdiyle hareket ettiklerini” savunmuştur (Sertel ve Sertel, s. 66).
63
Sertel ve Sertel, s. 58-67.
64
Sertel ve Sertel, s. 115-128.
65
Ayrıntılı bilgi için bkz. Kabacalı, “Tan Olayı”, s. 22; Karakuş, s. 98-99; Küçük, s. 289; Güzel, s. 77-78; Toker, Tek Partiden Çok Partiye, s. 220; Karpat, s. 239; Kazım Alöç, “İfşa Ediyorum”, Yeni Gazete, 13 Nisan 1967; Milliyet, “Menderes
Balıkesir’de İnönü’ye Cevap Verdi”, 16 Mayıs 1952.
66
Topuz, s. 181.
67
Birgit, s. 31-34.
60
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lerde yazdıklarıyla bu tertibe katılmış ve operasyona destek olmuşlardır68.
Sabiha Sertel’in ifadesiyle Saraçoğlu Hükümeti bu baskınla, bir taşla iki kuş vurmak istemiştir: Birincisi CHP’ye karşı muhalefete geçen Celal Bayar grubunun ilerici
demokrat kuvvetlerle işbirliği yapmasını önlemek, ikincisi de Amerika’ya karşı
memlekette komünistlerle mücadeleye geçildiğini göstererek Amerika’dan yardım
sağlamaktır 69. Bunun içinse henüz oluşum halindeki demokratik muhalefet cephesi
zincirinin en zayıf halkası olarak görülen ‘Sertel-Baykurt Halkası’na saldırı düzenlenmiş70; CHP karşısındaki olası bir siyasi güç, daha en başından bir daha birleş(e)memek üzere bertaraf edilmiştir 71.
Sonuç
Tan’ın yayımlandığı dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal yapısını, tek partili siyasal rejim ve İkinci Dünya Savaşı belirlemiştir. 1938 yılında Atatürk’ün vefatının
ardından İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı seçilmesiyle kesintiye uğramaksızın devam eden tek partili siyasal yapı, giderek daha merkeziyetçi
ve otoriter bir nitelik kazanmıştır. Devletin partiyle özdeşleştiği ve yönetimin keyfileştiği, polis ve jandarma gücüne dayanan ceberut devlet anlayışının hâkim olduğu bu
dönemde siyasal özgürlükler ve demokratik haklar olabildiğince baskılanmıştır. Ayrıca, savaş nedeniyle başlatılan sıkıyönetim uygulaması da bütün bu baskı ve sınırlamalara meşruiyet kazandırmıştır. Siyasal iktidarın doğrudan ve dolaylı pek çok yöntem kullanarak basın üzerinde sıkı bir denetim uyguladığı bu dönemde Türk basınının büyük bir kısmı iktidarın sözcülüğünü yaparken Tan kimi zaman kısık sesle kimi
zamanda olanca gücüyle muhalefet etmiş; söylenemeyenleri açıkça söyleme cesareti
göstermiştir. Bu nedenledir ki dönemin en sık ve en uzun süreli kapatılan gazetelerinden biri olmuştur. İçeriği, tekniği, görsel tasarımı ve yazar kadrosu bakımından
kendi dönemine göre oldukça ileri düzeyde olan Tan’ın yayın politikası Mehmet Zekeriya ve Sabiha Sertel tarafından belirlenmiştir. Anti-emperyalist ve anti-faşist bir
çizgide yayın yapan gazete çok partili rejim, insan hakları, demokrasi, özgürlük, çoğulculuk gibi kavramları sayfalarına taşımış, iktidarın anti-demokratik uygulamalarını, siyaset, ekonomi ve sosyal politikadaki aksaklıkları eleştirmiştir. Özellikle 1945
yılının ikinci yarısında ülkedeki muhalif çevrelerin sesi konumuna gelmiştir. Tan’ın
yayını CHP tarafından tertiplenen bir yıkım girişimiyle sona ermiştir.
68

Küçük, s. 289.
Sertel, Roman Gibi, s. 307.
70
Berkes, s. 354.
71
Rasih Nuri İleri 27 Kasım-Aralık 1988 tarihli Tempo’da Atilla Akar’a yaptığı açıklamada gerçekte Tan olayı diye bir
olay olmadığını, olaya “Görüşler olayı” demenin daha doğru olduğunu ifade etmiştir. Çünkü olayın özü İnönü’nün tek parti
rejimine karşı TKP’nin geliştirdiği “İleri Demokrat Cephe”nin yıkılması gayretidir. Söz konusu olay sonrasında bu güçler bir
daha birleşememişlerdir. (Aktaran Güzel, s. 74).
69
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Tan baskını yalnızca Tan’ı, Görüşler’i ya da Sertelleri susturmak için gerçekleştirilmemiştir. Bu olayla diğer muhalif basın organlarına ve CHP’ye karşı muhalefete
geçen Dörtler grubuna da gözdağı verilmiş, gelecekte yapacakları muhalefetin sınırları çizilmiştir.
Ayrıca iki kutuplu yeni dünya düzeninde Amerika’yla iyi ilişkiler kurma çabasında olan Türkiye için 4 Aralık olayı, yurt içinde komünizm düşmanlığı yaratmak ve
komünizmle mücadele edildiğini Amerika’ya göstermek açısından da önemli bir fırsat yaratmıştır.
Son olarak, Görüşler’in bir ‘tek cephe’ projesinin yayın organı olarak çıkarıldığı
iddiası göz önünde bulundurulursa, bu olayın Türkiye Komünist Partisi’nin öncülüğünü yaptığı ‘İleri Demokrat Cephesi’ni yıkmak için tertiplendiği de söylenebilir.
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Tan olayı ve Zekeriya Sertel’in ABD’ye iltica girişimi
Korkmaz Alemdar

B

u yazı, Zekeriya Sertel’in, 4 Aralık 1945’te Tan matbaasının tahrip edilmesinden sonra can güvenliğinden endişe duyarak eşi Sabiha Sertel’le birlikte
ABD’ye iltica talebinde bulunmasını değerlendirmektedir.1 Sertel ailesinden hiç kimse bu konudan söz etmemiştir. Sabiha Sertel 1968, Zekeriya Sertel 1980, Sevim Sertel ve eşi gazeteci Frank O’Brien 2002, Yıldız Sertel 2009 yılında yaşama veda ettiklerinden onlara sorma olanağı yoktur. İlginç bir biçimde Zekeriya Sertel’in, Nazım
Hikmet’in, Türkiye’den ayrılmak zorunda kalışı ile ilgili olarak, 1970 yılında Paris’te
yazdıkları kendisinin iltica talebi için de geçerlidir:
“Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği bu meraklı ve gizli serüveni örten gizlilik perdesini artık kaldırabiliriz sanıyorum. Nazım Hikmet ölmüş, serüvene katılanların çoğu hayata gözlerini kapamışlardır. Artık olayı olduğu gibi öğrenmemizde bir sakınca kalmamıştır.”2
Zekeriya Sertel’in kendisi ve eşi için iltica hakkı istemesini bu konuda şimdilik
tek kaynak olan ABD arşivindeki belgeler üzerinden değerlendireceğiz. Amaç
Sertellerin o günün koşullarında yürüttükleri demokrasi mücadelesinin komünist
propagandası sayılarak nasıl yalnız bırakıldıklarını anlatmaktır. Yaşamları boyunca
geçimlerini gazetecilik, yazarlık yaparak kazanan Zekeriya ve Sabiha Sertel, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Türk hükümeti (İsmet İnönü, Şükrü Saraçoğlu) ve önde
gelen pek çok gazeteci (Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Emin Yalman, Nadir Nadi,
1
Bu olayı 1999 yılında Amerikan Ulusal Arşivi’nde (NARA) bulduğum belgelerden öğrendim. Tartışmak istemediğim için
olacak, o tarihten beri ilgilenmedim; kimseye söz ettiğimi de hatırlamıyorum. Bunda belki 1971 yılında Paris’te Hıfzı Topuz’un
evinde tanışma fırsatı bulduğum, o tarihte yazdığı, daha sonra yayınlandığında büyük eleştirilere neden olan Nazım Hikmet
kitabını daktilo ettiğim Zekeriya Sertel’e ilişkin duygularım da rol oynadı. Vaugirard sokağındaki evinde küçük daktilosunun
başına geçtiğimde sakin biçimde metni yazdıran, arada sırada Nazım Hikmet’in bütün eserlerini içeren ciltlerden birini alıp
şiirlerden alıntı yapan sakin, ölçülü bir beyefendi tanımıştım. Her çalışma sonrası, Paris’te birlikte olduğu kızı Yıldız Sertel’e
bırakmadan demlediği çayı ikram eden, buna bazen özenle ve gururla pişirdiği irmik helvasını da ekleyen alçakgönüllü bir
insandı Zekeriya Bey. Bugün dünyaya kafa tutan bir insandan çok, yaşadıklarının yükünü omuzlarında hisseden biri olduğunu
düşünüyorum. Daktilo işleri bitince kitaba ilişkin ne düşündüğümü sormuş, söylediklerimi yorum yapmadan dinlemişti. Teşe kkür ederken, Sovyet Kızılordu Korosu gösterisine iki kişilik davetiye de vermişti. (Kızılordu Korosunun Paris gösterileri, gü çlü
Fransız Komünist Partisinin onuruna olsa gerek, daha sonra Türkiye’de Tarkan şarkılarını seslendirdiğine tanık olduğumuz
Kızılordu Korosu gösterileriyle kıyaslanmayacak ölçüde görkemliydi.) Kendisinin ve yakınlarının üzerinde konuşmadıkları bir
konuya girmek içimden gelmedi. Yıllar sonra Büyükada’da kısa bir görüşme yaptığım Yıldız Sertel’e de sormadım. Onca yıldan
sonra değerli dostlara, Hıfzı Topuz, Orhan Karaveli, Refik Erduran ve Zafer Toprak’a danıştım. İltica talebi ile ilgili bilgileri
yoktu. Zafer Toprak, Zekeriya Sertel’in yeğenine, Belkıs Vassaf’ın oğlu Gündüz Vassaf’a yönlendirdi. Onun da bilgisi yoktu;
bir belge olup olmadığını sordu. Sonra Jim Ryan’ın Serteller üzerine çalıştığı bilgisini verdi. Jim Ryan Sertellerin torunu Tia
O’Brien’a ulaşmamı sağladı. Durum Sertellerle ilgili konuların yeniden gündeme geleceğini gösteriyordu. Bilinenler ışığında bir
değerlendirme yapmanın yararlı olacağını düşündüm. Umarım gelecekte, arşivler açıldıkça, eksiklikleri tamamlanır.
2
Zekeriya Sertel, Nazım Hikmet’in Son Yılları, Milliyet Yayınları, 1978, s.17.
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Falih Rıfkı Atay) ve gazeteler (Tanin, Vatan, Cumhuriyet, Akşam, Ulus, Tasvir) tarafından hedef haline getirilmiş,özgürlük ve demokrasi vadeden Demokrat Parti (DP)
kurucuları (Celal Bayar, Adnan Menderes) ve ABD hükümeti tarafından yalnız ve
desteksiz bırakılmışlardır. Matbaalarının tahrip edilmesinden sonra bir de haklarında
dava açılarak mahkûm edilmeleri (Yargıtay bu kararı bozacaktır), yaşamlarını ülkelerinde sürdürebileceklerine olan inançlarının zayıflamasına ve nihayet Sabahattin
Ali’nin öldürülmesi, Nazım Hikmet’in yurtdışına kaçmak zorunda kalması ve iktidara gelen DP’nin ilgisizliğini sürdürmesiyle tamamen yok olmasına yol açmıştır. Yaşananlar ibret vericidir; gündeme getirilmesi öğretici olacaktır.
1. İltica isteği ve yanıt
Tan matbaası 4 Aralık 1945 günü tahrip edilir. 3 Zekeriya Sertel’in bu olaydan
sonra tam olarak hangi gün ABD Konsolosluğuna iltica etmek isteğinde bulunduğunu bilmiyoruz. Amerikan Büyükelçiliği’nin 18 Aralık 1945 tarihli bir yazısından anlaşıldığına göre, Sertel iltica talebini, Konsolos Robert B. Macatee’ye muhtemelen
olayın hemen ertesinde telefonla iletti. Durumdan haberdar edilen Büyükelçi,
Macatee’ye isteğin reddedilmesi talimatını verdi. Ancak büyük olasılıkla başvurunun
yazılı olması istendiğinden Sertel bunu 7 Aralık 1945’te yaptı: Gizli polisin planladığı ve gerçekleştirdiği üzücü olaylardan sonra gece gündüz tehdit edildiklerini, kendilerini bu ülkede güvende hissetmediklerini ve Amerikan Konsolosluğu’na sığınmak
ve mümkünse ABD’ye gönderilmek istediklerini bildirdi. Durumun Büyükelçi’ye
iletilmesini ve sonucun 60387 numaralı telefonlarına bildirilmesini istedi. Konsolos
Macatee’nin olumsuz sözlü yanıtına rağmen Sertel istenen yazılı başvurusunu 12
Aralık’ta Elçiliğe ulaştırdı. Büyükelçi, Sertel adına mektubu elçiliğe ulaştıran kişiyle
görüşen Elçilik Kâtibi Horner’a, Macatee’ye verilen talimatın tekrarlanmasını, mev3
Olayların seyri için önceki yazıya bakınız. Amerikan Büyükelçiliği Washington’a olaylarla ilgili şu bilgileri gönderir:
Olaylar 1000 kadar üniversite ve lise öğrencisinin katılımıyla başlamış, sayıları sonra 3000 kişiye ulaşmıştır. Sovyet yanlısı iki
gazete, iki dergi ve Sovyet yayınlarını satan iki kitabevi hemen tamamen tahribedilmiştir. Beyoğlu’nda yıkıma uğratılan Berrak
Kitabevi bir Sovyet yurttaşına, Lazar Beresiner’e aittir. Kitabevlerinin “doğru ya da yanlış Sovyet propaganda faaliyetlerini n
merkezi olduğuna inanılmaktadır”. Gösteriler sırasında yerel yetkililerin aldıkları tek önlem Galata köprüsünün öğrencilerin
geçişini durdurmak için kapatılması olduysa da geç alınmış bir karar olduğu için öğrencilerin Beyoğlu’na ulaşmalarına engel
olamamıştır. Göstericiler yolları üzerindeki binalarda oturanları Türk bayrağı asmaya zorlamalarının dışında halkı rahatsız
etmemişlerdir. NARA, 867.00/12-645, 6 Aralık 1945. İngiliz belgeleri daha ayrıntılıdır: Tan önündeki kalabalığın 300-400 kişi
olduğunu kaydeder. Tahrip edilen matbaanın birkaç milyon lira değerinde olduğunu, Cumhuriyet’in baskı makineleri dışında
İstanbul’un en gelişmiş baskı makinesi olduğunu belirtir. Göstericiler Pera’ya ulaştıklarında Galatasaray Lisesi öğrencilerinden
de katılanlar olur. Taksim’de sayıları 10 bine ulaşmıştır. Olaylar sırasında Pera’daki bütün dükkanlar kapalıdır. Polis, İngiliz
kitabevinin de kepenklerini indirmesini ister. Taksim ile Galatasaray arasında gidip gelen sekiz atlı polis vardır. Sivil polisler
Taksim’e göstericilerle aynı anda gelirler. Taksim meydanında çok az sayıda polis ve jandarma vardır. İstiklal Marşının okunmasından sonra İstiklal caddesine dönen göstericiler Rus kitabevinin kepenklerini kırıp dükkanı tahrip ederler. Kitaplar, plaklar
sokakta uçuşur. Polis ve itfaiye sadece Rus elçilik binasının önünde önlem almıştır. “Kahrolsun Komünizm” diye bağırılmasına
rağmen Rusya aleyhine slogan atılmaz. Koruma altındaki Rus elçiliğinin önünden geçen göstericiler Pera otelinin arkasındaki
sokakta bulunan Yeni Dünya ve La Turquie’nin bürolarını ve matbaasını tahrip ederler. Bir hafta önce 90 bin liraya alınan
linotip paramparça edilir. İtfaiye kalabalığı dağıtmak için her şey olup bittikten sonra su kullanır. “Kahrolsun Komünist
Serteller”, “Kahrolsun Komünist Cami ve Vedat Baykurt” sloganları ile süren gösteriler saat 3 sıralarında sona erer. Pera’da
hayat normale döner. İngiliz Information Office görevlisi son yirmi yılın ilk gösterisi olduğunu da not eder. Public Record
Office, FO 371/48710, 4 Aralık 1945.
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cut koşullarda talebin kabul edilmesine olanak olmadığı yanıtının Sertel’e iletilmesini
istedi. Büyükelçi Edwin C. Wilson, Sertel’in yazılı başvurusu elçiliğe ulaşmadan, 9
Aralık’ta Türk Dışişleri Bakanlığını iltica talebi konusunda bilgilendirdi. Bilgi verilmesini memnunlukla karşılayan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün Sertellerin güvenliği için gereken önlemleri alacağını bildirdi.4
Zekeriya Sertel’in girişiminin reddedildiğini öğrenen damadı5, o sırada Associated
Press’in Bükreş muhabiri olan Frank O’Brien, Büyükelçi’ye yazdığı 26 Aralık 1945
tarihli mektupla Sertel’in girişimine destek olmak istedi. O’Brien mektubunda İstanbul’daki olayların sıkıyönetim altındaki kentte hükümetin onayı ve yardımı olmadan
gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu açık bir biçimde belirtti. Türk hükümetinin
Türk-Sovyet yakınlaşmasından yana bir gazete ile Sovyet yurttaşına ait işyerinin tahribine göz yummasının Rusya ile anlaşma arayışlarına son verme ve kendini Birleşik
Devletler ile İngiltere hükümetlerinin korumasına terk etmesi isteğinin parçası olduğunu öne sürdü. Sertel’in iltica talebinin reddedilmesi de Büyükelçiliğin Türk hükümetinin yanında yer aldığını göstermekteydi. Bunun ciddi uluslararası sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Bunlardan biri Türk hükümetinin Rusya’ya karşı uygulanan
şiddet yüzünden Amerika’nın korumasını istemesi olacaktı.
O’Brien, kayınpederi Zekeriya Sertel’in bu duruma, Türkiye ve Rusya arasında
birlik kurulmasını arzuladığı, Türkiye’nin komünist olmasını istediği, Türkiye’de
herhangi bir Sovyet egemenliği kurulmasını istediği için değil, Türkiye’de reform
yapılmasını yani mevcut yönetimin değişmesini istediği için geldiğini belirtti. Türk
hükümetinin ona komünist ve Rus yanlısı olarak saldırmasının nedeni buydu. Aynı
durum Romanya’da da söz konusuydu. Orada da diktatörlüğe karşı çıkanlar faşist ve
Amerikan/İngiliz yanlısı sayılmaktaydı.
O’Brien Amerikan değerlerinin bu uygulamaların hoş görülmesine ve desteklenmesine olanak vermediği düşüncesindeydi. Amerika, Rusya gibi sözde demokrasinin,
adaletin ve terörün yanında yer almamalıydı. Zekeriya ve Sabiha Sertel’in yaptığı
öğrencilik yıllarında Amerika’da öğrendikleri demokrasiyi savunmaktan başka bir
şey değildi. Amerikan halkının Sertellere desteğinin gösterilmesi gerekirdi. Çünkü
Rus hâkimiyetine karşı tek şans Zekeriya Beyin önerdiği reformların gerçekleştirilmesiydi.
O’Brien, Sertel’in uzun ve yorucu bir mücadeleden sonra yorgun düştüğünü,
4

NARA, 867.00/12.1045. Alıntı 18 Aralık 1945 tarihli belgedendir.
Frank O’Brien ve Sevim Sertel Missouri Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi sırasında tanışırlar. Evlenmelerine Sabiha
Sertel önce karşıdır. Haberi alınca “Eyvah, der. Bu adam İrlandalı. İrlandalılar Katolik olur. Katoliklerde boşanma yoktur.
Sevim bir yabancıya bağlanacak ve bir daha ayrılamayacak!” Zekeriya Sertel’in itirazı yoktur. Onun onayı ve Sabiha hanımın
da sonunda kabulü ile evlilik gerçekleşir. Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi, Neler Yazdı?, Belge, 2001, s.187-188.
Sabiha Sertel’in korktuğu olmaz. Sevim ve Frank O’Brien “bir yastıkta kocarlar”. Üç çocukları olur: Deniz, Sevim ve Atiye.
İstanbul’da doğan Deniz, anne ve babasından bir yıl sonra, 2003 yılında yaşama veda eder.
5
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Amerika’ya gitmek, Amerikan vatandaşı olmak ve bu ülkeye ihtiyaç duyulduğu
alanda hizmet etmek istediğini de belirtti. Amerika’da, USIS (United States
Information Service) bünyesinde ya da başka bir yerde çok değerli çalışmalar yapabilirdi. Büyükelçinin Sertel’in bu isteğini karşılayacak kolaylıkları sağlayacağı umudunu taşıdığını bildirdi.6
Büyükelçi bu mektuba 7 Ocak 1946 tarihinde yanıt verdi (Belge 4). Önce Frank
O’Brien’ın değerlendirmelerine katılmadığını belirtti. O’Brien’ın, Sertel’e sığınma
hakkı tanınmamasının sonuçlarına ilişkin düşüncelerinde durumla ilgili gerçekleri
doğru değerlendirmediği kanısındaydı. Sertel’e sığınma hakkı verilmemesinin nedeni
yaşamının doğrudan tehlike altında olmamasıydı. Amerikan hükümetinin sığınma
hakkını, yalnızca talep eden kişinin yaşamının yakın tehlikede olması ve başka bir
uygun güvenli durumun mümkün olmaması halinde kabul ettiğini, yurtdışındaki temsilcilerinin de bu koşul dışında sığınma hakkı vermesine isteksiz davrandığını hatırlattı. Bu koşullar Zekeriya Sertel için söz konusu değildi; sığınma istediğinde ve sonrasında kişisel olarak bir şiddete maruz kalmamıştı.
Amerikan Büyükelçisi, Frank O’Brien’a, 1945 yazında Ankara’ya geldiğinde
yaptıkları ilginç görüşmeyi hatırladığını, o tarihten sonraki dünya gelişmelerini tekrar
değerlendirebileceklerini umduğunu belirtti. Ama Amerika’nın sözde demokrasiyi,
adaleti ve terörü desteklediğini kanıtlayacak bir olayın olmadığını vurguladı. Büyükelçi Sertel’in ABD’ye gitme isteği konusunda konsolosu aradığı takdirde kendisine
her türlü bilginin verileceğini, vize başvurusu konusunda gerekli yardımın yapılacağını bu konuda Robert B. Macatee’ye yazdığını da bildirdi.
Frank O’Brien’ın bu yanıttan sonra Sertellerden ve Tan olayından söz ettiğine
ilişkin bir bilgi yoktur.7 Ama NARA kayıtları, Büyükelçinin Amerikan Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu ve Afrika Ülkeleri sorumlusu Loy W. Henderson’a yazdığı
yazıyı ve onun yanıtını saklamıştır.
Büyükelçi O’Brien’a yazdığı gün, 7 Ocak 1946’da, Washington’a da konuyla ilgili bir mektup gönderir (Belge 5). O’Brien’ın, Zekeriya Sertel’in Amerika’da USIS
örgütünde yararlı olabileceği önerisinden rahatsızlık duyduğu anlaşılan Büyükelçi,
Sertel’in herhangi bir olasılıkla ABD’ye gitmesi durumunda Amerikan hükümet kuruluşlarında neden çalışmaması gerektiği konusunda çok açık nedenler olduğunu belirtir. Sertel’le iki kez karşılaştığını, bunlardan birinde uzun konuşma olanağı bulduğunu ama onu iyi tanımadığını belirtir. Değerlendirmelerine güvendiği ve objektif
6

NARA, 867.00/1-746.
Meslekdaşı Willam B. King ile savaş sonrası Balkanların durumunu inceledikleri kitapta (The Balkans Frontiers of Two
Worlds, Alfred A. Knopf, New York, 1947) Tan olayından söz edilmez. (Kitabın varlığından haberdar eden Tia O’Brien’a
teşekkür borçluyum.)
7
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olduklarına inandığı kişilerin kendisine verdikleri bilgiye göre Sertel liberal inançlarında içtendir ama Sovyetler tarafından kullanıldığının farkında değildir; fanatik
Sovyet yanlısı olan güçlü iradeli karısının etkisi altındadır.
Loy W. Henderson Büyükelçiye yanıtını bir ay sonra, 7 Şubat 1946’da yazar
(Belge 6). Sertel’in sığınma isteği konusundaki tutumunun tamamen desteklendiğini,
O’Brien’a verdiği yanıtın da olağanüstü iyi bulunduğunu söyler. Sertel’in Amerika’ya gelme planının, zaten hapse mahkûm olduğu için erteleneceğini düşünür. Ancak Amerika’ya geldiğinde bir Sovyet propagandacısı olma olasılığının olduğunu
kabul eder. Bu bakımdan izlenecek en iyi yol, Büyükelçinin O’Brien’a yazdığı gibi,
İstanbul’daki konsolosluğun vize isteğini ön yargısız biçimde alışılan yollardan yürütmesidir.
2. Olaya ilişkin değerlendirme
Zekeriya ve Sabiha Sertel’in yaşamlarındaki önemli evrelerden biri evlenmelerinin dışında- Osmanlı İmparatorluğunun dağılma sürecinde Selanik’ten
İstanbul’a gelmeleri ise bir başkası da Halide Edib’in desteğiyle ABD’ye eğitim
görmeye gitmeleridir. 8 Amerika onlara yeni ufuklar açacaktır. Zekeriya Sertel Amerika’da kaldığı üç yılın hayatının en önemli yılları olduğunu, gazeteciliği, hayatı orada öğrendiğini yazacaktır.9 Sabiha Sertel toplumsal eşitsizliklerin açtığı yaraların
politik süreçlerin sonucu olduğuna tanık olacak, Birinci Dünya Savaşı sırasında olağanüstü zenginleşen bu ülkenin kendi işçi sınıfını, göçmenleri, kadınları ve çocukları
8
Halide Edib bu olanağı Amerikalı iş adamı Charles Crane sayesinde sağlamıştır. İstanbul’da tanıştığı, Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinin mütevelli heyeti üyesi Crane, savaş sonrası Türkiye’ye tekrar gelerek Türk topraklarında Amerikan mandası
kurulması konusunda araştırma yapan komisyonda görev yapmıştır. Crane ondan Amerika’da eğitim görmek üzere öğrenci
önermesini isteyince aklına Sabiha ve Zekeriya Sertel de gelir. Crane’e önerdiği öğrenciler hakkında bilgi vermek için yazdığı
mektupta Sabiha Sertel’in yurtsever bir gazeteci olduğunu, kadın hareketleri ile çok yakından ilgili olduğunu ve feminizm
konusunda zekice yazdığını belirtir. İngilizce’yi çabuk öğreneceğini not eder. Zekeriya Sertel genç Makedonyalı Türk’tür. İyi
eğitimli ve kültürlü bir gazetecidir. Paris’te sosyoloji eğitimi almıştır. İngilizce okuduğunu, konuşmasını da geliştireceğini
belirtir. Ciddi ve çalışkandır; gazetecilik ve sosyoloji eğitimi görecektir. Crane Family Papers, Columbia University Rare Books
and Manscript Archive, Crane-Lillie Collection Box: 2. (Bu belgeden haberdar eden ve kullanma olanağı veren Doç. Dr. Bahri
Ata’ya teşekkür borçluyum.) Sabiha Sertel Amerika’ya gidişleri konusunda Halide Edip’in rolünden söz etmez. Roman Gibi,
Ant Yayınları, 1969, s.37-38. Zekeriya Sertel, Halide Edib’in, Mustafa Kemal’in Samsun’a hareket haberini vermesinden birkaç
gün sonra öğrenim için Amerika’ya gitmek isteyip istemeyeceklerini sorduğunu aktarır. Amerika’ya gitmesi önerilen altı gençten ikisi kendisi ve karısıdır. O bunu Paris’te yarım kalan öğrenimini tamamlama ve Sabiha için yüksek öğrenim yapma fırs atı
olarak görür. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından bir iki ay sonra Amerika yolunu tutarlar. Hatırladıklarım (1905-1950),
İstanbul, 1968, s. 76-80. Halide Edib Adıvar’ın son yıllarda yeniden gündemde olduğunu hatırlatmakta yarar olabilir. Can
Yayınları kitaplarının yeni basımlarını yaparken İpek Çalışlar yaşam öyküsünü kaleme almıştır: Halide Edib Biyografisine
Sığmayan Kadın, Everest, 2010. Halide Edip Adıvar ile ilgili bilgilerin eleştirel sorgulaması için bkz.: Muzaffer Özekin, Halide
Edib ve Gerçekler, Kripto, 2012. Mina Urgan, Halide Edib’in Tan olayı sırasında kendisini nasıl koruduğunu anlatır: “O gün,
kalabalık bir faşist grubu, o sırada Fındıklı’da, Güzel Sanatlar Akademisine bitişik olan bizim Fakülteye de saldırdı. Başta Prof.
Sadrettin Celâl olmak üzere olmak üzere, solcuların hepsini öldürmekti amaçları. Ben de, ne yapacakları merakı içinde etrafa
koşuşup duruyordum. Halide Hanım beni buldu. “Sana söyleyeceğim bir şey var” diyerek, kendi odasına götürdü. Kapıyı açtı,
beni boş odaya itti ve kapıyı üstüme kilitledi. Patırtıları gürültüleri, öğrenci kızların korku çığlıklarını ve ülkücü gençli ğin kurt
ulumalarını dinleyerek, o odada saatlerce kapalı kaldım. Akşam altıda, saldırganlar çekilip gürültüler kesilince, Halide Edib
kapıyı açtı. Beni kolumdan sıkı sıkı tutup, aşağıya indirdi. Çağırdığı taksi kapıda hazırdı. Beni o taksinin içine itti, yanımda
oturdu. Hayat Apartmanı’nın altı kat merdivenini, kolumu hâlâ sıkı sıkı tutarak çıktı. Kapıyı açan anneme, “Şefika, eğer bu kız
bu gece evden çıkarsa, seni mahvederim” dedi. İçeriye girmeyi reddederek, merdivenlerden indi.” BirDinozorun Anıları, YKY,
2002, s.210-202.
9
Hatırladıklarım, s.96.

218

Gazeteciler Cemiyeti

Tan olayı ve Zekeriya Sertel’in ABD’ye iltica girişimi

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

inanılmaz biçimde sömürdüğü gerçeği karşısında mücadele edilmesi gerektiğini öğrenecektir.10 Sertel çifti çalışmak üzere ABD’ye giden Türklerle de ilgilenecek, onların ne kadar çalışkan, insan sever ama bir o kadar da yaşamı değerlendirme ve mücadele konusunda bilinçsiz olduklarını saptayacaklardır.
Sertellerin ülkeye döndükten sonra yaşadıkları olaylar, Amerika’da öğrendiklerini
uygulamada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını gösterir. Mustafa Kemal’in
önderlik ettiği bağımsızlık hareketini ve sonrasındaki devrimleri desteklediklerini her
zaman dile getirmişlerdir ama sistemin işleyişindeki sorunları gidermede basına düşen eleştiri görevini yerine getirmenin neden sorun yarattığını anlayamadıkları ya da
anlamak istemedikleri söylenebilir.11Resimli Ay12, Son Posta13, Tan ve Görüşler14girişimlerinde sıkıntılar olduğu biliniyor. Zekeriya Sertel İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış, mahkûm olmuş, gazeteler geçici kapatmalara uğramış ama bütün bunlar
Sertelleri bildiklerini yapmayı sürdürmekten alıkoyamamıştır. Görevlerinin muhalefet yapmak olduğuna, bunu kişiler ya da iktidardaki yöneticilerin eleştirisi olarak değil, toplumun yararı için yapılması gerektiğine yürekten inanmışlardı.15 Ama siyasal
iktidar onlar gibi düşünmüyordu. Eleştiriler hep hükümete karşı bir girişim olarak
değerlendirildi. Bunun somut kanıtları da yok değildir. Serteller yeni parti için DP
kurucuları ile yakın ilişki içindeydiler 16 ve hükümet bu gelişmeleri yakından izliyordu.17 Sertellerin demokratikleşmenin eski kadrolarla gerçekleştirilemeyeceğine olan
10

Roman Gibi, s.42-48.
Z. Sertel’in Matbuat Müdürlüğü sırasında İsmet İnönü’nün Hakimiyeti Milliye’yi nasıl bulduğu sorusuna böyle bir gazete
tanımadığı yanıtını vermesi, bu yanıtın Mustafa Kemal’e aktarılması sıkıntılı bir durum yaratır. Sertel gazetenin “taşra gazetesi”
olmaktan çıkartılmasını, okunabilir etkili bir yayın organı olması gerektiğini düşünmektedir. Hakimiyeti Milliye’nin iyileştirilmesi konusundaki komisyon raporu vesilesiyle İstanbul basınının sansür getirileceğine ilişkin yayınlarına, kendiliğinden bunun
mümkün olmadığı yönünde yanıt vermesi bardağı taşıran son damla olur; görevi bırakarak Ankara’dan ayrılır. Hatırladıklarım,
s.109-118. Sabiha Sertel de Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı ile gerçekleştirmeyi planladıkları bir araştırmaya Latife Hanım’ın
engel olduğunu düşündüğünden, yararlı olamayacağı inancıyla İstanbul’a döner. Roman Gibi, s. 78-86.
12
Resimli Ay’ın Amerikan kültür emperyalizminin ve magazin dergiciliğinin öncüsü olarak değerlendirilmesi için bkz:
Necdet Ekinci, Bengi Kümbül, Serap Sarıhan, Zekeriya Sertel. Amerikan Kültür Emperyalizminin ve Magazin Dergiciliğinin
Öncüsü, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya, 2006. Bu kaynak Resimli Ay’dan şu seçmelere yer
verir: “İstikbalde Aşk Nasıl Olacak”, “Vücudunuzu İhmal Etmeyin”, “Şal Modası”, “Bu Kadınların En Güzeli Hangisi dir?”,
“Kadınlar mı Daha Çok Aldatıyor Erkekler mi?”… Yıldız Sertel ise aynı dönem için şu seçmeleri yapar: “Matbuat Kanununda
Yeni Bir Ruh İsteriz”, “Baş Muharrirler Saltanatına Son Vermeliyiz”, “Neticesiz Demokrasi”, “Çocukları Kurtaralım”, “Meçhul
Asker Kimdir?”. Yıldız Sertel babasının Sinop’ta geçirdiği hapislikten sonra Amerika’da edindiği gazetecilik deneyimini dergiye döktüğünü belirtir. Babam Gazeteci Zekeriya Sertel Susmayan Adam, Cumhuriyet Kitap, 2002, s.109, 134. Yalçın Küçük de
Resimli Ay’ın Amerikan Illustrated Monthly’nin kopyası olduğunu kaydeder. Sırlar, Salyangoz Yayınları, 2006, s.381.
13
Burak Sönmezer, “Çok Partili Dönemde Muhalif Bir Gazete: Zekeriya Sertel Yönetiminde Son Posta”, Korkmaz Alemdar (ed.), Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, Ankara, 2009, s. 42-51.
14
İlk ve tek sayısı 1 Aralık 1945’de yayınlandı. Yazarları Zekeriya Sertel, Cami Baykurt, Tevfik Rüştü Aras, Sabiha Sertel,
Esat Adil Müstecaplıoğlu, Adnan Cemgil, Behice Boran, Sabahattin Ali, Aziz Nesin’di. Yazı verme sözü verenler birinci sayfadan duyurulmuştu: Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü, Pertev Boratav, Niyazi Berkes, Hulusi Şerif, Mediha Berkes,
Muzaffer Şerif, Kemal Bilbaşar. Görüşler’in tek sayısına ulaşmamı sağlayan TÜSTAV’ın yöneticilerine teşekkür borçluyum.
15
“Tan başyazarları Zekeriya ve Sabiha Sertel Halk Partisine ve üyelerine karşı ilk şiddetli ve acı tenkitleri yapanlardı.
Tan, çiftçiyi topraklandırma kanununu kuvvetle desteklemiş ve ondan sonra da memleketin toplumsal ve ekonomik meseleleri
üzerinde sosyalist açıdan yazılmış makaleler yayınlamaya devam etmişti. Başbakan Şükrü Saraçoğlu, siyasi görüşleri farklı
sandığımız bu iki gazete (Tan ve Vatan) muhalefette birleşti diyerek şikayet etmiş ve böylece Vatan’ı kendi görüşlerinin sosyalist olmadığını açıklamaya mecbur etmişti.” Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, 1967, s.133.
16
Hatırladıklarım, s.260-266; Roman Gibi, s.298-301, 318-333.
17
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 Haziran 1945’te İçişleri Bakanlığına şu bilgiyi verir: “DP’nin kurucularının son haftalar
içinde Tan matbaasında sürekli toplantı yaparak partinin program esaslarını hazırladıkları ve toplantıda Dr. Tevfik Rüştü Aras,
11
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inancı onları muhalefetle daha yakın ilişki kurmaya götürmüştü. DP kurucuları ile
yakın temasları, demokrasinin kurulmasına ilişkin ortak görüşleri yeni bir yayın organını planlamalarını da birlikte getirmişti. Celal Bayar’ı bu yayın organına maddi
destek yerine yazı desteği vermeye de ikna etmişlerdi. Yeni yayın (Görüşler) tek parti yönetimine karşı bütün kesimlerin görüşlerini yansıtacaktı.
1945 yılı sonlarında Tan bir yandan yeni siyasal oluşumun destekçisi öte yandan
Sovyetler Birliği yandaşı bir gazete olarak algılanmaktadır.18 Bu algının dayanakları
vardır: DP girişimi desteklenmekte, Sovyetler Birliği’ne ilişkin konularda Atatürk
döneminde başlatılan dostluk politikasının sürdürülmesi gerektiği savunulmaktadır.19
Zekeriya Sertel Sovyetler Birliği’nin toprak taleplerine karşıdır ama bunu Stalin’in yanıltılmış olmasına bağlamak eğilimindedir.20 Tevfik Rüştü Aras da Sabiha
Sertel’e, Görüşler için yaptıkları çalışmalarda mücadeleye devam etmelerini, Sovyet
dostluğu hakkındaki yazıları ihmal etmemelerini 21 öğütleyecektir.
Zekeriya Sertel’in asıl kaygısı Sovyetler Birliği’nin toprak talepleri yüzünden
Türkiye’nin güvenlik endişesi ile Batı’nın denetimine girmesidir. Somut tehlikeye
karşı bu endişeyi ve yaratacağı tehlikeleri anlatmak zordur. Serteller zor olanı denerler. Artan eleştiriler ve Sabiha Sertel’in komünistliği konusundaki tartışmalar ortamı
daha da gerginleştirir.22 Sabiha Hanım komünistlikleri konusundaki soruları anlamsız
bulur çünkü Türkiye’nin gelişme düzeyi komünizmi düşündürtmekten çok uzaktır.
Bu yanıtın tatminkâr olduğunu söylemek zordur ve gelişmeler Sertellere ilişkin
olumsuz görüşlerin güçlendiğini düşündürtmektedir.23
Bunlara söylentilerin ve özel görüşmelerde dile getirilen eleştirilerin de eklenmesi
Dr. Adnan Adıvar, M. Zekeriya Sertel, Sabiha Zekeriya Sertel, Sadrettin Celal, Esat Adil ile isimleri öğrenilememiş olan bazı
zevatın iştirak ettikleri haber verilmektedir. Tan muharrirlerinden ve Anadolu Ajansı memurlarından Hikmet Bil’in almış olduğu bir gazete imtiyazını parti adına kullanacakları ve Tan matbaasında ikinci bir gazete neşredecekleri de öğrenilmiştir. Diğer
taraftan eski Yarın gazetesi sahibi Arif Oruç’un da günlük bir gazete çıkarmak için Tasvir matbaasından izahat istediği haber
alınmıştır.” İçişleri Bakanı Hilmi Uran aynı gün Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na “İkinci bir parti kurmak üzere Dr. Tevfik Rüştü
Aras, Dr. Adnan Adıvar, M. Zekeriya Sertel, Sabiha Zekeriya Sertel, Sabahattin(!) Celal ve Esat Adil’in toplantı yaptıklarını”
bildirir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 3010/79/524/18.
18
Kemal Karpat Görüşler’in yayını ile “Halk Partisi ve Cumhurreisine şiddetle hücum ederek iç siyasetle milletlerarası
münasebetlerde Sovyetler taraftarı yeni bir tutum savunmaları” yüzünden Tan’a karşı duyulan tedirginliğin daha da arttığını
yazar. Türk Demokrasi Tarihi, s.133.
19
Hatırladıklarım, s.217.
20
“Bu işte bir yanlışlık olduğuna, Almanya’dan yana ve Sovyet düşmanı olan Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun bu haberi
maksatlı olarak bu şekilde yaymış olduğuna inanmak istiyorduk. Çünkü bu iddia bütün davamızı çürütüyor, ilericileri halkın
gözünde suçlu yapıyordu”. A.k., s.257.
21
Roman Gibi, s.328.
22
Sertellere ilişkin bu değerlendirmeler daha öncesinde de vardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki tartışmalarda
konu sık sık gündeme gelir. Bkz., Emin Karaca, Türk Basınında Kalem Kavgaları, Gendaş, 1998, s. 109-193. Sabiha Sertel
üzerine yakın tarihte yapılan bir değerlendirme için bkz. Refik Erduran, Sabiha, Remzi Kitabevi, 2004.
23
Sabiha Sertel’in anılarında olayla ilgili olarak adını andığı Ali İhsan Göğüş yıllar sonra şöyle yazacaktır: “Sabiha Sertel,
Tan’da “20 küsur milyon evladını İkinci Dünya Savaşı’nda kaybetmiş olan bir memleketin kendisini, komşularını emniyete
almasından daha tabii bir şey yoktur, arka bahçesini tanzim etmek onun hakkıdır” tarzında bir makale yazıyor. Tanin’in sahibi
ve başyazarı Hüseyin Cahit de cevaben “Kalkın ey ehli vatan” diye bir başyazı kaleme alıyor. Bütün İstanbul’un yüksek okullarından, hatta liselere kadar 50-60 bin öğrencinin katıldığı bir gösteri yapılıyor. “Çıkan olaylarda Tan Matbaası tahrip edildi. Bu
gibi büyük gösterilerde halk hareketlerine hâkim olmak zordur. Başlar ve nerede duracağı belli olmaz.” Ali İhsan Göğüş, Hep
İsmet Paşa’nın Yanında, Remzi Kitabevi, 2008, s.55.
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gerekir. Eleştirenlerden biri -ve belki de en önemlisi- Ahmet Emin Yalman’dır.24 O
da Serteller gibi Selanik kökenlidir, Amerika’da eğitim görmüş ve Tan’da Sertellerle
birlikte çalışmıştır.25 Kendi gazetesi Vatan’da o da CHP yönetimine muhalefet etmektedir. Zekeriya Sertel ile sorunu olduğu söylenemez. Atılgan bir gazeteci olduğunu, Amerikalı milyoner Charles Crane’in Amerika’da okuttuğu Türk öğrencilerinden
biri olduğunu yazar26 ama Sabiha Sertel’le yıldızı hiç bir zaman barışmamıştır.Onun
“New York’da sosyal basiret ve yardım mektebinde tahsil görürken, komünizm mikrobuna nasılsa aşılandığı ve bunu bir taassup haline” getirdiği düşüncesindedir.27 Bu
nedenle de olaylar sırasında Londra’da karşılaştığı Yıldız Sertel’e “Ben de demokrasi
savaşı yaptım, fakat onlar çok ileri gittiler, solcu fikirleri savundular, bu cezayı hak
ettiler”28 diyecektir.
Ahmet Emin Yalman’ın olaylar öncesinde ve sonrasında ABD Büyükelçisine
verdiği bilgiler daha da önemlidir. Bu konuda Büyükelçi’nin, olaylardan 14 gün sonra Washington’a gönderdiği mektup açıklayıcıdır.29 Ahmet Emin Yalman büyükelçiye Sovyet propagandası yapan kişi ve yayınlara karşı hükümetin eylemini içtenlikle
onayladığını söylemiştir. Bu yayın organlarının Sovyet propagandası yaptığına kimsenin kuşkusu olmadığı kanısındadır.
DP liderlerinin bu konuda hükümeti desteklediğini, eğer bu gazete ve kişilere karşı bir eylemde bulunulmasaydı hükümete gensoru verme niyetinde olduklarını da
söylemiştir. Hükümetin eylemi sadece kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan komünist
faaliyetlere son vermekle kalmayacak, Sovyetlerin Türkiye’deki rejimin zayıfladığı
inancını ortadan kaldırabilecek ve Türkiye’ye karşı daha mantıklı bir tutum izlemelerini sağlayabilecektir.
ABD Büyükelçisi’nin “değerlendirmelerine güvendiği objektif” bilgi kaynağının
Ahmet Emin Yalman’dan başkası olması zordur. Onun verdiği bilgiler ve yaptığı
değerlendirmeler olmadan Büyükelçi, iki kez karşılaştığı ve iyi tanımadığını belirttiği
Zekeriya Sertel’in liberal inançlarında içten, ama Sovyetler tarafından kullanıldığının
farkında olmamasını; hiç karşılaşmadığı Sabiha Sertel’in Sovyet yanlısı, güçlü iradeli
ve kocasını etkisi altında tutan biri olduğunu nasıl anlayabilirdi. İltica talebinin hemen ve kesin biçimde reddedilmesi bu bilgiler sayesindedir. Ahmet Emin öylesine

24
Ahmet Emin Yalman’ın Cumhuriyet yönetimine karşı tutumu yüzünden uzun süre gazetecilik yapmasına izin verilmediğini hatırlatmakta yarar olabilir. 1928-1935 yılları arasında geçimini Amerikan şirketlerinin Türkiye temsilciliğini yaparak
kazandı: Asuman Tezcan, “Ahmet Emin Yalman. Dönemi ve Gazeteciliği (1918-1938)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi, 2007.
25
Ayrıntılar için bkz. Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 2003, s.172-184.
26
A.E.Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C.3, s.223.
27
A.k., s.225.
28
Roman Gibi, s.368.
29
NARA, 867.00/12-1846, 18 Aralık 1946.
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ikna edicidir ki, Büyükelçi Sertellerin ABD’ye gitmeleri olasılığını bile önlemeye
çalışacaktır.
Ahmet Emin Yalman’ın gazetesinde daha ılımlı değerlendirmeler yaptığı söylenebilir. Ama temel görüşü hep aynıdır: Görüşler ve Yeni Dünya’nın yayını solculuk
meselesini yeniden gündeme getirmiş, üniversite gençleri, “asil bir coşkunluk içinde”
toplanarak “hariçten geldiğine ve memleket birliğini, bekasını ve istiklalini tehdit
ettiğine kani oldukları kundakçı cereyanlara karşı” müsamaha ve tahammül olmadığını göstermişlerdir.30
Yalman olaylarla ilgili olarak, daha sonra, Moskova’nın uzaktan kumanda ettiği
solcuların yeni muhalefet partisini kontrol etmek için harekete geçtiklerini, açıkça
kızıl bir yayın organı olan Yeni Dünya’yı yayınlanmaya başlaması ile halkın öfkesinin patlama noktasına geldiğini yazacaktır.31
Vatan, Ahmet Emin Yalman’ın bütün gayretlerine ve olaylar sırasında polis korumasına rağmen tahrip edilmekten zor kurtulmuştur. Kemal Karpat o sırada üniversite öğrencisi olduğunu, “nümayiş”in muhalefete karşı değil, sadece komünizme karşı olduğu izlenimini uyandırmak amacıyla Vatan’a hücum etmekten son dakikada
vazgeçildiğini tesadüfen öğrendiğini yazar.32Sabiha Sertel’in daha sonra yazdıkları
bu gelişmeleri iyi gözlemlediğini ortaya koymaktadır: “(Ahmet Emin Yalman) Cezalandırılmamışsa, bunu, efendisi Amerikalılara ve kendisini koruyan burjuva dostlarına borçlu”dur.33
Tan olayında önemli rolü olan bir başka gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın’dır.34Tanin’de 3 Aralık 1945 günü yayınladığı “Kalkın Ey Ehli Vatan!” başlıklı yazısının
olayların gerçekleşmesinde büyük payı olduğu kabul edilir. Yalçın, kuzeyden gelen
saldırılara yüzyıllardan beri karşı koyan ülkenin şimdi komünizm propagandası ile
karşı karşıya olduğunu yazar. Yeni Dünya ve Görüşler bu konuda kuşkuya yer bırakmamaktadır. Hükümet beşinci kola karşı sessiz kalmalı ve hoşgörülü olmalıdır.
Asıl yanıtı eli kalem tutan gazeteciler ve hür vatandaşlar vermelidir. Nitekim ertesi

30

Vatan, 5 Aralık 1945, “Gençliğin Heyecanlı Tezahürleri”. “Yıkmak kolaydır, bunu herkes yapabilir. Üniversite gençliğinden beklenecek hareket…ancak yapmak ve yaratmaktır…Kırılan makineler memleketin dövizleri kullanılarak hariçten
tedarik edilmiştir. Tabı makinesi yapan bütün fabrikalar harp istihsaline çevrilmiş olduğu için yıllarca müddet böyle makineleri
hariçten tedarike imkan yoktur. Bu gibi kıymetli makineler bugün filan ve filan şahsın malı olmakla beraber memleketin milli
servetinin ve teçhizatının birer parçasıdır. Eğer biz gençlerin yalnız coşkunluğunu takdir ile kalsaydık, milli servet bakımı ndan
düşüncemizi belirtmeseydik, memlekete ve gençliğe karşı vazifemizi yapmamış olurduk. Üniversite gençliğinin bu düşüncelerimizi iyi karşılayacağını ve haklı bulacağını umarız.” Vatan, 5 Aralık 1945. Sertellerin yayınlarını acımasızca eleştiren, kamuoyunu özellikle Yeni Dünya ve Görüşler’e karşı kışkırtan Ahmet Emin Yalman’ın şiddet kullanımına karşı içtenliği tartışılabilir.
Olaylara ilişkin eleştirilerini çekinerek dile getirirken bir gün önce olaylar sırasında gelişmeleri “müessif olaylar” olarak niteleyen Akşam’ın da göstericiler tarafından tehdit edildiğinden ve başlıklarını değiştirmek zorunda kaldığından haberdardır.
31
Turkey in My Time, University of Oklahoma Press, 1956, s.225-226.
32
Türk Demokrasi Tarihi, s.134, dipnot 39.
33
Roman Gibi, s. 368.
34
Hilmi Bengi, Gazeteci, Siyasetçi ve Fikir Adamı Olarak Hüseyin Cahit Yalçın, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,
2000, s.89 v.d.
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gün hür vatandaşlar ve üniversite gençliğinin “muazzam tezahüratı”Tan’ı ve öteki
yayın organlarını yok edecektir.
Cumhuriyet de Tan’a karşı olan cephededir. Bunda temel politik tercihlerin farklı
olmasının önemli rolü vardır. Cumhuriyet’in savaş sırasında Alman yanlısı tutumunun basında ciddi tartışmalara yol açtığı bilinmektedir.35Görüşler’in yayınından sonra, Cumhuriyet, yoldaşların maskelerini attıklarını düşünür. Ama Türk milletinin
sağduyusunun bunların yalancı demokratlığına ve sahte hürriyet âşıklığına aldanmayacak kadar kuvvetli olduğu düşüncesindedir.36 Nadir Nadi, olaydan iki gün sonra,
Türk milletinin, Atatürk devrimlerine karşı, rejimi baltalamak, yabancı bir ideolojinin
propagandasını yapmak isteyen az sayıda ama “azgın ve devamlı” yayın yapan kaynaklara tepki gösterdiğini yazar. Olaylar bu kaynaklara gösterilen tepkidir.O da olayları üzüntü ile karşılar. Çünkü “milli duygulara aykırı da olsa yazıya yumrukla cevap
verilmesini” doğru bulmamaktadır. Aydın Türk gençlerinin ağırbaşlı, olgun hakkı
seven ve koruyan bir neslin her zaman sinirlerine hâkim olması gerektiğini düşünür.37 Nadi’nin üzerinde durduğu başka bir nokta da ilginçtir. Hükümetin o güne kadar genel siyasete aykırı yayınları geçici olarak yasaklama uygulamasını savaştan
sonra demokratik gelişmeyi bir an önce tamamlamak amacıyla değiştirdiğini, vatandaşların hükümet ve devlet işlerine mümkün olduğu kadar çok katılmasını istediğini
bununla demokrasinin daha da gelişeceğini umduğunu ancak bu yolda kötü niyetlilerin ortaya çıktığını ve onların sistemli faaliyetlerinin rahatsızlık yarattığını belirtir.
Akşam ilk gün aşırılıkları eleştirdiği için tehdit aldığından olsa gerek gelişmeleri
yorumsuz aktarır.38 Gençliğin gösterileri sırasında Tan matbaasının tahrip edildiğini
duyurur. O da gösteriler sırasında Tan matbaasının önünü gösteren bir fotoğraf yayınlar. Ertesi gün göstericilerin “bazı yersiz ve yabancı propagandaları” protesto ettiklerini yazar. Birinci sayfadan yazan Refik Halid Karay olaylardan söz etme gereği
görmez.
Gazeteler arasında Ulus’un ayrı bir önemi vardır çünkü Falih Rıfkı Atay’ın kaleminden Ankara’nın düşüncelerini anlamak mümkündür. Ulus’un başyazarı olaydan
bir gün önce, Hüseyin Cahit’in “Kalkın Ey Ehli Vatan” dediği gün, renklerini, ruhla35

Emin Karaca, Türk Basınında Kalem Kavgaları, Gendaş, 1998, s.109, 141.
Cumhuriyet, 4 Aralık 1945. “Dün bir okuyucumuz Görüşler mecmuasile birlikte idarehanemize geldi. Mecmuayı masanın üzerine yaydı. Başlığını ters çevirerek parmağını üzerine bastı. O şekilde ki başlıktan ortada bir harf değil, bariz bir orak
resminin kaldığını hayretle gördük. Böyle (G) harfi olmaz bu kasden böyle çizilmiştir” dedikten sonra sordu: “Ya bunun çekici
nerede?” Sustuk. Cevabını gene kendisi verdi: “Okuyunca anladım, içinde imiş!”. Sertellerin istediği demokrasinin komünist
demokrasisi, hürriyetin kızıl hürriyet olduğu anlaşıldı. “Orak çekice tapanlar, artık maskelerini yüzlerinden atmışlardır. Onlar
aylardan beri açık kapalı yaptıkları tenkidlerde kopardıkları yaygaralarla neyi istihdaf ettiklerini bilhassa son günlerde neşriyat
sahasına attıkları Yeni Dünya ve Görüşler adlı kızıl propaganda organlarile daha iyi açıklamışlardır.” Bedii Faik de Cumhuriyet’in olaya önemli katkıda bulunduğu; onun çabaları olmadan, Hüseyin Cahit’in işinin o kadar kolay olmayacağı görüşündedir.
Matbuat, Basın derkeen Medya, Doğan Kitap, C. 1, s.48.
37
Cumhuriyet, 6 Aralık 1945.
38
Akşam, 4 Aralık 1945.
36
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rını açığa vuran Sertellerin cüretlerini arttırdıklarını yazar.39Ulus da öteki gazeteler
gibi ülkenin kızıl tehlike ile karşı karşıya olduğu düşüncesindedir. Fakat Atay’ın yazısı esas itibariyle Zekeriya Sertel’in 1 Aralık’ta Tan’da yazdıklarına yanıttır.Sertel o
gün -mal varlığını, Moda’daki evlerini hatırlatarak eleştirenlere yanıt verirken- şöyle
yazmıştı:
“1923’den beri, kazançları mahdut ve malum olan birçok kimseler bugün büyük
servetlere sahip olmuşlardır. Kazançlarıyla ölçülemeyecek han, hamam ve arazi sahibi olanlar pek çoktur. Bu zatların bu serveti nasıl ve hangi yollardan temin ettiklerini
öğrenmek bütün vatandaşların en büyük arzusudur. Merhum Refik Saydam zamanında, vaziyetlerinden şüphe edilen devlet memurlarının mal beyanına mecbur edilecekleri hakkında çıkan ve bugüne kadar tatbikinden çekinilen kanunun, yalnız memurlar
hakkında değil, kazançları şüpheli bütün vatandaşlar hakkında tatbik edilmesini istiyoruz. Bir vekil, bir mebus maaşıyla kurulmasına imkân olmayan büyük servetlerin
meydana çıkması, meşru olmayan kazançların millet önünde teşhir edilmesi, rejimin
de kuvvetlenmesine hizmet eden bir amil olabilir.”
Zekeriya Sertel bu kadarıyla yetinmez: Söylentilere göre hükümetin, 1938 ve
1939 yıllarında milletvekilliği ve bakanlık yapmış bazı kimselerin servetleri hakkında
uluslararası araştırma yaptırdığını, yabancı bankalarda hesapları olanların listesini
hazırlattığını yazar. Hükümet elindeki bilgileri yayınlamadığı gibi gerekli soruşturmaları da yapmadığını belirtir. Çünkü listenin yayınlanması sayesinde “Dün ve bugün başımız üstünde tuttuğumuz birçok kimsenin foyasını meydana çıkaracak, iktidarın ve nüfuzun nasıl gayri meşru bir kazanç vasıtası olduğu anlaşılacaktı.” 40
Falih Rıfkı’nın 4 Aralık yazısının büyük bir bölümü, bu görüşlerin eleştirisine ayrılmıştır. Mülkiyetin hırsızlık olarak teşhir edilmeye çalışıldığını yazar:
“Bir eviniz, bir tarlanız mı var: hırsızlık! Bir apartmanınız veya çiftliğiniz mi
var:haydutluk! Tüccarlar hırsız, müteahhitler haydut ve hepsi devlet ve Meclis faşizmine ortak!.. Hükümette, Mecliste, şehirlerde ve kasabalarda bakan, milletvekili, serbest vatandaş olarak mülk sahipleri vardır. Her mülk şüpheli olduğuna göre,
bunların hepsi sıygaya çekilmelidir… Rivayete göre kaçamağı kullanılarak… Hükümet 938 ve 939 senelerinde bakanlık ve milletvekilliği eden kimselerin servetle39

Falih Rıfkı Atay, “Çirkin bir taktika”, Ulus, 3 Aralık 1945.
Sertel’in sözünü ettiği yolsuzluklar savaş sonrası ortamında tekrarlanan konulardır. ABD Büyükelçiliğinin de bunların
bir kısmını Washington’a bildirme gereği duyduğu anlaşılmaktadır. NARA, 867.00/3-1745, 17 Mart 1945. Büyükelçi Laurence
A. Steinhardt’ın aktardığı söylentilerden biri kabinedeki yerini kaybeden Maliye Bakanı Fuad Agralı hakkındadır. Ankara
Radyosu sanatçılarından biri ile olan ilişkisi nedeniyle kabine dışı bırakılmıştır. Bu konu halk arasında “Ya sabun zeytinyağ/Ya
Perihan Altındağ!” deyişiyle popüler hale getirilmiştir. Agralı’nın zeytinyağı piyasasındaki faaliyetleri de eleştiri konusudur.
Genelkurmay Başkanı General Kazım Orbay ve Meclis Başkanı Abdulhalik Renda ile ortak olarak İzmir yakınlarında zeytinlikleri olduğu; mübadeleyle Türkiye’den ayrılan Anadolu Rumlarına ait zeytinliklerin onlara tahsis edildiği söylentisi dolaşmaktadır. O yılların Türkiye’sini özetlediği belirtilen bir başka deyiş de şudur: Memur darda/Köylü barda/Tüccar kârda/Müteahhit
ihtikârda(vurgunda)/Başvekil hovarda/Ve Cumhur Reisi Konservatuarda!”
40
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ri hakkında derin incelemeler yaptırmış; banka ve tapulardaki var yoklarını tespit
ettirmiş. Merkezi İsviçre’de bulunan bir teşkilât vasıtasıyla yabancı memleket
bankalarına para yatırmış olanları öğrenmek istemiş; bununla da kalmamış bu teşkilâtın şefi büyük para karşılığı Ankara’ya getirilmiş, dünyanın her tarafından eski
yeni Türk devlet adamlarının yatırdıkları paralar kendisine araştırılmış ve bir liste
elde edilmiş. Fakat hükümet ne listeyi neşredebilmiş ne de bu listede olanlar hakkında kovuşturma yaptırabilmiş. Çünkü bu liste neşrolunursa başımız üstünde tuttuğumuz birçok kimselerin foyası meydana çıkacakmış…
“Hiç pervası kalmayan bu adamı, bayat ve bayağı taktikasını yüzüne çarparak,
dosdoğru mahkemeye gönderecek bir kayıt bulunacak kadar, kanunlarımızın, şahıs
ve kurumlar namus ve şerefini kâfi derece şiddetle koruyamaz halde olmasına esef
etmemek mümkün müdür?..
“Namus ve şerefe saldıranların serbest, bizzat namus ve şerefin himayesiz olduğu bir korkunç devrin, bu memleketi anarşiye boğmasına engel olmamız, demokrasi gelişiminde en fazla dikkat edeceğimiz noktalardan biridir.”41
Falih Rıfkı Atay Tan olayını bir gün sonra değerlendirir: Ona göre gençlerin gös-

terisi hazırlıksız ve heyecan eseridir. 42 Bozguncu gazetelerin tahriki sonucu meydana
gelmiştir. “Bu gazeteler, Cumhuriyet hükümetinin Türk demokrasisini geliştirme
yolundaki hoşgörürlüğünü ve sabrını, bizzat rejimi sarsmak, Büyük Millet Meclisi’nin itibarını düşürmek, Devlet nizamını ve kanunlar otoritesini hiçe saymak için
sömürmek, bu milletin kurtuluş ve kalkınma bayrağını bir istibdat devri gibi tanıtmak
istemişlerdir. Şahıs ve kurum namus ve şerefine, hiçbir insaf ve sorum hissi duymaksızın küstahça dil uzatmışlardır. Büyük Millet Meclisine karşı hücum ve saldırışları
açıkça yasak eden kanunlara meydan okumuşlardır. Hükümet,bu taşkınlığın yatışıp
tabii ve ölçülü tartışmalar devrine gireceğini umarak, elindeki yetkileri kullanmamış
ve geçici sayılan bir buhranın ilk tepkilerini tamamen karşılamak istememiştir. Halk
sağduyusunun hakemliğine ve gerektiği zaman nizam ve kanun otoritesinin tam
işleyeceğineitimattan doğan bu hoş görürlük ve sabrın bile rejim düşmanlarının ancak
cüretini arttırmağa yaraması ve Hükümetin çekingenliğine verilmesi esef edilecek bir
şeydir.”43
3. Sonuca ilişkin değerlendirme
Serteller Cumhuriyet döneminin ilk kuşak gazetecilerindendir. Yaşadıkları dönemin özelliklerini ve sınırlarını iyi bildiklerine kuşku yoktur. Siyasal iktidarı eleştir-

41

Ulus, 4 Aralık 1945.
Olaylar sırasında öğrenci olan ve gösterileri izleyen Orhan Birgit, mitingin düzenleme sonucu yapılmış olduğu görüşündedir. Evvel Zaman İçinde, Doğan Kitap, 2005, s.32.
43
Ulus, 6 Aralık 1946.
42
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menin bedeli olduğunun bilincindedirler.Bu bedeli hapis yatarak, yayın faaliyetlerine
geçici ara vermek zorunda kalarak, yetkili kişilerin pek çok kere uyarısına maruz
kalarak ödedikleri de bilinmektedir. 44
Ama 4 Aralık’ta olanların akılları zorlayan acımasızlığı karşısında çaresiz kaldıklarını,umutsuzluğa kapıldıklarını söylemek yanlış olmaz. Valinin evinize dönmeyin
uyarısı45 ile günlerce evlerinden uzak, dostlarında konuk olmak zorunda kalan, 46 evlerine döndüklerinde de sürekli polis takibinde bırakılan; olaylardan zarar görmelerine rağmen, sanık olarak tutuklanan, aylarca gözaltında tutulan, hapis cezasına çarptırılan yine onlardır. Üzüntü ve sıkıntıdan boynunda çıkan kan çıbanı ile uğraşmak
zorunda kalan da Zekeriya Sertel’dir.47 Sabiha Sertel’in daha az etkilendiği söylenemez.48 Bütün sıkıntılara rağmen tutuklu olarak yargılandıkları davada kendilerini
kararlılıkla savunurlar.49Mahkûm olurlar ancak Yargıtay’ın bozma kararı ile özgürlüklerine kavuşurlar.
Olaylara Sertellerin (ya da Baykurtların) yayınlarının yol açtığını öne sürmek
haksızlıktır. Bu yönde en küçük bir kuşku bile Tan’ın (La Turquie’nin) kapatılması,
Görüşler’in (ve Yeni Dünya’nın) yayın izni almaması ya da yasaklanması sonucunu
yaratırdı.
Bu 1931 basın yasasının hükümete genel siyasete aykırı yayınları kapatma yetkisi
veren 50. maddesinin alışıldık bir uygulaması olurdu. Böyle bir yasal olanak ve uygulama varken, hükümetin “Sovyet yanlısı” yayınlara karşı, Nadir Nadi ve Falih Rıfkı Atay’ın dile getirdikleri gibi, demokrasiye geçiş sürecinde yurttaşların tepkilerini
diledikleri gibi göstermeleri özgürlüğünü tanıması açıklaması inandırıcı değildir.
Böyle bile olsa, bu politika değişikliği, ilk ve son defa Tan ve La Turquie matbaalarının tahribi ve gazetelerin yayınlanamaz hale gelmesinde kullanıldığından sorumluluk sadece göstericilerin omuzlarına yıkılamaz. Bu durumda 4 Aralık Vandallığının
açıklanmasına ihtiyaç vardır.
Gösterilerin amacı komünizmi lanetlemek olduğuna göre sorgulamanın öncelikle
bu konuda yapılması yerinde olacaktır. Gelişmelerin, Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinde gerginliğe yol açan Sovyet isteklerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Sovyetler Birliği’nin 1945 Haziran’ında Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’e iletilen sınır

44

Roman Gibi, s.203.
Hatırladıklarım, s.270.
46
Serteller 4 Aralık gecesinden itibaren 4-5 gün Kalamış’ta Müzehher ve Vâ-lâ’nın misafirleri olurlar. Müzehher Vâ-Nû,
Bir Dönemin Tanıklığı, Cem Yayınevi, Tarihsiz, s.79.
47
Yıldız Sertel, Babam Gazeteci …, s.306.
48
“Serteller soğukkanlı insanlardı ama ilk anlarda çok sarsılmışlardı. Sabiha Hanım büyük kaza sonucu ölümden kurtulmuşa benziyordu.” M. Vâ-Nû, a.k., s.82
49
Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel, Davamız ve Müdafaamız Makaleler, İddianameler, Müdafaalar, Mahkeme Kararları,
Yargıtay Kararları, 1946.
45
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değişikliği ve boğazların ortak savunulması istekleri ilişkilerde ciddi rahatsızlık kaynağı olmuştur.50
İngiltere ve ABD’nin gelişmelere başlangıçta kayıtsız kalmaları Türkiye’nin yalnızlık duygusunu arttırmıştır. Türk hükümetinin bu isteklere ilk andan itibaren karşı
durduğunu ve geri adım atmadığını biliyoruz. Sovyetler Birliği’nin bir yıl sonra verdiği notada sadece boğazların ortak savunmasını dile getirmesi de yeni uluslararası
koşullarda sonuçsuz kalmıştır.51 Bunalımın ciddi bir güvensizlik ortamı oluşturduğu
ve Türkiye’nin iç gelişmelerini etkilediği bilinmektedir.52
Tan olayının bu gelişmeler sırasında meydana gelmesi hükümetin Sovyetlere karşı kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sovyet hükümetinin saldırgan tutumunun faturasını “Sovyet yanlısı” yayın organları ödemişlerdir.53 Gençliğin
demokratik(!) tepkisinin komünizm tehlikesini ortadan kaldırması önemlidir çünkü
dünya yazınına daha sonra, ABD’deki uygulamalar sayesinde, McCarthy’cilik olarak
giren, düzeni eleştirenlere, karşıtlarına (komünistlere) karşı yürütülen cadı avının
erken Türkiye örneğini oluşturur.54 CHP iktidarının son yıllarındaki bu politika DP
tarafından daha büyük bir şevkle sürdürülecektir. NATO üyeliği, dış politikanın
ABD’ye bağımlı hale getirilmesi, sol kanadı olmayan bir demokrasinin icadı 55, Türkiye’de her türlü sol örgütlenmeyi 1960 sonrasına kadar olanaksız hale getirecektir. 56
Tan olayının sadece komünist faaliyetleri önlemek için gerçekleştirildiğini söylemek doğru olmaz. Olayın birden fazla amaca hizmet ettiğini dikkate almak gerekir.
Bunlardan biri,kurulma sürecini yaşayan DP’nin, komünistlerle işbirliğinin gözler
önüne serilmesi konusudur. Hükümet, DP’nin müstakbel kurucularının muhalif basınla, özellikle de Tan ekibi ile yakın ilişkide olduğunun, ortak toplantılar yapıldığının farkındadır. Celal Bayar Moda’daki evde Sertellerin birçok kere konuğu olmuştur.57
Görüşler’in yayınını duyuran afişlerde belirtilen yazarlar arasında DP’nin önde
50
Metin Toker, Türkiye Üzerinde 1945 Kabusu’nda (Akis Yayınları, 1971) bu sürecin çok sıkıntılı olduğunu ve yaşamsal
önemi dolayısıyla sinirlerin olağanüstü gerilmesine yol açtığını anlatır.
51
Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İletişim, 1991, s.38 v.d.
52
Yalçın Küçük’ün olaylara ilişkin farklı yorumunun hatırlanmasında yarar vardır. Yalçın Küçük, olaylarda Sovyet tehdidinden çok, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin doğu sınırlarında ortaya çıkan “otonom cumhuriyetler”in yarattığı tehlikenin belirleyici olduğu düşüncesindedir. Küçük’e göre gelişmelerden endişe duyan Türkiye’nin başarıyla uyguladığı politika,
Batılı ülkeleri Sovyetler Birliği ile karşı karşıya getirecektir. Başka bir deyişle Soğuk Savaş’ın çıkışı “Türk diplomasisinin
büyük başarısıdır”. Sırlar, Salyangoz Yayınları, 2006, s.374.
53
Dönemin önde gelen yöneticilerinin (İsmet İnönü, Hilmi Uran) anılarında konuyla ilgili bilgiye rastlamak olanaksızdır.
Bilgi edinme yasasının getirdiği sınırlamalar da araştırmacıların işini kolaylaştırmamaktadır.
54
Yalçın Küçük komünizm tehlikesinin keşfinden sonra en az iki yıl süren bir “sağ terör” uygulamasının başladığını yazar.
Sırlar, s.378. Sağ terör burjuva muhalefet ile sol arasındaki bütün ilişkileri koparmıştır. Bundan sonra DP sola ve aydınlara
kapanacaktır. A.k., s.386.
55
Cüneyt Akalın, Soğuk Savaş ABD ve Türkiye-1, Olaylar-Belgeler (1945-1952), Kaynak Yayınları, 2003, s.26.
56
DP döneminin McCarthy’ciliğine halk arasında tekrarlanan şu tebessüm ettirici örnek tanıktır: Yeşilköy’de uçaktan inen
Amerikalılardan kuşkulanan polis “Siz komünist misiniz?” sorusuna “Ne münasebet biz antikomünistiz!” yanıtını alınca “Ne tür
komünist olduğunuz bizi ilgilendirmez, buyurun karakola!”
57
M. Vâ-Nû, A.k.,s.68-69.
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gelen isimleri, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü de vardır. Tan matbaasını yıkan “demokratik” hareket DP’yi de daha kurulmadan zor durumda bırakabilecektir. Bunun ilk farkına varanlardan biri yine Ahmet Emin Yalman’dır. 1 Aralık
günü Vatan’da, Görüşler’in Tan-Yeni Dünya cephesi Celal Bayar, Tevfik Rüştü
Aras, Fuad Köprülü, Adnan Menderes, Mehmet Ali Aybar gibi siyaset ve bilim
adamları arasında ortak bir cephe varmış gibi izlenim yaratmaya çalışmasının üzüntü
yarattığını ve halk arasında kötü bir izlenim oluşturduğunu yazar.58 Aynı gün DP’nin
kuruluş çalışmalarının hızlandığını da duyurur ve Celal Bayar’ın Kemalizm’den başka herhangi bir ideoloji ile alakası olmadığını birinci sayfadan duyurur.59 Bununla da
yetinmeyip gazetesinin tam bir düşünce özgürlüğü içinde yaptığı yayının adı geçen
gazete ve dergilerin yayını ile ilgisi olmadığını duyurur.
Aralık ayı başında Sovyetler Birliği ile yaşanan gerginliğin yol açtığı ortamda bütün muhalefetin baskılanması amaçlanmış olsa bile gelişmeler bunu olanaksız kılmış
görünmektedir. Bunda Ahmet Emin Yalman, Peyami Safa ve Ziyad Ebuzziya gibi
gazetecilerin60 çabaları ve DP kurucularının partinin kuruluş çalışmalarını hızlandırarak kamuoyunun gündemini işgal etmeleri de rol oynamıştır. 4 Aralık’ta olayların
sürdüğü saatlerde Cumhurbaşkanı İnönü’nün Celal Bayar’la görüşme yapması da bu
konunun kapandığının işareti sayılabilir.61 7 Aralık’ta Ahmet Emin Yalman kurulmak üzere olan partinin bazı solcular tarafından kundaklanmak tehlikesi geçirdiğini
yazacaktır.62
Tan olayının bir başka boyutu savaş sırasında artan haksız kazançlar, karaborsa ve
fiyat artışlarının geniş kitleleri çok rahatsız edecek boyutlara ulaşmış olmasıdır. Sovyet tehdidi, Sertellerin öngördüğü gibi, Türkiye’deki Amerikan etkisinin artmasına
yol açmıştır, ama Amerikan etkisini arttıran Sovyet taleplerinden çok, savaş içinde
palazlanan toplumsal kesimlerin çok partili hayatın getireceği “tehlikeli” fikirlere

58

Vatan, 1 Aralık 1945.
Müzehher Vâ-Nû bu gelişmeler sırasında Ankara’da tanık olduklarını şöyle aktarır: “Ankara Palas’ın salonunda gazeteciler arasında bir kaynaşma var. Derken Ziyad Ebuzziya girdi salona, iki kişiydiler. Yanındakini tanıyamadım. Kimdi? Yürüdü
bir gruba doğru. “Tamam… Yarın tekzip edecekler” dedi. Neyin yalanlanacağı belliydi. Demokrat kodamanlar, Tan’cılarla yani
sol cephe temsilcileri ile birleşeceklerini ve Görüşler’e yazı yazacaklarını yalanlayacaklardı.”, A.k., s. 69-70.
60
Peyami Safa da 30 Kasım günü Tasvir’de Celal Bayar’a komünist gruba katılıp katılmadığını soracaktır.
61
Cumhuriyet, 4 Aralık 1945.
62
A.E. Yalman olaylar dolayısıyla gündeme gelen solculuk konusunda değerlendirme yapar. Ona göre ülkemizdeki solcul arın bir kısmı doğrudan doğruya para alan Rus ajanlarıdır. Bir diğer kısmı Rusya’ya dayanarak, kestirme yoldan çıkar beklentisinde olanlardır. Üçüncü bir kısmı toplumdaki eksikleri gören, bunların meşru yollardan düzelmesini olanaksız sayan ve üzüntü
içinde Rusya’ya ümit bağlayan devrimci ruhlu kimselerdir. Bunlardan başka bağımsız ve ileri görüşlü, samimi ve vatansever
bazı kimseler de vardır. Geri fikirliler onları yanlış olarak solcu saymakta ve Moskova damgalı solcular da atik davranarak b u
gibilere haksız yere sahip çıkmaktadırlar. Yalman ülke siyasetinin dengeli yürütülebilmesi için de düşünce üretir: Ülkede var
olanla yetinmeyen ve gelişme yollarını arayan içten, cesur, genç yurttaşlara ihtiyaç olduğunu söyler. Bunların bir kısmı açık ve
ümit verici yolla bulamadıkları ve aşırı sağın baskısı altında bir başka aşırılığa giderek, hiç farkında olmadan, kurtuluşu Moskova’ya giden yollarda aramaları ülke açısından bir felakettir. “Bunlara cankurtaranlar atılması, demokrasi ve hürriyet rejimine
kazanılmaları, vatani bir rejim içinde ümit kapıları görebilmeleri lazımdır.”
59
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karşı korkuları ve ufukta beliren Amerikan sermayesine aracılık özlemleridir. 63
Serteller bu gelişmelerin farkındadırlar ve savaş döneminin yarattığı zenginlerin sorgulanmasından yanadırlar. Tan olayı ile bütün bu tartışmalar ve olası araştırmalar
kesilecektir. Bu açıdan bakıldığında Sertellerin “kabahatleri”“Sovyet yanlısı” olmaları değil, Falih Rıfkı’nın 4 Aralık günü ayrıntılı olarak anlattığı ve eleştirdiği zenginliklerin sorgulanması isteğidir. Kaynağı, nedeni ne olursa olsun bütün mal varlıklarının sorgulanması çağrısı tehlikeli bir girişimdir. Bundan rahatsızlık duyacak pek çok
kişi ve kesim olabilir. Buna gazete ve gazeteciler de dâhildir.Savaştan çıkar sağlayanlar geleceğe bakılmasından yanadırlar. Savaş yıllarının defterlerini karıştırmanın yararı yoktur. Ancak işin ilginç yanı bu konuyu açan da Serteller değildir. Zekeriya
Sertel konuya kendini savunmak için girmek zorunda kalmıştır. Sivas’ta yayınlanan
Ülkü gazetesine CHP’nin mali yardımını sorgulaması üzerine, 64 gazete de Sertellerin
Tan’a ve Moda’da bir eve sahip olabilmek için nereden para bulduklarını sorar. Sertel yanıtında kendilerinin yaptıklarının belli olduğunu, hükümetin hesaplarını elbette
inceleyebileceğini ama bunu bütün Türk gazeteleri ve hatta bütün Türk vatandaşları
için yapılmasını istediklerini yazar.65
Savaş döneminin yolsuzlukları konusu da Zekeriya Sertel’in keşfedip gündeme
getirdiği bir konu değildir. Şevket Süreyya Aydemir’in yazdıklarını aktarmak aydınlatıcı olacaktır:
“İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve hükümetin nice güçlükler ve çaresizlikler
içinde başvurduğu iaşeyi tanzim tedbirlerine karşı memleketin bir kısım çevrelerinden gelen insafsız direnişler, bu savaş sona ererken Reisicumhur İnönü’yü bu
çevrelere karşı çok kırgın bir halde bulunduruyordu. İnönü bu ruh halini, daha savaş içinde şiddetle açığa vurdu. Mesela 1 Ekim 1942 nutkundan şu parçaları alalım:
“Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası, bütün
vatanımızı ıstırap içinde bulunduruyor.
“Acı ile hatırlamalıyız ki, milletin iaşe işlerini tanzim etmek yolunda cumhuriyet hükümetinin sarf ettiği gayretlere, iki seneden beri toplumumuz tarafından hiç
yardım edilmemiştir.
“Bulanık zamanı, bir daha ele geçmez bir fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası
ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret malı yapmaya yeltenen, gözü
doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politika ihtirasları için büyük fırsat
sayan ve hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı,
63

T. Timur, a.k., s.49.
Tan, 24 Kasım 1945. CHP’nin gazeteye 400 bin lira verdiği duyurulur.
65
Tan, 1 Aralık 1945. Ayrıca bkz. Tevfik Çavdar, İz Bırakan Gazeteler ve Gazeteciler. Babıâli’den Geriye Ne Kaldı?, İmge, 2007, s.542.
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büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir surette kundak sokmaya çalışmaktadır!”66
Tan olayının, Sertellerin damadı Frank O’Brien’ın da belirttiği gibi, sıkıyönetim
altındaki bir kentte hükümetin onayı ve yardımı olmadan gerçekleşmesine olanak
yoktur. Ancak hükümetin tam olarak ne istediğini bildiğimizi söyleyemeyiz. Sovyet
isteklerinden bunalan hükümet, “Sovyet yanlısı” yayınlara gözdağı vermek mi yoksa

demokratik protesto görüntüsü altında yok etmek mi istemiştir? Birincisi kesindir,
ama ikincisinden emin olmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.67 Cumhuriyet
arşivlerinden bu konuda yeni bilgi ve belge edinmeden yargıda bulunmak olanaksızdır. Ama Falih Rıfkı’nın savaşın yarattığı zenginlikler konusundaki değerlendirmelerinin İnönü’nün görüşleri ile uyuştuğunu söylemek zordur.Gözdağı vermek için başlatılan girişimin, sorgulamalardan rahatsızlık duyan kesimlerin etkisi ve katkısı ile
yok etme girişimine dönüşmüş olması da mümkündür. Başka bir deyişle, Tan, Görüşler ve Yeni Dünya’nın yayınları Sovyetler Birliği’nin istekleri konusunda duyarlı
bir kitlenin yönlendirilmesi için işe yaramıştır. Sonrasında olanların boyutu konusunda aynı şey söylenebilir mi? Bugüne kadar yapılan açıklamalar hükümetin bilgisi ve
onayı ile gençliğin kızgınlığını öne sürmektedir. Ancak bu konuların gerçekten iyi
anlaşılabilmesi için, basın dâhil, savaş döneminin yarattığı zenginlikler/fırsatçılıklar
konusunda daha çok bilgiye gereksinim vardır.
Tan olayının uluslararası büyük güçler açısından da irdelenmesi gerekir. Basın
dünyasının bu güçler tarafından yakından izlendiğine kuşku yoktur. Özellikle İngiliz
diplomatik belgelerinde gelişmeleri anlamaya yardım eden önemli ayrıntılar vardır.
Bunlardan biri ve önemlisi La Turquie ile ilgilidir. Belgeler bu gazetenin, 1942 yılında İngiltere’nin politikalarının desteklenmesi için İngiliz hükümetinin mali desteği ile
kurulduğunu yazmaktadır. Ama gazete 1945 sonlarında rahatsızlık verecek biçimde
Sovyet yanlısı bir politika izlemeye başlamıştır.68 Gelişme bununla da sınırlı değildir:
Serteller, Baykurtlar, Sabahattin Ali, Esat Adil ve onlar gibi solcu yazarlar bir grup
oluşturarak komünist fikirleri yaymak üzere yeni günlük ve aylık yayınlar çıkarmayı
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Ş.S.Aydemir, İkinci Adam, 1938-1950, 7. Basım, C. 2, s.344-345
Orhan Birgit yıllar sonra olayları anlatırken, mitinge katılanların bazılarıyla sonradan dost ve arkadaş olduğunu, bunların
hiçbirinin düzenleme sırasında matbaanın tahribini akıllarından geçirmediklerini içtenlikle söylediklerini kaydeder. Evvel Zaman İçinde, s. 34.
68
1941 yılında savaşın kritik döneminde İngiltere’nin görüşlerini daha iyi yayabilmek için yapılan öneriler doğrultusunda
La Turquie bir yıl sonra Pera’da yayın hayatına başlar. Sahibinin Türk olması zorunluluğu nedeniyle Basın Ataşesi Leigh
Ashton Vedad Baykurt’u önerir. Yılda 8000 İngiliz Lirası destekle gazete yayına başlar. İçerik Prof. Adam’ın sorumluluğund adır. Gazete başarılı olur, kendine yeterli hale gelir. 1943 sonlarına doğru Leigh Ashton, Baykurt’un mali konularda yeterince
titiz olmadığını fark edince savaşla ilgili durumun daha iyi olması nedeniyle, Büyükelçinin onayıyla, mali desteğin kesilmesini
önerir. Onay alınınca karar 17 Haziran 1944’de Vedad Baykurt’a bildirilir. Baykurt dış destek olmadan yayını sürdürmeye
kararlıdır. Ancak zorlanınca yayını durdurmayı düşünür. Sonra durumu yeniden düzeltir; Cami Baykurt’un katkılarıyla gazete
Sovyet yanlısı ve İngiltere karşıtı hale gelir. Cami Baykurt’un İşçi Partisi hükümetinin kurulması ile İngiltere’nin Moskova’nın
etkisine girdiğini yazması İngilizleri çileden çıkartacaktır. Public Record Office, FO 371/48710, 22 Aralık 1945.
67
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planlamaktadırlar. Bu maksatla Turkishe Post’un matbaası 95 bin liraya satın alınmıştır. Yeni Dünya burada basılmaktadır. La Turquie dışındaki bütün öteki yayınlar
Tan matbaasında basılacaktır.69
İngiliz belgelerine göre, iki önemli matbaa ile sayılarının artması öngörülen yeni
yayınlarla güçlü bir grup ortaya çıkmaktadır. Tan 9.000, La Turquie 2.000 dolayında
satılmaktadır. Yeni Dünya 15.000 basılmış ancak 2.500 satmıştır. İyi hazırlanmış Görüşler çok yüksek sayıda 22.000 satılmıştır. Esat Adil’in Gün’ü 2.000 tiraja sahiptir.70 Dahası,Sovyetler Birliği’nin İstanbul konsolosluğuna Ankara’daki Büyükelçilikte basından sorumlu olarak çalışan Grubiakov atanmıştır. Becerikli ve Türkçe bilen bu görevlinin İstanbul’a atanması da basın üzerinde Sovyet etkisinin artacağını
düşündürmektedir.71
Başka hiç bir etken olmasa İngiliz diplomatik belgelerindeki bilgiler, Tan olayının
bir İngiliz girişimi olduğunu düşündürtebilirdi. Denetlemek için çaba sarf ettikleri,
masraf yaptıkları basının denetimden çıkarak ve giderek Sovyet yanlısı ve İngiliz
karşıtı haline gelmesini kabul edilebilir bir gelişme olarak görmeleri zordur. Üstelik
Sovyet etkisi giderek artmaktadır. CHP’nin kitleleri harekete geçirmesi ile “yılanın
başının küçükken ezildiği” anlaşılmaktadır.
1945 sonlarında Amerikan diplomatik belgelerinin, Türkiye hakkında, İngiliz belgelerindeki kadar ayrıntılı gözlemler ve bilgiler içerdiği söylenemez. Amerikan Büyükelçisinin Tan olayına ilişkin görüşleri, aynı fikirde olmadığını söylese de, Frank
O’Brien’ın düşüncelerine yakındır. Washington’a böyle bir olayın hükümetin bilgisi
dışında gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu bildirir. Kanıtlar hükümet ve CHP’nin
gösterileri planlamasalar da bilgileri içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bunun
nedeni sansür uygulamaktansa, komünist esinli olduğuna inanılan eleştirilerin durdurulma isteğidir. Ancak kimse bu kadar ileri gidileceğini kestirememiştir.72
ABD Büyükelçisi Türk basınının hep bir ağızdan “kızıl” olmakla suçladığı
Sertelleri, sırf Amerika’da okudukları, Amerikan gazeteciliğinin uygulamalarını Türkiye’ye getirdikleri için savunma çabası içine girmemiştir. ABD hükümetinin o günlerde henüz Sovyet istekleri konusunda Türkiye’yi destekleme niyeti ve isteği olmamasına rağmen Büyükelçi temkinli bir biçimde Sovyet yanlısı olanlardan uzak durmayı tercih etmiştir. Sertellerin ABD Büyükelçisi ile ilişkileri yoktu; Moda’daki evin
konukları arasında adı geçmez. Bir kere ayaküstü konuştuklarını Büyükelçi söylemektedir. Ama Türk iç politikası konusunda Büyükelçi’yi bilgilendiren, DP kurucu69

A.k., 7 Aralık 1945.
A.k.
71
A.k.
72
NARA, 4 Aralık 1945, 867.00/12-645.
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larına da akıl veren Ahmet Emin Yalman, “güvenilir” kaynaktır. Büyükelçi kararları
bu kaynağın verdiği bilgilere dayanır. Bu nedenle olan biten karşısında Sertellere
karşı duyarsızlığı ilk andan itibaren kesin ve nettir. Sonrasında bu tutumu kendince
haklı gösterecek düşünceler geliştirmiştir. Sertellerin yaşamlarının doğrudan tehlikede olmadığı, saldırıya uğramadıkları görüşü bunun bir kanıtıdır. Onları “başından
savmak” ve bir biçimde ABD’ye gitmelerini önlemek için vize başvurularına yönlendirmesi de bunun bir başka kanıtıdır.73 Sonuç, zarar görenlerin dışındakileri memnun
edecek niteliktedir. Tan gibi çok okunan muhalif bir gazete ortadan kalkınca Ahmet
Emin Yalman’ın gazetesi, Vatan, DP’nin iktidara gelişine kadar tek muhalif gazete
olacaktır.74
Tan olayı, basının çok önemli, kendi haline bırakılamayacak, mutlaka denetlenmesi gereken bir alan olduğunun Türkiye örneğini oluşturmaktadır. Çeşitlenen, ilgi
çeken, tiraj arttırmayı öğrenen bir sol basın sadece Türk siyasal hayatını değil, cılız
da olsa sermaye çevrelerini, rant peşinde koşan fırsatçıları ve çok doğal olarak da
bölgeyle ilgili ülkeleri tedirgin etmiştir.
Türk siyasal yaşamının sorgulanmasını, tek parti döneminin yanlışlarının gözden
geçirilmesini, değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için yapılması gerekenleri
tartışmayı savunan basın hemen ve çok kolay bir biçimde Sovyet yanlısı, Sovyetler
Birliği tarafından desteklenen basın olarak damgalanmıştır.
Bu cephede yer alanların var olan düzeni eleştirdikleri bilinmeyen bir konu değildir. Hemen bütün isimler Türk soluyla özdeştir. Hiçbir uygulamadan sorumlu olmadıkları halde eleştirileri yüzünden baskıya uğramışlardır. Karşılarındaki siyasetçi ve
gazeteci koalisyonu yönetimden ve uygulamalardan sorumlu insanlardır. Bunların
ayrıcalıklı konumlarından her zaman yararlandıkları bilinen bir gerçektir. Özellikle
bazı seçkin gazetecilerin savaş sırasında hem Türk hükümetinin hem de ABD, İngiltere ve Almanya hükümetlerinin ilgisini çektiği de biliniyor. Savaş koşullarında zorlukla da olsa yurt dışına yolculuk yapabilen ve savaşın kaderinde rol oynayan ülke-

73

Bu uygulamalar bugün için de geçerlidir. Türk kamuoyu kaçakçıların, hırsızların ya da Cumhuriyet düşmanlığı yapanların kolaylıkla ABD vizesi alabilmesine rağmen, öğrencilerin, sanatçıların, yurttaşların Elçilik önünde uzun kuyruklar oluşturmasının nedenini anlamakta zorluk çekmektedir. Olan bitenler hatırlanmadan bu uygulamaların anlaşılmasına olanak yoktur.
Serteller örneğinden de anlaşıldığı gibi, aslolan ABD’nin çıkarlarıdır. İnsan hakları bu çıkarlara hizmet ettiği ölçüde saygı görür.
74
Ahmet Emin Yalman’ın DP’nin iktidara gelmesinde etkili gazetecilerden biri olduğu ve uzun süre DP’ye destek verdiği
bilinir. Kemal Bağlum, 1956 yılında Adnan Menderes’in DP Grubu’nda “Siz isterseniz hilafeti, hatta padişahlığı bile getirebilirsiniz” sözlerini Vatan’a yazdığını ama Ankara’da bulunan ve gazetenin o günkü sayısını henüz görmemiş olan Ahmet Emin
Yalman’a aktarınca, Yalman’ın “Başbakan böyle bir şey söylemez. Böyle bir haberi de bana sormadan yazamazsın” dediğini,
“Yazdım ve gazetede manşet” yanıtını alınca kahvaltı masasını kızgınlıkla devirirken “Sizi kovuyorum” dediğini anlatır.”
(Anıpolitik, 1945-1960, Bilgi, 1991, s. 11-12.) Bağlum bu olayı Rüzgarlı Sokak Belgeseli’nde (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009) renkli üslubuyla anlatır. Ahmet Emin Yalman aynı konuyu kısa ve farklı biçimde aktarır. Yakın Tarihte Gördüklerim
Geçirdiklerim, C.4, s.329. Nazım Hikmet 1959 yılında Ahmet Emin Yalman’ı anlatan şu satırları yazar: “… ve Ahmet Emin
Yalman/önce Alaman oldu sonra Amerikan/Ona göre her devirde, her zaman/satılacak bir gazeteydi “Vatan”/ve hazret sattı
vatanı/Hapse atacaklarmış Ahmet Emin Yalmanı/Amerikana yaranmaktaki rekabet yüzünden/Hapisteki hırsızlara acıyorum
ben/ahlakları bozulacak/Emin Beyle aynı damda yaşıyarak”, Bütün Eserleri, C.2, s.239.
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lerdeki gelişmeleri okurlarına anlatanlar onlardır.75 Onlar ve benzerleri tek parti döneminde olduğu gibi DP döneminde de gemilerini yürütecek, bu kez Menderes’e
bağlılıklarını dile getireceklerdir. DP’nin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra 27
Mayıs yönetimini, sonra demokratik sistemi, sonra 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü, sonra tekrar demokrasiyi savunacaklar ve daha önce savundukları bütün yönetimleri kötüleyeceklerdir. Bu kısır döngüye demokrasi, aktörlerine siyasetçi ve gazeteci denilmektedir.
Zekeriya Sertel’in, hayatta kalabilmek için ABD’ye iltica isteğinin tek olumlu sonucu, olaylar sırasında ve ertesinde can güvenliklerinin sağlanması olmuştur. Hükümet ABD Büyükelçisi’ne verilen sözü tutmuş, matbaalarını koru(ya)madığı, gazetecilik yaşamlarının sonlanmasını önle(ye)mediği Sertellerin can güvenliğini sağlamıştır.
Ama hapis tehdidi sürmüştür. Serteller buna rağmen ülkede kalmaya çalışmışlardır.
Zekeriya Sertel’in DP iktidarının ilk yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a ulusal
güvenlikle ilgili olarak sunduğu ayrıntılı rapor bunun kanıtıdır. 76 Zekeriya Sertel raporunda, Kore savaşının bir değerlendirmesini yaparak, Batılıların Türkiye’yi ittifaka
almak istemediklerini, isteseler de Türkiye’nin savunmasında etkili olamayacaklarını
belirtir. Türkiye için bu durumda en uygun politikanın tarafsızlık politikası olduğu
kanısındadır. Celal Bayar’ın ve DP’nin bu görüşlere itibar etmediğini; tersine NATO
üyeliğinin artık asıl hedef haline getirildiğini biliyoruz. Serteller böyle bir ortamda
kendilerine bir gelecek görmedikleri için ülkeyi terk edeceklerdir.77 Sonrası iyi bilinen sürgün yaşamı olacaktır. Zekeriya Sertel uzun uğraşlar sonucunda, kısa bir süre
ülkesine dönmüş olmasına rağmen, sonuçta eşi Sabiha Sertel gibi hâlâ yurt dışındadır. Sabiha Hanım Bakü’de, Zekeriya Bey Paris’te defnedilmişlerdir. Aileden yaşamının son yıllarını ülkesinde geçirebilen tek kişi Yıldız Sertel olmuştur. Moda’da
kurulan mutlu yaşam dünya ve Türkiye koşulları yüzünden hasret, üzüntü ve sıkıntılarla son bulmuştur.

75
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Demokrat Parti ve basın
Korkmaz Alemdar

D

emokrat Parti’nin (DP) on yıl süren iktidar döneminde iletişim politikalarından
söz edildiğinde akla önce “olumlu” yanlar gelir: 1950’de kabul edilen Basın
Yasası ve 1952’de basında çalışanların mesleki haklarını güvence altına alan yasa
bunlar arasındadır. Eğer DP iktidarı Türk siyasal yaşamında tek parti yönetiminin
sona ermesini, demokratik gelişimi engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasını sağlayan bir yenilikse, iktidar döneminin “olumlu” yanlarını vurgulamak yerindedir. Ancak bu yaklaşımla ileriki yıllarda önce basın sonra radyo açısından ortaya çıkan
“olumsuzluk”ları açıklamada güçlükler çekilir, çünkü DP iktidara geldikten kısa bir
süre sonra “özgür” basın yerine iktidarın denetimi altında basın yaratmak için bütün
olanakları kullanmaya başlamıştır. Onun için DP’yi yeni ve farklı bir siyaset uygulayıcısı olarak görmek yerine II. Dünya Savaşı sonrası koşullarında CHP’nin başlattığı
değişimlerin farklı toplumsal gelişme ve dengelerin etkisiyle yeni sürdürücüsü olarak
görmek gelişmeleri anlamaya daha çok yardımcı olacaktır.
DP’nin iktidara gelmesinde basının önemli desteği olmuştu. Seçim sonuçlarıyla
oluşan ortamda basın özgürlükçü yeni yasasına kavuştu. 1950 Temmuz’unda kabul
edilen basın yasası Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan 1931 yasası ve değişikliklerini yürürlükten kaldırmıştır.
Yeni yasayla önceki dönemin olumsuz olarak nitelenen düzenlemeleri ortadan
kalkar. Artık gazete ve dergi çıkartmak için izin almak zorunluluğu kaldırılmıştır;
bildirimde bulunmak yeterlidir. Gazete sahiplerinin cezai sorumluluğu yoktur; adı
kötüye çıkmış kişilerin basında çalışmasını yasaklayan hükme de yer verilmemiştir.
Basın davaları artık özel mahkemelerde görülecektir.
Gazeteciler açısından önemli bir başka yasa, çalışma koşullarını düzenleyen ve
1952 Haziran’ında kabul edilen yasadır. Gazeteciler bu yasa ile sendika kurma hakkına kavuşmuş, sosyal güvenlik kapsamına alınmış, kıdem tazminatı, iş sözleşmesi
gibi koruyucu hükümlere kavuşmuşlardır.
DP’nin basınla ilgili “olumlu” düzenlemeleri bu kadardır.
Bundan sonra demokratik bir toplumda basının işleyişini zorlaştırıcı önlemler dönemi başlayacaktır. Kuşkusuz bu “olumsuz” gelişmeler DP’nin izlediği ekonomik ve
siyasal politika ile çok yakından ilgilidir. ABD’ye bağımlı bir dış politika, ülke kay234
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naklarının kullanımındaki plansızlık, savurganlık çok kısa sürede ekonomik ve siyasal bunalımları beraberinde getirmiştir. Basın bu gelişmeleri izleyip kamuoyuna aktardıkça halkın oy desteğine sahip DP,hoşnutsuzluğunu yasal ve idari önlemleri arttırmakla göstermiştir. Aslında DP’nin basın konusunda başlangıçtan beri kuşkulu
olduğu söylenebilir. 1950 tarihli basın yasasının Meclis görüşmeleri sırasında kabul
edilmeyen bir maddesi bu konuda aydınlatıcı bir örnek olabilir. 1950 yılındaki yasa
tasarısının 31. maddesi şöyle düzenlenmişti:
“Rızaları hilafına şahısların hususi ve aile hayatları hakkında ima tarikiyle dahi
olsa yayında bulunanlar, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine iki aya kadar hapis
veya 200 liradan 2000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.”
Maddenin görüşülmesi sırasında Cezmi Türk, Nadir Nadi ve Sıtkı Yırcalı farklı
biçimlerde karşı çıkmışlar, savunusunu Bahadır Dülger yapmıştır. Dülger, basının
serbest olması yanında kişilerin aileleri, özel hayatları, şeref ve haysiyetlerinin korunması gerektiğini vurgular. “Bir adamın namusluluğunun veya namussuzluğunun
kıstasını bir gazetecinin eline verebilir miyiz?” diye de sorar.
Sıtkı Yırcalı kamu yaşamında görev alan kişilerin yaptıkları her şeyin milletin denetiminde olması gerektiğini savunur. Bu denetimi basın yapacaktır: “Eğer bu şekilde, umumi de olsa, hususi de olsa bütün müesseselerimizin kontrolünü ele almazsak,
basın hürriyetini binaya teşmil etmezsek başka türlü hâkimiyetlerin kurulmasına vesile hazırlamış oluruz” der.
Madde Yırcalı’nın teklifiyle yasa metninden çıkartılır. Bu, DP’de basının denetimi konusunda henüz ortak bir tutumun oluşmadığını da düşündürür.
DP’nin 1950 Haziran’ında Anadolu Ajansı yönetim kurulu üye sayısının 5’e çıkartılmasını istemesi, aynı yılın Eylül ayında resmi ilan yönetmeliğinde değişiklik
yapması iktidarını pekiştirmede ilk adımları olmuştur. AA gibi hükümete yakın kurumlarda yeni yönetime uyum sağlama daha kolay olmuştur. AA bunun bir örneğini
Kore Savaşı sırasında göstermiştir. Yönetim kurulunun izlenen haber politikası konusundaki memnuniyeti biliniyor. Ancak bütün gazetelerin hükümetle uyum içinde olduğu söylenemez. DP onlar için de 1953’ten itibaren yasal önlemlerini almaya başlamıştır:
1953 Temmuz’unda sıfat ve hizmetlerinden dolayı bakanlara yapılan hakaretin
takibi şikâyete bağlı iken, artık savcının, bakanın izni ile re’sen takibine bırakılması
kabul edilir.
1954’te “Neşir Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun”la namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi, itibar kırıcı yayın yapılması,
özel veya aile durumunun rıza alınmadan teşhiri altı aydan üç yıla kadar hapis ve
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1000 liradan 10 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılabilecekti. Bu suçlar resmi
unvanlı olanlara karşı işlendiğinde ceza üçte birden yarıya kadar arttırılabilecekti.
Ayrıca söz konusu suçların şikâyete bağlı olması kaldırılıyor, ancak savcının “mağdurun” yazılı iznini alması öngörülüyordu.
1954 yasası “devletin siyasi ve mali itibarını sarsacak veya ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak yalan haber veya havadislerin veya bu mahiyetteki vesikaların
yayınını” bir yıldan üç yıla kadar hapis, 7500 liradan az olmamak üzere para cezası
ile cezalandırmaktadır.
DP’nin basınla ilgili başka bir girişimi 1956 yılında olur. 1954’te kabul edilen basın yasasının bazı maddeleri değiştirilir. Altı aydan fazla hapis cezasına çarptırılanlar
sorumlu müdür olamayacak, imzasız yazıların sahibi, sorulduğunda 24 saat içinde
savcıya bil dirilecek, “memleket ahlâkını, aile nizamını” bozmak bir liradan 10 bin
liraya kadar cezaya çarptırılabilecektir.
Neşir yoluyla veya radyo ile namus, şeref ve haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunulması bir yıldan üç yıla kadar hapis, üç bin liradan 10 bin liraya kadar
para cezası gerektiren suçlar haline getirilir.
Bu gelişmeler içinde, II. Dünya Savaşı dönemi basınının durumunu hatırlatacak
biçimde gazeteleri yakından denetleyen, 6-7Eylül olayları nedeniyle ilan edilen sıkıyönetimi hatırlamak gerekir. Gazeteler 1955 yılında yayın yasağının ne olduğunu
tekrar hatırlamış, uyarılara uymama gerekçesiyle kapatılma cezasıyla karşı karşıya
kalmışlardır.
Gazetecilerin durumu
Ülkedeki sorunları basının yarattığı ya da sorunların onun tarafından tahrik edildiği düşüncesi DP ve onun başbakanı Adnan Menderes tarafından keşfedilmemiştir.
Genellikle demokratik olmayan yönetimlerin böyle düşüncelere kapılmaları yeryüzünde hep görülür. Basına yöneltilen denetleme önlemlerinin doğrudan hedefi de
genellikle gazetecilerdir. DP iktidarında hakkında dava açılan ve mahkûm olan pek
çok gazeteci vardır. Aslında gazetecilere baskı konusu da DP’nin gündemine çok
çabuk gelmiştir. Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın’ın dokunulmazlığı, Ulus’ta yayımlanan ve suç unsuru görülmeyen bir yazısı yüzünden 1952 yılında kaldırılmıştır.
Bu tarihten itibaren çeşitli tarihlerde pek çok gazeteci gözaltına alınacak, hapis yatacaktır: Yusuf Ziya Ademhan, Selami Akpınar, Cüneyt Arcayürek, Cemil Sait Barlas,
Beyhan Cenkçi, Bedii Faik, Tarık Halulu, Naim Tiralı, Metin Toker, Cemalettin Ünlü, Oktay Verel, Ahmet Emin Yalman.
DP ile basın arasındaki ilişkiler sıcak ve dostane biçimde bir arada bulunmaktan
şiddetli geçimsizliğe doğru gelişmiş, DP’nin 1960’ta denemeye çalıştığı Tahkikat
236
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Komisyonu baskı ve sindirme çabalarının son başarısız örneğini oluşturmuştur. Bu
gelişmelerde DP’nin uygulamalarının çok öğretici yanları olduğu söylenebilir. Ancak
ne yazık ki bu iyi yanlarıyla değil, olumsuzluklarıyla hatırlanacak bir uygulamadır.
Demokratik yöntemlerle iktidara gelen bir partinin, iktidarını sürdürebilmek için basına karşı giriştiği baskı ve sindirme yöntemleri, özel hayatı, kişilerin şeref ve haysiyetini koruma ya da devletin siyasi ve mali itibarını sarsıcı yalan haberleri engelleme
gerekçeleriyle sunulmuştur. Bunların hepsinin haksız veya yanlış olduğunu zaman
göstermiştir. Ama ne yazık ki tarih herkes için öğretici olamamaktadır.
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Demokrat Parti ve radyo
F. Gökçen Demirel

D

emokrat Parti’nin (DP) on yıl süren iktidar döneminde iletişim politikalarından
söz edildiğinde, en dikkat çekici nokta, iktidarı süresince kurmuş olduğu beş
hükümetin programında radyo ve basın için öngördüğü bir politikasının olmamasıdır.
Gelişmeler DP’nin kitle iletişimi politikalarını tepkisel bir şekilde oluşturduğunu göstermektedir.
DP’nin, iktidara gelmeden önce eleştirdiği radyo politikası, savaş koşulları içerisinde şekillenmiş bir politikaydı. Radyo, o tarihe kadar PTT Genel Müdürlüğü’ne
bağlı iken, 2. Dünya Savaşı ortamında 31 Mayıs 1940’da yürürlüğe giren 3837 sayılı
kanunla kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü’ne bağlanmış ve böylece tamamen devlet radyosu haline gelmişti. Kanun, Matbuat Umum Müdürlüğü ile birlikte ona bağlanan radyonun da görevlerini sıralamış ve savaş ortamının olağanüstü koşulları çerçevesinde radyoyu bir devlet radyosu haline getirmişti:
“Memleket içinde ve dışında milli siyaset ve menfaatlerimizi ihlale matuf olabilecek propagandaları karşılamak, rejimin dâhili ve harici siyaseti hakkında kamuoyunu aydınlatmak ve gereğine göre uygun göreceği araçları kullanarak yayın
yaptırmak ve yaydırmak, devlet icraatını kamuoyuna layık olduğu ölçü ve önemde
duyurmak, radyo postaları aracılığı ile halkın siyasi, içtimai, harsi ve bedii ihtiyaçlarını tatmin edecek programlar yapılması ve yayınlanmasını sağlamak, memleketi
yabancı memleketlere tanıtmaya yarayan her türlü faydalı yayını yapmak” (Aktaran Tokgöz, 1972:61-62).
Matbuat Umum Müdürlüğü 16 Temmuz 1943’de çıkan 4475 sayılı kanunla Basın
ve Yayın Umum Müdürlüğü adını aldı ve bazı örgütsel değişikliklere uğradı. Bu değişiklik ülke içinde basın yayını daha sıkı kontrol etme, ülke dışında ise özellikle tanıtmaya yönelik bir politikanın yürütülmesinde merkezilik sağladı. Dolayısıyla bir
önceki kanunun radyo üzerinde sağladığı tekeli güçlendirmiş oldu. Kocabaşoğlu bu
değişikliğin de savaş koşulları ile açıklanabileceğini, özellikle savaşın kaderinin 1943
başlarında belirmeye başladığı düşünülürse, hükümetin basın yayını müttefiklere dönük politikalarını yürütmede kullanma amacıyla, bu yeni örgütlenmeyi sağladığının
düşünülebileceğini belirtmiştir (1980:192).
Bundan başka iktidarın bir tek partinin elinde olması ve başka siyasi partilerin bu238
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lunmayışı da savaş ortamının yanında radyoda devlet tekelinin diğer nedenleri arasında sayılabilir. Kocabaşoğlu ayrıca bu dönem radyosunun savaşa dair doğru haber
vermenin yanı sıra, milli birliği korumak ve milli kültürü yaymak gibi toplumsal bir
misyon da yüklendiğini belirtir (1980:185). Savaş sonrasında ise, çok partili hayatın
başladığı 1946 yılından DP’nin iktidara geldiği 1950 yılına kadar olan zaman diliminde, sözü edilen koşullar kısmen değişmiş olmasına rağmen, dönemin iktidarının
radyoya karşı tutumu değişmemiş, radyo DP’nin, yoğun mücadele verdiği bir konu
olmuştur. Böylece bir yanda uzun yıllar kitle haberleşme araçlarını ve özellikle radyoyu kendi emrinde ve hizmetinde tutma ve kullanma alışkanlığı edinmiş bir iktidar,
öte yanda seçim yolu ile aynı iktidara adaylıklarını koymuş partilerin, kitleye etkili
bir şekilde seslenmek ve onu bir fikir, parti etrafında birleştirmek imkânını veren
radyodan eşit ölçüde yararlanmak konusundaki talepleri, karşı karşıya gelivermiştir
(Taşer, 1969:83-84). Demokrasilerde siyasi temsilin yeri ve önemi düşünüldüğünde,
ülkenin tek radyosunu tekelinde tutmak şeklindeki bir iktidar anlayışına karşı DP’nin
radyo konusunda mücadelesinin haklılığı anlaşılacaktır. Bu anlamda 1947’de, parti
adına yazdığı başmakalelerden birinde Genel Başkan Vekili Koraltan, DP’nin radyoyla ilgili mücadelesinin hem önemini hem de gerekçesini ortaya koyuyordu:
“Demokratik prensiplere sadık olduğunu iddia eden bir hükümetin ilk yapacağı
şeylerden biri, muhalefetin her türlü neşir ve propaganda vasıtalarından istifadesine imkân bırakmaktır. Bugün bütün dünyada matbuat kadar, hatta belki ondan daha mühim bir neşir şekli ve propaganda vasıtası olan radyoyu kendi inhisarında tutan ve muhalefetin ondan faydalanmasına imkân bırakmayan bir hükümetin, hatta
şeklen olsun, kendisinin demokratik prensiplere taraftar olduğunu iddia etmesine
imkân yoktur” (Aktaran Aksoy, 1960:24).
Nitekim bu haklı mücadelenin ilk kazancı, 1949’da siyasal partilere genel seçimlerde programlarını açıklayabilmeleri için, seçim gününden on beş gün önce başlayıp
iki gün önce biten zaman dilimi içerisinde radyodan parasız olarak konuşma yapma
izninin sağlanması olmuştur. Şartları sağlayan partiler konuşma metinlerini iki gün
önceden genel müdürlüğe iletmek ve bir gün içerisinde savcılık denetiminden geçirmek koşuluyla, radyodan propaganda konuşması yapabileceklerdi. Sonrasında, seçimlerden hemen önce, 16 Şubat 1950’de kabul edilen 5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile bu önceki düzenleme daha da genişletilmiş ve en az beş seçim çevresinden aday gösteren her partiye günde bir defa on dakika, yirmiden fazla seçim çevresinden aday gösteren her partiye ise günde iki kez onar dakika, radyodan propaganda yapabilme hakkı tanınmıştır. Ayrıca konuşma metinlerini iki gün önceden genel müdürlüğe iletmek ve bir gün içerisinde savcılık denetiminden geçirmek koşulu
kaldırılmıştır. Her iki değişiklik konusunda da DP’nin, demokratik hak ve özgürlükGazeteciler Cemiyeti
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ler bakımından, konuşma sürelerinin yetersiz olduğu, muhalefetin tam bir serbestlik
içerisinde konuşabilmesi gerektiği, bu nedenle konuşmaların önceden herhangi bir
denetime tabi tutulamayacağı, ancak sonrasında, konuşma suç teşkil eder nitelikte ise
soruşturmaya tabi tutulabileceği gibi itiraz ve eleştirileri oldu. Eleştirilen ve geliştirilmeye açık tüm yönleriyle birlikte bu düzenlemeler, demokratik anlamda olumlu
birer açılımdı. 1946’da DP’nin muhalefet partisi olarak ortaya çıkışı CHP yönetimini
önemli değişiklere sevk etmiş, bu değişikliklerden biri de, belirtildiği şekilde, radyo
politikalarında olmuştu. DP böylece iktidarından önce demokrasi kültürü adına oldukça olumlu gelişmelerin, faili değilse bile, itici gücü olarak iletişim özgürlüklerine
katkıda bulunmuş oluyordu. Ancak radyo konusunda DP’nin olumlu katkısı bu kadarla kalmıştır. Muammer Aksoy 27 Mayıs İhtilali’nin kısa bir süre sonrasında “…
medeni hiçbir milletin siyasi tarihinde, millete karşı yaptığı vaatlerin bu derece aksi
istikamette harekette bulunan başka bir partiye tesadüf edilmez” diyerek DP’nin on
yıllık iktidarını özetliyordu (1960:6). Gerçekten de DP’nin muhalefet dönemi hemen
her alanda olduğu gibi radyo konusunda da özgürlük talep, mücadele ve vaatleri ile
dopdolu iken, iktidar dönemi tam tersine kısıtlamalarla dolu oldu.
30 Haziran 1954 tarihli, 6428 sayılı yasa ile DP, 5545 sayılı yasanın seçim dönemlerinde siyasal partilerin radyodan yapacakları propaganda konuşmalarını düzenleyen 45. ve 46. maddelerini yürürlükten kaldırarak, muhalif partilerin seçim günlerinde radyoda konuşma hakkını iptal etmiş, bu yasaya eklenen “Propaganda Sayılmayan Hususlar” başlığı altına konulan madde ile de hükümet işleriyle ilgili yapılacak konuşmalar ve kamu kurumlarının kendi etkinliklerini anlatan basım etkinliklerini, seçim propaganda yasaklarının dışında tutmuştur. Madde şöyle diyordu:
“Devlet ve hükümet işlerinde vazife alanların, bu işler etrafında yapacakları konuşmalarla, alakalı daire ve müesseselerin kendi faaliyetlerini gösterir şekilde yayınlayacakları her türlü matbua, seçim propagandası mahiyetinde sayılmaz” (Taşer,
1969:86).
Böylece Demokrat Parti“devlet ve hükümet işleri hakkında bilgi vermek” adı altında kendisine radyoyu istediği gibi kullanma hakkı tanıdığı halde, muhalefet partilerinin seçimlerde bile radyodan yararlanmalarının önüne engel koydu (Tokgöz,
1972:66). Yasanın, hükümet tarafından açıklanan gerekçesinde, muhalif partilere
getirilen radyoda konuşma engeli “Vatandaşlarda teessür ve ıstırap tevlideden bu
şekildeki konuşmaların, seçim propagandası ile ve ahlak kaideleriyle hiçbir alakası
bulunmadığı izahtan varestir. Amme hizmetine tahsis edilen ve devlet sesini aksettirmesi icap eden devlet radyosundan, seçim propagandası vesilesiyle, devlet otorite
ve emniyetini za’fa uğratacak ve siyasi ahlakı bozacak mahiyette konuşmalara müsa240
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ade edilmesinin, memleket menfaatlerine aykırı olduğunu, son seçim münasebetiyle
yapılan radyo konuşmaları açıkça göstermiş bulunmaktadır” (Aktaran Aksoy,
1960:65) sözleriyle açıklanmaktaydı. Bu ve bunun gibi, hükümet yetkililerinin açıklama ve sözlerinden anlaşıldığı üzere, DP radyoyu “amme hizmeti gören bir devlet
kuruluşu” ve “partiler üstü bir devlet kurumu” olarak tanımlarken, uygulamada devletle hükümeti ve hatta DP’yi bir tutuyordu. Nitekim Menderes de 21 Ocak 1960’da
bir konuşmasında “… Ekseriya eşit haklardan dem vururlar ve sözde farklı muamelelere maruz kaldıklarından şikâyet ederler. Partiler arasında eşit haklardan bahsetmek,
evet, yerinde bir şey, ancak hükümet, devlet başka… Hakikat şudur ki radyo devlet
malıdır; devlet bir mücerret mefhumdur. Devlet muhtelif müesseseleriyle mevcuttur,
fakat asıl olarak devlet hükümette temsil olunur ve devletin icra vasıtası hükümettir.”
(Aktaran Som, 2008:71) sözleriyle yıllar sonra aynı şeyleri tekrarlıyor ve DP’nin ve
hükümetlerinin on yıl boyunca her alanda ve radyo konusunda da hem söz hem uygulamalar ile ısrarla ortaya koyduğu siyasal mantığı bir kez daha dile getiriyordu. Bu
siyasal mantık, parti ile devleti özdeşleştirmişti.
DP’nin radyo politikaları tepkisel olarak şekillenmiştir. Buna en güzel örnekler
1957 seçimleri sonrasına rastlar. 1957 seçimlerinde oy verme süresi henüz dolmadan
radyo, seçimleri DP’nin kazandığına dair yayın yapmaya başlamıştır. Bu konu hakkında muhalefet tarafından meclise verilen soruşturma önergeleri uzun süre gündeme
alınmamış, alındığı zaman ise DP çoğunluğu tarafından reddedilmiştir. Seçimlerde,
DP’nin tüm bu yasal olmayan çabalarına rağmen, muhalefet partisinin bir önceki seçimlere göre oy oranlarını artırması ve mecliste temsilini güçlendirmesinin ardından
radyo yayınlarında değişiklikler yapılmış, DP’lilerin parti kongrelerinde yaptıkları
konuşmalar radyoda yayınlanır hale gelmiştir (Tokgöz, 1972:67).
Bununla birlikte hükümet yine 1957’de Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü’nü
bakanlık haline getirmiş ve radyoyu da bu bakanlığa bağlamış ancak yeni bakanlığın
görev ve yapılanmasına ilişkin bir yasa çıkarmamış, radyo başbakanlığın bünyesinde
kalmıştır. Tahmin edilebileceği gibi, radyonun başbakanlık bünyesinde çalışması
radyo üzerinde sürekli bir hükümet denetimine neden olmuştur.
10 yıllık iktidarı boyunca DP radyoyu önce, zamanında kendisi radyoyu tekelinde
tutan bir iktidar iken muhalefete düştüğünde artık bu konuda herhangi bir talebinin
olamayacağı, radyodan konuşma adabını bilmediği, radyoyu sadece hükümeti ve icraatlarını kötüleme vasıtası olarak kullanmaya çalıştığı, hatta radyonun partiler üstü
bir devlet kuruluşu olduğu, dolayısıyla hükümetten başkasının kullanımında olamayacağı gibi gerekçelerle (!) muhalefete kapatmış, sonra da radyoyu bir devlet kuruluşundan öte, hükümetin bir propaganda aracı haline getirmiştir. DP’nin iktidarı boGazeteciler Cemiyeti
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yunca radyoyu demokratik, hatta zaman zaman yasal olmayan bir şekilde kullanışının
birçok örneğini sıralamak mümkündür. Bunlardan ilki ve çok partili demokratik bir
siyasal sistem için şüphesiz en tehlikeli ve adaletsiz olanı, yukarıda da belirtildiği
gibi, radyonun muhalefete kapatılması ve eşitsiz bir siyasal mücadele ortamının yaratılmasıdır. Bu noktada en önemli örneklerden biri Vatan Cephesi yayınlarıdır. Başbakan 12 Eylül 1958’ de Manisa’da yaptığı bir konuşmada halkı “kin ve düşmanlık
cephesi” olarak tanımladığı muhalefete karşı “vatan cephesi”ni kurmaya çağırmış,
Vatan Cephesi’ne katıldığı ileri sürülen kişilerin adları uzun listeler halinde 6 Nisan
1960’a kadar radyodan okunmuştur.
Dönemin Basın Yayın Vekili Server Somuncuoğlu Vatan Cephesi yayınlarını
“milli tesanütü ve devlet otoritesini yok etmeği ve iktidara karşı milletin itimadını
sarsmayı hedef tutan muhalefetin ve bazı basın mensuplarının sözleri karşısında
memleketin huzur ve emniyetine inandıklarını beyan edenlerin isimlerinin radyodan
verilmesi” yoluyla yapılan bir “amme hizmeti” olarak tanımlıyordu (Aksoy,
1960:38). Bu dört ay içerisinde Vatan Cephesi’ne katılanların sayısının beş yüz bini
bulduğu belirtilmiştir. 16 Mart’ta listelerin okunduğu programın süresi 10 dakikadan
yarım saate çıkarılmıştır.
DP döneminin radyo politikaları konusunda radyonun siyasal sistem içerisindeki
işlevselliği bakımından yapılan bir değerlendirmenin yanı sıra, radyoyu kendi içerisinde de değerlendirmek gerekir. Bu durumda DP döneminde radyonun teknik alt
yapısında yeni bir yatırım yapılmadığı, vericilerin mevcut gücünün arttırılmadığı,
1959 yılı başında 27 ilde yerel radyo istasyonu kurulması kararlaştırıldığı halde bu
yatırımların hiçbirinin gerçekleştirilmediği söylenmelidir. Radyonun müzik yayınları
bakımından çok yetersiz kaldığı, halktan ödünç plak ister duruma geldiği gibi eleştiriler de sıkça tekrarlanmıştır. Radyo idaresi konusundaki keyfiliği Aksoy şu şekilde
ifade etmektedir:
“… Devlet radyolarımızın, bir zamandan beri, normal anlamda program mefhumu ile hiçbir ilgisi kalmamıştır… DP’nin herhangi bir gün, millete söylemek istediği bazı sözler yahut muhalefete karşı yapmak istediği itham ve isnatlar varsa
veya parti liderleri yahut sözcüleri birisine kızmışsa, artık ne ajans, ne tiyatro ve
ne de musiki yayınları programı bahis konusu olabilir… Devlet radyosunun spikerlerinin kim olduğu bilinmez. Maaşlı ve memur olan spikerlerin yanı sıra, maaşsız ve memur olmayan spikerler de mevcuttur. Ve bunlar, kadro içindeki normal
spikerlerin üstündedirler. Bir Burhan Belge, istediği anda radyo gazetesinde de
okur, tamamen hususi bir seans tertip ettirerek Başvekilin nutkunu da okur ve hatta devlet radyosunda istediğini okur ve istediğine okur” (1960:104-105).
Çoğu zaman bu gibi propaganda niteliğindeki sözlü programların uzaması nede242
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niyle sıklıkla günlük program akışında meydana gelen aksaklıklar yaşanması, o dönem için alışıldık bir manzara haline gelmiştir. Bu keyfi uygulamalar aynı zamanda
radyo idaresinin yasal olmayan yönlerini de ortaya koymaktadır.
Sözlü yayınlar noktasında bir diğer dikkat çekilmesi gereken nokta, sansür uygulamasıdır. Kocabaşoğlu DP döneminde radyodaki sözlü yayınları incelerken, bu dönemde sözlü programlar üzerindeki sıkı ön denetimden bahseder ve bu dönem sansürünün diğer dönemlerden farklı olarak, radyo yönetiminin kendiliğinden uyguladığı
bir sansürden çok, örgüt dışı baskılar yoluyla uygulanan bir sansür olduğunu belirtir
(1980:304). Örneğin 1954’e kadar yalnız dış olay ve gelişmelere yer veren Radyo
Gazetesi programı, 1954’den sonra yurt içi olay ve gelişmeleri de kapsar hale getirilmiş ve program yorum-değerlendirme formatından haber formatına doğru dönüştürülmüştür. Programın, iç gelişmeleri de kapsayan bir çeşit haber programına dönüştürülmesi olumlu bir adım gibi gözükse de, haber içeriğinin radyo örgütünün değil de
Anadolu Ajansı, Başbakanlık Basın Müşavirliği gibi kurumlar tarafından hazırlanıyor
olması, programın DP tarafından nasıl yönlendirildiği bakımından fikir vermektedir.
DP dönemi radyosunun en çok eleştirilen bir diğer yönü, içeriğinde gittikçe artan
din öğesiydi. 18 Ağustos 1950’de radyodan Cuma günleri Kuran okunmaya başlandı.
Kısa süre sonra “dini ve ahlaki muhasebeler” adlı bir program başlatıldı. Bu program
DP dönemi radyosunun dini içerikli tek programı değildi. Özellikle 1950’nin ikinci
yarısından itibaren mevlit yayınları ve ramazan programları yapılmaya başlandı. Bu
programlarla birlikte özellikle 1958’den itibaren DP’nin dini sömürerek propagandasına alet ettiği noktasında yoğun eleştiriler yapıldı.
Ayrıca Kore, Kıbrıs gibi konularda da radyo içeriğinin yeni programlarla düzenlendiği ve bu konuların bu yeni programlarla birer propaganda unsuru haline getirildiği görülmektedir. Yine DP’nin izlediği politikalar doğrultusunda, ABD ile artan
ilişkiler radyo yayınlarına yansımış, Birleşmiş Milletler Saati, UNESCO Saati ve
Türkiye’de Marshall Planı gibi programlar yayınlanmıştır (Som, 2008:59). Bu dönemde radyo politikalarına yönelik eleştirilerden biri de radyonun yaygın eğitim alanında gerektiği gibi kullanılmadığıdır.
Sonuç olarak DP’nin radyo politikalarında göze çarpan en belirgin özellik, yukarıda bahsedilen örneklerden de görüldüğü üzere, Kocabaşoğlu’nun da belirttiği gibi
(1980:331), radyonun önceden yasalarla belirlenmiş, açık seçik bir şekilde tanımlanmış ve uygulanabilirliği olan bir yayın politikasına sahip olmadığıdır. DP iktidar dönemi boyunca radyoyu hükümet dışında diğer tüm unsurlara kapatmış, radyoyu bir
hükümet sözcüsü olarak, değişen koşullar içerisinde, değişen uygulamalarla kullanmıştır.
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“Partizan Radyo”
Muammer Aksoy

D

P en ileri anlamda “hürriyet ve demokrasiyi gerçekleştirmek için kurulduğunu”, iktidara gelir gelmez, hürriyetleri gölgeleyen ve kısan bütün kayıt ve sınırları kaldırıp rejimi değiştireceğini ve hürriyet nizamını teminata bağlayacağını vaat
eden bir partidir. Halbuki o parti, o hürriyet havarisi parti, iktidarda geçen on sene
içerisinde adım adım mevcut bütün hürriyetleri bile durmadan kısarak geriye sadece
bazı hürriyet kırıntıları bırakmış ve rejimin yarım ve aksak da olsa mevcut bulunan
bütün teminatını baltalamış “güdümlü bir demokrasi” (!) “otoriter bir hürriyet (!) nizamı” yaratmıştır. Anti demokratik kanunları en geç bir ay içinde sonbahar yaprakları
gibi yerlere sereceğini taahhüt etmişken, bu “kanun dışı kanunların, milletin mübarek
ayağı ile tekmeleneceğini” müjdelemiş iken, eskilerine rahmet okutan yeni “süper
anti-demokratik kanunlar” yaratmıştır.
Anayasayı daha da demokratik hale getirerek, rejimin teminatı olan anayasa mahkemesi, ikinci meclis, yüksek hâkimler şurası veya buna benzer müesseseler yaratacağını ifade edenler, mevcut teminat müesseselerini dahi tahrip etmişlerdir.
Mevcut idarenin partizan olduğundan, muhalif partiler ve mensuplarının iktidar
partisi ve mensupları ile her alanda eşit muameleye tabi tutulmadığından acı acı şikâyet eden ve partizan idarenin tarihe karışacağını her vesile ile vaat etmiş olan DP yavaş yavaş bütün idare cihazını DP’nin organı haline getirmiş ve hiçbir demokraside
benzerine rastlanmayacak derecede partizan bir idare yaratmak için her vasıtaya başvurmuştur. Hele devlet radyosu artık fiilen “DP radyosu” olmuştur.
Bir devletin temelini teşkil eden “bağımsız mahkeme” esası bile yakın tarihimizde
ilk defa en açık bir surette zedelenmiştir. Hâlbuki o DP, muhalefette iken mahkemelerin bağımsızlığının kanunlarla yeter derecede sağlanmadığını ve bu amaca DP’nin
iktidara geçmesi ile derhal ulaşılacağını en kesin bir dille ifade etmişti.
Zamanımızda bütün hürriyetlerin bekçisi olan “basın hürriyeti” eskiye nazaran bir
değil yirmi yönden kısıldı ve zedelendi. Oysaki muhalefet yıllarının DP’si basın hürriyetinin bir numaralı müdafii idi.
“Muhalefet Müessesesi”nin demokrasi ve hürriyet rejiminin canı olduğunu dört
sene durmadan haykıran ve muhalefete her bakımdan iktidar partisi ile eşit ve tam bir
hürriyet sağlanmasını savunan DP “muhalefeti, sadece iktidarın müşaviri ve propaGazeteciler Cemiyeti
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gandacısı” görmek isteyen geri bir zihniyetin mümessili haline geldi.
1950’ye kadar mevcut “toplantı ve seyahat hürriyeti”nin istibdat devrinin kanunlarına dayandığını belirterek, hudutsuz bir toplanma ve seyahat hürriyeti vaat eden
DP, iktidara geçince, Abdülhamit devri kanununu, “anarşiye sebep olacak kadar geniş hürriyetler tanımış bir kanun” diye vasıflandırarak ortadan kaldırmak ve yerine
müstemlekelerde bile eşine zor rastlanacak bir kanun koymak suretiyle seyahat ve
toplantı hürriyetine dört senede ancak bir ay müsaade etmek yoluna saptı.
Muhalefette iken milletlerin “zulme karşı isyan hakkı”nı dahi açıkça müdafaa
eden DP, iktidarda muhalefetin en tabii haklarını kullanmasını bile ihtilal metotlarına
başvurma, isyana yeltenme olarak vasıflandırmaya başladı.
İlim hürriyetini ve üniversite muhtariyetini, profesörlerin fiili politikada en faal
yetkiler işgal etmesini dahi savunacak kadar geniş ölçüde vaat ve taahhüt eden DP,
mevcut üniversite muhtariyetini fiilen kaldırdı ve ilim adamlarının -kendi ihtisasları
alanında bile- “hükümetin hoşuna gitmeyecek fikirler ifade edebilme hakkı”nı yok
etti.
Meclisin murakabe hakkını en geniş ölçüde savunan muhalefetteki DP yerine bugün, “milletvekilinin söz hakkı”nı çeşitli yeni kısıntılara tabii tutan, hatta onun padişahlık devrinde dahi görülmemiş bir içtihatla- “kürsüdeki sözlerinden dolayı
hapse atılmasını ve mebusluk sıfatının sükût etmesi”ni dahi kabul eden bir DP ile
karşı karşıyayız. “Meclis Reisliği”ni ise, fiilen gördüğü ve taşıdığı zihniyet bakımından, artık DP meclis grubu reisinden ayırmak imkânsız hale gelmiştir.
Hükümetin meclise sıkı sıkıya tabi olmasını, devlet başkanının tarafsızlığını savunan ve demokrasiyi değişen iktidarlar rejimi sayan, şahısların değil prensiplerin ön
planda yer alacağını ve böylece şahsa bağlanma devrinin geçtiğini ilan eden muhalefetteki DP, iktidara geçince, “otoriter hükümet prensibi”ni ve “değişmez başbakan”
tezini pek cazip görmeye başladı.
“Partiler iç bünyelerinin demokratik esaslara göre düzenlenmesi” lüzumunu savunan muhalefetteki DP’nin yerine şimdi, ne tüzük ne de kongre tanıyan ve sadece “değişmez genel başkan” tarafından idare edilen bir iktidar partisi mevcuttur.
Muhalefette iken şahıs masuniyetini en geniş ölçüde savunan DP’nin iktidarda
iken “can ve mal emniyetini” dahi küçümsediğine şahit olmaktayız.
Nihayet medeni bir topluluk olarak yaşamamızın ve Batı kültür ve medeniyetine
yetişebilmemizin ilk şartı olan “inkılâpları” ve bilhassa “laiklik esasını” büyük bir
titizlikle koruyacağını, dini siyasete alet etmeyeceğini vaat ve taahhüt eden, din bezirgânlığını en ağır surette takbihten kaçınmayan ilk yılların Demokrat Parti’si, son
zamanlarda inkılâpları bir lüks gibi görmeye ve rey avcılığı yüzünden dini hisleri
246

Gazeteciler Cemiyeti

“Partizan Radyo”

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

politika alanında en açık surette istismara başlamıştır.
Muhalefet yıllarında sosyal adaletin tam ölçüde müdafii olan, “grev hakkı”nı dahi
açık surette vaat ve “sendika hürriyeti”nin genişletileceğini sürekli ifade eden, “hayat
pahalılığı”nı bir afet olarak vasıflandıran DP, iktidara geçince, sendika hürriyetini
zedelemiş, grev hakkına sırt çevirmiş, hatta sosyal haklardan fazla bahis açanları solculukla itham etmiş, hayat pahalılığının bir yalan ve kuyrukların ise medeniyet alameti olduğu tezini savunma yolunu tutmuştur.
Rejim alanındaki ana taahhüdüne her cephede ihanet eden DP, muhalefette iken,
iktisadi alanda dağınık surette yaptığı hemen bütün vaatleri ve iktidar yıllarında demokrasiye sırt çevirmeye başladıktan sonra- dilinden eksik etmediği “nurlu istikbal” ve “görülmemiş kalkınma”yı da asla gerçekleştirememiştir.
Nihayet devlet idaresinin çeşitli bölümlerine yaptığı teferruat vaatler gibi “lüks,
debdebe ve israftan uzak olma” yolundaki sözlerini de asla tutamamış, aksine tam bir
israf, lüks ve debdebe yoluna sapmıştır.
Muammer Aksoy, Partizan Radyo ve DP, 1960, s. 4-6
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Demokrat Parti döneminde resmi ve özel ilanlar
Korkmaz Alemdar

D

P’nin resmi ilanlar konusundaki tutumu iktidarının ilk günlerinden itibaren
kendi yayın organlarını destekler yönde olmuştur. Bunu, önce yasal düzenlemeleri, sonra uygulamaları gözden geçirerek anlatmaya çalışalım.
DP resmi ilan dağıtımında ilk düzenlemeyi 13 Eylül 1950’de yapmıştır. Kararname, o tarihe kadar bu alanda çalışan Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi İlanlar
Kollektif Şirketini tamamen etkisiz kılmadan bazı sınırlamalar getirmiştir. Gazetenin
günlük olması, rotatifle basılması, tirajı, ebadı, dikkate alınacak noktalardır. Ayrıca
İstanbul dışında yayımlanan gazetelere verilecek ilanlarda, ilan sahibi kuruluş yetkili
olacaktır.
4 Temmuz 1951’deki ikinci düzenleme önceki uygulamayı kaldırmış, resmi ilanların dağılımında hükümeti belirleyici hale getirmiştir. Kararname gazeteleri iki gruba ayırmaktadır. Yürürlüğe girmesinden önce yayımlanan gazetelerin resmi ilan alma
hakkı ve oranı bu gazetelerden “... siyasi mahiyette iç ve dış haberler verip iç ve dış
siyaset üzerinde kendisi tarafından yazılmış mütalaalar neşreden gündelik” gazetelere
resmi ilanların tercihan verileceği belirtilmiş, ancak bu Bakanlığın takdirine bırakılmıştır.
Bakanlıkça belirlenecek gazetelere ise resmi ilan ve reklamların yarısı eşit olarak
paylaştırılacak, ikinci yarı ise Başbakanlığın yetkisine bırakılacaktır. Kararnamenin
yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanacak gazetelerin ilan almaları tamamen Bakanlığın takdirine kalmıştır.
Üçüncü düzenleme 11 Kasım 1953’te yapılır. Öncekini yürürlükten kaldıran bu
kararname, resmi ilan ve reklamların, “siyasi havadis ve umumiyetle fikir ve haber
neşri suretiyle amme menfaatine kadim vasfını mümeyyiz her gündelik gazeteye fikir
ve içtihat farkı gözetmeden verileceği”ni belirtir. Ancak “esaslı bir gazetenin çıkarılması için gerekli şartları haiz ve tesisleri vücuda getirmiş ve kendi imkânlarıyla
varlıklarını en az bir sene temin edebilecek gazeteler hariç, en az 6 aylık neşir hayatını doldurmayan gazetelere ilan verilmez” hükmünü getirir (Ulus böylece dört yıl boyunca ilan alamayacaktır). Kararname düzeni sarsıcı, vatandaşlar arasında ayrılık,
düşmanlık uyandırmaya çalışan, milli birlik ve beraberliği tehdit eden veya müstehcen neşriyat ve şantaj yapan gazetelere ilan verilmeyeceğini de belirtir.
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İlanların dağılımı Başbakanlığın görevlendireceği bir komisyona verilir. Komisyon reklam ve ilanları gazetelere belirlenecek kategorilerine göre (tiraj, net satış,
ebat, fiyat esas alınarak dört kategori belirlenir) eşit olarak dağıtacaktır.
Son düzenleme 3 Ağustos 1959’da gelir. Öncekine ekler yapar: Gazetelerin nitelikleri, baskı, iade ve kâğıt miktarını Basın Yayın Turizm Bakanlığı inceleyecektir.
Sabah gazetelerinin iade oranı yüzde 20’yi aşanlarına resmi ilan verilmeyecektir.
Resmi ilan ve reklam konusundaki bu düzenlemeler yanında DP döneminin çok
önemli bir girişimi, ticari ilanların da hükümet denetimine alınmasıdır. DP’nin nüfuzunu kullanarak özel ilanların dağıtımında etkili olduğu kuşkusuz düşünülebilir; ancak bu yeterli görülmemiş, 23 Kasım 1957 tarihli kararname ticari ilanları Türk Basın
Birliği Resmi İlanlar Limited Ortaklığı’nda toplamıştır. Denetim görevi Devlet Bakanlığında yapılacaktır. Bu uygulamanın sonucunda aşağıda belirtilen özel ilan dağıtımıyla karşılaşılır.
DP iktidarının resmi ilan ve reklamlar konusunda uygulamaları, çıkardığı kararnamelere göre de eşit biçimde olmamıştır. Hükümet ilan ve reklamları gazetelerin
tutumuna göre dağıtma konusundaki politikasını başından beri sürdürmüştür.1950
kararnamesi rotatifle basılma koşulunu getirmesine ve iktidarın organı Zafer buna
uymamasına rağmen önemli pay bu gazeteye aktarılmıştır. 1 Haziran-31 Aralık.1950
döneminde İstanbul’da yayımlanan 22 gazeteye toplam 480 bin lira ilan verilirken,
Ankara’da yayımlanan dört gazeteye 540 bin lira, İzmir’de yayımlanan yedi gazeteye
105 bin lira verilmiştir. Ankara’daki dağıtımında Zafer toplam ilanların yüzde
50.74’ünü almıştır. Aynı eşitsiz dağıtım ikinci kararname sırasında da sürdürülmüştür. Zafer öteki bütün gazetelere göre en çok resmi ve ticari reklam alan gazetedir.
Üçüncü kararname döneminde ise hükümetin özel emirleri ağır basmaya başlamış, Mükerrem Sarol, A. Salih Korur, Celal Yardımcı telefonla verdikleri talimatlarla
ilan dağıtımını belirlemeye başlamışlardır. Zafer yine ayrıcalıklıdır. 1954 yılında toplam resmi ilanın yüzde 13.38’i bu gazeteye, yüzde 86.42’si 44 gazete ve sayısı bilinmeyen taşra gazetelerine verilmiştir. Bu oran 1955’te yüzde 11.31-yüzde 88.69 (50
gazete); 1956’da yüzde 87.66 (55 gazete); 1958’de yüzde 10.46 89.54 (58 gazete)
olarak gerçekleşmiştir. 1959 yılında bu dağılım oranı Zafer için yüzde 1 1.04, öteki
63 gazete için yüzde 88.96’dır.
DP kendi yayın organlarına böylesine bir destek sağlarken öteki gazetelerin yayınını olumsuz yönde etkilemekten geri durmamıştır. Basın Yayın ve Turizm Bakanı
Haluk Şaman 11 Ocak 1960 günü Türk Basın Birliği İlanlar Ltd. Ortaklığına, Yeni
Sabah’ın 8 Ocak tarihli sayısındaki “Nazizm hortluyor” başlıklı yazının “dost ve
müttefik bir devletle aramızdaki geleneksel ilişkileri zedeleyici nitelikte olduğu ve
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makale sahibinin bu yazıyı tamamen kişisel ve özel maksatları için kaleme aldığı
belirlendiğinden” gazetenin resmi ilan ve resmi reklamının kesilmesini buyurmuştur.
İlan ve reklam konusunda DP’nin tutumunu sergilemede en iyi yol şu genel rakamları vermek olacaktır:
1.7.1950 - 31.12.1959 arasında gazetelere verilen resmi ilan ve reklam tutarları:
Cumhuriyet
2.653.704
Milliyet
2.271.437
Hürriyet
2.269.643
Vatan
1.641.145
Tercüman
1.139.578
Havadis
1.146.882
Apoveymatini
91.960
Son Posta
2.145.394
Yeni İstanbul
1.817.612
Hürses
1.021.926
Ankara Telgraf
1.083.296
Ulus
930.953
Son Havadis
690.418
ZaferAkşam Postası
7.114.330

250

Gazeteciler Cemiyeti

Falih Rıfkı Atay (1893-1971)

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Falih Rıfkı Atay (1893-1971)
“En kötü kader 1918’de bizim karşımıza çıktı. Dört çıkmaz
ortasında önümüz, arkamız, sağımız solumuz kapalı idi.
Ağızlarından Bittik! sesi geliyordu. Gönüllerden kopan: bir Niçin? sözünden başka hiçbir vasıtamız, hiçbir kuvvetimiz,
hiçbir imkânımız olmayarak kaderin üstüne yürümedik mi?”
Falih Rıfkı Atay, “Yaşamak”, Dünya, 9 Mart 1952

Funda Selçuk Şirin

H

oca Hilmi Efendi ile Huriye Cemile Hanım’ın ikinci erkek çocuğu olan Falih
Rıfkı Atay, 1893’te İstanbul’da doğdu.1Babasının ısrarı ile evlerinin yakınındaki Sıbyan Mektebine gitti. Bu okulda fazla kalamayan Atay, bir kadın hoca ile bir
zenci kalfanın idare ettiği yeni bir sübyan mektebinde ilköğrenimini tamamladı2
İlkokulu bitirdikten sonra Kovacılar’daki Rehber-i Tahsil Rüştiyesi’ne devam etti.
Rüştüye yıllarında dikkatini en çok çeken ders tarih oldu. Durum üzerinde Hayri
Bey’in öğrencilerine gizlice okuduğu Mizancı Murat’ın Umumi Tarih kitabından
seçtiği yazılar etkili olur.3
Rüştiye’nin son sınıfındayken 1905’deki Japon-Rus Savaşı’nın yarattığı siyasal
tartışmalara tanık olan Atay, daha sonra bu olayı kişisel tarihinde bir uyanış olarak
değerlendirecektir.
Rüştiye’yi 1905’te bitirdikten hemen sonra dönemin en seçkin okullarından biri
olan ve müdürlüğünü Hüseyin Cahit’in(Yalçın) yaptığı Mercan İdadi’sine başladı. 4
1
Falih Rıfkı Atay’ın Bolu ve Ankara milletvekili olarak seçildiği dönemlere (1923,1943,1946) ait mazbatalarında ve kendisinin hazırladığı özgeçmişinde doğum tarihi Rumi 1309/Miladi 1893 olarak belirtilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Arşivi, Dosya No: 37539, Sicil No: 463. Atay’ın 25 Aralık 1943 tarihli Ulus’ta yayınlanan “50. Yaşım” başlıklı makalesine göre
doğum tarihi 1893’tür. Falih Rıfkı Atay, “Yas Üzerine”, Dünya,27 Aralık 1964. Ali Canip Yöntem, Falih Rıfkı Atay’ın doğum
tarihini 1893 olarak vermektedir. Bkz. Türk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1931, s.543. Falih Rıfkı Atay hayatta iken yayınlanan
Türk Meşhurları, İstanbul 1933-1935; İnönü Ansiklopedisi, C.4, Ankara 1950 ve Reşat Ekrem Kocu’nun hazırladığı İstanbul
Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1960 ansiklopedilerinde Atay’ın doğum tarihi 1894’tür. Mustafa Baydar’ın hem biyografi hem de
edebiyatçılarla yaptığı röportajlara dayanan eserine göre Atay’ın doğum tarihi 1894’tür: Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, İstanbul
1960, s. 35. Atay ile yapılan bir röportaj dayanarak kaleme alınan “Falih Rıfkı Atay Konuşuyor” isimli çalışmada da doğum
tarihi 1894 olarak verilmektedir. Bkz. Baki Suha Edipoğlu, Falih Rıfkı Atay Konuşuyor, Ankara 1945, s. 4. Kazım Öztürk’e
göre Falih Rıfkı Atay’ın doğum tarihi 1905’tir: Türk Parlamento Tarihi TBMM II. Dönem (1923-1927), Ankara, 2004, s. 143.
Atay’ın doğum tarihine ilişkin karışıklık ve nedenine ilişkin bkz: Mustafa Selçuk, “Falih Rıfkı Atay Biyografisine Katkı”,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.44, S.44 (2012), s.197-208.
2
Falih Rıfkı Atay, “Kültür Davamız”, Ulus,4 Kanuni Evvel/Aralık 1937. Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı Seçmeler, Falih Rıfkı Atay,Haz. Mustafa Yücel, Ankara, 2003, s. 12.
3
Rüştiye’deki hocaları kendi ifadesi ile “sarıklı tiplerden” oluşur. Rüştiye’nin müdürü ise aynı zamanda Hariciye Nezareti’nde memur olarak görev yapan Kenan Bey’dir. Falih Rıfkı Atay, Batış Yılları, İstanbul 1963, s.8-10; Edipoğlu, a.g.e., s.4.
4
Atay, a.g.e., s.13. Mercan İdadisi, 1294 (1877)’de yüksek bir idare mektebine dönüştürülen Mektebi Mülkiye’nin lise
kısmıydı. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, C. 3-4, İstanbul, 1977, s. 932
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Rüştiye yıllarında abisinin kütüphanesinden gizlice aldığı dönemin ünlü yazarları ile
şairlerinin yazdığı Servet-i Fünun ve Malumat gibi dergileri okumaya başlayan Atay,
Namık Kemal’in “Rüya”sını, Tevfik Fikret’in “Sis” ini ve “Tarih-i Kadim”ini ve yasaklı pek çok yayını bu yıllarda okudu. 5 İdadi yıllarında edebiyatla ilgilenmeye başlayan Atay, küçük manzumeler ve nesirler kaleme aldı. Her ne kadar Servet-i Fünun
edebiyatını yakından takip etse de bu ilk denemelerinde Divan edebiyatına yakın bir
üslup tercih ederek, oldukça ağdalı bir dil kullandı. Faik Sabri’nin çıkardığı “Çocuklara Mahsus” gazetesine yolladığı, 1907 tarihli fakat yayınlanmayan ilk yazısı da bu
dil özelliğine sahiptir.6
II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Mercan İdadisi’nin son sınıfında olan Atay, İttihat
ve Terakki ismi ile ilk defa o günlerde gazete sütunlarında karşılaşır. Bu yeni ortam,
o güne kadar yasak olan edebiyat ile hiçbir kaygı duymadan ve büyük bir hevesle
ilgilenmesine imkân verdiği gibi siyaset ile de ilgilenmeye başlar.7 II. Meşrutiyet’in
kültürel ve siyasal ortamı içinde yetişen Atay, zamanla İttihatçıların batılılaşma girişimlerini desteklediği gibi İttihatçılığı, imparatorluğun kurtuluşu için tek çare olarak
görmeye başladı. Henüz daha lise öğrencisi iken karşılaştığı, düşünsel gelişimi üzerinde etkili olan ve bu etkiyi gelecek yıllarda da koruyacak olan önemli bir gelişme
ise 31 Mart Vakası oldu. Olayı, on gün süren bir yılgın tedhiş havası ve karşı devrim
olarak değerlendirir.8
İlk şiirini bu tarihte edebiyat öğretmeni Celal Sahir’in yardımı ile Nisan 1327
(1909) tarihli Servet-i Fünun’da “Kenarı Kabrinde” ismi ve Tabişgahi Lahuti imzasıyla yayınladı.9 II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki kültürel ve düşünsel ortam içinde
en çok Batıcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarının etkisi altında kaldı. Balkan
Savaşları’na kadar, sıkı bir Osmanlıcı olarak, İmparatorluğun tüm unsurlarıyla devamından yanadır. İttihatçıları ve batılılaşma yönündeki girişimlerini, İmparatorluğu
içine düştüğü bataktan kurtaracak tek yol olarak görür.10 Balkan Savaşları’nın sonuna
5

Hikmet Dizdaroğlu, “Falih Rıfkı Atay”, Türk Dili,S.1, (Mart 1981), s. 549. Servet-i Fünun dergisinde yazan Hüseyin Cahit
(Yalçın) ile İkdam Paris muhabiri Ali Kemal arasındaki tartışmaları ve edebiyat dünyasında Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem’in Edebiyat-ı Cedide’ye dair tartışmalarını ilgiyle takip etti. Arkadaşlarıyla gruplar kurarak bu tartışmaları kendi
aralarında da devam ettirdiler. II. Abdülhamit döneminin baskıcı yönetimi nedeniyle edebiyat yasak olduğu için genç kuşak
edebiyatla ilgili tüm uğraşılarını gizli olarak sürdürür. Atay, Batış.., s.26; Falih Rıfkı Atay, Kurtuluş, İstanbul 2000, s.39; Atay,
“23. 7. 1908”, Cumhuriyet,24. 7. 1949
6
Ayrıntılı bilgi için bkz., Agah Sırrı Levent, Türk Edebiyat Tarihi, C.I, Ankara 1973, s.20-35;Hasan Akay, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul 1998, s.11-29. Ancak zamanla Cenap Şahabettin, Halit Ziya (Uşaklıgil) ve Ahmet
Haşim’in Servet-i Fünun’daki yazılarını yakından takip eden, böylece Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak ortaya çıkan Edebiyat-ı Cedide akımının etkisinde kalarak daha sade bir dil kullanmaya başladı. Bir üst sınıftan arkadaşı Orhan Seyfi (Orhon) ile
Yeni Edebiyat ve Tevfik Fikret’in şiirleri üzerine tartışmalara katılan Atay’ın İdadi yıllarındaki edebiyat merakı üzerinde, hem
Servet-i Fünun hem de Fecr-i Ati edebiyat akımları içinde yer almış olan edebiyat hocası Celal Sahir’in (Erozan) etkisi büyüktür.
7
Atay, a.g.e., s.13-29; Atay, Falih Rıfkı Atay, Eski Saat,Ankara 1998, s. 7-8.
8
Atay, Batış…, s. 36.
9
Tabişgahi Lahuti, “Kenar-ı Kabrinde”, Servet-i Fünun, No. 985, C.35, 8 Nisan 1327 (29 Nisan 1909) s.14.
10
Atay, Batış, s. 18; Atay, Kurtuluş, s.176.
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kadar Türkçülüğe karşı mesafeli bir tavır içindedir.
Falih Rıfkı Atay, 1909’da idadiyi bitirerek Darülfünun’un Ulum-ı Edebiye şubesinde yükseköğrenime başladı. İdadi yıllarında olduğu gibi bu yıllarda da Cenap
Şahabettin ve Halit Ziya gibi Edebiyat-ı Cedide akımının önde gelen isimlerinin eserlerini ve yazılarını yakından takip etmektedir.11 Darülfünun’daki eğitimine devam
ettiği yıllarda Hukuk Mektebi öğrencilerinden Sındırgılı Süreyya’nın çıkardığı “Tecelli” dergisinde şiirler 12 edebiyat ve toplumsal sorunlarla ilgili yazılar13 kaleme aldı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablusgarp ve Balkan bunalımı ile karşı karşıya kaldığı yıllar Darülfünun öğrencisi Falih Rıfkı’nın kişisel tarihinde önemli bir dönüm
noktası oldu. Gelişmeler kuşağına mensup pek çok genç gibi onun üzerinde de sarsıcı
bir etki yarattı.14
Siyasal gelişmelerle olduğu kadar siyaset ile de daha yakından ilgilenmeye başladı. Balkan devletlerinin İstanbul’u tehdit edebilecek bir duruma gelmesi, herkes gibi
Atay’ı da şaşkınlık ve tedirginlik içinde bıraktı. Edirne’nin kaybı bu durumu daha da
derinleştirdi. Gelişmeler ve kayıplar sonundaki tepki, onun git gide Türkçülüğe yönelmesini sağladı. 1913 yılı, Atay için düşünsel dönüşümünün yanı sıra gazetecilik
serüveni bakımından da bir başlangıçtır. İlk defa 1912’de “Milli Dert”15 başlıklı köşe
yazısı ile başladığı ve aralıklarla yazdığı Tanin’de Hüseyin Cahit’den gelen teklif
üzerine bu tarihten sonra düzenli olarak yazmaya başladı. Balkan Savaşı yıllarında
gazetede “Edirne Mektupları” başlığıyla gözlemlerini yayınladı. 16 Edirne geri alındıktan sonra, Hacı Adil Bey’in seçtiği ve dostlukları ilerleyen yıllarda da devam edecek olan Şükrü Kaya’nın da bulunduğu “kabiliyetli bir grup genç” ile şehre giden
Atay, seyahat sonunda Enver Paşa, Mustafa Kemal ve Fethi Bey gibi pek çok genç
İttihatçı ile tanışma imkânını da bulmuştur.17
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı Tanin’de yazmaya başlaması İttihatçılarla yakınlaşmasını sağladı. İttihatçıların olduğu gibi aydınların da uğrak mekânı
olan Nur-u Osmaniye’deki İkbal Kıraathanesi’nin müdavimi olduğundan başta Ziya

11

Falih Rıfkı Atay, Çile, İstanbul, 1955, s.56.
Dergide yayınlanan şiirler için bknz. “Sukut” ve “Akşamlar”, Tecelli, C.I, S. I, 29 Teşrinisani 1326 (12 Kanunuevvel
1910), s. 8; “Dere Kenarında” ve “Kar Sahnelerinden”, Tecelli, C.1, S. III, 1 Kanunusani 1326 (14 Kanunusani 1911), s. 9;
“Hayatın Yolunda”, Tecelli,C.I, S. IV. 19 Kanunusani 1326, (31 Kanunusani 1911), s. 8;, “Sev”, Tecelli,C. II, S. VII, 9 Mart
1327 (22 Mart 1911), s. 8;, “Hücrem”, Tecelli,C. II, S. VIII, 7 Nisan 1327 (20 Nisan 1911), s. 7.
13
Falih Rıfkı, “Edebi İrtica’lar”, Tecelli,C.1, S. III, 1 Kânunusani 1326 (14 Kânunusani 1911), s. 2, 3; “Mübareze-i İçtimaiye” Tecelli,C.I, S. VI. 21 Şubat 1326 (6 Mart 1911), s. 6.
14
Ayrıntılı bilgi için bkz. Funda Selçuk ŞİRİN, “The Traumatic Legacy of the Balkan Wars for TurkishIntellectuals”, War
and Nationalism, The Balkan Wars, 1912-1913 and Their Sociopolitical Implications, Hakan Yavuz ve Isa Blumi (eds.), The
University of Utah Press, 2013, s.679-703.
15
Falih Rıfkı, “Milli Dert”, Tanin, 30 Kânunusani 1912.
16
Falih Rıfkı, Çatalca Hattı Muharebelerinde Abisi Reşat’ı kaybetmiş olmasının da etkisi ve sarsıntısını yazılarına yansıtır.
Falih Rıfkı, “Edirne Yolları”, Tanin, 22 Temmuz 1913; “Yanan Köy”, Tanin, 2 Eylül 1913, “Dört Sahife”, Tanin,21 Ağustos
1913.
17
Atay, Batış, s.66; Atay, Çankaya, C. I, Ankara 1961, s.58.
12
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Gökalp, Yahya Kemal olmak üzere Cemal Paşa, Talat Paşa Bahattin Şakir, Doktor
Nazım gibi pek çok ünlü İttihatçı ile tanışma imkânı yakaladı.18Tanin’deki muhabirliği yanında Şehbal dergisinde edebiyatla ilgili makaleler de yazdı.19 Sait Halim Paşa’nın sadrazamlığı döneminde Sadaret Mektubi Kalemi’nde memuriyete başladı. 20
Ancak kısa süre sonra bu görevinden ayrılarak Dâhiliye Nezareti’nde Talat Paşa’nın
yanında Türkçe Kâtibi olarak çalıştı.21 Talat Paşa’nın Bükreş’e yaptığı seyahate katıldı. Bu geziye dair gözlemlerini Tanin’de yayınladı.22I. Dünya Savaşı yıllarında,
Bahriye Nezareti’nde Cemal Paşa’nın Kalem-i Mahsus Müdür Muavini olarak çalıştı.
Cemal Paşa’nın Dördüncü Ordu Kumandandı olarak Suriye’ye gitmesi üzerin Atay
da İhtiyat Zabit Vekâleti’ne atanarak Suriye’de Dördüncü Ordu Karargâhı İkinci Şube’de görev yaptı. 23Darülfünun Edebiyat bölümü son sınıf öğrencisi olan Atay’ın
yedek subay olarak askere alınması, Darülfünun eğitimini yarıda bırakmasına neden
oldu.24 I. Dünya Savaşı’na dair değerlendirme, gözlem ve eleştirilerini, 1918’de
Şam’da iken kaleme aldığı Ateş ve Güneş’te ve 1932’de yayınladığı Zeytindağı’nda
dile getirdi. Dördüncü Ordunun lav edilerek yerine Yıldırım Orduları’nın kurulmasından sonra Cemal Paşa’nın Alman İmparatoru’nun daveti üzerine Almanya’ya yaptığı seyahatte ona eşlik etti. Kudüs düştükten sonra, emrinde çalıştığı Cemal Paşa ile
birlikte İstanbul’a döndü.25
Talat Paşa Kabinesi’nde Bahriye Nazırı olan Cemal Paşa’nın Özel Kalemi’nde
Müdür Muavinliği görevine devam eden Atay, Talat Paşa Kabinesi’nin istifasından
kısa süre önce Heybeliada Çarkcı Mektebi Bahriyesi İkinci ve Üçüncü Sınıfların
Edebiyat Muallimliğine 20 Ekim 1918’de 1500 kuruş maaş ile atandı.26Ancak öğretmenlik görevine uzun süre devam etmeyerek Necmettin (Sadak), Ali Naci (Karacan),
Kazım Şinasi (Dirik) ile birlikte 20 Eylül 1918’de Akşam gazetesini çıkararak burada
yazmaya başladı.271917’de Ziya Gökalp’ın çıkardığı Yeni Mecmua’yı da yayınlama
görevini üstüne alan Atay, aralıklarla bu dergide de edebi ve siyasi içerikli yazılar
18

Falih Rıfkı, Atay, “ Geçmiş”, Dünya,17 Aralık 1967
Falih Rıfkı, “Kıyam”, Şehbal, 15 Teşrinisani/Kasım 1328, s.334; “Memleketimizin Yakın Tarihine Küçük Bir Rücu”
Şehbal, 15 Şubat 1328, s.66–67,”Gemici”, Şehbal, 1 Mart 1329, s.447
20
Ediboğlu, a.g.e., s.7.
21
Türkiye Büyük Milet Meclisi Arşivi, Dosya No: 37539, Kutu No: 4, Sicil No:463. Atay, Talat Paşa’nın yanında çalışmaya
başladığı günlerde Paşa ile ilk görüşmesini Zeytindağı’nda şu şekilde verir: “…Kendisine memur olurken beni gene evindeki
gibi sevimli ve külfetsiz karşılamıştı: -Ne kadar aylık alacaksın?, -On lira, efendim. –Çok yahu…Biz senin yaşında iken iki
altına takla atardık.” Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Ankara 1957, s. 21.
22
Falih Rıfkı, “Bükreş Üzerinde Tanin Muhabiri”, Tanin, 31 Mayıs 1914.
23
Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Dosya No: 37539, Kutu No: 4, Sicil No: 463; Cemal Paşa, Hatıralar,Haz. Alpay
Kabacalı, İstanbul 2001, s.164–166.
24
Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Dosya No: 37539, Kutu No: 4, Sicil No: 463; Bu durum Darülfünun arşivindeki belgelerde de mevcuttur. Bkz. Mustafa Selçuk, a.g.m., s.198.
25
Cemal Paşa, Hatıralar, s. 164-166.
26
Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Dosya No: 37539, Kutu No: 4, Sicil No:463; Falih Rıfkı Atay, “Çankaya, Ehibba
Sive-i Yağmada”, Dünya, 7 Mart 1952.
27
Atay, a.g.e, C. I, s.34.; Falih Rıfkı Atay, “Gazete”, Dünya, 5 Nisan 1954.
19

254

Gazeteciler Cemiyeti

Falih Rıfkı Atay (1893-1971)

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

kaleme aldı.28
Akşam’da Milli Mücadeleyi destekleyen yazılar yazdı. Ancak kısa süre sonra bu
yazıları nedeniyle Harp Divanı’na verildi.29
Yaklaşık olarak 88 gün Bekir Ağa Bölüğü’nde tutuklu kalan Atay, II. İnönü zaferi
sonrasında serbest kaldı. 30 Yeniden Akşam’da yazmaya başlayan Atay, Alemdar başyazarı Refii Cevat (Ulunay) ve Ali Kemal ile sert polemiklere girdi. 31
İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra, yakın arkadaşı Yakup Kadri
(Karaosmanoğlu) ile birlikte İzmir’e giderek Milli Mücadele’nin önder kadrosu ile
tanıştı. İzmir’de Mustafa Kemal Paşa ile uzun bir röportaj yaptığı gibi, ilk defa Mustafa Kemal Paşa’nın sofrasına da davet edildi. Bu yemekte bizzat Paşa tarafından
Ankara’ya milletvekili olmaya çağrıldı.32 İzmir’deyken arkadaşları ile birlikte Tetkik-i Mezalim Komisyonu’nda çalışmaya başladı. Yunanlıların işgal yıllarında ve
geri çekilirken yaptıkları mezalimi ve tahribatı gözlemleyen bu grup, değerlendirmelerini bir kitapta toplayarak yayınladı. 33. Atay, gözlemlerini ilk olarak gazetesindeki
köşesinde paylaştı.34 İtilaf Devletleri ile Ankara Hükümeti arasında Mudanya’da barış görüşmeleri devam ederken Atay ve Yakup Kadri, İstanbul’a gelerek bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilen milletvekillerinin kurdukları Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’ne üye oldular.35
Atatürk’ün isteği doğrultusunda 1923 seçimlerine katılan Falih Rıfkı Atay, Bolu’dan milletvekili seçildi. 5 Ağustos 1923’de Ankara’ya geldi. 11 Ağustos’ta yeni
meclisin açılmasıyla kendi deyimiyle “İnkılâp Meclisi”nde yerini aldı.36 12 Ağustosta da mazbatası onaylanarak milletvekilliği görevine başladı. Aynı zamanda Riyaset

28

Falih Rıfkı Atay, “Geçmiş Zaman”, Dünya, 4 Ekim 1953.
Tutuklanma haberini önceden alan Falih Rıfkı, Anadolu’ya kaçmak için eski bir İttihatçı olan Tolcalı Süleyman’la görüşmüştür. Ancak yakın bir tarihte evlenecek olan Atay, Anadolu’ya kaçmak fikrinden vazgeçer ve kısa süre sonra da tutukl anır.. Bkz. Falih Rıfkı Atay, a.g.e.,C. Is. 122-123. Atay, hece ölçüsüyle şiir yazan ilk kadın ozanımız olan İhsan Raif hanımın kızı
Şefika Hanım ile evlendi. Bkz. Mina Urgan, Bir Dinazorun Anıları,İstanbul 2008, s. 132.
30
“Şarkın huzur ve sükûnunu ihlal etmek”, “Kuvay-ı Milliyecilik etmekle, Anadolu’da halkın canına ve malına kast eden
çeteleri halkın canına ve malına gasp etmeğe teşvik etmek, işlenen cinayetlerden de haberdar olmak” iddiası ile tutuklanan Atay,
“Anadolu’da vatan müdafaasına uğraşanlardan başka hiç kimsenin taraflısı olmadığını, kanunsuzlukları, cinayet ve zulümleri
teşvik edecek bir insan olmadığını”açıklayarak kendisini savunduğunuyazar. Suriye’den büyük bir servetle döndüğü iddiası yla,Cemal Paşa’nın yanında yedek subay olarak bulunduğu, yıllar nedeniyle de sorgulanan Atay, bunun nedeninin Ali Kemal’in
çıkardığı söylentiler olduğunu belirtir. Atay, a.g.e., C. I, s.125-130. Atay’ın, tutukluluğa son vermek amacıyla Akşam’daki
ortaklarından Necmettin’i (Sadak), eski okul arkadaşı ve zaman zaman da polemik yaşadığı Refik Halit’i (Karay) araya koydu.
İdam istemi ile yargılanan Atay, yaklaşık üç buçuk ay süren hapis hayatından sonra, Refik Halit’in arabuluculuğuna gerek de
kalmadan, hem düzenli ordunun başarılı girişimlerinin İstanbul’da yarattığı havanın etkisi, hem de arkadaşlarının topladıkları
500 liralık rüşvet sayesinde serbest bırakıldı. Refik Halit Karay, Minelbab İlelmihrab, İstanbul 1992, s.239–240.
31
Atay, a.g.e.,C. I, s.53.
32
Falih Rıfkı Atay, “İlk Hatıra”, Ulus,24 Teşrinisani 1938, Atay, a.g.e., C. I, s.209-216. Yakup Kadri hatıralarında, İzmir’e
10 Eylül’de geldiklerini, yanlarında Falih Rıfkı’dan başka Vakit Gazetesi’nden Ahmet Asım’ın da bulunduğunu yazıyor. Bkz.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, İstanbul, 2003, s. 166
33
Falih Rıfkı-Halide Edip vd, İzmir’den Bursa’ya, Ankara, 1982
34
Falih Rıfkı, “ İzmir’den Bursa’ya”, Akşam, 10 Teşrinievvel/Ekim 1922; “Donanmış Harabeler”, Akşam, 18 Teşrinievvel/Ekim 1922.
35
Atay, a.g.e., Cilt: I, s.213
36
Falih Rıfkı, “İnkılap Meclisi”, Akşam, 5 Ağustos 1923
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Divanı üyesi oldu. 37İlk görevi Cumhuriyet Halk Fırkası, Fırka seçimleri listesini hazırlamak oldu. 38İkinci Meclis’te II., III ve IV dönem Bolu milletvekili olarak bulunan
Atay, V, VI, VII ve VIII dönemde ise Ankara milletvekili oldu. 39 1924 yılı ortalarına
kadar Akşam’da yazmayı da sürdürdü. 1924’ten sonra Atatürk’ün istediği ile Zekeriya Sertel ile birlikte Hâkimiyet-i Milliye’de yazmaya başladı.40 Atay, 1947’ye kadar
Hâkimiyet-i Milliye’de (1934’ten sonra Ulus) başyazarlık yaptı.
Yeni Türk Alfabesi’nin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeni’nde
Hocası Celal Sahir Erozan ile birlikte görev aldı. Özellikle Türkçenin sadeleştirilmesi
için büyük çaba sarf etti. 41 Hocası ile birlikte 1928’de Yeni Kitap’ı yayınladılar.42
Cumhuriyet’in yeni yüzü Ankara’nın imarı meselesi ile de yakından ilgilenen Atay,
Ankara Şehir Planı Jürisi’nde üyelik yaptığı gibi İmar Komisyonu’nda da başkanlık
yaptı.43 1930’larda Kemalizm’in sistemleştirilmesi ve teorileşmesi bağlamında gazeteyi gayet başarılı bir şekilde kullanan, Kemalizm’in prensiplerinin halk tarafından
benimsenmesi için çabalayan Atay, Kadro ve Ülkü dergilerinde de yazdı. Başta Latin
Amerika olmak üzere Sovyet Rusya, İtalya’ya gibi genç Cumhuriyete örnek olabileceklerini düşündüğü ülkelere yaptığı geziler sonrasında Hâkimiyet-i Milliye’de gezi
yazıları yayınlayarak genç Cumhuriyet için başarılı örnekler sunmaya çalıştı.
Atatürk ölünceye kadar en yakınındaki isimlerden biri olan Atay, Atatürk’ün
ölümünün ardından Anıtkabir’in yerinin tespiti amacıyla kurulan komisyonda görev
aldı.44Milli Şef döneminde de, İsmet İnönü’nün en yakınındaki isimlerden biri olarak,
kalemini Kemalizm’in savunusu için kullandı.
II. Dünya Savaşı ve Türkiye’nin savaş içindeki durumu, gazeteci Atay’ın bu yıllardaki en yoğunluklu gündemi oldu. Savaşın devam ettiği günlerde yapılan pek çok
diplomatik görüşmeye katıldı. Savaşa dair gelişmeleri okuyucularıyla sıcağı sıcağına
paylaştığı gibi Türkiye’nin savaş politikasının, iktidarın tedbir ve uygulamalarının
desteklenmesi ve kamuoyu oluşturmak amacıyla kalemini etkili bir şekilde kullandı.
CHP’nin iktidar yıllarına olduğu gibi muhalefet yıllarına da tanık olan Atay, uzun

37

Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Dosya No:37539, Kutu No: 4, Sicil No: 463.
Falih Rıfkı Atay, a.g.e., C. I, s. 397.
39
Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Dosya No:37539, Kutu No: 4, Sicil No: 463.
40
Atay, 1924’te Akşam ile bağlarını koparma sebebi olarak gazetenin İstanbul’da sürüm sağlamadığı ve arkadaşları ile Atatürk devrimlerini savunma bakımından fikir birliğine varılamamasını gösterir. Falih Rıfkı Atay, “Elbadi”, Dünya, 15 Mayıs
1966
41
Hikmet Dizdaroğlu, “Ölümünün 10. Yıldönümünde Falih Rıfkı Atay”, Türk Dili, C.42, S.351, 1981, s.557; Agah Sırrı
Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1972, s. 401; Bu çalışmalar arasında dil encümeninin kararıyla
Falih Rıfkı, Yakup Kadri ve Ruşen Esref’in yazdığı 254 sayfalık seçme yazılar da vardı. Sami N. Özerdim, Yazı Devriminin
Öyküsü, Ankara, 2002
42
Bu kitap Harf İnkılabı’ndan sonra halkın yeni alfabeyi öğrenmesi ve bu alfabeye alışması için hazırlanmıştır. Kaynaklarda bulunmayan çalışma Harf İnkılabı sonrasında yapılan ilk çalışmalardandır. Bkz. Sevinç Yılmaz, “Celal Sahir Erozan ve
Falih Rıfkı Atay’ın Kaynaklarda Rastlanmayan Bir Eseri: Yeni Kitap”, Turkish Studies, Volume 5/4 Fall 2010, s.1632-1653
43
Atay, a.g.e.,C. I,s.248- 250.
44
Cemal Kutay, Atatürk’ün Son Günleri, İstanbul, 1981, s. 204.
38
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süre başyazarlığını yaptığı Ulus’taki görevinden 1947’de ayrıldı. Bu yıllar Atay’ın
CHP içindeki “müfrit” ve “mutedil” ayrımından rahatsız olduğu,Nihat Erim’in başını
çektiği 35’lerin muhalefetini ılımlı olmakla ve Kemalizm’den ödün verdikleri gerekçesi ile eleştirdiği dönemdir. Ulus’un başyazarlığından ayrılarak Yeni İstanbul ve
Cumhuriyet gazetelerinde “Pazar Sohbetleri” başlıklı köşede yazmaya başladı.
1952’de Bedi Faik Akın ile birlikte Dünya gazetesini çıkaran Atay, daha sonra kitaplaştıracağı Çankaya (Atatürk dönemi hatıraları) isimli hatıralarını ilk defa bu gazetede yayınladı.
Falih Rıfkı, 1950 seçimlerine kadar sekiz dönem milletvekilliği yaptı. 14 Mayıs
1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti’nin iktidara geçmesi ile birlikte, Dünya
gazetesi üzerinden DP’ye karşı muhalefetini sürdürdü. İlk günlerden itibaren Kemalizm’in en tutkulu destekçisi olan ve bu prensiplerin halk tarafından içselleştirilmesi
için çaba sarf eden Atay, 1971’de ölünceye kadar bu çabasını sürdürdü. DP döneminde özellikle eğitim politikaları ile laiklik ve Kemalizm’den verilen ödünler bağlamında ciddi bir muhalefet sergiledi. Atay’ın bu uzun soluklu ve başarılı gazetecilik
yaşamı, Fransız Hükümeti’ni temsilen Başkonsolos Guy Monod tarafından, siyasi ve
edebi yaşamı boyunca hürriyet fikrilerini azim ve cesaretle savunduğu için 25 Mayıs
1959’da Legion d’Honneur nişanı ile onurlandırıldı. 45 1960’da Dünya gazetesini Bedi Faik Akın’a bıraktı, ancak ölünceye kadar bu gazetede yazmaya devam etti.
Gazeteciliği
Gazeteciliğe 1912’de Tanin’de başlayan Falih Rıfkı Atay, Osmanlı’dan cumhuriyete basın-iktidar ilişkisi ve basının sistemin kendini yeniden inşası, ideolojinin üretimi ve aktarımı bağlamında bir ideolojik bir aygıt olarak kullanılması bağlamında
oldukça iyi bir örnektir. Bunun yanı sıra Atay, Yeni Osmanlılardan itibaren gelişmeye başlayan toplumun bilgilendirilmesi, dönüştürülmesi ve bir kamuoyu oluşturulması bağlamında gazetenin adeta bir okul olarak kullanılması geleneğinin de temsilcisi
olarak değerlendirilebilir hatta bu çerçevede Yeni Osmanlı düşüncesi ile Cumhuriyet
dönemi düşünce dünyası arasında köprü vazifesi gördüğünü söyleyebiliriz.
Falih Rıfkı Atay’ın gazeteciliğe başladığı yıllar, imparatorluğun sancılı yıllarıdır.
Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonundaki kayıplar, bu kuşağın düşünsel dönüşümü
üzerinde etkili olur. II. Meşrutiyetin kültürel ve siyasal ortamı içinde yetişen Atay, bu
hareketli düşünsel ortamdan beslendi. 46 En çok Batıcılık ve Türkçülük akımlarının
45

“Baş Yazarımız Falih Rıfkı Atay’a Legion d’Honneur Verildi”, Dünya,26 Mayıs 1959.
II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte sadece siyasal ve toplumsal açıdan değil, düşünsel ve kültürel alanda da büyük bir canlılık yaşanmaya başlandı. Bu hareketli düşünsel ortam içinde aslında köken itibariyle Osmanlı modernleşme hareketlerinin
başlangıcına kadar götürülebilecek olan Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük, önde gelen isimleri ve yayın organl arıyla daha çok öne cıktı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gelişen ortam içinde Türkçülük de daha kuvvetli bir şekilde gündeme
gelerek örgütlenmeye başladı.Ayrıntılı bilgi için bkz., Şerif Mardin, Toplum ve Siyaset, İstanbul 1999, s.8-98. Türkçülüğün
46
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etkisi altında kaldı. Bu düşünsel dönüşüm üzerindeki en etkili isim Ziya Gökalp’tır.
Bu dönüşümün bir yansıması olarak İttihatçılar ile organik bir ilişkiye de girer.47
Falih Rıfkı Atay’ın bu ilk dönem gazeteciliği, Balkan Savaşı sonrasında daha yoğun bir şekilde gündeme gelen, milli kimlik inşa48 sürecinin etkilerini taşır. Bu yıllardaki gazete yazıları düşünsel dönüşümü üzerinde belirleyici olan izler çevrenin
etkisi ile dönemin baskın söylem ve kavramlarını barındırır. Köşe yazılarında öne
çıkan konular; milli kimlik inşasında temel vasıtalar olan dil ve tarihin önemi, milli
birlik fikri bunu sağlayacak olan köklü bir yeniliğin ve değişimin gerekliliğidir. 49
Böylece Atay, gazete aracılığıyla Türkçülüğü kurtuluşun tek çaresi ve aynı zamanda
millet olma bilincinin de tetikleyicisi olarak ortaya koyar. Türk ırkına ve tarihine yapılan göndermeler ve vurgular üzerinden toplum için ortak mitler ve tarihi bir bellek
yaratmaya çalışır. Balkan Savaşı sonrasında giderek gözlerin sığınılacak son kale
olarak görülmeye başlanan Anadolu’ya çevrilmesi ile gazete aracılığıyla Anadolu’nun imaj tamiri furyasına da katkı sağlar.50 Bu çerçevede temel vurgusu, Anadolu’nun tanınması ve ona karşı yeni bir yaklaşımın geliştirilmesinin zorunluluğudur. 51
Böylece Atay, gazete aracılığıyla milli kimlik inşa sürecine katkı sağlar. Çabası, müşterek değer, sembol ve geleneklerden hareketle toplumsal bir bağ bir aidiyet oluşturulmasıdır. Gazeteciliğinin bu ilk yılları, sistemin kendini yeniden inşasında gazetenin ideolojik bir aygıt olarak kullanılması durumunun Atay bağlamında ilk örneğidir.
Zira ilerleyen yıllarda gazeteyi bu çerçevede gayet başarılı bir şekilde kullanmayı
sürdürecektir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden silinmesine tanık bir kuşağın temsilcisi olan Falih Rıfkı Atay’ın hem Balkan Savaşı hem de I. Dünya Savaşı yıllarındaki gazete yazılarına hâkim olan en kapsayıcı duygu, imparatorluğun çöküşüne tanık olmanın yarattığı travmadır. Türk aydınını etkilemiş olan “imparatorluğu kurtarma” refleksi onu da fazlasıyla kuşatmış, yolunu İttihatçılar ile kesiştirmiştir. Atay,
İttihatçılığı İmparatorluğun bekası ile bir görmektedir. I. Dünya Savaşı, Atay ve kuşağının Balkan Savaşı’ndan sonra bir savaşın yıkıcı sonuçlarıyla karşılaşmasına ne-

gelişimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), Cev. R. Ertem, F. Erdem,
İstanbul 1979., s. 9-30;; Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları (1921–1931) İstanbul 1994, s.
26–67; Jacob M. Landau, Pantürkizm, Ankara 1999, s. 47–48.
47
Ayrıntılı bilgi için bkz, Funda Selçuk Şirin, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Aydın Falih Rıfkı Atay, İstanbul 2014,
s.28-34.
48
Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve I. Dünya Savaşı (1914–1918), İstanbul, 2004, s.100-120.
49
Falih Rıfkı,; “Milli Dert”, Tanin17 Kânunusani/Ocak 1912; “Darülfünuna Dair”, Tanin, 10 Mart 1912 “İtham”, Tanin,
12 Teşrinievvel/Ekim1912; “Düşünceler”, Tanin, 12 Teşrinisani/Kasım 1912; “Kürsü”, Tanin, 3 Kanunusani /Ocak1913; “Türk
Gücü”, Tanin, 8 Nisan 1913;”İki Tesadüf “, Tanin, 17 Mayıs 1913. “Edirne Yollarında”, Tanin, 2 Temmuz 1913; “Tasallüfe
Dair”, Tanin,15 Teşrinisani /Kasım 1913; “Yeni Şey”, Tanin, 24 Kanunusani /Ocak1914.
50
Balkan savaşı sonrası Türk aydının değişen Anadolu algısı ile ilgili olarak bknz. Funda Selçuk Şirin, “Türk Aydının
Anadolu’ya Yönelişinde Balkan Savaşlarının Rolü”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXVIII/2, (2013), s.523-548.
51
Falih Rıfkı, “Anadolu Seyahatleri”, Tanin, 12 Temmuz 1913
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den olan en önemli olaydır. Savaş İttihatçı Atay’ın ilk kez İttihatçıları eleştirmesine
de zemin hazırlar.52 Savaşın başlamasıyla öncelikli gündemini savaşa ayırmış olmasına rağmen milli kültür inşa sürecinin etkilerini taşıyan, bu sürece katkıda bulunan
yazılar kaleme almayı sürdürür. Tanin ve Şehbal’de vatanseverlik ve batılılaşmanın
gereğine vurgu yapan yazılar yazar. 53 Ancak ilerleyen günlerde aslında İttihatçılar
arasında gelişen bir durumun da etkisi ile kültürel alandaki faaliyetlerin hız kesmesi
ile gündemini yoğun olarak savaş ve siyasal gelişmeler işgal etmeye başlar.54
I. Dünya Savaşı yıllarında emrinde çalıştığı Cemal Paşa ile birlikte Kanal Cephesi’nde bulunması nedeniyle bu yıllara ait gazete yazılarının mevcudu azdır. Savaşın
sonuna doğru Kanal Cephesi’nden İstanbul’a dönen Atay, arkadaşları ile 20 Eylül
1918’de Akşam’ı çıkarır.55 Savaş sonunda imparatorluğun içinde bulunduğu durumdan fazlasıyla etkilenen, bu ruh hali ile “biraz içini dökmek”, “biraz da isyan etmek”
amacıyla Akşam’da çalışmaya başladığını yazan Atay, Necmettin (Sadak) ile birlikte
yazı işlerini üstlenir ve “Günün Fıkrası” başlıklı köşede yazmaya başlar. 56
Akşam’ın Mütareke yıllarındaki yayın politikası ağır sansür nedeniyle gayet dengelidir. Gazetede iktidara ve gelişmelere dair ağır eleştiriler yer almaz. Ancak özellikle 1921’den sonra gazetenin yayın politikası değişir ve açık bir şekilde Ankara
Hükümeti’ni ve Mustafa Kemal’i desteklemeye başlar.57Akşam ile birlikte hayatında
52
Falih Rıfkı, hem gözlemlerini hem de Cemal Paşa’nın Şam’daki faaliyetlerine ve İmparatorluğun Kanal Cephesi’ndeki
politikalarına dair değerlendirmelerini, Şam’da kaleme aldığı Ateş ve Güneş (1918) ile Zeytindağı’nda (1932) dile getirir. Her
iki kitabında da imparatorluğun içinde bulunduğu durum ve Kanal Cephesi’nde yaşananlar hakkında son derece etkileyici tespit
ve değerlendirmelerde bulunur. Ateş ve Güneş Osmanlıca olarak kaleme alınmış ve yayınlanmıştır. 1918’de yazılmasına rağmen
ancak 1932’de Türkçe olarak yayınlanan Zeytindağı’nın son bölümüne Ateş ve Güneş’ten çok az bir bölüm Türkçe olarak yayınlanır. Ateş veGüneş, tam metin olarak ilk kez Türkçeye Muammer Sarıkaya tarafından çevrildi ve 2008 yılında yayınlandı.
Zeytindağı, Falih Rıfkı Atay’ın I. Dünya Savaşı’na dair hatıra, yorum ve değerlendirmeleri hakkında Ateş ve Güneş’ten sonra
bilgi edinebileceğimiz ikinci hatırasıdır. Zeytindağı’nda da Ateş ve Güneş’le benzer söylem, kavram ve vurgulara rastlanır.
Kanal harekâtına yönelik eleştiri, Anadolu vurgusu ve İttihatçılara dair eleştiriler her iki hatırada da ortaktır. Ancak
Zeytindağı’nda bu vurgular daha kuvvetli, eleştiriler de daha serttir. Bu durum, aslında Zeytindağı’nın yazılmış olduğu dönem
ile ilgilidir. Ateş ve Güneş ile Zeytindağı, bir arada düşünüldüğünde tarih yazımı bakımından da önemli bir durum ortaya çıkar.
Zeytindağı ilk defa 1932’de yayınlamıştır. Ancak anlatılan olaylar 1918’e aittir. Bu bakımdan Ateş ve Güneş’te olmakta olan bir
olay olarak I. Dünya Savaşı varken, Zeytindağı’nda yaşanmış bitmiş bir olay olarak I. Dünya Savaş’ı anlatısı vardır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde Zeytindağı, 1930’lardan bir bakışla yani ulus devlet üzerinden I. Dünya Savaşı anlatısıdır. Bu bakımdan da
Zeytindağı 1930’lu yılların yoğun inşa süreci içinde aktif olarak rol almış olan Atay’ın döneme dair hassasiyetlerini de yansıtan
hatırasıdır. Atay’ın bizzat önsözde belirttiği gibi Zeytindağı, Cumhuriyetin genç kuşağı için bir inşa aracı olarak kullanılmak
istenir. Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Ankara 1932. Ayrıntılı ilgi için bkz. Şirin, a.g.e., s. 65-88.
53
Falih Rıfkı, “Yeni Şey”, Tanin, 24 Kânunusani/Ocak1914. Şehbal’deki yazıları için bkz.Falih Rıfkı, “Kıyam”, Şehbal,
15 Teşrinisani/Kasım 1328, s.334; “Memleketimizin Yakın Tarihine Küçük Bir Rücu” Şehbal, 15 Şubat 1328, s.66–67; “Gemici”, Şehbal, 1 Mart 1329, s.447.
54
Falih Rıfkı, “Karanlık Önünde”, Tanin, 1 Ağustos 1914; “Vinter”, Tanin, 17 Teşrinisani/Kasım 1914.
55
Atay, a.g.e., C. I, s.34. Falih Rıfkı, gazetenin beşinci ortağı olarak Rıfat Müeyyet’i gösterir. Ancak hem Ali Naci hem de
Necmettin Sadak sadece dört ortak olduklarını belirtir. Nurhan Kavaklı, Bir Gazetenin TarihiAkşam,İstanbul 2003, s. 15–20;
Tevfik Çavdar, İz Bırakan Gazeteler ve Gazeteciler, Ankara 2007, s. 150–153. Akşam gazetesinin tek sayfa olarak yayınlanan,
İmparatorluğun son derece zor günler yaşadığı, bir çıkmaza girildiği dönemde yeni bir tartışma platformunun oluşturulması
amacıyla bir fikir gazetesi çıkarmak istediklerini belirten Necmettin Sadak’ın baş makalesi ile yayınlanan bu ilk nüshası ne
yazık ki günümüze ulaşmamıştır. Nuri İnuğur, Türk Basınında İz Bırakanlar, İstanbul 1988, s. 77-78; Kavaklı, a.g.e., s. 16-17.
56
Şirin, a.g.e., s.88
57
Çavdar, a.g.e., s.151. Gazete önceleri Reşit Efendi Hanı’nda bir dairede çıkarılırken kısa sure sonra İttihat ve Terakki
Cemiyet’inin Yeni Mecmua’yı çıkarmak için hazırladığı bir binaya, dergiyi de çıkarmak şartıyla taşınır. Yeni bina, dönemin
önde gelen pek çok basın mensubu ile bir arada bulunmayı sağlayacak elverişli bir konuma sahiptir. Binanın üst katında Matb uat Cemiyeti, hemen bitişiğinde ise İkdam bulunuyordu. Bu konum sayesinde hem Atay, hem de diğer gazete çalışanları “İstan-
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yeni bir dönem başlayan Atay, Anadolu’da yeni bir oluşumun şekillenmeye başladığı
bu dönemde, İttihatçı geçmişi nedeniyle iktidarın, bir gazeteci olarak da sansürün
baskısı altındadır. Bu nedenle de ilk yıllarda Anadolu’daki mücadeleye karşı mesafeli
bir tavır almak zorunda kalır. Ancak II. İnönü Zaferi’nden sonra mücadeleyi açıktan
desteklemeye başlar. Köşe yazılarını Milli Mücadele’nin propagandası bağlamında
kapsamlı bir şekilde kullanır. Mustafa Kemal Paşa ve ekibinin, Milli Mücadele’nin
amaç ve esaslarının halka ve dünya kamuoyuna en doğru şekilde tanıtımını öncelikli
mesele olarak kabul eder.İşgaller, işgal altındaki bölgedeki durum, işgallerin haksızlığı, işgaller karşısında İstanbul’da lüks ve sefa içinde bulunan kesimlerin tepkisizliğinin eleştirisi, azınlıkların özellikle de Rumların taşkınlıkları bu yıllardaki yazılarının öncelikli konuları arasındadır. 58
Ali Rıza Paşa Kabinesi döneminde basın üzerindeki sansürün hafiflemesinin etkisi Atay’ın gazete yazılarında kendini gösterir. Milli Mücadele’ye dair daha cesur
açıklamalarıyla bu tarihlerden başlayarak hareketin basındaki en önemli temsilcilerinden bir olarak öne çıkmaya başlar. Gazeteyi Milli Mücadele adına etkili bir propaganda aracı olarak kullanarak hareketi destekler.59 Anadolu’da savaş devam ederken
tutuklana, yargılanan ve serbest kalan Atay’ın ilk yazısının konusu, yine Anadolu’daki “Milli Hareket” olur. Mücadelenin amacının “vatan ve hayat kurtarmak” olduğunu vurgular.60 II. İnönü zaferi sonunda muhalif gazete ve gazeteciler ile de
amansız bir mücadeleye girer. Bu kesimleri halka ve vatana karşı halkın haklı mücadelesinde ona sırtını döndüğünden ihanet içinde olmak ile itham eder. 61 Böylece gazete aracılığıyla safların netleşmesini sağladığı gibi mücadelenin basın üzerinden
devam eden ayağında da önemli bir yer edinerek aktif bir cephe oluşturur.
Atay’ın bu tarihlerde gazete aracılığıyla katkıda bulunduğu bir saha da Milli Mücadele’nin halka olduğu kadar Batı kamuoyuna da doğru şekilde anlatılması olmuştur. Milli Mücadele’nin Hıristiyan düşmanlığı yapmadığı, sadece vatanı işgalden kurtarmak için yapılan haklı bir mücadele olduğu yaklaşımını gündemde tuttu. Bu çerçevede problemin temelinde Batılıların yanlış, eksik ve önyargılı Türk imajı olduğu-

bul’un kalburüstü yazarları ve fikir adamları” ile sık sık buluşarak fikir alışverişinde bulunma şansına sahip oldular. Atay, a.g.e.,
C. I, s.37
58
Falih Rıfkı, “Yeni Devir”, Akşam,15 Teşrinisani/Kasım 1918; “Elim Olaylar”, Akşam, 13 Mart 1919; “BirHavadis Münasebetiyle”, Akşam, 22 Mart 1919; “Venizelos’un Talebi”, Akşam, 12 Mayıs 1919; “Bedbahtİzmir”, Akşam, 18 Mayıs 1919;
“İzmir”, Akşam, 24 Mayıs 1919; “Herkesin Nenesi”, Akşam, 18 Ağustos 1919; “Bu Sefer Millet İçin”, Akşam, 6 Teşrinievvel/Ekim 1919;”Halka Doğru”, Akşam, 23 Teşrinievvel/Ekim 1919; “Biraz Siyaset”, Akşam, 11 Haziran 1921.
59
Falih Rıfkı, “Anadolu’nun Sesi”, Akşam, 15 Teşrinievvel/Ekim 1919; “Niçin Battık Biliyor musunuz?”, Akşam, 6 Kânunusani /Ocak 1921.
60
Falih Rıfkı, “Zaruri Birkaç Söz”, Akşam, 9 Teşrinisani /Kasım1920; “Kahramanlar ve Kurbanlar”, Akşam, 22 Teşrinisani
/Kasım1920; “Yolun Son Merhalesi”, Akşam, 26 Teşrinisani/Kasım1920; “Bekir Sami Bey’in Muhabirimize Beyanatı”, Akşam,
8 Mart 1921; “İkinci İnönü Zaferi”, Akşam, 8 Nisan 1921.
61
Falih Rıfkı, “Bahalı Bir Ders”, Akşam, 18 Kânunusani/Ocak 1921; “İstanbul’un İki Hemşerisi”, Akşam, 1 Şubat 1921;
“İki Siyaset İki Akıbet”, Akşam, 30 Kânunusani/Ocak 1921
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nu ve Türklere reva görülmeye çalışılan muamelenin de bu yanlış ve önyargılı imajdan kaynaklandığını savundu.62
Falih Rıfkı Atay’ın Milli Mücadele döneminde gazete aracılığıyla katkı da bulunduğu ve etkili olduğu diğer önemli bir alan da Mustafa Kemal Paşa’nın bir lider olarak karizmasının oluşturulması ve pekiştirilmesidir. Özellikle II. İnönü Zaferi’nden
sonra Mustafa Kemal Paşa, mücadelenin genç, güçlü ve dinamik lideri olarak tanımlamaya başlanır. Liderliğin ve karizmanın pekiştirilmesinde, Atay kalemini ve güzel
Türkçesini gayet mahirane kullanır. Nitekim muhalif kesimlerin öne çıkarmaya çalıştıkları Enver Paşa, Atay’ın kaleminde “imparatorluğun yıkımından mesul mazisi kirli” sakıncalı bir isim olarak karizmanın pekişmesine hizmet edecek şekilde kullanılır.
Mustafa Kemal Paşa ise “temiz mazisi” ile halka parlayan bir yıldız olarak sunulur.
Muhalif İttihatçılar da bu inşanın birer parçası olarak kullanılırlar.63
İzmir’in düşman işgalinden kurtarılışı, Saltanatın kaldırılması Mustafa Kemal Paşa’nın güçlü, başarılı ve olağanüstü üstün yeteneklere sahip bir kurtarıcı bir lider 64
olarak ön plana çıkarılmasını sağlayan gelişmeler olarak işlendiği gibi, bizzat Mustafa Kemal Paşa yeni bir zihniyetin ve kuşağın timsali olarak da öne çıkarılır.65 Böylece Atay, gazeteyi karizmanın oluşumu ve pekişmesi bağlamında kullanarak, karizmatik lider ile izleyicileri arasında bir köprü, aracı olarak hizmet eder. Artık sadece kamuoyunu gelişmelerden haberdar etmekle kalmaz, bizzat kamuoyunu inşa etmeye de
soyunur. Ankara’nın ideolojisi doğrultusunda kamuoyunu şekillendirme ve yönlendirme çabasının baş aktörlerinden biri olmaya başlamıştır.
Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte basının haber verme, kamuoyu
oluşturma gibi geleneksel işlevlerinin yanı sıra, sosyal yapının değişimine katkı sağlama özelliğini de fazlasıyla kullandı. 66 Gazetenin Atay tarafından sistemin kendini
yeniden inşasında ideolojik bir aygıt 67 olarak yoğun bir şekilde kullanıldığı ikinci bir
dönemde bu yılları oldu. 68 Ankara’ya geldikten sonra yazmaya başladığı ve iktidarın
yarı resmi yayın organı olan Hâkimiyeti Milliye, Atay’ın sürece etkili şekilde katıl62
Falih Rıfkı, “Roman Türkü Hayat Türkü”, Akşam, 24 Kânunusani /Ocak 1921; “Türk KöylüsününHaraçgüzarları”, Akşam, 21 Mart 1921; “Alman Paşalarının Gayreti”, Akşam, 29 Mayıs 1921; “Tanıtmak veTanımak”, Akşam, 2 Mart 1922. “Liman
von Sanders”, Hâkimiyeti Milliye, 4 Eylül 1929.
63
Falih Rıfkı, “Beklenen Seda”, Akşam, 24 Haziran 1921; “Vatan Siyaseti Fırka Politikası”, Akşam, 26 Temmuz 1922.
64
Atay’ın Mustafa Kemal karizmasının oluşumundaki konum ve işlevini Max Weber’in “karizmatik liderin izleyicilerinin
oluşum surecine ve psikolojisine” dair yaptığı değerlendirmeler üzerinden açıklayabiliriz. Önder ve izleyicisi arasında sosyal bir
bağ, önderi devrimci bir fikir, üstün bir imge ve bir ideal olarak öne sürerken, izleyicinin bunu sadece ussal bir başarı olasılığı
nedeniyle değil, önderin olağanüstü, üstün niteliklerine olan sarsılmaz bir inanca sahip olmasını sağlayarak gerçekleşmesi için
çabalar. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, İstanbul 1987, 2017-220.
65
Falih Rıfkı, “Yeni Devir”, Akşam, 21 Kânunusani/Ocak 1923.
66
Ali Gevgilili, “Dünya’da ve Türkiye’de Çağdaş Basının Gelişimi ve Sorunları”, Basın Yayın Yıllığı, S. 1, No: 3, İstanbul
1988, s. 129.
67
Louis Althusser, Devletin İdeolojik Aygıtları, İstanbul 1989, s. 28–30.
68
Funda Selçuk Şirin, “Ulus Devlet İnşasında Basının Rolü: Falih Rıfkı Atay”, Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 21-22 Ekim 2010, s.127-139.; Funda Selçuk Şirin, “Ulus Devlet İnşasında
Bir Aydın”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. X, S:1, (Yaz-2010), s.137-148.
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masını sağladı. Kalemini inkılâbının hizmetine sunarak, Türk halkının muasır medeniyet seviyesini yakalaması için çaba sarf etti. Hem Kemalizm hem de yeni iktidarın
halka tanıtılması, rejimin esaslarının açıklanması noktasında gazeteyi stratejik bir
araç olarak kullanan Atay, iktidar ile halk arasında bir nevi aracı oldu. Gazeteyi
“Kemalizm’in telkin ve propaganda aracı”69 olarak kullandı. Halkın Kemalizm’in
prensipleri doğrultusunda inşa edilerek ideal cumhuriyet vatandaşının yaratılması ve
bu uğurda irtica ile mücadele en öncelikli meselesi oldu. 70Pozitivist yaklaşıma uygun
olarak bilimsel ve çağdaş eğitim yolu ile aydınlatılmış bir din ve toplum anlayışından
yanadır ve gazete aracılığıyla gerekli altyapıyı oluşturarak bu durumun yerleşmesini
sağlamak için mücadele eder.71 Bu çabanın diğer bir yönü de iktidarın meşruiyetinin
tesis oldu. Yeni iktidarın halka tanıtımı, yeni değerlerin halka götürülmesi aynı zamanda halkın gözünde iktidarın yerinin de pekişmesini sağlama amacı taşıyordu.72
Falih Rıfkı Atay’ın bu tarihlerdeki gezi yazıları da oldukça önemlidir. Özellikle
dönemin iki otoriter devleti; İtalya ve Sovyet Rusya’ya yaptığı geziler sonunda her
iki rejim ile Kemalizm’in benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konularak Kemalizm’in
özgünlüğüne vurgu yapıldığı gibi iki rejimin gayet başarılı olduğu vurgulanan mevcut ideolojileri doğrultusunda halklarını inşa metotlarının örnek alınması gerektiğinin
altı çizilir.73 Bu geziler hem yönetici elitlerin hem de halkın bu ülkelere dair bilgi
kaynağı olduğu gibi özellikle Serbest Cumhuriyet Fırka denemesi sonrasında öncelikli problemim Kemalizm’in kapsamlı bir şekilde içselleştirilmesi olduğunu düşünen
iktidar ve ona yakın çevreler tarafından sistemin dönüşümünde örnek olarak kullanıldı ve uygulamalara yansıdı. 74 Gazeteci milletvekili Atay’ın bu yıllardaki etkisine dair
Şevket Süreyya Aydemir’in açıklamaları hayli önemlidir. Atay, Aydemirin belirttiği
gibi bir devrimde görev alması gereken; iş başında bulunan bir şef, kıta başında emir
bekleyen erler ve sayfa başında görev yapan yazar olmak üzere üç önemli unsurdan
biri olarak “inkılâbın sayfa başındaki muharriridir ve en lâyık muharriridir”75 Ger69

Server İskit, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, Matbuat Umum Müdürlüğü Yayını, İstanbul 1939, s.217–218.
Falih Rıfkı, “Şef ve Diktatör”, Hâkimiyeti Milliye, 4 Kânunusani/Ocak 1931; “Divanı Harpte”, Hâkimiyeti Milliye, 19
Kânunusani/Ocak 1931; “Gazi’nin Düsturları”, Hâkimiyeti Milliye, 1 Şubat 1931.
71
Falih Rıfkı, “Günün Fıkrası”, Akşam, 18 Mart 1924. Falih Rıfkı, “Fikirden Hayata”, Hâkimiyeti Milliye, 1 Mayıs 1926.
72
Falih Rıfkı, “İnkılapçıların Mücadelesi”, Akşam, 4 Kanunusani /Ocak 1923.; “Bütün Müslümanlara BirVazife”, Akşam,
9 Kanunusani/Ocak 1923; “Mesuliyet-i Milliye”, Akşam, 15 Şubat 1923; “Türk İsminin Şerefi”, Akşam, 11 Mart 1923; “Yeni
Mücadelemiz 1”, Akşam, 20 Mart 1923 “Zafer Tamam Değildir”, Akşam, 15 Mayıs 1923.
73
Falih Rıfkı Atay, ilk olarak 1931 yılı içinde Roma ve Makedonya’ya yaptığı gezileri kitaplaştırır: Faşist Roma, Kemalist
Tiran, Kaybolmuş Makedonya. Aynı yıl Yeni Rusya ve Denizaşırı’yıyayınlar. 1932’de ise Moskova-Romayayınlanır. Bu gezi
yazılarının bir kısmı öncelikli olarak gazetesindeki köşesinde yayınlanır. Mete Tunçay, Atay’ın 1931’de yayınladığı Denizaşırı,
Yeni Rusya ve Faşist RomaKemalist Tiran ve Kaybolmuş Makedonya isimli çalışmalarının CHP’nin rejimin sistemleştirilmesi
ve teorileştirmesi sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu söyler. Bu gezilerin devamı olan 1932 tarihli Moskova Roma kit abının da aynı öneme sahip olduğunu yazan Tunçay, bu noktada Atay’ın önemli bir yere sahip olduğunu düşünür. Mete Tuncay,
Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923–1931), Ankara 1981, s.312-313.
74
Sovyet Rusya ve İtalya gezilerinin dönem siyasal yaşamına etkisi için bkz. Funda Selçuk Şirin, “Sovyet Rusya ve İtalya
Gezilerinin Türk Siyasal Yaşamına Etkisi (1930-1932)” Folklor Edebiyat, C. 19, S.73, (2013/1), s.105-130.
75
Şevket Süreyya Aydemir, “Falih Rıfkı ve Son Eseri”, Kadro, S.9, 1932, s.44.
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çekten de Atay, inkılâbın yılmaz ve en ateşli yazarlarından biridir ve aydınların olduğu gibi tüm kurumların da inkılâbın hizmetine sunulması gerektiğini savunduğunda
sonuna kadar da bu çizgide kalmıştır.
Atatürk sonrası dönemde Milli Şef’in de yakınındaki gazetecilerden biridir.
1947’ye kadar Ulus’ta başyazarlık yapan Atay, İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasıyla
birlikte Milli Şef etrafında birlik olunması, Kemalizm’den ödün verilmeden yola devam edilmesi için gazeteyi etkili bir propaganda aracı olarak kullandı. II. Dünya Savaşı yıllarında genel olarak savaşın seyrine dair yazılar kaleme aldığı gibi, Türkiye’nin savaş stratejisini savunan, haklılığını ortaya koyan, iktidara güvenilmesi gerektiğini vurgulayan yazıları ile kamuoyunu rahatlatmaya çalıştı. Savaş yıllarındaki
uygulama ve düzenlemeler, özellikle de olağanüstü vergiler ve tedbirler öncesinde
kamuoyunu hazırlamak böylece muhtemel tepkilerin önüne geçmek amacıyla yazılarını kullandı. 76
II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası gelişmelerin Türkiye üzerinde yarattığı etkinin bir sonucu olarak tek parti dönemi eleştirisi ve demokrasi talepleri gündeme gelmeye başladı. Bu tarihlerde Ulus’ta başyazarlığa devam eden ve iktidarın en kuvvetli
sözcülerinden biri olan Atay, Türkiye’nin bir rejim sorunu olmadığı, Kemalizm’in
demokratik gelişime engel teşkil etmediği, rejimin tabiliğinin sağlanması gerektiği ve
Kemalizm’in daha başlangıçtan itibaren demokratik esaslar üzerine kurulduğunu
vurgulayan yazılar kaleme aldı. 77 Bu Kemalizm ve tek parti savunusunun baskın olduğu yazılar ile değişim talepleri ve rejime yönelik eleştiriler etkisiz hale getirilmeye
çalışıldığı gibi demokratikleşme sürecinin temposu da ayarlanmak istenir.
Demokrat Parti’nin kurulmasından sonra Kemalizm vurgusu daha da yoğunlaşırken iktidar için olduğu kadar muhalefet için de en temel vazifenin Kemalizm’in muhafazası olduğu yaklaşımını gündemde tutarak bir kontrol mekanizması gibi hareket
eder.78 Atay, daha düşük tempolu bir demokratik gelişimden ve geçişten yanadır.
Yazıları ile sürecin böylesi bir tempo ile yaşanmasının doğruluğunu göstermeye ve
kamuoyunu yönlendirmeye çalışır. 79 Ona göre süreç içinde dikkat edilmesi gereken
en önemli hususlar, Kemalizm’den ödün verilmemesi ve en tehlikeli, temel düşman
olan irticaya karşı topyekûn mücadele edilmesidir.

76
Ayrıntılı bilgi için bkz., Funda Selçuk Şirin, “II. Dünya Savaşı Karşısında Bir Aydın: Falih Rıfkı Atay”, Berna
Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, Ankara 2015, s. 357-377.
77
Atay, 19 Mayıs, s.40; Falih Rıfkı, “Rejimler Kavgası Arasında”, Ulus,2 Kânunusani/Ocak 1944; Falih Rıfkı, “Yalan,
Düzen ve Jurnalcilik Silahı”, Ulus, 28 Ağustos 1945; “Biz Neye Güveniyoruz”, Ulus, 31 Ağustos 1945; “Cumhuriyet Halk
Partisi”, Ulus, 3 Eylül 1945
78
Falih Rıfkı, “Bir Çıkarma Kararı Üzerine”, Ulus, 24 Ocak 1946.
79
Falih Rıfkı Atay, “Türkiye’de Demokrasinin Gelişmesi”, Ulus, 28 Şubat 1946; “Seçim Serbestliği BizimDeğişmez Esaslarımızdandır”, Ulus, 24 Nisan 1946; “Yeni Seçimlere Doğru”, Ulus, 27 Nisan 1946; “Demokrasimizin Başlıca Meselesi”,
Ulus, 8 Mayıs 1947; “Politika”, Ulus, 15 Temmuz 1947; “Yolun Doğrusu Nedir”, Ulus, 18 Temmuz 1947.
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Çok partili siyasal yaşamın kıstası olarak da Kemalizm’i gösteren ve herhangi bir
ödünden yana olmayan Atay, gerek CHP içinden ve gerekse de muhalefet partilerinden gelen başta laiklik olmak üzere ilkelerden bazılarının değişime muhtaç olduğu,
değiştirilmesi gerektiği taleplerini “tavizcilik ve bozgunculuk olarak” değerlendirir.
Özellikle laiklikle ilgili talepleri sert şekilde eleştirerek bu ilkenin Cumhuriyetin temeli ve mayası olduğunu buradan verilecek olan ödünlerin Türkiye’yi sıkıntıya sokacağını, dinin kötü politikacılar elinde siyasete alet edileceğini belirterek adeta bir
kampanya başlatır.
Bu tarihten sonraki en temel meselesi, laiklik bu bağlamda Kemalizm’den ödün
verilmemesi olacaktır. Bu tavrını CHP’nin 1947’deki Kurultayında da korur ve laikliğin bir düzenlemeye ihtiyacı olmadığını ve tüzükteki gibi muhafaza edilmesi gerektiğini savunur.80 Tavizcilik ve bozgunculuk olarak değerlendirdiği değişim talepleri
özellikle de parti içinden gelen talepler, karşısında Atay tepkisini Ulus başyazarlığından ayrılarak gösterir.
Ulus başyazarlığından ayrıldıktan sonra Cumhuriyet’e verdiği röportajda, muhalefete olduğu kadar CHP içindeki muhalefete de sert eleştirilerde bulunur. Devam eden
laiklik tartışmalarını ve yapılan düzenlemeleri Cumhuriyet prensiplerinden ödün olarak değerlendirdiğini bir kez de bu röportajda dile getirir.81 Cumhuriyet’teki yazılarında ağırlıklı olarak CHP kadrosunun güçlü olmadığı için çözüldüğünü, durum karşısında yapılması gerekenin ise Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı gerçek Kemalistlerden oluşan bir kadro ile yeni bir yapılanmanın gerekli olduğu vurgusu yer alır.
Gazete aracılığıyla her kesime Türkiye’nin asıl meselesinin bir “medeniyet ve kültür
savaşı”82 olduğunu bunun da iktidar ve muhalefetin ortak meselesi olması gerektiğini
göstermeye çalıştı.
Bu yıllarda çift yönlü bir muhalefet sürdürerek DP’ye olduğu kadar CHP içindeki
ılımlı kanada da eleştirilerde bulunur.
Falih Rıfkı Atay’ın 14 Mayıs 1950’deki seçimler sonrasındaki yazıları benzer içeriktedir. Bu yazılarda iki temel yaklaşım ön plana çıkar. Atatürk İlke ve İnkılâplarından ödün verilmemesi ve CHP savunusu. Hatta iktidar değişimi, CHP’nin rejimin
tabileştirilmesi yönündeki samimiyeti ve başarısının bir sonucu olarak gösterilir.83 Bu

80
Falih Rıfkı, “Politika”, Ulus, 21 Eylül1947; “Menderes’in İzmir’deki Demeci”, Ulus, 1 Ekim 1947; “ÇirkinTehdit ve
Tecavüzler”, Ulus, 30 Eylül 1947; “Politika”, Ulus, 3 Ekim 1947; “Biz Kendimiz Dikkatli Olalım”, Ulus, 6 Ekim 1947.
81
Mekki Sadi Eken, “ Falih Rıfkı Atay 35’lere Hücum Ediyor”, Cumhuriyet, 16 Kasım 1947.
82
Falih Rıfkı, “Aşırı Devletçiliğe Veda”, Cumhuriyet, 11 Ocak 1948; “Süsten ve Lüksten”, Cumhuriyet, 19 Aralık 1948;
“Kanlı Gömlek”, Cumhuriyet, 6 Mart 1949; “Sular”, Cumhuriyet, 3 Nisan 1949; Falih Rıfkı, “Halk Partisi Kongrelerinde Sert
Tenkitler”, Cumhuriyet, 27 Nisan 1948; “Rusya ve Biz”, Cumhuriyet, 1 Ekim 1948; “Gazi Mustafa Kemal Rejimin Değişeceğini Meclise İlk Defa Nasıl Haber Verdi”; Cumhuriyet, 29 Ekim 1948; “Yumru”, Cumhuriyet, 20 Kasım 1949.
83
Falih Rıfkı, “İktidar”, Cumhuriyet, 21 Mayıs 1950; “Efendikari”, Cumhuriyet, 4 Haziran 1950; “C.H.P”, Cumhuriyet, 25
Haziran 1950; “Moskovacı”, Cumhuriyet, 13 Ağustos 1950.
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tarihten sonraki yazılarında daha önce çok partili denemelerde ortaya çıkan bir özellik tekrar yoğunluklu olarak ortaya çıkar. İktidarı uyarma, 1945’te olduğu gibi, bu
tarihlerde de çok partili siyasal yaşamın sınırlarının belirlenmesinde etkili olmuştur.
Nitekim yazılarında baskın bir şekilde yer bulan “inkılâpların ve siyasi güvenliğin
zarar görmemesi”84 kıstası demokrasinin sekteye uğramamasının ölçütü olarak öne
çıkarılır. 1952’de Dünya’yı çıkarmaya başladıktan sonra DP’ye karşı ciddi bir muhalefet odağı olacaktır. Bu tarihlerde gazetesinde tefrika etmeye başladığı Çankaya
isimli hatıralarında da Atatürk sonrası dönemde yaşanılanlara tepkisini ortaya koyar.85
1952’de Dünya’da başlayan ve ölünceye kadar devam edecek olan bu son dönem
gazetecilik sürecinde de inandığı değerleri savunmaktan vazgeçmemiştir. Bu tarihlerden sonraki yazılarının temel vurgusunu, Tanzimat’tan beri, Türk toplumunun temel meselesinin “din ve dünya, din ve akıl” işlerinin birbirinden ayrılması olduğunu,
bu bağlamda Kemalizm büyük ve esaslı bir “din reformu” olduğu ancak Atatürk’ün
ölümünden sonra bu alanda ödünler verildiği oluşturur. Atatürk’ün ölümünden sonra,
özellikle laiklik ve eğitim alanındaki reformlar ile ilgili olarak yapılanları ciddi ve
tehlikeli ödünler olarak gördüğü gibi düzenlemeleri yapan siyasetçileri Atatürk’ü ve
yaptıklarını anlamamak ve onun gerisinde kalmış olmak ile eleştirir. Hatta bu bağlamda verilen ödünler nedeniyle gediğin git gide büyüdüğünü düşünür. İnkılâbın bu
nedenle heyecanın yitirdiği ve büyük şehirler dışında neredeyse söndüğü eleştirisini
yapar. Bu eleştirilerden İsmet İnönü de nasibini alır.86 Atay’ın ölünceye kadar Dünya
gazetesi üzerinden sürdürdüğü mücadelesi, kendi ifadesi ile ana meselesi, “Türk kurtuluşunun birbirini tamamlayıcı ve birbiri kadar feda edilemez Atatürk İnkılâplarına”
sımsıkı bağlı kalınmasını sağlamak olmuştur.
Sonuç
“Bizim nesil bir fikir savaşı içinde doğmuştur. Kaderi değiştirmek elimizde midir? Topluluğun her yerinde pek tabii türlü dalgalanışların ortasında kılavuz fikirlerin

84

Falih Rıfkı Atay, “Bir Geleneğin Ölümü”, Cumhuriyet, 28 Mayıs 1950.
“Atatürk’ün askeri rakiplerinden değilim, onun harp şereflerinden hiçbirini paylaşmağa kalkmam. Fakat acaba Cumhuriyet tarihinde ben de kendime bir yer mi aramaktayım? Bir takım büyük işlerde Atatürk’e danışçılık, yahut akıl hocalığı ettim de
benden bahsedilmeyişini mi affetmiyorum? Bir mesuliyetli makamda bulundum da onun dedikodularından sıyrılmağa mı çalışıyorum? Yahut aradığım ikbali bir türlü bulamadığım için bazı kimselere kin bağladım da onlardan öç mü almak istiyorum. Veya
beni bir tarihte artık milletvekili yapmadılar, Ulus’tan çekilmeme sebep oldular da hınç almak fırsatı mı bekliyordum?” Falih
Rıfkı Atay, “Bu Hatıraları NiçinYazıyorum”, Dünya, 3 Mart 1952.
86
Falih Rıfkı Atay,”İktiham”, Dünya2 Mart 1952; “Gidişat” Dünya, 3 Mart 1952; “Bu kararsızlık SonaErmelidir”, Dünya,
10 Mart 1952; “CHP Başka Türlü Yapabilir miydi?”, Dünya 1953; “Cumhuriyetçi Millet Partisi”, Dünya, 12 Şubat 1954; “Siyasi Hava Şartları”, Dünya 2 Ocak 1955; “Yuva”, Dünya, 20 Şubat 1955; “Yalnız Yazmak yeter mi”, Dünya, 28 Mart 1956; “İşler
Var Davalar Var”, Dünya, 24 Şubat 1959; “Bir SualeVerdiğimiz Cevap”, Dünya, 4 Ağustos 1960; “Bu Son Denemedir”, Dünya, Şubat 1965; “Pazar Konuşması”, Dünya, 29 Ağustos 1965; “Politika”, Dünya, 27 Kasım 1968; “Pazar Konuşması”, Dünya,
10 Mayıs 1970.
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ışığı yanmalıdır.”87 Atay’ın kendi kuşağına dair bu açıklaması, onun yaklaşık 60 yılık
gazetecilik serüveninin özeti niteliğindedir. Kaderi değiştirmek Atay için önceleri
İmparatorluğu kurtarmak ile özdeşken, Cumhuriyet’in ilanından sonra ise devleti
kurmak, inkılâbın prensipleri doğrultusunda halkı inşa etmek demektir. Halkın değişiminin ve muasır medeniyet seviyesini yakalamasının kaderi değiştirmenin ilk ve en
öncelikli basamağı olduğuna inanan Atay, Atatürk inkılâplarını bu kapının anahtarı
olarak görmüş ve sonuna kadar da savunmuştur. Gazeteyi değişimi sağlayacak olan
bu kılavuz fikirlerin topluma yaygınlaşması için etkili bir araç olarak kullanmıştır.
II. Meşrutiyet’in kültürel, düşünsel ve siyasal ortamında yetişen Atay, 1923’ten
sonra sistemin her açıdan yeniden inşasında aktif olarak rol aldı. Bu yıllardaki temel
meselesi, devleti kurmaktır ve kalemini bu amaç için hizmete sundu. Gazete aracılığıyla devletin ideolojisini, Althusser’in ifadesiyle rıza onay kullanarak halka götürdü
ve bu doğrultuda değişimini sağlamak için çaba sarf etti.
Falih Rıfkı Atay’ın ardından yazılanlar onun İmparatorluktan Cumhuriyet’e uzana
süreçteki gazeteciliğine ve çabasına ışık tutacak niteliktedir. Bu değerlendirmelerde
bazı tespitler ön plana çıkar. Kalemini, güzel Türkçesini inandığı ve yürekten bağlandığı Atatürkçülüğün hizmetine sunmuş olması88, Atatürkçülüğün temel taşı olan
laikliği sonuna kadar savunduğu ve Atatürkçülük düşmanlarına savaş açtığı, Atatürk’
ün vefatından sonra da mücadelesini sürdürdüğü vurgulanır.89 Milli bir Atatürkçü,
cesur bir antikomünist ve şiddetli bir yobaz aleyhtarı 90 değerlendirmesi de son derece yerindedir. Falih Rıfkı Atay, yaklaşık olarak 60 yıllık gazetecilik mesleği boyunca
kalemini inandığı ve yürekten ve tarihten bağlı olduğu Atatürk ilke ve inkılâplarının
anlaşılması, içselleştirilmesi ve yaşatılmasını sağlamak için kullanmıştır. Bir gazeteci
milletvekili olan Atay, organik bir aydın91 olarak basın iktidar ilişkisinin merkezinde
olmuştur. Bu yakın ve iç içe geçmiş ilişki nedeniyle özellikle 1923-1950 yılları arasındaki gazete yazıları, görüş, öneri ve uyarıları sıradan olmaktan çıkar.
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Falih Rıfkı, “Efendikari”, Cumhuriyet, 4 Haziran 1950.
Yaşar Nabi Nayır, “ Falih Rıfkı Atay”, Varlık, C.38, S. 764, 1971, s.5.
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Sadi Irmak, “ Falih Rıfkı Atay”, Dünya, 4 Nisan 1971.
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Burhan Felek, “ Falih Rıfkı Atay’ı Kaybettik”, Dünya, 4 Nisan 1971; Şevket Rado, “Türlü Yanları İle FalihRıfkı Atay”,
Dünya, 4 Nisan 1971.
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Otomobil sevdası ve basın1
Korkmaz Alemdar

T

ürkiye’de siyasal iktidarın basın üzerindeki etkisi bilinmeyen bir konu değildir.
Bu gazetelerin gereksinim duyduğu baskı makinelerinin dış alımından, kâğıt
ihtiyacının karşılanmasına, binalarının yapımına kadar pek çok konu için geçerlidir.
Gazete sahiplerinin yurt dışına çıkabilmek için döviz satın alabilmeleri de hükümetin
kararına bağlıdır. Sadece bu kadar değil. Bedii Faik’in yazdığına göre otomobil sahibi olabilmek de hükümetin oluruna bağlı: “CHP iktidarı bir tutam otomobil ithal etmiş ve bir kısmını da gazete patronlarına ayırmıştı. Fakat ne hikmetse, tahsis edilen
otolar hep CHP yanlısı gazete patronlarına düşüyordu!.. Hüseyin Cahit Bey almıştı,
Ethem İzzet Bey almıştı, Rasim Us almıştı, Necmettin Sadak bey almıştı…”2
Bedii Faik devam ediyor:
“Ve Hakkı Tarık, kendine özgü sakinlik içinde gülümseyerek anlattı ki, arabalar bütün gazete sahiplerine teklif edilmiştir.Tasvir’in iki sahibi Ziyad ve Cihat
beyler de buna dâhildir. Ama onlardan biri galiba parasının olmadığını söyleyerek
almaktan kaçınmış, öteki (yani Cihat Bey) ise arabayı almış ve hemen gazetenin
3
başbayii Osman Kazma’ya devretmiştir!”
Bedii Faik, “devrin gerçeklerini eksiksiz söylemek endişesi ile” devam ediyor:
“İkinci savaş sonu ve demokrasiye başlayış devri Babıâli’sinde otomobili olan
gazete sahibi ya altıdır ya yedi. Yunus Nadi Beyin vardı, iki oğlunun vardı, Asım
Us’un vardı, Necmettin Sadak’ın vardı, Ethem İzzet Benice’nin o bahsettiğim 946
dağıtımında ancak olabildi. Son Posta’nın üç ortağından hiçbirinin henüz yoktur.
Tasvir’in iki ortağından hiçbirinin yoktur. Vatan’da Ahmet Emin Yalman’ın emrindeki araba da otomobilci olan kardeşinin tahsisi idi. Kazım Şinasi’nin yoktu,
Halil Lütfi Dördüncü’nün yoktu, Cemalettin Saraçoğlu’nun yoktu… 1950’den
sonra bir Halil Lütfi hariç, o da tabiatı gereği hariç, hepsinin arabası olmuş ve son4
ra yeni yetme bizlerin birer ikişer olmuştur…”
Sadece gazetecilerin değil, pek çok kişinin otomobil sahibi olduğu biliniyor çünkü
DP döneminde motorlu taşıt sayısı hatırı sayılır biçimde arttı. Yollar iyileştirildi, hat-

1

“Otomobil Sevdası, Basın ve Tabii ki Siyasal İktidar”Varlık, Ekim 2014, s.66-68. başlıklı yazının değişik biçimi.
Bedii Faik, Matbuat Basın derkeen… Medya, Doğan Kitap, 2001, C. 1, s. 75.
3
A.k., s. 77.
4
A.k., s. 80-81.
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ta İstanbul’a Başbakan Adnan Menderes’in özel ilgisiyle caddeler açıldı, genişletildi.
Onca çabadan sonra doğal olarak yedek parça, lastik gibi vazgeçilmez aksam daha
çok tüketilir oldu. Belki Ankaralı olduğu için Bedii Faik kadar tanınmayan ama en az
onun kadar gözlemci ve “sivri dilli” Şinasi Nahit Berker, gelişmeler konusunda bakın
ne yazıyor:
“-Lastiklerin ithali sırasında bacanağım Maliye Vekili Hasan Polatkan ile dargındım. Ancak ithalat yapıldıktan sonra barıştık.”
Bunu söyleyen DEKA lastikleri ve İFA kamyonları ithalatçısı Yakup Soyugenç
şunları ilave ediyor:
“-Beş sene zarfında vergisi çıkarıldıktan sonra 2 milyon 207 bin 60 lira 57 kuruş kazandım…”5
CHP’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasının koşullarına ayak uydurmaya çalışırken
hiç olmazsa kodamanları otomobil sahibi yapma girişimi, Bedii Faik hatırlatmasa,
neredeyse unutulacaktı. Ama Menderes’in İnönü’yü aşma çabaları hatırlanmazsa
haksızlık olur. Bunu yapabilmek için önce 1958 bütçesi görüşülürken Bedelsiz İthalat
Talimatnamesi’nde yapılan değişiklik hatırlanmalıdır. Hükümet kişisel ve aile ihtiyaçları için bedelsiz olarak ithali istenen mal ve eşyalarla otomobil ve benzeri nakil
vasıtalarını getirmek isteyenlerin önce Maliye Bakanlığı’ndan izin almasını öngörür.6
Bu düzenlemenin Safa Kılıçlıoğlu’nun dikkatini çektiği ve bu yolla yeni bir otomobil
sahibi olduğu anlaşılıyor. Bunu Adnan Menderes’in 8 Ocak 1959 günü Meclis Grubu’nun toplantısında bir milletvekilinin konuya ilişkin eleştirilerine verdiği yanıttan
anlıyoruz.7
Hüseyin Ortakçıoğlu’nun söylediklerinin kaydı yok; Başbakanın yaptığı göndermelerle yetinmek zorundayız. Buna göre milletvekilinin, bedelsiz otomobil ithalatını
ve bundan Safa Kılıçlıoğlu’nun yararlandırılmasını eleştirdiği anlaşılıyor.
Başbakan bedelsiz ithalat konusunda sıkıntılarla karşılaşıldığını, ama bu yolla
otomobil getirtilmesini önleyebilecek durumda olmadıklarını söylüyor. Çünkü ülkenin otomobil, kamyon, traktör ithalatına ihtiyacı vardır. Bunlar için ödenek ayrılacaktır, ama endişeye de gerek yoktur, çünkü doların 280 kuruştan 9 liraya çıkartılması ile
taleplerin yüzde 90’ının kökü kurumuştur.
“Eğer bu bir bataklık ise, eğer gayrimeşru bir açık kapı ise, bu suretle bu batak5

Şinasi Nahit Berker, Demedim mi Nazlı Yârim Ben Sana, 1960(?), s. 88. Kitaptaki fıkralar 1953-1960 arasında yazılmıştır. Şinasi Nahit Berker, yedi sene boyunca kaleminde mürekkep, dilinde tüy bittiğini, ayrıca üç seneye yakın hapis yattığını,
karakollarda eşek sudan gelinceye kadar dayak yediğini ama ne dediyse her biri doğru çıktığını yazar. Kitabın başlığındaki nazlı
yârin Türk Milleti olduğunu da hatırlatır.
6
Dönemin gazeteleri konuya yer verir, ama Cumhuriyetdaha ilgilidir: 18-19 Aralık 1958. Son Posta 19’unda Resmi Gazete’de yayınlandığını duyurur. Ahmet Emin’i çok ilgilendirmediğinden olacak Dünya kısaca değinir: 19 Aralık 1958.
7
Halûk Kılçık (Yay. Haz.), Adnan Menderes’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri Ocak 1959-Mayıs 1960, Demokratlar
Kulübü Yayınları Yayınları 1992, C.9, s.3-5.
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lık yüzde 95 kurumuş oluyor. Hele otomobil ithali için kotalarda yer verildikten
sonra hemen hemen mesele olmaktan, bizzat mesele olmaktan çıktığından emin
olmak lâzım gelir.”
Başbakan Adnan Menderes, Safa Kılıçlıoğlu’nun otomobili için tavsiyede bulu-

nanın kendisi olduğunu itiraf eder. Sorumlu bakanlara konuyu ayrıntılı incelettiğini
ve yasaya aykırı bir durum olmadığını söyler. Ama durumdan çok fazla da emin değildir:
“Mahkeme huzuruna gidilse bile bir mesuliyet bulunamayacaktır. Diğer taraftan bunun siyasi mesuliyetini bendeniz huzurunuzda kabul etmekte ve eğer bir hata ve günah ise Allahın huzurunda bunu tekabül emeğe amadeyim” (kabul etmeye
hazırım) der.8
Başbakan Menderes konuşmasında basınla ilgili bütün sıkıntılarını dile getirme
olanağı bulur:
“Matbuatla iyi geçinmek ve mümkün olduğu kadar matbuatın demokratik rejimindeki ehemmiyetini (önemini) takdir etmek suretiyle frodmanları (yolsuzlukları) önlemek hususunda katlandığım azap (sıkıntı) namütenahidir (sınırsızdır) arkadaşlar. Dikkat buyuracak olursanız matbuatın birçok haksızlıkları ve tasaddileri
(girişimleri) karşısında seneler senesi naçiz (önemsiz) arkadaşınız, konuşmasını
bilen Adnan Menderes, bir yerde çıkıp da mukabele etmek, (karşılık vermek) harekete geçmek teşebbüsünü göstermemiştir. Bunun sebebi “Meseleyi daha kötüye
götürmeyelim, belki hüsnü amizişin (iyi geçinme) yolu bulunabilir” ümidine bel
bağlamamızdı. Bu hususta beni hatalı görmekten ziyade, bana merhamet etmek
mevkiinde olmalısınız. Çünkü bir takım hislere hesaplara kapılmanın memlekette
vücuda getirebileceği zarar derecesini en iyi takdir edebilecek vaziyette olan benim, arkadaşlar.
Şimdi “Safa Kılıçlıoğlu fena adam yahut da fena hareketi ile partimize zarar
vermiştir, onun için neden dolayı sen partimize faydalı olmayan bir kimseye bir
gazeteciye, tabir caiz ise, nasıl böyle bir tasarrufun tarafımızdan kullanılmış olması “Mahalline masruf olmayan bir hareket” diye ileri sürülecek olursa vereceğimiz
cevap vardır. Bu günün ölçüleri, telakki yatı“(anlayışı) içinde ve matbuatın umumi
vaziyeti içinde ben Safa Kılıçlıoğlu’nun veya diğer bazı gazetelerin nispeten faydalı hareket ettiklerini, diğerlerinin büyük zararları karşısında nispi olarak arz edeceğim; faydalı hareket ettiklerini iddia edebilecek mevkideyim.
“Sevgili arkadaşlar, bu işin kanuna aykırı, asgari bir tarafı yoktur.
8
Kemal Bağlum da sonradan şöyle yazar: “Hükümet büyük bir döviz darboğazının içinde idi. Safa Kılıç(lı)oğlu bu durumu
bilmesine rağmen, Amerika’dan Lincol(n) marka bir limuzin getirtmek istiyordu. Başbakan, ülke büyük bir döviz sıkıntısı
çekerken, Safa Kılıç(lı)oğlu’nun bu isteğini yerine getirmek istemeyince, gazete, derhal DP iktidarına çephe almış. Menderes
Safa Kılıç(lı)oğlu’na boyun eğmek zorunda kalmıştı. Lincol(n) araba İstanbul’a gelince, DP’ye karşı yayın da durdu”. Anıpolitik
1945-1960, Bilgi, 1991, s.154.
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“Diğer taraftan siyasi bir tasarruf yapmak mecburiyetindeyiz. Yapmayı münasip gördük. Bunun bütün vebali arkadaşlarımın değil tek başına bunu üzerime almağa hazırım.
“Kendilerine” dedim; “Kanundan haber verin; kanun bağlamıyorsa yapılır.”
Kanuna aykırı bir şey yok. Dünyanın bütün memleketlerinde en çok satan gazetenin sahiplerine bunlar yapılır.
“Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımın; “Bundan başka gazeteci yok mu?” diye
tevcih ettikleri (yönelttiği) sual sadece hisleri tahrik mahiyetini haizdir. Bize başka
gazetecilerden bir müracaat vaki değildi, eğer Cumhuriyet gazetesi sahibi de bize
müracaat etmiş olsaydı belki aynı siyasi tasarrufu onlar için de kullanmakta tereddüt etmezdik.
“Binaenaleyh en çok satan bir gazetenin sahibi gelmiş müracaat etmiştir, bunu
biz kabul etmişiz, vebali (günahı) varsa yükleyin omzuma.”
Adnan Menderes’in eleştiriler karşısında milletvekillerini ikna ettiğine kuşku yok.
İkna yöntemini iktidarı süresince başarılı bir biçimde geliştirdiği biliniyor. Tıpkı basına dönük politikaların temel özelliğinin bilinmesi gibi. Tekrar etmekte yarar var:

DP ve Menderes yönetimi kamu kaynaklarını siyasal çıkarlar için kullanmada sınır
tanımamıştır; gazetelere ilan verme, gazete sahiplerine doğrudan ve dolaylı çıkar sağlamada temel ölçüt DP’ye ve onun başbakanına hizmet etmektir.9
Bedii Faik’in tanıklığı ile bitirelim:
“Ben yedi sekiz yılı, yeni deyimiyle fikir işçisi, ondan sonra 25 yılı gazete sahipliği ve daha sonraki yılların bir kısmını yine fikir işçiliğinde geçen yarım yüzyılı çoktaaan aşmış gazetecilik hayatımda, çok varlıklı olmakla övünen ve hep buna çalışan veya kendinden çok varlıklıya hasedinden çatlayarak bakan patron tipini ancak şu medya devrinde gördüm!
“Tabi bir de karşısı var. Saraçoğlu Şükrü Bey’den Recep Peker’e, Şemsettin
Günaltay’dan Nihat Erim’e ve hepsinin üstünde İnönü’den ihtilala, ihtilaldan Demirel’e kadar pek çok hükümetten hiçbirinde, ülkeyi fonlarla idare etme furyasına
girmeyi ve buna hazır başlamışken, bir de “Medyayı Kalkındırma Fonu” yaratarak
orada da yaran üretelim hovardalığına dalmayı görmedim!
“Ta ki Özal köşe dönücülüğü başlayıp, ona hayran haleflerinin varyeteleri yayılıncaya kadar!..”10
Bedii Faik daha sonrasına, 2000’li yıllara tanıklık etmediği için şanslı sayılabilir.

9

Bkz., Korkmaz Alemdar, “DP ve Basın”, İletişim ve Tarih, Ümit Yayıncılık, 2001, s.201-231.
A.k., s.81.
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Neşriyat Türk Anonim Ortaklığı
Korkmaz Alemdar

D

P’nin basın alanındaki uygulamalarını iyi değerlendirebilmek için yakından bilinmesi gereken uygulamalardan biri Neşriyat T.A.O.’dır. 1953 yılında İstanbul’da kurulan, 1956 yılından itibaren DP’nin propaganda organı Havadis’i yayınlayan bu şirketin kuruluşu ve işleyişi, iktidar olanaklarının bir siyasal parti çıkarları
doğrultusunda kullanılmasının somut örneğini oluşturur.
DP 1951 yılında İzmir’de bir gazete yayımlama konusunda çalışmalar başlatmış,
baskı makinelerinin dışalımı için İzmir’de çıkan Yeniasır’ın sahipleri Behzat Bilgin,
Şevket Bilgin, Abdi Sokullu görevlendirilmişlerdi. Sonradan bu gazetenin muhtemelen Yeniasır’ın durumunu sarsmamak için- İstanbul’da yayınlanması kararlaştırılınca satın alınan baskı makinelerinin bu kentte kurulması için hazırlıklar yapılmıştı. DP matbaa binası yapılmak üzere o zamanki adı Cemiyet Tedrisiyeyi
İslamiye olan Darüşşafaka Cemiyeti’nden Nuruosmaniye Cami civarında bulunan ve
Aynalı Konak adıyla anılan binayı satın almış, burada kurulacak matbaayı işletmek
üzere Neşriyat TAO’nı kurmuştu. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’nın Sicilli Ticaret
Gazetesi’nde ilan edilen (27.5.1953) ana sözleşmesine göre, her biri 500 lira değerinde 1120 paya ayrılmış 560.000 lira sermayesi vardır. Kurucular DP ve iş dünyasının
tanınmış kişileridir.
Şirket kurulduktan sonra satın alınan arsa üzerine bina yaptırılması ve matbaa
makinelerinin monte edilmesi 1956 yılında tamamlanmıştır.Bu sırada DP, başkalarının elinde olan pay senetlerini 1954 yılından itibaren satın almaya başlamış, başlangıçta 1120 paydan 180’i partiye aitken 1956 yılında Havadis’in yayımlanmaya başlandığı tarihte 1050, Neşriyat TAO’nın Güneş Matbaacılık TAŞ ile birleştiği
30.Haziran.1957 tarihinde 1080 payı, 25 Mart 1959 tarihinden sonra da payların tamamı partinin olmuştur.
Havadis 18 Ekim 1956 tarihinde geniş bir yazar ve personel kadrosuyla, DP’nin
propagandasını yapacak büyük bir gazete olarak yayına başlamıştır. Bu nedenle ortaya çıkan işletme masraflarına sermaye yetersizliği ve DP’nin bu şirket kanalıyla finanse edilmesi yüzünden bankalardan alınan krediler nedeniyle ödenen banka faizleri
eklenince gelirler masrafları karşılayamamış ve şirket 30.6.1957 tarihine kadar
1.062.567.81 lira zarar ederek sermayesini tamamen kaybetmiştir.
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Bu durumda şirket yöneticileri kurtuluşu merkezi Ankara’da olan ve Zafer’i yayınlamakta olan ve DP’nin propaganda çalışmalarının önemli aracı olan Güneş Matbaacılık TAŞ ile birleşmekte bulmuşlar; bu yöndeki temaslar olumlu sonuç verince
iki şirket genel kurulu 30.6.1957 tarihinde birleşme kararı almışlardır. Ancak Neşriyat TAO’nın bu tarihte iflas durumunda olması, gerekli işlemlerin tamamlanmaması
gibi nedenlerle bu birleşme Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tamamlanamamıştır. Buna rağmen iki şirket çalışmalarını birleştirmişler, Havadis’i ve matbaasını
Güneş Matbaacılık TAŞ’nin İstanbul şubesi gibi yönetmişlerdir.
DP’nin kayırma yöntemleri: Arsa, bina, kredi, kâğıt...
DP’nin Neşriyat TAO’nın kuruluşu sırasında ilk müdahalesi şirkete bina bulunması sırasında ortaya çıkmıştır. Parti Darüşşafaka Cemiyeti’ne ait Aynalı Konak
adıyla anılan binaya talip olmuştur. Talat Bey adında bir kişi tarafından Cemiyeti
Tedrisiyeyi İslamiye’ye 1944 yılında bağışlanmış olan bu bina, Nuruosmaniye Camii
yakınındaki Şerefefendi Sokağı 44 ve 46 numaralarda bulunuyordu. Bir tarafında
Şerefefendi Sokağı, bir tarafında Mahmutpaşa Camii ve türbesi bulunmaktaydı, Cemiyet’e bağışlandığı tarihten 1950 yılına kadar hep mesken olarak kiralanmıştı. Cemiyet bu binanın daha yararlı kullanımı konusunu ilk defa 1945 yılında gündeme
getirmiş, Cemiyet’in ehlivukufu Şakır Tokmen, Aynalı Konak yerine -Laleli’deki
Tayyare apartmanları gibi- gürültüsüz işyeri yapılmasını ve kesinlikle satılmamasını
önermişti. 1951 yılında Darüşşafaka’nın gayrimenkullerini nasıl değerlendirebileceğini belirlemek üzere görevlendirilen üç kişilik bir komisyonun düzenlediği raporda
“Nuruosmaniye gibi fabrika ve atölyelere, matbaa ve benzeri müesseselere merkez
teşkil eden bir yerden işhanı, fabrika, matbaa, küçük bir çarşı gibi birçok suretle istifade mümkün olduğundan, hatta arsası satılsa en az metresi 100 liradan hayli para
tutacağından Darüşşafaka’nın akarlarına daha verimli bir şekilde verilmek düşünüldüğü şu sırada ilkin bu yerden başlaması” gerektiği görüşü belirtilmişti.
Darüşşafaka Cemiyeti Aynalı Konak’ın değerlendirilmesi konusunda kesin bir karar vermemekle birlikte, satma düşüncesinde de değildi. Nitekim 26 Mayıs 1952’de
Hadi Yaman isimli bir kişinin binayı ve arsayı satın alma isteğine yanıt bile verilmemişti. Hizmet gazetesi sahiplerinin Aynalı Konak’ı kiralama teklifleri 10.7.1951’de
reddedilmiş ve arsa üzerinde altı garaj, üstü iş hanı olarak bir bina yaptırılmasına karar verilmişti. Yönetim Kurulu, 7 Ağustos 1952 tarihli toplantısında da Şerefefendi
Sokağındaki bina ve bahçesinde yapılacak inşaata bir an önce başlanmasına ve bunun
için keşif ve projesi yaptırılmak ve işin kime ihalesinin uygun olacağını belirlemek
üzere Sadık Bigat başkanlığında bir komisyon kurulmasına kararlaştırmıştı.
Bu gelişmeler sırasında DP İstanbul İl Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Ateş, 14
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Ağustos 1952’de Aynalı Konağı partinin çıkartacağı bir gazete için satın almak istediklerini bildirerek, satış fiyatını sormuş ve kendilerine gerekli kolaylığın gösterilmesini istemiştir. Yönetim Kurulu 21 Ağustos 1952’de tamamı 1375 m2 olan arsanın
imar planına göre arka tarafı yola gideceğinden ancak ön kısmında 400 m2 içinde
inşaata izin verilebileceğini, bu nedenle düşünülen yapının yapılamayacağını, buradan başka bir biçimde yararlanılması olanaklarının düşünülmesi gerektiğini belirtmiş,
öncelikle arsanın değerinin belirlenmesine karar vermiştir. Bilirkişi Aynalı Konak ve
arsası için 300.100 lira değer biçecektir. Yönetim Kurulu da 28 Ağustos 1952’de bina ve arsanın bu değerden satılmasına uygun karar verecektir.
DP İstanbul İI Yönetimi 4 Eylül 1952’de, Darüşşafaka Cemiyeti’nden belirlenen
bedelin çok yüksek olduğunu, gözden geçirilmesini ve “bu konudaki yardımların
esirgenmemesini” istemiştir. Aynalı Konak bu karardan sonra DP’ye 230.000 liraya
satılmıştır.Bu satış Darüşşafaka Cemiyeti’nin o güne kadar izlediği usullere uygun
bir satış değildir. Çünkü Cemiyet satışları her zaman gazetelere ilan vererek, pazarlık
usulü ile ve Aynalı Konak satışına kadar da hep tahmin olunan bedelin üstünde gerçekleştirmiştir. Neşriyat TAO’na yapılan satış bütün bu ilkelerin dışındadır ve bu
ayrıcalığı -baskı dışında- haklı kılan bir neden de görünmemektedir.
DP yöneticileri bina ve arsayı 27. 5. 1953 tarihinde kurulan Neşriyat TAO’na
sermaye olarak verirken değerini 300.000 lira olarak göstermişler ve tapuya tescil
işlemi 20.11.1953’te bu rakam üzerinden yapılmıştır.Neşriyat TAO satın alınan arsa
üzerine yeni bir matbaa binası yapılması konusunda da iktidarda olan partinin organı
olmanın olanaklarını kullanmıştır. Binalar ruhsatın 1/5000 ölçekli planla verilmesine
rağmen, Aynalı Konak arsasına yapılacak binanın nazım planı Nafia Vekâleti tarafından 1/500 ölçekli olarak onaylanmıştır. Bina bu plana göre yeşil saha ve açılması
gereken yol üzerine inşa edilmiştir. İmar planı ve Yapı ve Yollar Kanunu hükümleri
çiğnenmiştir. Neşriyat TAO çalışmalarını başlangıçtan itibaren bankalardan alman
kredilerle gerçekleştirmiştir. Alınan kredilerin genel durumu şöyledir:
Banka Adı
Kredi limitleri
Alınan Miktarlar
İş Bankası
1.450.000
1.857.135
İş Bankası
500.000
456.113
Ziraat Bankası
500.000
648.938
Ziraat Bankası
300.000
404.019
Sümerbank
250.000
256.526
Türk Ticaret Bankası
500.000
586.347
Emlak Kredi Bankası
160.000
181.313
Toplam
3.760.000
4.459.039
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Açılan kredilerin yapılan işle orantılı olmayan miktarlara ulaştığı bilinmektedir.
Matbaa binasının 600.000 liraya mal olmasına rağmen bankalardan bunun çok üzerinde borç alınmış ve bina 2.550.000 liraya ipotek edilmiştir. Alınan krediler geri
ödenmediği halde hiçbir işlem yapılmamış, yeni krediler verilmesine devam edilmiştir. Bu kredilerin genellikle telefon talimatıyla açıldığı da bilinmektedir. İşlemlerde
Bankalar Kanunu hükümleri ve Türk Parasını Koruma Mevzuatı hükümlerine uygun
davranılmamıştır. Türkiye İş Bankası Yeni Cami Şubesi yetkilileri, 4 Eylül 1960’ta
söz konusu kredilerle ilgili kendilerine sorulan soruları yanıtlarken, “verilen krediler
banka işletmeciliği yönünden rasyonel ve uygun telakki edilmemekte, siyasi tesir ile
açıldığı kuvvetle tahmin olunmaktadır” demek zorunluluğunu duymuşlardır.
Neşriyat TAO’na kredi verildiği sırada Üzeyir Avunduk hem bu şirketin, hem de
İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Daha da ilginç bir durum şirket için alınan kredilerin DP’ye aktarılmasıydı. Neşriyat TAO’nın 24 Ekim 1957 tarihli yönetim kurul toplantısında hazır bulunanlar
(Veli Beşe, Zeki Rıza, Muhlis Erdener, Kamil Gündeş, İhsan Doruk, Bahadır Dülger,
Atıf Benderlioğlu) şirketi geliştirmek amacıyla İş Bankası’ndan 300 bin, Ziraat Bankası’ndan 300 bin ve Ticaret Bankası’ndan 200 bin lira kredi alınmasına ve DP genel
idare kuruluna 800 bin lira borç verilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir. Güneş
Matbaacılık TAO da 26 Ekim 1957 tarihinde Ziraat Bankası’na 298 bin 800, İş Bankası’na da 300 bin liranın DP genel idare kurulu hesabına geçirilmesi talimatını verecektir.
Havadis’in gereksinim duyduğu kâğıt SEKA’dan sağlanmıştır. SEKA’nın satışları 1957 ve 1959 yılları arasında ilke olarak peşin parayla yapılmaktadır. Ancak rotatif
baskı makineleri için sağlanan kâğıtlara iki aylık bir ödeme süresi tanınmaktadır.
Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Yeni Sabah kâğıt alabilmek için sürekli para yatırır ve bazen çok kısa süreli olarak borçlu kalırken Havadis DP’ye yakınlığı sayesinde SEKA’ya sürekli borçlu olmuş ve bu durum iki yıldan fazla sürmüştür.
Havadis’in önemli bir özelliği de aboneleridir. Gazetenin tirajı 1956 yılı şirket
genel kurulunda verilen bilgilere göre, 18 Ekim-31 Aralık arasında günlük ortalama
55 bindir. Bu rakam 1957 yılının Ocak ve Şubat aylarında günlük 43 bin olacaktır.
1 Mayıs 1960 günü itibariyle 3435 abonesi vardır. Bunların dağılımı şöyledir:
Ücret ödemeyen aboneler
170
DP
2640
Çeşitli kamu kurumları
583
Ücret ödeyen öteki aboneler
42
Havadis’in aboneleri esas itibariyle çeşitli kamu kuruluşlarıdır. Bunlar arasında
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Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Kredi Bankası, Petrol Ofisi, Türkiye Vakıflar Bankası gibi devlet bankaları ile kamu iktisadi teşebbüsleri Dışişleri ve Maliye
Bakanlıkları Türk Ticaret Bankası, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü, İstanbul valiliği sayılabilir.
DP Türkiye’de bir siyasal iktidarın sahip olabileceği bütün olanaklarla kitle iletişim alanını denetim altında tutmuştur. Radyo ve gazetelerin önemli haber kaynağı
Anadolu Ajansı doğrudan kontrolü altındadır. Gazetelerin önemli gelir kaynağı olan
ilan ve reklamların dağıtımı onun elindedir. Bazı gazetelere hükümet ve yerel yönetimler aracılığıyla sağladığı olanaklarla yanında tutma çabasının ötesinde yayımlattığı
gazetelerle hem parti propagandasını yaptırmış hem de partinin gereksinim duyduğu
mali kaynakları kamu bankalarından elde etmiştir.
Darüşşafaka Cemiyeti yönetim kurulunda olup Aynalı Konak’ın satışına karar veren kişilerin isimlerini hatırlamakta da yarar olabilir. Satış kararı 28 Ağustos, 11 Eylül ve 15 Eylül 1952 tarihli toplantılarda alınmıştı. Bu toplantılara katılan ve kararları
imzalayanların isimleri şöyledir:
28 Ağustos kararına katılanlar: Asım Baltacıgil (Avukat), Fettah Aytaç (Yüksek
Mühendis), Halit Gürel (PTT Meslek Kursu Müdürü), İhsan Rıfat Sabar (Prof. Dr.),
Refik Darcan (Yüksek Mühendis), Sacit Öncel (Işık Lisesi Müdürü), Sadık Bigat
(Tüccar), Tahir Söğütlü (Tüccar), Tevfik Ararat (Edebiyat Öğretmeni), Cemiyet Müdürü Osman Ergin (Eski Vilayet Mektupçusu).
Kararı imzalayanlar: Asım Baltacıgil, İhsan Rıfat Sabar, Tahir Söğütlü, Tevfik
Ararat.
11 Eylül kararına katılanlar: Kâzım Taşkent (Başkan, Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı), Asım Baltacıgil (Avukat), Halit Güler, Sadık Bigat, Tahir
Söğütlü, Tevfik Ararat.
Kararı imzalayanlar: Kâzım Taşkent, Asım Baltacıgil, Tahir Söğütlü, Tevfik
Ararat.
25 Eylül kararına katılanlar: Kâzım Taşkent, Ahmet Togo (İTİA, Prof.), Asım
Baltacıgil, Halit Gürel, İhsan Rıfat Sabar, Sacit Öncel, Sadık Bigat, Sadun Galip
Savcı (Gazeteci), Tahir Söğütlü, Tevfik Ararat.
Kararı imzalayanlar: Kâzım Taşkent, Asım Baltacıgil, İhsan Rıfat Sabar, Sacit
Öncel, Tahir Söğütlü, Tevfik Ararat.
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A. Elif Emre

Z

afer’in kuruluş öyküsü ile Demokrat Parti’nin siyasi serüveni arasında paralellik
vardır. Fuat Süreyya Oral bunu şöyle açıklar:
“Türk basını yeni yeni modernleşiyor, bir sanayi dalı olarak beliriyordu. Bu
alana sermaye yatırmak için ürkek piyasayı ancak particilik gayreti harekete geçirebilirdi. Türkiye’de ilk defa büyük halk çoğunluğuna dayanarak kurulan DP’nin
zengin taraftarları 1948 yılında birleştiler. Partinin kuruluşundan itibaren ‘Zafer
demokrasinindir’ sloganına sarılan DP’li basın elemanları 1949 yılında Zafer’i
kurdular” (1968:173).
Gazetenin sermayesi Tütüncü İhsan, Bal Mahmut ve DP Rize milletvekili Zeki
Rıza Sporel gibi isimlerin sahibi olduğu şirkete aittir. Ulus, Zafer’i eleştirdiği bir yazıda bahsedilen bu isimlerin para kazanmak maksadıyla hareket eden kimseler olduğunu ve gazetenin siyasi işlerini de idare ettiği düşünülebilirse de ticaretle siyasetin
bir arada yürütülebilmesinin hiçbir zaman kolay olmadığını vurgulamıştır (9 Temmuz 1951).
Zafer’in yazı işleri müdürlüğünü Şemsi Cemil Altay, Fatin Fuad ve Kamil Gündeş yürütmüştür. Gazeteye katkıda bulunanlar arasında şu isimler vardır: Mehmet
Fuat Köprülü, Samet Ağaoğlu, Rıfkı Salim Burçak, Zühtü Velibeşe, Burhan Belge,
Faruk Fenik, Fatin Fuat, Şemsi Güneş, Mekki Said Esen, Metin Toker, Adnan Aktan,
Sacit Öget, Bahadır Dülger, Ahmet Muhip Dıranas, Fazıl Ahmet Aykaç, Hikmet
Yazıcıoğlu, Orhan Seyfi Orhon ve daha birçok gazeteci haber servisinde hizmet vermişlerdir. Gazete Türkiye’de ilk özel ajans olan Türk Haberler Ajansı tarafından da
desteklenmiştir. Gazete, kendi tesisine ancak DP’nin iktidara gelmesinin ardından
kavuşmuş, seçimlerden sonra Ankara’nın Bab-ı Âli’si haline getirilmeye çalışılan
Rüzgârlı Sokak’ta Güney matbaasını satın alarak, sonradan üst katında Parti Genel
Merkezinin de yerleşeceği binada modern tesislerini kurmuştur (Oral, 1968:154- 155,
Topuz, 1996:102).
Kuruluş günlerinde Ankara Denizciler Caddesinde yer alan, 1953’te Rüzgârlı Sokak’taki modern binasına taşınan Zafer, daha sonra Agâh Efendi Sokak’ta yer alacaktır. İlk çıktığında gazeteye biçilen ücret on kuruş iken kapatıldığı dönem yirmi beş
kuruştur. Gazete, sekiz sayfa olarak çıkmış, siyasi haberler, yurt haberleri, dış haber276
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ler gibi bölümlerden oluşmuştur. Bununla birlikte pazarları bulmaca, kadınlara ilişkin
pratik bilgiler, otomobiller ile bilgiler ve bulmacadan oluşan dört sayfalık bir ek de
vermiştir.
Gazetenin başyazarlığını cezaevinde olduğu süre dışında Mümtaz Faik Fenik,
Burhan Belge ile dönüşümlü olarak yürütmüştür. Dönemin bu iki ünlü ismine yönelik olarak Metin Toker (1991b:191) iki yazarın da yazılarını “Adnan Menderes yatağından nasıl kalktıysa, hangi havadaysa” ona göre yazdıklarını belirtir. Öyle ki yazarların çizginin dışına çıkmaları halinde azar işitip, tekrar beklenen yazılarına döndüklerini bir olaydan hareketle şu şekilde aktarır:
“Fenik bir yazısında Nihat Erim’e; “Oh ne âlâ her şeyi yap et, bütün fenalık
senin başının altından çıksın ondan sonra zeytinyağı gibi üstte yüz” demişti. Bunun üzerine Dr. Mükerrem Sarol telefonu açmış, sayın başyazarı hizaya çağırmıştı.
Fenik bir süre iç politikaya el süremedi, hıncını o sıralarda bir Arap memleketinden galiba Suriye’den aldı, ona çattı durdu” (1991b:84).
1950 seçimleri öncesi Zafer sütunlarında en fazla yer alan haberler CHP’lilerin
şiddet hareketlerine başvurduğu ve seçimlere yönelik baskı yaptığı, muhalefet partisinin sağlıklı bir biçimde çalışmasını engellediği ve iktidar icraatlarının eleştirisi üzerinedir:
“Seçimlerden evvel silah patırtıları. İzmit’in Yarımcası’nda CHP’liler gene silah
kullandılar” (Zafer, 2 Mayıs 1950).
“Yurdun birçok yerinde idari tazyik başladı. DP’ye gelen şikâyetler İçişleri Bakanlığına bildiriliyor” (Zafer, 3 Mayıs 1950).
“İnönü Ege’de propaganda nutuklarına devam ediyor. İnönü, Manisa’da söylediği
nutukta her şeyi güllük gülistanlık gösterdi” (Zafer, 6 Mayıs1950).
“…Seçim cihazının yanı başında idare cihazı da işlemektedir ve tarafsızlığı bozan
idare amirlerine yer yer rastlanmaktadır. Bu Türk Milletinin mukaddes olan rey hakkına ihanet demektir” (Zafer, 10 Mayıs 1950).
Gazetede muhalefet yıllarında gerek yazı, gerekse de haberlerde işlenen konulardan biri de halkın CHP’nin seçilmemesi halinde kaybedebilecekleri şeyler olabileceği
düşüncesine kapılmalarını engellemeye çalışmak, böylelikle de partinin oy kaybının
önüne geçebilmek adına, bazı konuların hiçbir durumda değişmeyeceği olmuştur. Bu
yöndeki yazılardan biri, o dönemde ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmalarına büyük bir ivme kazandırdığına inanılan Marshall Planının partiye değil, devlete verildiği vurgulanarak, iktidarın değişmesi halinde de yardımın süreceğinin belirtilmesidir.
Burada özellikle önemli olan, parti devlet ayrımından hareketle CHP’nin eleştirilmesidir. “CHP’nin Marshall yardımına ait karşı propaganda velvelesi. Amerika iktisadi
işbirliği teşkilatı “Marshall yardımı Türk milleti içindir, bir parti, için değildir” diyor
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sözleri bu açıdan anlamlıdır (Zafer, 10 Mayıs 1950).
Nasıl ki, 1950’den sonraki dönemde CHP basın özgürlüğünün çiğnenmesi ve radyonun tek yanlı kullanılması hususunda rahatsızlık duyacaksa, muhalefet yıllarında
da DP ve onun yayın organı olan Zafer bu konuda şikâyetlerini sıkça gündemde tutmuşlardır. Özellikle de seçimlerin hemen öncesinde radyonun seçim yasağını hiçe
sayarak halen iktidar adına propaganda yapması seçimlerde eşitsizlik yaratması bakımından eleştiriler, gazetede yoğun bir biçimde yer almıştır “Radyo Seçim Kanununu ihlal ediyor” şeklindeki bir haber buna örnektir (Zafer, 10 Mayıs 1950).
Zafer’de seçimler öncesi dikkati çeken bir diğer yayın da, gazete yazarlarından
Mümtaz Faik Fenik’e yöneliktir. Mümtaz Faik Fenik yukarıda da belirtildiği gibi
seçimler öncesinde hapistedir. Buna karşın ünlü gazeteci, DP’nin Ankara Milletvekili
adayıdır. Buna yönelik gazetede seçimlerin hemen öncesinde yayınlanan yazıda gazetecinin hapiste bulunmasının nedeni ve kurtulabilmesinin yolu şu şekilde belirtilir:
“….hürriyet uğrunda çalışırken siyasi bir tertiple hürriyetini kaybeden M. Faik Fenik’in hapisten kurtulması, 14 Mayıs’ta vereceğiniz reylerle kabildir”(Zafer, 8 Mayıs
1950).
Zafer partiye zarar vermesi söz konusu olduğu zaman parti ile aralarındaki bağı
yok saymasına karşın, seçimlerin hemen öncesinde gazetede yer alan DP’ye ait seçim
beyannamesinin değerlendirildiği yazıdaki ‘partimiz’ ifadesi gazete parti bağlantısını
gözler önüne sermektedir. Bu yazı ayrıca gazetenin seçimler öncesi parti adına propaganda işlevini nasıl yerine getirdiğine ilişkin bilgi de vermektedir: “30 sene devam
eden iktidar, Rusya hariç bugünün dünyasında misali olmayan bir hadisedir. Partimiz
iktidara gelirse CHP Beyannamesinde mevcut hayati vaatlere başvurmadan ve teşebbüslere girişmeden evvel iktisadi bünyeyi salaha kavuşturacak tedbirlere tevessül
etmeyi kendisine ilk iş sayacaktır” (Zafer, 9 Mayıs 1950).
DP’yi iktidara taşıyacak olan seçimlere bir gün kala Zafer’de halka dönük olarak
şu uyarı yer alır: “Vatandaş reyini hiçbir telkine kapılmadan kullan” (13 Mayıs
1950). Bu uyarı, partinin ve onun yayın organının halkın idarecilerin yönlendirmesine ya da baskısına maruz kalabilmesi yönünde endişe taşıdığını gösterir nitelikte olduğu için önemlidir.
Beklenen seçimler nihayet gerçekleşir. Gazete seçim sonuçlarına ilişkin ilk haberleri okurlarına şu şekilde verir. “Dünkü seçimlerin ilk neticeleri alındı. Demokrat
Parti zafer yolunda. Ankara’da DP’nin tam liste halinde kazandığı anlaşıldı...” (17
Mayıs 1950). DP’nin seçimi kazanması gazete için beraberinde bir başka mutluluğu
da getirir. Mümtaz Faik Fenik milletvekilli seçilmesi sonucu hapisten çıkmıştır (Zafer, 19 Mayıs 1950).
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Muhalefet yıllarında devri sabık yaratılmayacağını vaat eden DP, iktidara gelir
gelmez bu sözünü unutmuş ve daha ilk günlerinden itibaren her fırsatta 27 yıllık CHP
iktidarının icraatları yerilmiştir. DP, CHP’nin kendi devrindeki hatalarını sürekli
gündemde tutarak CHP’nin DP’yi eleştirecek durumda olmadığını sürekli olarak
anımsatmıştır. Zafer de bu konuda partisine destek olmuş, CHP’nin yanlış bulduğu
politikalarını belgeleme yoluyla ifşaya çalışmıştır.
Zafer dönem boyunca iktidarın icraatlarını halka duyurma görevini üstlenmiştir.
Gazetede, alınan bu kararların ne kadar isabetli olduğu ve halkta memnunluk yarattığı verilerek icraatlara meşruiyet kazandırılmakta, halk desteğinin iktidarın yanında
olduğunun sürekli altı çizilmektedir. Zafer, CHP dönemindeki eleştirilen yönleri vurgulama yoluyla bu yöndeki yayınını güçlendirmektedir:
“Hayatı ucuzlatmak için tedbirler. Şeker ve ekmek fiyatlarında mühim indirmeler
yapacak. Yol vergisi kazanca göre ayarlanacak, sayım vergisi de tamamen kaldırılacak” (Zafer, 26 Mayıs 1950).
“Milli Selamet Kanunları hazırlanıyor. Üniversiteler Kanunu tadil ediliyor. Profesörler siyasi teşekkülde fiili vazife alamayacaklar. Kanun hududu dışında neşriyat
yapamayacaklar ve beyanatta bulunamayacaklardır. Hazırlanan proje B.M. Meclisine
verildi. Dinin siyasete alet edilmemesi hakkında çok mühim bir kanun tasarısı da
hazırlanmaktadır.
“…Büyük Millet Meclisine sevk edilen kanun projesi hakiki ihtirasları meydana
vurmak bakımından da faydalı olmuştur. Nihat Erim elbette siyasi oyunlarına şimdi
daha ziyade vüsat verecektir. İlim muhitimizin bu nevi bir politikacıdan kurtulmuş
olması hakiki ilim adamları arasında elbette memnunlukla karşılanacaktır” (18 Temmuz 1953, 20 Temmuz 1950).
Zafer’de 1957 seçimlerinde muhalefetin güçlendiği dönemde ve 27 Mayıs
ihtilalinin hemen öncesi süreç de dâhil olmak üzere sürekli olarak CHP’nin zayıfladığı ve parti içinde bunalımlar yaşandığı yönünde aşağıdakilere benzer çok sayıda
habere yer verilir:
“Bir milletvekili daha Halk Partisinden istifa etti” ( 6 Ocak 1951).
“CHP içindeki buhran” (18 Ocak 1951).
“CHP programını değiştiriyor. Halk Partisi Sosyalist nizama doğru gidiyor. Aşırı
devletçiliği müdafaa edenler yeni bir program hazırladılar, bu yüzden bir ihtilaf daha
baş gösterdi” (21 Ocak 1951).
Zafer, Ulus yazarlarını da yazılarından ötürü sürekli eleştirir. Bu yazarlardan gazete öylesine rahatsızdır ki, bu isimlerin kalemleri bırakması gerektiği, gazetede on
yıl boyunca dillendirilmiştir. Muhalefet eden görüşlere olan bu tahammülsüzlüğe
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ilişkin bazı örnekler şunlardır: “Peyami Safa Ulus’tan derhal kovulmalıdır. Peyami
Safa her türlü dostluğu bir taraf hatta bir kitabını bile Nazım Hikmet’e ithaf etmiştir.
O halde....” (30 Ekim 1951), “Atatürk’ün görüşü ve teşhisi: Hüseyin Cahit Yalçın bir
hilafet müdafaacısı idi. Cumhuriyetperverler böyle Cumhuriyetçi geçinmiş olanların
hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir” (5 Ocak
1952).
Zafer, DP’yi kimi zaman parti içinden gelen eleştirilere karşı da korumak durumunda kalmıştır. 1951 yılında irticai hareketlerin artması, özellikle de Atatürk heykellerine saldırılarda bulunulması ve kamuoyunda Atatürk’ün hatırasına zarar getirildiği yönünde rahatsızlık oluşması üzerine, DP iktidarı Atatürk’ü Koruma Kanunu
tasarısını Meclise sunar. Tasarının görüşülmesinin ardından geçilen oylamada bazı
DP milletvekillerinin tasarı hakkında olumsuz konuşmaları üzerine Zafer, DP milletvekillerini sütunlarında yaylım ateşine tutmuş, hatta bu milletvekillerinin isimlerini
gazetede yayınlayarak bu kimseleri teşhir etme yoluna gitmiştir. Özellikle de Mümtaz Faik Fenik bu milletvekillerini köşesinde eleştirmiş, bu milletvekillerini tertipçilik, demagoji ve Atatürk düşmanlığı yapmakla suçlamıştır (Ulus, 7 Mayıs 1951). Zafer’in DP milletvekillerini baskı altına alması şeklinde yorumlanan bu hasmane yayını milletvekillerinin Mecliste tepki vermesine yol açmış, milletvekilleri dakikalarca
Meclis salonunda “Kahrolsun Zafer, Kahrolsun Mümtaz Faik Fenik” sloganları atmışlardır (Ulus, 8 Mayıs 1951).
DP’nin Zafer’i ön planda tuttuğu resmi ilanlara yönelik politikası on bir yıl boyunca muhalif ve tarafsız çevrelerin eleştiri oklarını üzerine çekmiştir. Özellikle de
Ulus,Zafer’in resmi ilan dağıtımındaki ayrıcalıklı konumundan rahatsızlığını sürekli
dile getirmiştir. Buna karşılık Zafer,Ulus’un diğer konularda olduğu gibi bu konuda
da gerçekleri çarpıttığını ortaya koyan yayınlarda bulunmuştur:
“Resmi İlanlar ve Muhalif Basın Yıllarca resmi ilan inhisarını tutan Ulus son üç
ayda da 66. 838 liralık ilan verildi” (Ocak 1951).
“Resmi İlan İçin Uydurulan Yalanlar-Dünkü Mecliste Başbakan Yardımcısı, bir
yılda CHP gazetelerinin çok fazla ilan aldığını bildirdi” (8 Şubat 1951).
Zafer (6 Ocak 1952) muhalefet milletvekili Cemal Reşit Eyüboğlu’nun Meclis’te
gündeme getirdiği resmi ilan dağıtımına ilişkin iddialarına karşın Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu’nun verdiği rakamları sütununa taşır: Ulus;
66.638 lira, Zafer 109.355 lira, Kudret 36.681 lira, Haber 33.833 lira. Aynı tarihler
arasında İstanbul’da yayımlanan diğer gazetelere ilişkin ilan ücretleri şu şekilde verilmiştir: Cumhuriyet 16.333, Milliyet16.114, Son Posta 14.910, Hürriyet 15.717, Son
Saat 14.910, Akşam 14.882, Son Dakika 14.811, Yeni İstanbul 14.805, Gece Postası
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14.689, Hergün 14.650, Vatan 14.518, Yeni Sabah 14.303, Vakit 13.358, Zaman
12.752.
Gazetenin ayrıcalıklı konumuna karşın, dönemin basını üzerinde sallanan
Demokles’in kılıcı, ara sıra Zafer’in de boynuna iner. Bunlardan biri 6-7 Eylül olayları sonrası ilan edilen sıkıyönetim dönemi içinde gazetenin bir süre kapatılmasıdır
(Kabacalı, 1994:248, Topuz, 1996:112). Yine dönem içinde bir yazısından ötürü Ankara Toplu Basın Mahkemesinde yargılanan Zafer’in Genel Yayın Müdürü Fatin Fuat mahkûm ettirilmiştir. Gazetede buna ilişkin haber şu sözlerle aktarılır: “Çetecilikten doğan yeni dava- Aleyhimize açılan davaya dün başlandı. Yazı İşleri Müdürümüz
(Fatin Fuat) mahkemede beraat kararının değil, fakat mucip sebeplerde Falih Rıfkı
hakkındaki toptan beraatı zimmet ifadesinin taşıdığı siyasi mananın gazetemizde
mevzuu bahis mevzuu edildiğini söyledi” (Bağlum, 1991:131, Zafer, 7 Mart.1952).
Dönem içinde Zafer aleyhine açılan bir başka davada da, kullanılmış pulları bir daha
kullandığı ileri sürülmüştür (Ulus,7.6.1953). Yine dönem içerisinde Tevfik İleri ile
Ulus arasında geçen tartışmada; Tevfik İleri’nin Ulus’a ilişkin hazırlattığı tehdit dolu
beyannamenin Zafer’de dizildiği bir müddet sonra ortaya çıkar. Bunun üzerine beyannamenin basıldığı yer olan, Güven Matbaasının sahibi para cezasına çarptırılır
(Ulus, 16 Kasım 1951). Hakarete uğradığı iddiasıyla Hasan Fehmi Ustaoğlu Zafer’den 10 bin lira ister. Beş ay sonra dava sonuçlanır, Zafer yazılarında suç unsuru
bulunmadığı gerekçesiyle beraat eder (10 Şubat 1953, 10 Temmuz 1953). Zafer, 27
Mayıs ihtilalinin öncesinde sekiz gün süren bir kapatılma yaşar, o günlerde yer alan
bir başka haberde ise Dünya’nın sahiplerinden Falih Rıfkı Atay ve Bedii Faik’in Zafer aleyhine açmış oldukları dava nedeniyle 14 ay hapse mahkûm olan ve daha evvel
kesinleşen üç aylık hapis cezası ile birlikte bu cezası 17 aya çıkan Umumi Neşriyat
Müdürü Fatin Fuad’ın mahkûmiyetini tamamlayıp cezaevinden çıkacağı belirtilir
(Zafer, 15 Mayıs 1960).
Dönem boyunca gerçekleştirilen pek çok seçimde Zafer bir yandan yapılan icraatları ortaya koyarak, CHP döneminden bu yana kaydedilen ilerlemeleri ve bundan
sonra yapılacakları sütunlarına taşırken, bir yandan da CHP’nin zayıfladığına ilişkin
haberlere yer verir.
Zafer on bir yıllık yaşamı boyunca bir kez de promosyon uygulaması yapmıştır.
Bu promosyon gazetenin kendi verdiği bir ürünü kapsamaktan çok bir bankanın promosyon uygulamasına gazete okurlarının ücretsiz katılımını içermektedir. Gazete bu
şekildeki promosyonunu şöyle ilan eder: “10 bankanın zengin ikramiyeli kuralarına
okuyucularımız bedava iştirak edeceklerdir. 8 Ocak Cuma. Bu tarihi unutmayınız. 50
kupona ev ve 500 altın-100 altın çekilişi” (4 Ocak 1954, 8 Ocak 1954).
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Zafer, on bir yıl boyunca DP iktidarına yöneltilen iktidarın vaat edilen hürriyetleri
sağlayamadığı gibi aksine daha da gerilettiği, icraatlarının uzun vadede kötü sonuçlar
yarattığı, halk arasında ayrımcılık yaratıp, partizanlıkların güçlenmesine neden olduğu vb. konularda iktidarın savunuculuğunu üstlenmiş; ileri sürülen iddialarının geçersizliğine dikkat çekip DP iktidarının ülkeyi her yönden ilerlettiğini savunmuştur. DP
iktidarına yönelik eleştirileri partizan gayretler olarak tanımlayan gazete, bu nedenle
sunulan eleştirileri dikkate almanın gereksiz olduğunu, bunların iktidarı kazanmak
adına “başarılı” bir iktidarı karalama araçları olduğunu, muhalefetin ve gazetelerin
yalan ve iftira makinesi haline geldiği sürekli olarak vurgulanmıştır.
11 yıllık yayın hayatı boyunca DP’nin yayın organı olan Zafer, 27 Mayıs
ihtilalinin ertesi günü yayınına ara vermiştir. Daha sonra tekrar yayınlanan gazete
başkentin ileri gelen iş adamlarından Muammer Kıraner’in sahipliğinde 1970’lere
kadar yayınlanmaya devam etmiştir.
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DP yönetiminde özel mektupların denetimi
Korkmaz Alemdar

D

emokrat Parti (DP) iktidarı döneminde, bazı kişilerin mektuplarının açıldığı,kopyalarının çıkartılarak saklandığı 27 Mayıs 1960 Devrimi’nden sonra başbakan, müsteşar ve özel kalem odalarındaki dolap ve kasalarda yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. 1 Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan belgeler Satvet Lütfi Tozan’ın2 1955
yılında CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’i3 yurt dışındaki tanıdıklarına takdim etmek için yazdığı mektuplar ile Metin Toker’in4 1957 yılında Ankara’da bir yıllık
hapis cezasını çektiği sırada eşi Özden Toker ve bazı yakınları ile yazışmalarıdır. Bu
mektupların kopyalarının çıkartılmış olması haberleşme özgürlüğünün ihlali5 olarak
değerlendirildiği için 27 Mayıs sonrası inceleme konusu yapılmış ancak sorumluların
belirlenmesi ve cezalandırılması konusunda herhangi bir sonuç alınamamıştır.6 Mektupların açılması, okunması ve kopyalarının çıkartılmasının dışında telefon görüşmelerinin dinlendiğine ilişkin de bilgi vardır. Ancak bu konuya ilişkin incelemelerin de
sonuçsuz kaldığı anlaşılmaktadır.
DP yönetiminde basının kamu kaynakları (kâğıt, resmi ve özel ilanlar) kullanılarak denetim altında tutulmaya çalışıldığını (Alemdar, 2001:201-231; Sarol,
1983:199-200; Erim, 2005:590,592,598,640), devlet radyosunun iktidar partisinin
propaganda aygıtı haline getirildiğini biliyoruz (Aksoy, 1960; Faik, 2003:C.2:143).
Ama kişilere ait mektupların da kontrol edildiği henüz bilinen bir konu değildir.
1
“Demokrat Parti Yönetiminde İletişimin Denetimine Yeni Bir Örnek: Özel Mektupların Okunması ve Kopyalanması”,
İletişim Araştırmaları, 2014, 12 (1), s. 45-75 makalesinin kısaltılmış biçimi.
2
Satvet Lütfi Tozan ile ilgili olarak bkz.: Rıfat N. Bali, Satvet Lütfi Tozan Büyük Bir Maceraperest, Koleksiyoner, Hayırsever, Libra, 2016.
3
Kasım Gülek (1905-1996), CHP Genel Sekreteri (1950-1959).
4
Metin Toker (1924-2002), gazeteci, İsmet İnönü’nün damadı.
5
Anayasanın 81. maddesi postalara verilen kâğıtların, mektupların ve her türlü emanetlerin yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme kararı olmadıkça açılamayacağını ve telgraf ve telefonla haberleşmenin gizliliğinin bozulamayacağını öngörmektedir.
6
Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı soruşturmada ifadelerine başvurulan infaz memurları mektupların kopyalarının hapishanede alınmadığını söylemişlerdir. Mehmet Ünsal fotokopilerin postahanede emniyet tarafından alınmış olabileceğini beyan
etmiştir. Kemal Günal da şehir içinden ve ekspres olarak postalanmasına rağmen mektupların 2-3 gün sonra ulaştığını, gecikmenin postahanede fotokopi alınması yüzünden olmuş olabileceğini söylemiştir. Cumhuriyet Arşivi, 28/7/1960 010/09/122.
Konu Yassıada duruşmaları sırasında gündeme geldiğinde, Başbakan Adnan Menderes’e sorulmuş; o mektuplardan haberi
olmadığını söylemiştir (Toker, 1991: 187). Toker, Menderes’in konuya ilişkin şu yanıtı verdiğini aktarır: “Metin Toker’le hanımı Özden Toker arasında teati edilen mektupların bir kelimesini okumadım ve bunların büromdan çıktığını ilk defa sizden
işitiyorum. Belki Metin Toker’in cezaevinde bulunduğu sırada bu mektupların örnekleri alınmış ve Dahiliye Vekaletince hususi
kalem müdürlüğüne verilmiş olabilir. Fakat benim böyle bir şeyden katiyen malumatım yoktur.” Savcılık mektupların cezaevi nde değil, postanede açıldığını düşünmektedir. Kanıt olarak da idareye geç teslim edilmelerini göstermektedir.
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Cumhuriyet Arşivi’ndeki belgeler konuya bir ölçüde ışık tutmakla birlikte denetimin
boyutlarını tam olarak anlamaya yardım ettiği söylenemez. Başka kanıtların, belgelerin ortaya çıkması, tanıklıkların artması bu denetimin boyutlarını anlamamızı sağlayacaktır.
Mektuplara ilişkin değerlendirme
Arşiv belgeleri 1955 yılında Satvet Lütfi Tozan’ın ve 1957 yılında Metin Toker’in
yazışmalarının izlendiğini, kopyalarının çıkartıldığını göstermektedir. İncelemeler
sonucu tutulan tutanaklar 65 belgenin (bazıları birden çok belge içeriyor) kaydını
göstermektedir.Satvet Lütfi Tozan’a ait mektupların bir istihbarat elemanı tarafından
kendisinden temin edildiğine ilişkin bilgi vardır. Tozan’ın, mektuplardan haberdar
olduğu anlaşılan istihbarat birimlerinin isteği üzerine kopyalarını teslim ettiği anlaşılmaktadır. Böyle bile olsa yazdıkları bütün mektuplarla bunlara gelen yanıtları bir
kerede teslim ettiğine inanmak zordur. Elden alınan mektuplara ek olarak Tozan’ın
yazışmalarının izlendiği ve kopyalarının çıkartıldığı anlaşılmaktadır.
1. Satvet Lütfi Tozan’ın Mektupları
Satvet Lütfi Tozan mektuplarda İngiltere ve ABD’de tanıdığı önde gelen kişilere
CHP Genel Sekreterini takdim etmekte, ülkelerini ziyareti sırasında kendisiyle ilgilenmelerini rica etmektedir.Tozan’ın başvurduğu kişilerle yakın ilişkisi olduğu mektupların içeriğinden ve gelen yanıtlardan anlaşılmaktadır. Kasım Gülek gibi eğitimini
farklı dönemlerde Fransa, Almanya ve ABD’de yapan, Batı dünyasını yakından tanıyan ve muhtemelen geniş çevresi olan birisi için Tozan’ın ayrıca girişimde bulunması
DP yönetiminin ilgisini çekmişe benzemektedir.
Hükümetin CHP Genel Sekreteri’nin temaslarını yakından izlediğini gösteren
başka kanıtlar da vardır. Bunlardan birini hatırlatmakta yarar olabilir. 1957 yılında
Kasım Gülek Ankara’da bulunan Amerikalı Vatandaşlar Müşavir Heyeti başkanı ile
görüşür. DP Balıkesir milletvekili Mekki Said Esen, Meclis Bütçe Komisyonunda
hükümetin görüşme ile bilgisi olup olmadığını sorar. Adnan Menderes’in konuya
verdiği önem ve değerlendirmeleri dikkat çekicidir:
“İster muhalefet, ister iktidara mensup olsun herhangi bir vatandaşın, Hükümetin dışında, adeta başka bir hükümetmiş gibi, beynelmilel münasebetlere taalluk
eden işlerde temaslara ve müzakerelere girişmesi ve hususiyle bunu gizli tutması
hiçbir kitapta yazılı değildir, ama elbette iyi ve makbul bir hareket sayılmaz.
“Sual mevzuunu teşkil eden hadiseyi ben de gazetelerde okudum. Ulus gazetesinin tavzihini de gördüm. Bu tavzih (açıklama), Halk Partisi Genel Sekreterinin
kendisine vaki davet üzerine Amerikan Büyükelçiliğine giderek Heyet Başkanı ile
görüştüğünü kaydetmektedir. Hadisenin böyle cereyan ettiği yani davetin Ameri284
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kalılardan geldiği bir an için kabul edilse dahi bir temasın hariciyemizin ıttılaına
isal (bilgisine sunulmuş olması) edilmiş olması icap ederdi.
“Hâlbuki davet muhterem Amerikalı dostlarımızdan gelmiş değildir. Sonra da
sanki Türkiye’de iki hükümet varmış gibi hareket edilmiş, ayrı temas aranmış ve
bunlar gizli tutulmuştur. Bu görüşme hakkında çıkan ilk haberler, Genel Sekreterin Büyükelçilikten dönüşte Partiye giderek orada toplantı halinde bulunanlara ve
ezcümle Parti Genel Başkanına izahat verdiği yazılıdır…
“Muhalefet, muhtelif memleket meseleleri hakkında neler düşündüğünü Türk
efkârı umumiyesine, (kamuoyuna) her gün her fırsattan istifade ederek söylemektedir. Büyük Millet Meclisinde de bu hususta müzakereler, münakaşalar cereyan
etmektedir. Binaenaleyh,muhalefetin fikirleri herkesçe malumdur, ecnebi elçilikler
de bunları günü gününe kendi hükümetlerine bildirirler. Bu bakımdan Amerikan
heyeti reisi ile vaki olan temas muhalefetin mütalâasını (görüşünü) onlara bildirmek gibi bir noktai nazara da istinat ettirilemez (dayandırılamaz).O halde Amerikan yardımının devam edip etmemesi, arttırılması veya eksiltilmesi hususlarında
Amerika Reisicumhurunu tenvir (aydınlatmak) için buraya gelmiş olan böyle bir
heyetle temasa geçmekte gösterilen bu ısrarın saiki (nedeni) acaba ne olabilir?
“Hatıra gelen ihtimallerden (olasılıklardan) birincisi şudur: Heyet reisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin şahsi dostudur. Belki de bir ahbaplık ve ziyareti bahis mevzuudur. Halk Partisi Genel Sekreteri kendisiyle havadan sudan
konuşmuştur. Eğer böyle ise, bunun açıklanması lazım gelir. İkinci ihtimal, Halk
Partisi Genel Sekreterinin siyasi ve bu heyetin vazifesi doğrudan doğruya alakalandıran mevzularda konuşmuş olabileceğidir. Bu takdirde de iki ihtimal akla gelir, ya müspet (olumlu) şekilde yahut da menfi (olumsuz) şekilde konuşmuştur.
Müspet konuşmuşsa bu bütün Türk milleti bundan memnun olacağı için, neler konuştuğunun neşir ve ilanını Halk Partisi Genel Sekreterinin fahr (övünçle) ve gururla yapması, gizlenecek bir tarafı olmadığı kanaati ile hareket etmesi lazım gelirdi. Eğer, Amerikan yardımının devamı ve sureti istimali (kullanımı) hakkında
menfi mütalâalar serdetmişse (bildirmişse) böyle bir ihtimal, bize son derece teessür (üzüntü) vermekle kalmaz, milletin hak ve menfaatlerini sarih surette hiçe sayanlardan bu hak ve menfaatlerin hesabı da sorulmak iktiza eder (gerekir). Şahsı
namına da olsa bir heyet namına da olsa böyle bir harekete tevessül etmek, demokrasi ve hürriyet anlayışına uygun mudur değil midir? Bunlar bir tarafa, fakat
milli menfaatleri zarar dide edeceği (zarar vereceği) için her şeyden evvel tereddütsüzce mezmum addolunmak (ayıp sayılmak) lazımdır…
“Amerikalılar Türkiye’ye yardım etmektedir. Bu yardımları, memnuniyetle
kabul ediyoruz. Çünkü bu yardım, mütekabil (karşılıklı) yardım adı verilen bir sistem dairesinde yapılmakta ve yalnız Türkiye değil daha birçok memleketler bunGazeteciler Cemiyeti
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dan faydalanmaktadır. Yardım miktarının memleketimizin sulh davasında oynadığı rolün ehemmiyeti ile mütenasip (orantılı) olarak artmasından ancak memnuniyet duymak icap eder. Ama gelen heyetin, bir müfettiş gibi hareket ederek, vaziyeti bir de muhalefetten sorduğu veya muhalefetin bu maksatla görüşmeğe davet
edildiği zannını efkârı umumiyeye yaymak, hükümete tam bir itimat beslenmediği
kanaati yaratabilir.
“Bunun içindir ki, vaziyeti Amerikan Büyükelçiliğinden sorduk ve davetin
Amerikan Heyeti Reisinden gelmediğini öğrendik. Hadiseyi şayanı teessüf (üzüntü
verici) görürüm. Hele bu mülakat, partinin resmi organlarında müzakereye mevzu
olmuş (görüşme konusu yapılmış) ise hadise, daha da vahamet kesbeder kanaatindeyim.” (Kılçık, 1992:154-157)
Başbakan Menderes’in bu ayrıntılı değerlendirmesi CHP yetkililerinin yabancı

ülke temsilcileri ile görüşmeleri konusunda duyarlı olduğunu göstermektedir. Ancak
eldeki bilgiler Satvet Lütfi Tozan’ın yazışmalarının, onun kişiliğinden mi yoksa CHP
Genel Sekreteri’ne verdiği destek yüzünden mi izlendiğinin açıklanmasına olanak
vermemektedir.
2. Metin Toker ve Özden Toker’in Mektupları
Metin Toker’in, “Ankara Hilton” diye anılan Ulucanlar Cezaevi’nde kaldığı günlerde esas olarak eşiyle, kayınpederi İsmet İnönü ile yaptığı yazışmalar açılıp, okunmuş ve kopyaları alınmıştır. Bu mektupların içeriklerinin değerlendirilmesi bu yazının konusu dışındadır. Ancak eşler için, özellikle ikinci çocuklarının doğumu öncesinde başlayan hapishane günleri zor, üzüntülü günlerdir.7 Ziyaretler dışında sık yapılan yazışmalar moral kaynağıdır. Özden Toker mektuplarında eşinin sıkıntılarını bir
ölçüde azaltacak günlük yaşam bilgileri aktarır. Bazen aile sofrasında konuşulanları,
tanıdıkları kişilerin yaşamlarında meydana gelen değişiklikleri yazar. Konutlarının
taşınma işlerini, bebeğin bakımını ayrıntılı olarak paylaşır. Metin Toker de hapishane
günleri ve sağlık durumu hakkında bilgi verir.Siyasal gelişmelere ilişkin yorumlar
yapar, duruşmalarda olan biteni aktarır. Af tartışmalarının yapıldığı dönemlerde kendisi için özel bir affa neden karşı olduğunu yazar. Bütün bunlar meraklı göz ve kulaklar için önemli bir bilgi kaynağı olmuş olabilir. Mektup örneklerindeki bazı satırların
altlarının çizilmiş olması bunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu bilgi7
Samet Ağaoğlu Adnan Menderes’in gazetecilerle ilişkisinden söz ederken kavgaları, küskünlükleri çabuk unuttuğunu,
açılmış hakaret davaları sonunda mahkûm edilenlerle ilgilendiğini, af veya ceza yerini hapishaneden hastaneye çevirmek yolunu
aradığını yazıyor. “Rahmetli Hüseyin Cahit böyle affedildi. Metin Toker cezasının büyük kısmını Ankara Gülhane Hastanesi’nin lüks bir odasında böyle geçirdi. 1964’te Ankara Hapishanesi’nde, Menderes’in Metin Toker’i, hatta sağlık kurulunun
raporu alınmadan hastaneye göndermesi için müdüre doğrudan doğruya kendisinin telefon ettiğini anlatmışlardı. Müdür, Başb akanlık Özel Kalemi’nin Başbakan’ın kendisiyle görüşeceğini söylediği zaman heyecanla dolu bir şaşkınlık geçiriyor. Adnan
Bey Metin Toker’in hemen hastaneye sevkini istemekte. Müdür buna yetkisi olmadığını, savcıdan emir gelmedikçe yapamayacağını söylüyor. Menderes, “Emir gelecek, siz yapın” diye dayatıyor. Talimat da bir saat sonra yetişiyor. Kim bilir, Adnan Bey
bu telefonu yaparken belki yanında bu iş için ricaya gelmiş İnönü vardır.” (2011: 103-104).
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lerin herhangi bir amaca yönelik olarak kullanılıp kullanılmadığını söylemek zordur.
Başbakanın o günlerdeki söylem ve eylemleriyle ilişkilendirilmesi gerekir. Daha ayrıntılı değerlendirmeler asılları İnönü Vakfı arşivinde bulunan mektupların tasnifinin
tamamlanması ve kullanıma açılması ile mümkün olabilecektir. Vakıf yöneticilerinin
izniyle bir tanesini görmek ve örneğini almak Cumhuriyet Arşivi’ndeki kopyaları ile
karşılaştırılmasına olanak vermesi açısından önemli olduğu gibi, bu mektupların
kopyalarının çıkartıldığını anlamaya da yardım etmiştir.
Başbakanın denetim merakının kaynağı
Yöneticiler, tarih boyunca, iktidarlarını sürdürebilmek için yönettikleri insanların
ne düşündükleri bilmek istemişlerdir. Kişiler arasındaki sohbet, dedikodu, mektup,
telgraf, telefon, haber, elektronik posta haberleşmesi gibi her türlü iletişimin bütün
yöntemler kullanılarak izlenmesi ve denetlenmesinin nedeni budur. Francis
Dvornik’in (1974), iletişimin tarihi olarak devlet istihbaratının tarihini yazması da bu
yüzdendir. Ama kapitalizmin gelişimi, burjuvazinin krala karşı verdiği basın özgürlüğü mücadelesi insan hakları evrensel bildirgelerine özgürlüklerin genişletilmesi
olarak yansımıştır. Elde edilen kazanımlar 20. yüzyılda sadece basın özgürlüğü değil,
kişinin haberleşme özgürlüğü de vazgeçilmez bir hak olarak uluslararası metinlere
yazılmasını sağlamıştır.8
DP iktidara geldiğinde Türkiye bu uluslararası kuralları kabul etmişti ama çok
partili yaşamın ilk başbakanı, pek çok başka örnekte görüldüğü gibi, kişisel iktidarını
güçlendirme çabasına girdi. Kendisini buna toplumsal koşulların zorladığını düşündüğünün tanıkları vardır:
Biz 1950’de işbaşına gelir gelmez basın kanununu ele aldık. Basın suçlarında
tevkifi kaldırdık. CHP zamanında gazetecilere kelepçe vuruluyordu. Biz bunu kaldırdık. Adeta basın suçu bırakmadık. Sonra ne oldu? Ortalığı bir küfür, irtica ve
komünizm edebiyatı kapladı. Mecbur olduk, önleyici tedbirler aldık. Ticaniler,
komünistler ve küfür önlendi. Şahsa hakareti hâkimler anlamak istemedi. En ağır
küfürler ya beraat etti veya 3-5 güne mahkûm edilip tecil olundu. Hâkimler teminatı mesuliyetsizlik şeklinde kullandılar. Bu böyle devam edebilir miydi? Bizim
aldığımız tedbirler bunlara karşıdır…(Erim, 2005:615).
Adnan Menderes konusunda bilinenler onun partisine ve Meclis grubuna egemen
olduğunu, çevresindeki insanları yönetme becerisinin giderek geliştiğini düşündürmektedir.Yönetmek için bilgi sahibi olmanın öneminin farkındadır ve gereğini yapmayı ihmal etmeyecektir. DP’nin kuruluş yıllarında gençliğin fikir tartışması yapma8
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak,
kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırlarını söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme
özgürlüğünü de içerir (madde 10).
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ya alıştırılması için Çankaya örgütünde yapılan çalışmaları gençlerin komünizmle
mücadele etmelerini önlemek için girişim olarak niteleyen Menderes’e bu yanlış bilgileri nereden aldığı sorulduğunda, isim verirse haber kaynağını kaybedeceğini söylemesi önemlidir (Cerrahoğlu, 1996: 27-28).O yıllarda DP kurucularının yakın çalışma arkadaşı Bigat Piraye Cerrahoğlu’nun ulaştığı sonuç da ilginçtir:
Demokrat Parti ile tanıdığımız Menderes kendine çok güvenen, gerekli kişileri
avucunda tutsak edecek kadar entrika bilen, ama çiftlik idaresi dışında ne hukuk
ne de ekonomik bilgisi olan veya bu bilgileri sevmediği için kullanmayan bir liderdi. Yüz yüze konuşurken çok tatlı dilli, arkadan konuşurken ise zehir dilliydi.
Tanrının kendisini lider olarak yarattığına inanırdı. Bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş bütün liderlerinden üstün olarak tanınmak tutkusundaydı. Bütün yeteneğini de bu yolda kullandı, ama imkânsızı başaramadı
(Cerrahoğlu, 1996:7-8).
Adnan Menderes’in kişiliği üzerine pek çok tanıklık ve değerlendirme vardır.
Eleştirel olanlar kadar savunanlar da vardır. Londra uçak kazasından sonra Dr. Cevdet Aykan’ın yazdığı İngiliz doktorun teşhisi bir uzman görüşüdür ama Menderes
için hiç de iç açıcı değildir (2003:436). Bakan arkadaşları Samet Ağaoğlu, Dr.
Mükerrem Sarol önemli ayrıntılar aktarırlar ama onlar Menderes’in yakınındaki dostlarıdır. Ercüment Yavuzalp 27 Mayıs’ı önceleyen on beş ay özel kaleminde çalışmış
bir diplomattır.9 Bu tanıklıkların hepsinin haklı ya da doğru yanları vardır, ama Şevket Süreyya Aydemir’in Menderes’in Dramı başlıklı çalışmasından bu yana Menderes’le ilgili kapsamlı değerlendirme girişimi bulmak zordur. Farklı tanıklıkları amaca
uygun olarak kullanmanın ötesinde ayrıntılı değerlendirmelere ihtiyaç olduğu kesindir. Aslında DP dönemine ilişkin yayınların sayısı ile öğrendiklerimiz aynı oranda
artmamaktadır. Cüneyt Akalın’ın Askerler ve Dış Güçler Amerikan Belgeleriyle 27
Mayıs Olayı; Ayşe Asker’in Askeri Darbeye Doğru Demokrat Parti’nin Tahkikat
Komisyonu Girişimi dışında genel değerlendirmeler söz konusudur: Şevket Çizmeli’nin Menderes Demokrasi Yıldızı? M. Serhat Yücel’in Demokrat Parti’si, Hüseyin
Seyhanlıoğlu’nun Türk Siyasal Muhafazakârlığının Kurumsallaşması ve Demokrat
Parti ve H. Emre Oktay’ın Türk Tarihinin Kayıp Yılları bunlar arasında sayılabilir.
Birincil kaynaklara dayalı çalışmalarımız çok yavaş gelişmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası koşullarının iktidara getirdiği DP’yi anlamak için batılı arşivlerin yete9
“Birlikte çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra edindiğim ve sonradan da aynen muhafaza ettiğim izlenim, Menderes’in Türkiye’yi kalkındırmak gibi bir misyona sahip olduğuna yürekten inanmış olduğudur. Davasına olan inancında içtenliği
ve bunu gerçekleştirmek için gösterdiği azim ve heyecanı bence kuşku götürmez. İkinci inancı da, bu davasının gerçekleştirilmesine, muhalif basını da dahil, amansız muhalefetin engel olduğudur. Benim çalıştığım dönemde bu inanç tehlikeli bir saplantı
halini almıştı. Hatta diyebilirim ki, muhalefetle mücadele, bu dönemde her şeyin üstünde bir öncelik kazanmıştı… O zaman,
radyoda her akşam radyo gazetesi diye bir program vardı. Son aylarda bu programdaki konuşmaların hemen hemen tümünü
Başbakan yazıyordu. Tabii konuşmaların ana teması, muhalefete hücum idi…” (1991: 101).
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rince değerlendirildiğini de söylemek zordur.
Sözü edilen mektup olayı tek başına DP’nin iletişim politikalarını açıklayan bir
örnek olmaktan çok, DP’yi, Adnan Menderes’i anlamaya yardım edecek sınırlı bir
ayrıntıdır. Bir başbakanın özel kaleminde bulunan mektup örneklerinin onun bilgisi
dışında orada bulunabileceğini düşünmek zordur. Ancak konuyla başbakanlığın yanı
sıra polis ve MİT’in de ilgilenmesi 27 Mayıs’tan sonra yapılan incelemelerden sonuç
alınamamasını getirmiştir. Demokratik toplumda yasaların egemen kılınması, basının
özgür olması, yargının bağımsızlığı sözde değil, yaşama egemen olan ilkelerdir. Demokrat Parti gibi daha dün Türk siyasal yaşamında belirleyici olan bir partinin kişilerin mektuplarını açıp okuduğunu öğrenmekte bu kadar geç kalmamalıydık. Ama öğrendikten sonra da araştırmaları geliştirme sorumluluğunu göz ardı etmemek gerektiğini akılda tutmalıyız.
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D

emokrat Parti’nin on yıllık iktidar dönemi 27 Mayıs 1960 Devrimi ile sona erdi. 1961 yılında kabul edilen yeni anayasa toplumsal gelişmeyi önemli biçimde
etkileyecek ilkeler getirdi: Planlı ekonomik kalkınma, sosyal hukuk devleti anlayışı,
örgütlenme hakkının ve özgürlüklerin genişletilmesi bunlar arasındadır. Üniversitelerin bilimsel ve idari özerkliği, radyo ve televizyon yayıncılığının devlet eliyle ancak
özerk kamu tüzel kişiliği halinde ve tarafsızlık esasında yürütülmesi ilkesi de yeni
anayasanın düzenlemeleri arasındadır.
1960 sonrasında iletişim alanına ilişkin düzenlemeler DP uygulamalarına bir daha
meydan verilmemesi amacına dönüktür. Bunların en önemlilerinden biri DP’nin denetim altına aldığı resmi ilânların dağıtımı konusudur. Basın İlân Kurumu Milli Birlik Komitesi tarafından 1961 yılında ilan dağıtımındaki keyfiliği önlemek amacıyla
kuruldu. Radyo ve televizyon yayınlarının özerk bir yapılanmaya kavuşturulması da
yeni anayasanın öngördüğü düzenleme oldu. Gazetecilerin ekonomik durumlarını
düzeltmeyi öngören 212 sayılı yasa da bu dönemin ürünüdür.
Yapılan değişikliklere tepkilerin gecikmediğini belirtmek gerekir. 1965 yılında iktidara gelen Adalet Partisi, bazen açıkça bazen dolaylı biçimde 1961 Anayasa’sını
eleştirdi ve değişmesi için çaba sarf etti. Ancak anayasayı yine askeri müdahaleler
değiştirdi. 1971 yılının Mart ayında verilen muhtıra, anayasayı toplumsal yapımız
için “lüks” olarak değerlendiren ve onu “buzdolabına kaldırmayı” görev edinen hükümetleri işbaşına getirdi. Bu dönem yönetimleri, özgürlüklere sınır getirmenin yanı
sıra özgürlüklerden yararlanmak ve genişletmek isteyenleri de acımasızca cezalandırdı. Anayasaya göre oluşturulması gereken özerk radyo ve televizyon yayıncılığı
hiç bir zaman gerçekleştirilmedi. Basın İlan Kurumu, siyasal iktidarın varlığını hep
hissederek varlığını sürdürdü.
27 Mayıs 1960 Devrimi’nin kurmaya çalıştığı yapı uzun ömürlü olmadı ama Türk
siyasal yaşamında unutulmaz izler bıraktı.
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T

ürk Hükümeti 1963 yılında Uluslararası Basın Enstitüsü’nden (IPI) Türk basınının durumunu incelemek ve basının daha bağımsız ve özgür olması ve hükümete demokrasinin korunması ve güçlendirilmesine yardımcı olması için alınması gereken önlemler konusunda bir rapor hazırlamak üzere bağımsız ve objektif uzman göndermesini ister.
IPI, Avusturyalı Oscar Pollak ile İsviçreli Olivier Reverdin’i görevlendirir. Gazeteciler 11-17 Nisan 1963 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunurlar.
İsmet İnönü (Başbakan), Celal Tevfik Karasapan (Basın Yayın ve Turizm Bakanı),
Kemal Yörük (Adalet Bakanı), Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı), Nejat Sönmez (Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü) ile çok sayıda yüksek memur ve milletvekili ile
görüşürler. Raporları 30 Haziran, 1 ve 8 Temmuz 1963 tarihli Milliyet’te yayınlanır.
1. Görevin mahiyeti
Türkiye Hükümeti geçenlerde Milletlerarası Basın Enstitüsü’nden, bağımsız ve
objektif bir iki uzman göndererek Türk basınının durumunu incelemesini ve basının
daha bağımsız ve hür olması ve Hükümete demokrasinin muhafazası ve kuvvetlendirilmesine yardımcı olması için gereken tedbirler üzerinde bir rapor hazırlamasını istemiştir.
O zamanki Basın Yayın ve Turizm Bakanı Celal Tevfik Karasapan ile vaki mektuplaşmadan sonra, Milletlerarası Basın Enstitüsü (I.P.I), Viyana’daki Arbeiter
Zeitungeski başyazarı Oscar Pollak ile Journal de Genève’in yazı işleri müdürü
Olivier Reverdin’i Türkiye’ye göndermeyi kararlaştırmış ve kendilerine demokraside
rol oynayacak hür bir basının mevcudiyeti için gereken tedbirler ve özellikle kanuni
mevzuat ile resmi ilanlar konusunda bir rapor hazırlamaları yetkisini vermiştir.
İki uzman 11-17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da ve Ankara’da kalmışlar ve gerek resmi makamlardan gerekse basından çok samimi bir hüsnü kabul görmüşlerdir.
Görevlerinin geniş çapta kolaylaştırılmasından dolayı, kendileri son derece minnettardırlar.
İkametleri esnasında, iki uzman aşağıdaki şahsiyetler ve müesseselerle temas etmişlerdir: İsmet İnönü (Başbakan), Celal Tevfik Karasapan (Basın Yayın ve Turizm
Bakanı), Kemal Yörük (Adalet Bakanı), Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı), Nejat Sönmez (Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü).
Daha birçok yüksek memur ve mebuslar.
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İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dönmezer (ceza hukuku) ve Prof. Tiğmur (devletlerarası hukuk). Ankara Üniversitesi’nden Bahri Savcı, Faruk Ermin, Tahsin Bekir
Balta, Cahit Talas, Muammer Aksoy, Nermin Abadan, Basın-Yayın Eski Bakanı
Sahir Kurutluoğlu, İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası
Başkanları ve idare heyetleri üyeleri. İstanbul’daki Resmi İlanlar Kurumu ileri gelenleri ve aşağıdaki gazetelerin temsilcileri (yazı işleri müdürleri veya başyazarları):
İstanbul’da Yeni İstanbul, Son Havadis, Yeni Sabah, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet;
Ankara’da Vatan, Adalet, Zafer.
Bütün bu şahıslar iki uzmanla tam bir güven ve samimiyet içinde görüşmüşlerdir.
İki uzman bu vesile ile görüşmeleri esnasında, Basın Yayın Bakanlığından Dr. Mardin ile IPI’nin Türkiye mümessili (temsilcisi) Ahmet Emin Yalman ve İstanbul’da
Abdi İpekçi ile Zeyyat Gören’in yardımlarını minnetle anmak arzusundadır.
2. Türkiye’de demokrasi
Basın hürriyeti, demokratik hayatın esaslı bir unsurudur. Bu itibarla, Türkiye’de
hür bir basının şartlarını tespit etmek için evvela Türkiye’de demokrasinin nasıl geliştiğini incelemek lazımdır.
Birinci Dünya Harbinden ve Türk İstiklal Savaşından sonra, Türkiye, Mustafa
Kemal Atatürk’ün idaresinde, tarihinin en önemli istihalesini geçirmiştir. Siyasi ve
kültürel müesseseler ve kişisel hayat tamamen değişmiştir. Kemalist devrime katılanlar “1923’te Türkiye Orta Çağ’dan çıkmıştır” dedikleri zaman haklıdırlar.
Bu “yüksek kademedeki devrim” zafere pek kolayca erişememiştir. 1938’de Atatürk’ün ölümünden sonra, bazı değişikliklerle devam etmiştir. Bu durum İkinci Dünya Harbi’ne, hatta Mayıs 1950 seçimlerine kadar böyle sürmüştür. Bu tarihte iktidara
geçen Bayar ve Menderes’in Demokrat Partisi, 10 yıl sonra, 27 Mayıs 1960’ta ihtilalla devrilmiştir. Bu rejimin isminden başka demokratik bir tarafı yoktu. Demokrat
Parti basına karşı çok sert tedbirler almış, bu da defalarca IPI tarafından şiddetle protesto edilmiştir.
27 Mayıs devrimi ordunun eseridir. İhtilal hükümetinin Türkiye’ye verdiği demokratik Anayasa 9 Temmuz 1961’de halk tarafından tasvip edilmiştir. Aynı yılın
Kasım ayında seçimler yapılmıştır. Bu seçimin sonucu hâlihazırdaki siyasi durumu
yaratmış bulunmaktadır.
Görüşmüş olduğumuz yüksek mevkideki bir şahsiyet modern Türkiye’nin durumunu bize şöyle özetlemiştir: “Kırk yılda binlerce yıllık bir teokrasiden demokrasiye
geçtik. 1960 devriminden sonra, 18 ay içinde iktidar yeniden halka iade edilmiştir.
Böylece gerçek bir demokrasi için yol açılmıştır. Bu, takdire şayan tarihi bir olaydır.
Bu şartlar, Türk demokrasisinin henüz tam olarak kökleşmediğini göstermektedir.
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Aynı zamanda bu demokrasinin yeni kazançlarını muhafaza etmek lüzumunu duyduğunu da göstermektedir. Kökleşmiş demokratik rejimler böyle bir ihtiyaç hissetmemektedir.
Bu itibarla Türk demokrasisi, genç demokrasilerin vasıflarını –yaratıcı hamleleri
ve mücadele azmini- ve aynı zamanda zaaflarını da taşımaktadır. Modern demokrasilerin karşılaştığı meseleler açısından, basın hürriyeti ve bu hürriyetin yol açabileceği
tehlikeler, en önemlisini teşkil etmektedir.
3. Türk basınının şimdiki durumu
Hükümet kaynaklarının verdiği malumata (bilgiye) göre, yüzde 60’ı okuma yazma bilmeyen 30 milyon nüfuslu Türkiye’de, 400 günlük gazete mevcuttur ve bunların tiraj yekûnu ancak 1.5 milyon kadardır. Diğer bir kaynağa göre, 350 günlük gazete vardır ve tiraj ceman 1.3 milyondur. Bunların arasında ancak 50’si modern anlayışa göre gazete vasfını taşımaktadır. Bunlardan 24’ü İstanbul’da, 12’si de Ankara’da
çıkmaktadır. Dört veya beş günlük gazete iki veya üç derginin tirajı 100.000’in üstündedir. En yüksek baskı sayısına (350.000), apolitik bir haber gazetesi olan Hürriyet sahiptir.
Alınan bilgiye göre, ortalama tiraj 4000’den aşağıdır. Anadolu’daki ufak günlük
gazetelerin gülünç tirajları vardır. Bunların hepsi bir mahalli ihtiyaca cevap veriyor
mu? Bu gazeteler kalifiye ve profesyonel yazarlar çalıştırabiliyor mu? Bu raporu hazırlayanlar, yerinde incelemede bulunamadıklarından dolayı, çeşitli insanların verdiği
cevaplara istinaden bu soruların cevaplarını vermeye çalışacaklardır.
Edindikleri intiba şudur: Türkiye’de çok fazla gazete vardır. Bazılarının mevcudiyeti suni’dir; hatta resmi ilan sistemi dolayısıyla bir nevi parazittirler. Bu gazetelerin
ortadan kalkması bir kayıp teşkil etmeyecektir. Hatta büyük merkezlerde gazete sayısının azalması basının zayıflamasından ziyade kuvvetlenmesine yol açacaktır. Kalacak gazetelerin maddi ihtiyaçlarını sağlamak sureti ile bunları daha bağımsız ve sorumlu bir hale getirecektir.
4. Gazetelerin iktisadi durumu
Bir gazetenin iktisadi durumu, bir taraftan yazı işleri, baskı ve dağıtım masraflarına; diğer taraftan satış ve ilan gelirine tabidir.
Kâğıt fiyatları: Türkiye’de gazeteler kâğıdı doğrudan doğruya ithal edemezler.
Bu, kendilerinin kâğıdı en iyi şartlarla satın almasına manidir. Gazeteler kâğıdı, devletin elindeki bir teşebbüsten daha yüksek bir fiyata temin etmek zorundadırlar. Bu
fiyat bir çeşit vergi tayin etmektedir. Böylece çelişmeli bir durum ortaya çıkmaktadır:
Bir yandan Devlet basından mali bir gelir sağlamakta, diğer taraftan da resmi ilanlarla onlara bir nevi tahsisat bağlamaktadır. İlk bakışta bu pek mantıklı görünmemekteGazeteciler Cemiyeti
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dir. Gazeteleri kâğıtlarını dışarıdan getirtmek hususunda serbest bırakmak, hatta bu
maksatla gazete kâğıdını gümrük vergisinden muaf tutmak ve bu suretle, gazetelere
endirekt bir tahsisat yerine direkt bir yardım sağlamak daha doğru olmaz mı? Yerli
gazete kâğıdı endüstrisini korumak için de, fiyatları ayarlayan bir sistem bulmak kâfidir.
Matbaa malzemesi: Gazeteleri ziyaretimizde gördüğümüz makineler, umumiyetle çok eskiydi. Bundan da bazıları hariç gazetelerin mali durumunun zayıf, hatta kötü
olduğu neticesini çıkardık. Modern makineler daha iyi bir randıman verir. Bu da bir
yatırım meselesidir. Şimdiki durumda gazetelerin, satışlarından ve ilanlarından sağladıkları gelir ile böyle bir yatırıma girişebilecekleri şüphelidir. Bu bakımdan kredi
açmak icap etmektedir. Bizce bu yapıcı ve müessir bir yardım şekli olacaktır.
Operatörlerin ücretleri: Bu konuyu inceleyemediğimiz için herhangi bir fikir
serdedemeyeceğiz. Mamafih, bu ücretleri ve sigorta primlerini ödeyebilmek için gazeteler matbaalarının verimini artırmalıdırlar. (Bu da ikinci paragraftaki problemin
içine girmektedir.)
Tevziat (Dağıtım): Gazetenin çıktığı havalide satış, sokak satıcıları vasıtası ile
yapılmakta ve büyük masraflara yol açmamaktadır. Memleketin diğer taraflarındaki
gazete tevziatı daha masraflı olmaktadır. İktisadi bir mahiyet taşıyan bu problemi de
yakından incelemek imkânını bulamadık. Ancak şunu belirtmek isteriz ki, bu konu
resmi ilanların kaldırılması halinde, basına yardım tedbirleri çerçevesi içinde ele
alınmalıdır. Bu, kara ve hava postalarının vergilendirilmesi meselesidir.
Satış fiyatı: 25 kuruştur ve Avrupa’daki fiyat ortalamasının çok daha altındadır.
Naşirler ve gazeteciler bu fiyatı çok düşük bulmakta, ancak umumi maaşların ve gelirlerin seviyesini nazari itibara alarak bunu artırmanın zor olacağını ileri sürmektedir. Bunun halli çok zor bir problem olduğunu müdrikiz. Ancak şunu hemen ilave
edelim ki, imalat fiyatından daha düşük bir satış fiyatı gazeteleri ya çok fazla ilan
kabul etmeğe veya devlet müesseselerinden yardım görmeğe veya sansasyoneli ararken her çeşit yolsuzluğa başvurmağa sevk eder ki bütün bunlar sorumlu ve hür bir
basının mevcut olması için aranan şartların tamamen aksidir.
İlanlar: Yabancı gözlemcileri fazla hayret içinde bırakan konu budur. Ticari ilanlar pek bol değildir ve Batı’daki basında olduğu gibi mühim bir rol oynamaz. Hacim
mahdut olduğunda, bu tip ilanları umumiyetle daha ziyade yüksek tirajlı gazeteler
alırlar. Bu yüzden yüksek tiraj için amansız bir mücadele açılmıştır. (Bu konuya tekrar geleceğiz.)
Yabancı ilanlar, Basın İlan Kurumu vasıtası ile gazetelere ulaştırılmaktadır ki, bu
bizce idari bakımdan lüzumsuz bir karışıklığa sebebiyet vermekte ve gazetelerin hürriyetini kısmaktadır.
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En garibi, dünyada eşi bulunmayan Resmi İlan müessesesidir. Türk basınının bugünkü durumu üzerinde müessir olan bu konuya daha ilerde bir kısım hasredeceğiz.
Şimdilik şunu belirtmek isteriz ki, bazı istisnaların dışında, gazetecilerin maddi mevcudiyetleri, resmi ilana tabidir. Bu da naşirlerin ve gazetecilerin çelişen bir tutumunu
ortaya çıkarmaktadır: Bunlar bir taraftan sistemin kötülüğünü kabul etmekte, diğer
taraftan resmi ilanların ortadan kaldırılması halinde maddi durumlarının bozulacağından endişe ederek bu sistemin devamını arzulamaktadır.
5. Naşirlerle gazeteciler arasındaki münasebetler
Bu münasebetler, 4 Ocak 1961 tarihli ve 212 sayılı kanun ve diğer mevzuatla tanzim edilmiştir. Gazetecilerin maddi menfaatleri, Avrupalı meslektaşlarının dahi gıpta
edeceği bir tarzda himaye edilmiştir. 1960 ihtilalinden az sonra, Milli Birlik Komitesi
tarafından çıkarılan bu kanunu muhafaza etmek istemeleri tabiidir.
Birçok naşirler, 212 numaralı kanunun, daha önce temas ettiğimiz ekseri gazetelerin gerçek mali durumlarını nazari itibara almadığından şikâyetçidirler. Bunlar özellikle işten çıkarma halinde ödemek zorunda kaldıkları yüksek tazminat ile tediyatta
gecikme halinde gün başına ödemeleri gereken yüzde beş nispetindeki faizden şikâyet etmektedirler. Görüştüğümüz bir şahsın ifadesince “Halen en fazla bir düzine
gazete personeline kanuna uygun şekilde muntazam olarak maaş ödenebilmektedir.”
Büyük bir tiraja sahip olamayan fikir gazeteleri, 212 numaralı kanunun sosyal ahkâmından bilhassa zarar görmektedirler. Ufak taşra gazeteleri bu kanundan kolayca
sıyrılmanın yolunu bulabilmektedir.
Türk basınının şimdiki gelişme safhasında, bizce gazeteciler arasındaki serbest
rekabet, kanuni yoldan, çalışanların maddi ve manevi güvenliği yararına tehdit edilebilir. Böylece 212 numaralı kanuna göre, özellikle işten çıkarma ve ölüm halindeki
tazminat gibi pek realist olmayan ve esasen pratikte tatbik edilemeyen hükümlere
mukabil, naşirlerden asgari mükellefiyet istenebilir. Gazeteciler bizzat bu konuda
bazı mübalağalar mevcut olduğunu kabul etmektedirler. Ancak birçok gazetecilerin
mali durumlarının, naşirlerinin iddia ettiğinden çok daha iyi olduğunu da ileri sürmektedirler.
Bu rapor hazırlandığı sırada, Parlamento sendika hareketlerine ilk defa olarak kanuni bir veçhe verecek olan kolektif iş aktı kanun tasarısını görüşmekte idi. Bu kanun
uygulandığı takdirde naşirlerle gazeteciler arasındaki münasebetlere de tesir edecektir. Bu durumda, birçok Batı ülkelerinde olduğu gibi, bu münasebetler, medeni kanunun normları çerçevesi içinde tanzim edilecektir.
6. Basının öğretici rolü
Nazik mali durumları dolayısıyla Türk gazeteleri bize ekonomik (ilan) ve hatta
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politik (resmi ilan) baskılarına maruz görülmüştür.
Bu şartlar bazen gazetecilerin maddi ve manevi menfaatlerini korumak için giriştikleri mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Buna profesyonel eğitimin kifayetsiz olduğunu
ve kalifiye olmayan birçok gencin normal tarifenin altında çalışmaya razı olarak
mesleğe bir yük teşkil ettiklerini de eklemek lazımdır.
Buna paralel olarak, kayda değer vasıflarıyla muvaffak olmuş gazetecilerin de
Türkiye’de çok olduğu görülmektedir. Bunlar aydın sınıfın mühim bir kısmını teşkil
etmektedir. Demokrasi, terakki ve reformların bu sosyal sınıf sayesinde yaşadığı da
bir gerçektir. Bu itibarla bu gazetecilerin görevi ve sorumlulukları büyüktür.
Maalesef gazetelerin ancak bir kısmını bu tanınmış gazetecilere ve milli mesuliyetlerine layık görebildik. Günlük gazetelerin ve haftalık dergilerin çoğunun seviyesini pek yüksek bulmadık.
Temenni edilir ki, basın eğitim görevini daha iyi bir şekilde idrak etsin ve aktüalite dışında daha fazla haber ve makale yayınlasın, okuyucularını aldatmaktan ve aslı
olmayan söylentileri yaymaktan vazgeçsin, sansasyon, hatta skandallardan çekinsin,
ifrat derecesine varan şiddetli şahsi hücumlara son versin, fertlerin hususi ve aile hayatına saygı göstersin...
Eğer umumiyetle -birçok istisnalar mevcuttur- Türk basını eğitim görevini layıkıyla yerine getiremiyorsa, bunun başlıca sebebini istikrarsız iktisadi durum ile
amansız rekabette aramak lazımdır. Bütün memleketlerde böyle şartlar mevcuttur ve
birçok gazete bu yola sapar. Ancak gazetelerin iktisadi durumu iyi olduğu nispette bu
ihtimal azalır. Türkiye’de de böyle olacağına ve maddi güvensizliğe daha az maruz
kalacak gazetelerin, öğretici görevlerini daha ciddiye alacaklarına inanıyoruz.
7. Basının hukuki durumu
9 Temmuz 1961 Anayasası, İnsan Hakları ile ilgili Avrupa Konvansiyonundan
mülhem bazı hükümler ihtiva etmektedir. Bunlar gerçekten örnek vericidir.
Mamafih, fiiliyat sadece bu hükümlere dayanmamaktadır. Daha eski ve daha az
liberal kanunlar da halen mer’iyettedir. Öte yandan Türk demokrasisi henüz tam olarak kökleşmediğinden, muhafazası için umumi hürriyetleri ve bu arada basın serbestîsini kısan tedbirler alınmıştır.
Bu kanunlardan edindiğimiz fikirleri aşağıda ele alacağız:
15 Temmuz 1950 tarihli basın kanunu: Görüştüğümüz kimselerin çoğu bu kanunu umumiyet itibariyle adil telakki etmektedir. Bu kanun gazetede çıkan yazılardan yazarı ile mesul müdürü sorumlu tutmaktadır. Basın suçlarına onlar cevap
vermek zorundadırlar. Mamafih suç unsuru ihtiva eden makaleyi neşrinden önce
görmediği takdirde veya mesela gazete sahibi tarafından yayınlanmağa mecbur
edildiği takdirde suçsuz addedilmektedir. Bir gazeteye bir yazının veya bir haberin
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muharririnin ismini yayınlamamağa imkân veren meslek sırrı bazı kayıtlarla garantilenmiştir. Cevap verme hakkı dikkatle tanzim edilmiştir. Bütün bunlar bize
tatminkâr ve basın hürriyetinin icaplarına uygun görünmektedir.
Ceza Kanunu: İtalyan ceza kanunundan mülhem olan bu kanun, faşist devirdeki tadilatın tesirlerine maruz kalmış, müteaddit defalar adapte ve tadil edilmiştir.
Bu kanun basın kanununu ciddi olarak kısan maddeler ihtiva etmektedir. Siyasi
mahiyetteki suçları tarif eden ve devletin ve sosyal nizamın muhafazasından bahseden 141’inci ve 142’nci maddeler bu arada zikredilebilir. Cumhurbaşkanının
şahsını, Türk milletini, Cumhuriyeti, Parlamentoyu, Hükümeti, orduyu ve mahkemeleri şeref zedeleyici her harekete karşı koruyan 158 ve 159’uncu maddeler de
bu meyandadır.
Bütün bu hükümler, 1961 Anayasasından çok daha az liberal bir zihniyetten ilham
almaktadır. Siyasi suçlardan bahseden maddeler son harbin, yani Türkiye’nin çok
müşkül bir durumda kaldığı devrenin izlerini taşımaktadır. Bu hükümlerin halen tat-

bik edildiği haller de bizce zamanın tesirlerini aksettirmektedir: Genç Türk demokrasisi çok defa şiddetli olan bir muhalefete ve aynı zamanda mukabil ihtilallere ve askeri hükümet darbesi teşebbüslerine karşı kendisini müdafaa etmemeli midir?
9. Basının kendi kendini disiplin altına alması
Basının manevi seviyesini yükseltmek ve daha mutedil bir hale getirmek için iki
yol vardır: Kanuni nizamlar ve tehditler koymak; kendi kendini disiplin altına almak.
Daha yukarda kanuni tehditlerden bahsettik. Şimdi de basının kendi kendini kontrol
için ne gibi tedbirler almaya çalıştığını inceleyelim. Bu tedbirlerin müessir olması
temenni edilir. Basının şiddet tedbirlerinden kurtulması için en iyi çare de budur.
Basının muhtariyeti, profesyonel teşekküllerin çalışmasına dayanır. Türkiye’de
bunlar üç grupta toplanırlar: Gazete naşirleri teşekkülleri (gazeteler arasındaki rekabetten dolayı bunlar çeşitlidir), sendika görevini ifa eden gazeteciler teşekkülleri ve
nihayet naşirleri, patronları ve gazetecileri bir arada toplayan Türk basın teşekkülleri.
Bunların dışında, basın ve devlet temsilciliklerinin dâhil olduğu yarı resmi teşekküller de mevcuttur. 212 sayılı kanunla teşkil edilen ücret meselesi ile ilgili komisyon ve
daha önce bahsi geçen Basın İlan Kurumu bu meyandadır.
Türkiye’de basının kendi kendini disiplin altına alması için tedbirler, Milletlerarası Basın Enstitüsü’nün ve özellikle (İsveçli) Başkanı Allan Hernelius’ün tavsiyeleri
üzerine alınmıştır. İsveç’teki Basın Konseyi örnek ittihaz edilmiştir. Türkiye’deki
Kurula, Basın Şeref Divanı adı verilmiştir. Bu, naşirlerden, gazetecilerden ve bizzat
ilgililer tarafından serbestçe tayin edilen bağımsız şahsiyetlerden müteşekkil bir organdır.
Basın Şeref Divanı, basının şöhretini tutumlarıyla zedeleyen gazeteleri ancak moGazeteciler Cemiyeti
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ral müeyyidelerle cezalandırabilir. Takbih edici bildiriler halk efkârına sunulur. Bu
otoriteyi tanıyan gazeteler, kendi sütunlarında bu ufak bildirileri yayınlarlar.
Umumiyetle naşirler ve gazeteciler, Basın Şeref Divanı’nın mevcudiyetinden
memnuniyet duymakta ve otoritesinin daha da artmasını temenni etmektedir. Doğrudan doğruya kendilerine hedef tuttuğu zaman dahi, Divanın kararlarına saygı göstermektedirler. Ancak -maalesef- bazı gazeteler bu Divandan çekilmişlerdir. Bizim
edindiğimiz intibaya göre bunu, müeyyidelerinden kaçınmak için yapmışlardır. Bunların şikâyetleri şudur: Divan, tarafsızlık için kâfi derecede garanti vermeden bir
mahkeme gibi işlemektedir. Müdafaa hakkı tanınmamıştır. Divana karşı yönetilen
diğer bir tenkit de müessir müeyyideler tatbik edememesidir. Birkaç defa takbih
edilmiş olan gazetelerin, resmi ilanlarını kestirme tehdidi, umumiyetle kötü bir tedbir
olarak görülmektedir. Divanın yegâne otoritesi manevi olabilir. İyi iş görmesi sadece
sahip olduğu itibarla mümkündür.
Bu raporu hazırlayanlar, bu meseleyi Türk basınının temsilcileri ile uzun uzadıya
görüşmüşlerdir. Vardıkları netice, Basın Şeref Divanı’nın, gazeteler arasında çeşitli
menfaatler dolayısıyla mevcut anlaşmazlık, şiddetli rekabet ve memleketi ayıran
esaslı siyasi görüş farkları yüzünden, iyi işlemesinin son derece zorlaştığıdır. Şuna da
emindirler ki, kendi kendilerini serbestçe kontrol etmeğe muvaffak olamazlarsa, Türk
basını kendi hürriyetinin temelini dahi yıkmak tehlikesiyle karşılaşacaktır. Bu itibarla
otoritesini takviye etmek maksadı ile Basın Şeref Divanı’nı ıslah etmek, çok mühim
bir görev sayılmalıdır. Bu müessese prensip olarak iyidir. Onun itibarını arttırmak ve
iyi işler hale gelmesini sağlamak için çareler aranmalıdır.
10. Neticeler
Bizce Türkiye’de Anayasaya uygun demokratik rejimin iyi işlemesi için çok lüzumlu olan hür bir basının gelişmesi maksadıyla alınması gereken tedbirler özet olarak şunlardır:
1. Anayasanın liberal zihniyetiyle kabili telif olmayan bazı kanun hükümlerini
hafifletmek. Burada en fazla Ceza Kanununun 141’inci ve 142’nci maddeleri ile
Tedbirler Kanununu kastediyoruz. Suçları daha sarih bir tarzda tarif etmek ve sert
kanunları af veya tecil ile hafifletme yoluna sapmadan aynen uygulayabilmek
maksadıyla fazla ağır cezalar derpiş etmemek gerekir. Bu kanunlar değiştirilmediği müddetçe de, onların itidal ile tatbikini tavsiye ederiz.
2. Sert rekabetin basının iyi şöhretini ve itibarını zedelememesi için gazetelerin
kendi kendilerini disiplin altına almalarını teşvik etmek. Bunu başarmak için zaman ve sabra ihtiyaç olduğunu müdrikiz. Fakat tavsiye ettiğimiz diğer tedbirlerin
bu işi kolaylaştıracağını düşünüyoruz.
3. Basının entelektüel ve moral seviyesini yükseltmek için tedbirler almak. Bu
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tedbirler başlıca şunlardır:
Rekabet zihniyetinin, skandallara, sansasyona, şehvet hikâyelerine ve lüzumsuz tartışmalara yol açmasına mani olmak. Bunu başarmak için kendi kendini
kontrolden başka yol yoktur.
Kişiyi, hususi ve ailevi hayatı, daha iyi bir şekilde himaye etmek.
Basını, öğretici rolünü daha iyi ifa etmesi için teşvik etmek. Bu maksatla, gazeteler ve radyo için ilmi, edebi, artistik, tarihi, arkeolojik, teknik, iktisadi, sosyal
v.s. konularda, halkı ilgilendirecek ve onun bilgisini arttıracak objektif haber ve
makaleler yayınlayacak ve bir tahsisatla yaşayabilecek bir basın servisinin kurulması düşünülebilir. Üniversitelerin ve kültürel teşekküllerin iştirak edeceği böyle
bir servis, aynı konularda yabancı haberler de yayınlayabilir. UNESCO muhakkak
ki böyle bir teşebbüsü destekleyecektir.
4. Bütün gazetelerin prensip olarak lüzumuna inandığı kendi kendini kontrol
tedbirlerinin daha müessir hale getirilmesi için Basın Şeref Divanı’nın otoritesini
kuvvetlendirmek. Bunun zor bir iş olduğunu ve ancak her çeşit politik eğilimli naşirlerle gazetecilerin işbirliği yapması sayesinde gerçekleşebileceğini biliyoruz.
5. Uzun vadeli ve önyargısız bir düşünce ile mahzurlarınızın faydalarından fazla olduğuna inandığımız, resmi ilan kurumunu lüzumlu ihtiyatla ortadan kaldırmak.
Bu ameliye ani olarak yapıldığı takdirde, çok sert iktisadi ve sosyal neticelere yol
açabilir. Bu yüzden basın teşebbüslerinin alışacağı uzunca bir geçici devreye ihtiyaç
vardır. Bu devre üç ila beş sene arasında olabilir. Bu zaman zarfında halen naşirlere

ait olan bazı sosyal mükellefiyetleri devlet üzerine alabilir. Bunların arasında özellikle işten çıkarma ve vefat tazminatı ve resmi ilansız kalan bazı gazetelerin artık yaşayamaması neticesinde işsiz kalabilecek gazeteci, memur ve işçilere iş bulunması sayılabilir.
Bu geçici tedbirlere daha devamlı tedbirler de ilave etmek gerektir. Mesela gazete
kâğıdı üzerindeki bütün vergiler kaldırılmalı ve Türkiye’nin dış memleketlerle olan
ticari anlaşmalarının müsaade ettiği nispette, kâğıdın serbestçe ithaline izin verilmelidir. Matbaaların modernleşmesi için ikrazları kolaylaştıracak bir fonun ihdası da
düşünülmelidir. Bu fon, statüsüne göre böyle ikrazlar açabilen Basın İlan Kurumu’nun yerine geçebilir. Telefon ve telgraf vergilerinde, kara ve hava postaları masraflarında (gazetelerin nakli ve tevziinde), amme makamları, basına yardım etme fırsatlarını aramalıdır.
Bu geçici veya devamlı tedbirlerin de, halen resmi ilanların mahzurlarını arz etmemesi, yani gazeteleri devlete tabi tutmaması ve sayıca çoğalmalarına yol açmaması lazımdır. Gazete sayısı memleketin gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiği ve bu gazeGazeteciler Cemiyeti

299

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Oscar Pollak ve Olivier Reverdin raporu

teler resmi tahsisata dayanmadığı gün, basın devamlı olarak sıhhatli bir hale gelecektir.
Ufak şehirler için ayrı bir rejime ihtiyaç olabilir. Mahalli basının, büyük şehirlerdeki gazetelerin menfaatine, ortadan kaybolması bir kayıp olur. Mahalli gazeteler
mensup oldukları vilayetlerin iktisadi, siyasi ve kültürel gelişmesine müspet bir şekilde hizmet edebilirler.
5’inci maddede tavsiye ettiğimiz tedbirler, resmi ilanların devlet bütçesine tahmil
ettiği yükü iyice hafifletmelidir. Bu da, ilk yıllarda tatbik edilecek geçici tedbirlerin
sebep olacağı masraflar dolayısıyla, tedricen vuku bulacaktır.
Nihayet şunu da hatırlatalım ki, resmi ilanların kaldırılması (bazı resmi ilanların
sırf haber değerini taşımaları dolayısıyla günlük gazetelerde çıkması yine gerekecektir), diğer birçok memleketlerde olduğu gibi, bir Resmi İlan Gazetesi’nin çıkmasına
yol açacaktır.
***
Bu raporun sonunda, Milletlerarası Basın Enstitüsü’nün iki uzmanı, Türkiye’de
büyük itimatla kendilerine yardım eden herkese minnettarlığını bir kere daha ifade
etmek isterler. Çalışmalarının, mütevazı çapta, Türkiye’deki demokratik nizamın
kuvvetlenmesine hizmet edeceğini umarlar.
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1

0 Ocak 1961’de Milliyet, Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Sabah, Tercüman, Vatan,
Yeni İstanbul, Dünya ve Akşam’ın sahipleri, Milli Birlik Komitesi’nin (MBK)
çıkardığı Basın İlan Kurumu’nun kuruluşuna dair 195 sayılı yasayı ve Türkiye’de
gazete sahibi ve gazeteci ilişkisini düzenleyen 5953 sayılı yasada değişiklik yapan
212 sayılı yasayı protesto için yayınlarını üç gün için durdurma kararı aldı. Buna tepki gösteren gazeteciler, sessiz yürüyüş yaptılar ve Basın adlı bir gazete çıkardılar.
“Babıâli’de Dokuz Patron Olayı” olarak anılacak bu olaylar, Türkiye’de gazetecilerle
gazete sahipleri ilişkisinde dönüm noktası niteliğindedir. Çünkü yüzyılı aşan Türk
basın tarihi içinde gazetecilerin bir meslek mensubu olarak örgütlü mücadele yürütmeleri ve haklarını savunmalarının örnekleri yok denecek kadar azdır. Söz konusu
olay gazetecilerin, siyasal iktidarı patronlara karşı harekete geçirip patronların çıkarını olumsuz etkileyecek yasal düzenlemeleri yaptırmayı nasıl başardığının örneğini
oluşturur.
İlk Basın İş Kanunu’nun çıkarılması
Türkiye’de gazetelerin sahipleri ile çalıştırdıkları gazetecilerin ilişkileri ilk kez 13
Haziran 1952 tarihinde kabul edilen ve 20.6.1952 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun”la düzenlendi. Bu kanunda gazetecilerin haklarını koruyan maddelerden bazıları şunlardı: Sendika kurmak, Sosyal
Sigortalar Kurumu’ndan yararlanmak, işverenin gazeteci ile yazılı iş anlaşması yapma zorunluluğu, işten çıkarılan gazeteciye kıdemine göre tazminat ödenmesi, askerlik, mahkûmiyet ve gazetenin kapatılması durumlarında gazeteciye ücret ödenmesi,
haftalık tatil, yıllık ücretli izin. Ancak, tasarı TBMM’de görüşülürken bazı gazete
sahiplerinin müdahalesi ile değiştirilerek gazetecilerin sorunlarına çözüm olamayacak hale geldi. Bu nedenle yasadaki modern hükümler, “görüntü” olmanın ötesine
geçemedi ve hayata geçirilmesi kolay olmadı.
(Yasa çıkmadan önce ilişkiler belli teamüllere, örf ve âdete göre düzenlendiği için
patronlar kendilerini bu adetlere bağlı sayıyor ve ona göre davranmaya çalışıyorlardı.
Örneğin, kanuni bir mecburiyet olmadığı halde bayram günleri gazete çıkmıyordu.
Yıllarca bir gazeteye emek vermiş bir yazar işinden ayrılacağı zaman patron yılda bir
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maaş tutarında ikramiye vermekten kendini sorumlu hissediyordu. Basın İş Kanunu
çıkınca işverenler kendilerini yalnız bu kanunla bağlı saymaya başladılar. Kanun
kendi isteği ile işinden ayrılan gazeteciye kıdem tazminatı verilmesini kabul etmediği
için bu durumda olanlar haklarını kaybettiler. İkramiye yükü kalktı; bazı patronlar
özellikle kıdemli gazetecilerin aylıklarına zam yapmayarak, onları istifaya zorladı.
Askere gidenlerin aylığı kesildi. Bazı işverenler yasanın boşluklarından istifade etmeye çalıştı. Basın İş Kanunu’nun ücret ve fazla çalışma hükümleri 1954 yılında
6253 sayılı kanunla değiştirildi.)
İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS), 1955 yılında toplanan Türkiye Gazeteciler
Konferansı’na 5953 sayılı yasanın yetersizliklerinden kaynaklanan sorunların çözüm
yollarını ortaya koyan bir rapor sundu. Raporun konferansta ele alınmasına Başbakan
Adnan Menderes, İGS’yi kapatma tehdidiyle karşılık verdi. Konferans sonrasında,
Menderes iktidarının baskıları sonucu gazetecilerin çalışma koşulları günden güne
zorlaştı. Menderes hükümeti, 1956’da, “Basın Yoluyla ve Radyo ile İşlenen Suçlar
Kanunu”nun kapsamını genişletti. 1957’nin ilk aylarında yeni kovuşturmalar oldu.
Polis muhalefet liderlerinin gezilerini izleyen muhabirleri copla kovaladı ve fotoğrafçıların makinelerini ellerinden aldı. İGS, bu olayları protesto etmek için 1957 yılının
Temmuz ayında bir bildiri yayınladı. Bildirinin, dışarıda “Türkiye’yi küçük düşürücü
amaçlara yönelmiş” olduğu öne sürülerek gece yarısı polisler İGS merkezini mühürledi. Sendika dokuz ay kapalı kaldı. DP, icraatlarını izleyip kamuoyuna aktaran basını her geçen gün sınırlamaya başladı. Önce gazeteciler hapsedildi, sonra gazete kapatma süreci başladı. Kâğıt ithalini ve ilan ve reklam dağıtımını denetimine almış
olan DP, bu yolla basına ekonomik yaptırımlar uyguladı.
Bu arada, hükümetin basını baskı altında tutmak için kâğıt fiyatlarına yaptığı
zammı gerekçe gösteren gazete patronlarının, mali güçlüklerini düzeltmek için yaptıkları ilk iş, çalışan gazeteci sayısını azaltmak oluyordu. İGS Yönetim Kurulu,
1959’da, 5953 sayılı yasanın “tadili” için ısrarlı bir çalışma başlattı ama sonuç alamadı. DP’ye yönelik muhalefet arttıkça Menderes’in basına tavrı sertleşti. DP iktidarının muhalefeti ve basını engellemek için giriştiği son icraat “Tahkikat Komisyonu”
kurması, İstanbul ve Ankara’da sıkıyönetim ilan etmesi oldu.
27 Mayıs 1960’da ordu - basın ilişkisi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Menderes iktidarını devirme sürecinde eleştirel yayınlarıyla etkin rol oynayan gazeteler, 27 Mayıs 1960’da ordunun yönetime el koymasını okurlarına sevinçli ifadelerle duyurdular. 10 Ocak 1961’de yayın boykotuna gittiğini açıklayacak gazeteler, 27 Mayıs ve sonraki günlerde, Menderes iktidarının kötü
yönetimi sonucu TSK’nin memleket menfaatleri için yönetimi ele almak zorunda
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bırakıldığı fikrini işleyerek, bu konuda abartılı bir yayın politikası izlediler.
27 Mayıs 1960 İhtilali, Türkiye’de basın-iktidar ilişkisine yeni bir boyut kazandırdı. MBK’ nin ele aldığı alanlardan birisi de basın oldu. Öncelikle Basın Yasası’nın
özgürlükleri sınırlayan hükümleri iptal edilerek cezaevlerindeki gazetecilerin serbest
kalmaları sağlandı. Gazetecilere ispat hakkı tanındı. İGS, 15 Haziran’da, bir bildiri
ile basının sorunlarını ve çözüm yollarını MBK’ ya ve kamuoyuna açıkladı. Bildiride, basınla ilgili sorunlar dört başlıkta toplandı:1 - Fikir İşçileri Yasası’nın Tadili, 2 Resmi İlanlar, 3 - Asgari Kadro ve 4 - Kâğıt Meselesi. Bundan kısa bir süre sonra,
MBK Sosyal İşler Komisyonu üyesi Sami Küçük vasıtasıyla İGS’ye “Kimseye fazla
belli etmeden bunun (5953 sayılı yasa) üzerinde ne gibi tadilatlar istiyorsunuz, bir
hazırlık yapın” dendi. Tadilat işini hukuk eğitimi almış birisi olarak İGS Başkanı
Hasan Yılmaer üstlendi. Bu çalışmalara MBK Sosyal İşler Komisyonu’ndan Muzaffer Özdağ, Numan Esin ve Başkan Ahmet Yıldız yakın ilgi gösterdi. İGS-MBK dayanışması içinde hazırlanan Fikir İşçileri Yasası Tadilatı Tasarısı, MBK’ nin Basın
ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine izah edildi. Tasarı daha sonra değerlendirilmek
üzere, Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı’nda oluşturulan bir komisyona havale edildi.
MBK Başkanı Cemal Gürsel, 27 Mayıs’tan bir ay kadar sonra İstanbul, Ankara,
İzmir, Samsun ve Adana’dan gelen gazete sahip ve başyazarlarını Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Toplantıda, gazeteciyi “devrimin fedakâr, bilinçli öncüsü” olarak
niteleyen Cemal Gürsel, “Biz basının nurundan daimi olarak istifade edeceğiz. Biz
matbuatın yolu ve nefesini kesen baskı, tazyik gibi menfur usulleri ebediyen yok
edeceğiz” dedi.
Babıâli - MBK ilişkisinin bozulması
MBK ile Babıâli arasındaki ilişki inişli çıkışlıydı. 27 Mayıs’tan önce Menderes’e
açık destek verdiği için ihtilalcı subaylar Hürriyet’e kızgındı. Gazetenin bazı çalışanlarının Albay Turan Çağlar’a “bize destek olursanız gazeteye el koyabiliriz” dediği
duyulunca, Hürriyet’in sahiplerinden Haldun Simavi, MBK ile ilişkileri düzeltmek
için Başbakanlık Müsteşarı Alparslan Türkeş’le görüştü. MBK’ nin bazı üyelerinin
Hürriyet’le ilgili düşüncelerinin aslında Babıâli’nin tümü için de geçerli olduğu biliniyor ama net olarak ifade edilmiyordu. Bu nedenle, Babıâli’deki gazetelerin sahipleri ve başyazarları MBK’yı basından uzak tutmak için başta 147 öğretim üyesinin
üniversiteden uzaklaştırılması konusu olmak üzere her fırsatta MBK yönetimini açıktan eleştirmeye başladı.
MBK üyesi Muzaffer Özdağ, gazetecilerin inanmadıkları fikirleri yazmak zorunda kaldığını ve Doğu’da bulunan toprak ağaları gibi Babıâli’de de ağalar bulunduğuGazeteciler Cemiyeti
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nu iddia ederek “27 Mayıs’ta basına olanca hürriyeti verdik. Yurdu demokrasiye götürürken Babıâli’den de geçeceğiz” dedi. “Babıâli’den nasıl geçeceksiniz?” sorusuna
Özdağ, “Fikir işçileriyle beraber geçeceğiz, arkadaşlar” cevabını vermesi gazete sahiplerinin kaygısını haklı çıkarıyordu.
Bu açıklamadan dört gün sonra, 11-13 Ekim tarihlerinde, Basın - Yayın Genel
Müdürlüğü tarafından, basınla ilgili yasal düzenlemeler hakkında bir komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıda İGS’nin hazırladığı 5953 sayılı yasanın tadilatı tasarısı
görüşülerek MBK’ya sevk edildi.
Gazete sahiplerinin MBK’yı basından uzak tutma çabalarının gerilimi artırması
üzerine Vatan’dan Özcan Ergüder, Yassıada duruşmalarının başladığı 14 Ekim 1960
günü MBK’ ya bir anlaşma önerdi. “Basın bütün dikkatini Yassıada’ya yönelttiği
sırada Basın’la ilgili yasa çıkarmak, faaliyette bulunmak, murakabeden (denetlemeden) kaçmak neticesini doğurur” diyen Ergüder, MBK’ya şunu teklif etti:
“Basın’la ilgili kararların ilanı Bayar ve Menderes’in akıbetinden daha büyük
yer işgal edecektir. Evet, bir ‘mütareke’ yapalım. Uçları sivrilmiş uzun kalemlerimizi ve sayfaları bomboş not defterlerimizi 2-3 ay için yitirelim. Biz bunu yaparken MB İdaresi de bunu bütün gücümüzle yapabilmemizin şartlarını yaratsın ve o
şartlara riayet etsin.”
Basının eleştirel yayınlarından MBK rahatsız olmuştu. MBK Genel Sekreteri Orhan Erkanlı, bazı gazete patronları ve başyazarlarla görüşerek bir “centilmenlik” anlaşması yaptı. Buna göre gazete sahipleri, üniversite ve diğer konularda daha ölçülü
ve objektif olacaklar, MBK da basınla ilgili bütün yasa tasarılarının, işveren ve fikir
işçilerinin, uzmanların komite üyelerinin de katılacağı bir seminerde gözden geçirilmesini sağlayacaktı. Orhan Erkanlı’nın centilmenlik anlaşmasından sonra 11 Kasım’da bir “Basın Forumu” toplandı. Ankara Radyoevi’nde yapılan toplantıya MBK
üyesi Ahmet Yıldız, Sami Küçük, Mustafa Kaplan, Suphi Gürsoytırak, Numan Esin,
Muzaffer Özdağ, İstanbul ve Ankara’daki gazetelerden 60 kadar temsilci katıldı.
Toplantının gündemi şöyleydi: 1- İspat Hakkı Yasası Tasarısı, 2 - Basın Yasası Tasarısı, 3 - Basın İlan Kurumu Yasa Tasarısı, 4 - Fikir İşçileri Yasasının hazırlanmasına
yardım edecek görüşlerin taraflarca açıklanması.
Bazı basın temsilcileri, toplantıdan ilk defa haberdar olduklarını ve tasarılar hakkında kesin fikir sahibi olmadıklarını belirterek süre isteyince çalışmalar Pazar gününe ertelendi. Ancak, Pazar günü, MBK feshedildi ve aralarında Muzaffer Özdağ ve
Numan Esin’in de bulunduğu 14 üye tasfiye edildi. Bu 14 kişi arasında Ahmet Yıldız’ın olmayışı gazete patronlarını hayal kırıklığına uğrattı.
MBK’ dan 14’lerin tasfiyesine rağmen basınla ilgili yasal düzenlemelerden vazgeçilmedi. 29 Kasım 1960’da Basın Yasası’ndaki antidemokratik maddeleri kaldıran
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143 sayılı yasa çıkartıldı. 1 Aralık 1960’da Ceza Yasası’nda değişiklik yapılarak gazetecilere ispat hakkı tanındı.
Gazete patronları bu değişikliklere sevinemedi. Çünkü 15 Aralık 1960’da Ankara’da Radyoevi’nde yapılan toplantıda Fikir İşçileri Yasa Tasarısı ve Basın İlan Kurumu Yasa Tasarısı yeniden görüşüldü.
Basın yasalarını engelleme çabaları
Gelişmelerden kaygı duyarak önlem alma ihtiyacı hisseden Gündelik Siyasi Gazeteler Sendikası Başkanı ve Dünya’nın sahibi Falih Rıfkı Atay, gazete sahiplerini toplantıya çağırdı. Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleşen toplantıya Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı ve Akşam’ın sahibi Malik Yolaç’ın dışında Vatan’ın sahibi
Ahmet Emin Yalman, Cumhuriyet’in sahiplerinden Nadir Nadi, Yeni Sabah’ın sahibi
Safa Kılıçlıoğlu, Dünya’nın ortağı ve yazarı Bedii Faik, Ali İhsan Göğüş ve Özcan
Ergüder katıldı. Bu toplantıda hazırlanan bir mektup, MBK üyelerine ve konuyla
ilgilenen pek çok isme gönderildi. Mektupta yer alan görüşler gazetelerde de tekrarlandı. Falih Rıfkı Atay, 23 Aralık’ta “İşin hiç bir acelesi yok. Olsa bile MBK üyelerinin hakiki basın temsilcileri ile konuşarak durumun gerçeklerini tespit etmelerini arzu
ederiz.” diye yazdı.
Yasa tasarılarının MBK Genel Kurulu’nda görüşülmesi
Son toplantılarından birinde, Ahmet Yıldız’ın ikna edici sözleriyle MBK Genel
Kurulu’na teklif edilen Basın-İlan ve Reklam Kurumu teşkiline dair yasa tasarısı
gündeme alındı. Türkiye’de, özellikle resmi ilanların Basın-Yayın Umum Müdürlüğü
tarafından keyfi kararlarla dağıtıldığını, gazetelerin “hükümeti tutan ve tutmayan”
olarak ayrıldığını hatırlatan Ahmet Yıldız, “Nitekim eski iktidar devrinde baskıyı bu
yolla da yapmışlardır. Hatta sadece ilanlar değil, kâğıt, mürekkep gibi basının bütün
ihtiyaçları, iktidarın lehinde neşriyat yapılmasına vasıta edilmişti.” sözleriyle MBK
üyelerini ikna etmeyi başardı.
Basın İlan Kurumu’nun Teşkiline Dair Yasa 2.1.1961’de MBK Genel Kurulu’nda
fazla bir itirazla karşılaşmadan kabul edildi. Bir kamu tüzel kişiliğine haiz olan Basın
İlan Kurumu’nun görevleri yasada şu şekilde sıralandı: 1) Resmi ilanların mevkutelerde yayınlanmasına yardımcı olmak, 2) Kurumun idaresine iştirak eden mevkutelere, basın dernek ve sendikalarına en çok beş yıl vade ile kredi açmak, 3) Basın mensuplarına, vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para vermek, 4) Basının makine, kâğıt, mürekkep gibi ihtiyaçlarını temin etmek, 5) Yardıma muhtaç gazetecilere ve
ölenlerin ailelerine yardım etmek,
5953 Sayılı Yasanın Tadilatı Tasarısı, Ahmet Yıldız’ın teklifi üzerine, 3 Ocak
1961 tarihinde MBK Genel Kurulu’nun gündemine alındı. Bu görüşmelerde, Gazete
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sahiplerinin MBK üyelerine gönderdikleri ve “Tasarılar Kurucu Meclis’e bırakılsın”
isteğini içeren mektup okunarak zabıtlara geçirildi. MBK Genel Kurulu üyelerine
Batı ülkelerinde gazete kâğıdından vergi alınmadığını hatırlatan gazete sahipleri, şu
uyarıyı yaptılar: “İlan azlığı, kâğıt ve malzeme pahalılığı yüzünden ciddi bir kriz
içinde olan basından resmi ilanların kaldırılması yüzde 97’sinin kapanması anlamına
gelecektir.”
Ahmet Yıldız, mektuba tepkisini şöyle dile getirdi: “Efendim, beş gazeteci resmi
ilanlarla kalkınacak ve Türk basını bu gazetelerin tröstüne teslim edilecek; başka gazete çıkarılamayacak, çıksa da yaşayamayacak. Gazetelere resmi ilan verilirse yaşayabilirler. Hepsine verilmeli ki mevkuteler yaşayabilme imkânı bulsunlar.” Mucip
Ataklı’nın “Çalışanlarla çalıştıranlar karşılıklı olarak anlaşabiliyorsa bu yasaya ne
lüzum var?” sorusuna Ahmet Yıldız, şu sözlerle yanıt verir: “Bu yasa (5953) bundan
sekiz sene evvel çıkmış, hükümleri eskimiş. Biz bugünün icaplarına uydurmak için
düzeltmeler yapıyoruz. Memleketimizde kolektif iş akdi mevcut olmadığı içindir ki,
çalışanla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim eden bu yasa ele alınmıştır.”
Çok önemli bir tartışma ve engelleme olmadan bu tasarı da yasalaştı.
5953 sayılı yasada değişiklik yapan 19 maddenin gazetecilere sağladığı hakların
en önemlileri şunlardır:
- Kıdem hakkı: Yeni yasa mesleğe ilk giriş tarihini kıdemin başlangıcı saymıştır.
- Ölüm ödeneği: Yeni yasa, gazetecinin ailesine, SSK’nın dışında, kıdeme göre
bir ödeme yapılması zorunluluğu getirmiştir.
- Gazeteler kapanacak olursa gazeteciye iki aylık ödenekle birlikte kıdemine göre
ödenek verilecektir.
- İstifa eden gazeteciye kıdem ödeneği verilmesi.
- Aylıkların peşin olarak ödenmesi.
- Gece çalışanlara haftada iki gün izin hakkı tanınması.
- Kâr eden gazetelerin her yıl bir maaş ikramiye vermeleri.
-Ödemelerin gecikmesinde her gün için yüzde beş faiz yükümlülüğü.
Dokuz patronun boykot kararı
Gazete sahiplerinin uyarılarına rağmen 2 Ocak 1961’de MBK’ de kabul edilen
195 sayılı Basın-İlan Kurumu Yasası, 9 Ocak 1961’de ve 4 Ocak 1961’de kabul edilen 212 Sayılı Fikir İşçileri kanunu ise 10 Ocak 1961’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, gazete sahiplerinin bu kanunların ilanına tepkisi gecikmedi.
9 Ocak akşamı Dünya gazetesinde toplanan gazete sahipleri, Bedii Faik’in “Üç
gün için gazetelerimizi kapatalım” önerisini uygulamakta tereddüt etmediler. Akşam,
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Cumhuriyet, Dünya, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni Sabah, Hürriyet ve Yeni İstanbul’un patronları, yeni yasaları protesto kararını, 10 Ocak 1961’de “Gazetemizi üç
gün kapatıyoruz” başlığıyla duyurdular. Dokuz gazetenin birinci sayfasında yayınlanan açıklama şöyleydi:
“Kurucular Meclisi’nin faaliyete geçtiği günün ikinci akşamı MBK tarafından
ilan edilen basınla ilgili kanunlar milletçe girilen bu aydınlık devirde basını emsali
görülmemiş bir tehlikenin içine atmıştır... İlk bakışta sadece basını ilgilendirir gibi
görünen bu hadise aslında doğrudan doğruya temel hak ve hürriyetlerimizi kısıntıya sokabilecek bir mahiyet taşımaktadır. Basına devlet elinin karıştığı bir vasilik
sisteminin Türk demokrasisinde açtığı yaraları pek yakın bir geçmişte milletçe
müşahede etmiş bulunuyoruz. Bizler, tam manasıyla hür basının devletin her türlü
kontrolünün ve vesayetinin dışında kalmak suretiyle amme vazifesini görebileceği
inancındayız. Kaldı ki, şikâyet ettiğimiz kanunlar, Temsilciler Meclisi’nin açılışının arifesinde hiç bir açık tartışmaya imkân bırakılmadan ve sebebi anlaşılamayan
bir acele ile çıkartılmıştır. Tasarılar milletin belli başlı siyasi parti ve meslek teşekküllerinin temsilcilerini toplayan Kurucu Meclis’te açık görüşme ve tartışma
yoluyla millet önünde ele alınabilirdi.
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle saflarında yer almak mücadelesini yaptığımız Hür dünya cephesi basınının hiçbirisinde emsali görülmemiş, görülmeyecek olan bir kontrol sisteminin Türk basınının üzerine konulmak istenmesi karşısındaki müteaddit müracaatlarımız da neticesiz kaldığından, biz aşağıdaki gazeteler teessürümüzün ifadesi olmak üzere yarından itibaren üç gün çıkmayacağımızı
sayın halk efkârına üzüntü ile bildiririz.”
Bildirinin yanı sıra gazetelerin başyazarı ve yazarlarının yasalara ilişkin kişisel
değerlendirmeleri de yayımlandı. Bunlardan bazılarında ağırlıkla 212 sayılı yasaya
ilişkin eleştiri ve kaygılar yer aldı. Milliyet gibi çalışanların ekonomik haklarının daha düzenli ödendiği gazetelerde ise Basın İlan Kurumu Yasası’nın doğuracağı sakıncalara ağırlık verildi.
Falih Rıfkı Atay, “Biz kadromuzda çalışanlarla daima kardeş gibi geçindik, aramızda, bu kanunu yapmak teşebbüsünde bulunan zihniyet kendini gösterinceye kadar
hiç bir sınıf ayrılığı hissedilmemiştir... Yeni yasa aramızda ilk defa bir ikilik yaratmaktadır” diye yazdı.
Yeni Sabah, “Öldürücü ve zehirli” olarak nitelediği yeni yasalarla, DP’nin Tahkikat Komisyonlarıyla ulaşmak istediğinden öte bir hedefe ulaşılma yoluna girildiğini
yazarak bunu şöyle gerekçelendiriyor: “Şimdi çeşitli yabancı memleketlere yollanan
14’lerin ‘Babıâli’den de geçeceğiz’ sözlerinin ne kadar hakikat olduğu anlaşılıyor.
Sahiden Babıâli’den de geçtiler ve fikir hürriyetini yamyassı ettiler.”
Gazeteciler Cemiyeti
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Patronların yayın durdurmasına karşı tepkiler
10 Ocak 1961 günü dokuz gazeteden bazılarının künyelerinde değişiklikler oldu.
Sendikalı ve sendikasız yazı işleri müdürlerinden bir kısmı, boykot bildirisinin yayınlandığı o sayıya imzalarını koymayı kabul etmedi. Dünya gazetesinin sorumlu
yazıişleri müdürlerinden Hikmet Çağlayan ve Sami Karaören imzalarını koymayınca
yerine Yekta Ragıp Önen’in adı yayınlandı. Milliyet’te Hasan Yılmaer adını koymamış ve onun yerinde Ercümend Karacan’ın adı çıkmıştı. Vatan’da Mesut Özdemir ve
Gökşin Sipahioğlu adlarını koymayı kabul etmeyince yalnızca sahip olarak Ahmet
Emin Yalman’ın adı yer aldı.
İGS, 10 Ocak 1961 günü şu bildiriyi yayınladı:
“İstanbul’da yayınlanan dokuz gazete, üç gün müddetle kapanmıştır. Bu kapanma kararı, gazetelerin tesis ve maddi imkânlarını ellerinde bulunduran gazete
sahipleri tarafından verilmiştir. Basını meydana getiren asıl ve büyük kütle olan
biz yazı işleri müdürleri, sekreterler, istihbarat şefleri, muharrirler, muhabirler, foto muhabirleri, karikatüristler, ressamlar, musahhihler ve diğer fikir işçilerinin
böyle bir kararda oyumuz olmadığı gibi, bu hareketi asla tasvip etmemekteyiz. 27
Mayıs Devrimi’nden önce, Menderes rejiminin en karanlık baskı günlerinde cop
yiyen, hapse giren, yolu kesilen, zindanlarda çürütülmek istenen fikir işçilerinin
hürriyet mücadelesi sırasında milletçe beklenen böyle bir hareketi yapmayan gazete sahiplerinin, fikir işçilerinin haklarını teminat altına alan yasanın çıktığı sırada,
gazete kapatmak suretiyle MBK’yı protesto yoluna gitmeleri, ayrıca dikkati çekecek bir olaydır.”
Aynı gün Türkiye radyolarından okunan bu bildiriye Ankara ve İzmir başta olmak
üzere Türkiye’nin diğer illerinden de destek geldi.
“Kanunların geri alınması imkânsızdır”
Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Ahmet Yıldız, 11 Ocak 1961 günü yaptığı
basın açıklamasında, “Bırakın, üç gün değil, diledikleri kadar çıkarmasınlar” sözleriyle gazete patronlarına rest çekerek şöyle devam etti: “Biz çıkardığımız kanunların
hak ve hukuk prensiplerine tamamen uyduğuna kani bulunmaktayız. Yıllardan beri
hukuka müdafi olduklarını iddia eden bazı yazarlar, ufak bir menfaat peşinde hak ve
hukuktan ne derece ayrılabildiklerini göstermiş bulunuyorlar.” Ahmet Yıldız, aynı
gün, haftalık bir dergiye şu açıklamayı yaptı:
“Dediler ki: bu kanunu geri alır, tedbirleri kaldırırsanız işler düzelir. Bu imkânsız ve yersiz bir tekliftir. Komitenin fikriyatını ve üyelerin kararlı durumlarını
bilmeyenlerin garip teklifiydi bu. Size ihtilalin vecizesini söyleyeyim: İhtilalda
durmak hastalıktır, patinaj ölüm tehlikesine işarettir. Geri vites ise intihardır. Kendi kendine hastalanmaya kimse razı olmaz, ölüm tehlikesine karşı tedbir alınır. İn308
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tihara teşebbüs edecek kadar aklıselimden mahrum olmadığımızı herkes bilmelidir.”
Gazeteciler, 10 Ocak 1961 günü, işverenlerin boykotunu ve davranışlarını protesto amacıyla Cağaloğlu’ndaki Sendika merkezinden Vilayet binası önüne kadar sessiz

bir yürüyüş yaptı. Gazetecilerin taşıdıkları pankartlardan bazıları şöyleydi: “Simidimiz ve hürriyetimiz için!”, “Çalışan gazeteciye cop, patrona hep hazırlop”, “Babıâli
ağalığına paydos”, “Çalışan gazeteci bugüne dek simitle ve ümitle yaşadı”, “Patronlar paralarını, biz çalışanlar hayatımızı koyduk”, “Biz çalışan gazeteciler gazetelerin
üç gün çıkmama kararına katılmıyoruz”, “Gazeteciyi ezenler bu kanunla eziliverdi”,
“Hakikat kılıcı, kılıçlı patronların tepesinde”, “Patron, sen hiç cop yedin mi?”,
“Menderes’e boyun eğenler hürriyete başkaldırıyor”, “Gazete çıkarmak çorap fabrikası işletmeye benzemez”.
Yürüyüşe katılan gazeteciler bu ifadelerin yer aldığı pankartların dışında çok sayıda Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdılar.
Basın gazetesi: Fikir işçilerinin sesi
İGS Yönetim Kurulu, 10 Ocak Salı günü Basın isimli bir gazete çıkarma kararı
aldı. Fikir işçileri, izin, para ve kâğıt temininde hızla sonuç aldılar. Ancak, ilan ve
matbaa bulmak kolay olmadı. Gazete Teknisyenleri Sendikası da gazetecilere yeni
haklar sağlayan kanunda kendilerine yer verilmemiş olmasını gerekçe göstererek
olayda tarafsız kalma kararı aldı.
Engellere rağmen 12 yazı işleri müdürü ve mesul müdür, elliye yakın sekreter,
yüzün üzerinde muhabir saatlerce çalıştı. Patronların boykotuna katılmamış olan Son
Havadis, idare binasını fikir işçilerinin kullanımına sundu. Mustafa Kayıhanlı gibi
dizgi ve grafik tecrübesi olan gazeteciler kollarını sıvayıp pek çok hatayla birlikte
gazetenin basımını gece 00.30’da bitirdiler. Pankartlarla yürüyen gazetecilerin fotoğrafının sekiz sütun kullanıldığı 100 bin Basın, “Fikir İşçilerinin Sesi” olarak Türkiye’ye dağıtıldı. Ahmet Yıldız, İstanbul’a gelerek subayların Basın’ın dağıtımına yardımcı olmalarını sağladı. MBK Başkanı Cemal Gürsel, gazetenin ilk sayısının çıktığını duyunca İGS Başkanı Hasan Yılmaer’i evinden aradı ve tebrik etti.
Basın, normal gazete boyutunda, birinci ve üçüncü gün altı, ikinci gün sekiz sayfa
hazırlandı. Üç günlük mücadelenin “seyir defteri” niteliğindeki Basın’ın çıkış gerekçesi şu şekilde ifade edildi:
“Bu gazete müessif bir olayın neticesi olarak yayınlanmış bulunuyor. Amacımız Türkiye’nin en büyük dokuz gazetesinin, sahipleri tarafından alınan bir kararla, neşriyatlarını üç gün tatil etmelerinden doğacak boşluğu doldurmak, size karşı
amme vazifemizi her zamanki gibi yerine getirmektir.”
Gazeteciler Cemiyeti
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Basın’da gazetenin çıkış öyküsü, gazetecilerin yasalarla ve boykotla ilgili yorumları da kapsamlı olarak yer aldı.
Patronların boykot kararını savunması
Üç günlük yayın boykotunun bitiminde, Milliyet dışındaki sekiz gazetede yayınlanan ikinci ortak açıklamada “Bizler hiçbir zaman çalışanların emeğinin değerlendirilmesine karşı cephe almış ve onların sosyal güvenliğinin zedelenmesini kabul etmiş
kimseler değilizdir... Bu yüzden üç gündür, radyolarda, miting ve sessiz yürüyüşlerde
ve bir iki gazetede ortaya atılan iddialar asılsızdır” denilerek şu görüşlere yer verildi:
“İlan ve Reklam Kurumu Kanunu ile gelecek siyasi iktidarların niyet ve tutumuna göre, basını tam bir köle haline getirmek, bu hale hazır olmayanı da tasfiye
etmek pekâlâ mümkün olacaktır... Gazeteler, bu kanuna göre prodüktörlere verecekleri yüzde 25 ve kuruma verecekleri yüzde 10 ile birlikte cem’an yüzde 35 komisyon vermek mecburiyetindedirler... Gazete müesseseleri, serbest ilan şirketlerinden veya re’sen temin edeceği ilanların hesaplarını bütün müfredatıyla ve kurumun isteyeceği şekilde kuruma bildirmediği takdirde, iki ay müddetle ilanlar kesilebilecektir ki, bu gazetelerin kapanmaya bırakılmasıdır...”
Açıklamada ayrıca, gazetecilerin büyük çoğunluğunun, subay ve devlet memurlarından daha çok ücret aldığına dikkat çekilerek “Dokuzlar”ın gazete çalışanlarına
yaptığı aylık ortalama ödeme listesi yayınlandı. Bu listeye göre, gazeteciler asgari
ücretin iki ile üç katı arasında maaş almaktaydı. Örneğin, devlet bir yazara asgari
ücret olarak 630 lira öngörürken “Dokuzlar” ortalama 2500 lira maaş ödemekte, 4000
lira maaş alan yazar da bulunmaktaydı.
Patronların iş barışını kurma çabaları
Aynı gün, ortak açıklamanın yanı sıra gazete sahipleri veya başyazarları, son üç
günde aleyhlerine oluşan havayı dağıtmaya çalıştılar. Başta Milliyet olmak üzere
Cumhuriyet, Akşam gibi gazeteler çalışanların eleştirel sayılabilecek -”proletarya
edebiyatı” olarak nitelenen- yazılarının yayınlanmasına göz yumdu ve boykot kararlarının haklılığını gazetecileri doğrudan hedef almadan, ortamı yatıştırıcı ifadelerle
yazdılar. Ancak, eleştirilerinin dozunu artıran gazete sahipleri de oldu. Dünya’da,
olayların “Çalışan ve çalıştıran mücadelesi” olarak gösterilmek istendiğini hatırlatan
Bedii Faik, “Ah keşke bu olsaydı, ama çalışanın çalıştırana küfretmesinin, iftira yağdırmasının ve hele Vilayet merdivenlerinden Radyo’ya kadar mesleğine müdahalesini istemediği bütün resmi vasıtalara sığınarak bunları yapmasının bir ‘mücadele’ ile
ne ilgisi vardır?” diye sordu.
Türkiye’de sadece basın işkolunda “fikir işçileri” sınıfının tanındığını hatırlatan
Falih Rıfkı Atay, “mühendislerin, kimyagerlerin, ressamların, iktisatçıların bize zabı310
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ta haberi getirenler kadar fikir işçiliğine hakları yok mudur?” diye yazdı. Atay, ilan
gelirlerinden Gazeteciler Sendikası’na pay verilmesini ise şöyle eleştirdi: “Bir sendikanın gelirinden, bir gün mensupları ona karşı grev yapacak olan rakip bir sendikaya
kanunla gelir sağlamak hangi demokraside görülmüştür? Sendika ahlakına sığar mı
bu?”
Atay, bir gün sonra “Patron” başlıklı Pazar Konuşması’nda üç günlük boykot esnasında gazetecilerden bazılarının “komünist” olduklarının kesinleştiğini şöyle ortaya
koymakta:
“Çok defa gazetelerimizden bazılarının sahipleri ve başyazarları, kadrolarında
komünist bulundurdukları için, aşırı solculukla suçlanmışlardır. Gerçekten de kadrolarda çalışanlardan bir haylisi poliste fişli idi. Fakat başta ben olmak üzere, bu
memlekette sosyal adaletten bahseden herkese bu damganın vurulduğunu ileri sürerek, onları savunurduk. Artık benden tövbe! Bu üç günde hepsi kızıl maskelerini
takınıverdiler. Moskova’nın proletarya edebiyatı klişeleri ile sokulabildikleri gazetelerin ilk sayfalarını donattılar. Kendimi 1927 Moskova’sında sandım.”
Yayın boykotu sırasında “umumi temizlik” yaptırdığı gerekçesiyle kapıları kilitleyerek çalışanların gazete işletmesine girmesine engel olmasıyla tepki çeken Yeni
Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu ise şunları yazdı:
“Esasen eski iktidarın çalışanlarla bir zoru bir mücadelesi yoktu ki. Tenkide
tahammülü olmayan ve basını susturmak isteyen iktidarlar, hiç bir zaman tavırlarını çalışanların üzerine tevcih etmemiştir. Bunların daima imha etmek istedikleri
kuvvet ve varlık patronlardır. Hem de hükümetlere muhtaç olmayan patronlaradır.
Zira akıllı iktidarlar çok iyi bilirler ki patron yıkılınca ve ortada müessese kalmayınca bütün bu fikir işçileri oldukları iddiasında olan kahramanlar sokaklara dökülecek, kendi ve ailelerinin geçimlerini temin için iktidar veya taraftarı bulunan gazetelere başvuracaklardır.”
Yeni Sabah’ta yer alan başka bir yazıda ülkede bir servet düşmanlığı başladığı iddia edildi:
“...Esefle kaydedelim ki, sermayeyi ürkütücü bazı emareler görülmeye başlamıştır. Bunun ilk uygulama sahası basın mesleği olmuştur. Fikir işçileri kanunu ile
çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ahenk bozulmuştur… Bugün basın mesleğinde
çalışanlar bu yasa dolayısıyla sevinmektedirler. Hâlbuki bilmiyorlar ki, bu kanun
sevinci değil üzüntüyü gerektirecek içeriktedir. Çünkü mevcut basın müesseselerinden belki iki veya üçü dışında hepsinin geleceği karanlıktır. Sermaye denilen
varlık çok hassastır, her şeyden evvel beka ve nema teminatı ister. Bu iki teminattan mahrum kalan mevcut sermaye başka tarafa akar, yenisi de basın sahasına
girmemeye dikkat eder.”
Gazeteciler Cemiyeti
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“Ondörtler tarafından ekilen tohumlar ve maskeli komünistlerle DP kuyruklarının” etkisiyle çalışanlarla çalıştıranlar arasına “anlaşmazlık uçurumu” girdiğini belirten Ahmet Emin Yalman, boykot kararı için Vatan’da şöyle yazar:
“Gazete sahipleri; vasilik ve müdahale sistemine karşı olan ısrarlı ikazları boşa
gidince… Basın tarihimizde daima şerefle anılacak bir tesanüt (dayanışma) hareketi şeklinde üç günlük tatil kararını vermişlerdir… Gazete sahiplerinin Fikir İşçileri Kanunu ile İlan Kurumu Kanunu’nu birbirinden ayrı tutmağa dikkat etmemeleri, çalışanların bu şerefli hareketin aleyhine vaziyet almalarına ve haksız ve şiddetli bir takım hücumlarda bulunmalarına yol açmıştır… Heyecanlı bir devrede,
türlü türlü tesirler altında olup bitenleri unutmak, her türlü ifrat hislerini yenmek
ve gazetelerin varlık imkânına ve basının istiklal ve hürriyetine beraberce bekçi
olmaktır.”
İGS, ödendiği söylenen maaşların gerçek olmadığını, eğer bu konuda gazete sahipleri samimi iseler bu rakamların ücret tespit komisyonunda baz alınmasını teklif
etti. “Milliyet Fikir İşçileri” imzasıyla yayınlanan yazıda “Kendisine candan bağlandığımız ve inandığımız Ercüment Karacan’ın son müessif olaylara sebebiyet veren
deklarasyona katılmış olmasından duyduğumuz teessür büyüktür. Fakat bu deklarasyona attığı imzanın çalışan gazeteciler aleyhine bir maksat taşımadığını bildiğimiz
için ona bağlılığımız ve inancımız zerre kadar kaybolmamıştır.” ifadeleri yer aldı.
Emil Galip Sandalcı, Vatan’da, boykot sayesinde ilk defa gazete çalışanlarının dayanışma gücünü sınama, kendilerine olan güveni artırma fırsatı yakaladıklarını belirterek “Bu yüzdendir ki, üç günlük bir süre için çıkarmış olduğumuz Basın, Türk basın
tarihinde dönülen çok önemli bir köşenin sembolü oldu.” diye yazdı.
Sonuç
Babıâli’de Dokuz Patron Olayı’nın çeşitli açılardan değerlendirilmesi mümkündür. Öncelikle 10 Ocak 1961’de yaşanan olaylar, bir ülkedeki siyasal rejimin niteliğinin o ülkedeki basın rejiminin niteliğini belirlediği gerçeğini bir kez daha doğrulamıştır. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini aynı anda denetiminde bulunduran
MBK, “basın dördüncü kuvvet” hissiyle davranan Babıâli’deki gazete sahiplerine
bunun bir yanılsama olduğunu hatırlatmıştır.
İkinci olarak, 10 Ocak 1961 tarihinde yaşanan Babıâli’de Dokuz Patron Olayı’ndan sonra, tüm toplum, gazetecilerin, basının önemli bir parçası olduğunu öğrenmiş oldu. Bununla ilişkili olarak diğer bir sonuç, basındaki “Biz bir aileyiz” söyleminin anlamını yitirmesidir. Olaylar, gazete işvereni ve ücretli gazete çalışanının iş
ilişkisi açısından basında çıkarları birbiriyle çatışan iki toplumsal sınıfı temsil ettiği
gerçeğini hatırlatmıştır. Ayrıca, boykot sayesinde gazete çalışanları ilk defa birlikte
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hareket etme, dayanışma gücünü sınama, kendilerine olan güveni artırma fırsatı yakaladılar. Olaylar, normal zamanda birbiriyle rakip durumda olan gazete patronları arasında da az görülen bir dayanışma sergilenmesine ve bu nedenle 10 Ocak 1961’de
yaşananların “Babıâli’de Dokuz Patron Olayı” olarak anılmasına yol açmıştır. Bu
arada bir başka önemli nokta, gazete sahiplerinin yeni yasaları protesto için yayın
durdurması nedeniyle basının bir kamu hizmeti olduğu iddiasının inandırıcılığını yitirmesidir.
14 Ocak 1961’de boykot bitmiş gazeteler yayına başlamıştır. Ancak, üç günde yaşanan olayların etkisi yıllarca sürmüştür. İGS, bir yıl önce elde edilen başarıya sahip
çıkmak ve üyelerine moral vermek için 1962 yılında, 10 Ocak tarihini Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı almış ve Park Otel’de bir tören düzenlemişti.
Toplantıya katılan misafirler arasında Erol Simavi de vardı. 10 Ocak’ı bayram olarak
kutlamak gazeteciler için bir gelenek oldu. Daha sonraki yıllarda yapılacak toplu sözleşme metinlerine de girecek bu bayram gününde çalışacak gazetecilere fazla mesai
ödenmesi de öngörüldü.
İlk yıllarda askeri yönetimin etkisiyle yasaya uymak zorunda kalan gazete sahipleri, her fırsatta yasanın boşluklarından yararlanmayı denemişlerdi. Uygulamadaki
aksaklıklarına rağmen 212 sayılı yasa 1980’li yılların sonlarına kadar çalışan gazetecilere önemli sayılabilecek haklar sağladı. 195 sayılı Basın İlan Kurumu Yasası ve
212 sayılı Fikir İşçileri Yasası zaman içerisinde bazı değişikliklere uğradıysa da halen yürürlüktedir. Ancak, Türkiye’de basında bugün yaşanan sorunlara kalıcı ve doğru çözüm üretebilmek için bu araştırmada ele alınan ve etkileri günümüze kadar süren olayların nedenlerinin ve sonuçlarının iyi bilinmesi gerekmektedir.
Kaynaklar
Altan, S. (1981), “Babıâli’de Dokuz Patron Olayı ve Çalışanların Ortak Ürünü: Basın Gazetesi”, Bilim ve
Sanat, S.12.
Erkanlı, O. (1972), Anılar, Sorunlar, Sorumlular, İstanbul.
10 Ocak ve Ötesi (1963), İGS Yayınları.
Üstün, H. (2000), Babıâli’de Dokuz Patron Olayı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi.
T.C. Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı Tutanakları, 31 Aralık 1960 tarihli 67. birleşimden 5 Ocak
1961 Tarihli 71. birleşime kadar (1961).
Türkiye Gazeteciler Konferansı, (1955), İGS Yayınları.
Gazeteler
Basın, 11, 12, 13 Ocak 1961 tarihli üç sayı, Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Son Havadis, Hürriyet, Milliyet,
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Hıfzı Topuz, Ahmet Yıldız, Hasan Yılmaer, Malik Yolaç, Bedii Faik, Oktay Ekşi ve Nail Güreli.
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T

ürkiye’de modern anlamda gazeteciliğin 19. yüzyılın ortalarına doğru başladığı
bilinmektedir. O dönemde bugünkü biçimiyle bir basın işletmeciliği anlayışı
olmadığı da bilinmektedir.
Genel olarak bakıldığında dönemin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal koşulları da zaten modern anlamda bir işletme anlayışının, özellikle de basın açısından
geliştirilmesine olanak veremediği gibi, bu yönde bir gereksinim de söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla da o yıllarda gazete adı altında ortaya konulan ürünler, bugünle
karşılaştırıldığında nitel ve nicel açıdan son derece basit kalmıştır. Gerek o dönemde
sahip olunan teknik olanaklar gerekse gazetelerin içeriğinde belirleyici konumda olan
yazar kadrosu, söz konusu ürünün basit düzeyde üretilmesinde başat etkenlerdir. Üretim koşulları dışında bakıldığında da gazeteye vb. yazılı materyale gerek duyan nüfusun oranının bugünle karşılaştırılamayacak ölçüde sınırlı olduğu bilinmektedir. Öyle
ki İstanbul’da küçük bir azınlık olan okur-yazar kesim bir yandan fikirlerini yazıya
dökerek gazetelere içeriksel katkıda bulunurken, yine aynı kesim diğer yandan da
onların okurları olmuştur. Böylesine sınırlı bir kesim için, son derece de sınırlı teknik
olanaklarla üretilen gazetenin dağıtımında da başlangıçta fazla sorun yaşanmadığı
düşünülebilir. Zaten az sayıda basılan ve sınırlı sayıda kişiye ulaştırılması gereken
gazetenin dağıtım işi de doğal olarak abone yöntemiyle veya elden dağıtma yoluyla
gerçekleştirilmiştir.
Ancak zamanla, gazete sayısındaki artışa, okur-yazar nüfus oranındaki yükselmeye koşut olarak, dağıtım işinin de giderek daha sistemli duruma getirildiği görülmektedir. Bunun için de İstanbul’da insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde sokak satıcılığı yöntemiyle gazete satışı gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu arada İstanbul dışına
(Anadolu’nun bazı kent ve kasabalarına, yabancı ülkelerdeki Türk okurlara vb.) gazete dağıtımı ise daha çok posta yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Gazete dağıtımında bu iki yöntemin Cumhuriyet döneminde de yıllarca sürdürüldüğü gözlenmektedir. Basımı İstanbul’da gerçekleştirilen gazetelerin dağıtımı, şehir
içinde büyük oranda sokak satıcılığı yöntemiyle, İstanbul dışına ise daha çok posta
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Ancak zamanla karayolları ve demiryolları koşullarının
iyileştirilmesine koşut olarak, İstanbul’dan diğer illere gazete dağıtımının kamyon,
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tren vb. ulaşım araçlarıyla sağlandığı da dikkati çeker. Hatta Demirtaş Ceyhun’un
anlattıklarına göre, 1940’lı ve 50’li yıllarda, gazeteler arasında gazetelerini dağıtmak
için kendi ulaşım araçlarına sahip olma kaygısı giderek önemli bir yarış nedeni haline
gelmiş, eğer bir gazete işletmesi kendi gazetesini dağıtmak için kamyon kiralayabiliyor ya da satın alabiliyorsa bu durum, o gazete işletmesi için önemli bir üstünlük olarak kabul edilmiştir. Çünkü kamyon kiralayabilen ya da sahiplenebilen bir gazete
işletmesi eğer isterse aynı olanağa sahip olamayan diğer işletmeye önemli ölçüde
üstünlük sağlayabilmiştir. Ceyhun’a göre bu konu dönemin gazeteleri arasındaki yarışı bazen öylesine kızıştırmıştır ki, rakip gazetenin kamyonunun hedeflenen yere
ulaşımının geciktirilmesi, yolda alıkonulması, çeşitli biçimlerde ulaşımının engellenmesi vb. olaylar bazen engellenemez boyutlara ulaşır. Öyle ki gazete dağıtımı için
kullanılan kamyonlara sürücülük yapmak başlı başına özverili ve tehlikeli bir iş haline gelir çünkü kamyon sürücülerinin yaşamı her an tehlikededir.
Örgütlü dağıtım aşamasına geçilmeden önce gazete dağıtımında kullanılan bir diğer araç da uçaktır. Yine 1960’lı yıllara dek İstanbul’da basılan gazetelerin diğer illere ulaştırılmasında hava yolu taşımacılığı sıkça başvurulan bir yöntem olur. Ama bu
yalnızca havaalanı bulunan kentlerle sınırlı kalır. Öte yandan da uçak taşımacılığı
hayli pahalı bir iş olduğundan, gazete dağıtımında havayolunu seçmek için hayli para
ödemek gerekmiş ve bu durumdan yine parasal açıdan güçlü olan gazeteler yararlanabilmiştir.
Bir diğer yöntem de bölgesel düzeyde gerçekleştirilen gazete basımıdır. Yerel gazeteleri dışarıda tutacak olursak ulusal nitelikteki gazetelerin hemen hepsinin baskıları İstanbul’da yapılmış ve oradan da olanaklar elverdiği ölçüde ülkenin her yanına
dağıtılmıştır, ancak bu hem zaman açısından hem de parasal götürü açısından uygun
bir yol olmamıştır.
Bu nedenle de ekonomik koşulları daha iyi olan Akşam ve Vatan gibi önde gelen
gazeteler, 1958’den başlayarak Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de birer matbaa
kurma yoluna giderler. İçeriği ve sayfa düzeni İstanbul’da hazırlanan gazetelerin
matrisleri adı geçen illere uçakla gönderilerek basımları oralarda gerçekleştirilmiş ve
çevre illere daha kolay biçimde dağıtılabilmiştir. (Dursun, 1999:210). O günlerde
Hürriyet’in ise İstanbul’da hazırlanan sayfaları, gazetenin diğer illerdeki matbaalarına faks yoluyla geçer ve sayfalar oralarda baskıya girer. Bu yöntemle zamandan da
önemli ölçüde tasarruf edilebilmiştir. Şimdi ise ofset baskı teknolojisinin ve bilgisayarın kullanıma girmesiyle baskı aşamasından önceki bütün çalışmalar bilgisayar
ortamında gerçekleştirilmekte ve aktarılmaktadır. Ki bu, hem uygulama açısından
hem de zaman açısından işleri hayli kolaylaştırmış bulunmaktadır.
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Ancak teknolojik olarak ne denli gelişme sağlanırsa sağlansın bölgesel düzeyde
gazete basımının gazete dağıtımındaki kolaylaştırıcı etkisi anlaşıldıkça diğer bölgelerdeki merkezi konumdaki kentlere de (Trabzon, Erzurum, Adana vb) matbaa kurulması ve gazete basımının oralarda da gerçekleştirilmesine ilginin giderek arttığı
gözlenmektedir. Böylece ülke çapında dağıtım işi bölgesel düzeyde gerçekleştirilmeye başlanmıştır ki bu da gazetelerin matbaadan okura çok daha çabuk ve maddi anlamda da çok daha az külfetli olarak ulaştırılması işini kolaylaştırmış olur. Ancak bir
süre sonra dağıtım alanında da şirketleşmeye gidilerek gazete, dergi ve kitap dağıtımının çok daha seri hale getirildiği gözlenir.
Basında 1950’lerden itibaren yaşanmaya başlanan kitleselleşme süreci bir yandan
da mevcut basın işletmeciliğinde yeni bir yapılanmaya gidilmesini gerekli kılmıştır.
Buna göre kapitalizmin rekabetçi pazar ortamında varlık kazanmaya çalışan basın
işletmeleri söz konusu pazardaki etkinlik alanlarını giderek genişletmelerine koşut
olarak söz konusu alanda giderek sektörel bir nitelik de kazanır. Söz konusu pazarda
varlık kazanmak ve var kalmanın temel koşulu ise onun gerektirdiği ilkeler ve kurallar bazında etkinlik göstermektir. Buna göre, üretimden tüketime giden yolda kazancı
en çoklaştırmak öncelikli hedefler arasında yer almalı, işletmenin işleyişini sağlayan
diğer ilke ve kurallar ise bu ilke çevresinde biçimlendirilmelidir. O halde üretim
aşamasından başlayarak tüketim aşamasına dek giden süreçte ürünün pazarda alıcı
bulması için ne gerekiyorsa yapılması gereklidir. İşte dağıtım da üretimden tüketime
giden bu yolda önemli bir aşama olarak dikkati çekmektedir. Buna göre, ürünün üretim ortamından tüketim ortamına en verimli düzeyde ulaştırılabilmesi için işletmenin
yapısına uygun dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmiş, giderek kitlesel bir
nitelik kazanan ve kitlesel düzeyde bir üretim gerçekleştiren basın işletmelerinde
ürünün tüketiciye ulaştırılması ise ancak yine aynı ölçüde kitlesel ve aracılı dağıtım
biçimleriyle gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Başka bir deyişle dağıtımın da söz
konusu işletme anlayışı içerisinde, aynı sektörel anlayışla gerçekleştirilmesi gerekmiştir.
1960’lardan başlayarak basın işletmelerine eklemlenmeye başlanan dağıtım şirketleri böyle bir anlayışın somut sonuçları olarak görülebilir. Bu yönde Türkiye’de
atılan ilk somut adım ise bilindiği gibi GAMEDA (Gazete Mecmua Dağıtım) Limited
Şirketidir. O dönemde yayın yaşamında yer alan ulusal nitelikteki gazetelerin çoğunu
dağıtma görevini üstlenen ve 4 Eylül 1959 yılında kurulan GAMEDA bir bakıma
sözünü ettiğimiz kitleselleşme anlayışıyla da tam anlamıyla örtüşmektedir (Dardeniz,
1982:21).
Öte yandan kentlerdeki nüfus yoğunlaşmasına koşut olarak eğitim olanaklarının
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giderek artırılması okuryazar oranının da yükselmesine yol açmış, okuryazar nüfusun
artmasına koşut olarak da gazete, dergi, kitap gibi yazılı materyale ilgi sürekli bir
artma eğilimi göstermeye başlamıştır. Hızla artan talebe yanıt vermek için arzı da
aynı oranda artırmak gerekmiştir. Buna göre denilebilir ki basında kitleselleşme sürecinin başlamasında önemli bir etken de olgunun tüketim boyutu, yani okuyucu talebidir. Okura, hem beklentilerine uygun tarzda gazete sunmak hem de bunu olabildiğince çabuk ona ulaştırmak çabası ise giderek gazeteler arasında önemli bir rekabet
alanı olarak belirir. O halde denebilir ki 1960’lardan itibaren dağıtım işinin de sektöre eklemlenmesi ve sektördeki payını giderek artırmasının nedenlerinden biri de tüketiciden gelen ve yaygınlık alanını durmaksızın artıran taleptir.
Ama bu arada işin dağıtım boyutu giderek de önemli bir harcama alanı olmaya
başladı. Önceleri her bir gazete kendi dağıtımını kendi ekonomik olanakları elverdiği
ölçüde kendi içinde gerçekleştirmeye çalışmış, ancak kısa süre içerisinde bunun,
önemli bir parasal yük getirmekte olduğu ve üstesinden gelmenin basın işletmeleri
açısından giderek çok daha zorlaştığı görülmüştür. Bunun üzerine basın işletmeleri
dağıtım boyutunda birbirleriyle rekabet etmekten vazgeçip bir dağıtım şirketi etrafında birleşmeye yöneldiler. İşte GAMEDA böyle bir gereksinimin sonucunda ortaya
çıkan bir kuruluştur. Nitekim söz konusu şirketin kurulduğu andan başlayarak ulusal
düzeyde yayınlanmakta olan gazetelerin çoğunun dağıtımını üstlendiği görülmektedir. Böylece aslında GAMEDA ile birlikte Türk basınında dağıtım faaliyeti bir yandan örgütlü bir yapıya kavuşturulurken diğer yandan da tekel altına alınıyordu.
Ama örgütlü dağıtımın geliştirilmesi çabaları GAMEDA’yla da sınırlı kalmaz.
1962 yılında Hürriyet tarafından kurulan Hür Dağıtım Limited Şirketi GAMEDA’ya
rakip olarak dağıtım pazarındaki yerini alır. Şirket 1968 yılında Hürriyet Gazetecilik
ve Matbaacılık A. Ş. ve Veb Ofset A.Ş ile ortaklık kurarak bir anonim şirkete dönüşür.
Hür Dağıtım A. Ş. kısa süre içerisinde etkinlik alanını genişleterek Türkiye’de çıkan gazeteleri neredeyse yarıdan yarıya GAMEDA ile paylaşmaya başlar. Böylece
dağıtımda kıyasıya bir rekabet alanı da doğmuş olur.
Hür Dağıtım A.Ş.’nin 1970’lerden itibaren bir yandan ülkenin hemen her bölgesinde bölge müdürlükleri kurarken diğer yandan da yurt dışında bazı ülkelerde (B.
Almanya, Avusturya, Kıbrıs) yetkili temsilcilikler kurma yoluna giderek etkinlik alanını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli ölçüde yaygınlaştırdığı gözlenmektedir (Dursun, 1999:211). Böylece bir süre önce iki şirket arasında başlamış bulunan rekabet ortamının giderek Hür Dağıtım A.Ş. lehine devam ettirilmeye başlandığı dikkati çeker.
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1978 yılında Hür Dağıtım’ın işçi - işveren anlaşmazlığı nedeniyle tasfiyesi üzerine Hürriyet bünyesinde dağıtımdan sorumlu bir müdürlük (Hürriyet Holding A.Ş
Pazarlama ve Dağıtım Müdürlüğü) kuruldu. Söz konusu müdürlüğün Hürriyet, Hür
Yayın ve Hürgün yayınlarını dağıtmayı üstlenmesinin yanı sıra Zaman, Milli Gazete,
Yeni Nesil, Güneş, Çağdaş vb. günlük gazeteleri de dağıtmaya başladığı görülmektedir.
GAMEDA ve Hürriyet Holding Pazarlama ve Dağıtım Şirketleri ülkedeki dağıtım
işini tekellerine alırken kartel bir yapı ortaya koymuşlardı. Dağıtımdaki bu kartelleşme eğilimlerinin önünü kesmek amacıyla 1979 yılında Anadolu Ajansı bünyesinde
devlet destekli olarak Anadolu Dağıtım A.Ş kurulur. Ancak önceki iki şirket mevcut
gazeteleri aralarında paylaşmışlardır ve bu işi hayli de sistemli bir biçimde yürütmektedirler. Hiçbir gruba bağlı olmayan Anadolu Dağıtım A.Ş. diğer iki şirket arasına
giremez ve bir süre sonra da dağılır. Böylece devletin, dağıtımdaki kartelleşme eğilimlerini bu şekildeki engelleme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış olur.
Kaynaklar
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İşçi-Köylü gazetesi (1969-1971)1
Cüneyt Akalın

İ

şçi-Köylü gazetesi 1960’lı yılların sonunda yayın hayatına atılan, yayınına 12
Mart’ta Sıkıyönetim tarafından son verilen bir emekçi gazetesidir. Çıkış sermayesi
halktan toplanan bağışlarla sağlandı.8 Temmuz 1969 ile 9 Nisan 1971 tarihleri arasında 15 günde bir yayımlanan, toplam 31 sayı çıkan gazetenin amacı “emekçi kitleleri kendi tecrübeleri içinde örgütlemek, solcu kadroları halk hareketi ile buluşturmaktı”.
Sahipliğini/sorumlu müdürlüğünü dönemin gençlik liderlerinden Ömer
Özerturgut’un yaptığı, İstanbul’da basılan, 15-16 Haziran olaylarından sonra İstanbul’da sıkıyönetim ilan edilmesi üzerine yayınını Ankara’da sürdüren, günlük gazete
formatındaki dört sayfalık yayın, 50.000’in üzerinde basılıyor, 25 kuruşa satılıyordu.
İlk sayıları siyah-beyaz basılan gazete, ilerleyen sayılarda kırmızı rengi baskıya kattı.
Kent ve kasabalardaki toplu yerlerde esas olarak “militan satış” yoluyla kitleye ulaştırılan gazete, abonelere de posta yoluyla iletiliyordu.
Haberlerin çoğu imzasız ya da yerel muhabirlerin imzası ile yayımlanan İ-K’de
ünlülerden Doç. Dr. Türkkaya Ataöv’ün, beslenme uzmanı Doç. Osman Nuri
Koçtürk’ün, yazar Fakir Baykurt’un, Ataol Behramoğlu’nun, Doğu Perinçek’in (imzasız başyazı şeklinde), Hasan Yalçın’ın, Ali Eralp’ın yazıları, Aziz Nesin’in şiirleri,
halk ozanlarının plaklarının duyurusu, önemli yayınevlerinin (örneğin Bilgi, Habora,
Ağaoğlu, Aydınlık vb.) Doğan Avcıoğlu’nun Devrim gazetesinin ilanları yer alıyordu.
(Ahmet Say, Süleyman Ege gibi yayıncıların, Deniz Gezmiş, İbrahim
Kaypakkaya, Muzaffer Oruçoğlu, Yavuz Tarakçıoğlu, Erdoğan Güçbilmez, Bora
Gözen, Erkan Yücel, Deniz Kavukçuoğlu, Ferit İlsever, Doğan Yurdakul, Gün Zileli,
Cem Somel’in büyük çoğunluğu imzasız yazı/ destekleriyle İ-K’ye katkı sundukları
tanıklarca belirtildi).

1
İşçi-Köylü Gazetesinin haberleri halkın sorunlarına eğilen bir yayın organını tanımak açısından olduğu kadar döneme
ilişkin köylü hareketlerinin taleplerine nüfus etmek açısından da önemlidir. O yıllarda canlılık gösteren köylü hareketleri siyasal
tabloyu da etkiliyordu. Orta-Sol siyasetçisi Bülent Ecevit’in “Su Kullananın, Toprak İşleyenin” şiarı 1960’lı yıllarda iz bırakmıştı. Eylemci 68 Kuşağı, ne yazık ki, yazma özürlüdür. Olaylar hakkında çok az şey yazılmış, yazılanların çoğu da, polisin
eline geçmemesi için, imha edilmişti. Tanıklıklar, bu nedenle, çok değerlidir. Metni okuyan ve eleştiren sayın Doğu Perinçek’e,
Ali Karşılayan ve Gökalp Eren’e teşekkür ederim. Yazıyı 2016’da aramızdan ayrılan İşçi-Köylü’nün değerli yöneticisi Ömer
Özerturgut’a ithaf ediyorum.
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İşçi-Köylü yurtiçinde olduğu kadar yurt dışında da (Türk işçilerinin yaşadığı Avrupa ülkeleri) dağıtılıp satılıyordu.2
İşçi-Köylü’nün yayımlanmasının siyasal arka planı
Gazeteyi o günün siyasal koşullarında değerlendirmek gerekir. 1965 Seçimlerinden başarı ile çıkan, TBMM’nde 15 milletvekili ile güçlü bir muhalefet yapan TİP,
giderek dinamizmini yitirince eleştirilere hedef oldu. Yönetim’in 1968 Gençlik olaylarına mesafeli yaklaşımı, patlak veren Çekoslovakya olayları konusunda Yönetim
içinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları Parti’ye yönelik eleştirileri artırdı. TİP’e karşı
mücadele veren “MDD Stratejisi”ni savunan, eleştirilerini partinin reformcu eğilimlere teslim olması, gelişen emek, gençlik mücadelesine kayıtsız kalması noktalarında
yoğunlaştıran solcular güçlendi; muhalefet parlamento dışına kaydı.
İ-K gazetesi, köylü kitlelerinin toprak- özgürlük mücadelesinin gündeme getirdiği
ihtiyaçtan doğdu. TİP merkez yönetiminin önce Elmalı köylerindeki toprak işgaline
destek olmaması, bu tavırlarını “bu eylemler yasadışı eylemlerdir, TİP ise yasal bir
partidir. Biz bu eylemlere destek olursak parti kapatılabilir” şeklinde açıklamaları,
toprak işgallerine TİP milletvekillerinin ilgisiz kalmaları, tabandaki tepkileri artırdı.
İzmir/Torbalı’da Atalan ve Göllüce köylülerinin toprak işgali, Şubat’ta AkhisarÖdemiş ilçelerinde devrimci gençlerin öncülük ettiği tütün mitingleri yol gösterici bir
gazeteyi yakıcı ihtiyaç haline getirmişti.
Aydınlıklar bölünmesinin henüz yaşanmadığı 1969 Ocak’ında Aydınlık Sosyalist
Dergi ilk sayısında İ-K gazetesinin görevlerini şöyle anlatıyor; “ İşçi Köylü gazetesi,
yalnız işçi ve köylülere değil, bütün milli sınıflara yapılan haksızlıklara, emperyalizmin bütün milli sınıflar üzerinde kurduğu baskı ve sömürü düzenine karşı çıkacaktır”3İ-K’nün çıkışından birkaç sayı sonra, Aydınlık Sosyalist Dergi“Yakın tarihimizde
ilk defa sağlam bir köylü-gençlik ittifakı kuruldu” değerlendirmesini yapar. 4
İşçi-Köylü gazetesini çıkaran, 1968’de yayına başlayan Aydınlık Sosyalist Dergi
çevresidir. Yazı kurulunda etkili olan, 1968’ de FKF Genel Başkanı olan, 1969 Şubat’ında Akhisar Tütün Mitingini örgütleyen gençlik lideri dönemin Fikir Kulüpleri
Başkanı Doğu Perinçek’tir.
1969’un 9-10 Ekim günlerinde AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılan FKFTDGF Kurultayı’na kadar TİP çizgisine muhalefet eden solcu gençler İ-K’ye destek
oldular, dağıtım/satışında görev aldılar.
9-10 Ekim 1969’da Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesinde toplanan ve FKF,

2

İşçi-Köylü, 24 Temmuz 1969.
Aydınlık Sosyalist Dergi, S. 1, Kasım 1968, s.31.
4
Aydınlık Sosyalist Dergi, Mart 1969 S.5, s. 342.
3
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Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) adını alan kurultayda, İşçiKöylü örgütün benimsediği yayın organı olarak kabul edildi.
“MDD Muhalefeti” 1970 başında, “PDA” ve “Sosyalist Aydınlık Dergisi” olarak
bölününce, İ-K gazetesi PDA’cılara kaldı. İ-K projesini baştan itibaren PDA çevresinin sahiplendiği, İ-K’yü “kitle çalışmasının başlıca unsuru” olarak kavrama savının
bölünmede rol oynadığı vurgulanmalı. Buna karşılık, Aydınlık Sosyalist Dergi’nin
ilanlarının 1970 yılının sonbaharına kadar İ-K’de yer alması, dikkati çekiyor. İ-K’nün
kitle satışı, Aydınlıklar bölünmesinin ardından Dev-Genç içinde tartışmalara neden
olur.5
İşçi-Köylü ve 1969 yazı
İ-K 1969 yazında yayın hayatına atıldı.6
Aydınlıklar bölünmesinden birkaç hafta sonra, 18 Ocak 1970’de SBF’de yapılan
ve dinleyicilere açık olan TDGF (Dev-Genç) Genel Yönetim Kurulu toplantısında
başkan Atilla Sarp anlaşmazlıklar konusunda açıklamalar yapar.
Gazetenin düzen basınının yer vermediği pek çok işçi haberine, (haberleri görüntüleyerek) özellikle yer verdiği, ilk sayfalardan itibaren görülüyor; İ-K’nün özellikle
İstanbul-Silahtar’daki Demir döküm direnişini, Sungurlar’daki mücadeleyi verişi, işçi
sınıfı tarihimiz açısından özel bir yere sahiptir. İşçi haberlerini bir yana bırakıp, konumuza yani İ-K’nün köylü haberlerine geçelim.
Malatyalı köylü önderlerinin tutuklanması
İ-K’nün ilk sayısında, birinci sayfada “Malatya’da 6 Köylü önderi tevkif edildi”
başlığı dikkat çekiyor. (Teslim Töre, Hacı Tonak, M.Ali Özdoğan, Süleyman
Kırteke, Köse Polat, Reşo Ali Erdoğdu adındaki köylüler önemli mücadeleler içinde
yer aldılar; y.n.) “Ağalığın tahakkümüne son”, “Bağımsız Türkiye” kısaca “toprak ve
hürriyet” talepleri ile öne atılan bu köylü liderleri ile Elbistan ve Tunceli’den gelenlerin dayanışma içine girdikleri belirtiliyor.7
Köylü önderleri yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. 8Serbest bırakılan köylüler gazete aracılığı ile kamuoyuna teşekkür ettiler.9
Atalan ve Göllüce toprak işgalleri
1969 yılının toprak mücadeleleri arasında İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Atalan5

Aydınlıklar bölünmesinden birkaç hafta sonra, 18 Ocak 1970’de SBF’de yapılan ve dinleyicilere açık olan TDGF (DevGenç) Genel Yönetim Kurulu toplantısında başkan Atilla Sarp anlaşmazlıklar konusunda açıklamalar yapar.
6
TDGF İstanbul Bölge Yürütme Kurulu’na seçilen Nahit Töre İstanbul’da İ-K satışını engelleyeceklerini söyler. Başkan
Atilla Sarp bu tavrı bir ölçüde yumuşatır. Karar yetkisinin MYK’da olduğunu hatırlatan Sarp, şimdilik İ-K için bir tavırları
olmadığını ancak bazı şartları olduğunu belirtir. (Bkz Turhan Feyzioğlu, İbo, s. 114)
7
İ-K, 1. sayı, 8 Temmuz 1969.
8
İ-K, 4. sayı, 22 Ağustos 1969.
9
İ-K, 5. sayı, 9 Eylül 1969.
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Göllüce köylülerinin mücadelesi özel bir yer işgal eder. Atalan ve Göllüce köylerinde, 1969’un başında toprak ağalarının ve toprak ağalarının topraklarını işgal eden,
anayolu sloganlarla donatan köylüler gençlik örgütlerinden, o zamanki ilerici partilerden, aydınlardan, basından destek gördüler. İlk sayısı Temmuz 1969’da yayımlanan İ-K, olayların başlangıcına yetişemediği için, konu hakkında küçük haberler
vermeyi sürdürür.
1969 yazının öteki köylü hareketleri
1969 yazında köylü mücadelelerinde görülen hareketlilik, gazeteye yansır.
Akhisar Tütün Üreticiler Sendikası
Gazete birinci sayfadan büyük olarak Akhisar Tütün Üreticileri Sendikası’nın kuruluşunu duyurur, sendikanın köylülere çağrısını verir.10Sendikanın devrimci gençliğin çabalarıyla 1969 Şubat’ında Akhisar’da gerçekleştirilen mitingin yarattığı birikimi gazete çevresinin örgütlemeye çalıştığı görülür.
İ-K gazetesi birkaç sayı sonra “Tütün Üreticileri Sendikası Güçleniyor” başlıklı
yazının yanında sendika başkanı Ahmet Akaca ile yapılan röportajı verir. 11 Akaca
yeni tütün yasasını, banka kredilerini, sendikaya yapılan baskıları tahlil eder. Üç sayı
sonra Tütün Üreticileri Sendikası’nın “Tütün üreticileri perişan” başlıklı kararı haberleştirilmiş.12 Bir sonraki sayıda Tütün Üreticileri Sendikası’nın taleplerine yer verilir.
Tüccara verilen 600 milyon kredi Tekel’e verilmeli,
Taban fiyatı en az 10 lira olmalı,
Piyasa bir an önce açılmalı,
Ekiciye tarımsal krediler artırılmalı.13
Fındık üreticileri mitingi
Doğu Karadeniz’deki fındık üreticilerinin 1970 yazında büyük yaygınlık kazanan

(Bkz, 1970 Yazı bölümü) etkinlikleri 1969 Temmuz’unda Fatsa’da başladı. Fındık üreticileri “faizciye şapır şupur/Köylüye Allah’a şükür”“Hakkın nerede Sor çalanı” sloganlarıyla sokağa indi. İ-K haberi manşetten fotoğraflı verir. 14
Doğu mitingleri
İşçi-Köylü sadece emekçi köylü haberlerine değil, Doğu’daki köylü mücadelelerine de yer verir. Türkiye İşçi Partisi’nin 1968’den başlayarak düzenlediği Doğu mitinglerinin uzantıları olan Siverek ve Suruç’taki (Havar, Çığlık köyleri) toplantıları
10

İ-K, 24 Temmuz 1969, S. 2.
İ-K, 24 Ekim 1969, S. 7.
12
İ-K, 20 Aralık 1969, S. 10.
13
İ-K, 7 Ocak 1970, S.11.
14
İ-K, 24 Temmuz 1969, S. 2.
11
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gazeteden ilan edildi, halkın Karakol’un önündeki gösterisi belirtildi, Varto, Diyarbakır ve Urfa merkezde de mitinglerin yapılacağı haberleri duyuruldu. 15
Tarsus köylü mitingi
Tarsus’da “İşçi-Köylü elele, Tefeciler Hergele” sloganıyla yapılan, 20.00 köylünün traktörlere binerek yaptığı gösteri geniş bir yazı halinde verildi; haberin yanında
köylülere anayasal hakları anlatıldı. 16
Çeşitli köylü eylemleri
Menemen Kalabak köylülerinin hazine topraklarının kendilerine dağıtılması için
yaptıkları başvuruları17 Kütahya Değirmenözü köylülerinin jandarma zulmüne karşı
verdikleri mücadeleyi18 Manavgat Çolaklı köylülerinin ağaya karşı mücadelelerini 19
Konya Bozkır’da topraksız köylülerin ağaya karşı yükselttikleri sesi20 Çorum Osmancık Kumbaba köylülerinin çeltik için ağalara-tefecilere karşı hak arama mücadelelerini21 Kütahya Almalı köylüsüne uygulanan pancar yasağını22 gazete duyurur.
Söke’de solcu adayın seçim kampanyası
1969 sonbaharındaki seçimlere bağımsız solcu aday olarak Söke’den katılan Hüseyin Kaya’nın yürüttüğü kampanyaya, AP önünde yaptığı gösteriye yer veren 23Gazete Hüseyin Kaya’nın “Devrimci Söke Köylüleri adına” imzaladığı “Selam Size
Devrimin Askerleri” başlıklı yazısını yayımlar.24
Silivri-Değirmenköy’deki toprak mücadelesi
İstanbul’da Silivri’ye bağlı Değirmenköy’deki toprak mücadelesini İ-K gazetesi
adına bir gurup genç izlemiş. Köylüler 5000 dönüm toprağı işgal edip 60’a yakın
traktörle sürdükten sonra kendi hesaplarına ekerler. Anlaşmazlığı Mahkemeye taşıyan köylüler, bir yandan da toprak mücadelesini sürdürürler. Olay Erdoğan Alkan’ın
“Toprak Kavgası” başlıklı yazısında incelenir.25
İ-K’nün muhabiri sıfatıyla olayı gazeteye yazan İbrahim Kaypakkaya, Değirmen
köylülerin toprak ağalarını protesto etmek amacıyla dokuz traktör ve iki otobüsle
hükümeti protesto etmeye gittiklerini anlatır. 26
15

İ-K, 8 Ağustos 1969, S.3.
İ-K, 26 Eylül 1969, S.6.
17
İ-K, 22 Ağustos 1969, S. 4.
18
İ-K, 22 Ağustos 1969, S.4.
19
İ-K, 9 Eylül 1969, S. 5.
20
İ-K, 24 Ekim 1969, S.7.
21
A.k.,
22
A.k.
23
İ-K, s.7, 26 Eylül 1969
24
İ-K, s.13,18 Şubat 1970
25
İ-K, 20 Aralık 1969, S. 10.
26
Turhan Feyizoğlu, İbo, s. 97-98. Feyizoğlu Değirmenköy mücadelesine geniş yer verir. “Esece Çiftliği”ni işgal eden bazı
köylüler, ağaya karşı kendilerini desteklemelerini istemek üzere TDGF (Dev-Genç) İstanbul Bölge Yürütme’ye başvurur. Anka16
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1970 kışı / baharı
Üniversitelerdeki hareketliliğin (boykotlar, işgaller) sürmesine koşut olarak, 1970
Kışı-baharı köylü mücadeleleri açısında hareketli geçer.
Ege köylerinden haberler: Gazete, Aydın Germencik’te yedi köyün “köprü yapımı” talebi ile yaptığı ve “İstanbul’a Boğaz Köprüsü- Bize Ömür Törpüsü”, “Sırat
Köprüsü değil, Köprü istiyoruz” sloganları ile yürüttüğü mücadeleyi27, Aydın Umurlu Bucağından köylülerin “Merayı ağaya kaptırmayacağız” diyerek Jandarma baskısına karşı direnişini28, Aydın-Söke’de Göl+Köy ağalığına karşı mücadele veren köylülerin haberlerini29 sayfalarına taşır.
Alaçam tütün mitingi: Akhisar’dan sonra bir başka tütün merkezinde, Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen tütün mitingi yörede geniş ilgi çeker. Yüzlerce
köylünün katıldığı, Ankara’ dan gelen Dev-Genç’li gençlerin destek verdiği eylemde
köylüler bir yandan taleplerini duyurmaya çalışırken, bir yandan da bir Tütün Sendikası’nı kurmanın çalışmalarını yaparlar. Mitingin ardından gençler ve köylüler
kolkola girerek ve marşlar söyleyerek yürüyüşe geçerler.30
Çeşitli köylü haberleri: Adana Karataş Irmakbaşı Kilise köylülerinin toprak mücadelesi haberleri31 Konya Ilgın Olukpınar’ın topraksız köylülerini meraya el koymaları32İ-K gazetesine yansır.
Karadeniz Çay Üreticileri: Ülkenin dört bir yanından yükselen üretici köylü
mücadeleleri, 1970 yazında Karadeniz’de çay ve fındık üreticilerinin mücadelelerinde yoğunlaştı.
Gazete’nin 1970 Nisan’ında çıkan sayısı Ardeşen, Pazar, Çayeli ilçelerindeki çay
üreticilerinin “yaş çay yapraklarının alımının sınırlandırılması”nı protesto etmek üzere çay fabrikalarını (Çay işleme tesisleri) işgal ettiklerini, kimi zaman AP binalarına
saldırarak tahrip ettiklerini duyurdu. 33Konuyu sıcak tutmak için olmalı, gazete birkaç
sayı sonra çay hakkında geniş bir yazı yayımlar.
1970 yaz eylemleri
1969 yazında artan üretici eylemleri 1970 yazında doruğa ulaştı. Bu yükselişte, İstanbul’da yaşanan 15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşünün etkileri vardır.
ra’dan gelen gençlerle birlikte aralarında TDGF İstanbul Bölge Yürütme Kurulu başkanı Cihan Alptekin (Kızıldere’de katledildi) İbrahim Kaypakkaya (TİKKO lideri) Namık Kemal Boya ( TDGF yöneticisi), Yavuz Yıldırımtürk (sonraları THKO militanı.) Ali Dinçer (ODTÜ öğrencisi, eski Ankara Belediye Başkanı, milletvekili) bulunduğu gençler Değirmenköy’e gider. Cihan
Alptekin ve İ. Kaypakkaya köylülere yönelik konuşmalar yaparlar
27
İ-K, 1 Nisan 1970), S. 14.
28
A.k.
29
İ-K, 18 Nisan 1970, S. 15.
30
İ-K, 1 Nisan 1970, S. 14.
31
İ-K, 14 Nisan 1970, S. 15.
32
İ-K, 22 Mayıs 19 70, S. 17.
33
İ-K, 28 Nisan 1970, S. 16.
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Fındık mitingleri / “Fındık ihtilali” :1970 yazında köylü eylemlerinin en güçlüleri Fındık mitingleri oldu. Bütün Doğu Karadeniz kıyı şeridine yayılan eylemler Giresun ve Ordu ilçelerini sarstı. Giresun fındık üreticilerinin Haziran başında yaptıkları mitingin ardından34 Bulancak, Giresun, Fatsa, Ünye de köylü komiteleri kuruldu.
Köylülerin “fındık ihtilali” adını verdikleri eylemlerin bir parçası olarak Bulancak’ın
72 köyünün muhtarı Dev-Genç’li gençlerle birlikte karayolunu dört saat trafiğe kapattı. Giresun’u Tirebolu ve Fatsa’daki miting izledi.35
Haşhaş mitingleri: ABD’nin Türkiye’ye haşhaş yasağı getirmeye çalıştığı basına
yansıdı. 1970 yılında Amasya-Çorum’da son kez ekim yapıldı. Konya-Denizli- UşakBurdur- Isparta-Afyon-Kütahya’da bir sonraki yıl Afyon yasağının uygulanacağı ilan
edilmesi tepkileri artırdı. Malatya’da Eylül’de yapılan Haşhaş mitingine, valinin engelleme çabalarına rağmen, 35 köyün halkı katıldı. Çorum Haşhaş mitingi de geniş
katılımlı oldu.36
Üretici mitingleri: Ürün bazında mücadelenin başarı kazanması üzerine, öteki
üreticiler de mücadeleye katıldılar. 1970 yazında, Kastamonu’da sarımsak mitingi,
Gölhisar’da üzüm mitingi, Anamur’da fıstık mitingi yapıldı; 35 köy Anamur’a yürüdü.37 Diyarbakır Ergani’de süne ile mücadele mitingi yapıldı.38
Iğdır’da hayvancılık yapan köylülerin tefecilere-ağalara karşı mücadeleler i39Konya Ereğli’de 1000’e yakın kalabalığın “Nutuklar atıldı, ekinler kavruldu” sloganlarıyla ağalara karşı yürüyüşü40gazeteye yansıdı.
Gaziantep’te fıstık ve üzüm üreticileri gösterisi: Fıstık ve üzüm üreticileri köylüler Ağustos başında Adalet Partisi iktidarının politikalarını protesto için bir araya
geldiler. Vali’nin, Nizip ve Oğuzeli kaymakamlarının engellemelerine rağmen
3.000’in üzerinde köylü “hak verilmez alınır, bağımsız Türkiye” sloganlarıyla hükümeti protesto ettiler.41
İşsizlik ve pahalılıkla mücadele mitingleri:1970 yazında belli ürünlerden yola
çıkarak yapılan üretici mitinglerini daha genel taleplerin ağır bastığı İşsizlikle ve Pahalılıkla Mücadele mitingleri izledi. Söke’de, Mersin’de, Trakya Çerkezköy’de, Çorlu’da, İşsizlikle ve Pahalılıkla mücadele mitingleri yapıldı. Diyarbakır’da düzenlenen
miting Esnaf mitingiydi. Mitinglerin çoğunda halk Dev-Genç’li gençlerle iç içeydi.42

34

İ-K, 10 Haziran 1970, S. 18.
İ-K, 18 Temmuz 1970, S. 20.
36
İ-K, 1 Ekim 1970, S. 23.
37
İ-K, 12 Eylül 1970, S.22.
38
İ-K, 25.Haziran 1970, S. 18.
39
İ-K, 14. Temmuz 1970, S. 21.
40
İ-K, 12 Eylül1970, S.22.
41
İ-K, 14 Ağustos 1970, S. 21.
42
İ-K, 12.Eylül 1970, S. 22.
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1970 kışı
Türkiye Tütün Üreticileri Sendikasının (TTÜS) etkinlikleri: Tütün piyasasının açılışının yaklaşması üzerine, Akhisar Tütün Üreticileri Sendikası bir kez daha ön
plana çıktı. Köylüler TTÜS’ne katılmaya, destek ver- meye çağrıldı.43 Gazetenin bir
sonraki sayısında Akhisar’da 30 Aralık 1970 Çarşamba günü düzenlenen tütün mitinginin haberine yer verildi. Gazete, köylülere örgüt olarak bir kez daha TTÜS’ü
hedef gösterdi.44 Akhisar’dan sonra Fethiye’ deki tütün üreticileri de TTÜS’de örgütlendiler.45
Çeşitli köylü mücadeleleri: Tire Yenioba köylülerinin toprak mücadeleleri 46Diyarbakır Merkez’e bağlı Harbecin köyü toprak mücadelesi (Diyarbakır’ın Dicle kıyılarında Sinan ve İbrahim ağaların 7000 dönümlük toprağını işgal eden köylüler 4
Ocak günü kent merkezinde kadın-erkek çoluk-çocuk bir yürüyüş yaptılar. “Kahrolsun ağalık, Toprak bizim canımız, feda olsun kanımız” sloganlarının atıldığı eylemin
ardından köylüler duruma hâkim oldu. Ağalar köyü terk etti.)47
Denizli Acıpayam’ da Karahöyük köylülerinin toprak mücadeleleri gazete sayfalarına yansıdı. “Açız İş İstiyoruz” diye haykıran Batman halkının çığlığı gazetede yer
aldı. 48
Kürt halkına yönelik baskılar: Gazete Kürt halkına yönelik baskılara ısrarla
karşı çıkar, bir yandan Doğu’dan gelen emek mücadelelerine yer verirken, bir yandan
da halkın demokratik haklarını ısrarla savunur.
Yayının esas teması “bölücüler, Kürt halkına ırkçı baskılar yapanlardır” şeklinde
özetlenebilir.49
İşçi-Köylü;Son sayı:15-16 Haziran olaylarından sonra ilan edilen Sıkıyönetim sırasında kimi güçlüklerle karşılaşmasına karşın varlığını sürdüren İ-K’nün yayınına,
12 Mart 1971’deki muhtıranın ardından son verildi.
9 Nisan 1971 tarihli gazetenin son sayısının manşeti “Amerikancı Erim Hükümeti
Diken Üzerine Oturmuştur” şeklindeydi. 31 sayı çıkan gazete yayınını durdurdu.
Bazı tespitler
Değerlendirmeye geçmeden önce bazı hususları vurgulamak yararlı olur:
Yayımlanan haberlerden İ-K yazı kurulunun köylü eylemlerinin haberlerini vermekle yetinmediği, kimi zaman gazete haberinin eylemi başlattığı kimi zaman da
43

İ-K, 12 Aralık 1970, S. 26.
İ-K, 8. Ocak 1971, S. 27.
45
İ-K, 19 Mart 1971, S. 30.
46
İ-K, 8 Ocak 1971, S. 27.
47
İ-K, 6 Şubat 1971, S. 28.
48
İ-K, 9 Nisan 1971, S. 31.
49
İ-K, 14 Mart 1971, S. 30.
44
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habere dönüşen eylemin daha da güçlendiği gözleniyor. Gazetenin çıkan fırsatlardan
yararlanarak halk önderleri ile ilişki geliştirdiği, diğer bir deyişle gazetenin “kolektif
bir örgütleyici” olarak ele alındığı görülüyor.
Ülkemizde kendi türünde ilk olan gazetenin yerel muhabirlere özel önem verdiği,
yollanan haberleri/fotoğrafları/yorumları, kalitesi hakkında fazla sorgulayıcı olmadan, ince eleyip sık dokumadan bastığı görülüyor.
Gazetenin ekonomizm/popülizm gibi sol yayın organlarında kimi zaman karşımıza çıkan hatalardan uzak durduğu, güncel iç-dış siyasal olayları, basit bir dille ama
özünü koruyarak okurlarına aktardığı görülüyor.
İ-K’yü Aydınlıkçılar çıkardılar ve sürdürdüler. “Aydınlıklar Bölünmesi” üzerine
İ-K kendisine baştan beri daha çok emek veren, projenin sahibi Aydınlıkçıların elinde
kaldı. İlk sayılarda “teknik yönetmen” olarak adı geçen Ahmet Say Aydınlık bölünmesinden sonra imzasını çekti.
Değerlendirme
Yüzeysel bir inceleme bile, bir Halk ve mücadele gazetesi, siyasal düzlemde bir
arayış/dönüştürme yayını, bir eğitim organı olma iddiasıyla yayın hayatına atılan İ-K
gazetesi’nin amaçlarına ulaştığını gösteriyor.
İ-K somut olaylardan yola çıkarak halkı Devrim’in “milli demokrasi” programı
temelinde eğitmeye çalıştı. Milli demokrasi mücadelesi hakkında bilgilendirici-eğitici
yazılar yayımladı. İç (gençliğe, halka yönelik baskılar, Toprak reformu) ve dış (ABD
emperyalizmi, NATO’nun planları, Vietnam Savaşı vb.) olaylar hakkında haberler
verdi, bunları siyasal içerikli kavratıcı yazılar/tahlillerle destekledi. Hz. Muhammed’in “İlim Çin’ de olsa” sözünden hareketle, tarihsel maddecilik hakkında öğretici
yayınlar yaptı.
1969 yazında yükselen halk hareketi 1970 15-16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü
ve 1970 yazındaki köylü mitingleri ile doruğa çıktı.
Yukarıdaki döküm bunu ortaya koyuyor. Yükselen halk hareketi hâkim sınıflarınemperyalistlerin korkulu rüyası oldu. 12 Mart muhtıracıların- dan Org. Memduh
Tağmaç’ın 1961 Anayasası’nı kastederek “elbise vücuda bol geldi” tespitinin nedeni,
1970 yazında ülkenin dört bir yanını saran halk hareketleridir.
Konumuz açısından kritik olan, “İ-K gazetesi bu halk hareketine ne verdi? Ne kadar katkıda bulundu?”, “Gazetenin haberlerini verdiği, yaydığı halk hareketinden
geriye ne kaldı?” sorularıdır.
1960’ların sonunda yükselen halk hareketi esas olarak kendiliğinden nitelikteydi
ancak gençlik hareketi ile iç içeydi; karşılıklı yoğun etkileşim söz konusuydu. Birçok
gençlik önderi, sol militan köylü eylemlerinde görev aldı. İşçi-Köylü gazetesi hem
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köylü haberlerini kentlere, hem de kentlerdeki haberleri köylere/kasabalara, dört bir
yana taşıyarak, halk hareketine önemli, can alıcı denebilecek, pozitif katkılarda bulundu.
Köylü/halk hareketinden arta kalanlarla mevcut siyasal hareketlerin iç içeliği daha
geniş bir araştırmanın konusudur.

328

Gazeteciler Cemiyeti

Radyo ve televizyon hukuku: 1929-1980

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Radyo ve televizyon hukuku: 1929-1980
Mehmet Yüksel

T

ürkiye’de radyo-televizyon hukukunun temelleri, 1924 yılından itibaren atılmaya başlanmıştır. Telsiz ve telefon ile iletişimi sağlama yetkisini PTT’ye veren ve
1924 yılında yürürlüğe giren 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu bu alanda atılan
ilk adımı oluşturmuştur. Bu kanunun özel girişime de olanak tanıyan hükümlerinden
yararlanarak; İş Bankası, Anadolu Ajansı ve birkaç başka şirket Türk Telsiz Telefon
Anonim Şirketi’ni kurarak radyo işletmeciliği yapmak üzere 1927 yılında İçişleri
Bakanlığı ile 10 yıl süreli bir sözleşme yapmışlardır. Bu sözleşmeye göre, söz konusu
şirketin amacı, “Politik, sosyal, siyasal, ekonomik, bilimsel konuşmaları, konferansları, konserleri, haberleri ve hava durumu ile diğer olayları içeren programları, kamuoyunun görüşünü göz önüne alarak yayınlamak” olarak belirlenmiştir. Ancak zaman
içinde sermaye yetersizliği, alıcıların pahalılığı, ithalat zorlukları ve ruhsatsız alıcılarını denetlemedeki güçlükler gibi nedenlerden dolayı söz konusu girişimin başarısızlığa uğraması üzerine, sözleşmenin uzatılmayarak 1936’da radyo verici istasyonlarının PTT Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ve radyo yayınlarını yapma görevinin tek
başına bu kuruluşa verilmesi kararlaştırılmıştır.
Türkiye’de 1930’lu yıllarda güçlenmeye başlayan devletçilik anlayışının etkisiyle;
1933 yılından itibaren radyonun millileştirilmesi yönündeki çalışmalar yoğunlaştırılmış, ilk olarak 18 Ağustos 1936’da çıkarılan bir kararname ile radyo yayın hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi benimsenmiş ve Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi’nin işletme yetkisi sona erdirilmiştir. Daha sonra yürürlüğe konan 9 Haziran 1937
tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile radyonun devlet tekelinde olduğu ve bu alanda özel kişi ve kuruluşlara ruhsat verilemeyeceği kesin bir şekilde hükme bağlanmıştır.
Bu gelişmeler çevresinde, kuruluşu Devlet tarafından gerçekleştirilen bir radyo istasyonunun 1938 yılında Ankara’da yayına başlamasıyla “Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi”nin faaliyetleri tamamen sona ermiştir. Radyo ile kitle iletişiminde başlayan devlet tekeli 1940 yılına kadar PTT tarafından sürdürülmüş, ardından 31 Mayıs
1940 tarihinde yürürlüğe konan 3837 sayılı Kanun ile Başkanlığa bağlı olarak kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü, söz konusu görevi 1943’e, 31 Temmuz 1943 tarih ve
4475 sayılı yasa ile kurulan Basın ve Yayın Kurumu Umum Müdürlüğü, 1949 yılına
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kadar sürdürmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nın devam etmekte olduğu bir sırada yürürlüğe konan bu yasa ile bir yandan radyo, işlevsel olarak daha özgün bir yapıya kavuşturulurken, diğer yandan hükümetin radyo üzerindeki denetimi tam olarak sağlanmıştır. Savaşın 1945’de sona ermesinin ardından 1946 yılında çok partili demokratik
hayata geçildiği halde, radyo yayıncılığı alanında 1949’a kadar yeni bir düzenleme
yapılmamıştır. 28 Mayıs 1949 tarih ve 5392 sayılı Basın, Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü Kanunu ile radyo müdürlüklerine bazı yetkiler tanınarak, radyonun, kısmen de olsa, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama yönünde ilk adım atılmıştır. Bu
yasal düzenlemeyle; olumlu yönde bazı değişiklikler yapılarak, seçim dönemleri öncesinde her partiye radyo aracılığı ile propaganda yapma hakkı tanınmıştır. Ancak,
siyasi partilere verilen bu hakka, partilerin büyüklükleri ve meclisteki temsilci sayıları gibi ölçütlerden hareketle bazı sınırlandırmalar getirilmiştir. 1950 yılında çıkarılan
5545 sayılı yeni Seçim Yasası ile muhalefet partilerine tanınan propaganda hakkı
genişletilmiştir.
1950-1960 yılları arasında radyo, hükümet tarafından güçlü bir propaganda aracı
olarak kullanılmış ve 1954 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle, hükümete, faaliyetlerini radyo aracılığı ile duyurma hakkı verilmiştir. Oldukça abartılı bir şekilde
kullanılan bu hak ile radyolar, 1950’li yılların sonunda kurulan “Vatan Cephesi”ne ve
iktidarda bulunan Demokrat Parti’ye katılanların isim listelerini yayınlamakla görevli
kuruluşlar haline getirilmiştir. Bu durum, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen
askeri müdahaleye kadar devam etmiştir.
Türkiye’de 1950-1960 yılları arasındaki dönemde; radyo ile kitle iletişiminin siyasi iktidar tarafından partizanca bir propaganda aracı olarak kullanılması, 1961
Anayasası’nın radyo ve televizyon yayıncılığı hakkındaki düzenlemelerinde etkili
olmuştur. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimin bir kez daha yaşanmaması için, radyo-televizyon yayıncılığını siyasi iktidarlara bağımlılıktan kurtaracak yönde adımlar
atılmıştır. Hiç kuşkusuz, bu yönde düzenlemeler yapılmasında; Anayasayı hazırlayanların daha özgürlükçü bir anayasa konusundaki tercihleri de etkili olmuştur. Bu
gelişmeler bağlamında radyo ve daha sonra başlayacak olan televizyon yayıncılığı ile
ilgili “özerk” yapının temelleri, Anayasa’nın 121. maddesi ile atılmıştır. Bu madde
ile radyo ve televizyon istasyonlarının yönetiminin, özerk kamu tüzel kişiliği halinde
kanunla düzenleneceği, her türlü radyo ve televizyon yayınının tarafsızlık ilkesine
göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükme dayanılarak çıkarılan 24 Aralık 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu Kanunu ile TRT’nin temelleri atılmış ve radyo-televizyon
istasyonları kurma ve işletme hakkı bu kuruma verilmiştir. Söz konusu yasada
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TRT’nin özerk, yayınlarında tarafsız ve tekel konumunda bir kuruluş olduğu belirtilmiştir. Yasanın 1 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe girmesiyle; bu tarihe kadar Basın
Yayın Turizm Genel Müdürlüğü ile 2 Temmuz 1963 tarih ve 265 sayılı kanun ile
kurulan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından kullanılan yayıncılık tekeli, Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumuna geçmiştir ve bu tekel, 31 Ocak 1968 tarihinde başlayan televizyon yayıncılığını da kapsamıştır. Böylece, Türkiye yayıncılık tarihinde
“devlet yayıncılığı” döneminin kapanarak “kamu hizmeti yayıncılık” anlayışına geçildiği ileri sürülmekteyse de, bu dönemde TRT’nin bir kurum olarak idarî, malî ve
hizmet bakımından özerkliğinin gerçekleştiğini ve gerçek anlamda bir kamu hizmeti
yayıncılık yaklaşımının sergilendiğini söylemek zordur. Buna rağmen yapılan hukukî
düzenlemelere ve kurum olarak TRT’ye yöneltilen eleştirilerin arkası kesilmemiş ve
bu eleştirel yansımasını, 12 Mart 1971 tarihinde Anayasa’nın 121. maddesi değiştirilerek;
“Radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idarecileri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşunda tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler
koyamaz. Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır”
hükmü getirilmiştir Bu düzenlemeyle; “özerklik” sözcüğü madde metninden çıkarılmış, radyo-televizyon istasyonlarının sadece “Devlet” eliyle kurulabileceği vurgulanmış ve “tarafsızlık” ilkesi öne çıkarılmıştır. Anayasa’da yapılan değişikliğin ardından; aynı yönde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu’nda da 1972 yılında değişiklik yapılarak, TRT’nin “tarafsız” bir kamu tüzel kişiliği olduğu hükme
bağlanmıştır.
Böylece TRT, Başbakanlığa bağlı ve onun denetiminde olan, özerkliği kalmayan
“tarafsız” olduğu belirtilen bir kurum haline getirilmiştir. Ancak, bu konuda yapılan
yasal düzenlemede; tarafsızlığı sağlayacak yeterli hükümlerin yokluğu, hükümetlerin
kitle iletişim araçlarını bir propaganda aracı olarak kullanma alışkanlıkları ve bu
yöndeki arzuları, TRT’nin tarafsız bir kurum olarak hizmet vermesini büyük ölçüde
önlemiştir.
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TRT’nin geçirdiği aşamalar
Korkmaz Alemdar

T

ürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 1964 yılında kuruldu. O tarihten itibaren sürekli olarak dikkatleri üzerine çekti. Kuruma gösterilen ilgi çok çeşitli
kaynaklardan geldi. Bunların en önemlisi kamuoyunun ilgisi oldu. Bunun bir göstergesi olarak radyo ve televizyon alıcısı sahiplerinin sayısı giderek arttı. 1 Çok sayıda
kişiyi etkileme olanağı yüzünden TRT, birçok araştırma, inceleme ve yazıya konu
oldu.2 Kamuoyunun ilgisinin bir bakıma başka bir sonucu olarak sadece TRT yayınlarını tanıtmak amacıyla dergiler çıkartılmaya başlandı3. Gazeteler, radyo ve televizyon yayınlarına özel ilgi gösteriyorlar; bu konuda uzmanlaşan gazeteci sayısı çoğalıyor.4
Araştırıcıların, basının ilgisinin yanı sıra siyaset adamları da TRT ile ilgilendiler.
Onların bu yakınlığının nedeni daha çok radyo ve televizyonu kontrol altında tutabilmekti. Bu yüzden 1984 yılından beri TRT Genel Müdürlüğü en çok tartışılan konulardan biri oldu. On altı yıl boyunca kuruma sekiz genel müdür atandı.5
Bu gelişmeler radyo ve televizyonun sadece Türkiye’de tartışmalara yol açtığı izlenimini verebilir. Oysa başka ülkelerde de bu kitle iletişim aracından sık sık söz
edilmektedir. Demokrasi geleneği uzun bir geçmişe dayanan ülkelerde bile radyo ve
televizyonun işleyişiyle ilgili parlamento araştırmaları açılmakta, konu sürekli olmasa bile zaman zaman her düzeyde tartışılmaktadır.6
Radyo ve televizyonun çeşitli amaçlar uğruna tartışma konusu yapılması her ülkenin siyasal durumuna bağlı olabilir, ancak radyo ve televizyonun siyasal gelişme
düzeyi ne olursa olsun çok sık gündeme gelmesinin önemli bir nedeni vardır. Bu,
1

Televizyon alıcı sayısı, 1980 yılında 3.250.000 dolayında bulunuyor. Bu sayı, 1971’de 101 bin, 1973’de 267 bin, 1975’de
999 bin, 1976’da 1.544 bindi. (Bkz. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı özel İhtisas Komisyonu Raporu Radyo-Televizyon, C. 1, s.
1H7) Radyo alıcı sayısı 1966’da 2.642 bin, 1971’de 3.855 bin, 1973’de 4 milyon, 1975’de 4.154 bin, ve 1976 Ağustos sonu
itibariyle 4.216 bin dolayında bulunuyor. (A.k., s. 117) Bugün Türkiye’de 5 milyonu aşkın radyo bulunduğunu söylemek mümkün.
2
Beş doktora tezi: Cengiz Taşer, Radyonun Organizasyonu ve özerkliği, 1969; Ünsal Oskay, Toplumsal Gelişmede Radyo
ve Televizyon, 1971; Oya Tokgöz, Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinde Radyo-Televizyon Sistemleri, 1972; Aysel Aziz, Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi, 1975; Ertuğrul Özkök, Une Télévision pour tous les Turcs, Institut Français de Presse, Paris, 1976 (Çoğaltma). Bunlara çok sayıda inceleme ve yazıları da eklemek gerek.
3
TV’de 7 Gün; Tele Magazin.
4
Bu gazetecilerin sayısı dernek kurmaya elverecek düzeye de ulaştı: TRT Muhabirleri Derneği.
5
Adnan Öztrak (1964-1971); Musa Öğün (1971-1973): İsmail Cem (Şubat 1974-Temmuz 1975); Nevzat Yalçmtaş (1975);
Şaban Karataş (Ocak 1976-Haziran 1977); Cengiz Taşer (1977-1979); Doğan Kasaroğlu (1980 - Ocak 1981); Macit Akman
(1981-).
6
Fransız Radyo Televizyonu (ORTF) için iki rapor belirtilebilir: Dilligent (1972) ve Chinaud (1974).
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radyo ve televizyonun iletişim aracı olarak sağladığı olanaklardan kaynaklanır.
Okuryazar olsun olmasın herkes artık bu iki araç sayesinde yakın ve uzak çevresinde
olan biteni öğrenme olanağına kavuşmuştur. Başka bir deyişle bugün bir İngiliz lordu, bir Fransız köylüsü, bir İtalyan işçisi, bir Türk esnafı dünyadaki gelişmeleri evinin bir köşesinden izleyebilmektedir. Sözünü ettiğimiz insanların hepsi izlediklerini
aynı ölçüde anlama, değerlendirme olanağına sahip değildir belki, ama önemli olan
nokta kültür düzeyi ne olursa olsun herkesin olan biteni öğrenme olanağına kavuşmasıdır.
Bu konu okuryazarlık sorununun hâlâ çözümlenemediği Türkiye için daha da
önemlidir. Günde satılan 2,5 milyon dolayındaki gazeteyi7 on milyon kişinin okuduğunu varsaysak bile, televizyonu izleyebilecek insan sayısı 28 milyona ulaşıyor.8 Bu
durum Türkiye’de radyo ve televizyonun kitleleri etkileyebilme olanağının yüksek
olduğunu ortaya koyuyor. TRT üzerindeki çekişmelerin bir nedeni de bu olsa gerek.
Bu yazıda TRT’nin 1964 yılından bu yana geçirdiği deneyimler gözden geçirilecektir. Başka bir deyişle nereden nereye gelindiğini, bu gelişim içinde nelerin “öğrenildiğini” izlemeye çalışacağız. Bu değerlendirmede TRT Genel Müdürlüğü yapan ve
görevleriyle ilgili anılarını yayınlayan iki kişinin -İsmail Cem ve Şaban Karataş- düşüncelerinden de söz edeceğiz.
Uygulamanın gözden geçirilmesi ileriye dönük düşüncelerin belirlenmesine yardımcı olmalıdır. Yasal yapısı her fırsatta yeniden tartışılan TRT’nin nasıl bir düzene
kavuşturulması gerektiği konusundaki görüşlerimizi de ana çizgileriyle belirtmeye
çalışacağız.
1. “Özerk ve tarafsız” TRT
TRT kurulduğunda Türkiye’de 37 yıllık radyo yayıncılığı geleneği9 ve on iki yıllık kapalı devre televizyon yayını denemesi vardı. 10 TRT bunlardan sadece radyoları
devraldı; televizyonu dört yıl sonra Alman yardımıyla kendisi kurup geliştirdi. Yani
TRT başlangıçta bir radyo kurumu idi. TRT’nin kuruluşundaki belirgin özellik kuşkusuz bu olmadı. Önemli özellik, 1961 Anayasasını yaratan gelişmelerin Türkiye’de
radyo ve televizyon yayıncılığına da getirdiği ilkeler oldu. 1961 Anayasasının radyo
ve televizyonu düzenleyen 121. maddesinin gerekçesi (1960 öncesinde) “radyonun
partizan tutumu ve partizan bir yayın vasıtası haline getirilmesinin huzursuzluk konusu olduğunu belirterek, “radyo muhtariyeti (özerkliği) ve tarafsızlığını anayasa
7

Basın İlan Kurumunun 1980 yılı Şubat ayı itibariyle saptadığı rakamlara göre Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve
Konya’da yayınlanan 76 gazetenin günlük fiili satışı iki milyon 550 bindi. Beş büyük gazete (Hürriyet, Günaydın. Tercüman,
Milliyet, Cumhuriyet) toplam 1 milyon 994 bin satış yapıyorlar.
8
TRT Genel Müdürlüğünden alınan bilgi.
9
Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna, SBF, Ankara, 1980.
10
Aysel Aziz, “Yurdumuzda TRT Dışındaki Yayın Durumu” SBFD, Aralık 1971, s. 124-125.
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güvencesi altına alma gereğini belirtmiştir.11 Başka bir deyişle radyonun siyasal iktidarın yayın organı haline gelmesini önleyebilmek için özerklik ilkesi getirilmiştir. Bu
ilke getirilirken radyo ve televizyon yönetimi başka özerk bir kuruluş olan üniversitelerle birlikte ele alınmıştır. Böylece bir bakıma, radyo ve televizyona üniversiteler gibi, özgürce çalışma, yayında bulunma görevi verilmek istenmiştir.
Anayasanın radyo ve televizyon için getirdiği öteki önemli ilke tarafsızlıktır. “Her
türlü radyo ve televizyon yayınları, tarafsızlık esaslarına göre” yapılacaktır, (madde
121)
1961 Anayasasının radyo televizyon yayını için getirdiği ve TRT’nin kuruluşunda
esas alınan noktalar bunlardır. Bu 1927 yılından beri yapıla gelen uygulamanın karşıtıdır. Haberleşme görevini yerine getirmekten çok, yönetimde bulunan siyasal partinin yayın organı gibi çalışan radyonun yarattığı sakıncalar özellikle çok partili dönemde ağır biçimde hissedilince12 özerklik ve tarafsızlık yanlış uygulamaları ortadan
kaldırıcı önlemler olarak görülmüştür.
TRT’nin kuruluş yasası bu ilkeler ışığı altında 1964 yılında yürürlüğe girdi. 1964
yılında Türkiye’de radyo yayınları bile henüz yeterli sayılabilecek düzeyden uzaktı:
Ülke topraklarının yüzde 36-38’ini kapsıyor, nüfusun yüzde 42’sini oluşturan 13
milyon insana ancak seslenebiliyordu. 13 Radyo yayınları konusunda yapılması gereken önemli çalışmaların yanı sıra 1968 yılında kıt olanaklarla televizyon yayınları
başlatıldı.14 Yani radyo - televizyon yayıncılığına 1961 Anayasasının getirdiği esaslar
henüz deneme ve yerleşme aşamasındayken, TRT yayıncılık tekniği açısından da
gelişebilme çabası içindeydi.
TRT bu iki önemli güçlüğün teknikle ilgili olan ikincisini önemli ölçüde aşmış
görünüyor. Radyo yayınları ülkenin ve nüfusun tümüne yakın bir kısmını kapsar hale
geldi. TRT I, yüzölçümün yüzde 84’ünü, nüfusun yüzde 90’ını kapsıyor.15 Bu oran
televizyon için biraz daha düşük. Televizyon yayınları ülke topraklarının yüzde
63’ünde yaşayan nüfusun yüzde 74’üne ulaşabiliyor.16
Yayıncılık alanındaki bu başarının kuruma kazandırılan yasal yapının korunup geliştirilmesinde de gösterildiğini söyleme olanağı yok. Tarafsız yayının sağlanabilmesi
için öngörülen özerklik özellikle 1968 sonrası gelişen toplumsal olayların da etkisiyle
eleştirilen bir konu oldu. TRT yayınlarını olaylardan sorumlu tutanlar çıktı. Bu görüşü ileri sürenler söylediklerine belki gerçekten inanıyorlardı, belki de özerk-tarafsız
11

Kazım Öztürk, 1975 Değişiklikleriyle Gerekçeli Anayasa, Ankara, 1975, s. 239.
Muammer Aksoy, Partizan Radyo, 1960.
13
Semih Tuğrul, Türkiye’de Radyo ve Televizyon Olayları, İstanbul, 1975. s. 1.
14
Mahmut Tali Öngören, “Ankara Televizyonu 1968”, BYYO Yıllık 1974-76, s.119-149.
15
TRT 1980 Yılı Genel Yayın Planı, s. 14.
16
A.k., s. 37.
12
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yayın aracını etkilemek için suçlama yoluna gidiyorlardı ama sonuç olarak 1971 anayasa değişikliği ile özerklik kaldırıldı ve TRT “tarafsız bir kamu tüzel kişiliği haline
geldi.17 Bu değişiklik TRT yasasına da yansıdı 18. Özerklik kavramı TRT yasasından
çıkartıldı, yönetim kurulunun oluşumu hükümetin etkisini arttırabilecek biçimde değişikliğe uğradı.19 Böylece TRT’nin bazı batı Avrupa radyo ve televizyonları örnek
alınarak kurulan yapısı yedi yıllık deneyden sonra Önemli değişikliğe uğradı; bir bakıma öngörülen biçiminden saptırıldı.
TRT’nin bu ilk dönemi henüz ayrıntılı bir çalışma konusu yapılmadı. Bu bakımdan 1964-1971yıllarında TRT’nin tarafsızlıktan saptığı, özerkliği taraf tutma aracı
olarak kullandığı iddialarını haklı gösterecek bir dayanak yok. Buna karşılık TRT’nin
bu dönemde ağır baskılar altında tutulduğu, özerkliğin sürekli eleştiri konusu yapıldığı biliniyor. Bilinen bir başka nokta, bu eleştirilerin ve baskıların da yardımıyla
özerkliğin nasıl kolaylıkla kaldırıldığını açıklamaya yardım edebilir. Bu nokta, özerkliğin TRT’de kurumsal değil, kişisel (kurumu yönetenlerin) özerkliği olarak algılanmış olmasıdır.20 TRT yönetimi 1964’den itibaren özerkliğin kurumsallaşması için
gerekli önlemleri almış görünmüyor. Başka deyişle kurumun yayınla ilgili personeli
özerkliğin yetki ve sorumluluklarına ortak kılınmadı; bunu gerçekleştirici kurum içi
düzenlemeler yapılmadı. Bu durumda bazı yayıncıların -doğruluğuna inandıkları mesajı ileterek- özerkliğin sadece yetkilerini kullanıp sorumluluklarını göz ardı etmeleri
doğaldır. Çünkü TRT özerkliği 1960 sonrası Türkiye’sinde “söylenemeyenleri söyleme” olanağı olarak anlaşılmak istenmiştir. Özerkliğin sadece bu olmadığı, sorumluluk gerektirdiği hatta toplumun her kesimince ancak zamanla öğrenilebileceği düşünülseydi ve en önemlisi Kurumda çalışan kişiler -yapımcı ve muhabirler- sorumluluğa ortak edilseydiler gelişme farklı olabilirdi. Bütün bu eksikliklerine rağmen TRT
özerkliği denenerek sağlam bir temele oturtulabilirdi. Ancak siyasal gelişmeler buna
olanak tanımadı.
TRT özerkliğe bir bakıma tam alışamadığından sonraki dönemlerde, siyasal ortam
ve TRT yönetimine gelen kişilere göre özerklik isteminde bulundu. TRT’de çalışanlar İsmail Cem yönetiminin “özgür” ortamında özerklikten genellikle söz etmediler.
Bu tutumdaki yanlışlığa işaret eden oldu21 fakat çalışanların çoğunluğunun aynı duyarlığı gösterdiği söylenemez. Ancak Şaban Karataş yönetimi sırasında ve sonrasında

17

Kazım Öztürk, a.g.k., s. 238.
2 Ocak 1964 tarihli 359 sayılı TRT yasası. 8 Mart 1972’de yayınlanan yasayla değişikliğe uğradı.
19
Bakanlar Kurulu’nun atadığı üye sayısı ikiden üçe çıkartıldı. TRT çalışanlarından iki üye seçilmesi hükmü kaldırıldı.
20
Bu konu için bkz. Feyyaz Gölcüklü. “Denetim Mekanizması Olarak Devlet Radyosu”, Türkiye’de Demokrasinin Denetim Kurumları, SBF, 1978, s.89; Mahmut Tali Öngören, “Türkiye’de Demokrasinin Denetim Kurumları: Örnek Olay TRT, a.k.,
s.109.
21
Bkz., Semih Tuğrul, a.g.k., s. 206.
18
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kurumda çalışanlar için özerklik ulaşılması gereken hedef haline geldi. 22 Bu bakımdan TRT’yi yöneten ve farklı görüş sahibi iki yöneticinin TRT konusundaki düşüncelerini yakından incelemekte yarar var.
2.İsmail Cem ve Şaban Karataş’ın TRT’yi değerlendirme biçimleri
Türkiye’de kişilerin devlet yönetimindeki deneyimlerini sonraki kuşaklara aktarma geleneğinin yaygın olduğu söylenemez. Nutuk’tan bu yana pek kapsamlı bir anı
ve değerlendirme çalışması göremedik. Devlet yönetiminde görev alanlar için belirtilebilecek bu eksiklik genel olarak daha az sorumluluk gerektiren görevler için de söz
konusudur. TRT’nin ilk yöneticileri de bu tutumun dışına çıkmadılar. Ancak 1974
yılından sonra TRT başka hiçbir kurumda eşi görülmedik biçimde iki genel müdürü
tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.23 İsmail Cem ve Şaban Karataş TRT ile ilgili anılarını yayınlarken elbette kendi yönetimlerini savunmayı amaçlıyorlardı, ama bu
çabaları başkaları için değerlendirme yapabilme olanağı getirdi. Biz burada bu iki
yöneticinin TRT ile ilgili olarak aktardıkları noktaların karşılaştırmasını yapmayacağız. Sadece ikisinin anılarında belirttikleri ölçüde konuya yaklaşım biçimlerini ve
TRT’nin yönetim şekliyle ilgili görüşlerini ele alacağız.
a) İsmail Cem ve Şaban Karataş’ın TRT konusuna bakışlarındaki farklılık
İsmail Cem ve Şaban Karataş’ın TRT anılarını okurken gözler önüne Türkiye’de
1908’lerden beri süregelen politik mücadeleler geliyor: İttihat Terakki-Hürriyet ve
İtilaf; Cumhuriyet Halk Partisi-Demokrat Parti ve CHP-Adalet Partisi.
Bu ayırımın siyasal yaşamımızdaki tüm farklılıkları yansıtmadığını biliyoruz. Ayrıca her iki gruplaşmanın kendi içinde farklı eğilimleri barındırdığı da bilinen bir gerçek. TRT’yi yöneten iki sorumlunun yazdıklarından tam olarak siyasal konumlarını
saptamak güç, ancak genel anlamda İsmail Cem’in solda, Şaban Karataş’ın sağda
olduğu anlaşılıyor. Ama bunun yanı sıra daha sonra sıkı bağlar kurmalarına rağmen
birinin CHP’li, ötekinin AP’li olduğunu söylemek mümkün değil. Kendileri de bu
noktaya dikkat ediyorlar aslında. İsmail Cem ve Şaban Karataş değerlendirmelerinde
oldukça genel ve hatta belirsizler. Yazdıklarını CHP’nin solunda ya da AP’nin sağında görüş sahipleri de benimseyebilir bir bakıma.
İsmail Cem, 1974 Türkiye’sinde sermaye sınıfının kesinlikle egemen olduğu kanısındaydı. “Sola açık tek parti olan CHP” oyların ancak yüzde 33’ünü alabilmiş;
solun temel dayanağı olan işçi sınıfı ise “henüz sanayileşmesini tamamlayamamış bir
toplumun işçi sınıfıydı”. Cem, siyasal iktidara gelmesine rağmen CHP’nin “gerçek

22
23
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Bkz., TRT-DER Aylık Meslek ve Örgüt Dergisi, S.1, 30.12.1977.
İsmail Cem, TRT’de 500 Gün, 1976; Şaban KarataşTRT Kavgası, 1978.
Gazeteciler Cemiyeti

TRT’nin geçirdiği aşamalar

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

iktidarı” ele geçirmeye gücünün yetmeyeceği kanısındaydı.24 Bu nedenle İsmail Cem
kendisini göreve getiren hükümetin uzun ömürlü olamayacağını “seziyor”, fakat her
şeye rağmen fırsatların değerlendirilmesi ve “mümkün olduğu ve süresinin elverdiği
ölçüde halk kitlelerine olumlu katkılarda” bulunulması gerektiğini düşünüyordu.25
Görevden ayrıldıktan aylar sonra yazılan bu açıklamalar olayları doğrular görülüyor. Ancak İsmail Cem’in 1974 yılında bunları gerçekten düşündüğünü belirten bir
işaret yok. Tam tersine kendisine görev teklif edildiği zaman ilk düşündüğü TRT’nin
“halk kitlelerinin kendini geliştirmesi ve çevresindeki maddi koşullan değiştirmesi
sürecine” katkıda bulunmak26 değil, hazırlıksız olarak böyle bir görevi kabul etmenin
doğru olmayacağı idi.27 Bu yüzden teklifi önce reddetmiş, Başbakan Bülent Ecevit’in
ısrarı üzerine kabul etmişti.28
İsmail Cem TRT Genel Müdürlüğünü “olumsuz cevap vermek çok zor ve ayıp”
olduğu için kabul etmiş, TRT’nin işlevinin ne olması gerektiğini daha sonra düşünmüş olabilir. Bir bakıma doğaldır da. Ama yazdıklarında bu düşünce değil, “tarih”
önünde “doğru” değerlendirilme kaygısı ağır basıyor.
Şaban Karataş’ın yaklaşımı daha farklı. O, siyasal tercihinin nasıl oluştuğunu anlatmakla işe başlıyor. Tek parti döneminin “yol parası” uygulamasının “fakirfukarayı kavurması”29, seçimlerin “açık rey, gizli tasnif”30 usulüne göre yürütülmesi
Karataş’ın tüm yaşamını etkileyecek biçimde kişiliği üzerinde etki yapan olaylar olduğu anlaşılıyor. Ancak Karataş’ın üzerinde ısrarla durduğu bu uygulamaların onun
düşüncesini belirlemede temel etkenler olduğuna inanmak güç. Çünkü aktardığı olaylara karşı tutumunun özünde haksızlığa tahammülsüzlük yatıyor. Ama Türkiye’de
insanlara haksızlığın sadece Karataş’ın sözünü ettiği İkinci Dünya Savaşı yıllarında
yapıldığını söylemek olanaksız. 1960 öncesinde de farklı nitelikte haksızlıklardan söz
edilebilir. En asından gazetelerin baskı altında tutulduğu, radyonun siyasal iktidar
tarafından sorumsuzca kullanıldığı biliniyor. Ancak Şaban Kara-taş bu dönemde
Türkiye’de olmadığından, -1959-1961 yıllarında ABD’de bulunuyordu- ya da kişiliğini büyük ölçüde belirleyen ilk haksızlıkların etkisiyle bunları göremediğinden,
CHP dönemi uygulamalarını artık belirginleşen dünya görüşünü haklı gösteren nedenler olarak benimsemiş görünüyor. TRT anılarında yazdıklarına göre de gördüğü
ilk haksızlıkları sol görüşle sürekli olarak özdeşleştirme eğiliminde. Bu sola CHP,
onun TRT’ye genel müdür atadığı İsmail Cem ve Cem’in yazılarında savunduğu sos24

İsmail Cem, a.k. s. 12.
a.k., s.13.
26
a.k., s.13.
27
a.k., s. 9.
28
A.k., s. 10.
29
Şaban Karataş, a.k., s. 9 -10.
30
Ak., s. 13.
25

Gazeteciler Cemiyeti

337

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

TRT’nin geçirdiği aşamalar

yalist partiler giriyor.
İsmail Cem halk kitleleri için “bir şeyler yapabilmek”, Şaban Karataş küçümsendiğine, ihmal edildiğine inandığı “Türk-Müslüman geleneği” ve “milliyetçiliğin”
devlet radyo ve televizyonunda bu ihmalden kurtarılması için çalıştılar. Görüşleri
temelden farklıydı, ancak TRT’nin 1964’de kurulan ve 1971’de değiştirilen statüsü
konusunda uygulamada birleştiler.
b) İsmail Cem ve Şaban Karataş’ın TRT özerkliği konusunda tutumları
TRT’nin bu iki genel müdürü, göreve geldiklerinde kurumun son derece düzensiz
bir durumda olduğu konusunda görüş birliği içindeler.31 İsmail Cem bunu “laubalilik
ve sorumsuzluğa” bağlarken, Şaban Karataş başıboşluğun nedenini “Özerklik romantizmde buluyor. Çözüm yolu her ikisine göre de yönetimde gösterecekleri başarıya
bağlı. Öncekiler TRT’yi iyi yönetememişlerdi, kendileri bu başarısızlığı giderebilirlerdi. Aslında bu duygu ve inanç yöneticiler için belki gereklidir. Ama TRT gibi ekip
hatta ekiplerin uyumlu çalışmasını zorunlu kılan hizmetin üretildiği bir kurumda,
genel müdür ve “ekibinin” aracı kendi iyi niyet ve amaçlan doğrultusunda çalıştırmaları oldukça güçtü. Nitekim bu yüzden İsmail Cem TRT’de istediği türde yayın yapabilmek için genel müdürlüğün yanı sıra çevirmenlik ve muhabirlik de yapmak zorunda kaldı.32Şaban Karataş ise özellikle “yapımcıların engellemeleriyle” karşılaştı.33
TRT’ye kuruluşunda kazandırılan yapı hiçbirinin anılarında ciddi bir irdelemeye
tabi tutulmamıştır. Şaban Karataş özerkliği eleştirmek için kısa da olsa sözünü ediyor, ancak İsmail Cem özerklikten ne kalmışsa bunun Adnan Öztrak’a ait olduğunu
belirtmekle yetiniyor. 34Şaban Karataş özerkliğin (özerklik romantizminin) bir yandan
Yönetim Kurulunu “hengâmeye” dönüştürdüğünü, öte yanda muhabir ve prodüktör
gibi kariyer hizmetlerini başıboşluğa ittiğini belirtiyor. Ona göre hizmetlerin durgunlaşması ve tıkanmasının nedeni buydu. 35
Şaban Karataş’ın özerklik konusunda verdiği bu hükümden başka bir değerlendirmesi yok. Özerkliğin kurumda yaygınlaştırılamadığı eleştirileri hatırlanırsa, nasıl
olup da hizmetleri aksattığı konusunda TRT genel müdürünün deneyimlerini öğrenebilmek aslında aydınlatıcı olurdu. Ama bu tür açıklamalar olmayınca Şaban Karataş’ın özerkliğe 1960 devrimi sonrası getirilen bir ilke olduğu için karşı çıktığı düşüncesi doğuyor.
Özerklik üzerinde fazla durulmamasına rağmen tarafsızlık, belki de yasanın ön31

İsmail Cem, a.k., s. 360; Şaban Karataş a.k., s.
Cem. A.k., s. 46, 51, 69.
33
Karataş. ak., s. 213.
34
Semih Tuğrul, İsmail Cem’in basına verdiği ilk demeçlerden birinde, “TRT’nin özerk olup olmamasının pek önemli bulunmadığını: tarafsızlığı gözeterek kurum sanki özerklik statüsüne sahipmiş gibi çalışacağını” açıkladığını yazıyor. A.g.k., s.
206.
35
Karataş, a.k., s. 26.
32
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gördüğü bir nitelik olması yüzünden daha sık sözü edilen bir kavram olmuştur. Tarafsızlıktan İsmail Cem ve Şaban Karataş’ın anladığı siyasal partiler karşısındaki tutumdur. Cem, “TRT’nin görevi iktidarların sesi olmak değildir” diyor.36 Karataş ise
göreve başladığı günden itibaren siyasi partiler karşısında tarafsız kalacağını vurguladığını hatırlatıyor.37
Bu anlayış sonucu TRT yayınlarında siyasal partilere kaçar dakika ayrıldığı hesabı yapılmıştır. Oysa herkes, bu hesapları yapanlar bile, zaman hesabı ile tarafsızlık
yapılamayacağını biliyordu. Ama TRT yerleşmiş bir ilke olarak tarafsızlığını güvence altına alacak özerkliğe sahip olmayınca bütün hesaplar günlük yapılmaya mahkûm
oldu.
3.Sonuç
1964 yılından beri TRT Türkiye’nin iki büyük partisinin, gönüllerince olmasa bile, yönetme fırsatını buldukları ya da hiç olmazsa yöneticisini atama olanağını kullandıkları bir kurum oldu. Bu olanak ellerine birden fazla kere de geçti. Fakat bugüne
kadar ki uygulama TRT yönetimine ileride nasıl bir atama yapılabileceği konusunda
belirli bir düşünce oluşturulduğunu söyleme olanağı tanımıyor. CHP önce İsmail
Cem’e sonra kurum içinden Cengiz Taşer’e görev verdi. AP, Şaban Karataş’tan sonra
Cengiz Taşer gibi TRT’den olan Doğan Kasaroğlu’nu denedi. Başka deyişle kurum
dışından fakat çok eleştiri çeken kişilerin yerini kurumdan gelen ve daha az yoruma
yol açabilecek kişiler aldı. CHP’nin İsmail Cem sonrası bu denemesinin olumsuz
sonuçlandığım biliyoruz, çünkü bizzat Bülent Ecevit, Cengiz Taşer yönetimindeki
TRT’den yakınma gereğini duymuştu. Bu gelişmelerden çıkan sonuç şu: Türkiye’de
TRT kurumunu yönetecek kişilerde hangi niteliklerin aranacağı henüz saptanabilmiş
değil. Bu konuda bilinen tek şey, atamayı yapacak partinin görüşüne yakın kişi bulunmasının gerekli olduğu. Bu nitelikte pek çok kişi arasından kimin seçileceği koşullara ve rastlantılara göre belirleniyor.
TRT konusunda çıkartılabilecek ikinci sonuç yönetim ilkelerinin henüz yerleşmemiş olmasıdır. Bunda üst yönetim kademesinde süreklilik sağlanamamasının
önemli payı vardır kuşkusuz, ama siyasal etkilere alabildiğine açık bu kurumda yönetimde sürekliliğin sağlanmasının daha uzun süre güç olacağı söylenebilir. Bir bakıma
bu durumun sonucu olarak gözlenen başka bir eksiklik tarafsızlık ilkesini anlamada
görülmektedir. Tarafsızlık siyasal partilere karşı uygulanmaya çalışılırken ilkeler iyi
saptanırsa tarafsızlığın sağlanabileceği düşünülmüştür. Oysa geçmişteki denemeler
yayınlarda kime ne kadar zaman ayrıldığı konusunda çok iyi hesaplar tutulmasına
36
37
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Karataş, a.k., s. 231.
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rağmen tarafsızlığın sağlanamadığını, kimsenin hoşnut edilemediğini ortaya koymuştur.
TRT’nin tek tek insanları ya da siyasal görüş yanlılarını hoşnut etmesi olanaksızdır; bu beklenemez de. Ama TRT’nin kamu yararı için dünyada ve Türkiye’de olanları doğru biçimde aktarması ve toplumun eğitimine katkıda bulunması herkesin beklediği hizmetin asgari gerekleridir. Bu noktalar bir bakıma herkesin kabul edebileceği
genel ilkelerdir. Onun için bu ilkelerin nasıl gerçekleştirilebileceği konusu üzerinde
de durmak gerekir. Söz konusu olan hizmet kamu hizmeti olduğu için devlet eliyle
yürütülmeye devam edilmelidir. Devlet eliyle yürütmeyi hükümet anlamında anlamamak için kurumu, siyasal etkilerin dışında tutacak biçimde düzenlemelidir. Özerklik Batı’da geliştirilen ve Türkiye’de de denenen bir yönetim biçimidir. Siyasal ortam
izin vermediği için, yönetimsel sorunlar çözülemediğinden uzun ömürlü olamamıştır.
Bir yayın aracının tarafsız olabilmesi için özerk olması, kendi kendini yönetmesi,
denetim mekanizmasını geliştirmesi, siyasal ve her türlü düşünce baskısından uzak
tutulması ve bunun gereği olarak parasal olanaklarla da donatılması gerekir.
TRT’yi bu sayılan güvenceleri olmadan da “tarafsız” biçimde yönetmeye çalışmak denenebilir. Tıpkı İsmail Cem, Şaban Karataş ve başka genel müdürlerin yaptığı
gibi, günü gününe ve her gün “tarafsızlık” tartışmaları yaparak; güncel tartışmaların
ortasında uzun vadeli programlar yapmaya çalışarak bu radyo ve televizyon kuruluşu
yönetilebilir. Ancak bunun TRT’ye yararı olmadığını geçmiş uygulamalardan biliyoruz. Kuruma yararı olmayan bir yolda ısrar etmektense özerkliği güvence altına alınmış, kendi denetim mekanizmaları güçlendirilmiş bir TRT kurulmasına çalışmak daha yararlı olacaktır.
Kaynaklar
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S

por basınının gelişmesi, spora olan ilginin gelişmesiyle yakından ilgilidir. Sporun, gazetelerde yer almaya başlaması ve spor basınının gelişmesi için, öncelikle
sporun toplumda önem ve yaygınlık kazanması gerektiği açıktır. Geniş kitlelerin izleyici ya da uygulayıcı olarak spora katılımı ise 19. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin, çalışan kitlelerin kısa sürede daha çok üretim yapmalarını sağlaması sonucu, bu kitleler boş zamana sahip olmuşlardır. Ancak azgelişmiş
bir ülke olan Türkiye’de kitlesel boş zaman sorunu, sporun geniş kitlelere inmesini
engellemiştir. Yatırım öncelikleri açısından da spor, ön plana çıkamamıştır.
Öte yandan güçlü bürokrasi geleneğinin Osmanlı toplumunda boş zamana sahip
kesim olan bürokratları masa başı işlere bağlaması, II. Abdülhamit’in kitle gösterilerine dönüşebileceği korkusuyla spor kulübü kurma girişimlerini bastırması da sporun
yaygınlaşmasını ve kitlelere inmesini engellemiştir. 20. yüzyıla kadar spor, köylerdeki güreş şölenleri, seçkin askeri ve sivil okullarda uygulanan İsveç-Alman jimnastiği dersleri ile sınırlı kalmıştır.1 1869’da ise Maarif Nezareti tarafından, beden eğitimi tüm ortaöğretim kurumlarında zorunlu hale getirilmiş, 1870’lerde futbol ve basketbol gibi takım sporlarına ilgi uyanmış, Galatasaray Lisesi ve Robert Koleji’nde
karşılaşmalar, çayırlarda koşular düzenlenmeye başlamış, zaman içinde spora olan
ilgi giderek artmıştır. Türk basınında spor yazıları da 19. yüzyılın sonlarında görülmeye başlanmıştır.
Türk basınında ilk spor yazısı 14 Mart 1891’de, bir edebiyat ve fikir dergisi olan
Servet-i Fünun’da yayınlandı. Ali Ferruh Bey’in Paris’ten yolladığı eskrim konusundaki yazı, çağdaş sporla ilgili ilkyazı oldu. Spora ilişkin kitapların yayını da aynı yıl,
II. Abdülhamit’in istibdat rejimi altında başladı. İlk spor kitaplarından birini Mektebi Sultani Beden Eğitimi Öğretmeni Faik Üstünidman, Riyaziyat-ı Bedeniye adı ile
yayınladı.
Günlük basında ilk spor yazısı ise 30 Mart 1895’te Asır2 gazetesinin İngiltere’de
yapılmakta olan at ve bisiklet yarışlarını anlatan “Yeni Bir Müsabaka” başlıklı haberidir. Selanik’te yayınlanan Asır, 16 Aralık 1895 tarihli sayısında ise Atina Olimpiyat
1

Kurthan Fişek, 1995, “Türkiye’de Spor”, Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, s.2176.
Asır, İzmir’de yayınlanan Yeni Asır’ın başlangıç noktasıdır. Selanik’in düşmesinden sonra İzmir’e gelen Asır sahipleri,
burada Yeni Asır’ı yayınlamaya başladılar.
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Oyunları’na ilişkin ayrıntılı bilgi veriyordu.
II. Meşrutiyet’in ilanıyla spor alanında görülen göreli gelişme sonucu, sportif
olaylara dergi ve gazetelerde daha fazla yer verildiği görülmektedir.
I. Dünya Savaşı öncesinde, Osmanlı basınında spor gazeteciliğinin sporu daha
çok öğretmeye yönelik olduğu, önceliğin “sıhhat ve idman”a verildiği görülür. Spor
haberlerinde önce o spor dalının nasıl uygulandığı, ardından da vücuda sağladığı yararlar anlatılıyordu. Spor yazılarının konusunu futbol, at yarışları, boks, bisiklet, atletizm, eskrim, denizcilik, havacılık, halter, güreş, halat çekme, izcilik ve beden terbiyesi oluşturuyordu. Yazılar daha çok Avrupa kaynaklı fotoğraflarla destekleniyordu.
Öte yandan Servet-i Fünun zamanla spor konulu yayınlarını klişelerle de süslemeye
başladı. Türk basınında sporla ilgili ilk fotoğraflar ise Avusturyalı Abdullah Kardeşler tarafından çekildi ve Servet-i Fünun’da yayınlandı. Daha sonraları Ferit İbrahim
ve ardından Burhan Felek de foto muhabirliği yapmaya başladılar. Dönemin foto
muhabirlerinin tümü, gazetelerin günlük işleri arasında spor fotoğrafları çeken kişilerdi. Kullandıkları Leica marka makinelerin 36 pozluk film kasetinde, günün diğer
işleri arasında spor müsabakaları kareleri de yer alırdı. Yine bu dönemlerde, foto
muhabirleri çektikleri filmleri kendi paralarıyla alırlardı. Bu nedenle fazla film sarf
etmemeye özen gösterirlerdi. 3
Zaman içerisinde gazeteler, yalnızca sporla ilgili haberler vermekle yetinmemeye,
aynı zamanda futbol maçlarıyla ilgili yorumlar da yapmaya başladılar. Spor alanındaki gelişmelere koşut olarak spor yazılarında anlatım da yeniden biçimlenmeye başladı. Anlatım futbol alanından tribünlere doğru genişledi, kitlesel bir bakış yerleşmeye başladı. Spor yazarları ayrıca, eleştiri ve gözlemde de bakış açılarını genişletmeye
başladılar.
I. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllarda, özellikle İstanbul’da, işgal kuvvetlerine
mensup askeri takımlara karşı Türk takımlarının yaptıkları futbol maçları ve kazanılan galibiyetler, milli duyguları uyandıran ve gurur okşayıcı olaylar oldu. İşgal kuvvetlerinin sansür baskısına rağmen, gazeteler milli heyecan ve duyguyu dile getirdiler.
Sporun önem kazanmasıyla, günlük gazeteler de spor haberleri vermeye başladılar. Türk basınında bir futbol maçının ilk defa günlük bir gazetede yayımlanması ise
1911’de gerçekleşti. Galatasaray Kulübü’nün ilk üyelerinden Abidin Bey (Daver),
Tasvir-i Efkâr’da Galatasaray-Tamasvar (Macar takımı) ve İstanbul KarmasıTamasvar karşılaşmalarını yayınlattı.

3
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Spor haberlerine ilgi yalnızca İstanbul basını ile sınırlı değildi. 1913’de İzmir’de
yayınlanan Ahenk, Anadolu ve Köylü de futbol haberlerine yer verdiler.
Cumhuriyetin ilanından sonraki toplumsal gelişmelerin yoğunluğu, sporu ve buna
koşut olarak yayın organlarının spora verdiği önemi de etkiledi. Akşam, bu dönemde
birinci sayfadan bile spor haberi veriyordu. Yunus Nadi Bey, 1924 yılında yayın hayatına soktuğu Cumhuriyet’in ilk sayısının birinci sayfasında yalnızca tek bir fotoğrafa yer vermişti. Bu fotoğraf, 1924 Paris Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmakta olan
Türkiye Milli Futbol Takımı’nın büyük boydaki resmiydi. 4 Öte yandan, spor basınında fotoğraf yanında karikatüre de yer veriliyordu. 1913’te Cem Bey’in çıkardığı
İdman dergisinde, Sedat Simavi spor karikatürleri çizerken, 1929’da yayın hayatına
başlayan Türkspor’da, Vakit sahiplerinden Hasan Rahmi Bey (Us) karikatürler çiziyordu. Sururi Gürman, Faruk Alpagut ve Orhan Ural da Kırmızı-Beyaz’da karikatür
çizen isimler arasında yer aldılar.
Spor basınının ilk yıllarında haberlerde kullanılan dil Osmanlıcaya dayanıyordu.
Bu arada 28 Eylül 1910 tarihinde Burhan Felek tarafından çıkarılan ve spor dergilerinin ilki ve öncüsü olan Futbol ise yarısı Türkçe yarısı Fransızca olarak yayınlanıyordu. Dergi, futbol terimlerinin Türkçeleştirilmesi için bir de anket yapmıştı. Gelen
yanıtlar şöyleydi:
“Gol: Maksat, Takım dizilişi: Kaleci, sağ arka, sol arka, sağ orta, orta, sol orta,
sağ dış, iç sağ, ileri, iç sol, dış sol”5
1928 yılındaki Harf Devriminin ardından, 1929’da Talat Mithat Hemşeri, yeni
harflerle ve Ankara’da basılan Türk Spor Dergisi’ni yayınlamaya başladı.
Bu arada, dilde sadeleştirme hareketlerinin başlamasıyla, Osmanlıcadan Türkçeye
geçiş sırasında karşılaşılan güçlükler spor gazeteciliğinde de hissediliyor, yazılarda
bazı sözcükler bazen Fransızca bazen de Fransızca-Türkçe karışımı olarak veriliyordu. Zamanla yeni Türkçe akımı yazı dilini de etkiledi ve spor basınında “ulusal maçlar”, “Ankara aytarımız Bay Vietti ile görüştü”, “Ulus’ta diyev”, “dünya duyumları
gibi başlık ve klişeler görülmeye başlandı.6
Türk basınında, spor yazarlığını meslek haline getiren ilk kişi ise Çelebizade Said
Bey (Said Çelebi) oldu. Askeri Tıbbiye’deki öğrenimini bu uğurda terk edip spor
yazarlığını meslek olarak benimseyen Çelebizade Said Bey, 1918 yılında Spor Âlemi
dergisini yayımlamaya başladı. 1929 yılına kadar yayımlanan Spor Âlemi’nin getirdiği yenilik Avrupa spor muhabirliğiydi. Yüksek öğrenimi için Paris’te bulunan Galatasaraylı atlet Suad Hayri Bey (Ürgüplü), Fransa’dan Avrupa ve dünya sporuna
4

Cumhuriyet, 5 Mayıs 1924.
Serhat Hürkan, Yıkılamayan İmparatorluk Futbol, Ümit Yayıncılık, 2000, s.36.
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Eğitim Yayınları, No.7, 1985, 7. Seminer Tutanakları içinde, s.14.
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ilişkin haberleri bu dergide aktardı. Ayrıca Fransa’daki spor yazarlarının nasıl çalıştıklarını, spor olaylarını nasıl izlediklerini anlattığı dizi makaleleri ile de spor yazarlığını tanıttı.7
Öte yandan Türk spor basınında ilk spor dergisi olan ve 28 Eylül 1910’da yayına
başlayan Futbol’un sahibi Üsküdarlı Mehmet Burhanettin Bey olarak görünüyordu.
Ancak Üsküdarlı Mehmet Burhanettin Bey, Burhan Felek idi. Burhan Felek, sekiz
sayfalık dergisinin yazılarını “M. B. İdris, M. Burhanettin, Mehmet Burhanettin,
Burhanettin” gibi imzalarla kendisi yazıyor, futbol maçı fotoğraflarını da kendisi
çekiyordu. 8
1925’te ünlü futbolcu Refik Osman Bey’in (Top) yayımlamaya başladığı ve
1940’lara kadar aralıklarla yayınını sürdüren Gol adlı dergi ise eleştiriye yönelik içeriği ile dikkati çekti. Refik Osman Bey, spordaki bozuk düzene karşı çıktığı, eleştiren, çarpıklıkları vurgulayan yazılar yazdığı için TİCİ tarafından “müebbet boykot”
cezasına çarptırıldı ve futbolculuk hayatı bu nedenle sona erdi. Ayrıca Refik Osman
Bey 1926’da “İdman Esir, İdamcı Esir” başlıklı yazısı dolayısıyla Türkiye İdman
Cemiyetleri İttifakı tarafından mahkemeye de verildi. Böylece Türkiye’de spor dergisinde yayınlanan bir yazısından dolayı mahkemelik olan ilk spor yazarı oldu.
1920’li yıllarda, günlük gazetelerde İstanbul dışından gelen spor haberleri de yer
almaya başladı. Spor Âlemi’nde, milli futbol takımının çalıştırıcısı İskoçyalı Billy
Hunter’ın yurt dışındaki maçları eleştirmesi ise spor basınının anlatımında teknik
bakış açısının gelişmesi bakımından ilk önemli aşama oldu.
Öte yandan 1920’li yıllarda, futbol takımları arasındaki rekabetin gazete sayfalarına sıçradığı günler de oldu. Ali Naci Bey (Karacan), Akşam’ın sütunlarında Genel
Sekreteri olduğu Fenerbahçe Kulübü’nün savunmasını yaparken, Cumhuriyet’te
Abidin Daver kurucularından ve ilk futbolcularından olduğu Galatasaray’ı tutuyordu.
Günümüzde de devam eden Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin basındaki temellerinin 1920’li yıllarda atıldığı görülmektedir.
Bu arada, 1926’da Galatasaraylı atlet Suad Hayri Bey (Ürgüplü), Şa-Şa-Şa dergisini yayımlamaya başlarken, Fransa’dan etkilendiği spor anlayışı ile dergide spora
eleştirel bir bakış açısı getirdi, iğneleyici ve güldürücü yazı türünü geliştirdi.9
1929’da ise Talat Mithat Hemşehri’nin yayımlanmaya başladığı Türk Spor dergisi
spor etkinliklerinin aktarılmasında İstanbul’un egemenliğinin dışına çıkılmasında
önemli rol oynadı. Türk Spor, yalnız İstanbul’daki spor etkinliklerini değil, Anadolu’nun en ücra köşelerinde olup biten spor olaylarını da aktarmaya başladı. Ancak
7
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Türk Spor ile 1931’de yayımlanmaya başlanan Olimpiyat dergisi arasında baş gösteren rekabet, ülkedeki spor okuyucusu iki dergiyi birden besleyecek kadar çok olmadığı için iki derginin de geleceğini tehdit etmeye başladı. Gazetelerin beş kuruşa satıldığı o günlerde, spor dergilerinin on iki buçuk kuruşa satılması da tiraj üzerinde
olumsuz etkiler yaratınca, iki dergi 1934 yılında Top adı altında birleştiler. Fakat Top
yayın yaşamını ancak bir yıl devam ettirebildi. Top, spor basınına renk kullanmak,
radyoya yer vermek, Nizamettin Nazif’in “Kahraman Yiğit” adlı romanını yayımlamak gibi değişiklikler getirdi. 10
1930’lardan itibaren günlük gazeteler spora daha çok yer ayırmaya başladılar. II.
Dünya Savaşı’na giden bu yıllarda Türk basınında ilk defa Haber gazetesi, 1934 yılında son sayfasını tamamen spora ayırdı ve geniş bir okuyucu kesimi, gazeteyi arkadan okumaya Haber ile başladı. 1940’tan sonra da Vatan arka sayfasını spora ayırmaya başladı. Cumhuriyet, Akşam ve Son Posta da bu akımı spora ayırdıkları sütunları arttırarak izlediler.
Türk spor basınında profesyonel spor yazıları 1930’lu yılların sonlarında çıkmaya
başladı. Daha önceleri gazetede diğer işlerle uğraşan kimseler hafta sonlarında da
spor yazarlığı yapıyordu. Spor yazarlarının geri kalanları ise dışarıda başka işleri
olup da hafta sonları izledikleri maçları yazan kimselerden oluşuyordu. Gazete ve
dergiler de spor haberlerinin yazarlarına ancak hafta sonu masraflarını karşılayabilecek ödemeler yapıyorlardı.
1930’lu yılların sonlarından itibaren, özellikle günlük gazeteler spor olaylarını gerektiği şekilde izleyebilmek ve okuyucularına aktarabilmek amacıyla kadrolarında
yalnızca sporla görevli profesyonel yazarlara yer vermek zorunda kaldılar. 11 Ancak o
tarihlerde gazete sayısının az oluşu dolayısıyla tüm basındaki spor yazarlarının sayısı
bir futbol takımını oluşturacak on bir kişiyi bulmuyordu.
Bu arada gazeteler İstanbul dışındaki önemli kentlerdeki spor etkinliklerini alabilmek için çeşitli illerde de özel muhabir ve yazar görevlendirmek zorunda kaldılar.
Ankara’da Ferit Karslı, İzmir’de Mehmet Ali Oral ve Niyazi Acun bu isimler arasında sayılabilir.
1937’de ise Talat Mithat Hemşehri’nin yayımladığı Kırmızı-Beyaz dergisi pazartesi sabahları piyasaya çıkmakla önemli bir yenilik getirdi. O zamana kadar spor dergileri maç günlerinden iki ya da üç gün sonra yayınlandıkları için günlük gazetelerle
rekabet edemiyorlardı. Kırmızı-Beyaz’la birlikte spor okuyucusu maçın ertesi sabahı
günlük gazetelerle aynı zamanda bir spor dergisi okuyabilme olanağına kavuştu. Ayrıca gazeteler spor sütunlarında yalnızca bir maçı geniş, diğerlerini sonuç halinde
10
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vermekle yetinirken Kırmızı-Beyaz tüm maçları ayrıntılarıyla sunarak büyük bir ilgi
topladı. Kırmızı-Beyaz yaklaşık bir sayfasını dünya spor haberlerine ayırmakla da
spor haberlerinin kapsamını genişletti.
Öte yandan spor basınının sert polemiklerle de tiraj kazanmaya çalışması 1930’lu
yıllarda görülmeye başlandı. Burhan Felek ile Eşref Şefik arasında polemikler sürerken Talat Mithat Hemşehri de dönemin tanınmış gazetecilerinden Salahaddin
Enis’ten Türk Spor için “Bir yazı yaz da ortalık karışsın” diye ricacı oldu. Salahaddin
Enis’in “Sporu Neden Sevmiyorum?” başlıklı yazısı, spor çevrelerinde büyük tepki
topladı, Türk Spor da tirajını arttırdı.12
1940’dan sonra da Vatan arka sayfasını spora ayırmaya başladı. Ancak gazetenin
yazı işleri müdürü Kemal Onan hâlâ spor sayfasını tek başına dolduruyordu.
Bu arada 1948 Londra Olimpiyat Oyunları ve bu oyunlarda Türk güreşçilerinin
kazandığı başarılar spor yazarlığının gelişmesi açısından önemli oldu. Kamuoyu
Londra’da olan her şeyi ayrıntılarıyla ile görmek, bilmek istiyordu. Spor yazarları
artık haberleri radyodan dinleyip yazmıyorlar, haber ve fotoğraf için özel olarak muhabir gönderiyorlardı. Daha ayrıntılı ve daha ilgi çekici haber anlayışı ise yeni kadroları ve yeni sayfaları da beraberinde getirdi. Olimpiyatların etkisiyle günlük basında
spor sayfası geleneği yerleşti. Sayfalarda daha çarpıcı fotoğraflar ve çekici başlıklar
kullanılmaya başlandı. 1948 Olimpiyatları’ndan sonra spor foto muhabirliği giderek
gelişti. Özellikle Hürriyet, spor okuyucusunun bu isteğini karşılamaya büyük önem
verdi. Olimpiyatlar için diğer gazeteler İngiltere’ye spor yazarlarını hatta spor yazarlığı ile hiçbir ilgisi olmayan seyahat meraklısı yazarlarını gönderirlerken Hürriyet
olimpiyatları izlemesi için Londra’ya muhabir Ali Ersan’ı gönderdi. Gelişmeleri günü gününe bildiren Ali Ersan’ın Londra’dan gönderdiği fotoğraflar Hürriyet’in tutunması ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasında da rol oynadı. Spor foto muhabirliği, 1948’de Hürriyet’te başlayan gelişimini 1952’de Milliyet’in spor sayfasına
önem vermesiyle sürdürdü.
1940’lı yılların sonlarında Türk sporunda ve Türk basınında “Con Kemal” adıyla
tanınan Kemal Onan ise spor basının ilk ve son spor-mizah dergisi olan Satır’ı yayımladı.
Öte yandan Türk basınında taraftar dergilerinin 1930’lu yılların sonlarından itibaren ortaya çıktığı görülmektedir. Günlük gazetelerin spora geniş yer vermeleri ve
habercilik açısından haftalık dergilerden üstün olmaları, spor dergiciliğinin yayın
politikasını değiştirmesini gündeme getirdi; böylece bazı spor dergileri kulüp dergisi
olmaya yöneldi. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Hayri Celal Atamer’in 1937’de
12
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Kemal Onan ile birlikte yayınlamaya başladığı Sarı-Lacivert, Türk spor basınının ilk
taraflı dergisi oldu. Bu yayını 1946’da Fener, arkasından Özfenerbahçe, Beşiktaş ve
Galatasaray dergileri takip etti. Böylece üç büyük kulüp arasındaki rekabet sahalardan basına sıçradı.13
1950’lilerin başında ise Türk basınında spor giderek önem kazanmış, hemen her
gazete spora geniş yer vermeye başlamıştı. Günlük gazeteler bir iki kişilik spor yazarı kadrolarıyla yetinmiyorlar, günlük spor haberlerine de sayfalarında yer verebilmek
için genç spor muhabirlerini kadrolarına alarak, spor yazılarını arttırıyorlardı.
1951 yılında Sulhi Garan’ın yayınladığı Spor Âlemi dergisi, spor yazılarını dalların uzmanlarına yazdırmakla spor gazeteciliğinde uzmanlaşmanın gelişmesine katkıda bulundu. Derginin Amerika’da bile muhabiri (Fahir Başçı) vardı.14
1958 yılına gelindiğinde ise sporu kimi zaman birinci sayfadan veren Dünya, spor
kadrosuna ayrı bir oda tahsis etmişti. Yeni Sabah da gazeteye akşam gelip sayfa hazırlamak ve gece yarısı işi bitirmek şeklindeki çalışma biçimini değiştiriyor, sabah
çalışmasını başlatıyordu. Gazetenin spor servisinde çalışan yedi kişi deplasmanları
yerinde izleyip görüntülüyordu.
DP döneminde spor en önemli konulardan biri haline gelmiş, hemen her gazete
spora yer vermeye başlamış, spor yazarlarının da sayısı artmıştı. Ancak hâlâ spor
dallarına göre uzmanlaşma yoktu. Bugün gazetelerin spor servislerinde 9-10 kişinin
yaptığını 1950’li yılların başındaki spor yazarları tek başlarına yapmaktaydı.
1950’li yıllarda Cumhuriyet, 6. sayfasında verdiği spor haberlerini, yalnızca futbola dayandırmadan tüm etkinliklerden söz etme ve sayfaya daha çok haber koyma
anlayışıyla, farklı bir bakış getiriyordu. Gazetede bisikletten kayağa kadar her spor
dalı manşet olabilirken yarım sayfada ortalama 35 habere yer veriliyordu. 15
1953 yılında Cem Atabeyoğlu ile Nuri Bosut, ilk Spor Haberleri Ajansı’nı kurdular. Günde 8-20 sayfa haber geçen Ajans 11 gazeteye haber ulaştırıyordu.
1954 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de ilk olarak günlük bir spor gazetesi yayına
başladı. Yeni İstanbul’un sahibi Habip Edip Törehan; Halit Kıvanç, Alp Zirek ve
Halit Talayer’den kurulu bir ekiple Türkiye Spor’u yayın hayatına soktu. “Saha Muhabirliği”ne işlerlik getiren Türkiye Spor, Türk basınında en yüksek tirajlı gazetelerin
40 bin bastıkları yıllarda 50 bin satıyordu. 16Türkiye Spor, 1954’te Türk Milli Takımı’nın İspanya’yı eleyerek Dünya Kupası Final Grubu’na katıldığı maçın ertesi günü
de tüm gazeteler arasında en yüksek satışa ulaştı. Ardından 1956’da Osman Kermen,
Günlük Spor gazetesini çıkarmaya başladı. Günlük Spor’da, o zaman kadar düşünül13
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memiş foto röportajlar, idman fotoğrafları, spor karikatürleri ve spor tefrikaları yayımlandı. 1958 yılında gelindiğinde ise Dünya, spor haberlerini kimi zaman birinci
sayfadan verirken, 1963 yılında da Hürriyet, spora tam sayfa ayırmaya başladı.
1960’lı yıllarda spor sayfalarına gösterilen ilgi, günlük gazeteler arasında özellikle Milliyet ile Tercüman arasında büyük bir rekabetin doğmasına yol açtı. Spor servisleri arasında ortaya çıkan rekabet birçok gazetenin 30-40 kişilik spor servisleri
kurmalarına kadar vardı. 17
Bu arada 1963’te spora tam sayfa ayırmaya başlayan Hürriyet, yedi kişilik bir
spor servisi oluşturdu. Milliyet de “star imza”, “geniş kadro”, “teknik güç” gibi özellikleri kapsayan yayın anlayışını sürdürdü. Haberi ön plana koyan Öncü gazetesi ise
1960 Roma Olimpiyatları’nda Müzahir Sille’nin güreşip güreşmeyeceği haberini
tahmini olarak değil, hastanede bekleyen muhabiri Cüneyt Koryürek aracılığıyla
“Son Dakika” olarak verdi.
Günlük gazetelerin 1960’lı yıllarda spora giderek daha çok önem vermesi, Türk
basınında spor dergiciliğinin de sonu oldu. Günlük gazeteler spor haberlerini günü
gününe verdikleri için haftalık spor dergileri güncelliklerini ve önemlerini yitirdiler.
Spor dergiciliğinin spor gazeteciliğine en önemli katkısı eleman yetiştirmek oldu.
Spor dergilerinde, spor muhabirliğini öğrenen insanlar, spor gazetelerinin bugünkü
şeklini almasına katkılarda bulundular.
1950’lilerin sonu ve 1960’ların başında spor sayfalarında fotoğraflar birden ön
plana çıkmaya başladı. Spor foto muhabirleri büyük bir artış gösterirken, bu dönem
Türk basının tipo baskı sisteminden ofset baskı sistemine geçmeye başladığı bir dönem oldu. 1967’de Erdoğan Arıpınar’ın Yeni İstanbul’a Cumhuriyet ve Yenigün anlayışını taşımasının ardından spor gazeteciliğinde ofset baskının ağırlığı görülmeye
başlandı. Necmi Tanyolaç’ın yönetimindeki spor servisinde 30’un üzerinde insan
çalıştıran Tercüman, 1968’de “renkli ve çok imzalı” spor eki vermeye başladı.
1968’de Haldun Simavi tarafından yayımlanan Foto Spor ise önemli futbol ve hatta
basketbol maçlarında renkli resimler, posterler ve fotoroman şeklinde albümler vermeye başladı. Ofset sistemine geçilmesiyle birlikte siyah beyaz fotoğraflar da yerini
renkli fotoğraf filmlerine bıraktı.
1968’de Günaydın’ın yayın hayatına girmesiyle renkli spor fotoğrafları artarken,
Orhan Baykara yönetimindeki ofset baskılı, hareketli bir dergi olan Foto Spor’un 100
bine ulaşan tirajı 60 binde oturuyor; dev posterler veren Hayatspor dergisi de tifdruk
baskısı ile yüksek tirajlara ulaşıyordu.18
17
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Türkiye’de 60’lı ve 70’li yıllar, spor basınının gelişimi açısından önemli bir dönem olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar Türkiye’de özellikle 70’li yıllarda siyasal ve ekonomik anlamda yaşanan sorunlar toplumsal ve kültürel yaşamı olumsuz
yönde etkilese de söz konusu dönemde spor basınının gelişim sürecinde herhangi bir
kesintinin olmadığı söylenebilir. Günlük gazetelerin, spora ayırdıkları sayfaların hem
sayılarında hem de yüzölçümlerinde giderek bir artış olduğu gözlenmektedir. Hatta
bazı gazetelerin, arka sayfalarını spora ayırmakla yetinmeyerek sondan iki üç sayfalarını tümüyle spor haberlerine ayırdıkları gözlenmektedir. Ancak spor basınındaki
gelişme sürecinin belirgin ölçüde hızlı bir trende girmesi için 80’li yılları beklemek
gerekecektir. Nitekim 80’li yıllar içerisinde günlük gazetelerin spor haberlerine ayırdıkları sayfa sayılarının artışının yanında yalnızca sporu konu alan gazete ve dergilerin basın yayın dünyasında art arda yer almaya başladıkları gözlenmektedir. Öyle ki
80’li yıllarda spor basını giderek kendisine özgü bir kimlik kazanırken, spor gazeteciliği de basın mesleğinde başlı başına bir uzmanlık alanı olarak gelişmiştir.
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K

amusal amaçlı ilk piyango 1917’de Donanma Cemiyeti tarafından düzenlenmiştir.1 Cumhuriyet’le birlikte piyango düzenleme hakkı 1926’da Türk Tayyare Cemiyeti’ne 1939’da da Milli Piyango İdaresi (MPİ)’ye verilmiştir.2 Gazete ve
televizyonlar tarafından düzenlenen karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek,
izlemek ve denetlemek yetkisi kuruluşun yeniden yapılandırılması sırasında MPİ’ye
tanınmıştır.3 Bu yetki daha önce valiliklere ait bulunuyordu.
Lotarya (piyango) hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Cumhuriyet dönemlerinde
dini açıdan tartışma konusu olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu 90’lı yılların başında piyango ve benzeri şans oyunlarının kumar sayıldığı ve
İslam dinince yasaklandığı yolunda bir fetva vermiştir. Ancak, aynı fetvada “gazetelerin okuyucularına vermekte olduğu otomobil, apartman katı vs. gibi şeyler piyango
hükmünde değildir. Çünkü bunda, ödenen para ile gazete satın alınmaktadır. Gazeteden kur’a usulü ile okuyucularından bir kısmına çıkan otomobil vs. gibi şeyler hediye hükmündedir” denilerek medyanın lotarya/promosyon kampanyalarına ise onay
çıkmıştır.
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında lotarya yasaktır. 1931 Matbuat Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra toplanan Birinci Basın Kongresi’nde “doğruyu ve
ciddiyi sansasyon ve laubaliliğe feda etmeyecek” bir kalite gazeteciliğine geçilmesi
gerekliliği üzerinde durulmuştur.4
Ankara’da 1975 tarihinde toplanan İkinci Türk Basın Kurultayı’nda promosyona
karşı çıkılarak “basın organlarının okuyucu kazanmak için ‘lotaryacılık’ yerine yayını zenginleştirmeleri” gerektiği karara bağlanmıştır.5 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin
düzenlediği “Basın Kurultayı’92”‘de de okurun gazete seçiminde haber ve görüşlere
saygıdan çok promosyon ve lotarya bağımlılığının öne çıktığı vurgulanarak bu durumun sona ermesi gerektiği vurgulanmıştır.6
Basın Kurultayı’92’den 11 yıl sonra toplanan İletişim Şurası’nın Basın Komisyo1
Osmanlı Devleti’nde “lotarya” sözcüğü kullanılarak piyangodan söz edilen ilk eser, 1792 tarihli Ebubekir Ratip Efendi’nin elyazması Nemçi Seyahatnamesidir. (Mete Tuncay, Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli Piyango İdaresi, 1993.)
2
9 Ocak 1926 tarih ve 710 sayılı Kanun; 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı Kanun
3
6 Haziran 1988 tarihli 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
4
Birinci Basın Kongresi (25 Mayıs 1935), Ankara, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 1975, s.29.
5
İkinci Türk Basın Kurultayı (19-21 Aralık 1975), Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 1976, s.86.
6
Metin Aksoy (Yay. Haz.), Basın Kurultayı’92, Ankara, ÇGD Yayınları, 1993, s.176-229.
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nu Raporu’nda bu konuya değinilmemiştir.7 Türkiye Gazeteciler Sendikası başta olmak üzere basın meslek kuruluşları, medyada özellikle 90’lı yılların başında çılgınca
bir yarışa dönüşen promosyon bağımlılığına ve gazeteciliğin yok edilmesine karşı
çıkmaktadırlar.
1. Osmanlı Dönemi
Orhan Koloğlu, ilk lotaryanın Hadika tarafından yapıldığını belirtir. Hadika, tohum ve fidan dağıtmaya yönelik bir promosyonla dergiye abone olmayı özendirmeye
çalışmıştır.8 Osmanlı döneminde Jamanak9 1908’de, Beyrut’ta çıkan Le Réveil10
1913’te, on beş günde bir yayımlanan Şehbal da Birinci Dünya Savaşı yıllarında
promosyon kampanyaları düzenlemiştir.11
Hürriyet’in kurucusu Sedat Simavi, Cumhuriyet kurulmadan önce de Babıâli’de
tutunabilmek için çıkardığı gazete ve dergilerde lotarya yapmıştır.12 1918-1950 tarihleri arasında yapılan lotaryalarda 11’i parasız olmak üzere dağıtılan yerli ve yabancı
yazarlara ait kitap, broşür ve kartpostalların sayısı toplam 197’ye ulaşmıştır.13
2. Cumhuriyet’in ilk yılları
Cumhuriyet döneminde de gazetelerin sıklıkla kampanya düzenlendiği görülmektedir. Vakit 1926’da (kalem, kitap kuponu) 14, Akşam 1927’de (İstanbul’un nüfusunu
bilene altın saat)15, Cumhuriyet 1926’da (tayyare piyangosu kuponu) 16, 1928’de (7
bin liralık hediye kuponu) ve 1929’da (ucuzluk kuponu ve güzellik yarışması çekilişinde kazanana 115 lira ve beş kişiye üçer aylık gazete aboneliği) 17 lotarya yapmışlardır.
Son Saat, 1928’de gazete tasarımına yönelik ankete katılanlara altın,18 Akşam
1929’da 500 liralık kıymetli eşya piyangosunda çikolata, şeker ve kitap,19 Vakit1930’da Güzel Gözler Müsabakası çekilişinde yazı ve fotoğraf makinesi, gramofon, muhtelif kokular ve kolonya20 dağıtmıştır.
3. İlk sayıda promosyon
Tek Parti yönetimi döneminde Serbest Fırka hareketiyle birlikte yayın hayatına
7

İletişim Şurası (20-21 Şubat 2003), Ankara, 2003.
Orhan Koloğlu, (Yayına hazırlayan), “1870’den Beri Promosyon Var”, Bir Zamanlar Bâb-ıâli, TGC Yayınları, 1998,
s.74-83.
9
Aslı Ulusoy, “Otuz Kupona Piyano”, Cumhuriyet Dergi, S.503, 15 Kasım 1995, s.1-4.
10
Orhan Koloğlu, a.k., s.74-83.
11
Yusuf Yıldırım, “Şehbal’in Hediye-i Nakdiye Kurası”, Tarih ve Toplum, Nisan 1996, s.55-57.
12
Muzaffer Gökman (Haz.), Sedat Simavi, İstanbul, 1970, s.45.
13
A,k., s.341-359.
14
Bizim Gazete, 24 Kasım 1995.
15
Orhan Koloğlu, s.74-83.
16
A.k.
17
Emin Karaca, Cumhuriyet Olayı, Altın Kitaplar Yayınevi, 1994, s.44-50.
18
Orhan Koloğlu, a.k., s.74-83.
19
Akşam, 15 Kasım 1929.
20
Vakit, 15 Ocak 1930.
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başlayan Son Posta ve Yılmaz okuyucu kazanabilmek amacıyla ilk günden promosyon kampanyaları düzenlemişlerdir.
Selim Ragıp Emeç, Zekeriya Sertel, Halit Lütfü Dördüncü ve Ekrem Uşaklıgil’in
çıkarttığı Son Posta tombala kuponu yayımlayarak kazananlara hediyeler ve ikramiye vermiş; ayrıca her ay çekiliş yaparak 1000 lira dağıtmıştır.21Yılmaz da yayımlandığı ilk gün 1 Ocak 1931’de okuyucularına bedava gazete ve yılda 5000 kuruşa kadar
kâr payı vermiştir.
Benzer promosyon kampanyalarını 1940’lı yıllarda Tasviri Efkâr, Tasvir, Yeni İstanbul; 1950’li yıllarda Milliyet, Akın, Hakikat, İstanbul Ekspres, Son Havadis, Tercüman; 1960 ve 1970’li yıllarda Hür Vatan, Son, Günaydın, Hafta Sonu, Gün;
1980’li yıllarda Bulvar, Güneş (G.Cıvaoğlu-Asil Nadir), Tan, Posta (Haldun
Simavi), Ankara Ulus, Gölge Adam, Gazete, Bugün, Sabah; 1990’lı yıllarda Meydan,
Akşam, Takvim, Ateş, Son Havadis, Güneş(Ilıcak), Yeni Binyıl, Star; 2000’li yıllarda
Son ve Günaydın (Bilgin) piyasaya ilk çıktıklarında çok daha kapsamlı ve yaygın
şekilde yapmışlardır.
Tablo 1: İlk çıkış sırasında lotarya/promosyon yapan dergi ve gazeteler
Gazete
İlk Çıkış
Hacıyatmaz(**) 1921
15 günlük çocuk dergisi
Son Posta
27.7.1930
Yılmaz

1.1.1931

Son Telgraf
(Akşam gaz)
Tasviri Efkâr

4.3.1937
2.5.1940

Tasvir

30.3.1945

Milletin Sesi
Kiracılar(*)
Yeni İstanbul

8.11.1948
1948
1.12.1949

Sahibi
Sedat Simavi

Fiyatı
5 Kuruş

Zekeriya Sertel
S. Ragıp Emeç
Yusuf Ziya
(Mesul Müdür)
Ethem İzzet

5 Kuruş
5 Kuruş
3 Kuruş

Benice
Ebüzziya Zade
5 Kuruş
Velid
Ziyad T. Ebüzziya 10 Kuruş
Rıza Koşkun

10 Kuruş

Habib Edip
Törehan

10 Kuruş

A.Naci Karacan

10 Kuruş

Sizin Dergisi (*) 1950
Milliyet

21
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3.5.1950

Çıkış Promosyonu
25 kupon gönderene 50 krş
kıymetinde hediyeler
1000 lira
Bedava gazete, 100 kişiye
10.000Tl piyango, indirim kuponu
500 okuyucuya mükâfat; para,
Kadın ve erkek eşyaları
Büyük müsabaka radyo,
kumaş, kol saati vb.
Sinema ve edebiyat müsabakası;
kumaş, kol düğmesi, cüzdan, vb
300 kitap
2.500 lira değerinde arsa
Bir öğrenciye üç yıllık 10 bin
liralık Avrupa bursu; 9 okuyucuya 3
altın,3 gümüş, 3 çelik kol saati
Akdeniz seyahati, buzdolabı,
pikaplı portatif radyo
2000 okuyucuya, 50 bin

Leyla Tavşanoğlu, “Promosyon”, Cumhuriyet, 4 Ağustos 1996; Son Posta, 27 Temmuz 1930.
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Akın
29.8.1951
(Akşam gaz.)
İstanbul Ekspres 30.8.1951
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Recep Bilginer

10 Kuruş

Mithat Perin

10 Kuruş

18.10.1951

Hüsnü Yaman

15 Kuruş

1.1.1953
23.3.1953

C. Sait Barlas
Hamid Şendur

10 Kuruş
10 Kuruş

15.3.1954

Nusret Safa
Coşkun

10 Kuruş

Medeniyet
12.4.1954
Halkçı (Ankara) 23.5.1954
CHP’nin yayın organı

Feyzi Boztepe
Nihat Erim

10 Kuruş
15 Kuruş

Tercüman
Hür Vatan
Hareket
Son Haber
(Ank.Akşam)
Son
Hafta Sonu

26.5.1955
26.2.1961
24.11.1962
8.6.1963

Semih Tanca
15 Kuruş
A.EminYalman 25 Kuruş
Suat Ulagan
25 Kuruş
Süreyya Sofuoğlu 25 Kuruş

20.6.1966
29.1.1967

Haldun Simavi
15 Kuruş
Hür Dağıtım A.Ş 25 Kuruş

Günaydın

26.11.1968

Haldun Simavi

35 Kuruş

Gün
Yeni Tanin
(Ankara)
Anadolu
(Ank.Akşam)
Bulvar
/Tercüman
Güneş

3.1.1972
1.4.1972

25 Kuruş
25 Kuruş

29.4.1981

Haldun Simavi
Burhanettin
Gönen
M. Kurucuoğlu

10.1.1982

Ömer Borovalı

10 Lira

19.2.1982

20 Lira

Haftanın Sesi
(Haftalık)
Tan
Ankara Ulus

10.9.1982

Ö. Çavuşoğlu
A. Kozanoğlu
G. Cıvaoğlu
/M. Ali Yılmaz
/Asil Nadir
Metin Hasoğlu

23.5.1983
19.12.1983

Haldun Simavi
Haldun Simavi

10 Lira
20 Lira

Hakikat
(Akşam)
Son Havadis
İstanbul Haber
(Akşam)
Yeni Gün

Gazeteciler Cemiyeti

5 Lira

30 Lira

Lira değerinde hediyeler
Otomobil, buzdolabı, arsa;
Atina uçak bileti
Hırsız kim Müsabakası Lüks
radyo, motosiklet,
naylon çorap
Yılda 50 bin liralık ikramiye7 çekilişte
Film yıldızı müsabakası
Her okuyucuya 2.500
liraya günlük sigorta
Arsa ödüllü yarışma
Cumhurbaşkanı ve Başbakan
kim olacak?
Arsa ve hediye kuponu
Her 10 günde 20 okura 1000
liralık mükâfat, Sınıfını pekiyi
ile geçen öğrenciye hediye
250 bin liralık çekiliş
Avrupa Gezisi
Her hafta 1000 lira toto
Yaz tatili, gazino daveti
Bisiklet, buzdolabı vb.
Her hafta 10 hediye
Avrupa yaz tatili
Mercedes ve Chevrolet araba,
altın anahtar hediye pulları çekilişi
Televizyon çekilişi
Ayın en ilginç olayını
bilenlere hediye çekilişi
Her gün ücretsiz mini ilan pulu
5 işyeri, 5 otomobil, her
çeşit elektrikli ev aleti
129 milyon TL ikramiye çekilişi

Her hafta Bodrum’da arsa,
3 otomobil, 30 bin lira para
Her gün 1 milyon liralık piyango
Her ay 20 okuyucuya
3 aylık ev kirası
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Posta

12.3.1984

Haldun Simavi

Sabah

22.4.1985

Dinç Bilgin

Gölge Adam

5.5.1986

Gazete

8.10.1988

Haldun Simavi
/Veb Holding
Hürriyet

Bugün

7.3.1989

Dinç Bilgin

Meydan

12.12.1990

Akşam

14.9.1994

Refik Aras
(A.Doğan)
M. Ali Ilıcak

Takvim

27.12.’94

Dinç Bilgin

Ateş
Son Havadis

5.12.1995
15.1.1996

Güneş

4.2.1997

Dinç Bilgin
Mustafa Özkan
Aydın Doğan
M. Ali Ilıcak

Star

11.3.1999

Cem Uzan

Yeni Binyıl
Son
(Sabah Gr.)
Günaydın
(Sabah Grubu)
Habertürk
Tercüman

24.12.1999
9.01.2002

İ. Esen/Sabah
Göksel Avcı

18.3.2002

Y. Azizoğlu

18.12.2002
17.01.2003

Ufuk Güldemir
M.Ali Ilıcak

Karar

7.03.2016

M.Karaalioğlu
Y. Ziya Cömert
M. Ocaktan
Mehmet Aydın
(Sahibi)

Osmanlı’dan 12 Eylül’e promosyon

10 Lira

40 geline 40 gelinlik
500 bin liralık çeyiz
30 Lira
Dayalı döşeli ev, 5 otomobil,
21 renkli TV vb.
50 Lira
Kazı kazan-10 yıldızı
bulana 350 bin lira para
200 Lira
Tıka basa dolu market, dayalı
döşeli ev, minibüs
100 Lira
Yüzme havuzlu villa, iki araba
20 TV-video. 22 Mart’ta başladı.
Fiyat 200 Lira oldu.
300 Lira
10 otomobil, 30 TV, video,
müzik seti
14.000 TL. Her okura mekanik uçlu kalem
silgili kalem; 5 kupona
Tarkan yazbozu
3.000 Lira Kazı kazan/Her gün 5000
bisiklet
10.000 TL Buzdolabı
10.000 TL 339 kupona 37 ekran, 449
kupona 55 ekran televizyon
15.000 TL Her gün 16 sf bulmaca, kolej
deneme sınavı
130.000 TL Herkese bir paket ithal makarna,
Luna yağ, Pringles kraker; şans kartı
ile 100 milyar liralık ev ve otomobil
100.000 TL Her gün bir kitap
100.000 TL Kaçak yakala cebindeki
1 milyarı al!
İthal yemek takımı
200.000 TL 25 kupona dünya klasikleri
100.000 TL Beyaz sayfa gazetesiyle birlikte (250
bin lira) 18 kupona Fethullah Gülen’in
Hz. Muhammed’in Hayatı kitabı
75 Kuruş 1904 sayfa 8 kitaplık
tarih seti

Kaynak: 1930’dan sonra çıkan gazetelerin ilk sayıları
*Orhan Koloğlu, Bir Zamanlar Bâb-ıâli, 1998.
**Muzaffer Gökman (Haz.), Sedat Simavi, 1970.

İlk çıkış sırasında yapılan en ilginç ve etkili promosyon kampanyaları, Haldun
Simavi’nin Günaydın’ı ile 1968’in sonunda başlamıştır. Daha sonraki yıllarda da
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1982’de Güneş, 1983’te Tan, 1985’te Sabah, 1999’da da Star’ın medya dünyasına
girmesiyle birlikte Babıâli’de lotarya yarışı yaşanmıştır.
4. İlk promosyon yasağı / Yasak delen lotaryalar
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk basınının okuyucu kazanmaya yönelik lotarya
ve promosyon kampanyaları, 25 Temmuz 1931’de Matbuat Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte yasaklandı. 22 Bu yasak söz konusu yasanın yürürlükten kalktığı 27
Temmuz 1950 tarihine kadar hukuken devam etti. Bu yasadan sonra gazeteler kupon
dağıtmaktan vazgeçmişlerdir.23
Yasaklı dönemde Sedat Simavi’nin çıkardığı Cumhuriyet Halk Fırkası’nın organı
Karagöz’ün 13 Mayıs 1939 tarihli sayısında duyurulan “Harp olursa hangi taraf kazanır” başlıklı ödüllü ankete izin verilmediği görülmektedir.24Ancak gazeteler, doğrudan kupon yayınlamak yerine bu kez genel kültür yarışmaları düzenleyerek kurada
kazananlara para, eşya ve giyecek-yiyecekten oluşan çeşitli armağanlar vermiş ve
yasağı bu yolla delmişlerdir. Yasağı koyan CHP iktidarının, yayın organı Ulus bile
1950 genel seçimlerinden hemen önce benzer bir promosyon kampanyası düzenlemiştir.25Son Telgraf ve Haber Akşam Postası düzenledikleri yarışma programlarıyla
okuyucularına çeşitli hediyeler dağıtmışlardır.26Cumhuriyet İkinci Dünya Savaşı yıllarında şeker, un, tuz gibi temel besin maddelerini promosyon olarak vermiştir.27Tasviri Efkâr ve Tasvir de lotaryanın yasaklı olduğu savaş yıllarında kazananlara kadın
çorabından kravata, sabundan kolonyaya ve sinema biletine kadar çeşitli armağanların verildiği genel kültüre yönelik bilgi yarışmaları düzenlemiştir.28
İkinci Dünya Savaşı sonrası çok partili döneme geçiş sürecinde yasak delinmiş,
yayın dünyasında görülen hareketlilik içinde promosyon kampanyaları da artmış ve
yaygınlaşmıştır. Gazetelerin yanı sıra dergilerin de özellikle yeni çıkan yayınların
lotarya yapmaları dikkat çekmektedir. Kartallar, Liseli, Şark Dünyası dergileri ile
Milletin Sesi29 ve Kiracılar gazeteleri 1950 yılı öncesinde düzenledikleri kampanyalarda çeşitli hediyeler dağıtmışlardır.30
Hürriyet 1948’de yayına başlamasından iki ay sonra düzenlediği kampanya ile il-

22
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 4, C.3, İ.35, 25 Temmuz 1931, s.371 (Madde 36 - Gazete ve mecmualar kendi namlarına
piyango, tombala ve saire gibi her hangi bir suretle tali ve kura oyunları tertip edemiyeceği gibi böyle tertiplerin kupon ve yazı
ve ilânları gazete ve mecmualarda neşredilemez. Hilâfına hareket edenler iki yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasile
mahkûm olurlar).
23
Topuz, a.k., s.191.
24
Korkmaz Alemdar, İletişim ve Tarih, Ümit Yayıncılık, 2001, s.245.
25
Ulus, 12 Mart 1950.
26
Son Telgraf, 1 Nisan 1937; Haber Akşam Postası, 10 Ekim 1940.
27
Leyla Tavşanoğlu, A.k., s.12.
28
Tasviri Efkâr, 2 Mayıs 1940; Tasvir, 30 Mart 1945.
29
Milletin Sesi, 1, 8 Kasım 1948.
30
Örnekler için bakınız: Orhan Koloğlu, “1980’den Beri Promosyon Var”, Bir Zamanlar Bâb-ıâli, Yay. Haz. Orhan
Koloğlu, TGC Yayınları, 1998, s.74-83.
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kokulu pekiyi derece ile bitirenlere birer kitap hediye etmiş, ertesi yıl da yayıncılıkta
olduğu gibi promosyonda da yeni bir anlayışı getirmiş ve kapsamlı bir kampanya
düzenlemiştir.31Hürriyet’in daha sonraki yıllarda düzenlediği lotarya ve promosyon
kampanyalarına ad olarak, Sedat Simavi’nin kendisi için uğur saydığı yedi
mı32verilmiştir: 7 Murat Otomobil Kampanyası, 7+77 Armağan Paketi, 7x7 Otomobil Armağanı, 777 Okura Maç Bileti Kampanyası vb. Erol Simavi, bu uğur rakamının “7 Gün” Dergisi’nden geldiğini söylemiştir. Simaviler 7’nin uğuruna o kadar
önem vermişlerdir ki gazete içinde her ayın yedisinde yapılan çekilişte yedi Hürriyet
çalışanına toplam iki milyon 200 bin liralık ikramiye dağıtmıştır.33
Yeni İstanbul, yayın hayatına girdiği 1 Aralık 1949’da, Ali Naci Karacan’ın yönetiminde ilk sayısı 3 Mayıs 1950’de çıkan Milliyet de 26 Mayıs 1950’de büyük bir
promosyon kampanyası başlatmışlardır.
Son Telgraf gazetesi ise Amerika, Avrupa, Afrika, Akdeniz, Karadeniz turlarının
yanı sıra okurlarını Hacca da göndermiştir. Yoğun ilgi nedeniyle gazete, 50 yıl sonraki benzer uygulamalara ilham veren 12 günlük “mega kupon” yöntemi ile tiraj artışını sürekli hale getirmeye çalışır!34
5. Promosyona DP vizesi
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden iki ay sonra yürürlüğe giren35 Basın Kanunu ile lotarya ve promosyon yasağı kaldırılır. Yasağın kalkması üzerine saygın ve
ciddi yayın organlarından, dergilere ve akşam gazetelerine kadar basının büyük bölümü adeta patlayan lotarya ve promosyon kampanyalarıyla tiraj kazanmaya çalışmıştır.
O yılların ciddi yayın organlarından Yeni İstanbul,36 yayın hayatına yeni başlayan
Akın, Hakikat, İstanbul Ekspres, İstanbul Haber büyük rakamlara ulaşan piyangolar
düzenlemişlerdir.37Cemil Sait Barlas’ın Son Havadis’i de Rita Hayworth’a benzeyen
genç kızların katılabileceği bir yarışma38 açmıştır. Çiçek ve Resimli Roman dergileri39 ile DP’nin Zafer ve CHP’nin Halkçı’sı da lotarya ve promosyon kervanına katılmıştır!40
31

Hürriyet28 Haziran 1948, 1 Mayıs 1949.
Muzaffer Gökman (Haz.), Sedat Simavi, 1970, s.95.
33
Emin Çölaşan, “Erol Simavi Konuşuyor: ‘Ne Uşak Oluruz, Ne Yağcı’”, Hürriyet, 3 Mayıs 1988.
34
Son Telgraf, 3-15 Temmuz 1950.
35
Resmi Gazete, 27 Temmuz 1950.
36
Yeni İstanbul, 1 Aralık 1950.
37
Akın, 22 Mayıs 1952; İstanbul Ekspres, 30 Ağustos 1951; İstanbul Ekspres, 20 Aralık 1951; İstanbul Haber, 23 Mart
1953.
38
Son Havadis, 1 Ocak 1953.
39
Orhan Koloğlu, “1980’den Beri Promosyon Var”, Bir Zamanlar Bâb-ıâli, Yay. Haz. Orhan Koloğlu, TGC Yayınları,
1998, s.74-83.
40
Zafer, 8 Ocak 1954; Halkçı, 23 Mayıs 1954; Ulus, DP tarafından 16 Aralık 1953’te kapatılmasından iki gün sonra Yeni
Ulus, 23 Mayıs 1954 tarihinden itibaren de Halkçı adıyla çıktı; 10 Haziran 1955 tarihinden itibaren yeniden aynı adla yayımlanmaya başladı.
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a- Hürriyet kazanıyor!
Hürriyet 1954 seçimlerinden sonra her ay 20 kupon biriktiren okuyucular arasında yapılan çekilişte kazanan bir kişiye faizsiz, kefaletsiz ipoteksiz 20 bin lira “mesken kredisi” vermiş; bu para her ay 83 lira 33 kuruş tahsil edilerek 20 yılda geri
alınmıştır. Kampanya 1 Kasım’da başladığında 163.300 olan tiraj 185 bine çıkmış,24
Ekim 1955’te son kupon yayımlandığında Hürriyet’in kasasına 22 bin dolayında artan gazete satışı nedeniyle yıllık ek gelir 792 bin liraya (=10 kuruşx22.000x360)
ulaşmıştır.
Hürriyet’te mesken kredisi için ilk kupon verdiğinde Yeni Sabah da bir kampanya
başlatmıştır. Gazete, “Borç değil, kredi değil hediye’dir” sloganıyla “Hayat pahalılığı
karşısında muhterem okuyucularının mesken ve her türlü zaruri ihtiyaçlarına iştirak
maksadıyla yarım milyon lira” dağıtacağını ilan eder.41 İstanbul Ekspres de fiyatları
1.000-3.000 lira arasında değişen 30 arsa ve 3.500 lira değerinde 140 adet saat, kumaş, banka cüzdanı ve kadın çantası vereceğini duyurur.42Hürriyet ve İstanbul Ekspres’in bu kampanyalarını Zafer eleştirir. Başyazar Mümtaz Faik Fenik, “Gazete
sürüm temin etmek istiyorsa, bunu talih oyunları dışında meşru yollardan kamuoyu
yolundan temin etmeli, haberleri, resimleri, yazıları ve baskısı ile okurun ilgisini
çekmelidir.” eleştirisi ile yarım asır önceden o günün basını ve bugünün medyasındaki hastalığa dikkat çekmiştir.43 Tarihin garip cilvesi, Fenik’in bu eleştirilerinden
altı ay sonra Zafer de benzer bir kampanya ile okuyucularına mesken ikramiyesi
vermiştir!
Gazeteler lotaryalarla tirajlarını arttırabilmek amacıyla kampanyalar düzenlemeyi
sürdürmüşlerdir. Millet 1954’te kömür,44 Cihad Baban’ın 1955’de çıkardığı Tercüman 250 bin lira para,45Vatan aynı tarihlerde para ve kitap, 46Hürriyet 1955 yaz döneminde sınıfını geçen orta dereceli ve yüksek okul öğrencilerinden test deneme sınavında ilk üçe girenlere toplam 6.800 lira “tatil mükâfatı” dağıtmıştır.47
b- Aldatılan okuyucu
Gazetelerin okuyucuları mağdur eden promosyon uygulamaları DP iktidarının ilk
yıllarından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Zafer, Hürriyet’in kampanyasına
benzer şekilde bir yıl süreyle her ay kurada kazanan bir okuruna 10 bin lira mesken
ikramiyesi vereceğini ilan etmiştir.48Ancak 30 Kasım’da okuyuculardan geldiğini

41

Yeni Sabah, 1 Kasım 1954.
İstanbul Ekspres, 8 Kasım 1954.
43
Mümtaz Faik Fenik, “Gazeteciler ve Piyango”, Zafer, 14 Kasım 1954.
44
Millet, 14 Kasım-11 Aralık 1954.
45
Tercüman, 26 Mayıs 1955; Tercüman, 1 Ocak 1956.
46
Vatan, 1 Mayıs 1955.
47
Hürriyet, 1 Temmuz 1955.
48
Zafer, 1 Haziran 1955.
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iddia ettiği istekler nedeniyle kampanyayı durdurarak, yerine her hafta iki bin lira
ikramiyeli “Futbol Tahmin Müsabakası”nı başlattığını açıklar. Tercüman ise 1955’de
yayın hayatına ilk girdiğinde başlattığı para ikramiyesini yılsonunda kesmiş, farklı
bir kampanya düzenlemiştir.
Kemal Uzan’ın sahibi olduğu Yeni İstanbul da “kredili kupon” karşılığı vereceğini duyurduğu 12 ciltlik ansiklopedinin ilk dördünü dağıttıktan sonra kampanyayı
durdurmuştur.49
Okuyucunun o tarihte tek güvencesi Borçlar Kanunu idi. Promosyon kampanyasına katılan okuyucunun, taahhüdünü yerine getirmeyen gazete aleyhine maddi ve
manevi tazminat davası açma hakkı vardı. 50 Ancak, öngörülen cezai yaptırımların
uygulandığına ilişkin bilgi yoktur.
6. Promosyona DP yasağı
Demokrat Parti, 2 Mayıs 1954’te büyük bir çoğunlukla yeniden iktidara geldikten
sonra basını baskı altına almaya yönelik yeni düzenlemelere gider; bu arada lotarya
ve promosyon yapan basına kâğıt tahsisi yasaklanır. 51Yasak kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Tercüman, Yeni İstanbul, Dünya, Akşam ve Yeni Sabah promosyon
kampanyalarına son vermişlerdir.52
Promosyon yasağından en büyük zararı Hürriyet görmüştür. Yasa kapsamı dışında kaldığı yolundaki başvurusunun reddedilmesi üzerine Hürriyet’in kitap kampanyası ve dispanser açarak ayni yardımda bulunması yasaklanır. 53
Bu yüzden Hürriyet, tirajını 20 bin artıran kitap kampanyasını durdurmak zorunda kalmış; bu kitapları ancak altı yıl sonra yeni bir kampanya ile okuyucularına dağıtabilmiştir.
Yeni Sabah’ın 1956 yılında düzenlediği “Türkiye’nin En Mes’ut Çiftini Arıyoruz” adlı yarışma da söz konusu Bakanlar Kurulu kararına takılmıştır.54Basındaki
lotarya ve promosyon kampanyalarına, yasak kararnamesiyle birlikte yaklaşık beş yıl
ara verildiği görülmektedir.
Öte yandan, sürdürülen lotarya ve promosyon kampanyalarına karşın gerek 50’li
gerekse 60’lı yıllarda gazetelerin birbirleriyle rekabetlerinde içeriğin ön planda oldu49

Yeni İstanbul, 8 Ekim 1972.
Resmi Gazete’nin 4 Şubat 2011 tarihli nüshasında yayımlanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kaldırılan
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 41’inci maddesi.
51
Resmi Gazete, 9 Şubat 1956: Hükümete ülkedeki tüm ekonomik yaşama müdahale yetkisi veren Milli Korunma Kanunu’nun 21’inci maddesine dayanılarak basına tahsis edilen kâğıt miktarını kısıtlayan 7 Şubat 1956 tarih ve 4 /6619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “... piyango ve bu mahiyette aynî ve nakdî ikramiyeler tertip eden gazeteler”e Türkiye Selüloz ve
Kâğıt Fabrikaları İşletmesi’nden kâğıt verilmesi ve ithal kâğıt için de döviz tahsis edilmesi yasaklanmıştır. Baskı ve yasakl ar,
DP’nin politikalarına özellikle 1950’li yılların ikinci yarısında damgasını vurmuştur.
52
Tercüman, 12 Şubat 1956; Yeni İstanbul, 11 Şubat 1956.; Dünya, 10 Şubat 1956; Akşam, 10 Şubat 1956; Yeni Sabah, 13
Şubat 1956.
53
Hürriyet, 19 Şubat 1956.
54
Korkmaz Alemdar, A.k., s.245-246; Yeni Sabah, 7 Ağustos 1956; Yeni Sabah, 9 Eylül 1956.
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ğu dikkat çekmektedir.
O yıllarda gazetecilik yapan Orhan Koloğlu, kamuoyunda saygınlığı olan gazetelerin ilgi çekecek yazı, röportaj, dizi ve araştırmalarla okuyucu kazanmaya çalıştıklarını örnekler vererek anlatmaktadır. 55
7. Promosyonun kurumsallaşması
Türkiye’de politik promosyon örneği olarak nitelendirilebilecek lotarya kampanyasının ilk kez Hürriyet tarafından yapıldığı görülmektedir. DP iktidarının 27 Mayıs
1960’da devrildiği günlerde Hürriyet’in düzenlediği promosyonun tiraj artırmanın
yanı sıra, askeri yönetime destek veren politik bir mesajının bulunduğu da göz ardı
edilmemelidir. Askeri yönetim, devletten alacakları toplam 238 milyon lira tutan
“vatandaşların”, kasasında “metelik” kalmayan Hazine’nin kapısına dayanmasını
gerekçe göstererek çözüm yolunu “Hürriyet İstikrazı Tahvilleri” çıkararak borçlanmada bulmuştur.
“İnkılâp Hükümetinin çıkardığı Hürriyet İstikrazı Tahvillerinin, iktisadî hayatımızda ikinci bir 27 Mayıs olduğuna inanan gazetemiz, her memleket davasında olduğu gibi, bu işte de kendisini okuyucularına karşı vazifeli addetmiştir” diyen Hürriyet, hem bu tahvillere okuyucularının sahip olmasını teşvik etmiş56 hem de gazetenin
logosunu biriktirip her ay kuraya katılan okuyuculardan kazanan 16 kişiye 200 bin
liralık Hürriyet İstikrazı Tahvili dağıtmıştır.57 Böylece dört yıl süren promosyon yasağı 27 Mayıs İhtilal Hükümeti’ne destek amacıyla düzenlenen bu kampanya ile birlikte delinmiştir! Aralanan bu kapı, Ahmet Emin Yalman’ın, 1961’de çıkarmaya başladığı Hür Vatan’ın düzenlediği seyahat yarışması ile ardına kadar açılmıştır.58Ertesi
yıl kuponla kitap dağıtmaya başlayan Hürriyet’in Temmuz 1962’ye kadar 25 kitap
verdiği görülmektedir.59
Hürriyet’in, DP iktidarı döneminde zenginliğin simgesi haline gelen “her mahallede bir milyoner yaratma” hayalinin peşine takılan okuyucularının umutlarına hitap
eden bir promosyon uygulaması yaptığı anlaşılmaktadır.
Bu doğrultuda düzenlenen “Milyonerler Gibi Yaşam”ın vaat edildiği Roma, Atina
ve İstanbul’da kralların kaldığı otellerde yedi gün yedi gece tatil 60ve 100 kişiye milyon61kampanyaları, bir milyon liralık ikramiye çekilişleri62 ile “Define sandığından
kucakla para dağıtılacak. Artık düşmeyeceksiniz dara, denizde kum sizde para” du55

Metin Aksoy (Yay.Haz.), Basın’94-95, ÇGD Yayınları, 1996, s.451.
Hürriyet, 21 Temmuz 1960.
57
Hürriyet, 25 Temmuz 1960.
58
Hür Vatan, 26 Şubat 1961.
59
Hürriyet, 1 Ocak 1962.
60
Hürriyet, 2 Temmuz 1962.
61
Hürriyet, 18 Şubat 1976
62
Hüriyet, 15 Ağustos 1971.
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yurularıyla “Define Dağıtıyoruz!”63 gibi sayıları yüzlere ulaşan promosyonlar Hürriyet’in yayın yaşamına damgasını vurmuştur. Başarılı olanların sertifika, dereceye
girenlerin para ödülleri kazandığı üç yıl süren Halk Üniversitesi 64 ya da “Size Mektupla Meslek Veriyoruz. Ayrıca İş İmkânı Sağlıyoruz. Pazarlama Elemanı Olabilirsiniz”65 kampanyaları da Hürriyet’in “umut promosyonları” arasında yer almaktadır!
Başlarını sokacakları bir evi olmayan yurtdışındaki Türk işçiler için de İstanbul
ve Konya’da dört bin konutluk proje devreye sokulmuştur. Proje, bu amaçla kurulan
Hür Konut şirketi kanalıyla yürütülmüştür. Konutlar peşin ya da 60 aya kadar vadeyle 30.220 ve 37.300 Mark bedelle satılmıştır.66Sabah-Hürriyet arasında 1987’nin
Aralık ayı başında çıkan ve 1988’in Ekim ayına kadar süren kavga sırasında Erol
Simavi, vatandaşı mağdur ettiği iddiasıyla ağır bir dille suçlanmıştır.67
27 Mayıs İhtilal Hükümeti’nin çıkardığı borçlanma tahvillerini promosyonla
okuyucularına veren Hürriyet’in ANAP iktidarı döneminde de bu kez hedefi, Turgut
Özal’ın siyasi slogan olarak kullandığı “Orta direk” olur: 20 aileye 50 ay süreyle toplam 100 milyon lira maaş bağlanır.68
Hürriyet’in Halk Üniversitesi kampanyasını Kemal Uzan’ın yönetimine geçen
Yeni İstanbul da 70’li yıllarda “Cep Üniversitesi” adıyla aynı kapsamda düzenlemiş,
okurlara İTÜ ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinin imzalarını
taşıyan sertifikalar vermiştir.69
Malik Yolaç’ın Akşam’ı da Hürriyet gibi 27 Mayıs’tan sonra promosyona önem
vermiştir: 1962’de “Her Çekilişte Yarım Milyon”70, 1965’te de “Bir Akşam (25 kuruş) Alan Bir Lira Kazanıyor” kampanyaları düzenlenmiştir.71 Abdi İpekçi’nin genel
yayın müdürü olduğu 60’lı yıllarda Milliyet de “milyon değerinde armağanlar” kampanyası kapsamında kupon karşılığı çekilişler yaparak ev, beyaz eşya ve ansiklopediler dağıtmıştır.72Ankara’nın akşam gazetesi Son Haber de o güne kadar akla gelmeyen bir lotarya yaparak eğlence kuponu vermiş. “7 eğlence kuponu” biriktiren okuyucular arasında “gece daveti”ni kazanan bir kişi, “eşi ve üç çocuğu yahut arkadaşlarıyla kaliteli bir gazinoda” ağırlanmışlardır.73
8. Promosyona basından tepki
63

Hürriyet, 9 Temmuz 1972.
Hürriyet, 1 Aralık 1962, 4 Eylül 1963, 4 Ocak 1964 ve 2 Ocak 1965.
65
Hürriyet, 2 Şubat 1975. Kampanya sonunda “İş İmkânı Sağlıyoruz” taahhüdü ile, pazarlama sertifikasına sahip olanlardan en başarılı 10 kişiye Hürriyet’te iş verileceği anlaşılmaktadır.
66
Hürriyet, 23 Ağustos 1979.
67
Nazlı Ilıcak, Özal Döneminde Medyanın İçyüzü-Yazarlar Kavgalar, Yedirenk Yayıncılık, 2000, s.116-141.
68
Hürriyet, “Ortadireğe Destek Kampanyası”, 3 Haziran 1984.
69
Yeni İstanbul, 15 Mart 1970.
70
Akşam, 19 Şubat 1962; Akşam, 27 Aralık 1962.
71
Akşam, 15 Şubat 1965.
72
Milliyet, 24 Aralık 1968, 12 Ocak 1969.
73
Son Haber, 8 Haziran 1963.
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Gazeteler arasındaki bu promosyon yarışına basının kendi içinden gelen bir tepki
dikkat çekmektedir. “27 Mayıs İnkılâbı”nı desteklemek amacıyla ilk sayısı 26 Ağustos 1960’da yayımlanan, gazete yönetimin değişmesiyle birlikte Türkiye İşçi Partisi’ne yakın bir yayın politikası izlemeye başlayan Öncü, promosyona açıkça karşı
çıkar. Öncü çalışanları imzasıyla yayımlanan “Okurlarımıza” başlıklı duyuruda” (...)
apartman katları, otomobiller, hatta puro sabunları hediye etmeyi okurlarımızın ilgisini bunlarla çekmeyi gazetecilik anlayışımıza uygun bulmuyoruz.” ifadeleriyle promosyon, meslek ilkeleri açısından sorgulanmıştır.74
II. 1960-1970’li yıllarda promosyon
Basında lotarya ve promosyon 1960 ve 1970’li yıllarda özellikle Simavi kardeşlerin Hürriyet ve Günaydın ile Uzanlar’ın Yeni İstanbul, Ilıcaklar’ın Tercüman’ı arasında bir yarışmaya dönüşmüş, giderek zenginleşen kampanyalarda, artık sürekli biçimde otomobil ve ev dağıtılmaya başlanmıştır.75 Basında lotarya ve promosyonun
kurumlaşması magazin gazeteciliğinin önemli ismi Haldun Simavi ile birlikte iyice
kökleşmiştir. Simavi’nin, 1966’da çıkarttığı Son, düzenlediği hediyeli atasözü kampanyasında buzdolabı ve bisikletten, inci kolyeye, Singer dikiş makinesinden futbol
topuna dek çok çeşitli hediyeler vermiştir.76Son ayrıca kuponla otomobil ve ev dağıtmıştır. Diğer gazeteler de aynı yolu denemiştir.77
Hürriyet, 1968 yılında başlattığı yoğun promosyon kampanyasında, 1000 okuyucusuna bedava tatil olanağı sağlamış; ayrıca 25 kupon biriktiren herkese her ay bir
kitap vermiştir.78 Günaydın da 1968’de Son’un yerine yayın hayatına başladığında
otomobil, taksi ve üç Skuter ile altın anahtar hediye pulları dağıtmıştır.79
TİP Milletvekili Çetin Altan’ın köşe yazılarının büyük bir ilgiyle okunduğu o yılların en etkili gazetelerinden Akşam da aynı yıl beş kupon ve 160 lira karşılığı okuyucularına pardösü vermiştir. Dönemin tanınmış sinema, tiyatro ve ses sanatçıları
“Turist Ömer” tiplemesiyle şöhretinin zirvesinde bulunan Sadri Alışık ile Göksel
Arsoy, Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Murat Soydan, Cem Karaca, Ömür Göksel, Gönül
Akkor, Öztürk Serengil, Muzaffer Hepgüler ve Fenerbahçeli futbolcu Metin Kurt
pardösülerin reklam kampanyasında yer alırlar. CHP İstanbul Milletvekili Kazım
Özeke ile İstanbul Valisi Vefa Poyraz da övücü sözlerle kampanyaya destek verirler.
Akşam ertesi yıl da pardösünün yanı sıra beş kupon ve 100 lira karşılığı battaniye,
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Öncü, 18 Şubat 1962.
Orhan Koloğlu, “1980’den Beri Promosyon Var”, Bir Zamanlar Bâb-ıâli, Yay. Haz. Orhan Koloğlu, TGC Yayınları,
1998, s.74-83.
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Son, 20 Haziran 1966.
77
Topuz, A.k.
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Hürriyet, 1 Ekim 1968.
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Günaydın, 26 Kasım 1968.
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beş kupon ve 150 lira karşılığı da elbiselik kumaş kampanyaları düzenlemiştir.80
Akşam’ın bu dönemde kuponla Kuran verdiği görülmektedir. Akşam ve Günaydın’ın lotaryalarına karşılık Hürriyet de 1969 yılında 40 Anadol otomobil, iki milyon
lira para ve beş milyon kitap dağıtmış, 2000 öğrencinin okul masrafını karşılamıştır.81Günaydın’ın 1969’da alışverişlerde indirim olanağı sağlayan Pay Kuponu kampanyası ile dağıttığı malın değeri 881 bin lirayı bulmuştur.82Hürriyet de ertesi yıl Kâr
Pulu’nun yanı sıra 14 Murat marka otomobil vermiştir.83
1. Simavi’yi zengin eden kampanyalar
Hürriyet, kuruluşundan itibaren lotarya ve promosyonu en sistemli ve sürekli yapan gazete olmuştur. “Halktan aldığını halka vermekten zevk duyar” sloganıyla promosyon kampanyaları düzenleyen Hürriyet, DP tarafından 1956’da getirilen ve dört
yıl süren yasaklama dışında çeyrek asırlık yayın hayatında tam 97 milyon 867 bin
336 lira 55 kuruşluk (10 milyon dolar) hediye dağıtmıştır.84Hürriyet, halktan aldığını
halka verirken, uzun yıllar bu gazetede müessese ve genel yayın müdürlüğü yapmış
olan Nezih Demirkent’in tanıklığıyla, diğer “refikleri” gibi sahibini zengin etmiştir!85Mesken Kredisi verdiğinde Hürriyet, gazetenin birinci sayfasında yer alan katılımı teşvik eden haberlerle güçlendirilen ‘Hayat Sigortası’ kampanyasında ise her 25
okuyucusundan birini her ay 100 lira prim ödemeye ikna etmiştir! Hürriyet’in 29
Eylül 1971’de başlattığı kampanya sonucu 27 bin 388 okuyucu sigortalanmıştır.
Kampanyaya katılımı artırmak için sigorta olanlara takım elbiselik kumaş, kredi
çeki ve okuyucu kartı gibi hediyeler dağıtılırken birinci sayfada yer alan kurgulanmış
izlenimi veren haberlerle(!) de okuyucular özendirilmiştir: “Tam Hayat Hızır Gibi
Yetişti!/Hürriyet’in dev programına katılan genç kazada ölünce, eşine 45 bin lira
ödendi.”, “Sigorta Olanlar Kumaşlarını Alıyor/Emine Ekici, ‘Tam Hayata girdiğimi
çocuklarıma söylememiştim. Şimdi onlara pek hoş bir sürpriz oldu’”. Sonuçta kampanyaya katılanlardan her ay iki milyon 738 bin 800 lira prim (yılda 32 milyon 865
bin 600 TL.) toplanırken yedi ay içinde ölüm ve tedavi yardımı olarak 329 bin 975
liralık ödemede bulunulmuştur.86“Yarınınızı Garanti Altına Alıyoruz” sloganıyla
1973 yılında yeni bir kampanyanın daha başlatılması ve “Teselliyi Tam Hayat getirdi/Trafik kazasında ölen gencin ailesi 46 bin lira aldı” şeklinde yayımlanan yine benzer özendirici birinci sayfa haberleri, sigorta primi olarak kasaya giren nakit akışının
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Akşam, 29 Eylül, 15 ve 29 Kasım 1970.
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Hürriyet, 7 ve 14 Mart 1971.
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Hürriyet, 19 Nisan 1972.
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gazete açısından ne kadar önem taşıdığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. 87
Sonunda ne oldu? İlk kampanyada sosyal grup sigortasına katılan 27 bin 388
okuyucudan 1217194-9 numaralı Hasan Erdem, 24 Kasım 1971-24 Kasım 2000 tarihleri arasında her ay 100 liradan toplam 34.800 TL prim ödemişti. Sigortanın süre
bitimindeki bedeli ise 68.005 liraya ulaşmıştı. Hür Sigorta A.Ş.’nin 12 Şubat 2001
tarihli yazısından88 hayat sigorta poliçe bedeli ve kâr payı olarak toplam 2.300.000
lira alacağı bulunduğu anlaşıldı!
Ödenen primlerin 30 yıl boyunca enflasyon ve dolar karşısında uğradığı değer
kaybı dikkate alındığında gazete okurunun değil, Hürriyet’in büyük bir kazanç sağladığı anlaşılmaktadır. Tam Hayat Kampanyası’na Kasım 1971’de katılan ve 348’nci
son 100 liralık taksitini Ekim 2000 tarihinde ödediği zaman hesabında 34 bin 800
lirası biriken okurun 30 yıl boyunca her ay 100 lira prim ödeme yerine o tarihlerdeki
kurdan dolar satın alarak tasarruf ettiği varsayıldığında ise toplam 600 dolara sahip
olacaktır. Birikmiş 600 dolarını, son taksiti yatırdığı tarihteki kur üzerinden (1 $ =
661 bin 500 TL) Türk Lirası’na çevirdiğinde cebine (600$x661.500) 396 milyon 900
bin lira girecektir. Hürriyet’in, bir yıl sonra aralarında anlaşmazlık çıkan okuyucusuna önerdiği kâr payı dâhil sigorta poliçe bedeli tutarı iki milyon 300 bir liradır; aradaki fark 394 milyon 600 liradır. Kampanyaya 27 bin 388 Hürriyet okurunun katıldığı dikkate alındığında bu rakam 10 trilyon 807 milyar 304 milyon 800 bin lirayı
bulmaktadır! Okuyucularını ikna ederek hayat sigortası yapan Hürriyet’in birikmiş
primleri finans dünyasında değerlendirdiğinde sağlayabileceği mali olanakların ne
kadar büyük olduğunu ortaya çıkan rakamlar göstermektedir.
Tercümanda 13 yıl sonra Başak Sigorta ile birlikte benzer bir kampanya başlatmıştır. “Altın Yıllar” sloganıyla başlatılan “Özel Emeklilik Sigortası” kampanyasına
katılmaları için okuyuculara her gün “Ödeyeceğiniz miktar, ancak içmediğiniz birkaç
paket sigara parasıdır. Sağlığınız için geleceğiniz için” çağrıları yapılmıştır Katılımı
teşvik için her ay en az 1.000 ile 40 bin lira arasında prim yatıran okuyucular arasında düzenlenecek çekilişlerde apartman daireleri, televizyon ve beyaz eşya ile benzeri
hediyeler dağıtılacağı ilan edilmiştir.89Tercüman’ın Nisan 1986’da 206.156 olan günlük ortalama net satışı Mayıs 1986’da 232.797’ye yükselmiş, kampanyanın başlamasıyla günlük net tirajda 26.641’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu tiraj artışının 20 bininin kampanyaya her ay en az 1.000 lira ödeyerek katıldığı varsayıldığında elde edilen nakit tutarı yılda 240 milyon lirayı bulmaktadır. Bu ise o tarihte iki milyon 400
bin Tercüman’ın satış gelirine eşittir!
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Hürriyet, 28 Ocak ve 19 Şubat 1973.
Hür Sigorta A.Ş.’nin 12 Şubat 2001 tarih 6/942 sayılı yazısı. (Metin Aksoy Özel Arşivi)
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Tercüman, 16 Mayıs 1986.
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Her iki gazetenin düzenlediği hayat sigortası kampanyaları, 70’li yıllarda Hürriyet’in genel müdürlüğünü yapan Nezih Demirkent’in, ünlü ansiklopedi savaşlarının
başlamasından birkaç ay önce promosyonun yol açtığı yozlaşmayı eleştirirken yeni
finans kaynaklarının arayışı içine giren gazetelerin düzenlediği kampanyalara ilişkin
değerlendirmeleri90 meselenin geri planını çarpıcı biçimde gözler önüne sermektedir.
“Gün geldi gazeteler yan kuruluşlarıyla para kazanır oldular. Hayat sigortası
kampanyaları tertiplendi, kampanyaları güçlendirmek uğruna düzmece haberler yapıldı ve on binlerce kişi hayat sigortası kapsamına sokuldu. Pazarlayıcı firma yani
gazeteler memnun ve mutluydu, para kazanıyorlardı. Fikrin satıcıları köşeyi dönüyordu, tek kaybeden ise okur oluyordu. Çünkü kampanyadan ne sağladıklarını görenler hayli azdı. (...) Para kazanmak yerine gazete satmayı öğrendiğimiz gün
mesleğimizdeki bunalım da sona erecektir. Elbette para kazanmak çok güzel bir şeydir ama gazeteci olmak ondan daha değerli ve faziletli bir iştir.”
2. Lotarya son hız!
Kemal Uzan satın aldıktan sonra91Yeni İstanbul da sürekli promosyon kampanyaları düzenlemiştir. “Seçim Toto” yarışmasında 1965 ve 1966 da yapılan milletvekili
ve senato seçimleri sonuçlarını tahmin edenlere altı altın saat, bir hafta lüks otellerde
tatil ikramiyesi92 verilmiş, 25 kupon biriktiren okuyuculardan 10 kişi kura ile
Hac’ca93gönderilmiş, basın tarihinde ilk kez “kredili kupon” uygulamasıyla ansiklopedi dağıtılmıştır.94 Yayın hayatına 1968’de giren Günaydın ve Hürriyet’le Yeni İstanbul arasında 1970-1975 yıllarında yoğun bir promosyon yarışı yaşanmıştır. Yeni
İstanbul altı yıl süreyle düzenlediği “Boş Yok/ Her Okura Bir Hediye” kampanyalarıyla Kuran’dan Kızıl Teşkilat gibi antikomünist yayınlara kadar akla gelebilecek her
şeyi kupon karşılığı vermiştir.95
Haldun Simavi’nin Gün’ü 1972’de televizyon çekiliş kampanyasıyla yayına başlamıştır. Tercüman, Son Havadis, Akşam, Dünya ise “keşfettikleri” lotaryacılığın
başka bir yolu aracılığı ile bazı yerli firmaların üretim fazlası otomobilleri için satış
kampanyaları düzenlemiş, on binlerce okuyucudan ilk taksit olarak topladıkları paraların faiz ya da işletme gelirleriyle büyük paralar kazanmışlar; bu faaliyetleri yürütmek için özel şirketler kurmuşlardır.
Hürriyet 29’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla peş peşe promosyon kampanya-
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Nezih Demirkent, Medya Medya, Dünya Yayınları, 1995, s.113-115.
Yeni İstanbul, 3 Kasım 1964.
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Yeni İstanbul, 11 Mayıs 1966.
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Yeni İstanbul, 2 Aralık 1969.
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Yeni İstanbul, 30 Mayıs 1972.
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Yeni İstanbul, 14 Mart 1971.
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ları düzenlemiştir.96 Bu dönemde, 1980’lere doğru, gazete kâğıdı fiyatındaki büyük
artışlar, başta Hürriyet olmak üzere Yeni Asır gibi gazeteleri yeni arayışlara sürüklemiştir. Okuyucularına 10 lira fiyatla satılmış gazetelerin okunmuşları iki liradan toplanmış, böylece bir süre başka bir kâr yolu bulunmuştur. Günaydın’ın tiraj düşüşünü
önlemek için, kurayla donanma altını, cumhuriyet altını, numarası tutuyorsa cebinizdeki kâğıt paraların yüz liraya kadar olanlarının karşılığı olarak bin mislini ödemesi,
pazarda alışveriş edenlerden bir kişinin filesini bedava doldurması, büyük kentlerde
bir lokantada bedava yemek yedirmesi, karda kışta ve akaryakıtsızlıkta her gün üç
okuyucusuna birer elektrikli soba armağan etmesi ya da otomobili varsa deposunu
bedava benzinle doldurtması, büyük kentlerdeki otobüs fiyatlarına zam yapıldığında
her gün bir okuyucusuna bir aylık bedava abonman bileti vermesi, kalabalıklar içinde
fotoğraflarda kendini tanıyana bedava tiyatro ya da sinema bileti dağıtması Türk basınında lotaryacılığın aldığı çeşitli görünümlerden bazıları olarak kayda geçmiştir.97
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Hürriyet, 1 ve 30 Mayıs, 21 Haziran 1976.
İlhami Soysal, a.k.
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Akademisyen, gazeteci ve yazarların görüşleri
Ömer Özer

B

u yazıda 1970’ler basını akademisyen1 ve gazeteci-yazarların2 görüşleri üzerinden değerlendirilecektir. Bulgulara geçmeden önce, iki noktaya dikkat çekmekte yarar bulunmaktadır. 22 Eylül 1971’de yürürlüğe giren 1488 sayılı yasa, 1961
Anayasası’nın basın özgürlüğünü güvence altına almaya yönelik 22-27. maddelerini
değiştirmiştir. 22. maddenin ilk şekline göre, Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergiler ancak hâkim kararıyla toplatılırken, maddenin yeni şekline göre savcılara da toplatma yetkisi verilmiştir (Kabacalı, 1990: 196). Öte yandan, çok sayıda gazeteci, yazar ve akademisyen bu dönemde tutuklanmıştır (Topuz, 2012).
“Gazeteler, 1970’lerde ‘asker, patron ve hükümet’ baskısı altında kalmıştır.”
Görüşlerini belirtenler merkez basının henüz oluşmadığından, sol basının sınırlı
olmasından, basın üzerine uygulanan asker, patron ve hükümet baskısından, sol kitapların çevrilmesinden, yandaş ya da partizan sıfatlarının henüz olmadığından, Abdi
İpekçi gazeteciliğinin öneminden, patronların da basın içinden olmasından, çay ve
simitle anılan gazetecilik mesleğinden ve yoksul gazetecilerden, haber atlatmadan ve
gazeteci dostluklarından, oto sansür uygulamasından, holdingler ve basın ilişkilerinden, 1961 Anayasası’nın sağladığı haklar ve özgürlüklerin sınırlandırılmaya/ortadan
kaldırılmaya başlandığından, özgürlükçü bir ortamın olmadığından, haberin sermaye
olmasından, 2. Milliyetçi Cephe’in sokağı birbirine düşüren politikalarının medyayı
özel bir şekilde gruplandırmasından, haber gazeteciliğinin ön planda olmasından,
kutuplaşmış basından, devlet kaynaklı basından, şimdikinden daha çeşitli daha renkli
bir basın olduğundan söz etmişlerdir.
Oya Tokgöz ve Korkmaz Alemdar, 1961 Anayasası açısından değerlendirme
yapmışlardır. Alemdar 1961 Anayasası’nın sağladığı haklar ve özgürlüklerin daha
sonra kısıtlanışını ve kullanılamaz hale getirilişine dikkat çekmiştir. Ona göre 1970’li
yıllar, 1961 Anayasası’nın sağladığı haklar ve özgürlüklerin sınırlandırılmaya/ortadan kaldırılmaya başlandığı dönemdir. Bu süreç, 1960’ların ortasında Adalet

1

Oya Tokgöz ve Korkmaz Alemdar
Turgay Olcayto, Hıfzı Topuz, Ali Sirmen, Doğan Hızlan, Emin Çölaşan, Füsun Özbilgen, Necati Doğru, Necati Zincirkıran, Oktay Ekşi, Taha Akyol ve Yavuz Donat.
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Partisi’nin iktidara gelmesiyle başlar. 1960 Devrimi’nin tasfiyesinde atılan adımlar,
12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında sürdürülecektir. Basının eleştirilerinin yarattığı
rahatsızlık, daha 1960’ların ortalarından başlayarak kendini gösterecektir. İlhami
Soysal’ın 1966 yılında uğradığı saldırı bunun ilk işaretlerinden biridir. Basın üzerindeki baskı, kamu radyo televizyon yayınları üzerindeki hükümet denetimi ile desteklenince medya ortamının sorunlu hale geldiği söylenebilir. Alemdar, 1970’li yıllarda
nelerin tasfiye edildiğini ya da nasıl bir medya ortamı yaratıldığını belirtebilmek için
1960 Devrimi’nin basına getirdiklerini hatırlatmakta yarar olduğunu anımsatmaktadır. Buna göre,
Kamu radyo televizyon yayıncılığında ve haber ajansında özerklik öngörüldü.
Gazetelerin en önemli gelir kaynağı olan resmi ilanların dağıtımını siyasal iktidarın denetiminden çıkartmak amacıyla Basın İlan Kurumu (BİK) kuruldu.
Gazetecilerin çalışma koşulları özellikle parasal açıdan güvenceye kavuşturuldu.
Basında etik, kısa ömürlü olsa da yeniden konuşulabilir ve uygulanabilir hale
geldi.
Oya Tokgöz de1961 Anayasası’nın sağladığı haklar ve özgürlüklere dikkat çekmiştir. Ancak, Alemdar’dan yorum farkıyla ayrıldığını söylemek mümkündür. Oya
Tokgöz’e göre1970’den 12 Mart 1971 darbesine kadar olan dönemde 1961 Anayasası gereği olarak, haklar ve özgürlükler iyi bir şekilde Anayasa’da tanımlanmış ve
kullanılabilir durumda görünmektedir. Basın yasası var, TRT özerk bir kurum olarak
kurulmuş ve çalışmaktadır. Aynı şekilde, Basın İlan Kurumu kurulmuş ve çalışmaktadır. Bunların yanında, Devlet Planlama Teşkilatı planları yapmaya devam etmektedir. İlk televizyon yayınları, 31 Ocak 1968’de Ankara’da başlamıştır. Gazeteler de,
Hürriyet, Milliyet ve başka gazeteler yayınlanmaktadır ve haber gazeteciliği ön plandadır.
Hıfzı Topuz’un anlattıkları Korkmaz Alemdar’ı doğrular niteliktedir. O da, baskılardan söz etmektedir. Topuz ayrıca, holdingleşmeden ve holdinglerin basın üzerinde
olumsuz etki yaratacak ilişkilerinden de söz etmektedir. Ona göre, net olarak, basın
üzerinde baskı vardır. Topuz, baskıyı türlere ayırmaktadır: Gazeteler, 1970’lerde
“asker, patron ve hükümet” baskısı altında kalmıştır. Her zaman olduğu gibi, o zaman da basın üzerinde genelde bir baskı vardır. Gazeteciler daha çok askeri baskı
altındadır. Her şeyi yazmak kolay değildir. Bunun yanında, holdingler de basına girmeye başlamışlardır. Holdinglerin basına girmesi, gazetecilikte yeni bir durum yaratmıştır. Holding sahiplerinin birçok iş alanında çalışmaları vardır. İhale, ithalatihracat işleri vardır; bu işleri hükümetle ilişkilidir. Patronların çıkarlarını baltalamayacak şekilde basında yayın yapmaya başlanır. Ayrıca hükümetin sürekli baskısı
vardır. Hükümet, patronlara isteklerini dikte edebiliyor; bu da editoryal bağımsızlığın
Gazeteciler Cemiyeti
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kullanılamamasına yol açmaktadır.
Ali Sirmen 1970’lerde, Hürriyet’in büyük sermaye sayılabilmesine karşın, büyük
sermayenin basın alanına girmediğini belirtmektedir. Ona göre, iş adamları henüz
basına soyunmamıştır. Önemli bir açıklaması da Türkiye’de bir ara görülen “süpermarket gazeteciliği”, eşdeyişle, her konuda her görüşten kişilerin yer aldığı “merkez
basın” henüz oluşmuş değildir. Gazeteler, kendi görüşlerine göre sıralanmaktadır.
Öte yandan, “Hiç kuşku yok, sol kısıtlıydı” diyen Sirmen şunları söylemiştir:
“Sol gibi düşünceler yer almazdı. Örneğin, Cumhuriyet Kemalist, orta sol bir
gazeteydi. Bunun karşısında, sağda Tercüman vardı. Hürriyet, Milliyet, Günaydın
orta, merkez medyayı oluşturmakla birlikte, yine de aralarında çeşitli eğilim farkları vardı. Ama büyük sermaye henüz girmiş değildi. Gazeteler, sağ ve sol olarak
anılırlardı. Hatta bu şekilde insanların gazete okumalarına göre devletteki çalışmalarında kısıtlandıkları, görevden alındıkları vs. görülmüştü. Medya, sosyalist düşüncelere açık değildi. Sermayenin basın üzerinde baskıları da vardı.”
Necati Doğru’ya göre de, 1970’ler ortamı, Türk medyası için çok özgürlükçü bir
ortam sayılmazdı. Askeri yönetim iktidara el koymuş, siyasi kurumları kapatmış, o
sırada filizlenmeye başlayan sivil toplum örgütleriyle sendikalar susturulmuştur.
Güç, tamamen askeri yönetimin elinde toplanmaktadır. Doğru, şöyle demektedir:
“Bu güç toplanmasına karşı, gazetelerin yönetimleri, sahipleri sıkıntılı idiler.
Ama bu güce karşı, koca bir basın, özgürlükçü kalemlerin gösterdiği direnci gösteremedi.”
Taha Akyol, başka bir noktaya değinmektedir. Akyol’a göre, 1970’ler basını, ülkenin genel politik ve kültürel atmosferine uygun olarak, fevkalâde kutuplaşmış bir
basındı; bugünkü kadar kutuplaşmış bir basındı. Akyol, şunları anlatmıştır:
“Bugünkünden daha kötü tarafı ise, işin içine silahın girmiş olmasıdır. Gazetelerin hemen hepsinde böyle bir militan yayın vardı. Sağ gazetelerde çok keskin bir
anti-komünizm vardı. Solun tamamı komünist olarak bir Sovyet komplosunun
eseri olarak görüldü. Beri taraftan da, sol basın içerisine Ecevit’i destekleyenler
ülkede bir faşizm ve emperyalizm tehlikesi ve Amerikan tehdidi olduğunu ileri
sürdüler. Çok keskin bir ortam vardı.”
Emin Çölaşan, o dönem basınının bugünkünden daha iyi durumda olduğunu anlatmaktadır. Çölaşan’a göre, Milliyet, 1977-1980’lerin başlarında, 100 bin dolaylarında satmaktadır. O dönemde, Cumhuriyet vardır. Tercüman sağın en önemli gazetesi ve kalesi durumundadır. Onun dışında, Hürriyet, Günaydın gibi bildiğimiz birkaç gazete daha bulunmaktadır.
Gazetecilikte kuponculuk vardır o dönemlerde. Sonradan onun da cılkı çıkar belirttiğine göre. Yasayla yasaklamak zorunda kaldı iktidarlar. Emin Çölaşan,
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1970’lerde bugünkü gibi partizanlık ve yandaşlık olmadığını belirterek, Abdi İpekçi’nin gazetecilik anlayışını öne çıkarmaktadır. Yavuz Donat hem Çölaşan ve Akyol
ile aynı düşüncededir.
Donat, 1970’lerde daha çeşitli, daha renkli bir basın olduğunu düşünmektedir.
Ancak, ona göre, 1980 öncesinden farklı olarak, günümüz medyasında kutuplaşma
var.
O zamanki kutuplaşma sağ ve sol şeklindedir. Böyle bir şey vardır ama yine de
daha geniş bir yelpazeye açıktır medya. 1970’li yıllarda medyada ve siyasette din
ekseninde ve etnik eksende bir bölünme yoktur.
Turgay Olcayto Abdi İpekçi gazeteciliğine göndermede bulunmuştur. Abdi İpekçi
gazeteciliğine göre, mümkün olduğu kadar nesnel olmaya çalışılır. Haber, mutlaka
iki taraflı kontrol edilmeye çalışılır.
Oktay Ekşi’nin kendinden verdiği örnekler, hem dönemi yansıtırken hem de diğer
katılımcıların anlattıklarını örneklemiştir. Ekşi:
“Tabii askeri müdahale söz konusu olunca, bizim de durumumuz sıkıntılı bir
düzeye geldi. Şundan dolayı: Asker, özgürce yorum yapmaya, sizin gazetecilik
anlayışınıza uygun bir şekilde görevinizi yapmanıza izin vermiyor. Nitekim muhtemelen hayata veda etmiştir İbrahim Ulus diye bir albayı görevlendirdiler.
TRT’nin başına o geldi. O, kendi anlayışına uygun bir yönetim biçimiyle işlerin
yürüyeceğini düşündü. Ama benimki gibi özgürce çalışması ve kanaatlerini, yorumlarını o şekilde ifade etmesi gereken bir departmanın faaliyeti bundan çok ciddi bir şekilde etkilendi. Müdahaleler benim katlanabileceğim gibi gelmedi; önce
izin aldım, sonra da istifamı verdim.”
Füsun Özbilgen o dönem basın ve habercilik dünyasını değerlendirirken büyük
medya gruplarının sahiplerinin mutlaka holding sahibi olmadıklarını belirtmiştir. O
dönemde çok para sahibi olunmadan da gazete sahibi olunabilmektedir.
Necati Zincirkıran önce Sedat Simavi’yi hatırlattı. Birlikte çalışmadığını ama
hayranlık duyduğu çok ilkeli bir insan olduğunu vurguladı. 1970’li yıllarda, Günaydın, bir sokak gazetesi olarak çıkıyordu.
“Haber çok kutsal, haber bizim sermayemiz. Gazeteler farklı farklıdır. Ama
enformasyon birdir. Bilgiyle renklendirilir ve güzel de yazılırsa her haber bir
storydir. Günaydın bunu yapıyordu”.
Doğan Hızlan 1970’te, 12 Mart’a doğru giden bir durumun varlığından söz etti.
Ona göre, bu durum, basında da seziliyordu. Ancak, kendisi, kültür sanatla ilgilendiği için konuya bu açıdan yaklaşmakta ve şunları anlatmaktadır:
“Çok güzel, çok iyi sol çeviri kitaplar yayımlandı. 27 Mayıs 1960’tan sonra sol
literatür bütün kitapları çevirdi. Önceden sadece dil bilenler okuyabilirdi. Ama
Gazeteciler Cemiyeti
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1970’lerde bu kitaplar okunabildi. 1970’lerin ortaları özgür ama bu özgürlüğün
getirdiği biraz kısıtlamaların ve kavgaların olduğu bir dönemdi.”

“Çok özgür bir basın vardı diyemeyeceğim”
Katılımcılara, “1970’ler basınını, basın özgürlüğü bağlamında değerlendirir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtların iki başlıkta toplandığını söylemek mümkündür. Bazı katılımcılar, “1970’lerde özgür bir basın vardı” şeklinde
özetlenebilecek düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu görüşü savunanlar “şartlı destek” vermişlerdir denilebilir. Örneğin, Emin Çölaşan, şartlı destek vermiş ve 19771980 arasını değerlendirmiştir. Bunun karşısında çoğunluk, basın özgürlüğünün olmadığını düşünmektedir. Emin Çölaşan’a göre, basın özgürlüğü vardı. Onun ifadesiyle, bugünkü gibi Demokles’in kılıçları kafamızda sallanmazdı. Özel yetkili mahkemeler yoktu. İktidarlar, basına karşı daha anlayışlıydı. Çölaşan, şunları anlatmaktadır:
“Biz gerçekten özgürce yazardık. Tabii bazen ipin ucunu kaçırıp hakaret ettiğimiz falan da olurdu. O zaman tazminat davaları açılırdı. O da oldukça doğal.
Bugünkü gibi bir baskı hiçbir zaman yoktu. Karşılıklı bir anlayış içerisinde hatta
bir anlamda tırnak içinde söyleyeyim, dostluk içerisinde işler götürülürdü. Sonuçta, dostluk ilişkileri içerisinde eleştirilere açık iktidarlar vardı, muhalefet vardı.”
Yavuz Donat’a göre de 1970’lerde özgür bir basın vardı. O günün şartlarına göre
ne kadar özgür olabiliyorsa vardı. Donat’ın verdiği bilgiye göre, 12 Eylül’den önce
arkadaşı olan Uğur Mumcu’nun yazılarına herhangi bir müdahalenin olması mümkün değildi. Donat, Süleyman Demirel’i çok iyi tanıdığını ve medya konusunda oldukça hoşgörülü olduğunu belirtmektedir. “Herhangi bir gazeteciyi mahkemeye verdiğini hatırlamıyorum. Belki bir kamu davası açıldıysa o olmuştur” demektedir. Bu
aşamada, Yavuz Donat bir olayı anlatmaktadır:
“1960’lı yılların sonuna doğru Süleyman Demirel’in hanımefendisinin iffetine
namusuna bir gazete çamur attı. Bugün böyle bir şey yapılsa, o gazeteyi yakarlar,
yıkarlar. 1970’li yılların siyasi patronu Süleyman Demirel, medyaya karşı hoşgörülüydü.”
Donat, siyasi liderlerin basınla ilişkilerine de değinmektedir. İsmet İnönü, 1970’li
yılların başında vardır. Daha sonra, Bülent Ecevit gelmiştir. Ecevit, medyaya karşı
hoşgörülüdür. Türkeş’in olsun Erbakan’ın olsun basınla uzun süreli kavgaları, çekişmeleri olmamıştır. Basın-iktidar ilişkileri o bağlamda rahat yürümüştür. Basın
özgürlüğüne pek müdahale olmadığını ama dönemin değişik bir dönem olduğunu
belirterek şöyle der:
“Özellikle, 1970’lerin sonuna doğru olan dönemde askerin o müdahale geleneği, iç çevre dış çevre ne derseniz deyin siyaseti de gerdi, basını da gerdi. Ondan
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sonra sokak hareketleri başladı. Arkasından da 1980 darbesi geldi.”
Necati Doğru, basın özgürlüğü bağlamında kimi zaman iktidarı veya egemeni

eleştiren yazılar, röportajlar, başlıklara rastlandığını belirtmektedir. Ona göre, özgür
yazılar yazılabilmektedir. Doğru, şunları söylemiştir:
“Ancak, gazeteler siyasi görüşlerine göre, sağcı görüşleri tutan ve destekleyen
kalemler ve onun yazıişleri, sosyal demokrat dediğimiz veya merkezi sol dediğimiz görüşleri destekleyen gazeteler diye ikiye ayrılıyorlardı. Ama her ikisinde de
demokrasinin gereği olan güçler ayrımının yerleşmesi gerektiğini söyleyen yazarlar ve bunu öne çıkaran haberlere de rastlanıyordu.”
Turgay Olcayto’ya göre, basın özgürlüğü Çetin Özek hocanın tanımıyla ele alındığında eşdeyişle, halkın kamuoyunun gerçekleri, doğruları öğrenme, bilgilenme
hakkı diye ele alındığında bu anlamda hiç olmamıştır denilebilir. Olcayto şöyle devam eder:
“Ama o dönemde bu kadar da kapalı değildi. Pek çok şey yazılabiliyordu.
Yazmasını bilen arkadaşlar sıkıyönetime karşın, iyi şeyler yazıp iyi haberler koyabiliyorlardı. Günümüzde hem teknoloji çok değişti hem bu yoğun baskılar karşısında müthiş bir oto sansür var. Onun için ben o dönem daha iyiydi diyebilirim”.
Doğan Hızlan, 1970’te herhangi bir kısıtlamayı hatırlamadığını ifade etmektedir.
Hatta“12 Mart’taki basında pek öyle bir şey hatırlamıyorum” demektedir. Ama Hızlan’a göre, mahkûm olan gazeteciler var mıydı ona gazetelerde bakmak gerekir. Ancak, 12 Mart’tan sonra, bir sürü arkadaşı hapsedilmiştir. Birçoğu hakkında da soruşturmalar açılmıştır; işlerini kaybedenler olmuştur. Kitaplara davalar açılmaya başlanmıştır. Doğan Hızlan şöyle demiştir:
“Böyle dönemlerde siyasetçilerle gazetecilerin arası açılıyor. Bir yandan da
şöyle oluyor: Askeri müdahale olduğu için de onlarla bir ilişki oluyor. Ama bu
ilişki resmi ilişki ve gerekli ve zorunlu bir ilişki. Ama yine yasaklanan siyasetçilerle de gazetecilerin dostluğu o zaman daha da pekişerek devam ediyor.”
Ali Sirmen’e göre, basın özgürlüğü bir mitostur. Batı demokrasilerinde basın özgürlüğünden kasıt devletin, siyasi iktidarın basına müdahale etmemesidir. Sirmen’e
göre, olay böyle gerçekleşmemektedir. Örneğin, ekonomik iktidar basına her zaman
ilanlar yoluyla müdahale etmiştir. Sirmen, şöyle etmiştir:
“Gazeteler artık, kendi gelirleriyle geçinemediklerinden ve ilan gelirlerine bağımlı olduklarından başlarında Demokles’in kılıcı gibi sermayenin tehdidi her
zaman durmaktadır. 1970’ler basınında bu aktif açıdan böyledir. O zaman da sermayenin basın üzerindeki kontrolünü biliyoruz. Sol fikirlere karşıydı. Siyasi iktidarlar da basını kendi doğrultularında tutmak isterlerdi. Bununla beraber, ilk dönemlerinde Süleyman Demirel, biz, kendisine şiddetle karşı olmamıza karşın basın özgürlüğü konusunda nispeten dikkatli davranmıştır. Ancak, bu dikkatli davGazeteciler Cemiyeti
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ranma, sığ devlet olan resmi devletin 141 ve 142. maddeler karşısındaki tavrından
dolayı yine de şaibeli bir özgürlüktür. Eşdeyişle, 141 ve 142. maddelerden takip
ederdi devlet. Son zamanlara göre bu da mahkemeden mahkemeye değişirdi.”
Füsun Özbilgen kırgın, kızgın ve sitemkârdır:”Çok özgür bir basın olduğunu söy-

lemeyeceğim” der. 1970’lerde Demirel-Ecevit (AP-CHP) siyasi çatışması üzerinden
yürüyen bir siyasal ortam ve gazetecilik vardır. Demirel’in geniş hoşgörüsü ve Ecevit’in dünya görüşü nedeniyle siyasi haberlere fazla müdahale olmazdı. Bu, genel
siyasi durum için söylenebilir. Ancak, bu siyasetçilerin asla değiştirmeyi düşünmedikleri TCK’nın 141. ve 142. maddeleri ile “bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde
tahakkümünü kurmaya çalışmak” diye başlayan hükümlerle eşdeyişle komünist suçlaması ile pek çok kişi özellikle yazarçizer kişiler hapsi boyluyorlardı. Özbilgen şöyle devam eder:
“Siyasi figürleri eleştirebiliyorduk ama siyasi sistemi ve düzeni eleştiren hapsi
boyluyordu. Ayrıca, 12 Mart Askeri Muhtırası ile başlayan darbe günleri, balyoz
harekâtları falan 1970’li yılların başında yaşandı. Hapishaneler önce doldu sonra
af ile boşaldı. O hoşgörülü olarak nitelenen AP lideri Demirel’in Meclis’te verdiği
oylarla Deniz Gezmiş’ler idam edildi. Bir kitap çevirdi diye insanlar 7,5 yıl hapis
cezası ile cezalandırılıyordu. Ortam, hiç de özgürlük ortamı değildi ama Demirel
ve Ecevit ile eşdeyişle siyaset ile basın ilişkileri 1970’lerde bugüne kıyasla daha
özgürdü.”
Oktay Ekşi ise, Türkiye’de basının özgür olduğunu söyleyebileceğimiz zaman
parçasının toplamının, muhtemelen bir bonkör bakışla bir-iki sene olduğunu bildirmektedir. Hatta daha dikkatli bir değerlendirme yapıldığında, aylar içine sıkışmış
olduğu görülebilir. Ekşi, şunları söylemiştir:
“O nedenle, o tarihte, Türk basını çok baskı altındaydı demek doğru değil. Zaten hep baskı altındaydı. Zaten özgür değildi. İşin daha vahim tarafını söyleyeyim:
Türk basını kendisinin özgür olmadığından davacı da olmamıştır. Bunu bir kader
gibi de algılamıştır. Geriye doğru bakın. Gazetecilerin meslek örgütlerinin basının
özgür olması ki ben basın özgürlüğü demem iletişim özgürlüğü derim, ifade özgürlüğü veya basın özgürlüğü konusunda bir davası yoktur. 1973 yılına kadar
meslek örgütlerinin tüzüklerine “biz basının özgür olması için kavga vereceğiz”
diyen, o anlama gelen bir ibare girmiş değildir.”
Oktay Ekşi, buna karşılık, özgürlükçü isteklerin olduğunu ifade etmektedir. Örneğin, 1945’ten sonra eşdeyişle, çok partili yaşama girildikten sonra, DP’nin getirdiği rüzgâr ile o dönemin siyasi iktidarına karşı yayın yapan çok güçlü basın kadrosu
olmuştur. Ekşi, gazeteleri çok güçlü gazeteler olarak ifade etmemekte ama kamuoyunu da yönlendirebilecek bir güce sahip olduklarını belirtmektedir. Toplam satış
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rakamı açısından gazeteler güçlü değildir ama herkes gazetelerin ne dediğine bakarak
yaşamı değerlendirmektedir. Ekşi de “O yüzden basının tek boyutlu bir toplumda
etkisi fazlaydı” demektedir. Ekşi, şunları da sözlerine eklemiştir:
“Ama dönüp başa baktığımız zaman, meslek kuruluşları 1973’e kadar tüzüklerine basının daha özgür olması için bir talep ifade eden madde koymuş değillerdir.
Tabii bu, basın üyelerinin dünyasında, özgürlük gereksiniminin hangi tarihte ne
kadar hissedildiğine veya hissedilmediğine de işaret eden bir husustur.”
Oya Tokgöz, basın özgürlüğü bağlamında iki örnek vermektedir: 1971’de yapılan anayasa değişiklikleriyle TRT özerk bir kurum olarak çıkarılıyor ve 1950 tarihli
basın yasasında bazı değişiklikler geliyor. Tokgöz, “Bunları düşündüğün takdirde
basın özgürlüğünde, özgürlüklerden biraz kısıtlamaya doğru gidiş var” demektedir.
Taha Akyol da Ali Sirmen gibi, konuyu 141, 142 ve 163. maddeler bağlamında
değerlendirmiştir. Ona göre, o zaman bugünkü anlamda bir basın özgürlüğü yoktur.
Şunları anlatmaktadır:
“O zaman bugünkü anlamda bir basın özgürlüğü anlayışı hiç kimsede yoktu.
Solda da yoktu, sağda da yoktu. Nitekim CHP’nin 163. maddeyi kaldırma istikametinde bir girişimi, bir taahhüdü olmadı ama sol bir parti olduğu için 141 ve
142’nin kalkmasını istedi. Buna karşılık, 141 ve 142’nin devamı sağ kanada göre
komünizmle mücadelenin bir şartıydı. 163 fazla gündemde yoktu. Kimi zaman
Erbakan bunu gündeme getirirdi. O günün şartlarında bir taraf için faşizmle mücadele, öbür taraf için komünizmle mücadele esastı. Onun dışındaki her şey tırnak
içinde teferruattı.”
Değerlendirme
Görüş bildirenlerin yanıtlarının genel bir değerlendirmesini yapmak yararlı olacaktır. 1970’lerde, 1961 Anayasası’nın sağladığı haklar ve özgürlükler, kısıtlanmış
ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu durum, 1965 seçimleri sonunda iktidara gelen
Adalet Partisi’yle yaşanmış; 12 Mart rejimiyle sürmüştür. Kamu radyo televizyon
yayıncılığında ve haber ajansında özerklik hiçbir zaman dikkate alınmamıştır. Basın
İlan Kurumu da, siyasal iktidarın güdümünden çıkamamıştır. 1970’lerde yapılan uygulamalar, örneğin prim ödenmesi, uzun vadede sendikacılığı bitiren uygulamalar
olarak yer etmiştir. 1970’lerin dikkat çeken sorunlarından biri de etik konusudur.
1970’lerde, altı çizilen noktalardan biri de gazetelerin daha çok haber verme işlevini
yerine getirdiğidir. Bu döneme ilişkin olarak basın üzerindeki baskıya dikkat çekiş de
önemlidir. Baskı, tek bir noktadan değil, asker, patron ve hükümetin üçünden birlikte
gelmektedir. Ama bir katılımcının dikkat çektiği gibi, bireysel olarak direnmeler de
olmamış değildir. Süpermarket gazeteciliği ya da merkez basın henüz oluşmamıştır.
Bir katılımcı, o dönemde, militan yayıncılık yapıldığını anımsatmıştır. İşin içinde
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silah da vardır. Basın, kutuplaşmıştır.
Şu anlatım, 1970’ler gazeteciliğini özetler niteliktedir: 1970’lerde patronlarla,
holdinglerle siyaset ilişkileri yukarıdan bağlanmaya başlanmış ve gazetecilerin habercilik ruhları bazen veya çoğu kez patronlar katındaki bu çıkar ilişkilerine kurban
edilmiştir. Katılımcılar ayrıca, basın-siyaset ilişkilerinin inişli çıkışlı, gergin ya da
yumuşak olduğunu, bugünkünden farklı olmadığını ifade etmişlerdir. O dönemde
gazeteler, bir anlamda Ecevitçi-Demirelci olarak ayrılmışlardır. Ya da sağcı-solcu
diye. Cumhuriyet ya da Milliyet ve Tercüman buna örnek olarak verilebilir. Kısıtlı bir
dönemdir, sınırlayıcıdır ve haberler genellikle parti liderlerinin açıklamalarından
oluşturulmaktadır.
Basın özgürlüğü bağlamında, olduğunu ve olmadığını ileri süren iki zıt görüş ortaya çıkmıştır. Basın özgürlüğünün olduğunu düşünenler işlerin dostluk çerçevesinde
yürütüldüğünü, siyasi liderlerle basın arasında kavga olmadığını belirtmişlerdir. Basın özgürlüğün olmadığını söyleyenler basının genel olarak hiç özgür olmadığını
70’li yıllarda da baskının devam ettiğini vurgulamışlardır. 141, 142 ve 163. maddelerin kaldırılmayışını da örnek olarak vermişlerdir.
1970’lerde gazeteci patronlar iş başındadır. Ancak, holdingleşme başlamıştır; tekelleşmenin ilk adımları atılmaktadır. Aydın Doğan, Milliyet’i satın alarak medya
dünyasına ayak basmıştır. Nadir Nadi’yle birlikte başyazar patron dönemi de kapanmıştır. Patronların o dönemde yan işleri yoktur. Bu da, siyasilerle ilişkilerde avantaj
sağlamaktadır. Katılımcıların birinin belirttiğine göre, medya, şimdi iş ilişkilerinin
bir uzantısı olarak kullanılmaktadır. Siyasi baskılara ekonomik güçleri olmasına karşın eskisinden daha açıktırlar. Çünkü özgür davranmalarına gerek yoktur. Devlet, her
türlü iş âlemini kontrol ederken, basın da bu vesileyle kontrol edilmiş olmaktadır. O
dönemde gazeteci-patron ilişkileri de daha sıcaktır. Bütün olumlu taraflarına karşın,
1970’lerde Haldun Simavi tarafından sendikasızlık getirilmiştir. Öte yandan, sahiplerin sadece gazeteci ailelerden gelmesi gerekmediğini söyleyen katılımcı da olmuştur.
1970’lerde bazı kullanımlar, bugüne temel olmuştur. Örneğin haber yazımında,
1970’lerin son dönemine kadar, “gelmiştir, belirtmiştir” gibi kullanımlar yapılmaktadır. Ancak, Cumhuriyet’in öncülüğünde bunların yerine, “geldi, belirtti” gibi ifadeler
kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlamda, 1970’ler gazeteciliği bir öncülük yapmıştır.
Ayrıca, renkli fotoğraf kullanımı da o dönemde başlamıştır. Habercilik açısından bir
önemli nokta da, Ankara’nın haberin merkezi haline gelmesidir. Ekonomi, polis adliye, magazin gazeteciliğinin ön plana çıkması bu dönemin gelişmeleridir. Ancak
Anadolu haberleri teknik olanakların yetersizliği nedeniyle gazetelere gecikmeli girmektedir ya da hiç değerlendirilmemektedir.
Görüş bildirenlerin bir kısmı basının kamuoyunu yönlendirdiğini düşünmektedir.
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Buna da örnek olarak Kıbrıs Savaşı’ndan önce yapılan yayınlar ve yazılı basının tek
olması gösterilmektedir. Basın, güçlüdür ve bu nedenle siyasiler de basını kontrol
etmek istemektedirler. Ancak, özellikle sağ basının örneğin, Çorum ve Malatya olayları örneğinde olduğu gibi olumsuz bir işlev gördüğü de anımsatılmıştır. Buna karşılık, basının kamuoyunu yönlendirmediğini belirtenler de olmuştur. Bu açıdan bazı
örnekler de verilmiştir. Aslında, basın o kadar güçlü değildir. Basının kamuoyunu
göreceli olarak belirlediği de ifade edilmiştir. İkisi arasında karşılıklı etkileşim olduğunu belirten de olmuştur.
Sol sözcüğü önceleri yasaktır. Kimse kullanmaz. Bazı haklardan yararlanamaz sol
sözcüğüyle anılanlar. Ancak, Bülent Ecevit’in, “ortanın solu” düşüncesinden sonra
sol kabullenilmeye başlanır. O dönemde sol basının olmadığını, yeni gelişmeye başladığını söyleyenler de bulunmaktadır. Bazı katılımcılar, bu anlamda, Yön dergisini
anmışlardır. Cumhuriyet dönemin sol gazetesi olarak da tanımlanmıştır. Belki, Milliyet’i de bu kategoriye katmak mümkündür. Ana akım gazeteler ve bazı dergilerden
başka daha solda yer alan ve sosyalist düşünceyi savunan gazeteler de vardır. Sol
basın “faşist” söylemine sarılmıştır. Buna karşılık, aşağıda belirtilecek olan sağ basın
da “Komünistler Moskova’ya” söylemine sarılmıştır. Aslında, 1961 Anayasası’nın
getirdiği özgürlükçü ortamdan sol basın da nasibini almıştır denilebilir.
Sağ basının, 1970’lerde olayları yönlendirecek beyinlerinin olmadığından söz
edilmiştir. Buna karşılık, ciddi bir eleştiri getiren düşünür veya yazarın bu gazetelerde yer almadığını ama sağ basının genellikle objektif olmak yerine saldırganları haklı
gösteren bir tutum benimsediği de belirtilmiştir. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde
şeriatçı basının da gelişme zemini bulduğu anımsatılmıştır. Ayrıca, şeriatçı basının
gelişiminin şeriatçı uygulamalarla paralel bir gelişim gösterdiğini söylemek mümkündür. Tercüman gazetesi, ilk çıktığında sağ bir gazete değildir. Ama el değiştirdikten sonra, Kemal Ilıcak’ın Demirel’le yakın ilişkisinden dolayı Demirelci bir tutum
takındığı da ifade edilmiştir. Türkiye’de, sağcı iktidarlar hep olageldikleri için sağcı
gazeteler de tamamıyla iktidar partisinin sözcülüğünü yapmıştır. Buna karşılık da
siyasi iktidarlardan hep destek görmüşlerdir.
Teknik olanaklar bakımından, 1970’lerle bugünkü olanakları karşılaştırmak
mümkün değildir. Ofset baskıya 1970’lerde geçilmiştir. Hürriyet ve Günaydın değişimin öncüsü gibi görünmektedir. Televizyon, haftanın bazı günleri ve siyah beyaz
olarak yayın yapmaktadır.
1970’li yıllarda yandaş basın yoktur. 1970’li yıllardan sonra özellikle 1990’lı yıllarda habercilik ve basın büyük holdinglerin yan ürünü haline getirilmiştir. Medya,
siyaset, ticaret üçgeni 1970’lerden sonra kurulmuştur. 1970’lerde plaza gazeteciliği
bilinen bir kavram değildir.
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1970’lerde, 1961 Anayasası’nın sağladığı haklar ve özgürlüklerin kısıtlanmasının
Adalet Partisi döneminde yaşanmış ve 12 Mart rejimiyle sürdürülmüş olduğu saptamasının yapılması önemlidir. Demokrasi adına var olan bir partinin bu türden bir
tutum içine girmesi yadırganacak bir durumdur. Ayrıca, özerklik konusunda yapılan
saptama da değerlidir. Bunun yanında, Basın İlan Kurumu’nun da siyasal iktidarın
güdümünden çıkmamış olması genç iletişimciler açısından bilinmesi gerekli bir durumdur. Elbette, prim ödemesinin sendikacılığa vurduğu darbeyi de… Sendikanın
bitmesi o yıllarda başlamıştır. Etik konusu, basının kanayan yarasıdır. Belki de o
günlerde üzerinde durulabilmiş olsa, basın bir adım daha ileride olabilirdi.
1970’lerde basın kutuplaşmıştır. Kutuplaşmanın boyutu, sağ ve sol basındır. Basın
üzerinde, her zaman baskı olmuştur. Ama 1970’lerin özelliği baskının asker, patron
ve hükümetin üçünden birden gelmesidir. Elbette, o dönemde, süpermarket gazeteciliğinin oluşmamasının nedeni, neo-liberal politikaların bir on yıl sonra uygulamaya
konulacak olmasıdır. 1970’lerin önemli bir özelliği de, patron hükümet ilişkilerinin
başlamasıdır. Bu, sonraki yıllarda basına darbe indirmiştir. Bu bölümün yazarına
göre, anlatılanlardan 1970’lerde basın özgürlüğünün kısmen kullanıldığını çıkarmak
mümkündür. Nitekim basın özgürlüğünü kısıtlayan kanun maddeleri orada durmaktadır. 1970’lerde gazeteci-patronların iş başında olması önemlidir. En azından gazetecilikten para kazanmayı denemektedirler. Haber satma yoluyla ayakta durmaktadırlar. Elbette, ufak tefek pürüzler çıkmış olabilir. Bugünkü gibi, basını kendi çıkarları
için kullanım yolu pek açık değildir. 1970’li yıllar, haber yazımında bugüne temel
olmuştur. Dedi, belirtti haberciliği o dönemde kalmadır. Teknik anlamda, gelişmenin
temelleri de o dönemlerde atılmıştır. Magazin haberciliğinin yükselişe geçmesi de bu
döneme rastlamaktadır. O dönemde skandallar da ortaya çıkarılmaktadır. Bu anlamda, basının 1970’li yıllarda büyük işler başardığından da söz edilebilir. Basının,
1970’li yıllar açısından kamuoyunu yönlendirmesine yönelik düşünceler tek boyutlu
olmamıştır. Ancak, Kıbrıs konusunda verilen örnek anlamlı gözükmektedir. Sol sözcüğünün yasaklı olması ve Ecevit ile kullanılmaya başlanması anlamlı bir bilgidir.
Ayrıca, o dönemde sol basın güçlü değildir. Sağ basının da 1970’lerde olayları yönlendirecek beyinlere sahip olmadığı söylenmiştir. Ama en azından sağ basının taraf
olduğu saptamasını yapmak yararlı olacaktır. Şeriatçı basının darbe dönemlerinde
gelişmeye başladığı saptamasının önemini de teslim etmek gerekir. O dönemde yandaş basın yoktur ama hükümetle iyi ilişkiler içinde olan gazeteler bulunmaktadır.
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1980’e kadar öldürülen gazeteciler
Bülent Tellan

T

ürk basın tarihinde gazetecilere karşı şiddet kullanmanın pek çok örneği vardır.
Görevini yapan gazetecilerin sindirilmeye çalışılması, kaba kuvvete maruz bırakılması, öldürülmesi bir yüzyılı aşkın bir süredir hala terk edilmemiş davranışlardır.
Daha da vahimi gazetecilere karşı bu davranışların cezasız kalmasıdır.
Öldürülen gazetecilerin katillerinin bulun(a)maması, eylemlerin cezasız kalması
Türkiye’de basın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir.
Konunun bir başka önemli yanı kimin gazeteci olduğu tartışmalı olduğu için gazetecilik meslek örgütlerinin öldürülen gazeteci sayısında anlaşamamalarıdır. Örneğin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 2017 yılında güncellediği listeye göre
öldürülen gazeteci sayısı 66 iken, bir başka meslek örgütü olan Çağdaş Gazeteciler
Derneği’ne (ÇGD) göre bu sayı 78’dir. Aynı şekilde 2013 yılında Diyarbakır’da kurulan Özgür Gazeteciler Cemiyeti ise tamamı Kürt kökenli gazeteci, yazar ve gazete
dağıtımcısı olarak görev yapan 77 kişiyi “basın şehidi” olarak listelemektedir. Doğal
olarak her üç meslek örgütünün listesinde birbirlerinin listesinde yer almayan isimler
bulunmakta, bazı isimler ise her üç örgütün listesinde de yer bulamamaktadır.
Basın tarihimizde öldürülen ilk gazeteci de anlaşmazlık konularından biridir.
ÇGD’nin listesi ve bazı kaynaklara göre (Tökin, 1963; Koçoğlu, 1993; Kabacalı,
1993) basın tarihimizde öldürülen ilk gazeteci Tevfik Nevzat Bey’dir. Ancak Türk
basın tarihi kitaplarının bir kısmında (Şapolyo, 1971; Topuz, 1973; Topuz, 1996,
Topuz, 2003) ve TGC’nin hazırladığı listede Hasan Fehmi Bey’in adı öldürülen ilk
gazeteci olarak anılmaktadır. Üstelik TGC her sene Hasan Fehmi Bey’in katledildiği
6 Nisan günü öldürülen gazeteciler anısına etkinlik düzenlemektedir.
Bir başka önemli konu öldürülen gazetecilerin bir kısmının hangi gazetede ve
hangi görevde çalıştığına ilişkin bilgi olmamasıdır. Özellikle siyasi bir kimliği olmayan gazetecilerin hayat hikâyelerine, gazetecilik geçmişlerine ve nasıl öldürüldüklerin dair bilgiye, kimi zaman çalıştığı söylenen gazetelerin arşivlerinde bile rastlanmayabilmektedir. Basın tarihi çalışmaları dışındaki çeşitli kaynaklarda isimlerine
rastlanan kimi gazeteciler ise genellikle siyasal tercihlerle, gazeteci olmalarına ve bu
mesleği sürdürürken öldürülmelerine rağmen hazırlanan listelere dâhil edilmemiştir.
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1980’e kadar öldürülen gazetecilerin listesi1
Tevfik Nevzat: (1865-1905)
İzmirli Tevfik Nevzat Bey, hukuk eğitiminin ardından bir yandan avukatlık yaparken gazetecilikle de ilgilendi. Tevfik Nevzat Bey, Halit Ziya (Uşaklıgil) ile birlikte Nevruz dergisini, ardından da Hizmet gazetesini yayınladı.
1894’te birkaç arkadaşı ile Paris’e kaçan ilk Jön Türkler’den olan Tevfik Nevzat,
Hizmet’i burada yayınlamaya devam etti (Tunaya, 1998). Affa uğramasının ardından
İzmir’de Ahenk gazetesini yayınlayan Tevfik Nevzat, 1899’da Bitlis’e sürgün edildi.
1902 yılında Şair Eşref ile birlikte “ayaklanmaya yol açacak hareketlerde bulunduğu
için” tutuklandı ve bir yıl kadar İstanbul’da cezaevinde tutuldu. 1903 yılının sonlarında Adana’ya nakledildi (Koçoğlu, 1993).
1905 yılında bir iddiaya göre kuyuya atılarak, bir başka iddiaya göre de hücresinde asılarak öldürülen Tevfik Nevzat’ın intihar ettiği açıklandı (Kabacalı, 1993).
Hasan Fehmi: (1866-1909)
Mektebi Mülkiye’de aldığı eğitimin ardından Jön Türkler’e katılmak için Paris’e,
oradan da Mısır’a giden (Şapolyo, 1971) Hasan Fehmi Bey, II. Meşrutiyet’in ilanının
ardından İstanbul’a döndü. Fedakâran-ı Millet Cemiyeti’nin üyesi oldu ve derneğin
yayın organı Hukuk-u Umumiye gazetesinde çalışmaya başladı.
12 Kasım 1908’de Serbesti gazetesini yayınlamaya başladı. Hasan Fehmi Bey, iktidarı filen denetleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı keskin muhalefet yürütmekteydi. 6 Nisan 1909 tarihinde Galata Köprüsünün üzerinde tabanca ile vurularak
öldürüldü. Cinayetin ertesi günü Mekteb-i Mülkiye öğrencileri önce dersleri protesto
ettiler, ardından da Babıâli’de bir gösteri düzenleyerek Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın olaya el koymasını ve suçluların cezalandırılmasını istediler. Ancak katil yakalanamadı.
Ahmet Samim: (1884-1910)
Prizren’de doğan Ahmet Samim, Mekteb-i Sultani ve Robert Kolej’de okudu. Bir
süre Tekel idaresinde memurluk da yapan Samim, Ahrar Fırkası’na üye olduktan
sonra, Osmanlı gazetesinde yazmaya başladı. Amcası Mustafa Asım Bey ile birlikte
Hilal gazetesini yayınladı. 31 Mart olayından sonra Sada-yı Millet gazetesinin baş1
Çalışmada meslek örgütlerinin listelerinde yer alan bazı isimler bulunmamaktadır. Bu isimler arasında 3 Aralık 1994’te
Özgür Ülke’ye düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Ersin Yıldız ve 26 Temmuz 1996’da Bayrampaşa Cezaevinde
katıldığı ölüm orucu eylemlerinde hayatını kaybeden Yoksul Halkın Gücü dergisi yazı işleri müdürü Yemliha Kaya var. Ersin
Yıldız gazetesinin ulaştırma servisinde şoför olarak çalışmaktaydı. Yemliha Kaya ise yaşamını ölüm orucu eyleminde kaybetti.
Listede yer almayan bir başka grup da Diyarbakır merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti tarafından “basın şehitleri” olarak
anılan listede yer alan gazete dağıtıcılarıdır ve öldürülen gazeteciler listesine isimleri konulmamıştır. Dağıtıcıların isimleri
şöyledir: Halil Adanır, Kemal Ekinci, Lokman Gündüz, Orhan Karaağar, Teğmen Demir, Haşim Yaşa, Yusuf Karaüzüm,
Zülküf Akkaya, Adil Başkan, Yalçın Yaşa, Kadir İpeksürer, Adnan Işık, Mehmet Sencer, Musa Dürü, Yahya Çilligöz, Zuhat
Tepe, Hıdır Çelik, Metin Alataş, Gülistan Yalçın, Kadri Bagdu.
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yazarlığını üstlendi. Dış politika ve ekonomi konularındaki sert muhalefeti Sadrazam
Mahmut Şevket Paşa’nın tepkisini çekti (Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
1983). İttihatçılar Ahmet Samim’i susturabilmek için öncelikle istediği bir vilayette
mutasarrıflık teklif ettiler (Karaosmanoğlu, 2016). Bu öneriyi reddettikten iki gün
sonra, 9 Haziran 1910’da İstanbul, Bahçekapı’da silahlı saldırıya uğradı. Yanındaki
arkadaşı Fazıl Ahmet (Aykaç) sağ olarak kurtulurken Ahmet Samim ensesinden vurularak öldürüldü.
Zeki Bey: (1869-1912)
Mekteb-i Sultani ve Mekteb-i Mülkiye’yi birincilikle bitiren Zeki Bey, Hariciye
Nezareti tercüme kalemindeki memuriyetinin ardından çeşitli okullarda öğretmenlik
yapmaya başladı. Duyun-u Umumiye’de çalışırken, bir yandan da İttihatçılara muhalefeti ile tanınan Serbesti ve Mizan gazetelerinde yazmaktaydı. Şehrah gazetesi için
Maliye Nazırı Cavit Bey’in de adının karıştığı yolsuzluk söylentileri ile ilgili belgeler
toplamaya başladı (Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1983). 23 Temmuz
1911 akşamı Bakırköy’deki evine giderken öldürüldü. Katillerinin yakalanmadığı
ileri sürülmekteyse de Serez Mebusu Derviş Bey’in kardeşi Mustafa Nazım ve çiftlik
kâhyası Çerkes Ahmet cinayetten dolayı yakalandılar ve 15 yıl kürek cezasına çarptırıldılar (Tunaya, 2000).
Hüseyin Kami: (1878-1914)
Medrese-i Edebiye’de okuyan Hüseyin Kami, Babıâli’de matbuat kaleminde çalıştı. Yolsuzluk suçlaması ile görevinden alındıktan sonra Mısır’a kaçarak Jön Türkler’e katıldı. II. Meşrutiyet’in ardından İstanbul’a döndü, ancak 31 Mart sonrasında
tutuklandı ve yargılandı. Bir süre yurt dışına çıkan Hüseyin Kami, 1911 yılında İstanbul’a geri döndü. Alemdar’da ve çeşitli dergilerde şiirleri ve yazıları yayınlanan
Hüseyin Kami, 1914 yılında yazıları yüzünden tutuklandı ve önce Kastamonu, ardından da Karaman’a sürüldü. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Hüseyin Kami’nin
1914 yılında sürgün olarak kaldığı Karaman’dan valinin çağrısı ile Konya’ya giderken öldürüldüğü anlatmaktadır (İnal, 2000) Sefer Berzeg ise Kâmî’nin 1916 yılında
Karaman’da tifüs salgını yüzünden öldüğünü ileri sürmektedir.
‘Silahçı’ Hasan Tahsin: (1883-1914)
İstanbul’da doğan Hasan Tahsin, Harbiye Mektebinde Mustafa Kemal ile beraber
okudu. Dönem arkadaşlarının birçoğu gibi II. Abdülhamit rejimine karşı eylemlerde
bulundu ve gizli faaliyet yürüten İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde görev aldı. Cemiyetin Makedonya’daki gözü pek militanlarından biri olan Bahriye Mülazımı Tahsin,
‘Mesleği İttihat, Hedefi Terakkidir’ alt başlığı ile 1909 yılında Silah, 1912’de kapatılınca Salah, o da kapatılınca Türk’ü yayınladı. İlk gazetesinin isminden dolayı “Silahçı Hasan Tahsin” ismi ile anıldı. İttihatçıların 1913’te iktidara gelmesinin ardın380
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dan Hasan Tahsin ile örgüt yöneticileri arasındaki anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı.
Mahmut Şevket Paşa tarafından uyarılmasının ardından gazetesinde “Biz senden
korkmuyoruz” başlıklı bir yazı yayınladı. Dünya Savaşı’nın çıkışından sonra Sofya’da görevlendirildi. Ancak Cemiyet’ten habersizce İstanbul’a dönmesi öldürülmesi
sürecini başlatan ilk adım oldu. Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurucularından Kuşçubaşı
Eşref tarafından çağırıldığı bir toplantıda uyuşturucu içeren bir kahve ile etkisiz hale
getirildikten sonra boğularak öldürüldü. Bir çuval içine konularak Edirnekapı mezarlığına bırakılan cesedinin Hasan Tahsin’e ait olduğu iki hafta sonra anlaşıldı
(Tunaya, 1998).
Osman Nevres (Hasan Tahsin): (1888-1919)
Selanik’te doğan Osman Nevres, ilkokulu Mustafa Kemal’in de gittiği Şemsi Paşa İptidaisi’nde okumuş, ardından gittiği Feyziye Mektebi’nde İttihat ve Terakki’nin
kudretli adamı Cavit Bey’in dikkatini çekmiş ve ailesi ticaret yapmak için İstanbul’a
göçtüğü halde, Cavit Bey’in gözetimi altında Selanik’te yaşamaya devam etmişti.
Osman Nevres, İstanbul’da Darülfünun’da eğitim görmeye başlamış, II. Meşrutiyet’in ardından Sarbonne Üniversitesi’nde hukuk ve felsefe eğitim görmüştü.
Kendisi gibi Teşkilat-ı Mahsusa üyesi olan Silah başyazarı Hasan Tahsin’in pasaportu ve gazeteci kimliği ile örgüt adına Bükreş’e gönderildi. Görevi 1914’te Balkan
ayrılıkçı hareketinin önderlerinden İngiliz Balkan Komitesi başkanı Lord Buxton’a
yönelik suikast düzenlemekti. Suikast girişimi sırasında tutuklandı ve beş yıl hapse
mahkûm edildi. İki yıl sonra, 1916’da, Osmanlı Orduları Bükreş’e girdiğinde, Kolordu Komutanı Hilmi Paşa tarafından hapishaneden kurtarılacaktı.
Osman Nevres Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılmış, bunun üzerine hamisi Cavit
Bey tarafından bir süre İsviçre’ye gönderilmişti. 1917’de geri döndüğünde İttihatçı
karşıtı fikirlerini sürdüren Osman Nevres, İzmir’e yerleşti, ticaret yapmaya başladı
ve 1914 yılında öldürülen Silah başyazarı Teşkilat-ı Mahsusacı Hasan Tahsin’in kimliğini kullanamaya devam etti. Osman Nevres 1919 yılında gazetesinde İzmir’e gelişini Harbiye Nezareti’nin göz yumması ile yürütülen vagon ticaretinden pay almak
olduğunu ancak işlerinin iyi gitmediğini yazacaktı. (Taçalan, 1998).
Ticari hayatı başarısız olan Osman Nevres, Sulh ve Selamet-i Osmanlı Cemiyeti’nin yayın organı olan Hukuk-u Beşer’in başyazarlığını üstlendi. Kaleme aldığı kadın hakları ve özgürlüğüyle ilgili bir yazısı nedeniyle şehrin mutaassıp Vali Vekili
Sakallı Nurettin Paşa’nın tepkilerini çekti. Gazetesinde “… Memleketi kan, sefillik
içinde bırakmış ve en sonunda önemli bir serveti yüklenerek adi hırsızlar gibi bilinmeyen bir yere giden” diye eleştirdiği İttihatçılara ateş püskürüyor, hâlâ halk arasında nüfuzlarını koruduklarını ve düşünceleri baskı altında tuttuklarını yazıyordu. Gazetenin kapatılması üzerine Sulh ve Selamet’i yayınladı. Ancak yeni gazetesinde de
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Mütareke ile birlikte türeyen yeni zenginlerle ilgili eleştiriler kaleme aldığı için İzmir’in yöneticileriyle arası iyice açıldı.
Osman Nevres, 12 Mayıs 1919 günü Yunan Ordusunun İzmir’i işgal edeceği öğrenilince düzenlenen etkinliklerde işgale direnmeyi gerekirse silah kullanmayı öneriyordu. İddialara göre Osman Nevres, işgalin başladığı 15 Mayıs 1919 günü Konak
Meydanı’nda Efsun alayın önünde Yunan bayrağını taşıyan askeri açtığı ateş ile öldürdü (Kozanoğlu, 1972). Farklı kaynaklarda Osman Nevres’in’in hemen oracıkta
süngülendiği; kaçarken vurulduğu; bir sokağa sapmayı başarıp, tabancasını tekrar
doldurduktan sonra vurularak süngülendiği ve evinde öldüğü şeklinde dört ayrı iddia
bulunmaktadır.
İlk kurşunun ardından çıkan çatışmada, Yunanlılardan ikisi asker, dokuzu sivil on
bir kişi ölmüş, dokuzu asker, 34’ü sivil 43 kişi yaralanmıştı. Türklerden ise beşi asker 300’ün üzerinde kişi ölmüş, sekizi subay, sekizi er, 41’i sivil toplam 57 kişi yaralanmıştı. Değişik milletlerden de 47 ölü vardı.
Osman Nevres’in Yunan askerine ilk kurşunu attığı ve orada öldürüldüğü iddiaları yaygın olmakla birlikte olayın üzerinden 40 yıl geçtikten sonra “keşfedilmiş” hatta
“sonradan üretilmiş” olması da mümkündür. 1919 yılında hazırlanan Yunan ve Osmanlı askeri ve sivil raporlarında ve dönemin gazete haberlerinde Hasan Tahsin’in
ismi geçmediği gibi (Mert, 2010), çeşitli kaynaklarda başka isimler ilk kurşunu atan
kişiler olarak anılmaktadır: Örneğin O yıllarda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Ege
Katib-i Mesul’ü olan Celal Bayar, Ahenk başyazarı Şevki Bey’e dayanarak ilk kurşunu Saatçi Aziz Efendi’nin attığını yazmıştır (Bayar, 1997). İlk kurşunu Gemercikli
İbrahim’in, Arap Rasim’in (Hür, 2013), İzmir Merkez Kumandanı Kaymakam (Yarbay) Arif Beyin attığına ilişkin iddialar da vardır.
1972 yılında basılan Zeynel Kozanoğlu’nun Anıt Adam Osman Nevres kitabı ve
aynı yıl İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin başlattığı “İlk Kurşun Anıt” kampanya ile
Hasan Tahsin ismi de kamuoyunda bilinir hale geldi. Cemiyetin yürüttüğü kampanya
sonucu, 1974’te Konak Meydanı’na bir Hasan Tahsin heykeli dikildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti her yıl mayıs ayında yaptığı gazetecilik yarışmasını da Hasan Tahsin
adına düzenlemektedir.
İlk kurşunu attığı ve ardından Yunan askerleri tarafından öldürüldüğü anlatılan
Osman Nevres’in mezarı, İstanbul’da, Sabetayist Mezarlığı olarak da bilinen Üsküdar Bülbülderesi’ndeki mezarlıkta bulunmaktadır (Küçük, 2006). Ancak Osman
Nevres’in cenazesinin, ailesi tarafından Harmandalı’da bir yakınlarının çiftliğine
gömüldüğü ve İstanbul’daki mezarın boş olduğu da iddia edilmektedir.
Mustafa Suphi: (1883-1921)
Giresun’da doğdu. Babası vali, anne tarafından dedesi belediye başkanıydı. İlköğ382
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retimini Kudüs’de, ortaöğretimini Erzurum’da tamamlayan Mustafa Suphi, İstanbul
Hukuk Mektebini bitirdikten sonra Paris Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu’nda eğitimine devam etti. Paris’te Tanin muhabirliği yaptı. İstanbul’a dönüşünün ardından Servet-i Fünun ve Hak’da yazdı. Çeşitli okullarda hukuk ve sosyoloji dersleri veren
Mustafa Suphi, İttihatçılara muhalefet eden Milli Meşrutiyet Fırkası’nın yayın organı
İfham’ın yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinin
ardından tüm muhaliflerle birlikte Sinop’a sürüldü.
1914 yılında Rusya’ya kaçan Mustafa Suphi, siyasi mülteci olduğu halde I. Dünya Savaşı’na karşı yazılar yazdığı için Urallar’a sürgün edildi. Burada tanıştığı Bolşevikler ile ilişkisi 1917 Ekim Devrimi’nden sonra da sürdü. Milletler Halk Komiserliği’nde Joseph Stalin ve Mir Seyit Sultan Galiyev ile birlikte çalışan Mustafa Suphi
önce Nisan 1918’de Moskova’da, Tatarca Yeni Dünya’yı yayınladı. Gazeteyi, Kırım’da ve Doğu Halkları Kongresi için gittiği Bakü’de yayınlamayı sürdürdü
(Tunçay, 1991).
10 Ekim 1920’de Bakü’de toplanan Türkiye Komünist Fırkası’nın kuruluş kongresinde Anadolu ve işgal altındaki İstanbul’dan gelen delegeler tarafından genel başkanlığa getirilen Mustafa Suphi, ulusal kurtuluş hareketine destek vermek için bir
yandan Mustafa Kemal Paşa ile yazışırken, bir yandan da kendi imkânları ile örgütünü Anadolu’ya taşımaya çalışıyordu. Suphi Anadolu’ya geçmeye çalışırken Ankara
Hükümeti de ona ve onunla birlikte gelecek komünistlere yönelik bir tavır belirlemeye çalışıyordu. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir’in şifreli sorusuna 5 Temmuz 1920
tarihli yazısında “Mustafa Suphi Efendi, haris olmakla beraber ahlaksız değildir
Sovyetler nezdinde mühim mevkisi vardır. Kendisinden istifade edilmek muvafıktır”
derken, 22 Ocak 1921 tarihli TBMM gizli celsesinde ise Mustafa Suphi için “idaresiz
ve milliyetsiz bir adamdır” diyecek ve “…hiçbir vakitte merkezi hariçte bulunan bir
teşkilatla teşriki mesai edemeyiz” yorumunu yapacaktı (Küçük, 2004).
Mustafa Suphi ve beş TKP yöneticisi ile Sovyet Rusya delegasyonu 28 Aralık
1920’de Kars’a gelir ve Karabekir tarafından askeri törenle karşılanır. Ancak Mustafa Kemal’in TBMM’deki “komünizmin memleketimize zarar verecek tarzda gelmesine karşı kati tedbirler almak mecburiyetindeyiz ve bu tedbirlere Sovyet Rusya elbette karşı çıkmayacaktır” şeklindeki konuşması ve yapılan şifreli yazışmalar sonrasında Karabekir, Suphi ve arkadaşlarını sınır dışı etme kararı alır. Bu amaçla Karabekir tarafından, Suphi ve TKP’lilerin Ankara’ya gitmek için kullanacağı yol güzergâhında gazete yayınları ile halkın galeyana getirilmesi ve protesto gösterileri düzenlenmesi için direktif verir.
Mustafa Suphi, eşi ve toplam 17 parti yöneticisi ile birlikte 18 Ocak 1921 günü
Kars’tan Erzurum’a doğru yola çıkarlar. Dört gün süren tren yolculuğu sonrasında
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Erzurum’da protesto mitingi ile karşılanırlar. Erzurum’dan Aşkale, Bayburt, Gümüşhane, Maçka yoluyla Trabzon’a gelen Suphi ve arkadaşlarından ikisi resmi makamlarca alıkonulduğu için Suphi ve arkadaşları 15 kişi kalır. Kafile Trabzon’a girer
girmez toplanan kalabalığın protestoları eşliğinde dövülerek, sınır dışı edilecekleri
gerekçesi ile bir motora bindirilirler. İlk teknenin peşinden eski bir Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Kayıkçılar Kâhyası Yahya ve adamlarının içinde olduğu bir tekne daha denize açılır. Suphi ve 15 yoldaşı 28 Ocak 1921 gece yarısı öldürüldükten sonra cesetleri Karadeniz’e atılır.
Sabitzade Emin Süreyya: (-1922)
Yaşamı hakkında neredeyse hiç bilgi edinemediğimiz avukat ve gazeteci Emin
Süreyya Bey’in 1918 yılında Çürükçüoğlu Nikolaki ile ortak avukatlık bürosu açtığı
biliniyor. 10 Kasım 1918’de ortağı ile birlikte Nikolaki’nin yönettiği Fransızca La
Réforme’un Türkçe versiyonu olarak Islahat’ı çıkardı. Gazetenin sahibi Emin Süreyya, Hürriyet ve İtilâf Fırkasının İzmir İdare Heyeti içinde bulunuyordu. Bir yandan
İttihat ve Terakki’ye yönelik düşmanca bir tavır sergiliyor, diğer yandan da Yunan
çıkarlarının savunuculuğunu üstleniyordu (Arıkan, 1988).
Emin Süreyya, Ocak 1919’de işgalden aylar önce İttihatçılar tarafından kurulan
Müdafaa-yı Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti yöneticilerinden Moralızade Nail Bey tarafından Karşıyaka’da dövüldü. İzmir’in işgalinin hemen ardından gazetesinin 16 Mayıs 1919 tarihli sayısında manşetten kendi imzası ile “El cezai min cinsü’l amel” (Ne
ekersen onu biçersin) başlıklı bir yazı yayımladı. Yazısında İzmir’in işgali ve yaşanan katliamların tıpkı İttihat ve Terakki’nin geçmişteki kötü yönetimine bağlı olduğunu savunuyordu.
Doğu Akdeniz İtalyan Seferi Kuvvetler Komutanlığı’nın 2 Şubat 1920 tarihi raporunda Islahat için “bir ara okuyucusu azaldığı için haftalık olarak yayınlandığı”
bilgisi verilip “Yunanların İzmir’e asker çıkarmasını alkışlayan Türk avukatı Süreyya Bey tarafından yayınlanan gazetenin ana vasfı, Yunan dostu olmadır. Türk milliyetçiliğine karşı kampanyasını sürdürmektedir. Müdürü, İzmir Rum Metropolitinden
150 Türk lirası alıyor” denilmektedir (Çelebi, 2010).
Sabitzade Emin Süreyya, Yunan işgali döneminde özerk İzmir fikrinin savunucusu oldu. 30 Haziran 1922’de Belediye Reisi, Evkaf Müdürü gibi bürokratların da
desteği ile İzmirli Müslümanlar adına imzalanan bir muhtıra ile İzmir ve çevresinde
Yunanlıların himayesinde Osmanlı’ya bağlı olmak şartıyla resmen özerklik ilân edildi. Ankara hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan Emin Süreyya’nın da
altında imzası olan bu kararı tanımadı.
Emin Süreyya, Büyük Taarruz sonrasında Türk Ordusunun İzmir’e girişiyle birlikte tutuklandı. Aralık 1922’de işgal sırasında Yunanlılara yardım etmiş olanlar ve
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İzmir yangınında suçlu görülenlerin yargılandığı Divan-ı Harb-i Askeri tarafından
verilen kararla Konak meydanında idam edildi (Moralı, 2002).
Çürükçüoğlu Nikolaki: (1861-1922)
Türkçe konuşan Ortodoks Rum (Karamanlı) cemaatinden avukat ve gazeteci.
Almanya’da hukuk eğitimi gören ve doktora da yapan Nikolaki, İzmir’e döndükten
sonra Tefik Nevzat ile ortak avukatlık bürosu açtı. 1902 yılında Fransızca yayımlanan La Réforme sorumlu müdürü oldu. Bıçakçızade Hakkı’nın yayımladığı İzmir
gazetesinde sorumlu müdür olarak çalıştı (Huyugüzel, 2000). 1912 seçimlerinde İzmir’den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1914 İzmir Vilayet İdare Meclisi
üyesi oldu. 1918’de Sabitzade Emin Süreyya ile ortak avukatlık bürosu açtı. 1918
Aralık ayında yine Sabitzade Emin Süreyya ile birlikte (La Réforme’un Türkçe versiyonu olarak) Islahat’ ı çıkardı.
1919 Şubat’ında, Islahat, Köylü, Müsavat gibi gazeteler önderliğinde bir araya
gelen Türk Rum Matbuat Cemiyeti kuruluş çalışmalarına katıldı. İşgal boyunca Anadolu hareketini eleştiren yazılar kaleme aldı. Mayıs 1919’deki Yunan işgali sonrasında İzmir Vilayet İdare Meclisi üyeliğini sürdürdü. 1920 yılında kurulmasına karar
verilen ancak Yunan ordusunun yenilgisi ile sonuçsuz kalan İzmir İyon Üniversitesi’nin destekçilerinden biriydi.
Doğu Akdeniz İtalyan Seferi Kuvvetler Komutanlığı’nın 2 Şubat 1920 tarihi raporunda La Réforme ve Çürükçüoğlu Nikolaki için eskiden Alman ve Osmanlıları
desteklediği işgal ile birlikte İtalyan karşıtı Yunan destekçisi olduğu ve Yunanlılardan para aldığı kaydediliyordu (Çelebi, 2010).
Büyük Taarruz sonrasında, İzmir Metropoliti Hrisostomos Kalafatis ile birlikte
İzmir’e giren Türk Ordusu komutanı Sakallı Nureddin Paşa’yı tebrik ziyaretine giden
heyette yer aldı. Metropolit Yunan işgali dönemindeki suçlamalar yüzünden tutuklanıp linç edilirken; Çürükçüoğlu Nikolaki’nin cesedi 10 Eylül 1922 günü İzmir sokaklarında bulundu.
Ali Kemal: (1869-1922)
İstanbul’da doğan Ali Kemal’in asıl ismi Ali Rıza’ydı. Mekteb-i Mülkiye öğrencisi iken Paris’e gitti. İki yıl sonra geri döndüğünde siyasi faaliyetlerde bulunduğu
için Halep’e sürüldü. Burada Fransızca öğretmenliği yaptı, ardından yeniden Paris’e
gitti. İkdam’a Ali Kemal takma ismiyle “Paris Mektupları” yazıyordu. Abdülhamit’e
yönelik eleştirilerinin dozu diğer muhaliflere göre az olduğu için Brüksel Elçiliği
İkinci Kâtipliğine getirildi. II. Meşrutiyet’in ardından İstanbul’a döndü. Sultan II.
Abdülhamit ile görüşüp para alınca, sert eleştirilere uğradı. Aldığı paranın önceki
hizmetlerinin karşılığı olduğunu ve haksız yere sürgün edildiğini ileri sürdü. Ancak
İttihatçılar ile polemikleri sona ermedi; İkdam başyazarlığını üstlendi. 31 Mart olayıGazeteciler Cemiyeti
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nın ardından İngiltere’ye kaçtı. 1912’de geri döndü ancak Babıâli Baskını ile İttihatçılar iktidarı ele geçirince tutuklandı. 1913 Eylül ayında Peyam’ı çıkarttı. Ancak
1914 yılında Peyam kapatılarak, hükümet tarafından Ali Kemal’in yazı yazması engellendi. Mütarekenin imzalanması ile İttihatçı kabine çekilince Sabah’ta yazmaya
başladı (Akkaymak, 1994).
14 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’da Halide Edip (Adıvar), Refik Halid (Karay),
Celal Nuri (İleri), Ahmet Emin (Yalman), Yunus Nadi (Abalıoğlu) gibi isimlerle birlikte Wilson Prensipleri Cemiyetini kurdu. 3 Mart 1919’da Damat Ferit Paşa kabinesinde Maarif Nazırı oldu. 20 Mayıs 1919’da kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne
Damat Ferit Paşa, Sait Molla gibi isimler ile birlikte üye oldu. 19 Mayıs 1919 günü
Dâhiliye Nazırlığı’na getirildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası başkanı tarafından Damat
Ferit Paşa’nın uygulamaları eleştirilince 35 gün süren Dâhiliye Nazırlığı görevinden
istifa etti. Yazı yazdığı Peyam gazetesi ile Miran Efendi’nin sahibi olduğu Sabah
gazetesi ile birleşerek 1 Ocak 1920 tarihinde Peyam Sabah adını aldı. Gazetenin ortaklarından biri de Damat Ferit Paşa’ydı.
Darülfünun’da ders verdi ancak, Milli Hareketi destekleyen öğrencilerin başlattığı
boykot yüzünden 5 Temmuz 1922’de dersi iptal edildi. Yazdığı başyazılarda İttihatçıların devamı olduğunu ileri sürdüğü Kemalistlere ve Kurtuluş Savaşı’na karşı çıktı.
5 Eylül 1922 tarihinde Ankara İstiklal Mahkemesi, Ali Kemal’i yazı yazmaktan men
eden bir karar aldı. Türk Ordusunun İzmir’e girdiği 9 Eylül 1922’den sonra “Türk’ün
Bayramı” başlığı ile yazdığı ilk yazıda, kendisinin de Kemalistler ile aynı gayeyi
paylaştığını ileri sürdü. Ancak aynı gün gazetedeki işine son verildiği duyuruldu.
5 Kasım 1922 günü İstanbul’un TBMM Hükümeti adına Refet Paşa tarafından
teslim alınmasının ardından, Ali Kemal Ankara’dan verilen emir doğrultusunda berberde tıraş olurken tutuklandı ve İzmit’e götürüldü. Sakallı Nurettin Paşa tarafından
da sorgulanan Ali Kemal bu görüşmenin ardından İzmit halkı tarafından linç edildi
(Saraçoğlu, 2009).
Kalabalık tarafından önce taşlanan Ali Kemal, ayakta duramaz hale gelince, boynuna “Hain-i Din ve Vatan: Artin Kemal” yazılı bir yafta takılarak bir ağaca asıldı.
Vatan haini olarak nitelenen Ali Kemal’in İzmit’te gömülmesi kentin ileri gelenlerince istenmediği için cesedi şehir mezarlığı yakınında açılan bir çukura, mezar taşı
olmaksızın gömüldü. İlgilenilmediği için kaybolan mezar yeri ancak 1950 yılında
tespit edilebildi (Özsoy, 1997).
Hüseyin Hilmi: (1885-1922)
Yayınladığı gazetelerin isimleri nedeniyle “İştirakçi” ya da “Sosyalist” Hilmi olarak anılan Hüseyin Hilmi, İzmir’de doğdu. Pek çok kaynakta gençliğinde sivil polis
olarak da çalıştığı (Tunçay, 1991; Küçük, 1985; vd.) ileri sürülen Hilmi’nin, aslında
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askerliğini inzibat eri (kanun neferi) olarak yaptığını kaydeden Gürsoy, Hilmi’nin
geçmişine dair bilgilerin, sosyalist çizgiye veda eden eski yoldaşlarının yıllar sonra
çarpıtarak anlattıklarına dayandığını ve bu anlatımlar her kaynakta yinelenirken farklı şekilde eklentiler yapıldığını ortaya koymaktadır (Gürsoy, 2013).
Hüseyin Hilmi’nin sosyalistliği de farklı kaynaklarda küçük görülen bir şekilde
ele alınır. İddialara göre Meşrutiyet’ten sonra Romanya’da bir mitingi görüp sosyalist fikirler ile tanıştığı; Romanya dönüşü İstanbul’da Baha Tevfik’in anarşist solcu
fikirlerinden etkilendiği; “Hiçbir şey olamadım bari sosyalist olayım” diyerek Sosyalist Partisini kurduğu; sosyalistliğine delil oldun diye kırmızı yelek giydiği; aslında
cahil, bilgisiz hatta şöhret ve menfaat düşkünü biri olduğu gibi iddialar faklı kaynaklarda sıkça dile getirilir. Ancak sadece yarattığı harekete ve yayımladığı dergi ve gazetelerin içeriğine bakılsa bile, Mete Tunçay’ın da altını çizdiği gibi Hilmi’nin dile
getirildiği kadar “gayr-ı ciddi bir adam olmadığı” sonucuna varmak mümkündür
(Tuncay, 1991).
Hilmi, daha İzmir yıllarında Nisan 1908’de babasından kalan miras ile
Bıçakçızade Hakkı Efendi’den haftalık olarak çıkan Serbest İzmir’i devralmış, Ocak
1909’da gazeteyi günlük olarak yayımlamaya başlamıştır. Bu dönemde içinde yer
aldığı çevre ile birlikte Serbest İzmir’de sosyalist tezlere yakın pek çok yazı kaleme
almıştır (Alkan, 1990). Meşrutiyet’in ilanından sonra grup ile birlikte İstanbul’a gelmiş ve 26 Şubat 1910 tarihinde haftalık İştirak’i yayınlamıştır. Gazeteci Ahmet Samim’in İttihatçılar tarafından öldürülmesi üzerine çıkardığı 13 Haziran 1910 tarihli
özel sayıyı askeri kurumlarda bizzat kendi dağıtan Hilmi’nin sıkıyönetim tarafından
tutuklanmasına, İştirak’in ise kapatılmasına karar verildi. Bunun üzerine gazete 18
Ağustos 1910’da İnsaniyet adıyla yayınlandı. İnsaniyet’in ikinci sayısında İştirak’in
yeniden çıkacağı duyuruldu.
Tüm bunlar olurken, sıkıyönetim mahkemesinde yargılanıp beraat eden Hilmi 15
Eylül 1910’da Osmanlı Sosyalist Fırkasını kurdu. Yeniden çıkmaya başlayan İştirak
gazetesinde partisinin programını yayımlayınca gazete için yeni bir kapatma kararı
çıkartıldı. Bu sefer yola Sosyalist isimli gazeteyle devam edildi. Sosyalist kapatılınca
gazeteyi yeniden İnsaniyet, o da kapatılınca Medeniyet adıyla yayınladı. 19 Aralık
1910 günü çıkan son sayının ardından Hüseyin Hilmi, tutuklandı ve 1912 Haziran’ına kadar Kastamonu’ya sürgüne gönderildi. Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın İstanbul’daki faaliyetleri durduğu için partinin Paris temsilcisi Refik Nevzat, el yazısı
ile hazırladığı Beşeriyet gazetesini çıkarmaya devam etti. Beşeriyet’in akıbeti de
farklı olmadı. Osmanlı topraklarına girişi sıkıyönetim tarafından yasaklandı. Tüm bu
yayınlarda solun Marksist olmayan anlayışını takip eden bir yayın çizgisi sürdürülmüştü.
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1912 seçimleri sonrası Hüseyin Hilmi’nin İstanbul’a dönmesine izin verildi. İştirak bu dönemde yeniden yayımlanmaya başlandı. Bu dönemde gazetenin açıktan
İttihatçı düşmanlığı yaptığı, Hüseyin Hilmi’nin sürgünde yaşadıkları için intikam
duygusuyla yazdığı görülür. Balkan Savaşı’nın başlaması ile İştirak sosyalist tezlerin
aksine neredeyse ırkçı bir çizgide savaşı destekleyen bir yayın politikası sergiler.
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinin ardından 1913’te İttihatçılar tarafından tüm muhalifler ile birlikte Hüseyin Hilmi de tutuklandı ve Sinop’a sürüldü.
Şubat 1919’da İstanbul’a geri dönen Hilmi, bu kez Türkiye Sosyalist Fırkası’nı
kurdu. Partinin yayın organı olarak da İdrak’i yayınladı. Çoğu Fransızlara ait işletmelerde TSF tarafından örgütlenen grevlerin patlak vermesi ile dikkatleri üzerine
çeken Hüseyin Hilmi, bazı kaynaklara göre İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığından
da destek görmekteydi. 16 Kasım 1922’de Bozdoğan kemerinde Ali Haydar isimli
bir kişi tarafından öldürüldü (Baydar, 1988). 15 yıl kürek cezasına çarptırılan katil,
Hilmi’nin tecavüzüne uğradığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylemişti. Ancak
yaygın kanı Hüseyin Hilmi’nin Polis Müdürü Hasan Tahsin’in teşviki ile öldürüldüğü şeklindedir (Tuncay, 1991).
Ali Şükrü Bey: (1884-1923)
Trabzon’da doğan Ali Şükrü Bey, 1904 yılında Bahriye Mektebi’ni bitirdi.
1909’da Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti ikinci başkanı oldu ve
Donanma dergisini yayınlamaya başladı. İttihat ve Terakki karşıtı olarak ünlenen Ali
Şükrü, 1920 yılında son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Trabzon Mebusu seçildi. İstanbul’un işgalinin ardından TBMM’ye katıldı. Meclis içinde İkinci Grup olarak anılan muhalefet hareketinin doğal önderlerinden biri haline geldi (Demirel, 1996). Tan
gazetesini yayınlamaya başladı. Gazetede yayınladığı yazılarda Mustafa Kemal Paşa’yı giderek bir diktatörlüğe kaymakta olduğu şeklinde eleştiriyordu.
Trabzon’daki İttihatçı çevrelerin adamı olan ve Mustafa Suphi ile arkadaşlarının
da katili olarak ünlenen Kâhya Yahya hakkında “yolsuzluk” iddialarıyla başlatılan
kovuşturmalar üzerine öldürüleceği şüphesiyle kaçıp saklanması sonrasında Ali Şükrü Bey aracı olmuş, Kâhya Yahya ve adamları önce Samsun’da, ardından da Sivas’ta
yargılanmışlar ve delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ederek serbest bırakılmıştı.
Kâhya Yahya 3 Temmuz 1922 günü Giresun yerel kıyafetleri giyen iki kişi tarafından pusuya düşürülüp öldürüldü. Ali Şükrü Bey ve diğer Trabzonlu milletvekillerine
göre Yahya’nın katili Atatürk’ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa’ydı.
Mecliste sıklıkla bunu dile getiren Ali Şükrü Bey, 27 Mart 1923’te ortadan kayboldu.
Tan’ın ve İkinci Grup mebuslarının kaybolan Ali Şükrü Bey’in bulunması için ısrarlı tutumları üzerine yapılan soruşturma sonucu Ali Şükrü Bey’in boğularak öldürüldüğü ve cesedinin gizlice gömüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma derinleşince cinaye388
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tin Topal Osman Ağa tarafından işlendiği ortaya çıktı. Topal Osman’ın tutuklanması
için Muhafız Alayı görevlendirildi. Çıkan çatışmada Osman Ağa ve 12 adamı ölürken, TBMM’de alınan karar gereği Topal Osman’ın cesedi Meclis binası önünde
asılarak teşhir edildi.
Hikmet Şevki: (?-1930)
Hikmet Şevki Cumhuriyet’in ilk yıllarında Hâkimiyet-i Milliye, Servet-i Fünun,
Fikirler, Gençlik, İctihad, Türk Yurdu, Hayat, Yeni Kitap, Resimli Kitap, Gürbüz
Türk Çocuğu vb. gazete ve dergilerde hikâyeler ve eleştiriler kaleme alan, çeviriler
yapan yazarlardandır.
Hukukçu olarak da bilinen Hikmet Şevki, uzun süredir hasta olmasına rağmen
Hâkimiyet-i Milliye yazı işleri müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam ederken 28
Nisan 1930’da kişisel nedenlerle öldürülür.
Hikmet Şevki, Ankara’da Tabakhane civarında bir evde öldürülmüştür. Eşinin,
Hikmet Şevki’yle birlikte olduğunu haber alan Şoför Cemal, onlara sekiz el ateş
eder, kurşunlardan birçoğu Hikmet Şevki’ye isabet eder. Öfkesini dizginleyemeyen
Şoför Cemal, kurşun atmakla yetinmez yaralı hâlde iken eşini ve Hikmet Şevki’yi
bıçaklar.
Sabahattin Ali: (1907-1948)
25 Şubat 1907’de Gümülcine’de doğan Sabahattin Ali, Balıkesir
Darülmuallimi’ni ve İstanbul Muallim Mektebini bitirdi. Yozgat’ta öğretmenlik yaparken girdiği sınavı kazandı ve Almanya’ya dil eğitimine gönderildi. Kısa bir süre
sonra eğitimi yarım bırakarak Aydın Ortaokulunda öğretmenliğe başladı. Komünist
olduğu iddiası ile 1931 yılında tutuklanan Sabahattin Ali, beraat ettiyse de ertesi yıl
Konya’da bir toplantıda okuduğu şiir ile Mustafa Kemal’e hakaret ettiği iddiası ile
yargılandı ve bir yıl hapse mahkûm edildi. Cumhuriyetin 10. yılı nedeni ile ilan edilen af ile serbest bırakıldı ve Atatürk’ten alınan özel izin ile Maarif Vekâletinde göreve başladı. Bir yandan Varlık’ ta şiirleri yayınlanırken, bir yandan da yazdığı düz
yazılar ile ırkçı-Turancı kesime sert eleştiriler getirdi. 25 Kasım 1947’de Aziz Nesin
ile birlikte Marko Paşa’yı yayınlamaya başladı. Dönemin en etkili yayını halini alan
ve dördüncü sayısında 30 bin tiraja ulaşan dergi sıkıyönetim idaresince kapatılınca,
Merhum Paşa, Malum Paşa, Ali Baba, Yedi-Sekiz Paşa, gibi adlar altında yayını sürdürmeye çalıştı. Yazdıkları yüzünden yargılanan Ali, üç ay hapse mahkûm oldu. Çıktıktan sonra bir yandan Paşa’lı dergilere bir yandan da İzmir’de yayınlanan Zincirli
Hürriyet’e yazmayı sürdürdü. Yargılandığı davalarda ceza alma ihtimalinin artması
üzerine yurtdışına gitmeye karar verdi; ancak pasaport başvurusuna cevap verilmedi.
Satın aldığı bir kamyon ile yük taşımacılığı yaparak Edirne üzerinden yurtdışına
çıkma planı ile İstanbul’dan ayrıldıktan birkaç gün sonra muavini Ali Ertekin taraGazeteciler Cemiyeti

389

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

1980’e kadar öldürülen gazeteciler

fından öldürüldü. Cesedi iki ay kadar sonra köylüler tarafından bulundu. Ertekin
Ocak 1949’da Bulgaristan’a adam kaçıran bir çetenin lideri olarak yakalandı ve yargılanırken Sabahattin Ali’yi öldürdüğünü de itiraf etti. Yapılan yargılama sonucu
daha önce Milli Emniyet Teşkilatı için çalıştığı da ortaya çıkınca, Ertekin sadece dört
yıl hapse mahkûm oldu (Bezirci, 1987).
Yıllar sonra Sabahattin Ali’nin öldürülmesi için verilen emir yine Milli Emniyet
için çalışan bir başka CHP’li bir gazeteci tarafından verildiği ve amacın solcu aydınlar arasında korku salmak olduğu iddia edildi. Ancak kendisinin de öldürüldüğü söylenen o CHP’li gazetecinin kim olduğu açıklanmadı (Topuz, 2000).
Adem Yavuz: (1945-1974)
Sivas’ın Hafik ilçesinde doğan Adem Yavuz gazeteciliğe 1967 yılında TRT’de
başladı. Askerlik dönüşü ANKA’da muhabir olarak görev aldı. 1973 seçimlerinde
CHP listesinden Sivas milletvekiline adaylığını koydu. Bu dönemde CHP’nin yayın
organı Halk’a yazdı. Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen “Barış Harekatı”nı izlemek için Kıbrıs’a giden Yavuz, 14 Ağustos’ta Günaydın muhabiri Ergin Konuksever
ve Hürriyet muhabiri Cengiz Kapkın ile birlikte Ergenekon köyü yakınlarında karşılaştıkları Rum Milli Muhafız Birliği tarafından esir alındı. Esir alınan 13 Türk gazeteci 22 Ağustos günü serbest bırakılarken, Adem Yavuz, çatışmada yaralanan meslektaşı Ergin Konuksever’in götürüldüğü hastanenin bahçesinde Rum bir subay tarafından vuruldu (Konuksever, 2009). Yavuz 26 Ağustos 1974 günü tedavi edildiği
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öldü. Sivas’ın Hafik ilçesine gömüldü. Gazeteciler Cemiyeti, Yavuz için bir anıt mezar yaptırdı.
Pek çok şehirde, okul, park, cadde, mahalleye ismi verilen Adem Yavuz aynı zamanda 1976’da Haliç Tersanesinde inşa edilen ve İstanbul Şehir Hatlarında görev
yapan bir yolcu vapura da isim babalığı yaptı. Adem Yavuz’un ismini taşıyan gemi
2009 yılında bir Rus şilebi ile çarpıştıktan sonra satıldı ve halen yüzer bir mağaza
olarak hizmet veriyor.
Yavuz’a ateş ederek ölümüne sebep olan Rum subay Haralambos Lottas, 2002 yılında Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan korgeneral rütbesi ile emekli olduktan sonra
Kıbrıs Rum Kesimi Hentbol Federasyonu Başkanlığı ve Olimpiyat Komitesi Genel
Sekreterliği görevlerini yaptı.
Aziz Korkmaz: ( - 1975)
Aziz Korkmaz Demokrasiye Güven, Mücadele, Dünya ve Günaydın’da çalıştı;
Hürriyet Haber Ajansı’nın Diyarbakır Bürosu Şefi oldu. Eylül 1975’de bölgedeki Jiri
aşiretiyle Jandarma arasında çıkan çatışma sonrası, 6 jandarma eri hayatını kaybetmişti. Aziz Korkmaz, çatışmaya katılan ve askerleri vurduktan sonra kaçanların saklandığı Meydan Kuli köyüne gitti. Burada Jirki aşireti lideri ve kaçaklar ile bir dizi
390
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röportaj yaptı. Kendilerinin masum olduğunu söyleyen üç kişi, Aziz Korkmaz’ın
aracılığı ile jandarmaya teslim oldu. Bir gün sonra 19 Ekim’de hala bölgede bulunan
Aziz Korkmaz’ın Silvan’a 18 kilometre kala bir Renault otomobille kaza yapıp öldüğü haberi geldi. Korkmaz’ın cesedi otomobilin 150 metre ötesindeydi. Fotoğraf makinesi ve notları yoktu (Hürriyet, 1998).
Olayı araştırmak için bölgeye giden Oktay Ekşi ve Cüneyt Arcayürek’in ertesi
gün gazetede yaptıkları haberin başlığı “Korkmaz olayındaki otoyu MİT kullanıyordu.”şeklindeydi. Ekşi ve Arcayürek, haberde, olaydan sonra arabanın yanında nöbet
tutan jandarma erinin ilginç anlatımlarına yer vermişti. Nöbetteki jandarma, kazadan
sonra 34 plakalı mavi bir Chevrolet arabanın geldiğini, arabadan inen sivil şahsın,
sigara içtiği için jandarma erini azarladığı ve “Sigaranı söndür, bu albaydır” diyerek
uzun boylu, kır saçlı ve üzerinde kahverengi kadife pantolon bulunan bir kişiyi gösterdiğini anlatıyor ve şöyle devam ediyordu: “Albay ile yanındaki iki sivil adam yerlerde bulunan filmleri aldılar. Üç tane mi, dört tane mi bilemiyorum. Bir de parçalanmış halde bulunan telsizi aldılar” (Başlangıç, 2002). Hürriyet’in haberine göre
Aziz Korkmaz’ın cesedi, başında derin bir yara, şakağında bir delik ve kollarında
sıyrık olduğu halde arabadan 150 metre kadar ileride bulunmuştu.
Hürriyet haberi Oktay Ekşi ve gazete yazarlarından Cüneyt Arcayürek’in yer aldığı geniş bir kadroyla izleyip haberi ilk üç gün “Aziz Korkmaz esrarengiz kazada
öldü” ve benzeri başlıklarla manşetten verirken, dördüncü gün olayla ilgili haberler
kesildi.
Van Milletvekili Nurettin Yılmaz, Aziz Korkmaz’ın ölümünden hemen önce kendisi ile görüşmek istediğini anlattığı Yakın Tarihin Tanığıyım kitabında “gazeteci
Aziz Korkmaz’ı Ergenekon öldürdü” yorumunu yaptı. Nurettin Yılmaz, Hürriyet’in
haberi kullanma şeklini “Aziz Korkmaz’ı susturanlar, gazete yönetimini de bir şekilde susturdu” diye yorumluyordu (Korkmaz, 2008).
Ali Naci Çobanoğlu: (1954-1976)
Polisten verilen bilgiye göre, sağcı oldukları ileri sürülen dört kişilik bir öğrenci
grubu 22 Temmuz günü Konya’daki Yabancı Dil Yüksek Okuluna baskın yapmış ve
sınıflardan birine girerek dört öğrenciyi dövmüşlerdi. Öğrencilerden Ali Naci Çobanoğlu, olay sırasında bıçaklanarak yaralanmış, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken ölmüştü.
Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, cinayet aleti olan bıçak evinde bulunan
Mustafa Ertürk ile Aksam Lisesi öğrencisi Mustafa Çökelek, İmam Hatip Okulu öğrencisi Mustafa Tenek, Gazi Lisesi öğrencisi Veysel Aslan ve beş sağ görüşlü öğrenciyi yakaladı.
Polisin verdiği bilgiye göre katil zanlıları Konya Vakıflar Çarşısı altında bulunan
Gazeteciler Cemiyeti
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kahvede toplanıp “Yabancı Diller Okulunda komünistlerin okuduğunu ve hesaplarının görülmesi gerektiğini” kararlaştırdıktan sonra okul kantinine giderek oradaki öğrencilere saldırmışlardı (Cumhuriyet, 1976).
Öldürüldüğü sırada yüksekokul öğrencisi de olan 22 yaşındaki Ali Naci Çobanoğlu, Konya’da demokratik sol çizgide yayın yapan Konya’nın Sesi isimli bir aile
gazetesinde çalışmaktaydı. Ali Naci’nin babası Ahmet Çobanoğlu ise gazetenin sahibiydi ve 1973 seçimlerinde CHP’den milletvekili adayı olmuştu.
Zeki Erginbay: (1948-2 Şubat 1977)
Erginbay 1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümüne girdi. Bir yıl burada öğrenim
gördükten sonra, yeniden sınava girerek İTÜ İnşaat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı.
Erginbay, Türkiye İşçi Partisi ve partinin gençlik örgütü olan Fikir Kulüpleri Federasyonu’nda görev aldı. 12 Mart 1971 muhtırasının ardından birçok gençlik lideri
gibi tutuklandı, Dev-Genç ve THKP-C davalarında yargılandı. Tutukluluk sürecince
Sağmalcılar, Davutpaşa, Selimiye ve Maltepe cezaevlerinde kaldı.
1974 affıyla salıverildikten sonra Genç Sosyalistler Birliği ve daha sonra da Kurtuluş grubu içinde yer aldı. 1976 yılında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin çıkardığı Teknik Güç dergisinin yazı işleri müdürlüğü görevini sürdürdü. Derginin Erginbay’ın hazırladığı son sayısının (Sayı 96, Ocak 1977) kapağında VanMuradiye Depremi ile ilgili olarak “İktidarın Doğu Halkına Karşı Umursamaz Tavrı
Sürüyor” başlığı atılmıştı.
Erginbay, 23 Ocak 1977 günü İMO İstanbul Şubesi’nin Şişli’deki bürosundan
evine giderken, kaçırıldı. Valilik, Emniyet yetkilileri ve siyasilerle yapılan tüm başvurular sonuçsuz kaldı. 12 gün sonra, 2 Şubat günü işkence edilmiş cansız bedeni,
göğsüne sıkılmış bir kurşun yarasıyla Ömerli’de bir orman kıyısında bulundu
(Öztürk, 1977).
Coşkun Erdağ: (?-1978)
Kars’ta, Yeni Doğu Birlik sahibi Coşkun Erdağ 14 Mayıs 1978 günü tartışan iki
kişiyi ayırmak isterken kaza kurşunuyla öldü.
Erdağ, konuğu Abbas Garanal için “Bu adam komünisttir” diyen Çetin adlı bir
komşusu ile Garanal arasında çıkan tartışmayı yatıştırmak isterken, Garanal’ın tabancasından çıkan kaza kurşunuyla yaralanmış, hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştü. Olaydan sonra yayımlanan gazete haberlerine göre, cinayetin ardından kaçan
Garanal solcu, Erdağ’ın ise sağcıydı (Milliyet, 1978).
Cinayetten yaklaşık iki yıl sonra, 1 Nisan 1980 günü Erzurum, Erzincan ve Kars
illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Mahkemesi’nde görülen davada, Erdağ’ı öldürmekten
sanık Abbas Garanal 16 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı (Cumhuriyet, 1980).
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Ali İhsan Özgür: (1954-1978)
İstanbul’da doğan Özgür, 1973 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Bir
yandan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken bir yandan da gazetecilik
yapmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi çizgisinde yayın yapan Politika yazı işleri müdürlüğü
görevini sürdürürken aynı zamanda ilk sayısı 18 Aralık 1978’de çıkan Savaş Yolu
dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.
Derginin ilk sayısı hazırlanırken 15 Kasım 1978’de, aşırı sağcı bir grup militan
tarafından kaçırılan Ali İhsan Özgür, altı gün boyunca işe gitmeyince emniyete kayıp
başvurusunda bulunuldu.
Cesedi 22 Kasım 1978 tarihinde Kızıltoprak’ta bir otomobilin bagajında bulundu.
Özgür’ün kimliği mesai arkadaşları tarafından ancak bir hafta sonra teşhis edildi. 1
Aralık’da büyük bir kalabalığın katıldığı törenin ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Kazım Ayaydın ile Gürsel Başdemir Politika yazı işleri müdürü Özgür’ün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak haklarında güçlü
kanıtlar bulunduğu iddiasıyla İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesince 24 Temmuz 1979
günü tutuklandı ancak, 1. Ordu Askeri Mahkemesi bir üyenin karşı oyuna karşılık oy
çokluğu ile “güçlü kanıtlara rastlanmadığı” kanaati ile sanıkları tahliye etti.
Cengiz Polatkan: (1947-1978)
Ankara’da doğan Polatkan, mesleğe 1965 yılında Son Posta’da başladı. Yeni Tanin, Ankara Ekspres, Hür Anadolu gazetelerinde çalıştı. Üç yıl kadar Tercüman gazetesinde Antalya temsilciliği yaptıktan sonra 1974’te Hürriyet’e transfer oldu.
1977’de Hafta Sonu’nda çalışmaya başladı.
1978’de TRT Muhabirleri Derneği’nin ilk genel sekreteri olan Polatkan, 27 Kasım 1978 günü eşi ile birlikte gittikleri Gala gece kulübünde, Taci Büyükhanlı ve
adamları tarafından sevgilisi ile selamlaştığı gerekçesiyle dövüldü. Komaya giren
Polatkan, 2 Aralık’ta tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını
yitirdi.
Polatkan’ın ölümü ardından tutuklanan bir garson 15 yıl hapse mahkûm edilirken
inşaatçı Mehmet Ali Büyükhanlı’nın oğlu Taci Büyükhanlı bir süre sonra geçirdiği
trafik kazasında öldü.
Baki Angın: (1956-1978)
1956 yılında Tunceli’nin Pertek ilçesinde dünyaya gelen Baki Angın, ilk ve ortaokulun ardından, İstanbul’a gelerek burada hem çalıştı hem de Fatih Akşam Ticaret
Lisesi’nde eğitimine devam etti.
Liseyi 1976 yılında bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdi ve İstanbul ÜniGazeteciler Cemiyeti
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versitesi Orman Fakültesi’nde okumaya başladı. 1975 yılında Aydınlık grubuna katılan Angın, bu dönemde yayın hayatına atılan Halkın Sesi’ nin dağıtımında görev aldı.
Angın, 1977 yılında İstanbul Alibeyköy Halk Kültür Derneği’nin de başkanlığını
yaptı.
Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin (TİKP) kurulmasıyla da partiye üye olan Angın, 20
Mart 1978 günü ilk kez günlük olarak çıkmaya başlayan Aydınlık’ın çıkış sürecinde
görev aldı.
4 Aralık 1978 günü Elazığ’da bir lise öğrencisinin öldürülmesi ile başlayan çatışmaların ardından yerel Nurhak, ülkücü militanlar tarafından tahrip edildi. Çıkan
çatışmalarda Baki Angın’ın da arasında olduğu dört kişi öldürüldü. Katiller yakalanamadı (Cumhuriyet, 1978). Angın, Tunceli merkez Burmageçit Köyü’nde toprağa
verildi (Dolapçı, 2015).
Abdi İpekçi: (1929-1979)
İstanbul’da doğan İpekçi, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğe 1949 yılında Yeni Sabah’ta başlayan İpekçi, Yeni
İstanbul ve İstanbul Ekspres’te çalıştı. 1954 yılında Milliyet yazı işleri müdürü oldu.
Ali Naci Karacan’ın ölümünden sonra gazetenin başyazılarını da yazan İpekçi, habercilik anlayışına getirdiği kurallar ile döneme damgasını vurdu.
İpekçi 1 Şubat 1979 akşamı evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü
(Akyıldız ve Türenç, 1986). Saldırganların kimliği ve kaç kişi oldukları belirlenemezken, cinayetten bir süre sonra Mehmet Ali Ağca, ihbar üzerine saldırının zanlısı
olarak yakalandı.
Ağca verdiği çelişkili ifadelerin ardından olayın gerçek faillerini açıklayacağını
söylediği duruşma sonrası tutuklu bulunduğu Askeri Cezaevi’nden kaçırıldı. Mahkeme, Ağca’nın gıyabında idam cezası verdi.
Ağca, 1981 yılında İtalya’da Papa’ya bir suikast düzenledi, yakalandı, yargılandı,
kendisinin beklenen Mesih olduğunu ilan etti ve ömür boyu hapse mahkûm oldu.
Ağca hapisteyken görüştüğü Uğur Mumcu’ya 9 Şubat 1983 günü, İpekçi’nin Oral
Çelik tarafından öldürüldüğünü söyleyecek, 17 Haziran 1983 günü Roma’da
Rebibbia cezaevinde Türkiye’den gelen bir yargıç ve savcıya verdiği ifadesinde ise
İpekçi’ye ateş edenin Yalçın Özbey olduğunu iddia edecekti (Mumcu,1993).
Ancona Cezaevi’nde 19 yıl tutuklu kalan Ağca, 14 Haziran 2000 tarihinde Türkiye’ye iade edildi. Ağca’nın cezası, çıkan af yasaları kapsamında 18 Ocak 2010 tarihinde sona erdi. Gazeteci yazar Abdi İpekçi cinayeti ile iki ayrı gasp suçundan hüküm giyen Mehmet Ali Ağca davul ve zurna eşliğinde kendisini bekleyenlerin düzenlediği bir kutlama ile tahliye edildi. Muayene için GATA’ya gönderilen Ağca’ya
“ileri derecede anti sosyal kişilik bozukluğu” teşhisi konuldu ve “askerliğe elverişli
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değildir” raporu verildi. Ağca halen serbest ve düşüncelerini yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslar ile açıklıyor.
Erdoğan Hançerlioğlu: (?-1979)
İstanbul, Kartal’da yayınlanan Hürsöz’ün sahibi ve yazarı, Milliyetçi Hareket
Partisi Kartal ilçe eski Başkanı Erdoğan Hançerlioğlu, 19 Şubat 1979 tarihinde eşiyle
birlikte evine dönerken, kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu öldürüldü (Ayın Tarihi, Şubat 1979). Gazeteleri arayan bir kişi cinayeti THKP-C Savaşçıları
isimli yasadışı sol örgüt adına üstlendi (Zıddıoğlu, 1979).
Hüseyin Şen: (?-1979)
21 Mart 1979’da Muş Devlet Üretme Çiftliği’ne düzenledikleri baskında 12 adet
silahı gasp eden ve Elazığ’da girdiği silahlı çatışma sonrasında yaralı olarak ele geçirilen Kawa dergisi yazı işleri müdürü Şen, 26 Mart 1979’da İstanbul’da tedavi edildiği hastanede öldü (Cumhuriyet, 1979). Şen’in cenazesi doğduğu yer olan Tunceli’de toprağa verildi.
Sami Nakipoğlu: (1938-1979)
Adıyamanlı olan Nakipoğlu matbaacılığın yanı sıra Yamanses gazetesinin sahibiydi. Bir dönem MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı yapan Nakipoğlu, 10 Mart
1979 günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra şehirde üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nakipoğlu’nun cenazesi,
Adıyaman’da toprağa verildi.
Tamer Özdemir: (1951-1979)
İstanbul’da doğan Özdemir, Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan
sonra 1971 yılında Tercüman gazetesinde çalışmaya başladı. Kısa süre sonra TRT’ye
geçti. 24 Ekim 1979 tarihinde asker olan kardeşi tarafından, evde kimliği belirsiz
kişilerce bıçaklandığı iddiası ile hastaneye götürülen Tamer Özdemir ameliyata alındı ancak kurtulamadı. Polis yaptığı soruşturma sonucunda Özdemir’in karşıt görüşlü
kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. (Sakman, 2004).
İlhan Darendelioğlu: (1923-1979)
Tarsus’da doğan Darendelioğlu, Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucu başkanıydı. Ortadoğu ve Toprak’ta köşe yazıları yazan Darendelioğlu 1969’da Adalet
Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilmişti. 1973 seçimlerinde yeniden seçilemeyen
Darendelioğlu, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirilmişti (Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1983). 19 Kasım 1979’da MHP destekli AP
azınlık hükümetinin kurulmasını protesto etmek amacı ile MLSPB Çayan Sempatizanları isimli terör örgütü tarafından İstanbul’da öldürüldü (Tatlav, 1988).
Kemal Fedai Çoşkuner: (1927-1979)
Antalya’nın Akseki ilçesi Mahmutlu köyünde doğan Çoşkuner, 1945 yılında AnGazeteciler Cemiyeti
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talya Aksu Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Antalya, İzmir ve Muğla’da öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra bir süre İzmir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde bulundu. Coşkuner pek çok dernek ve kuruluşta çalıştı ve yöneticilik yaptı.
İlk olarak 1951-52’de Türkiye Milliyetçiler Derneği’nin Tire Şubesinde bulundu.
1961-65 arası İzmir Türk Ocağı Başkanlığı yaptı. Türkiye Siyonizm’le Mücadele
Derneği’nin kurucusu oldu ve 1969 yılında genel başkanlığına getirildi. Bu dernek
daha sonra İzmir Ülkü Ocakları Derneği’ne katıldı. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi
Manisa milletvekili adayı oldu. Daha sonra bu partiden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.
MHP’den 1973’de Aydın, 1977’de Antalya milletvekili adayı oldu. Çoşkuner
kendi adını taşıyan Fedai dergisinin de sahibiydi. Yazılarını Fedai,Toprak, Serdengeçti, İleri, Anadolu, Türk Yolu, Bizim Anadolu, Hergün, Komünizmle Savaş, Orkun’da yayınladı.
Coşkuner, 3 Aralık 1979 günü alışveriş yaptığı pazar yerinden dönerken solcu militanlar tarafından vurularak öldürüldü (Milliyet, 1979).
Cemal Adalmış: (?-1980)
Ak Reklam Ajansı’nın ve İstanbul Haber Ajansı dergisinin sahibi Adalmış, 21
Ocak 1980’de İstanbul’da iki kişinin düzenlediği bir saldırı sonucu öldürüldü. Saldırganlar, Adalmış’ın cesedinin yanına “Toprak Ağaları, MHP ve Polis Şeflerinden
Hesap Soracağız Devrimci Sol” yazılı bir bildiri bıraktılar (Cumhuriyet, 1980).
İsmail Gerçeksöz: (?-1980)
Ortadoğu başyazarı ve 1977 seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili adayı olan
Gerçeksöz, 4 Nisan 1980 tarihinde oğlu ile birlikte İstanbul Acıbadem’deki evinden
çıkarken saldırıya uğradı. Gerçeksöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği saldırıyı
Devrimci Sol terör örgütü üstlendi (Koçoğlu,1993).
Ümit Kaftancıoğlu: (1934-1980)
Kars doğumlu olan Kaftancıoğlu, Cılavuz İlköğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra bir süre ortaokul öğretmenliği yaptı. TRT’de prodüktör olarak görev alan Kaftancıoğlu, bir yandan Doğu Anadolu’daki köylerde yaşam
ile ilgilenirken, bir yandan da çeşitli gazetelerde yazı yazmaktaydı.
MHP lideri Alparslan Türkeş, 10 Nisan 1980 tarihinde düzenlediği basın toplantısında öldürülen MHP’liler ile ilgili olarak CHP yönetimini ve isim vermeden
Kaftancıoğlu’nu suçladı. Kaftancıoğlu, ertesi gün evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
12 Eylül’ün ardından 11 Kasım 1980 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Mustafa
Kıvılcım, İstanbul Ülkücü Gençlik Derneği yöneticileri ile birlikte cinayeti nasıl işlediklerini itiraf etti. Yargılama sürecinde Kıvılcım müebbet hapse mahkûm oldu,
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ancak cinayeti birlikte işlediği ÜGD yöneticileri yakalanamadı (Sezgin, 1987).
Muammer Feyizoğlu: (1916-1980)
Trabzon’da yerel olarak yayınlanan Hizmet’in yazıişleri müdürü Feyizoğlu, 14
Nisan 1980 akşamı, TÖB-DER eski başkanlarından Bekir Cebeci’ye ait kitapevinin
bombalanması sırasında ağır yaralandı. Tedavisi sırasında kurtarılamayan Feyizoğlu,
15 Nisan günü öldü (Koçoğlu,1993).
Hayrabet Honca (Hançer): (1955-1980)
Sivas-Gemerek doğumludur. Şişli’de bulunan Karagözyan Yetimhanesi’ndeki ilköğrenim sonrasında 1969-1975 yılları arasında orta ve lise eğitimini Üsküdar’da
Surp Haç Tıbrevank’ta tamamladı. İlerleyen yıllarda “TKP/ML Hareketi” safında
politik çalışmalarda bulundu. Halkın Birliği sahibi ve editörü olarak görev yaptı. Örgütündeki ayrışma sonrası “TKP/ML Yeniden İnşa” isimli örgütün merkez komitesi
üyesi oldu.
Aktif ve göze çarpan bir militan olduğu kadar, yakın siyasi örgütlerin yayın sorumluları ile birlikte devrimci basına yönelik baskıları protesto eden etkinliklere öndelik etti. 29 Nisan 1980 günü Kayseri’de tarafından sokak ortasında vuruldu. Yaşam
savaşını 1 Mayıs 1980 günü kaybetti. İstanbul Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa
verildi.
Mahir Darbudak: (?-1980)
Gazeteci Mahir Darbudak, Konya’nın Ereğli ilçesinde 8 Temmuz 1980 tarihinde
iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü (Cumhuriyet, 1980).
Nihat Erim: (1912-1980)
Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Erim,
Paris Hukuk Fakültesi’nde doktora yaptı. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne kamu hukuku doçentliğine atandı; 1941 yılında profesör oldu.
1943 yılında CHP milletvekili oldu. Parti içinde İsmet İnönü’nün prensi olarak
görülen ve çok partili hayata geçişin ardından Demokrat Parti’nin gelişiminin engellenmesi gerektiğini savunan Erim, Ulus’ta 30 Mayıs 1946’de kaleme aldığı bir yazısında “demokrasinin üzerine şal örtmek gerekebilir” dediği için muhalefet tarafından
“Şalcı” sıfatıyla anıldı (Ahmad ve Ahmad 1976). Erim, 1948’de kabineye Bayındırlık Bakanı, 1949’da Başbakan Yardımcısı olarak katıldı.
CHP’nin yenilgiye uğradığı ve muhalefete geçtiği 14 Mayıs 1950 seçimlerinden
sonra Ulus’un başyazarlığını üstlendi. Menderes hükümetinin gazeteyi kapatması
üzerine Yeni Ulus ve Halkçı’da yazdı. Başbakan Adnan Menderes’in isteği üzerine
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının hazırlanmasında görev aldı. 27 Mayıs’ın ardından
Kurucu Meclis üyeliği yaptı. 1961’de CHP’den milletvekili seçildi.
Erim, 12 Mart 1971 Muhtırası ardından, askerlerin teklifi üzerine CHP’den istifa
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etti ve CHP ve AP’nin desteklediği partiler üstü teknokratlar hükümetini kurdu. İzlediği antidemokratik politikalar yüzünden eleştirildi. Sıkıyönetimin sol örgüt militanlarına yönelik düzenlediği operasyonlara verdiği destek yüzünden kamuoyunda eleştirildi.
Aralık 1971’de hükümet üyelerinin istifası üzerine yeni bir kabine oluşturdu. Mayıs 1972’de hükümet istifa ederken, Erim de siyasetten çekildi. 1977 yılına kadar
Cumhuriyet Senatosu’nda kontenjan senatörü olarak görev yaptı.
19 Temmuz 1980 tarihinde yazlığında tatil yaparken Devrimci Sol örgütünün düzenlediği silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen militanlar cesedin
yakınına “faşist Nihat Erim’i işkencecileri, hükümeti ve devrimcilerin katlini protesto için cezalandırdık” yazılı bir pankart bırakarak kaçtılar. Erim’in öldürülmesi 12
Eylül Darbesi’ne giden sürece ivme kazandırdı. (İşleyen, 1999).
12 Eylül darbesinden kısa bir süre sonra eylem talimatını veren örgüt lideri Dursun Karataş ile tetikçiler Ahmet Karlangaç ve Sadettin Güven yakalanmış, Sıkıyönetim Mahkemesi’nde cinayetin gerekçesini olay mahalline bıraktıkları gibi olduğunu
söylemişlerdir. Polis suikast emrini verenleri bulmak için operasyonlarını sürdürmüş
bu sırada 17 Ekim 1980 tarihinde emniyette tutuklu bulunan Ahmet Karlangıç gözaltında “başını duvara vurarak” intihar etmiştir.
Hıfzı Topuz’un, Eski Dostlar kitabında Sabahattin Ali’nin öldürülmesinden bahseden bölümünde, cinayetin sorumlusu olarak anılan ve ismi verilmeyen ancak “daha
sonra kendisi de öldürüldü” diye söz edilen CHP yöneticisi gazetecinin Nihat Erim
olduğu ileri sürüldüyse de Topuz bu iddiayı, Sabahattin Ali’nin anısına kaleme aldığı
Başın Öne Eğilmesin isimli biyografik romana taşımamıştı.
Recai Ünal: (1959-1980)
Hasanoğlan İlköğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda öğrenimine devam eden Ünal, Aralık 1979’da Demokrat gazetesinde toplumsal olaylar servisinde çalışmaya başladı.
21 Temmuz 1980 akşamı arkadaşları ile evine gitmek üzere gazeteden ayrılan
Ünal, Karagümrük’te evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.
Cesedi ertesi gün bir battaniyeye sarılmış olarak yine evinin yakınlarında bulundu.
Katilleri işkence ettikleri Ünal’ın cesedine “Fatih’te Hiçbir Komünist Cezasız Kalmayacak - Türk İslam İntikam Birliği” yazılı bir de not bırakmışlardı.
Öldürüldüğünde 21 yaşında olan Recai Ünal’ın ölümünden 52 gün sonra 12 Eylül
1980 askeri darbesi yapıldı. Recai Ünal cinayetinden sorumlu olduğu gerekçesiyle
İstanbul Ülkü Ocağı Başkanı İsmail Hakkı Cerrahoğlu sıkıyönetim mahkemesinde
yargılandı. İki cinayetten daha yargılanan Cerrahoğlu’nun davaları zamanaşımı nedeniyle düştü. Cerrahoğlu ise 21. dönemde MHP’den Zonguldak milletvekili oldu.
398

Gazeteciler Cemiyeti

1980’e kadar öldürülen gazeteciler

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Mete Atabek: (1935-1980)
Erzurum’da doğan Atabek, gazeteciliğe 1959 yılında Vatan’da başladı (BYGM,
1977). İstiklal istihbarat şefi olan Atabek, 23 Temmuz 1980 gecesi İstanbul’da jandarmanın dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.
Kaynarca Tren İstasyonu yakınında gece yarısı 30 kişilik bir sol grupla jandarma
arasında çıkan silahlı çatışma sırasında yolu kesen askerler, “Dur Uyarısı”na uymayan bir otomobile ateş açtılar. Üç lastiği patladıktan sonra duran otomobildeki aramada gazeteci Mete Atabek ağır yaralı olarak bulunmuş, hastaneye kaldırılırken ölmüştü (Milliyet, 1980). Ailesi Mete Atabek’in çatışma esnasında kaza kurşunlarına
hedef olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Atabek, Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.
Hasan Yavaş: (1925-1980)
Van doğumlu MHP üyesi ve Ortadoğu muhabiri olan Hasan Yavaş özellikle Hayali mahlası ile yazdığı şiirleri ile tanıyordu. Şiirleri, Van’da yayımlanan Kurtuluş ve
İki Nisan’da; Mersin, Erzurum ve Tarsus’ta yayımlanan Gülek, Yeni Mersin, Hâkimiyet, Akdeniz, Yeni Adana, Köylü Sesi, Bugün Tarsus, Hilal, Ürün, Çukurova, Türk
Sözü, Silifke, Liman, Hürsöz, Anamur’un Sesi, İçel Postası’nda yer aldı.
Bir yandan yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan Yavaş, 2 Ağustos 1980 tarihinde İçel’in Tarsus ilçesindeki evinin önünde Devrimci Sol terör örgütü tarafından öldürüldü.
Mehmet Ali Çelik: (?-1980)
11 Eylül 1980’de Gaziantep’te öldürüldü. Sağ görüşlü olduğu dışında hakkında
bilgi edinilemedi (Mater, 1989).
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Bugün

B

u bölüm 1980 sonrası gelişmeleri ele almaktadır. Bu yıllar dünyada ve ülkemizde önemli dönüşümlerin yaşandığı yıllardır. Sovyetler Birliği’nin dağılması,
ABD’nin kapitalizmin lider ülkesi olarak sistemini/egemenliğini dünya ölçeğinde
yaygınlaştırmaya çalışması bu dönemin önemli gelişmeleridir.
Bu yıllarda Türkiye de Batı sistemi içindeki yerini koruma çabası içine girmiştir.
24 Ocak ekonomik kararları, 12 Eylül askeri darbesi, 1982 Anayasası ve sonraki yıllarda yapılan yasal düzenlemeler izleyen yazılarda vurgulanan konular olacaktır.
Bu dönemin başlangıcından itibaren en önemli siyasi kişisi Turgut Özal ise halen
yaşayan ve iktidarı kullanan son kişisi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birincisi 80-90’lı
yılların “liberalizm”inin, ikincisi bunun yanına Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı
olarak siyasal İslam’ı ekleyen lider olarak ön plandadır.
Turgut Özal döneminde iletişim alanında önemli gelişmelere tanıklık edilmiştir.
Bir kere liberalizm adına devletin ürettiği kâğıt fiyatlarına, PTT taşıma ücretlerine
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büyük zamlar yapılınca kitap basımı ve dağıtımı gerilemiş, ülkenin okuryazarlığı
ciddi biçimde zarar görmüştür. Radyo televizyonda ticari yayın bu dönemde “korsan” olarak başlamış, bütün düzenleme çabalarına rağmen hala tam olarak bir düzene
kavuşturulamamıştır. Basında tekelleşme ile tanışılmış, sendikacılık işlevsiz hale
getirilmiştir. Bu dönem Süleyman Demirel’in deyişiyle kuralsızlığın kural haline
geldiği dönemdir.
Turgut Özal’ın erken kaybından sonra farklı hükümetler onun oluşumuna emek
verdiği sistemin uygulayıcısı olarak iktidarda kalmışlardır. En önemlisi sürdürücüsü
AKP iktidarı olmuştur. Onun yönetiminde oluşturulan anayasal/yasal sistem kamu
kurumlarının yanı sıra kitle iletişim araçları üzerindeki siyasal iktidar denetimini
güçlendirmiştir.
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Raşit Kaya

“

Enformasyonun” bir metaya dönüşmesi ve “piyasa” değeri edinmesiyle birlikte
günümüz kitle iletişim kurumunun da temelleri atılmıştır. Daha başlangıçta “ticarileşme/sanayileşme ve pazarlama etkinliği olarak doğan bir süreç neredeyse eş zamanlı olarak siyasi çekişmelerle, özgürlük mücadeleleriyle eklemlenerek çok boyutlu, karmaşık bir yapılanmaya yönelen adımlarla gelişmiş, Montesquieu’nün adını
koyduğu üç temel “erk “ yanında kendisini “dördüncü” bir erk olarak duyumsatan bir
oluşum olarak toplumsal yaşamdaki yerini almıştır.
Çağdaş toplumlara ulaşıldığında siyaset kurumu ile kitle iletişimi kurumu (medya) arasındaki ilişki ve bu iki önemli toplumsal kurumun iç içelikleri artık kuramsal
olarak kanıtlanması gerekmeyen, apaçık bir toplumsal gerçeklik olarak yaşanmaktadır. “Nasıl bir dünyada yaşanıyor” sorusunun farkına büyük ölçüde medya tanımlamaları aracılığıyla ulaşıldığı gibi, “Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz” sorusunun
yanıtı da önemli ölçüde yine medya betimlemeleriyle biçimlenmekte, zihinlerde yer
edinmektedir. Durum böyle olunca çağdaş toplumlarda iktidar elde etme peşinde
koşanlar da; toplumsal gelişme ve değişmeye yön vermek isteyen güçler de medyaya
sahip olmanın ve/veya onu denetim altında tutmanın daha da bir peşine düşmüşlerdir.
Çünkü medyanın gerçeklik tanımlamaları medya içeriklerini belirleyenlerin ve/veya
denetleyenlerin öznellikleri ve yeğlemelerini içerir. Öte yandan, giderek daha fazla
karmaşıklaşan çağdaş toplumlarda yurttaş bireylerin ve tüm toplumsal kategorilerin
kendilerine doğru, yeterli, sürekli ve yansız olarak bilgi ve düşüncelerin aktarılmasına olan gereksinimleri de artmakta, toplumsal yaşamın demokratikleşmesi, katılımın
artması, sosyal ve kültürel düzeyin, toplumsal çeşitliliklerin zenginleşmesi gibi konular mevcut medya ortamının niteliğine göre gerçekleşmektedir. Bu ortam ise 1980
sonrasında hemen her yerde çok köklü bir biçimde değişmiş, neredeyse tümüyle yeniden yapılanmıştır. Bu yeniden yapılanmayla beraber medya (iletişim kurumu), birçok bakımdan çağdaş, gelişmiş toplumlarda merkezi bir konum kazanmıştır.
Medyaya çağdaş toplumda böylesine bir merkezi konumu kazandıran oluşumların
başında kuşkusuz 1980’li yılların iletişim alanındaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gelmektedir. Ancak, 1980’li yıllarda kapitalizmin neo-liberal sermaye birikimi modeline evirilmesine koşut olarak “Yeni Sağ” düşüncenin hegemonya kurması
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ile başlayan ve günümüzde ulaştığı biçimi kısaca “küreselleşme” olarak anılan sürecin sosyo-ekonomik ve siyasal gelişmeleri de medya alanındaki gelişmelerle örtüşmekte ve bütünleşmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemi kitle iletişimi yazınına
damga vuran kavramlar bağlamında isimlendirmek gerekirse “basın dönemi” olarak
nitelendirilebilen bir dönemden “medya” olarak nitelendirilen yeni bir evreye geçildiği söylenebilir.
Bu evrenin ilk ayırt edici özelliği kitle iletişim araçlarının işlevlerinin eskiye göre
önemli ölçüde genişlemesidir. Bu çerçevede eskiden başat olan, topluma haber ve
bilgi aktarımı iken şimdi bu işlev, söz konusu araçların gerçekleştirdiği diğer sembolik üretimler yanında geriye, ikincil bir konuma itilmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu olan diğer bir özellik ise etkinlik sayesinde kâr etmenin, maddi çıkar sağlamanın,
medya kuruluşunun amaçları arasında başat konuma geçmesidir. Demokrasi bağlamında ele alındığında bunun taşıdığı temel anlam ise basın kuruluşlarının, demokrasi
adına sahip bulundukları tarihsel misyonlarından önemli ölçüde uzaklaşmalarıdır.
Neo-liberal dönüşüm ve medyada yeni düzen
Bu durumlara nasıl gelindiğini görmek için 1980’li yıllarda uygulanan politikaları kısaca anımsamak gerekir. Bu yıllardan itibaren egemenlik kuran Yeni Sağ düşünce ile Neo-liberal politikalara dayalı “Yeni Dünya Düzeni”nde medya çok özel bir
konuma sahip olmuştur. Gerçekten de kapitalizmin yeni birikim rejimi (küreselleşme) içinde medya çok önemli bir yer tutmaktadır. Yeni Dünya Düzeni içinde temel
politika araçları olan özelleştirmeler, deregülasyon ve hızlanan tekelleşme medya
alanında da çok geniş bir uygulama bulmuş ve iletişim dünyasının tüm görünümü
değişmiştir.
Yeni Dünya düzeni askeri alanda denetimi elde tutmak için küresel bir iletişim
ağına gereksinim duyar. Globalleşen mali piyasaların işleyebilmesi de benzer bir
iletişim ağının varlığına bağlıdır. Teknolojik olarak olanaklı böyle bir iletişim ağının
yüksek maliyetinin finansmanı ise “devleti küçültme” iddiasındaki neo-liberal birikim modelinde ancak uydu haberleşme kanallarının özel tüketimin de hizmetine sunulmasıyla karşılanabilecektir. Kitleleri uydu haberleşmesinin tüketicisi yapabilmenin kestirme yolu da telekomünikasyon ve radyo-televizyon alanlarında özelleştirmelere gidilmesidir.
Özelleştirmelerle bir yandan kamusal tekeller kaldırılırken diğer yandan etkinliğin tüm alanlarında tekelleşme eğilimi hızlanmış ve günümüzün global medyasının
temelleri atılmıştır. Medya alanında bu gelişmelerin doğrudan bir sonucu olarak
alanda faaliyette bulunan sermayenin kompozisyonu da değişmiştir. Basın dışı alanlarda, özellikle bankacılık ve müteahhitlik sektörlerinde birikmiş sermaye medya
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kuruluşlarını devralmış, salt yayıncılık yanı sıra her türlü enformasyon üretimi medya kuruluşlarının olağan etkinlik biçimine dönüşmüştür.
Medya ve bağlantılı sektörler günümüzde ekonominin en geniş ve dinamik, dolayısıyla da büyük sermayenin en gözde yatırım alanlarından birisidir. Siyasal karar
süreçlerini etkilemek için sahip olduğu potansiyelin yanı sıra şimdi bir de geçmiş
dönemin aksine kârlılık oranı yüksek bir etkinlik haline gelmiştir ve alanda etkinlikler tümüyle piyasa koşulları gözetilerek sürdürülmektedir. Piyasa koşullarının gerekli
kıldığı sermaye temerküzü ve kârlılığın sürekli kılınması ise tekelleşme düzeyinin
geliştirilmesine bağlıdır.
Kısaca özetlenen bu süreç içerisinde medyanın etkileme gücü ile artan ekonomik
güçten oluşan sinerji ile “entegre” bir “güç odağı” oluşurken toplumsal sonuçlar açısından “kültürel” pazar ile genel anlamda pazar aynı mantık (dolayısıyla aynı çıkar)
doğrultusunda yönlenir hale gelmektedir. Bir başka anlatımla, 1980’li yıllarla birlikte, yeni sermaye birikim tarzının toplumsal/ekonomik ve politik oluşumlara yön veren bir konum kazanmasıyla eşzamanlı gelişen yeni enformasyon teknolojileri medya
ve tüm iletişim etkinliklerinin sermaye birikiminde rol ve payını çok artırmıştır. Sonuç, medya/sermaye ve siyasal iktidardan oluşan güçlerin böylece oluşan füzyonu
bundan sonra gözden kaçırılamayacak bir açıklıkla daha önce “demokrasinin” evrensel olarak tescil edilmiş ilkelerini sarsan bir gerçeklik olarak tarih sahnesinde yerini
almıştır. Ulaşılan aşama tüm kültür endüstrisini, eğlendirme/eğlence dünyasının olduğu gibi haber (enformasyon) medyasının, daha yerinde bir deyişle, sektörünün
yapısını (ve ideolojik içerimlerini) yeni egemen birikim modelinden bağımsız olarak
ele almak, kavramak olanaksızdır.
Varılan yeni uğrakta medyanın kamusal çıkarları sağlamak üzere ve özgürce faaliyet göstermesi gerektiğine inanış retorik olarak terk edilmiş değildir. Sadece, mevcut hegemonya gereği “yeni-liberal düşünce”nin bir uzantısı olarak kavram ciddi bir
mutasyona uğratılmış ve 18. ve 19. yüzyılların kamusal çıkara, “piyasa koşullarında
serbestçe rekabet edilerek” ulaşılacağı savına bir geri dönüş yapılmıştır. Başka bir
anlatımla, kamusal çıkar kavramının kurucu öğesi bundan böyle düşünce ve ifade
özgürlüğü olmayıp, “serbest girişim özgürlüğüdür”. Bunun bir başka ifade biçimi ise
“basının toplumsal sorumluluğu” anlayışının terk edilmesidir.
Esasen içinde bulunduğumuz “medya” evresinde -basın döneminin aksine- yayın
kuruluşlarının hedef kitlesi artık okuyucu ya da izleyici yurttaşlar değil sadece “tüketiciler”dir. İşleyişe ticari mantık yön verince pazarlama stratejisi doğal olarak medya
tüketicilerinin (müşterilerin) “en geniş ortak paydasına ulaşmak” olarak belirlenmektedir. Tüketicilerin en geniş ortak paydası ise düzey çizgisi toplumdan topluma değişecek göreli bir durum olsa da en gelişmiş toplumlarda dahi Baudrillard’ın deyişiyle
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“en düşük ortak kültürel payda” olacaktır. Bekleneceği üzere bu yaklaşımı savunanlar “kamusal çıkarın” ve “halk iradesinin”“tüketicilerin talep ve tercihleriyle” tecelli
ettiğini savlamaktadırlar. Ancak pratikte böyle bir savın, yerine oturmayan bir öğesi
vardır. Bilindiği gibi medyanın ürettiği her türlü simgesel metanın nihai tüketicileri
(yani geniş halk kitlesi) medya kuruluşunun temel finansman kaynağı değildir. Bu
nedenle kamusal çıkar kavramına “müşteri her zaman haklıdır” deyişi çerçevesinde
bir anlam kazandırılmak istendiğinde, bu sözün gerçekte muhatabı doğrudan tüketen
kitle değil, sipariş veren sponsorlar ya da reklamcılardır.
Gerçekten de medyanın esas gelir kaynağını oluşturanlar yani gerçek müşteriler
reklam verenler ya da sponsorlardır. Onlar da nihai ürünün tüketicisi değil pazarlayıcılarıdır. Bu bağlamda mutlaka bir metafor kullanılacak ise “parayı verenin düdüğü
çalacağını” söylemek daha uygun düşecektir. Bu durumda medyanın ürettiği içerikler
ile siyasal/yasal kısıtlamalar olmasa bile, gerçekten demokratik bir “kamusal tartışma
alanı” oluşturması beklenemez.
Medyaya kamusal çıkarı gözetici bir platform sıfatını kazandıracak öğe medyanın
karmaşık çağdaş toplumlarda haber ve bilgi aktarım işlevini “kamu yararını”, “ortak
iyiyi” gözetecek bir biçimde işlev yerine getirmesidir. Oysa son yıllarda yapılan haber araştırmalarının hemen hepsi medyanın kamuoyunu doğru, yansız, dengeli, hızlı
ve yeterli bir biçimde bilgilendirmek yerine iktisadi, siyasi ve ideolojik olarak güçlü
olanların iktidarlarını pekiştirici bir biçimde haber ve bilgi aktarımı yaptığını göstermektedir.
Ayrıca, piyasa koşullarında haber ve bilgi aktarımının toplam medya “output”u
içerisinde yer bulma oranı da gerilemiş, eğlendirmeye yönelik içerikler giderek ezici
ve belirleyici bir ağırlık kazanmışlardır. Tüm yapım ve programların tek başarı ölçütü yüksek ticari bir getiri olarak belirlenince, ana haber bültenleri dâhil tüm haber
programlarını popüler bir sunum anlayışı istila etmiş, haber programları magazinleşmiştir. Artık medyanın haber verme işlevi yerine haber ile eğlendirme
(infotainment) işlevinden söz etmek daha anlamlı bir ifade oluşturmaktadır. Kısacası,
radyo-televizyonda kamusal yayıncılık, bir kamu hizmeti olarak gazetecilik tüm
dünyada derin yaralar almıştır.
Kamu yararı ve kamusal hizmetin gerçekleşmesi toplumsal sorumluluk anlayışı
yerine pazarın koşullarına terk edilince, teknolojik gelişmelerin de eklemlenmesiyle
basın tüm dünyada önemli bir değişime konu olmuştur. Türkiye’de ise bu değişimler
tüm boyutlarıyla yaşanmakla kalınmamış, ülkenin özgün dinamiklerinin de etkisiyle
“dördüncü kuvvet” anlayışı bağlamında basının tümüyle tükendiğini rahatça söyletebilecek bir düzeye ulaşılmıştır. Çünkü sözü edilen gelişmeler ve sonucunda gelişen
sansasyona dönük kitle iletişim araçları tüm dünyada yaşanmakta olan bir gelişme
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olmakla birlikte demokratik gelişme açısından ileri mevzilerde olan ülkelerde “fikir
gazeteleri”, “ciddi basın”, “genel ilgiye yönelik radyo-televizyon kanalları” ile “tabloid basın” ya da “magazin televizyonu” gibi adlar verilen “magazine dönüşmüş”
medya arasında ayrımlar hâlâ belirli ölçülerde yapılabilmektedir. Türkiye’de ise bir
kaç istisna dışında böyle bir ayrım yapılabilmesi artık olanaklı değildir.
Genel olarak kapitalist toplum yapısının, özel olarak neo-liberal birikim modelinin içinde bulunduğu evreye ve gelişme düzeyine bağlı olarak farklılıklar gösterse de
ticari/endüstriyel bir kompleks olarak medya (iletişim) kurumu hemen her yerde temel teknik yapılanma özellikleriyle birbirine benzer. Medya kurumuna kültürel/ideolojik yeniden üretimin aygıtı olarak bakıldığında ise siyasal rejimlerin özelliklerine göre ciddi bir biçimde birbirinden ayrıştıkları görülmektedir. Bunun toplumsal/siyasal yaşam açısından önemli içerimleri vardır.
Çoğulcu bir yapıya sahip, örgütlülüğün geliştiği yerlerde bir etkinlik ve meslek
olarak “gazetecilik” Aydınlanma’dan kaynaklanan, Aydınlanma’nın ilkelerini esas
alan liberal/özgürlükçü söyleme belirli düzeylerde uyarlı bir biçimde sürdürülebilmektedir. Uzun ve zorlu uğraşlarla yaşama geçirilebilen “basın özgürlüğü”, “toplumsal sorumlu gazetecilik”, “kamusal yayıncılık” gibi pratikler bu gibi ülkelerin yaşamlarında hâlâ (belirli ölçüde) varlıklarını sürdürebilmektedirler. Basın/iletişim özgürlüğünün sadece gazetecilerin değil de tüm toplumun sorunu olarak sahiplenildiği
yerlerde ve ölçüde, söz edilen bu kavramlar demokratik yaşamın olmazsa olmaz bir
parçası olarak var olmaya ve değer taşımaya devam edeceklerdir. Öteden beri otoriter, antidemokratik yapıda olan ya da bu yönde adımlar atmakta olan ülkelerde ise
basın özgürlüğü, özgür, toplumsal sorumlu gazetecilik gibi olgular sadece retorikte
saklanan kavramlar olarak anımsanacaklardır.
Bu durumu günlük yaşam içerisinde “siyaset dışının”(non-politique) ağırlığının
artışı olarak geçiştirmek olanaklı değildir. Bu, aynı zamanda, kitlelerin siyasal yaşama katılmalarına ket vuran “siyasete karşı” (anti-politique) bir gelişmedir. Giderek
karmaşıklaşan toplumda gerekli ve yeterli enformasyonu özgürce sağlayan bir medya
sisteminden uzaklaşılırken siyasete, başka bir anlatımla, yurttaşların toplumsal yaşam
ve sorunlarla ilgilenmelerine hasredilmesi beklenen zamanının da esas itibariyle
“infotainment” (haberle eğlendirme) kapsamlı bir medya tüketimine dönüştürülmesi
çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Tüm toplumsal yaşamı etkileyen, yönlendiren ve gelecekte de etkileyecek bir sorundur.
Yapısal bunalımlar ve hegemonya ile bağlantılı simgesel meşruluk sorunları yaşanan toplumlarda bu konu daha da özel bir önem kazanır. Türkiye’de siyasal yaşamın ve medya kurumunun 1980 sonrası sergilediği gelişmeler bu durumun en açık
örneğini sunmaktadır.
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Türkiye’nin 80’li yılları
1980’li yıllar ile başlayan değişme süreci Türkiye’de toplumsal/siyasal peyzajın
birçok alanını olduğu gibi medya kurumunu da tümüyle farklı bir görünüme taşımıştır. Bu gelişme ve dönüşümün daha kolay kavranabilmesi için öncelikle 1980’li yıllar
sonrası oluşumlara genel olarak bakmak; son on yıldaki gelişmeleri ise ayrıca vurgulamak aydınlatıcı olacaktır.
Bugün Türkiye’de gazete, dergi vb. yayın başlık sayısı ve yayında uzmanlaşma
gibi hususlar ölçüt olarak alınırsa zengin bir tablo ile karşılaşılır. Bu tablonun zayıf
halkası ise nüfusa göre okunurluğun düşük oluşu ve toplam tirajların konjonktürel
dalgalanmalar dışında nüfus artışı oranında bile artmamasıdır. Niceliksel olarak asıl
çarpıcı gelişme radyo-televizyon alanındadır. Kamu tekelindeki birkaç radyo istasyonu ve tek kanallı renksiz bir televizyondan oldukça kısa bir süre içerisinde binin
üstünde radyo ve 250’den fazla televizyonun etkinlikte bulunduğu bir ortama adeta
sıçranmıştır. Kısacası, görünüşte, Türkiye’nin yoksul medya ortamından gelişmiş
ülkeleri kıskandıracak kadar zengin bir medya ortamına ulaşılmıştır. Sorulması gereken soru bu hızlı ve köklü değişmenin nasıl bir sosyo-ekonomik ve politik ortamda
gerçekleştiğidir. Bu sorunun yanıtı, ulaşılan medya ortamının toplumun demokratikleşmesine ve katılımın artmasına hizmet eden, sosyal ve kültürel gelişmelere olumlu
katkılarda bulunan, toplumsal çeşitlilikleri yeniden üreten çoğulculuk içinde bir işlev
görüp görmediği sorusu bakımından da aydınlatıcı olacaktır.
Türkiye’de medya ortamındaki gelişmelerin ortak özelliklerini ve/veya sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz:
1. Radyo-televizyon alanında kamusal tekelin kalkmasıyla hızlanan gelişme sonucunda medya alanında faaliyet gösteren sermayenin niteliği neredeyse tümüyle
değişmiştir. Esas itibariyle medya (basın) dışı alanlarda birikmiş sermaye medya alanında kesin bir hâkimiyet kurmuştur. Basın alanında mevcut sermaye gruplarından
ayakta kalabilen tek bir kuruluş ise faaliyet alanlarını basın dışı alanlara da yayarak
varlığını belirli bir süre daha koruyabilmiş ancak sonunda o da basın dışından gelen
sermayeye teslim olmuştur.
2. Bu gelişmelerin önemli bir sonucu olarak Türkiye’de medya alanında tekelleşme eğilimi (yoğunlaşma) tüm olumsuz sonuçlarıyla daha 1990’lı yıllar içinde sınır
tanımaz bir aşamaya ulaşmıştır. Tüm dünyada belirgin bir şekilde gözlemlenmekte
olan tekelleşme hareketinin Türkiye’deki özgün boyutu, bu gelişmelerin “Avrupa
düzeyinde dev kuruluşlar oluşturmak” gibi gerekçelerle ve “gururla” savunulmuş
olmasıdır. Bu, elbette ki yaratılan ideolojik baskıların bir gereği olduğu gibi, tekelleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı önlem alınma çabalarını da baştan kösteklemiştir.
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3. Yeni oluşan radyo-televizyon düzeni hukuksal ön düzenlemesi olmaksızın,
Anayasa ve yasalara rağmen, kaotik bir biçimde gerçekleşmiştir. Siyasi konjonktürün
zorlamasıyla çıkartılan alanın düzenlenmesi ve yönetilmesi esaslarını belirleyecek
olan yasa, alandaki büyük sermayenin baskısı ile hiçbir zaman bütünüyle uygulanma
olanağı bulamamıştır. Yasa ile kurulan RTÜK, temel görevi olan “frekans tahsisini”
bile gerçekleştirememiştir. RTÜK’ün görev ve işlevi sadece yayınlara ideolojik bir
denetim bekçiliği yapmaktan öteye gidememiş, götürülmemiştir. Bu da alanda kural
tanımazlığın adeta kurala dönüşmesine ciddi katkılar yapmıştır.
4. Ticari başarı her şeyi mubah kılar anlayışı içindeki bir medya siyasal yaşamın
tıkanıklık ve yetersizliklerinin sağladığı bir ortamda bir siyasal güç olarak yargı, yürütme ve hatta yasama gücüne yön veren “1. Erk” imişçesine ve medya kuruluşunun
mülkiyetine sahip olanların çıkarları doğrultusunda bir davranış serbestîsi içinde olabilmiştir. Medyanın bundan böyle ülke tarihinin demokrasi iddiasındaki hiçbir döneminde olmadığı kadar partizan tutumlar içinde olduğu kolayca söylenebilir.
5. Medya kuruluşları sektör olarak ticari çıkarlarına doğrudan engeller çıkarılmadığı sürece düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü konularına ilgisini önemli ölçüde
yitirmiş durumdadır. Buna karşılık basın özgürlüğü konusunda ciddi yasal kısıtlılıklar ve fiili engeller varlıklarını sürdürmektedirler.
6. Ülkenin demokratikleşmesi açısında tarihsel bir misyon yüklenmesi gereken
medya kuruluşları, kendi içlerinde “demokrasinin asgari koşullarından” biri olarak
sendikalaşmaya bile tahammül edemeyişleriyle böyle bir misyona talip olmadıklarını; böyle bir misyonu yüklenemeyeceklerini açıkça ortaya koymuşlardır.
7. Gazetecilik mesleği de tümüyle tahrip olmanın eşiğindedir. Başarı ölçütü ticari
değere bağlanan medyada insan kaynaklarına önem verilmemesi ve gerekli yatırımların yapılmaması hızla ve 2000’li yılların başlarındaki son ekonomik krize gelene
kadar sürekli genişleyen Türk medyasında kendine özgü bir kalite sorunu da yaratmıştır. Öncelikle medya içeriği tüm simgesel üretimleri kapsar hale gelince haberciler yanı sıra “türlü-çeşitli” içerikleri üretenler de gazeteci/televizyoncu sayılmaya
başlanmıştır.
Radyo-televizyonlarda mikrofon ya da ekranın gözdelerinin büyük kısmı gösteri
dünyasından devşirmedir. İsmi herhangi bir vesile ile ön plana çıkan birisi kolayca
ekrana taşınabilmektedir.
Haberciliği tümüyle magazinleşen Türk medyasının bir özelliği de çok sayıda köşe yazarı (ya da anchorman) istihdam etmesidir. Bir kısmı haftada beş ya da altı gün
yazarak nesli tükenmiş bir gazetecilik anlayışını sürdürürken her konuda “ahkâm
kesebilmektedirler”. Köşe yazarlarının önemli bir kesimi “enformatif” olma iddiası
ile haber olarak sunulması gerekenleri yorumla bütünleşmiş olarak sunmaktadırlar.
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Yenilerde ortaya çıkan bir kategori yazar da “kafalarına göre takılmayı” köşe yazarlığı olarak sunmaya çalışmaktadır. Her durumda hiçe sayılan yerleşik gazetecilik
ilkeleri ve etik anlayışıdır. Oysa Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC’nin) kabul
ve ilan ettiği “Haklar ve Sorumluluklar Bildirgesi” bu ilkeleri ve çağdaş etik anlayışını en yalın ve yetkin bir biçimde kayıtlara geçirmiştir.
8. Özgün gelişme koşulları ve nitelikleri ile genel medyadan ayrı değerlendirilmesi gereken, özel ve militan “İslamcı” bir medya oluşmuştur.
Medyadaki dönüşümün siyasal bağlamı
Sözü edilen gelişmeler kuşkusuz sosyo-ekonomik ve siyasal gelişme ile dönüşümlerden bağımsız düşünülemez. 1980 sonrası Türkiye’sinde geçerli olan dinamikler bir yandan ülkenin siyasal yaşamını yeniden “dizayn” ederken diğer yandan da
uluslararası gelişmelerle Türkiye’nin eklemlenme sürecini hızlandırmış, sonuçta hem
siyasal yaşam hem de medya ortamı tümüyle yeniden yapılanmıştır.
Bilindiği gibi “24 Ocak kararları” olarak anılan ekonomik yeniden yapılanma
programının diğer etmenlerle bütünleşerek siyasal süreci tıkayan son taşları döşemesiyle 12 Eylül askeri darbesine ulaşılmıştı. 12 Eylül rejimi çok uzun sürmeyen olağandışı bir yönetim olmasına karşılık Türkiye’ye halen aşılamayan siyasal biçimi
dayatmıştır. Gerçekten de bugünden geriye bakıldığında işlevi 24 Ocak istikrar programının gerekli kıldığı yeniden yapılanmanın önünü açmak olan askeri darbe Türkiye’yi, değişen Anayasası ve tüm diğer temel mevzuatı ile öncekinden daha geri, antidemokratik, baskıcı bir siyasal çerçeve içine yerleştirmiştir. Bu yeni çerçeve içerisinde toplum-siyaset ve kitle iletişim kurumu ilişkisi de yeniden kurulmuştur.
12 Eylül rejiminin Türk basınına doğrudan ilk etkisi, daraltılan özgürlük alanları
nedeniyle, basının faaliyetlerinin de yeniden sınırlandırılması olmuştur. Etkinlik alanındaki özgürlükler bağlamında kısıtlanan basın ise 1980 sonrası dönemde ilk bakışta bir paradoks gibi görünse de siyasal yaşamda giderek artan bir ağırlık kazanmıştır.
Siyasal kültürü itibariyle köklü bir örgütlenme geleneği bulunmayan Türkiye siyasal
yaşamında yurttaş kitleleri, seçimler dışındaki dönemlerde, askeri darbenin aşağıdan
yukarı işleyen her şeyi yok etmesiyle siyasal etkide bulunabilme kapasitelerini neredeyse tümüyle yitirmişlerdir. Yurttaşların siyasete müdahale ve etkileme potansiyeli
büyük ölçüde medyanın aktarımlarıyla sınırlı bir çerçeveye hapsedilmiştir. Yani, siyasal etkide bulunma olanağı, iktidar odaklarına doğrudan ulaşamayanlar için neredeyse sadece medyada yer bulabilme, böylece sesini duyurabilme olasılığına bağlı
hale gelmiştir. Bugün toplu ya da bireysel olarak eylemde bulunarak siyasal etki yaratmak isteyenler için tek ölçü “medyaya çıkabilmektir”, “medyatik olabilmektir”.
Bu bakımdan Başbakanlık önünde türlü-çeşitli kılıklara bürünerek, soyunaGazeteciler Cemiyeti
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rak(Bergamalı köylülerin eylemleri bu açıdan siyasi yaşamımızda iz bırakmıştır) ya
da başka dikkat çekici biçimde eylemde bulunanlar ile magazin fotoğrafçıları önünde
(çıplak) pozlar veren artist ya da manken adayları arasında amaç açısından pek bir
fark kalmamaktadır. Temel fark, ikinci kategoridekiler için medyanın ilgisini çekmeleri konusunda herhangi bir sorun olmamasına karşın, “basın açıklaması” ile seslerini
duyurmak isteyen birinci kategoridekilerin amaçlarına ulaşabilmeleri için bu düşünce
ve taleplerini medya kuruluşlarına bir “basın açıklaması” ile iletmek yerine meydanlarda okumaya zorlanmalarının gerekmesidir. Tabii ki bu uğurda ısrarlı ve kararlı
davrananlar da çok kez güvenlik güçleriyle çatışmakta, dayak yemekte ve biber gazıyla tanışmaktadırlar. Gözaltına da alınmakta, ama bu sayede (çarpıtılmış bir biçimde de olsa) medyada bir yer bulabilmeyi ummaktadırlar.
Kitlesel tabanları ile ilişki kuran mekanizmaları budanmış, siyasal-toplumsal proje olarak esas itibariyle birbirlerine çok yaklaşmış, varlık nedenleri “parsa toplamak”
olan bir “caucus”a dönüşen; siyasette yarışmanın anlamını liderlerinin imajını yarıştırmaya indirgeyen siyasal partiler bakımından da en büyük “başarı” medyada yer
almaya dönüşmüştür. Medyada yer alabilmenin kestirme yolu ise medyanın ileri gelen mensuplarıyla özellikle de “medya patronlarıyla” kişisel ilişkilerden geçmektedir.
Bu medya kurumunun gönüllü olarak üstlendiği türden bir ilişkidir. Hem medya bu
ilişkiler ağı çerçevesinde toplumun ideolojik düzenleyicisi olma konumunu sürdürmekte, bunun taşıdığı ağırlık ile siyaset kurumu ile ilişkilerini sürdürebilmekte hem
de her bir medya kuruluşu kendi tikel ticari çıkarlarını takip etmenin ve geliştirmenin
yolunu bulmaktadır.
Nitekim pazarda tikel paylarını artırmak için (İslamcı medya dışındaki) medya
kuruluşları (büyük medya grupları) 1980’li ve 1990’lı yıllarda birbirleriyle kıyasıya
rekabet halindeyken küreselleşme ideolojisini sürekli olarak yeniden üreten bir retorikte birleşerek ideolojik olarak neredeyse homojen bir cephe sergilemişlerdir. Ama
aynı medya kuruluşları tikel ticari çıkarları söz konusu olduğunda bir siyasal kuruluşa ya da lidere açıkça “savaş” ilanından bile çekinmemişlerdir. Hürriyet’in eski patronu Erol Simavi’nin gazetesinde yayınlanan Turgut Özal’a yönelik sözleri ya da
Aydın Doğan’ın grubun tüm organlarında Tansu Çiller’e karşı sergilenen tutumu
ibretle hatırlanacak örneklerdir.
Küreselleşme ortamının derinleştirdiği bir genel depolitizasyon ortamında, 12 Eylül darbesinin tahribatını aşamayan ve güçsüz kalan siyaset kurumunun kendisine
olan gereksiniminin ayırtında olan medya sözü edilen dönemde Türkiye’de korkulan,
korkulması gereken bir güç haline gelmiştir. Gerekli gördüğünde muhalefet, gerekli
gördüğünde iktidar kisvesi verebildiği bir söylem ile siyasal yaşama yön verme eğilimi içinde olan medya gerçekten çok güçlüdür. Bu ortamda siyasetçilerin hazırladık412
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ları fırsatların da büyük katkısı ile medya siyasal yaşamı geniş kitlelere sadece izlenecek bir gösteri, bir magazinsel olay olarak sunmaktadır. Adeta tüm topluma neyin
yapılması, neyin yapılmaması gerektiğini dikte etmektedir. Ne yazık ki çok kez bunda başarılı da olabilmiştir. Çünkü politikanın magazinleştiği yerde magazin de politikleşmekte, politik işlevi belirginleşmektedir. Medyanın gücünün somut göstergelerini dönemde yaşanan örnekleriyle sergilemek hiç de zor değildir:
Sözünü etmekte olduğumuz dönemde Türkiye’de medya alanında dünyanın en
ileri teknolojik donanımları kullanılmaktadır. Hatta Sabah ve Hürriyet’in gazetecilik
endüstrisindeki kimi yenilikleri dünyada ilk defa kullanıma sokan kuruluşlar olduğu
bilinmektedir. Teknoloji üretemeyen hatta teknoloji transferinde sıkça dar boğazlar
yaşayan bir ülkede böyle bir durumun doğal olduğunu kabul etmek olanaklı değildir.
Bunu medyanın sadece ekonomik gücünün değil toplumsal-siyasal gücünün bir kanıtı olarak da kaydetmek zorundayız.
Medyanın günlük pratiği içerisinde “habercilik”, “araştırmacı gazetecilik” ya da
“magazincilik” gibi değişik kisveler altında mer’i hukuk sürekli olarak ihlal edilse de
kimse oralı olmamaktadır. Daha önemlisi görevi bu gibi ihlallere engel olmak olan
kamu görevlileri doğrudan ve açıkça “objektif” bir suç ortaklığı içinde olabilmektedirler. Medyanın kendisini “dördüncü güç” yerine “birinci güç” olarak gördüğünün
daha açık bir kanıtı olamazdı.
Medya döneminde gazetecilik!
Medyanın bu kadar güçlü olduğu bir ortamda gazetecilik daha önce de değinildiği
gibi tümüyle tahrip olmanın eşiğindedir. Öncelikle gazeteler artık başlıca meşgalesi
“gazetecilik olmayan”larca yönetilmektedir. Bunu bir meziyet gibi düşünerek belki
dürüstçe ama pervasızca itiraf edenler bile olmuştur. Örneğin, dönem boyunca Hürriyet’in çok uzun süre Genel Yayın Yönetmenliğini yapmış olan E. Özkök, H. Devrim ile CNN Televizyonundaki bir söyleşisinde “gazetenin yapılmasına mesaisinin en
fazla yüzde 15’ini ayırdığını” söylemiştir. Bu durumun medya alanında yaşanan ve
medyayı piyasa koşullarına terk eden anlayışın doğrudan bir uzantısı olduğundan
kuşku duyulmamalıdır. Gerçekten de yaşanan dönüşüm yayın kuruluşlarının yapılanma ve işleyişlerini de köklü bir biçimde değiştirmiştir. Yeni yönetim modellerinin
temel özelliği işletme yönetimi ve yayın yönetimi arasındaki ayrımın işletme yönetimi (management) ilkelerinin hâkim olmasıyla kalkmasıdır. İşlerliği sağlamak üzere
yayın yönetmenleri medya kuruluşlarında oluşturulan “icra kurulları” gibi şirket yöneticiliklerini de üstlenmekte, memnuniyetle taşıdıkları bu “ek” kimlik ile hükümet
ya da bürokraside yaptıkları iş takipçiliğini de haklı kıldıklarını düşünmektedirler.
Gazetecilik kimliğinin erozyona uğradığı bir başka konu da medyada içerik üreGazeteciler Cemiyeti
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ten “diğerleri” ile gerçek gazetecileri ayırmanın artık kolay olmamasıdır. Birçok ülkede gazetecileri diğer türden medya mensuplarından ayırabilmek için “haber medyası” (news media) sözcüğü yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak Türkiye’de gazeteci kimliğini korumak için daha özel çabalara gereksinim bulunmaktadır. Örneğin,
gazeteciliğin özel bir uğraş olduğu ve para ile satın alınabilecek bir unvan olmadığını
kabul ettirmek Aydın Doğan’ın pasaportunda meslek hanesinde “gazeteci” yazdığını
öğrenince bir hayli zorlaşmaktadır. Gazete patronundan gazeteci olamaz diye elbette
bir koşul olamaz ama her gazete patronu da doğal olarak gazeteci değildir. Üstelik
Türkiye’nin de taraf olduğu ILO Sözleşmelerinde gazeteci kimliğine sahip olmak,
gazeteci sayılabilmek için bir kişinin toplam gelirinin yüzde elliden fazlasının doğrudan gazetecilik etkinliğinden elde edilmesi gerektiği bilindiğinde Aydın Doğan’ın
“gazeteci” olarak nitelenmesi elbette olanaklı değildir.
Kimlikleri söz konusu olduğunda gazeteci kimliği böyle muğlâk bir hale gelmiş
olsa da Türkiye’de gazetecilerin konumları itibariyle iki temel kategoriye bölünmüş
oldukları söylenebilir. Bir yanda “tiraj” getirdiği (rating sağladığı) varsayılan yazarlar/yöneticiler bulunmakta ve bunların astronomik ücretler aldıkları bilinmektedir.
Bunların yanında özel tiraj sağlamasalar da gazeteci kimlikleri ile kurdukları ilişkiler
sayesinde “işletme için işlevsel” olabildikleri için aranılanlar da yer bulabilmektedirler. Büyük çoğunluk olan ikinci kategoride ise gerçek haber üreticileri bulunmaktadır. Çoğunun 212 sayılı yasaya göre bir iş akdi bile olmayan bu grup, çoğu kez olağan iş piyasası ölçülerine göre bile daha düşük ücretlerle çalıştırılmaktadırlar.
İlk kategorideki medya çalışanlarının gazetecilik mesleğinin değerlerine, ikinci
kategoridekilerin ise kendi pratiklerine yabancılaştıkları kolayca gözlemlenmektedir.
Aslında her iki durumda da yitirilen şey gazetecilik mesleği ve bu mesleğin demokratik bir toplumsal yaşamın kurulmasına yapabileceği katkılardır.
Bu süreç içerisinde gazetecilerin sendikal örgütlenmeleri de çökmüş durumdadır.
Bugün istisnalar dışında sendikalı gazeteci işsiz gazeteci demektir. Bu durumun yalnızca meslek mensuplarının sorunu olduğunu düşünmek vahim bir hatadır. Çünkü bu
durum, sendika düşüncesi ile tüm sendikal hareketlerin medyada temsilini etkileyen,
demokrasi bağlamında içerimleri olan bir olumsuzluktur.
Sendikal hareket esas itibariyle tasfiye edilirken meslekte “dernekleşme” yaygınlaşmaktadır. Genel amaçlı “gazeteciler cemiyetleri” dışında etkinlik kollarına göre
çok sayıda dernek kurulmuştur. Bu kuruluşların önemli bir kısmının mesleğin yapılış
sorunları ile ilgilenmek yerine üyelerinin meslek dışı çıkarları ile ilgilendikleri gözlemlenmektedir. Bu çabanın yer aldığı zemin siyasi ve ekonomik iktidar sahiplerinden koparılabilecek “parsalardır”. Bu durumun hem sermayenin hem de siyasetin
medyayı etkilemesi için kolay ve uygun bir zemin hazırlamakta olduğu gözden kaçı414
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rılamaz. Nitekim son on yıl içinde hem siyasal yaşamın gelişmelerinde hem de Türkiye’nin medya ortamında, yeni gelişen ve neredeyse yerleşen medya diliyle söylenirse “nefes kesen” olaylar yaşanmış, sanki önemli bir “level” atlanmıştır. Sonuçta,
Türkiye 2002 yılından bu yana yayımlanan ve alanında en güvenilen kaynak sayılan
“Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Raporu”nda sürekli gerileyerek 2016
yılı raporunda 180 ülke arasında 151. sırada yer almıştır.
Bugün ne oldu, nasıl oldu?
Öykü, kuşkusuz, neo-liberal dönüşüm sürecinde sermaye ile medyanın tam füzyonu gerçekleşirken Türkiye’de 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında
yaşanan ekonomik krizler sonrasının siyasal gelişme ve oluşumlarıyla başlamıştır.
İzleyen seçimlerin sonucunda ve özellikle 2007 yılında cumhurbaşkanlığı makamına
yeni siyasal iktidarın bir mensubunun gelmesiyle iyice su yüzüne çıkan “iktidar
bloku” içerisindeki siyasal mücadele ve transformasyon, 2010 yılı anayasa değişiklikleriyle yeni bir siyasal rejime adımlar atıldığını açık bir biçimde sergilemiştir. Esas
olarak 12 Eylül askeri rejimince biçimlendirilmiş ortamda demokrasi talebini yükseltebilecek geniş kitleler mücadele araç ve olanaklarından önemli ölçüde yoksun bırakılıp siyaset kurumunun dışına itilmiş olduklarından iktidar bloku içinde başat konumu elde etmek (ya da korumak) için güç sahiplerinin aralarında çok ciddi mücadeleler verilmiştir.
Medya, sözü daha önce sözü edilen bu mücadelenin hem önemli bir alanı hem de
önemli bir aracı/ajanı olmuştur. Anımsanacağı üzere bu mücadelenin en açık dışa
vurumu “ana akım medyanın” en güçlü temsilcilerini de bünyesinde barındıran Doğan Grubu ile siyasal iktidardaki partinin yeğlediği sermaye çevreleri arasında “ihale
paylaşımı” ile “kentsel rant” elde etme konularında ortaya çıkan çekişmedir. 1980’ler
sonrasında ve tüm 1990’lı yıllar boyunca “1. Erk” gibi davranmaya alışmış olan “ana
akım” ya da “merkez medya” tüm gücüyle çekişmenin tarafı olurken, iktidar
blokunun yapılanmasında hegemonik konumun yer değiştirmesi sonucu bu mücadeleyi yitirmiştir.
İktidardaki siyasi partinin üstünlüğünü ve önceliğini tanımak zorunda kalan patron Aydın Doğan sütre gerisine çekilirken, Hürriyet’in çok kudretli olduğuna inanılan genel yönetmeni de 20 yıllık koltuğunu yitirmiştir. Holding’in yayın grubu da
küçülmek durumunda kalmıştır. Hürriyet’in yönetim ve yazı kadrosuna “hükümet
komiserini” çağrıştıracak biçimde neredeyse “nezaretle görevli” köşe yazarları eklenir, kimilerinin ise görevlerine son verilirken, televizyon yayınlarına da konuk olarak
çoğunlukla iktidarın iletilerini aktarmakla yükümlü oldukları bilinenlerin çağrılmalarına karşın grubun vergi vb. konularda kovuşturmalara konu edilerek sürekli baskı
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altında tutulduğunu anlamak zor değildir.
Var olan diğer medya grupları açısından durum düşüncenin ifadesi ve basın özgürlüğü bağlamında daha da vahim olup tek kelimeyle iç karartıcıdır. Doğuş grubu
ya da Ciner medya (Habertürk) örneklerinde olduğu gibi daha önceleri biat edenler
yanı sıra siyasal iktidar ve onun liderinin yönlendirmesiyle “yandaş” sermaye tarafından oluşturulan ya da mülkiyeti ele geçirilen kuruluşlar medya ortamında başat
konuma gelmiştir. Bu medyanın özelliği, mevcut siyasi iktidarın sesi olmak dışında,
esasen var olan İslami medyanın yanı sıra ve ona paralel olarak, dini siyasi amaç ve
hedefler doğrultusunda araçsallaştırmasıdır. 2013 yılı sonunda ise Adalet ve Kalkınma Partisi’yle Gülen Cemaati arasındaki ittifakın çatlamasıyla medya ortamını yeniden biçimlendiren önemli bir adım daha atılmıştır. İktidara karşı “kumpas” içinde
olduğu ileri sürülen Cemaat güdümündeki şirketlere el konulurken medya kuruluşlarına da “kayyum” atanarak siyasi iktidarın tümüyle denetimine sokulmuşlardır. Bir
ülkenin “en çok satılan” değilse bile en çok “dağıtılan” günlük gazetesinin (Zaman’ın) yönetimine el konulduğu akşamın hemen sabahında her zamanki “çizgisine”
tamamen aykırı partizan bir içerikle satışa sunulduğuna tanık olunmuştur. Bunun
hiçbir yerde ve hiçbir dönemde bir benzerinin olmadığına emin olabiliriz.
Bu süreç içinde, uluslararası düzeyde medya yazınında karşılığı olan “ana akım
medya”, “merkez medya”“muhalif medya” gibi kavramlara sadece Türkiye’ye özgü
anlamlar taşıyan “havuz medyası”, “yandaş medya”, “candaş medya”, “paralelci
medya” gibi yeni deyişler, terimler katılmıştır. Medya tarihine, “literatüre” böyle
yeni terimler kazandırılırken demokratik toplumsal bir yaşam için çok değerli başka
şeyler yitirilmektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi, ülkenin Internet ortamında yer
alan kimi portallardaki “gazete manşetleri” sayfalarına kısaca göz atan herkes, Türkiye’de hâlâ çok çeşitli ve çoğulcu, zengin bir medya yaşamı bulunduğu kanısına
varacaktır. Ama biraz dikkatlice bir bakış, bu manşetlerde verilen haberlerin çoklukla
“en üst bir genel yönetmenin” belirlediği emir-komuta ilişkisi varmışçasına aynı ya
da benzer, moda deyişle “paralel”, sözcüklerle sunulduğunu göreceklerdir.
Yazılı basında tirajlar esasen düşük iken yeni oluşan ortamda tirajların daha da
düştüğü ve resmen açıklanan rakamlardan çok uzak olduğu konu ile ilgili herkesin
bildiği bir sırdır. Gazete okuma oranı böyle çok düşük iken televizyon izleme oranı
yüksektir. Bu durum medya “outputunda” (içerik üretiminde) fiili işbirliğine dayalı
bir işbölümüne yol açmıştır. Neredeyse tümüyle magazinselleştirilen, “infotainment”
yönlendirmeli medya üretiminde televizyon dizilerinde olup bitenlerin, hatta olacakların “haber olarak tartışılıp, değerlendirilmesi” için gazete magazin ekleri yetmemekte, birinci sayfadan spotlarla girilen “haber-yorumlar” çoğu kez ikinci ve üçüncü
sayfalara da taşmaktadır. Bir zamanların “amiral gemisi”nde bu amaçla bir de “ma416
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gazin konseyi” kurulmuştur...
İçinde bulunulan ve başta kamusal radyo-televizyon olmak üzere hem yazılı basının hem de görsel-işitsel medyanın büyük ölçüde siyasal iktidarın doğrudan denetimi
altındaki medya kurumunun çok sesli, çoğulcu, demokratik bir toplumsal yaşama
katkıda bulunabildiğini düşünmek aşırı bir iyimserlik olacaktır. Esasen böyle bir ortam “Gazeteciliğin” meslek olarak yapılabilmesine de zemin tanımaz. Nitekim Türkiye’de otoriter, hatta totaliter bir rejime doğru atılan adımlar sonrasında ulaşılan
aşamada sektörde eleştiriye tahammülsüzlük en üst düzeyde egemen bir konumdadır.
Beğenilmeyen düşünceleri dile getiren sesler hemen baskı altına alınıp susturulmaya çalışılmaktadır. Gazetecilerin etkinlikleri gözaltına alınma riskinin çok yüksek
olduğu, tutuklandıkları, casus ya da terörist diye yargılanıp ağır hapis cezalarına
çarptırılma riskiyle karşı karşıya oldukları bir pratiğe dönüşmüştür. Oto sansür uygulamadan habercilik yapmak neredeyse bir kahramanlık sayılmaya başlanılmıştır.
Böyle yerlerde ve durumlarda basın/iletişim özgürlüğünden söz etmek elbette olanaklı değildir. Bütün bunlar anımsandığında Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında neden 151. sıraya gerilediği kolayca anlaşılır olmaktadır.
Aykırı, mevcut siyasal iktidara muhalif seslerin hızla tasfiye edildiği, yazarların,
muhabirlerin kolayca işten çıkarıldığı, sendikal örgütlenmenin neredeyse fiilen sıfırlandığı yerlerde medya kurumunun topluma sunabileceği düşünsel zenginliklerden,
açabileceği sosyal adalete dayalı yeni ufuklardan söz açabilmek de elbette olanaklı
değildir. Bütün bunlardan yeniden söz açabilir bir konuma gelmenin olmazsa olmaz
ilk koşulu ise “basın/iletişim özgülüğünün sadece gazetecilerin sorunu olmadığının
anlaşılması; onlardan önce herkesin, tüm toplumun temel bir sorunu olduğunun bilincine ulaşılmasıdır.
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1

980’li yıllara kadar genel olarak medyaya yönelik araştırmalarda “ekonomik
yaklaşımın” arka planda kalmış olmasının eksikliğinin ya da tercihini nasıl yorumlanması gerektiği uluslararası alanda da hep tartışıldı. Bu tartışmalar esas itibariyle iki temel görüş çerçevesinde 1980’lere kadar sürdü.
1980’li yıllardaki neo-liberal dayatma bu tartışmaları, geri dönüşü olmayan biçimde bitirdi. Ancak şimdi 40 yıl sonra, son sekiz yılda “neo-liberal” iktisadın çökmüş iktisat politikası harabelerinin üzerindeyiz. Sınırsız kamu-harcaması ve borçlanması desteği ile ayakta tutulmaya çalışılıyor. Son 250 yıllık kapitalizm döneminin,
19, 20 ve 21. yüzyılın, “en büyük Daralma Dönemi”ni yaşıyoruz (IMF 2010 yılı ilkbaharında son yaşanan kriz ve sonuçları ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri
yaparken, 2007/2008 krizinin adını da koymuştur.(1) “Büyük Daralma-Great
Ressesion” olarak değerlendirilen 2007-2008 krizi son iki yüz elli yıllık kapitalizm
tarihinin yaşanan (2007/8-2016/dokuz yıllık süresine bakarak, şimdilik) en uzun kriz
dönemi olarak kabul ediliyor).1980’de neo-liberalizm için yeni bir dönem açıldı. Bu
medyayı bütünüyle değişime zorladı. Aynı tarihlerde mikro elektronik alanında başlayan değişiklikler de medya sektörünü teknolojik olarak etkiledi. Bu iki yönlü gelişme 1980 öncesindeki medya sektörünü kökten değiştirdi.
1980 dönüşümü, o tarihe kadar tartışılan, genel kabul gören ki görüşü; medyayı
“maddi olmayan” bir veriler bütünü olarak görmeye çalışırken görüş ile ikinci görüş
medyanın ekonomisini genel olarak kabullenmekle birlikte; “özel bir ekonomisi”
olduğunu da dikkate alarak açıklamaya çalışıyordu (Desmoulins, 1993).
Bu birinci yaklaşım; “önemli olanın, mesajların yaratılması ve yayılması olduğunu düşünmekte, paranın önemli olmadığı” vurgusunu yapmaktadır. Hesap nasılsa
ödenecektir. İkinci yaklaşımda ise medya faaliyeti bir “kamu hizmeti” olarak kabul
edilmektedir. Burada da “hesabın nasılsa” ödeneceği bilinmekle birlikte, birinci görüşten farklı olarak hesabın ödenmesinde “özel bir ekonomik anlayışın” olabileceği
de öngörülmekteydi.
Başka bir yüzyıl: sayısal medya
1980 ve sonrasında, ABD ve müttefikleri tarafından dayatılmaya başlanan neoliberal politikalara geçiş 1980 ile birlikte batılı ekonomiler için tek “iktisat politikası”
418
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konumuna getirildi. Başka alternatif yoktu. Takip eden 30 yılda, 1980-2007, “büyük
kriz başlayana dek hep aynı şey söylendi. Tek yol piyasalar, “neo-liberalizm”. Oysa
bugün dünyada neo-liberalizmin adını bile hatırlayan kalmadı. Ancak yarattığı ağır
ekonomik tahribatın sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağı dokuz yıl sonra hâlâ bilinemiyor. Dünya resesyon çaresizliğinde çıkış bulamıyor.
1980’lerin başından itibaren medya endüstrisinde somutlaşan gelişme ile 2000
yılların başından, kısaca 20 yıl sonra, bu tartışmalar çatışmaların hızla kesildiği ve
“Medya Ekonomisinde” hâkim ekonominin piyasalar olduğu yerleşik hale geldi. Yeni multi-medya yapılanmasında öncelik taşıyan bir konuma gelen piyasalar, yeni bir
sürecin yaşanmaya başladığının en somut göstergesi oldu. Böylece 1980’lere kadar
“tali” olarak kabul edilen, medyada esas olmayan “maddi veriler” artık “esas” hale
geliyordu.
Esas olan medyanın ekonomik bir işletme olması ve kâr esasında piyasada olmasıydı. Medyalardaki bu radikal dediğimiz değişim 2000 yıllara girerken pazarda “tekelleşme eğilimini” hızla yükseltmiştir. 2010 başında pazarda tekelleşmenin en yüksek noktasında ulaştığını görüyoruz. Somut bir örnek, 1980 başlarında ABD’de 50
olan piyasadaki medya kuruluşu sayısı 2015 sonunda artık sadece beş. Yaklaşık 30
yıl içinde medya sektöründe “tekel” eğiliminin bu denli yüksek oranda yoğunlaşmasında, vurguladığımız iki temel etmen belirleyici oldu; neo-liberal ekonomini piyasacı anlayışı ve teknolojideki hızlı değişim.
Kuşkusuz 1980’lerin başından bu günkü yapıya ulaşılmasındaki en önemli değişim de teknolojik olan değişimdi. “Mikro elektronik” teknolojisinde yaşanan gelişmelerin sonucunda sınırlar ötesi enformasyon iletilmesinin (metin, ses, hareketli görüntü) çok kolay hale gelmiş olması ve bununla birlikte analog olarak gerçekleştirilen iletişimin de hızla sayısal yayına dönüşmesi ve medyanın artan bir hızla “entegre” hale gelmiş ve “globalleşme yolunda" kapitalizme yeni soluk aldırmıştır. Multimedyanın bütün alt-sektörleri arasında tam entegrasyonu sağlayan sayısal yayın; müzik, ses, hareketli görüntü ve her türlü metinleri, sayısal bilgileri tek bir devre üzerinden bireye ulaştırılabilir hale getirirken (kişisel bilgisayarlar üzerinden) kitap-dergi
ve gazeteyi internet yayıcılığı, CD’ler üzerinden aynı entegrasyona dâhil edebilme
olanağını veriyordu.
Sayısal değişim medyanın yatay ve dikey entegrasyonunu sağlarken medya ölçeğini de 1980’lere kadar geçen yılların öngöremediği ölçüde, son yirmi yılda büyütüyordu. Sayısal yayın imkânı bir anda bütün “sınırları” da ortadan kaldırmıştı. Medyanın “faaliyet alanı ve hacmi” geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde, öngörülerin çok
ötesinde sınır tanımaksızın serbestleşti ve büyüdü.
Sayısal yayın, sayısal teknolojinin önemli üretimlerinden sadece birisi ancak bir
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yeni üretim sürecinin belirleyici aynı zamanda nihai ürünlerinden biri. O nedenle,
2000’li yılların ilk on yılı sonunda, “sayısal kapitalizm” dönemine girdiği söylenir
oldu. İçinde bulunduğumuz son 20 yıllık dönem “sanayi kapitalizminin” sonlandığı
ve yerini hızla “sayısal kapitalizme” terk ettiği geçiş dönemi. Belirleyici üretim biçimi haline gelmekte olan sayısal üretim içinde “bilgi ve enformasyon” bu üretim
biçiminin en tayin edici bölümü. Gerçekte 1980’li yıllardan başlayarak medyanın
kendisinin “ticari mallaşması” (commodification) ve aynı zamanda ticaretin en
önemli metası haline gelmesi sürecinde ve analog yayınlar ile son yüz yıllık dönemde sürekli ilerlerken, 2000’li yıllara girerken, 1980’lerin ortalarından itibaren bu sürece hız kazandıran ve tamamlatan sayısal yayıncılığa geçiş olmuştur (Leys,
1999:323).
Bu çalışmanın kapsadığı 1980-2000 ve takiben 2008 e kadar olan dönemi, Türkiye açısından bütünüyle uluslararası alan açısından da özel bir dönem niteliğindedir.
(Bu çalışmada 2008 sonrası ayrıntılarda tartışılmamaktadır) Türk medyasını bu dönem içinde özel olarak ayrıca farklı kılan 1980 sonrasında iktisat politikası tercihleri
nedeniyle iki ayrı dönemde (1980-1985 ve 1999-2008) dönemde yaşanmış olan yapısal değişikliktir. Bu yapısal değişiklikler, 1999stand-by anlaşması ile 1980 programı
ile başlamış ancak tamamlanmamış olan neo-liberal politikalarla, piyasa ekonomisine tam geçişi hedefleyen ve aralıksız dokuz yıl (1999-2008) sürmüş olan orta-uzun
vadeli IMF Yapısal Uyum ve İstikrar Programı uygulanmıştır. Böylece, Türkiye
1980 Ocak ayında kendisine dayatılan “ekonomi politikalarında” radikal değişim ile
geçmiş dönemin (1950-1980) kamucu yatırım, ticaret ve istihdam politikalarından
bütünüyle vazgeçmiştir. Tam bir piyasa ekonomisine dönüşmüştür.
Bu yapısal değişiklikler Türkiye’yi uluslararası işbölümüne katmayı hedeflemiştir. Bu gün geri dönüp baktığımız, bu hedefin büyük ölçüde gerçekleştiği ve Türkiye’nin bütünüyle bir açık pazar konumunda ve piyasa ekonomisine sık sıkıya bağlı
olduğunu görürüz.
1980 24 Ocak kararları ile başlamış, 2000 sonrasında, 2000-2008 ve programı ile
günümüzde de temel politikaları AKP hükümetince de devam ettirilmekte olan bu
toplam 36 yıllık dönemin piyasacı politikaların, 14 yıllık kısmı, IMF-Dünya bankasının fiili denetiminde yaşanmıştır. 2008 sonrasında fiili denetim bitmiştir. Ancak 36
yıldır izlenen piyasacı politikalar aynen sürdürülmektedir. 2007-2008 döneminden
başlayarak ağırlıklı olarak batılı ekonomilerde yaşanmakta olan ve dokuz yılı tamamlayan içinde bulunduğumuz bu dönemde Türkiye kalkınma, sanayileşme ve büyüme
ufkunu tamamen kaybederek, eğik düzlemde giderek hızlanan tempoda aşağıya doğru kaymaktadır.
Çalışma esas itibariyle bu dönemin başlangıç yıllarında ortaya çıkan medya eko420
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nomisindeki yeni yapılanmayı ve onun maddi temellerini saptama hedefini gütmektedir. 1980-2000 arasında ortaya çıkan yapı takip eden yıllarda, dönemde, esas itibariyle çok büyük bir değişime uğramadan dünya ölçeğinde yaygılaşmış, piyasa ekonomisinin dışında medya hemen hiç kalmamıştır diyebiliriz. Türkiye medya dünyası
hep bu yapı içinde olmuştur.
Yazılı basın, TV, internet medyası vd ile birlikte bu yapı içinde kalkıştır. Medya
ekonomisinde 2000 sonrasında piyasacı anlayışının hâkim olmaya devam etmesine
karşılık, 2000 sonrasında özellikle 2003 ve sonrasındaki dönemde medya sektöründeki piyasaya ekonomisine siyası iktidarının sürekli, “idari müdahalelerini” yaşadık.
Bu müdahaleler sonucu mülkiyet değişiklikleri, el koymalar birleşmeler, kapanmalar
ve iflaslar yaşandı.
Piyasayı tümüyle terk etmek zorunda kalan medya kuruluşları olduğu gibi tamamen kamu kaynağı kullanan işletmeler oluştu. Hayali okuyucu tirajları yaratıldı.
2003 sonrasının medya verilerine hep ihtiyatlı yaklaştık.
2000 yılı başındaki yapı-krizler öncesi dönem:
Multi-medya üretim biçimi ve örgütlenme düzeyi
Gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet üretimleri ve dağıtımlarından oluşan
günümüzün medyasının, sayısal yapılanma sonucu, istendiğinde tam entegre olabilir
hale gelmesi, multi-medyanın ekonomik anlamda kaçınılmaz olarak “ticari” konuma
kaymasını zorlarken, kamu hizmeti olma alanını sınırlamıştır. Sayısal teknoloji,
medyanın bütünü açısından entegrasyonu ekonomik anlamda zorunlu hale getirmiştir.
Medya işletmeleri, sayısal teknolojinin yarattığı olanakla ekonomik faaliyetlerinde yatay ve dikey entegrasyonları tek başlarına oluşturma olanaklarına kavuşmuşlardır. İşletmelerin “kâr en çoklaştırmasını” hedefleyerek bu yönde yapılanmaları “sistemin kendi mantığı” içinde, artık, “medyanın kamu hizmeti olduğu anlayışını” medya endüstrisinde geri plana itmiştir (Lays, 1999:320-321).
Türkiye’de medyanın örgütlenmesinde 1980 ve özellikle 1985’i izleyen yıllarda,
yukarıda tanımlanmaya çalışılan genel şemaya uygun bir yapılanmanın başladığını
ve bu tür bir örgütlenmenin 1990’lı yılların ilk yarısında büyük ölçüde tamamlandığını görüyoruz.
2000 yılı başında Türkiye medya endüstrisinde faaliyet gösteren ve bu alanın
yüzde 78’ini oluşturan beş grubun örgütlenmesi bu (şablona) yapıya bütünüyle uymaktadır.
Geri kalan yüzde 22’lik pay Türkiye’de, farklı medya alanlarında, dikey ve yatay
entegrasyon içinde yer almayan medyanın payları toplamından oluşmaktadır.
Tablo I: Medya türleri itibariyle grupların pazar payları (%) (1999 sonu)
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Grup

TV

Gazete Dergi

Radyo Toplam Reklam
Payı

Doğan Grubu
Medya Holding
Çukurova Grubu
İhlâs Grubu
Uzan Grubu
Diğer

22
19
21
10
13
15

60
22
7
4
5
2

8
--------92

45
26
5
1
--23

36
18
11
6
7
22

22
19
21
10
13
15

Mecralar
itibarıyla
reklam payı
(Türkiye)
TV: 41
Gazete: 40
Dergi:6
Radyo:7

Kaynaklar: Deutsche Bank Araştırma, 2000, Reklamcılar Derneği, 2000

1980 ve 1985 yıllarında Türkiye’de bu örgütlenme şablonuna uygun bir tek medya işletmesi yoktur. l980 Ekim ayında Milliyet’i satın alarak medya endüstrisine giren Aydın Doğan ve 1982 Şubat ayında Güneş’i çıkararak bu alana giren ÇavuşoğluKozanoğlu grupları ile l986 da pazara giren Nadir grubunu bu yapılaşma anlayışının
başlangıcı olarak görmek mümkündür (Alemdar, 1999:86,87).
Kaldı ki, 1980 iktisat programının Türkiye’nin iktisat politikası tercihlerinde yaptığı “radikal” değişikliklere bağlı olarak yapılanan, kamu yatırımı politikaları ile “ticaret” ağırlıklı politikalar medya endüstrisinde bu yapılanmaya uygun bir alt yapıyı
zaten yaratmıştır (Alemdar, 1999:42-44).
2000 yılına girerken, mevcut duruma baktığımızda, iki büyük grubun sayısal platform oluşturduğunu ve her an sayısal metin, ses, hareketli görüntü iletimini her türden nihai kullanıcıya iletmeye hazır hale geldiğini görüyoruz. Öte yandan uluslararası alanda sayısal iletişimin 2002-2010 döneminde gelişmiş ülkelerde bütünüyle devreye girmesi beklenmektedir.
Türkiye, 1980 sonrasında özellikle 1985 yılından itibaren geçmişte gelişmiş iletişim ülkeleri ile olan farkları kapatmış, son teknolojik değişimleri de eş zamanlı uygulamaya hazır hale gelmiştir. 2002-2010 arasındaki sayısal teknolojiye dayalı yeni
sürecin planlaması da 2000 yılı başında tamamlanmıştır. “Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı” 2000 yılı başında kabul edilmiştir. Bu ana plan ile sektörün
tamamında 38 milyar dolarlık yeni bir yatırım süreci öngörülmektedir.
Medyanın 2000 yılı itibarıyla toplam üretim ve pazar payları
Gazeteler
2000 yılında Türkiye’de (uygulanan 2000-2002 “İstikrar Programı”nın üretimlersatışlar ve finansman maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi ve bu programın neden
olduğu krizler göz önünde bulundurularak 1999 sonu 2000 yılı başı verileri kullanıl422
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maktadır) ulusal düzeyde yayımlanan 34 günlük gazetenin, ortalama günlük satışları
toplam 4 milyon 900 bin olarak gerçekleşmiştir. Veriler 1996 yılı sonrasında üç yıllık bir dönemden sonra günlük ortalama satışların ancak 2000 yılı başında yeniden
beş milyon düzeyine ulaşırken, 2000 yılında piyasaya giren Star’ın satışlarının bu
düzeye yeniden varılmasında etkili olduğu görülmektedir. Toplam üretimin yüzde
98’i beş büyük grup tarafından gerçekleştirilmektedir.
Toplam üretimin (ekler dâhil) yüzde 82’si iki grubun (Doğan Medya Grubu ve
Medya Holding) kontrolünde gerçekleşmiştir (Rekabet Kurumu Dergisi. 2000:3). Bu
iki gruptan Doğan Medya Grubu dört ayrı işletmede dokuz ayrı gazete, Medya Holding, iki ayrı işletmede altı ayrı gazete üretim-satışları ile toplam pazar payının yüzde 82’sini ellerinde tutmaktadırlar.
DMG tek başına yüzde 60’lık bir paya sahiptir. DMG içinde de en büyük pay
Hürriyet’e aittir. DMG; yüzde 60’lık payın toplam üretimini Türkiye’nin altı bölgesinde kurulu basım işletmeleri ile yurtdışında DMG International (Gruba 2000 içinde
dâhil olan Turkish Daily Newshariç) üretimleri ile sağlarken, MH yüzde 22’lik payın
üretimini beş bölgedeki basım tesislerinde gerçekleştirmektedir. Diğer üç büyük
gruptan İhlâs bir gazete, Çukurova iki gazete, Uzanlar grubu da tek gazete ile sıralamada yer almaktadır.
İki grup üretim ve satışta sahip oldukları yüzde 82’lik pazar payının yanı sıra ayrı
ayrı (Yay-Sat, BBD) ve ortaklaşa sahip oldukları dağıtım işletmesi/leri Bir-Yay ile
dağıtımın yüzde 95’ini aşan bir paya sahiptirler. Dağıtım işletmesinin 700 ana bayii
ve yaklaşık 20 bin satış noktası bulunmaktadır. İki grubun ortaklaşa oluşturdukları
dağıtım işletmesinin dışında sadece pazara yeni girmiş olan Uzanlar grubunun dağıtım şirketi bulunmaktadır.
2000 başındaki örgütlenme yapısı içinde, bölgesel ve yerel gazete olarak adlandırdığımız kesimin “ekonomik” anlamda payı binde düzeyinde ancak ifade edilmektedir.
Gazetelerin satış fiyatlarında 2000 yılı içinde izlenen düzenli olmayan iniş çıkışlara karşılık, ulusal gazetelerin toplam gelirlerinin 850-870 milyon dolar olarak gerçekleştiğini tahmin etmekteyiz. Bu gelirin 430 milyon dolarlık bölümü (272 Trilyon
TL) “reklam” gelirlerinden1, 445-450 milyon dolarlık bölümünün satış gelirlerinden
oluştuğu anlaşılmaktadır.
2000 yılı başı itibariyle basın endüstrisinde toplam 11 milyar dolarlık sabit sermaye stoku varlığı tahmin edilirken (DPT, VIII. Plan Çalışmaları) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 2000 yılı başında, Türkiye’de iş kollarında çalı1

Reklamcılar Derneği, Istanbul, 2000
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şan toplam 4.5 milyon kişiden sigortalı olarak çalıştırılan 3.1 milyon kişinin sadece
yüzde 1.2’sinin basın iş dalında sigortalı olarak çalıştırıldığı (36 bin 400 kişi) ve bunlardan da sadece 9 bin 600 çalışanın (Çalışma Bakanlığının kayıtları bunu göstermekle birlikte bizim bilgilerimiz sendikalı verilerinin gerçek olmadığı yönündedir)
sendikal güvenceye sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Televizyonlar
Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) kayıtlarına göre 2000 yılında Türkiye’de ulusal, bölgesel ve yerel 260 televizyon kanalı vardır. TRT dışında ulusal televizyon kanallarının sayısı 16’dır. Bölgesel 15, yerel 261 televizyon kanalı vardır.
Yerel yayın yapan televizyon kanalları Türkiye’nin 66 ilinde faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin bütününü sadece TRT kanalları kapsamaktadır. TRT’nin kapsama alanı
yüzde 98 ve nüfusun yüzde 98.4’ine ulaşmaktadır (TRT-1 kanal olarak).
Altı kanal üzerinden yayın yapan TRT hariç tutulduğunda multi-medya pazarında
yer alan 5+1 özel büyük grubun toplam pazarın yüzde 90’ının oluşturduğu görülmektedir. Yazılı medya pazarından farklı olarak TV kesimindeki grupların pazar paylarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Pazar paylarındaki bu dağılım biçiminde
kuşkusuz pazara girişin hemen hemen aynı dönemlerde ve kısa aralıklarla olmasının
büyük etkisi var. TV pazarındaki ilk iki sırada yer alan büyük grubun toplam pazar
payı 2000 yılı itibariyle yüzde 41 oranındadır. TRT’den sonra pazara ilk giren özel
şirket 1990 Mart ayında yurt dışından Türkiye’ye yayın yapmaya başlarken, 1993
yılının sonuna kadar 16 ulusal kanalın birden ortaya çıktığını görüyoruz. 1990 yılında yayına başlayan özel kanalın, TRT dışında, pazardaki tek başına hâkimiyeti bir
buçuk yıl sürmüştü.
2000 yılı sonu itibarıyla; DMG (yüzde 22), Çukurova (yüzde 21), Medya Holding
(yüzde 19) olmak üzere, üç büyük grubun pazardaki toplam payı yüzde 62 düzeyindedir (Medya Holding ve İhlâs Holding gruplarında Kasım 2000 krizinden sonra yaşanan gelişmelerin etkisini ayrı tutuyoruz). televizyon pazarında, yüzde beşlik hisseye sahip altıncı grup olan Doğuş grubunun payını da dâhil ettiğimizde dört grubun
toplam payı yüzde 68 olmaktadır.
Toplam televizyon reklam geliri 2000 yılında 450 milyon dolar (284.5 Trilyon
TL) olarak hesaplanmıştır. TV reklam pazarında dağıtımı iki büyük şirket elinde
tutmaktadır. Başta DMG olmak üzere, Uzanlar grubu ve Çukurova sayısal platform
oluşturarak pazardaki paylarını, hâlâ gerçekleştirilememiş olan frekans tahsisinden
önce arttırmak çabasındadırlar. 2001 yılı içinde, Şubat krizinden önce en az iki büyük sayısal-yayın platformunun yayına geçebileceği tahmin edilmekteydi. Bu gelişme yatay entegrasyonu TV+İnternet+Kablo yayıncılığı alanında mevcut durumun
ötesinde bir noktaya taşıyacaktır.
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TRT dışındaki televizyon şirketlerinin esas gelirleri hemen bütünüyle reklam gelirlerinden oluşmaktadır (TRT’nin kamu yayıncılığı gerekçesi ile elektrik faturaları
üzerinden aldığı pay dışında bandrol gelirlerinden de pay almaya devam etmesine
karşın reklam gelirlerinden aldığı payın sürekli gerilediği bilinmektedir. 1990 sonunda reklam pazarından yüzde 47 oranında pay alırken bu oran yüzde 10’ların altına
gerilemiştir.). 2000 yılında 450 milyon dolar olan bu gelirin yansıra, televizyonların
satış ve özellikle sponsor esaslı üretim gelirlerinden 110-115 milyon dolar gelir sağladıkları ve toplam televizyon yayıncılığı gelirlerinin 560-570 milyon dolar düzeyinde oluştuğu tahmin edilmektedir.
Dergiler
Sektörün alt bölümlerinden dergicilik, özellikle reklam pazarında, televizyon ve
gazetelerden sonra giderek hızlanan bir oranda pay almaya başlamıştır. Bu kesimde
özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan hızlı gelişme esas itibariyle, Türkiye’de gelir dağılımında, bu dönemde “rant gelirleri” lehine yaşanan değişim
ve özellikle yüksek rant geliri elde edenlerin oluşturduğu, üst gelir grubunun tüketim
tercihlerine yönelik reklam pazarının dergicilik kesiminde oluşması şeklinde belirginleşmiştir. Reklam verenler açısından oluşturulan bu yeni mecra özel tüketime yönelik alanda; ücret malları, dayanıklı tüketim malları dışındaki mallara yönelik talep
yaratılması açısından etkin rol oynamıştır. Genel dağıtım kanalları ve bayiler aracılığı ile okura ulaştırılan ücretli aylık dergilerin sayısı 78-80 arasında olup aylık satış
(haftalıklarında aylığa çevrilmesi ile hesaplanan satış olarak) toplamı 1.6 milyon adet
olarak tahmin edilmektedir. Son beş yıllık dönemde dergi satışlarındaki artış yüzde
100’ün üzerindedir (Bunu yukarıda vurgulamaya çalıştığımız yaklaşım içinde dergi
okuru sayısındaki artıştan çok farklı gelir grubuna sunulan yeni-farklı malların tanıtımı, reklamı amacına bağlıyoruz. Kısaca bunlar okunan dergiler olmaktan çok bakılan dergiler niteliğindedir).
2000 yılı sonu itibariyle aylık ortalama 1.6 milyon satışı olan dergilerin toplam
satış gelirleri 28-30 milyon dolar (17-20 trilyon TL) olarak gerçekleşirken reklam
gelirlerinin 66 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. Reklam pazarında dergi
payının yüzde 7 oranına yaklaşması ve TV, gazetelerden sonra pay almaya başlamasına karşılık uluslararası karşılaştırmalardaki paylara bakıldığında (ABD örneğinde
dergilerin pazar payı yüzde 20) bu hızlı büyümeye birlikte pazar payının sınırlı kaldığını görüyoruz.
Türkiye dergi pazarında beş büyük gruptan ilk üçünün yer aldığını görüyoruz.
DMG’ nin bu pazardaki payı yüzde 45 ile gazete pazarından sonra tek başına en yükReklamcılar Derneği, İstanbul, 2000
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sek paya sahip olduğu ikinci multi-medya alanı olarak saptanıyor. İlk üç büyük grubun payı ise yüzde 75 dolayındadır.
Radyolar
Toplam multi-medya pazarında 2000 yılı sonu itibariyle radyo yayıncılığının ulusal pazarda, ilan-reklam gelirleri açısından pazar payı yüzde yedi ile televizyon ve
gazetelerden sonra dergiler ile hemen eşit olarak üçüncü sırada yer alıyor. Toplam
olarak, RTÜK kayıtlarına göre 1200 radyo istasyonu kayıtlı olarak gözükmektedir.
Bunların 36 tanesi ulusal, 108 tanesi bölgesel ve 1050 tanesi yerel radyo olarak kayıtlıdır.
Medya endüstrisi gruplarının (beş grubun) bu alandaki payının yüzde 8 ile çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedeni olarak radyo yayıncılığının FM
yayıncılığını tercih ediyor olması ve bunun da düşük yatırım maliyetleri ile gerçekleştirilebilmesidir.
2000 yılı verilerine göre radyoların toplam reklam gelirleri 75 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Radyo kesiminde reklam gelirlerini tek başına elinde tutan TRT
bu üstünlüğünü 1995 sonrasında yitirmiş ve payı 1999 itibariyle yüzde sekiz düzeyine gerilemiştir. Özel radyolar bu pazarda reklam gelirlerinin paylarını yüzde 90’lara
yükseltirken ayrıca büyük firmalarla sponsorluk anlaşmaları ile yapımcılıklarını sürdürmektedirler.
İnternet-Kablolu Yayın
Medya üretimine ve dağıtımına son giren ürünler olarak 2000 yılı itibariyle, internet aboneliğinin 1.2 milyon kablo aboneliğinin ise 350 bin civarında olduğu anlaşılmaktadır. Sayısal yayının, potansiyel olarak internet yayıncılığını yaygınlaştırma
yönünde etkili olması tahmin edilirken kabloluya tam tersi yönde etki yapması beklenmektedir. Bu nedenle bu alt-sektörde beş büyük grubun yatırımlarının daha çok
internete dönük olduğunu görüyoruz. Mevcut 1.2 milyon abonelik pazarda, ilk sırada
Çukurova grubunun olduğunu daha sonra DGM ve Uzanlar grubunun geldiğini görüyoruz.
Dağıtım
Türkiye’de 2000 yılı başı itibariyle dağıtım alanında faaliyet gösteren dört dağıtım şirketi olmakla beraber, bunlardan ikisi dağıtım yapmaktadır. Yay-Sat A.Ş, Doğan Grubuna, Birleşik Basın Dağıtım Bilgin Grubuna aittir. Bu iki grubun ortaklaşa
kurduğu ve grupların dağıtımını tek başına yapan esas dağıtım şirketi olan Bir-Yay.
Uzanlar’ın kendi dağıtım şirketlerini kurmaları ile sayı dörde çıkarken, dördüncü
dağıtım şirketi Doğan ve Bilgin gruplarının ortak oluşturdukları şirkettir.
Reklamcılar Derneği, İstanbul, 2000.
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Yay-Sat Doğan ve İhlâs grupları tarafından 1992 yılında kurulmuştur. Hisselerin
yüzde 55’i Doğan grubuna, yüzde 45’i İhlâs grubuna aittir. Merkezi İstanbul olmak
üzere altı bölge müdürlüğü, 685 başbayiliği, 20 bin nihai satış noktası vardır. BirYay şemsiyesine girmeden önceki son yıl pazar payı gazete dağıtımında yüzde 65,
dergi dağıtımında yüzde 70 olarak saptanmıştır.
Birleşik Basın Dağıtım A.Ş (BBD) 1991 tarihinde ticaret sicilinde kayda alınmıştır. Hisse dağılımına göre yüzde 40 hisse Medya Holdinge, yüzde 27.6 Sabah Yayıncılığa, yüzde 20 Sabah Elektronik Yayıncılığa, yüzde 10 Gençlik Yayıncılığa, v.d.
aittir. BBD’nin dört bölge müdürlüğü, 680 ana bayilik ve 18 bin nihai satış noktası
vardır. Bir-Yay şemsiyesine girmeden son yıl pazar payı gazete dağıtımında yüzde
35, dergi dağıtımında yüzde 33 olarak saptanmıştır.
Bir-Yay A.Ş.’nin ticaret siciline kaydı 1996 yılıdır. Hisselerinin yüzde 49’u YaySat, yüzde 49’u BBD’a aittir. Kalan yüzde ikilik sembolik bir hisse de A. Doğan, D.
Bilgin ve şirketlerine eşit olarak dağıtılan paylar olarak gözükmektedir. Bir-Yay fiilen dağıtım gerçekleştiren şirket olarak görünmemekle birlikte, fiilen dağıtım yapan
iki şirketin sahibidir. Bu yapısı itibariyle Bir-Yay tam bir tekel oluşturmaktadır (Bu
yapı-yoğunlaşma bölümünde ayrıca ele alınacaktır. Rekabet Kurulu’nun tespitleri ile
bu tekel yapılaşması değerlendirilmektedir.).
Medyalar arası dağılım ve ekonomik yapı içindeki yeri
Medya alanı 1990 sonrası dönemde belirginleşen yapısı içinde beş büyük grubun,
üretimden-dağıtıma yatay dikey olarak entegre oldukları ve toplam üretim-satışın
yüzde 90’ları geçen oranda kontrol ettikleri bir ekonomik faaliyet alanı haline gelmiştir. TV ve radyo yayıncılığı alanında (kamu yayıncılığı hizmeti) faaliyet gösteren
TRT ve kamu hizmeti fiyatlandırmasıyla haber üreten Anadolu Ajansı hariç tutulduğunda, Türkiye’de medya bütünüyle piyasa koşullarında faaliyet gösterir noktaya
gelmiştir.
Üretim bileşenleri içinde en ağırlıklı payı oluşturan entelektüel üretim dışındaki
kesimde sektörün kullandığı hammaddelerde büyük bir ithalat bağımlılığının olması
nedeniyle (örneğin, gazetelerde ana girdilerden kullanılan baskı kâğıdının yüzde 82’i
ithalat yolu ile kimyasallar yüzde 60 aşan oranda ithalatla; görsel medyadaki ana
girdilerden manyetik bantlar -film ve kimyasalları ithalatı, internet yayıncılığında
donanım dışındaki bütün software ithalata bağlı bileşenlerdir. Örneğin 2001 yılı verilerine göre toplam gazete kâğıdı talebi 395 bin ton olacaktır. Bunun sadece 63 bin
tonunun yurt-içi üretimden, kalan 336 bin tonunun ithalat ile karşılanacağı tahmin
edilmiştir) 2001 krizi ile yaşanan yüzde 100’ü aşan devalüasyon sektörde maliyetleri
ikiye katlamıştır.
Gazeteciler Cemiyeti
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Dış ticaretin libere edildiği 1980’ler sonrasında sektör üretiminin bütünüyle piyasa kararlarına bağlı olduğu görülmektedir. Ancak özellikle kâğıt ithalatında olduğu
gibi koruyucu vergiler ihdası Gümrük Birliği Anlaşması imzalanana (1996) kadar
mümkün olmuştur. Öte yandan, yatırım süreçlerindeki teşvikler ve işletme süreçlerindeki muafiyetler ancak idari kararların olduğu alanlar olarak kalmış durumdadır.
Bu teşvik ve muafiyetlerin de, yatırım ve işletme süreçlerinde 1980-2000 döneminin
belli kesitlerinde özellikle ve düzenli bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Entelektüel üretim maliyetlerinin ise dönem içinde sürekli olarak gerileme gösterdiğini görüyoruz. Bu gerilemenin en önemli kaynağı ise işgücü maliyetlerinin sürekli baskı
altında tutulması, teknolojik baskı ile iş güvencesinin azaltılarak düşük maliyetlerden
entelektüel üretimin emek piyasalarında zorlanmasıdır. Yapı büyük ölçüde piyasaların kurallarına göre oluşmaktadır. Kamu dönemsel olarak medyanın maliyetlerinin
belli bölümlerini idari kararlarla yarattığı imkânlarla düşürmektedir. Bunun genellikle entelektüel üretim dışındaki (Kimi zaman bu alanda da örnek görülmüştür. Telif
ödemelerinde düşük vergi oranları örneğinde olduğu gibi) alanlarda gerçekleştiğini
söylemek mümkündür. Üretim ve satış sonuçlarına ilişkin en temel gösterge olan ilan
gelirlerinin dağılımına göre medya endüstrisinde uluslararası (Avrupa örneği) Türkiye pazar payları dağılımı karşılaştırması şöyle:
Tablo: II Medya endüstrisinin (alt-sektörler) yazar-payları (yüzde)
M-Medya Bileşenleri
Avrupa
Türkiye
Ortalamadan farklar
TV
31
41
10
Radyo
5
7
2
Gazete
37
40
3
Dergi
20
6.5
- 14
Diğer
6
6
0
Kaynak: Deutsche Bank, Araştırma, 2000

Dağılımda karşılaştırmalı değerlendirme televizyon ve dergi alt segmentlerinde
önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Türkiye’de televizyon pazarı uluslararası
karşılaştırmada büyük farklılık gösteriyor olmasına karşılık yurt içinde gazete pazarı
ile başa baş noktada. Uluslararası alanda ise yazılı basın pazar payı televizyona göre
yaklaşık yüzde 100 farklılık gösteriyor.
2000 yılı sonu itibarıyla medya toplamında bayi satışları ve reklam gelirleri toplamını (internet ve kablolu yayın hariç) 1.7-1.9 milyar dolar olarak tahmin etmekteyiz. 2000 yılı Türkiye GSMH’nın kesri olarak ifade ettiğimizde endüstrinin yüzde 1
oranında bir paya sahip olduğunu söyleyebiliyoruz.
Medya üretiminde nihai ürün ortaya çıktığında, medya ürünü ile birlikte bir katma
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ürün daha ortaya çıkıyor. Nihai ürünün bu özelliği nedeniyle, medya pazarı bir anlamda “çift pazar” dır. Bu olgu bütünüyle ilan-reklamların aynı ürünün içinde yarattıkları ikinci pazardan kaynaklanmaktadır (DesMoulins,1987:24-6). Tablo: I-II’den
izlenebileceği gibi Türkiye’deki ilan ve reklam pazarının yüzde 91’ini (2000 yılı fiyatlandırması ile bir milyar dolar) medya nihai ürünleri oluşturmaktadır. Kalan yüzde dokuzluk pay medya dışı ürünlere aittir. Ürünün bu ikili pazar yapısı özelliği;
özellikle 1980 sonrası dünyasında ticaretin giderek serbestleşmesi eğilimleri ile yatay-dikey entegrasyona aynı devre içinde imkân tanıyan sayısal yapılaşmanın birleşmesi sonucunda, ürünün ikinci pazar özelliğini; “medyanın ortaya çıkışından
l980’lere kadar hâkim olan, önemli olanın mesajların yaratılması ve yayılması olduğu, paranın önemli olmadığı görüşünün”, yerine hâkim hale getirmiştir (Lays,
1999:316).1 Kısaca medyanın “ticarileşmesinin” egemen özelliğini ifade etmektedir.
Bu ikili pazar yapısının egemen özelliğinin 1980 sonrasında, mesajların yaratılıpyayılmasına yönelik bir kamu hizmeti olmaktan çıkıp ticaretin esaslı aracı haline
gelmesini, ısrarla vurgulamamızın temel nedeni, 2000 yılı itibarıyla yaptığımız saptamada, Türkiye’de de paralel bir gelişmenin izlendiğini ve 1.056 milyon dolara
ulaşmış gözüken ilan ve reklam gelirlerinin bütün medya gelirleri içindeki belirleyici
gelir kaynağının “faaliyet dışı alandan”, yani ikinci pazardan, “ilan-reklam gelirlerinden” kaynaklandığını gösteriyor olmasıdır. Burada bir örnek olarak 1997 yılı üç
büyük gazete satış ve reklam gelirleri karşılaştırmasını vermek istiyoruz:
Hürriyet
Milliyet
Sabah
Reklam Geliri
23.2
7.7
11.4
Satış Geliri
21.4
21.3
20.1
Diğer Gelirler
4.4
6.5
5.2
Toplam
49.0
35.6
36.7
Top. Gelir/Reklam G. 47.3
21.6
31.1
(cari fiyatlarla milyar TL)
Kaynak: Rekabet Kurulu, 20.07.2000 tarihli karar, Resmi Gazete, 27.06.2001

Bu, ulusal pazar ile uluslararası pazarda aynı yöndeki eğilimin göstergesi olarak
da alınmalıdır. Medyanın ticarileşmesinin ve ticaret aracı olmasının da en açık göstergesi olmaktadır, bizde de dünyada da (bu çalışma içinde promosyon için ayrıca
medyaca yapılan ilan-reklam giderlerinin-gelir olarak medyaya geri döndüğü ve söz
konusu promosyonların, 1998 yılında kısıtlanana kadar, tirajları belirlediği gibi
satışhâsılatınıda önemli ölçüde belirlediğini söyleyebiliyoruz. Ancak analitik sonuçlar, Sanayi Ticaret Bakanlığınca kullanıcılara yönelik olarak derlenmediği için vere1
Lays, 1999; Çalışmanın, “Democracy and Changing Media” başlıklı bölümününde yer verdiği; medya ve tarihi değişim
süreci.
Gazeteciler Cemiyeti
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miyoruz. N.E). Bu saptama aynı zamanda çalışmanın dayanağını oluşturan hipotezdir. Medya, 1980-2000 döneminde Türkiye’de ticari bir “şey”, “mal” haline gelmiştir. Kuşkusuz medyanın böylesine ticarileşmesi, ekonomik yönden değerlendirilmelerini 1980’lerin başından bu yana, ticari olmayana, “kamu hizmetine” göre daha
ağırlıklı hale getirmiştir. Kamu hizmeti anlayışının ikinci planda değerlendirilebileceği genel kabul görmeye başlamıştır (Rekabet Kurulu’nun 17.7.2000 tarih/0026/291-161 sayılı kararı, bu anlamda çok belirgin bir değerlendirme yapmaktadır.
Bk: kararın; İnceleme ve Değerlendirme başlıklı bölümü 1. İlgili Pazar, 1.1 Türkiye’de Gazetecilik).
Medyalar arası dağılımın sahipliği
2000 yılı başı itibariyle medya endüstrisinin yüzde 78’ini kontrol eden beş büyük
grubun esas ekonomik faaliyet alanı medya değildir. (İki tanesi esas itibariyle medya
alanından gelmiş olmakla birlikte; Medya Holding ve İhlâs Holding) Ekte yer alan
grupların katılımları ile birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı gibi yatırımlarının
büyük kısmı medya dışında oluşmuştur. Reklam gelirleri hariç tutulduğunda medyanın “kâr”lılığı yoktur. Yazılı basın dışındaki kesimlerin sürekli işletme açıkları verdiği ve açıklarının diğer holding işletmelerinden karşılandığı “tahmin” edilmektedir.
Toplam medya açısından (Tablo I) Doğan Medya Grubu (DMG) yüzde 36’lık pay
ile birinci sırada yer almaktadır. DMG, gazete, dergi ve dağıtım (Yay-sat-D&R ile
birlikte) alt segmentlerinde pazarda yüzde 50 ve üzerinde tek başına, televizyon ve
radyoda, yüzde 50’nin altında ancak diğer gruplar karşılaştırıldığında en yüksek paylara sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet-kablolu yayın alanındaki pazar paylarında ise ikinci sırada yer almaktadır.
DMG esas olarak 1997 yılından itibaren Doğan Grubu içinde bağımsız olarak yer
almaya başlayan medya segmentlerinin (agglomeration) birleşmesiyle yapılanmış ve
İMKB’de halka açık bir şirket olarak yer almıştır.
Örgütlenme yapısında beş ana pazarın var olduğunu görüyoruz. Gazeteler, televizyon, radyo, basım, dağıtım ve internet alt segmentlerinden oluşan yapılanma süreci, III.4’de incelenmektedir. DMG büyük ölçüde Doğan Ailesinin sermaye denetimi
altındadır.
İkinci büyük grup Medya Holding (Bilgin Grubu) yüzde18’lik bir paya sahiptir
(Ancak grubun bankası Etibank’a BDDK tarafından 2000 Kasım ayında el konması
nedeniyle Medya Holding yapılanmasında 2000 Aralık sonu itibariyle İMKB kayıtlarına göre önemli bir farklılaşma yaşanmıştır). Gazete ve dergi pazarlarında ikinci
sırada yer alan M.Holding televizyon pazarında üçüncü sırada yer almaktadır.
İMKB’de işlem gören M.Holding’in hisseleri Kasım 2000’de Bilgin grubunun sahip
olduğu bankaya BDDK tarafından el konması nedeniyle işlem dışı kalmıştır. O tarih
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itibariyle kayıtlı bilgilere göre MH büyük ölçüde Bilgin ailesinin sermaye kontrolü
altındadır.
DMG ve MH birlikte yazılı basın dalında “pazara birlikte hâkimdirler”.2
Çukurova grubu özellikle televizyon yayıncılığı, internet ve gazete alanlarındaki
payları ile üçüncü büyük olarak sıralanmaktadır. Televizyon alanındaki payları ile
pazarın bu kesiminde ikinci sırada yer almaktadır. İnternet alanında, sahip oldukları
GSM şirketi alt yapısının imkânları nedeniyle, abonelik açısından şu anda ilk sırada
yer almaktadır. Çukurova grubunun medya alanındaki yatırım ve işletmeleri, Çukurova Holding, Yapı-Kredi Bankası yapılarındaki şirketler olarak örgütlenmiş olup,
medyanın tek bir yapı içinde olmadığını görüyoruz. bütünüyle Karamehmet Ailesinin
sermaye denetiminde bulunmaktadır.
Uzanlar grubu toplamda yüzde yedi pay ile dördüncü büyük grubu oluşturmaktadır. Televizyon yayıncılığına TRT’den sonra ilk giren şirket olmasına karşılık medya
toplamı alanında dördüncü sırada, 1999 sonunda pazara girdikleri gazete alanında ise
üç ila dördüncü sırada yer almaktadır. İnternet alanında ise sahibi olduğu GSM şirketi alt yapısı nedeniyle ağırlığı vardır. Rumeli Holding yapısı içinde yer alan, Park
Medya, Ulusal Basın Şirketleri olarak örgütlenmiştir. Bütünüyle Uzan ailesinin sermaye denetimi altındadır.
Beşinci büyük grup, Kasım 2000 sonu itibariyle, yüzde altı pay ile İhlâs Holding
grubudur. Televizyon, gazete ve dergi ile haber ajansı alanındaki işletmeleri ile medya alanında yer alan İhlâs Holding, sahibi olduğu “Özel Finans”şirketinin Kasım
2000’de kapatılması nedeniyle, holdingden bağımsız bir biçimde yönetilmeye çalışılmaktadır. Medya, Ören ailesinin sermaye denetimi altındaydı.
Altıncı bir grup olarak değerlendireceğimiz Doğuş grubu, 2000 sonu itibariyle,
sadece televizyon alanındaki yaklaşık yüzde beşlik payı ve yazılı basındaki tek bir
dergi ile yer almıştır. Grup Şahenk ailesinin sermaye denetimindedir.
Bu grupların dışında Samanyolu (televizyon ve gazeteler), Cumhuriyet (gazete ve
radyo), Milli Gazete (Milli Görüş), Aydınlık (haftalık gazete ve televizyon), Yeni Evrensel, Akit, Zaman, Yeni Şafak, aile işletmeleri -vakıf kuruluşları ve siyasi örgütlenmeler tarafından desteklenen medya işletmeleri olarak faaliyet göstermektedir.
Rekabet Kurulu bu gruplarda yer alan gazeteleri (diğer büyük grup gazetelerinden de
sadece Radikal ve Türkiye’yi dahil ederek) piyasada kendilerine özgü pazarı olan
gazeteler olarak kabul etmektedir. Ulusal günlük gazetelerin yukarıda tanımlamaya
çalıştığımız alt segmenti dışında kalan pazarın, yani ilk iki büyüğün, öncelikle fiyat
ve promosyonların okuyucu talebini önemli ölçüde belirlediği bir alt pazar olduğunu
2

Rekabet Kurulu Kararı: 8.12.1999/99-56/599-381, Rekabet Kurulu Dergisi, 2000:3.
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Rekabet Kurulu kabul etmektedir (RK 17.7.2000 tarihli karar). Böylece bu medyanın
üretimleri bütünüyle sermaye gruplarının “ticari” hedeflerini oluşturmaktadır.
Hiç bir gruba bağlı olmaksızın, siyasi bir yapılanmanın organı niteliğinde de olmayan, tek başına sadece yurt-içi, yurt-dışı abone yapısı içinde, haber servisi veren,
bağımsız ulusal haber ajansı örneği olarak da Anka Haber Ajansı medya alanında yer
almaktadır.
Bölgesel medya alanında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa illerinde günlük
ulusal yayın yapan gazete ve TV gruplarının bölgesel yayınları olarak saptanan gruplar dışında az sayıda bağımsız grup vardır.
Yoğunlaşma -yazılı basında ilk tekel: Bir-Yay
Bilinen yoğunlaşma ölçüsü olarak ampirik çalışmalarda kullanılan; dört veya sekiz firmanın sektör toplamı içindeki payının esas alınması suretiyle yapılan değerlendirmedir. Daha önce, medya alanında yaptığımız yoğunlaşma çalışmasına
(N.Ekzen; Alemdar, 1999 içinde, 91-3) ek olarak 2000 yılı için yaptığımız değerlendirme sonuçları; ilk iki büyük grubun (Doğan Medya Grubu ve Medya Holding)
medya bütününde paylarının yüzde 54 olduğu, bu paylar itibariyle pazarda hâkim
durumda oldukları, gazete ve dergilerde yüzde 82 pay ile hâkim durumda oldukları
ve 1995 ölçümüne göre (N. Ekzen; Alemdar, 1999:92) 12 puanlık artış gösterdiği bu
iki grubun oluşturduğu alt pazarın, diğer ulusal gazeteler pazarından çok farklı bir
biçimde, fiyat ve promosyonlar ile okuyucu talebini önemli ölçüde belirleyecek konuma geldikleri 1995-2000 döneminde artık saptanmaktadır. Televizyon kesiminde
yüzde 41 paya sahip oldukları, hâkim durumda olmadıkları, ancak pazar paylarının
1995’e göre yüzde 11 puanlık artış gösterdiği görülmektedir.
İlk dört ölçütüne göre (DMG+MH+Ç.OVA+Uzanlar) gazetelerde yüzde 93, dergilerde yüzde 76, Tv’de yüzde 75’lik pazar payı kontrolü ile “hâkim durumda” oldukları anlaşılmaktadır. Bu ölçüt Türkiye’de medya sektörünün bütünü açısından ilk
dört şirketin hâkim durumda olduğu, esas itibariyle (Kasım 2000 krizi öncesi itibariyle) ilk iki büyük tarafından kontrol edildiği açıktır. 1995’in ölçütleri ile karşılaştırıldığında ise yoğunlaşmanın ölçüsü de 1995-2000 arasındaki son beş yıllık dönemde
artmıştır.
Medya endüstrisinde 1980 sonrasında “ticarileşmenin”hâkim unsur haline gelmesi ile birlikte, sermayenin belli ellerde toplanması örneğinin en somut gözlemlendiği
alt kesim dağıtım olmuştur. Bu alt kesimde medya endüstrisinin ilk “tekel”inin 1996
yılında oluşturulduğunu görüyoruz. 1991 yılında kurulmuş olan Bilgin Grubunun
dağıtım şirketi BBD ile 1992 yılında kurulmuş olan Doğan-İhlâs ortaklığının YaySat dağıtım şirketlerinin dağıtım pazarındaki payları, pazarın tamamının bu iki dağıtım grubu tarafından elde tutulduğunu göstermektedir.
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Tablo: III Dağıtım şirketlerinin (Yay-Sat ve BBD) pazar payı (1994-1998)
Gazete dağıtımı (yüzde)
Dergi dağıtımı (yüzde)
Yıl

Yay-Sat

BBD

Toplam

Yay-Sat

BBD

Toplam

1994

45

55

100

55

45

100

1995

48

52

100

64

36

100

1996

55

45

100

70

30

100

1997

60

40

100

67

33

100

1998

65

35

100

67

33

100

Kaynak: Rekabet Kurulunun 17.07.2000 tarih ve 00-26/292-162 sayılı kararı.

Gazete ve dergi pazarındaki dağıtımı bütünüyle ellerinde bulunduran medya endüstrisinin ilk iki büyük grubu, Mayıs l996 tarihinde dağıtım alanında faaliyet göstermek üzere, hisselerini yüzde 50-50 paylaştıkları (hisse dağılımının ayrıntısı önceki
bölümde verilmişti) yeni bir şirket kurmuşlardır. Rekabet Kurulunun yaptığı yargılamadaki tespitlerine göre:
“BBD Birleşik Basın Dağıtım Anonim Şirketi ve Yay-Sat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi, birlikte kurmuş oldukları BİRYAY Birleşik Yayın Dağıtım Anonim Şirketi ile Koordinasyon sağlayarak;
- gazete ve dergi dağıtımı piyasasını bölüşmek,
- müşteri yayınlarını paylaşmak,
- müşteri yayınevlerine ait gazete ve dergilerin dağıtımına ilişkin komisyon
oranlarını ve dağıtılan yayınlardan alınacak sabit ücretleri birlikte tespit etmek suretiyle, gazete ve dergi pazarı ile müşterilerini paylaşmayı hedeflemektedirler.
Aynı zamanda iki büyük grup ortaklaşa oluşturdukları BİRYAY ile
- rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak,
- gazete ve dergi dağıtım piyasasındaki finansal, teknolojik ve ticari avantajlarından yararlanarak, gazete ve dergi yayıncılığı piyasasındaki rekabet koşullarını
bozmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmak suretiyle, gazete ve dergi alt sektöründe sahip oldukları hâkim durumu “kötüye” kullanmayı hedeflemişlerdir.”
Rekabet Kurulu’nun ilgili kararı ve istenen yaptırımlar, iki büyük grubun bir araya gelerek oluşturduğu yapının Türkiye’nin medya endüstrisindeki ilk “tekel”i olduğunu göstermektedir. Bir başka ilginç gelişme de Bir-Yay’ın oluşturulduğu dönemde
(1996 yılı), yıllık 300 milyon adetlik ayrıca dağıtım yatırımı teşviki alınmasıdır ki,
Hazine Müsteşarlığı belgelerinde yer almaktadır (Bir-Yay Dağıtımın teşvik belgesi
ise 408 milyon adet olarak belgelendirilmiştir).
Mevcut yapının gelişim süreci
2000 yılı sonu itibariyle tanımlamaya çalıştığımız medya yapısı son yirmi yıllık
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dönemin gelişme sonucu olup, ortaya çıkış sürecini bu bölümde değerlendirmeye
çalışıyoruz. Birinci başlıkta, 1980 sonrasında Türk iktisat politikası tercihlerinde kamu yatırımcılığının bütünüyle sınırlanması-daraltılması çabalarına karşın iki alanda;
haberleşme ve ulaştırmada, kamu yatırım tahsislerinin tam tersine daraltılmadığını
planlı bir biçimde arttırıldığını görüyoruz. Bu yatırım tercihi uluslararası alandaki,
gelişmiş ekonomilerin yatırım tercihleri ile aynı zamanda yapılmış tercihlerdir. İletişim alanındaki kamu altyapı yatırımlarının bu dönemde planlı bir biçimde hızlanması, iletişim teknolojisindeki gelişmenin bu altyapılar üzerinden hızlı bir biçimde Türkiye içinde üst yapı yatırımlarının yapılmasını ve günlük yaşamda kullanılabilir hale
gelmesini, 1980 öncesi ile kıyaslanmayacak bir ölçekte mümkün kılmıştır.
İkinci başlık, 1980 sonrasının iktisat politikası tercihlerindeki temel değişiklik ile
ilgilidir. 1980’li yılların ilk yarısında medya hâlâ “geleneksel” medya yapıları içinde
iken, Türkiye’nin kamu ekonomisinin faaliyet alanını sınırlayan ve bireye pazarda
yer açmayı hedefleyen “ticaret” öncelikli politikalar, yukarıda çerçevesi çizilen yatırım politikaları ile aynı zaman diliminde üst-üste gelerek, medyanın endüstrileşme
sürecindeki uluslararası işbölümünde tanımlanan şablona uygun gelişmesini sağlamıştır.
Teknolojik değişimin etkisi
1980’li yıllar mikro-elektronikte yaşanan gelişmeler bir yönü ile yarı iletken yonga üretiminde yol açtığı değişim ile öncelikle elektronik araçlarda fiziksel küçülmeyi
ve ucuzlamayı getirip (mikro elektroniğin ticarileştirilmesi), geleneksel kitle iletişim
araçları dışında yeni medyaların ortaya çıkmasına neden olurken, aynı zamanda geleneksel kitle iletişim araçlarının üretim, dağıtım ve alıcı donanımlarının küçülmesine ve ucuzlamasına da neden olmuştur. Bu teknolojinin analog yayınlarla da olsa
sınır ötesine taşınabilir hale gelmesi, 1980’li yılların bir başka önemli medya endüstrisi gelişmesi olarak ortaya çıkarken, 1990’lara gelindiğinde yeni bir alan “entegrasyonu” tam anlamı ile multi-medya kullanımına sunmaktadır. Yarı iletkenlerdeki gelişimin üstüne gelen “sayısal değişim”ile metin-ses, hareketli görüntü ve her türlü bilgi-enformasyon tek bir paydaya indirgenmiştir. Her türlü enformasyonun iletebilecek
bir sayısal tabana dönüştürülebilmesi ve böylelikle nihai kullanıcıya nakledilebilir
hale gelmesi, daha önceleri çok farklı iletişim araçlarına ihtiyaç gösteren medya yapılarının tek bir yapıda toplanabilmesi imkânını yaratmıştır. Kısaca teknolojinin piyasalara sunduğu yapı kaçınılmaz olarak “tekel”ci yapılar olarak değerlendirilebilir.
Türkiye’de 1980 sonrasının kamu yatırımcılığı alanının hızla sınırlanması, “1980
Yapısal Uyum Programı”nın açık bir tercihidir. Ancak program iki sektörde istisna
tanımıştır. Kamu yatırımcılığı, 1980 programı sonrasında; haberleşme-ulaştırma
alanlarında yatırımlarını büyüyerek sürdürmüştür (Ulaştırmada: otoyol ve THY yatı434
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rımları, haberleşmede: PTT-Telekom-Türk-Sat yatırımları) (Alemdar, 1999:89-90).
Ulaştırma Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde konsolide bütçeden yapılan tahsisler
ile yürütülen altyapı yatırımları, Türk-Sat yatırımları ile sınırları aşan hale getirilerek
sistemin bütünlüğü tamamlanmıştır. Türkiye’de iletişim sistemi; analog ve sayısal
bütün iletişim imkânlarını TTAŞ üzerinden karşılanabilir hale getirmek suretiyle,
bütün talepleri karşılayabilecek bir alt yapı potansiyeline sahip konumdadır.
Kamu ekonomisi 1980’li yıllardan başlayarak, ekonominin genel dengesinde yatırım alanından geri plana çekilirken, haberleşme kesiminde “1983-1993 Haberleşme
Ana Planı” 1982 yılında oluşturularak bu alanda uzun dönemli bir kamu yatırımcılığı
hedefi benimsenmiş ve ana plan hedefleri doğrultusunda haberleşme alt yapıları gerçekleştirilmiştir.3 Kamu yatırımcılığı konusunda haberleşme sektöründeki bu farklı
yaklaşımın gerekçeleri vardır (Alemdar, 1999:110-111). Bu ana plan hedefleri ile
Türkiye’de ilk kez PTT, kendisine kitle iletişimine yönelik olarak altyapı sorumluluğu getirmiştir.
Türk medya sektörü, 1980’li yılların ortalarından başlayarak ve özellikle ikinci
yarısında ve 1990’lı yılların ilk yarısında bu alandaki altyapı yatırımlarının yarattığı
kapasiteleri hazır olarak bulmuştur. Yaratılmış olan kapasiteler, ana planın öngörüleri doğrultusunda kitle iletişimi talebine yeterli arz imkânını oluşturmuştur.
Kuşkusuz bu alt yapı yatırımı sürecinin en önemli yanı zamanlamasıdır. Uluslararası alandaki haberleşme yatırımlarının hedefleri ile Türkiye’deki yatırım hedefleri
üst-üste çakışmış ve Türkiye haberleşme alanında uluslararası alandaki teknolojik
değişimi bu dönem yatırımları ile eş zamanlı gerçekleştirmiştir.
İktisat politikası tercihlerindeki değişimin etkisi
Türkiye 1980’de iktisat politikası tercihlerinde “radikal” bir değişikliğe gitmiştir.
Kamu ekonomisinin faaliyet alanını kamu yatırımlarından başlamak üzere daraltmaya başlarken, 1980’lere kadar izlenen sanayileşme politikaları öncelikli iktisat politikaları yerine, esas itibariyle “ticaret” politikalarını ikame etme kararını almıştır. Bu
“yapısal değişimin” ilk etkileri, bireyin ekonomik faaliyet alanında daha fazla yer
alması biçiminde yansırken, dış ve iç ticaretin serbestleşmesi ve bu sektörlerin ekonomik yapı içindeki payların artışı şeklinde belirginleşmiştir. Bir bölümü hemen
1980’lerin ilk yarısında diğeri de 1989 yılında olmak üzere “sermaye hareketlerinin”
bütünüyle serbestleştirilmesi ticaret politikalarının alanının genişlemesini daha da
hızlandırmıştır.
Ticaret politikalarının, yatırım-üretim politikalarının önüne geçmesi iktisadi faaliyet hacmi içinde ticarete dayalı gelişmeyi (büyümeyi) 1980-2000 döneminde ön
3

1983-1993 Haberleşme Ana Planı, Ankara, PTT, 1982.
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plana çıkartırken (VII-VIII Plan Çalışmaları, Makro Hedefler, Büyüme Bileşenleri
1995, 2000, DPT), diğer sektörlerin de ticaret politikalarına dayalı bir büyüme anlayışına göre yeniden yapılandığını görüyoruz. Bu dönemin iktisat politikalarını ayrıntılı tartışmak amacında değiliz. Ancak bir yönü ile 1980’li yıllarda yaşanan teknolojik değişimi, kamu yatırımcılığının daraltılmasını hedef alan bir yapısal uyum programı içinde, kamu yatırımcılığı politikası ile iletişim alanında yakalayan Türk medya
endüstrisi, diğer yönü ile de gene 1980’li yıllarda Türk medyasında ön plana çıkan
ticarileşmeyi de iktisat politikalarında yaşanan “radikal” değişim ile yakalamıştır.
Ticaret politikası ağırlıklı iktisat politikası tercihinin sonucu olarak kamunun
ekonomik faaliyet alanı hızla daraltılmış (yatırımların sınırlanması, özelleştirme ve
deregülasyon ağırlıklı araçlarla) bireyin ekonomik faaliyet alanına girişi ayrıca özendirilmiştir. Pazarların kamu ekonomisi daralırken gelişimi, açıktır ki büyüme açısından da tayin edici olmuştur. Pazar ekonomisinin boyutları 1980 öncesi dönem ile
karşılaştırılamayacak ölçekte genişlemiştir. Genişleyen pazar imkânları doğrudan
malların-hizmetlerin ve sermayenin (paranın tümüyle serbest hareket edebilen dövizin ve kıymetli kâğıtların) pazarlanması gereği kadar hızla genişleyen “tüketici” kitlelerine bu “şey”lerin tanıtılması için reklam ve ilan-promosyon gereğini de büyüyen
ölçek doğrultusunda arttırmıştır. Farklı gelir gruplarına göre hızla ortaya çıkan pazar
segmentlerine göre bu reklam talebi ve aracılığı bütünüyle medyanın bütün ürünleri
(alt segmentleri) ile yerine getirilme gereği medyanın bu dönemde geçirmekte olduğu değişim ile üst-üste çakışmıştır.
Medya endüstrisi, Türkiye’de 1980 sonrasında ticaret politikalarının (mal-hizmetsermaye) temel pazarlarda hızla yayılmasında ve nihai tüketiciye ulaşılmasında en
etkili araç olmuştur. Bu gelişme medyanın ticarileşmesine (commodification) ve aynı
zamanda da ticaretin en etkili aracı haline gelmesine yol açmıştır (Bu etkinin en açık
örneklerinden birisi 15.1.1997 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın Ocak 1999’a
kadar uygulanamayan tüketicinin korunmasına ilişkin yasanın promosyonlar ile ilgili
hükmüdür.
Gazeteler bu düzenlemenin kendilerini kapsamaması için uzun bir uğraş vermişlerdir. Bu uğraşın nedenini 17.7.2000 tarihli Rekabet Kurulu kararı net bir biçimde
ortaya koymaktadır. Kurul kararına göre, Türkiye’de “hâkim durumdaki” gazetelerin, fiyat ve promosyon uygulamaları okuyucu talebini belirlemektedir).
Yapısal değişim sürecinin maddi temelleri
Sabit sermaye yatırımları
1980’li yıllar sonrasında uluslararası alanda medya endüstrisi “enformasyon devrimi” olarak da adlandırılan teknolojik değişimin etkisi ile değişime uğradı.
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Enformasyon devrimi esas itibariyle iletişim teknolojisindeki değişimin yarattığı
bir gelişmedir, ancak sonuçları itibariyle üretim ilişkililerinin yeniden belirlenmesine
ve buna bağlı uluslararası işbölümünün şekillenmesine yol açmıştır.4
1980-2000’li yıllarda yaşanan bu değişim kaynağını esas itibariyle iletişim teknolojisindeki değişimden almıştır. Değişimin temelindeki belirleyici bileşen olan iletişim teknolojisi bu özelliği ile iletişimi ve onun temel araçlarından birisi olan medya
endüstrisini başlı başına bir ekonomik faaliyet alanı olarak ön plana çıkartmış ve tarihin önceki dönemi ile karşılaştırılmayacak ölçüde “ticari meta” haline getirmiştir.
Türkiye’de bu değişimin 1980’li yıllarda başlatılan haberleşme sektörü kamu altyapı yatırımları ile gerçekleştirilmeye ve uluslararası alandaki yatırım süreçlerinin
yakalanmaya çalışıldığı görülmektedir. Değişime yönelik yatırımların temellerini
oluşturan en önemli süreç, 1982 yılında, zamanın ara rejim hükümetinin hazırlattığı
“1983-93 Haberleşme Ana Planı” olarak bilinen plan çalışması ve bunun gereği olan
kamu altyapı yatırımlarının projelendirilerek yatırım süreçlerinin başlatılmasıdır (Ses
iletişimine öncelik verilerek başlatılan bu ana-plan altyapı yatırımları, l991 yılından
itibaren bilgi iletişimi için gerekli olan geniş bantlı ISND ortamlarının oluşturulmasına yönelik yatırım projelerinin de ana plana dâhil edilmesiyle tamamlandı. Bu nedenle altyapı yatırımları 10 yıllık planlamanın süresini aşarak 1997’lere kadar sürdü.
2000 yılının başında kabul edilen 38 milyar dolarlık yeni ana plan ve bununla ilgili
olarak, Türkiye’nin bu planı neden kabul zorunda olduğuna ilişkin A. Göker’in çalışması son derece açıklayıcıdır (A. Göker, 2000:5-6).
1980’li yıllarda kamu yatırımları, özellikle imalat sanayii yatırımlarından başlanarak sınırlanırken, sadece altyapı yatırımlarında, bu kesim içinde de haberleşmeulaştırma altyapısı yatırımlarında önemli artışlar planlanmış/gerçekleştirilmiştir.
1985 yılından başlayarak planlanan ulaştırma altyapı yatırımlarına bağlı olarak kamu
yatırımlarının toplamı içinde haberleşme-ulaştırma altyapı yatırımları toplamının
sürekli olarak yüzde 55 oranın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu eğilim 1996 yılından sonra yavaşlamakla birlikte gene de, toplam içinde yüzde 38 ile ilk sırayı korumaktadır. Reel olarak sektör yatırımlarının 1985 yılından başlayarak ortalama yıllık yüzde 60-70 oranındaki yüksek artış hızları ile sürdüğünü, 1993-1994 ve 1995
yıllarında artış hızlarının yüzde 100’ler düzeyinde seyrettiği görülmektedir.
İletişim sektöründeki bu altyapı yatırımlarının üzerine medya sektörü üstyapı yatırımlarının 1980’li yılların ikinci yarısında (1985-1990), gazete+dergi alt pazarın4
Bu değişimi en açık şekliyle tanımlayan değerlendirme, Sosyalist Enternasyonalin 21. Kongresine sunulan Küresel
ilerleme Komisyonu-F.Gonzales Raporunda yer almaktadır. “Sanayi toplumu ekonomisinde-çalışma-ömür boyunca süren
geleneksel işler giderek kaybolurken, enformasyon toplumu ekonomisinin içinde yer alan insanların üretkenliği akıl almaz
boyutlara ulaşıyor. Az sayıda insanın istahdam edildiği, işsizlerin ya da bıçak sırtında çalışanların giderek arttığı ve toplumsal
alışkanlıkların daha yüzeysel olduğu bir toplumda toplumsal dayanışma daha zordur”.
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dan, takip eden dönemde (1991-1994) TV+radyo alt pazarı yatırımlarında sürdüğü,
üçüncü dönem (1995-1997) yatırımlarının gazete+dergi+TV+radyo pazarlarının bütününde, sermaye gruplarının entegre yeni yatırımlarının yoğunlaştığı, dördüncü dönem yatırımlarının (1998-2000) internet, kablolu yayın, sayısal platformlara dönük
yatırımlar olarak planlandığı ve başladığı, ancak 2000 ortalarında itibaren dramatik
bir biçimde durdurulduğunu görüyoruz. Günümüzde de sektör sabit sermaye yatırımlarının küçültülerek konsolide edilmeye başlandığı bir başka süreci yaşıyoruz. Bu
altyapı yatırımlarının üstüne gelen üst yapı yatırım süreçleri arasındaki farklılığı vurgulamak istiyoruz.
Birinci ve üçüncü dönem yatırımları ağırlıklı olarak yazılı basın yatırımları olarak
somutlaşıyor. Birinci dönem yatırımlarının, 1980 sonrası yazılı basın alanına girmeye başlayan sermaye gruplarının, 1984 yılından sonra genişleyen teşvikli yatırım süreci içinde, 1984 yılından başlayarak, İstanbul’da gerçekleştirilen “yenileme-tevsi”
ve hemen arkasından “komple yeni yatırımlar” dönemi olduğunu görüyoruz. Üçüncü
dönemin yatırımlarının, yukarıda tanımlanan alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir ve
doğrudan yapılan sabit sermaye yatırımları ile birlikte, finansal kiralama aracının
kullanıldığı, finans gruplarının desteğinde büyük grupların işletmeciliğine dâhil olduğu farklı bir yatırım süreci yaşanmıştır. Özellikle dini mali sermayenin (Asya Grubu, Kutman Grubu, Samanyolu Grubu, v.d.) medya yatırım alanın genişlediğini görüyoruz. Yatay ve dikey entegrasyon bu dönemde yoğunlaşıyor. Çünkü aynı zamanda, bu entegrasyona imkân veren kamu altyapı yatırımları da ağırlıklı olarak bu dönemde gerçekleşiyor.
Teşvikler
Tablo: VI 1980 sonrası medya endüstrisindeki teşvike bağlanmış yatırımların toplu değerlendirmesine yer vermektedir. 1980-1998 arasını kapsayan dönemde, hizmetler sektörü ana başlığında, basın yayın, televizyon, radyo, diğer iletişim hizmetleri
(baskı-dağıtım) alt sektörlerini de kapsayan biçimde, teşvik talebinde bulunulan toplam belge sayısı 739 adet olmuştur. Sektörün toplam teşvike bağlanan sabit sermaye
yatırım tutarı (cari fiyatlar olarak) 369 trilyon TL olarak saptanmıştır. Verilen yatırım
teşvik belgelerinin 233 adedi, günlük ulusal gazeteler, dergiler, TV, radyo ve dağıtım
sistemleri için yapılmış yatırım ve finansal kiralama taleplerine yönelik belgelendirmedir. Çalışmanın ağırlıkla üzerinde durduğu beş büyük grubun bu dönem içinde
aldığı belge sayısı 121 olmuştur (eğer 233 adet belge içinde sayılan 81 adet finansal
kiralama talebi ayrı tutulursa yatırım talebi 152 adettir). Büyük ölçüde gerçekleştiğini varsaydığımız bu belgeye bağlanmış (açıklanan belge taleplerinin kapatılıp kapatılmadığı konusunda benzer bir değerlendirmeye Hazine verilerinden ulaşılamamaktadır N.E) yatırımların yaklaşık yüzde 67-70’inin beş büyük grup tarafından gerçek438
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leştirildiği anlaşılmaktadır. Dönemlere göre grupların dağılımı tablolarda yer almaktadır. Büyük grupların teşviklerden yararlanma oranı da aynı boyutlarda gerçekleşmiştir.
Birinci ve ikinci dönem yazılı basın yatırımları (1980-1990 ağırlıklı) “İkitelli
Medya” yatırımları olarak bilinen büyük ölçüde yeni yatırım olarak gerçekleştirilen
ve medya dışından gelen sermaye gruplarının yaptığı gazete ve dergi üretimlerine
dönük üstyapı yatırımlarıdır.Sabit fiyatlarla ifade etmeye çalıştığımız bu yatırımların
toplamı 1.9-2.1 milyar dolar tutarında bir teşvik belgesi talebine bağlı olan yatırımlar
toplamıdır. Üçüncü dönem yazılı basın yatırımlarını ise (1996-1998) üç yıllık son
dönem içinde İstanbul ili dışında (baskı kapasitelerini arttıran) yapılan kapasite tevsii
ve İstanbul ilinde modernizasyon yatırımları olarak değerlendirebiliriz. Kuşkusuz bu
dönemin dikkat çekici bir özelliği finansal kiralama yolu ile yapılan yatırımlardaki
artıştır.
Bu dönemde teşvike bağlanmış olan (yenileme ve tevsii) yatırım talebinin tutarı
426 milyon dolar düzeyindedir. Bu dönemler dışında televizyon ve radyo yatırımlarının ağırlık taşıdığı 1991-95 arasında yazılı basın yatırımlarının tutarı ise toplam 40
adet yatırım belgesinde 1.1 milyar dolar (1.112 milyon Dolar) olarak hesaplanmaktadır. Böylece yazılı basında 1980-1998 sürecindeki toplam teşviklerden yararlanmak
isteyen yatırım talebi tutarının 3.6 milyar (3.660 milyon dolar) dolar olduğunu saptayabiliyoruz. Yatırım süreçlerinde ikinci dönem olarak tanımladığımız 1991-95 arası
yıllar, TRT dışında özel televizyon ve radyoların yoğun bir biçimde faaliyete geçtikleri RTÜK dönemidir. Finansal kiralama dışında dönem içindeki teşvik belgeli yatırım tutarını 729 milyon dolar olarak hesaplamaktayız.
Medya yatırım süreçlerinde dördüncü dönem olarak ele aldığımız 1998 ve sonrası
dönemde, yazılı basın alt segmentinde izlediğimiz, toplam yeni yatırım (Star’ın pazara girişi) yenileme/modernizasyon yatırımlarının yanı sıra, internet ve kablolu yayın
ve sayısal yayına geçiş, yatırım süreçlerini görüyoruz. Bu süreç içinde gerçekleştirilen yatırımlarda giderek yabancı ortaklıkların ortaya çıkmaya başladığı bir yapılanma
başlıyor (Televizyonda Doğuş grubunun ortaklıkları CNBC, Doğan grubunun ortaklıkları CNN, sayısal platform oluşturmadaki ortaklıklar, dergi yayıncılığında Burda
Rizzoli ortaklıkları vd). Bu dönemin teşvikleri, kamu kaynaklarının yetersizliğine
bağlı olarak daraltılması nedeniyle bütünüyle değişikliğe uğrarken, yatırımların finansmanı dış kaynaklara yöneliyor. Bu dönemin yazılı basın dışındaki toplam medya
yatırımını 1.1 milyar dolar olarak tahmin etmekteyiz (finansal kiralamalar hariç).
Bu sonuçlar 1980-99 döneminde kamu tarafından gerçekleştirilen iletişim altyapı
yatırımlarına bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı basın (dergi ve gazete), televizyon
ve radyo, internet, kablolu yayın, dağıtım alt sektörleri toplam özel sabit sermaye
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yatırım stokunun 5.4-5.6 milyar dolar düzeyinde olduğunu göstermektedir. Kamu
ekonomisinin aynı dönemde gerçekleştirmiş olduğu iletişim sektörü alt yapı yatırımları ile oluşturulmuş olan (teşvik belgesine bağlanmış TRT+PTT+TELEKOM yatırımları olarak) sermaye stoku ise 7.8 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Bu dengede 2000 yılı başı itibariyle Türkiye’de iletişim sektöründe mevcut sermaye stokunu
13.5 milyar dolar olarak kabul etmek mümkün.
Tablo: IV Radyo-televizyon yatırımları
(1985-1998 teşvik belgeli)
(cari fiyat, milyar TL)
1985-1990
1990-1995
1995-1998
TRT
Diğerleri
Büyük Grup
Toplam

(1)

(2)

1.8

-

27.2 4.6
-

-

29.0 4.6

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

- 1.8

-

181

-

181

-

-

-

-

- 31.8 2191
-

-

-

- 33.6 2191

214 427 2833
-

-

- 4661 941 5602

-

- 1025

- 3832

395 427 3014

- 4661

- 5602

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, teşvik belgelerinden (1980-1998) düzenlenmiştir.
(1) Komple (2) Yeni YatırımTevsii (3) Finansal kiralama (4) Toplam

Medya sektörüne 1980’li yıllarda giren sermaye gruplarının gerçekleştirdiği bu
üstyapı sabit sermaye yatırımları için, 1984-89, 1991-94 ve 1995-98 dönemlerinde
uygulanan teşvik sistemlerinin yatırımların gerçekleştirilmesinde etkin olduğu anlaşılmaktadır. Esas itibariyle 1980-84 arasında medya yatırımları sadece yenileme ve
tevsii teşviklerinden yararlandırılırken 1984 yılından başlayarak medya yatırımları da
“tümüyle yeni yatırım” teşviklerinden yararlandırılmıştır.
Medya sektöründe ilk yatırım döneminde (1984-90) uygulanan teşvikler tamamı
ile ilk kez uygulanan teşvikler olma özelliğindedir. 1980’li yıllara kadar medyanın ya
da basının teşviki değil basın sübvansiyonları söz konusudur. Bunlar arasında kâğıt
önceliği, indirimli kâğıt tahsisi, tahsisli telefon, teleks, Basın İlan Kurumu ilanları
özel uygulaması, Başbakanlık örtülü ödeneğinden doğrudan destek, v.d. bulunmaktadır (Aksoy, 1999:23-27). Ancak teşvik açısından bu ilk olma özelliği sadece medyaya yönelik olmasından kaynaklanmamaktadır.
Türkiye, 1981 sonrasında iktisat politikaları açısından esas kabul ettiği “ticaret
ağırlıklı” politikalar nedeniyle ağırlıklı olarak, imalat sanayi dışındaki alanlara da ilk
kez “teşvikler” geliştirmiştir (Türkiye’de yatırım faaliyetlerinin arttırılması amacıyla
ilk kez 1968 yılında başlatılan kamusal yatırımlarda teşvik uygulaması sonucu, 196880 yılları arasında özellikle sanayi yatırımlarına yönelik olmak üzere 4800 adet teşvik belgesi verilmiştir. 1980 yılından sonra teşviklerin kapsamının genişletilmesi ve
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ticaret ve hizmet sektörlerinin de teşvik kapsamına alınmasından sonraki dönemde
(1984-92), teşvik talebinde tam bir patlama olmuş ve verilen belge sayısı 26.000’i
aşmıştır (Güvemli, 1992:125).
Medya sektörünün teşvik uygulamalarından yararlanmaya başladığı 1980 sonrasında, sektörün yoğun bir biçimde teşvik kullandığı dönem esas itibariyle 1984-98
arasındaki 15 yıllık periyottur. Bu dönem için yaptığımız hesaplamada yapılan toplam (finansal kiralamalar hariç) 5.4 milyar dolarlık sabit sermaye yatırımı için bir
milyar 300 milyon dolarlık bir finansal ve mali teşvikten yararlandıklarını tahmin
etmekteyiz.
Medyanın bu dönem için yararlandıkları başlıca teşvikleri üç grupta izleyebiliriz:
1.Vergi ve Vergi Benzeri İstisnalar/Muafiyetler
a- Gümrük vergi, resim ve harç istisna ve muafiyetleri,
b- Yatırım indirimi,
c- KDV indirimi, KDV muafiyeti.
2. Finansal Kolaylıklar
a-Orta vadeli, düşük faiz avantajlı yatırım ve işletme kredisi,
b-Kaynak Kullanımı Destekleme Primi (daha sonra KKDF),
c-Yerli makine KDV teşvik prim ödemesi,
3. Yöre ve Teknoloji Teşvikleri
a-Yörelere göre farklılaştırılmış vergi ve muafiyet oranları uygulaması,
b-Sektörlere göre, “özel öneme sahip sektör” uygulaması.
Tablo: V Medya endüstrisi 1980-1998 yatırımları gruplar itibarıyla (teşvik belgeli)
(cari fiyatlarla, milyar TL)

Medya Grubu

1980-1984 1985-1990 1991-1995 1996-1998 1980-1998

Doğan

4.9

495

8352

23691

32644

Bilgin

0.8

205

4682

25785

30675

Ç.Ova

-

-

-

446

446

Uzan

-

-

66

9649

9630

İhlâs

0.4

3782

319

817

4920

-

-

-

-

-

6.5

4648

13833

60637

79089

22.4

12857

69768

286630

368753

Doğuş
Gruplar Toplam
Genel Toplam

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Verilen Teşvik Belgeleri, 1980 Ocak-1998 Aralık

Medya endüstrisinin teşviklerden yararlanmaya başladığı ilk dönemde kullanılan
teşvikler daha önce de vurgulandığı gibi “tevsii/modernizasyon” yatırımlarına aittir.
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Bu ilk belgelerden yapılan değerlendirme, o yıllardaki toplam üretim hakkında kimi
bilgileri de vermektedir.
Tablo: V Kamu haberleşme sektör yatırımları(1985-1998)
(cari fiyatlarla, trilyon TL)
Kamu Sektörü
1980-1984
TRT
PTT
Telekom
Toplam
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı.

1985-1990
138
981
6227
7346

1991-1995
74
809
18678
19461

1996-1998
17708
17708

1980-1998
212
1791
42014
43817

1985-98 döneminde yararlanılan, mali ve finansal teşviklerin, medya endüstrisinde, dönem içinde gerçekleştirilmiş olan 5.4 milyar dolar tutarındaki üstyapı yatırımları açısından, yatırımcısına sağladığı toplam maddi büyüklüğü tam saptamak mümkün olmamıştır. Daha önce vurgulandığı gibi, teşvikli yatırımlar üzerinden yapılan
değerlendirmede, “yatırım kapatma” belgesi olarak bilinen belgelerdeki gerçekleşen
(yararlanılan) teşvikler tam saptanmadan bu maddi ayrıcalıklar toplamının büyüklüğüne tam anlamı ile ulaşmak zordur. 5
Ancak, birinci grupta yer alan teşviklerin ortalama etkisinin yüzde 10-11, ikinci
grupta yer alanların etkisinin yüzde 15 ve üçüncü grupta yer alanlar içinde, arazi tahsisinde yer alması halinde, ortalama etkisinin yüzde 12-14 oranında toplam yatırım
tutarı üzerinden bir maddi teşvik yarattığı ölçümlenmiştir. Bu teşviklerin tamamından, “özel öneme sahip sektör” ayırımında ancak yararlanılabilmektedir. Medya sektörü bu süreç içinde hiç bir dönemde bu kapsamda yer almamıştır. Bu varsayımlardan hareketle ortalama yüzde 26-27 oranında bir teşvik imkânından, 1985-97 teşvik
kararnameleri döneminde yararlanıldığını tahmin ediyoruz. 1984-98 dönemi için 5.4
milyar dolar olarak saptadığımız sektör üstyapı yatırımları için yararlanılan yatırım
teşvik miktarını 1.3 milyar dolar olarak tahmin etmekteyiz.6
Bu teşvik tutarları üstyapı medya yatırımlarını gerçekleştiren büyük grupların yararlandığı doğrudan devlet desteği olarak ortaya çıkarken, kamunun dönem içinde
gerçekleştirdiği toplam 7.8 milyar dolarlık altyapı yatırımlarının sağladığı dolaylı
destek (kamu kurumlarının, iletişim hizmetlerini sağlamak için uyguladığı değişik
iletişim hat tarifesi, altyapı kapasiteleri kullanım bedelleri) tutarının maddi değerini
hesaplamak oldukça karmaşık bir çalışmayı gerektirmektedir. Ancak bu dolaylı desteğin ihmal edilmeyecek olduğunu (TRT stüdyo-prodüksiyon imkânlarından, PTT-

5

Yatırırmların teşvik edilmesine ilişkin esaslara göre, teşvik belgesine bağlanmış bir yatırımın nihai olarak bu yatırı m için
yararlandığı bütün kamu ayrıcalıklarını ancak “kapatma belgesi” adı verilen ve yatırımcının taahhüt ettiği yatırımın bütünüyle
tamamlandığını ve teşvik belgesinde yazılı yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeden izleyebilmek mümkündür.
6
Bu türden yapılmış bir başka ölçüm için bkz: M.Aksoy, 1999:66-67.
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Telekom nakil hatlarının farklı tarifeler belirlenmesi imkânına kadar) tahmin ediyoruz.
2000 yılı başı itibariyle saptamaya çalıştığımız medya üretiminin, içinde gerçekleştiği toplam sermaye stokunun 12-14 milyar dolar düzeyinde olduğunu tahmin etmekteyiz (Altyapı 8 milyar dolar, üstyapı 5.5 milyar dolar, 1998 sonu itibariyle).
Türkiye’de 1980 sonrasında, sermaye gruplarının medya sektörüne girmesi ve yenilenen altyapı iletişim teknolojisi ile eş zamanlı yürütülen üstyapı yatırımları ile sektörde oluşan ve pazarda hâkim hale gelen medya gruplarının “maddi temellerinin”
süreç içinde yapılaşmasında kamu ekonomisinin tayin edici rolü olduğunu “net” bir
biçimde söyleyebiliyoruz.
Medya endüstrisinde 1980’li yılların başında televizyon ve radyoda özel yatırımcıların hiç bir payı yoktur. Yazılı basında toplam 450-500 milyon adet/yıl gazete üretimi, 6.4 milyon adet/yıl dergi üretimi olduğu yatırım için verilen teşvik belgelerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır.
Dönem sonunda ise finansal kiralamalar hariç televizyon ve radyo alt medya kesiminde 8 katrilyon TL yatırım gerçekleştiği, büyük grupların yıllık gazete üretimlerinin (l milyar 378 milyon adet/yıl Doğan Grubunun, 939 milyon adet/yıl Bilgin
Grubunun, 354 milyon adet/yıl Çukurova Grubunun, 191 milyon adet/yıl Uzan Grubunun olmak üzere) 2.5 milyar adet/yıla ulaştığı anlaşılmaktadır. Gazete üretimlerinde beş misline varan bir artış söz konusudur. Fizik üretimlerden izlendiği gibi 20
yıllık dönemin sonunda bütün medya üretimi alanında “özel yatırımların” payı ağırlıklıdır.
Değişen medyanın toplumsal yapıdaki yeri
1980-2000 döneminde medya endüstrisinde gerçekleştirilen yapı ve bu amaçla
tahsis edilen kamu ve özel kaynaklar ile yapılan yatırımlar ile elde edilen maddi üretim kapasitesi ve bunun bugün kullanım biçimi değerlendirilmesi gereken bir alan
olmaktadır. Dönem içinde medyanın her kesiminde büyük kapasiteler yaratılmıştır.
Yukarıda örneklenmeye çalışıldığı gibi, örneğin gazete ve dergi üretimlerinde 1980
döneminin başlangıcına göre beş kat artış vardır. Televizyon yayınları ülke nüfusunun yüzde 98’ini kapsamaktadır. Radyo yayınları benzer bir yaygınlıkta izlenmektedir. 1980-2002 dönemi gazete satışı-nüfus verileri ilginç bir tablo ortaya koyuyor.
Tablo: VII Gazete satışları-nüfus
Yıllar
Günlük (1) ortalama Türkiye
gazete satışı
nüfusu (2)
1980
2.691.000
44.736.000
1990
3.582.000
56.423.035
Gazeteciler Cemiyeti

Okur-yazar (2)/(1)
nüfus
25.311.000
6.0
39.555.000
6.3
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2000
2002**
* DİE verileri

4.900.000
4.200.000
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67.700.000
67.700.700*

47.390.000

7.2
7.2

** kriz sonrası tirajlar

1980 başında toplam nüfusun yüzde 6’sı günlük bir gazete alıyor. 20 yıllık dönemde üretimlerde beş kat artış var, 2000’de nüfusun yüzde 7.2’si günlük gazete
alıyor. Nüfusta 23 milyon kişilik artışa karşı ortalama günlük gazete satışında 2.3
milyon adetlik bir artış var. Televizyon alanındaki genişleme çok daha hızlı.
1990 sonrası verilerini baz aldığımızda dergiler, internet, kablolu yayınlar alt kesimlerinde hızlı artışlar olduğunu söylemek mümkün. Ancak, nüfus/tiraj oranının,
1970 yılında yüzde 5.5, 1975 yılında yüzde 6.6 olduğunu düşünürsek, 20 yıllık son
dönemdeki hızlı yatırım genişlemesinin yarattığı kapasitenin nasıl kullanılmakta olduğu sorusunu yanıtlamak gerekiyor. Nüfusun büyük kısmına ulaşan medyanın görsel alana kaydığı, son dönemde reklam payları içindeki değişim tarafından da doğrulanıyor. Medya endüstrisi içindeki bu değişime karşılık gazeteler alt sektöründeki
yatırımların hızla sürüyor olması, bu kesimdeki satışların hala promosyonlarla destekleniyor olması, bu alt sektör reklam-ilan gelirlerinin ve etkisinin yaygınlığı ile
ölçülebilir.
Diğer alt sektörlerin ise nüfusun sınırlı bir kesimi tarafından kullanılmakta olduğu, payın sadece, radyo ve dergicilik alanında arttığı izlenmektedir.
2000 yılı başında yapılan tahminler önümüzdeki 20-25 yıllık dönemde, bireyin
günlük medya tüketiminin artacağına işaret etmektedir. Günlük medya tüketimi birey
başına altı saati aşacaktır. Bu dönemde yazılı basının payı (gazete, dergi ve kitap)
sadece yüzde üç oranında azalacaktır. Elektronik medyanın payı artarken, bu artış
televizyon izlenme sürelerindeki azalış ile dengelenmektedir (DW Magazin,
Decembre 1999).
Türkiye yeni bin yıla girerken karşı karşıya kaldığı kriz nedeniyle 20 yıl içerisinde büyük yatırımlar yapamadı. Medya endüstrisinde büyük bir daralma süreci yaşanıyor. Kapasitelerin varlığına karşılık üretimler düşürülüyor, istihdam azaltılıyor,
ekonomik daralmanın doğrudan ilk sonuçları ticaret sektörüne yansıdığı için reklam
harcamalarındaki düşüşler medya gelirlerini yeniden dramatik bir biçimde daraltıyor.
Böylece ekonominin genişleme, ticaretin büyüme dönemlerinde medyanın ikili yapısı ve 1980 sonrası fonksiyonları nedeniyle gelirleri katlanarak büyüyen medya, kriz
dönemlerinde ise diğer sektörlere göre daha derinden sarsılıyor.
2000-2001 krizlerinin etkileri
Bu çalışma 1980-1999 yılı sonuna kadar olan verileri ve gelişmeleri değerlendirmeyi hedef almıştır. Dönemin son bölümünde (1995-1999) oluşumunu büyük ölçüde
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tamamlanmış olan yapı bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. Medyanın üretim ilişkilerindeki değişimin ana ekseninde yer alması7 ve ticarileşmesi egemen unsur olarak
ağırlığını korumaktadır. Ancak 1999 programının bir sonucu olarak Türk ekonomisinin yaşadığı mali ve ekonomik krizlerin başta finans sektöründe yarattığı “yıkımın”
etkileri ile medya sektöründe sermaye sahipliliğinde büyük bir değişim yaşanmıştır.
Bugün artık sadece iki büyük gurup, varlığının kendi sermaye sahipliği altında sürdürüyor. Doğan Medya Grubu ve Çukurova Grubu. Diğer üç büyük grup: Bilgin, Uzan
ve İhlâs artık eski sermaye sahipliği yapısına sahip değil. Kuşkusuz bu kadar kısa
süre içindeki alt-üst oluş önemli sonuçlar doğurmuş bulunmaktadır.
Finans sektöründeki etkilerin yarattığı bu sonuçların dışında 2000/2001 ekonomik
krizlerinin sonucu kur ve faiz hadlerinde yaşanan değişimin neden olduğu yeni maliyetler dengesinde 2001 ve 2002 yıllarında medya tirajlarında ve reklam gelirlerinde
dramatik düşüşler yaşanmıştır. Bu maliyet artışları karşısında yeni dengenin oluşturulabilmesi için sektörde yoğun bir işten çıkarma dönemi yaşanmıştır. Kriz döneminde Türkiye’de istihdamdaki kayıplar açısından üç sektörün ilk sırada yer aldığı,
mali sektör ve inşaat sektöründen sonra medyanın geldiği saptanmıştır.
1999 sonunda 925 ve 2000 sonunda bir milyar 55 milyon dolara ulaşmış olan
medya reklam gelirleri, 2001 yılında 540 milyon dolara inerken yüzde 50 oranında
azalmıştır. Reklamcılar Derneği verilerine göre 2002 yılında 730 milyon dolara yükselen reklam gelirlerinin 2003 yılında da bu düzeyde kaldığı ve 1999/2000 yıllarının
1 milyar dolarlık düzeyinin çok gerisinde seyrettiği görülmektedir. Çalışmada Rekabet Kurulu’nun verilerine dayalı olarak gösterildiği gibi özellikle yazılı kesimde (gazetelerde) cover price reklam gelirleri tarafından belirlenir hale gelmişti. Reklam
gelirlerindeki ve aynı zamanlı tirajlardaki düşüşler itibariyle baktığımızda medyanın
Türkiye’de 2000/2001 krizlerinin etkilerinden kurtulamadığını söyleyebiliriz.
Krize ilişkin bu kısa değerlendirme bize; medyanın 1995-1999 sürecinde oluşan
yapısının süreklilik kazandığını, kriz etkisi ile medya sahipliliğinde önemli yer tutan
sermaye gruplarının tamamen mali kriz etkisi ile yok olduklarını, kalan grupların ve
diğer bağımsız medya organlarının da ekonomik krizin etkilerini tamamıyla giderip
kriz öncesi konumlarına gelemediklerini göstermektedir.

7
Üretim ilişkilerindeki değişimin ana ekseninde yer alan medyalar veya enformasyon devrimi esas itibariyle piyasa
ekonomisini bütünüyle değişime uğratmaktadır. Sanayi kapitalizminin Sayısal kapitalizme devindiği; yeni ortaya çıkan
piyasanın temel karakteristikleri olarak, artan hızlanmanın, desantralizasyonun, dematerlizasyonun ve globalleşmenin ortaya
çıktığı bu üretim ilişkileri sonucunda bireysel çalışmanın esas belirleyici hale geldiği bir istihdam yapısı belirmektedir (P.Goltz,
Deutscland No.6/99 Decembre-January). Üretim ilişkilerinde enformasyon devriminin yarattığı değişimin toplumsal yaşamdaki
sonuçlarını da Sosyalist Enternasyonal 21. Kongresine sunulan F.Gonzales Raporu ile özetlemek istiyorum: “Sanayi toplum
ekonomisindeki çalışma, ömür boyunca süren geleneksel işler giderek kaybolurken, enformasyon toplumu ekonomisi içinde yer
alan insanların üretkenliği akıl almaz boyutlara ulaşıyor.Az sayıda insanın istihdam edildiği ya da bıçak sırtında çalışanların
sayısının giderek arttığı ve toplumsal alışkanlıkların yüzeysel olduğu bir toplum. Böyle bir toplumda dayanışma daha zordur.„
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Değerlendirme ve sonuç
Bu çalışma çerçevesinde 1980-2000 döneminde Türk medya endüstrisinde yaşanan değişimin yönünü, biçimini değerlendirmeyi çalıştık. Yaşanan değişim, uluslararası alanda üretim ilişkilerinde ve iş bölümünde “enformasyon devrimine” bağlı olarak yaşanan radikal değişimden etkilenirken, özel olarak da Türkiye’de iktisat politikası tercihlerindeki radikal değişimden, eş zamanlı olarak birlikte etkilenmiştir. Türkiye’de medya alanı, gelişmiş ekonomilerde aynı dönemde izlenen gelişme biçimi
doğrultusunda “kamu hizmeti” öncelikli alan olmaktan çıkmış ve “ticari” bir alan
haline gelmiş, medyanın alt pazar ürünleri oluşmuş ve medya “meta”laşmıştır. Medya, artık “maddi olmayan” bir alan olmaktan çıkmıştır.
Bu gelişme biçimi, medya alanına sermaye gruplarının girişini özendirmiştir.
1984 sonrası dönemde kamu altyapı yatırımlarının en hızlı geliştiği alan olarak iletişim sektörü, özellikle iletişim üstyapısı yatırımları için kârlılığı yüksek bir yatırım
alanı oluşturmuştur. Sermaye, kârlılığın yanı sıra, medya üzerinden sağlanan toplumsal etkinlik aracına da bu dönemde sahip olmuştur. Dönem sonunda, medya endüstrisi içinde, beş büyük grup pazarın hemen tamamını kontrol eder hale gelirken, ilk iki
büyük grup ise, üretim ve satışta “pazara birlikte hâkim durumdadır.”
2000-2010 dönemi için hazırlanan ve 2000 Ocak ayında açıklanan Türkiye Ulusal
Enformasyon Altyapısı Ana Planı somut olarak 20,5 milyon abonenin çeşitli düzeylerdeki, telefon, ISDN (ses, veri, grafik ve görüntü iletimi yapabilen bileşik hizmetler
sayısal şebekesi), akıllı terminal, WEB-TV şebekesini oluşturmayı hedeflemektedir.
Toplam yatırım tutarı (15 milyar doları şebeke, 23 milyar doları üç birimi yatırımı
olmak üzere) 38 milyar dolar olan yeni yatırım sürecini, şu anda pazardaki en büyük
yatırımcılar, mevcut medya şirketleri paylaşma savaşı içindedirler. Bu nedenle içinde
yaşanılan süreçte, bu grupların yatırım hedefleri ve pazar beklentileri de daha anlaşılır olmaktadır. Çalışma çerçevesinde bu gelişme yönü ve biçiminin yanı sıra vurgulanması gereken bir başka boyut da şudur: Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980’li yıllara gelen kadar “kamunun” çeşitli araçlarla yönlendirdiği medya, artık “kamuyu” ve
“kamuoyunu” yönlendirebilecek sermaye-ölçek gücüne ulaşmıştır. Ancak çalışmanın
tamamlanmak üzere olduğu bir dönemde, sermaye grupları sahip olduğu finans araçlarını (banka v.d.) kaybetmeleri nedeniyle 1984-2000 döneminde oluşturdukları sermaye stokunu kamu ekonomisine devretme tehdidi ile karşı karşıyadırlar. Kısacası
multi-medyadaki sermaye stokunun önemli bir kısmı bugün artık kamu gözetimindedir. Bu, önümüzdeki dönem için medya pazarında hedeflenen yeni yatırım büyüklüğünü de tehdit etmektedir. Bu eğilim 2003 sonrasında daha farlı bir yapıya bürünmüş
ve sermaye, kamunun yan ısıra siyasi olarak artan idari müdahalelerin piyasada belirleyici olduğunu gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz.
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T

ürkiye’de 1980`le başlayan ve 90’lı yılları hatta 2000’li yılları da etkileyen süreçte yaşanan olaylardan biri 24 Ocak Kararları, diğeri ise 12 Eylül askeri müdahalesidir. Aralarında sekiz aylık bir zaman dilimi bulunan ekonomik ve siyasal
nitelikli bu iki gelişme, 1980’li yıllara damgasını vurmuş ve yeni bir dönüşüm süreci
başlatmıştır.
Gerek 24 Ocak Kararları gerekse 12 Eylül askeri müdahalesinin ardında Türkiye’nin 80 öncesi yaşadığı ağır bir bunalım dönemi yatar. 70’li yılların ikinci yarısını
kapsayan bu dönemde bozulan ekonomik durumla bağlantılı olarak ülke, terör ve
anarşi ortamına gömülmüştür.
Ekonomide uygulanan ithal ikameci sanayileşme modeli hem uygulamadan kaynaklanan nedenlerle, hem de dünya konjonktüründe yaşanan olayların etkisiyle tıkanma noktasına gelmiştir. Enflasyon ve döviz sıkıntısı ekonomik sorunların başında
gelmektedir.
24 Ocak Kararları işte böyle bir ortamda gündeme gelmiş ve dönemin iktidarınca
bir “kurtuluş” olarak görülmüştür. Çünkü ekonominin çarklarının yeniden harekete
geçirilmesi için dış kaynak gerekmektedir. Batı’nın bunu sağlaması, yani kredi musluklarını açması da kendi önerdiği ekonomik programın uygulanmasına bağlıdır.
Uluslararası sermayenin temsilcisi durumunda olan International Monetary Fund
(IMF) ile Türk yetkililerin ortak çalışmaları sonucu ve büyük ölçüde IMF’nin istekleri doğrultusunda hazırlanan bu program, özünde serbest rekabet piyasasına geçiş
koşullarını taşımaktadır. Artık Türkiye, ithal ikameci sanayileşme modelini terk ederek, serbest rekabet piyasasına dayalı, dışa açık bir büyüme modelini benimseyecektir. Kısa dönemde ekonomiye bir istikrar getirecek niteliklerden çok, uzun dönemde
Batı ile daha fazla bütünleşme çabalarının yeni bir halkasını oluşturduğu genel kabul
gören 24 Ocak Kararları bu açıdan, 1950’lerde başlatılan, 1970’lerde tekrar gündeme
gelen Batı’ya yönelik politikalarla benzerlik gösterir.
Bu ekonomik kararlarla başlatılan uygulamalar toplumun büyük bir kesimini derinden etkilemiştir. İş ve sermaye çevreleri kararları memnunlukla karşılarken, geçimini sermaye gelirlerinin dışında ücret ve maaşıyla sağlamak zorunda olan işçi ve
memurlar, ayrıca küçük üretici ve çiftçiler zor durumda kalmıştır.
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Kararların ardından devreye giren askeri müdahale ve onun getirdiği baskı ortamı, sözü edilen kesimlerin etkisiz kılınmasında ve kararların eksiksiz uygulanmasında önemli yer tutmuştur.
Bu yazıda; basının bu olaylara karşı tutumu sorgulanacaktır. Kitleleri doğru bilgilendirme, kamuoyunu aydınlatma ve isteklerini yansıtma gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunan basınımızın, 24 Ocak sürecinde nasıl bir tavır sergilediği irdelenecektir.
24 Ocak Kararları bir istikrar programı olması bakımından Türk halkı ve basını
için yabancı değildir. Çünkü 24 Ocak 1980’e kadar çeşitli istikrar programları uygulanmıştır. Ancak 24 Ocak programı, gerek yapısal bir dönüşümün başlangıcını oluşturması gerekse bu dönüşümün toplumsal ve siyasal sonuçları bakımından ayrı bir
öneme sahiptir.
Sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın temeli olan gelir dağılımında adalet, teknolojik geriliği aşmak ve bağımsızlığı korumak gibi öğeler bu programda geri bir plana
itilmiştir. Kaldı ki, başlı başına ekonomik kalkınma olgusu, programın öncelikli hedefleri arasında ancak üçüncü sırada yer almaktadır.
Bu özelliğinden dolayı “çarpık bir büyüme” modeli olarak da nitelendirilen programda, enflasyonun aşağı çekilmesi, ihracatı artırma, serbest faiz uygulaması gibi
temel öğelerin başarısı için asıl yükü, gerçek gelirlerinin geriletildiği geniş kitleler
çekmiştir.
Dünyada başka örnekleri de bulunan 24 Ocak benzeri bu politikaların en önemli
sonuçlarından biri, toplam üretim ve gelir düşerken işsizliğin artması, gerçek ücretlerin gerilemesi, böylece sermayenin emeğe karşı payının yükseltilmesidir. Toplumsal
ve siyasal sorunların asıl kaynağını oluşturan bu nokta, 24 Ocak Kararlarının sadece
ekonomik değil, aynı zamanda derin toplumsal etkileri olan bir politika olduğunu
göstermesi yönünden de önemlidir.
Türkiye’nin 1980 sonrası ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimine damgasını vuran
24 Ocak Kararları, alındığının ertesi günü gazetelerde önemli bir yer tuttu. Bütün
gazeteler devalüasyonu ilk haber olarak duyurdu. Basın kararların neler getireceğini
ayrıntılı biçimde vermekle birlikte ilk günden yorum yapmadı. Fakat 24 Ocak öncesi
ve sonrasında kararları hep destekledi. Zamlarla ilgili haberleri abartılı başlıklarla
sunduysa da yapılanları ekonomik bunalımdan çıkmak için gerekli görüyordu.
Özellikle, kamuoyunu etkileyen üç büyük gazete Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet dikkate alındığında yukarda sözü edilen durumun Hürriyet ve Milliyet’te görülmesi mümkündür. Cumhuriyet ise haber ve yorumlarda eleştirel bir tutum almıştır.
24 Ocak Kararları yürürlüğe girdiği zaman, en önemli kaygıların başında, yabancı
sermaye kuruluşlarından gerekli yardımın gelip gelmeyeceği konusu bulunuyordu.
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Çünkü programın başarısı büyük ölçüde bu dış yardıma bağlıydı. Bu amaçla kararların hazırlık aşamasında, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından “Türkiye Ocak
1980” adlı bir rapor hazırlanmış ve OECD‘ye sunulmuştu. Raporda 1980 yılı için
planlanan hedeflerle (ve taahhütlerle), daha önce ertelenmiş borçları yeniden erteleme ve taze kredi isteği yer alıyordu.
24 Ocak’ı izleyen günlerde kararların hazırlanmasında ve alınmasında büyük rolü
bulunan dönemin Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal başkanlığında bir heyet, başta
ABD olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini kapsayan bir geziye çıktı. Gerçekten de
IMF, Dünya Bankası ve OECD’ye yapılan taahhütler sayesinde Türkiye istediği kredileri alabildi.
Korkut Boratav, 1980’li yıllarda Türkiye’ye sağlanan önemli kredi desteğinin nedenlerinden biri olarak IMF ve Dünya Bankası’nın 1970’li yılların sonunda kendi
politika reçetelerini uygulayıp da başarılı olmuş bir “örnek ülke”ye şiddetle ihtiyaç
duyduklarını, bunun için de Türkiye’yi seçmelerini gösterir.
Basının dış yardım konusundaki yaklaşımı ise farklıydı. Bazı gazeteler siyasal
yönetime paralel bir yaklaşım içersinde olmakla birlikte, bazıları dış yardımın gelmesi konusundaki kuşkularıyla birlikte, verilen ödünlere dikkat çekti.
12 Eylül askeri müdahalesi ve 24 Ocak kararları
12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koyması
ile gerçekleşen askeri müdahale, çoğulcu düzenin, tek parti yönetiminin yerini aldığı
1946 yılından bu yana siyasal partilerin etkinliklerinin dolayısıyla demokrasinin kesintiye uğradığı üçüncü askeri müdahaledir. Bunlardan 1960 ve 1980 müdahalesinde
ordu yönetime fiilen el koymuş, 12 Mart 1971’de ise bir muhtıra ile parlamenter rejimin işlerliği kesintiye uğratılmıştır.
İthal ikameci sanayileşme modelinin 1970’lerin ikinci yarısından itibaren hem
dünya koşullarının hem de Türkiye’nin kendi iç sorunlarının etkisiyle krize girmesi
bir dizi ekonomik sorunu da beraberinde getirmiştir. Artan dış borç yükü, yüksek
enflasyon, döviz sıkıntısı, durma noktasına gelen yatırımlar ve bu sorunlara ek olarak
siyasal düzeyde yaşanan belirsizlik ve kargaşa ortamı ülkenin durumunu daha da
güçleşmiştir.
Özellikle 1978-80 yıllarında gittikçe şiddetlenen terör olayları, ülkede can derdini
ön plana çıkarmış, “huzur ve güven” aranan tek durum olmuştur. İşte böyle bir ortamda gelen darbe, ekonomik krizin siyasal boyutlarını oluşturan bu durumu aynı
zamanda kendi gerekçesi olarak göstermiştir.12 Eylül’den önce ordunun uyarı mektubu verdiği ve darbe söylentilerinin yoğunlaştığı bir ortamda basın, sorunların siyasal partilerin işbirliği ile demokratik yollardan çözümlenmesi yönünde bir söylemi
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dile getirirken, müdahaleden sonra destekleme tavrı içine girmiştir. Hatta müdahalenin demokrasiyi kurmak için yapıldığı bile söylenecektir.
Banker krizi ve basın
Türkiye 1981 yılı sonunda ve 1982’de bir dizi banka ve banker iflaslarıyla karşı
karşıya kaldı. 24 Ocak sürecinde yaşanan bu kriz, kararların önemli bir halkasını
oluşturan serbest faiz politikası çerçevesinde ortaya çıkmıştır.
1 Temmuz 1980’de mevduat ve kredi faizlerinin serbest bırakılmasıyla başlayan
süreç, son aşamada ekonomi yönetiminin istifası ile noktalanmıştır. Bu zaman içersinde yaşanan gelişmelerin bir yönünü, önlenemeyen yüksek faizler yönünden batan
banka ve bankerler, diğer yönünü de bu kuruluşlara para kaptıran tasarruf sahipleri
oluşturur. Vurgulanması gerekli bir diğer yön ise tüm bu gelişmelerin maliyetini devletin, dolayısıyla halkın ödemek zorunda kalmasıdır. Bu nedenle serbest faiz politikası ortaya çıkardığı toplumsal sonuçlar bakımından 24 Ocak Kararları kapsamında
ders alınması gerekli bir olgu olarak kabul edilir.
Cumhuriyet dışında kalan bütün basın yayın organları serbest faiz politikasını
destekledi. Gazete, faizlerin serbest bırakılmasıyla bankalarda toplanacağı umulan
mevduatın, bu bankalara egemen olan holdinglere akıtılacağını ve bundan sonra, ülke
ekonomisinin geniş kesimini oluşturan küçük ve orta işletmeci için bir yıkım süreci
yaşanacağını belirtti.
Diğer gazeteler ise bankaların mevduat faizini arttırmalarını mantıklı buluyordu.
Böylece para banka dışı alanlara gitmeyecekti. Buna rağmen faiz yarışı özellikle de
bankerlik, ileri boyutlara ulaştığında halkı bankerlere karşı uyarmadan da edemediler.
Faiz yarışı skandalla sonuçlanıp, halk mağdur olduğunda basın yine hükümetin
yanında yer aldı. Asında, tasarruf sahiplerinin mağdur olmalarından çok, bankaların
kaybettikleri güvenin yeniden sağlanması daha önemliydi. Bu durumdan bürokrasi
sorumlu tutulurken hükümet ya da ekonomik sistemin asla eleştirilmediği gözlenmektedir. Bu konuda doğrudan ekonomik sistemi ve hükümeti sorumlu tutan tek gazete Cumhuriyet oldu.
Kastelli olayı
24 Ocak sürecinde, serbest faiz uygulaması sonucu yaşanan en önemli olaylardan
biri Banker Kastelli olayıdır. O dönemde bankerler arasında iki ayrım vardı: Faiz
karşılığında yalnız para alışverişi yapan piyasa bankerleri ya da tefeciler ve menkul
kıymetlerin satışına aracılık eden borsa bankerleri. Banker Kastelli bir borsa bankeridir.
Piyasa bankerlerinin çalışmaları durumun ciddi boyutlara ulaşması sonucu, çıkaGazeteciler Cemiyeti
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rılan bir yasa ile büyük ölçüde engellenirken, borsa bankerleri belli kısıtlamalar olsa
da faaliyetlerine devam ediyordu. Bu faaliyetlerden en önemlisi ya da en tehlikelisi
de mevduat sertifikası alım satımıydı. Çünkü mevduat sertifikaları, aslında bankaların faaliyet alanına girmesine karşın, borsa bankerlerince üzerinde yazılı faiz oranının çok üstünde bir faizle pazarlanıyordu. Fakat yıllık yüzde 120-140 gibi olağanüstü
boyutlara ulaşan bir faiz karşılığı toplanan mevduatlar, kaynak olarak verimli üretim
alanlarına aktarılmadığı için, dolayısıyla bankerlerin kasasına kredi faizi olarak geri
dönmediği için, alacaklılarına yüksek faiz ödemeleri de gittikçe olanaksız hale geliyordu. Bu tehlikeli gidiş, Hükümeti, Milli Güvenlik Konseyi’nin de baskısıyla önlem
almaya zorladı.
18 Haziran 1982’de yapılan bankalar toplantısında, mevduat sertifikalarının sadece bankalar aracılığıyla pazarlanacağı, bankerlerin bu işi yapamayacakları kararı
alındı. Alınan kararlara uymayan bankalar hakkında yaptırımlar uygulanacaktı. Bütün bu gelişmeler, sermaye piyasasının önemli bir kısmını elinde bulunduran Banker
Kastelli’nin (diğer adıyla Abidin Cevher Özden) İsviçre’ye kaçmasının nedenleri
arasındadır. Banker Kastelli’nin yurt dışına kaçması gerek kamuoyunda, gerekse basında şok etkisi yarattı.
Bu olayla birlikte artık 1 Temmuz 1980’den bu yana sürdürülen faiz yarışı duracak, daha da önemlisi 1981 yılı sonunda ve 1982 yılı başlarında yaşanan acı deneyden sonra tasfiyeye gidilen piyasa bankerlerinden sonra, borsa bankerleri de tasfiye
edilecek, böylece bankerlik olayı bitirilecektir.
Kastelli olayı muhtemel bir paniği önlemek amacıyla iki gün basından gizli tutuldu. Gazetelerde ancak 23 Haziran’da yer alabildi ve uzun bir süre manşetlerden inmedi. “Kastelli yurt dışına kaçtı”, “Yıkılan efsanenin baş aktörü konuştu: “Neden
Kaçtım”, “Kastelli: “Teslim Olmak İstiyorum.” manşetleri gazete sayfalarında iri
puntolarla yer aldı.
Kastelli skandalı 24 Ocak Kararlarının muhalifleri tarafından ekonomik kararların
iflası olarak değerlendiriliyordu. Basında özellikle Cumhuriyet bu konuyu gündemde
tutma çabası içerisindeydi.
Diğer basın organları ise hiçbir zaman sert eleştiri yoluna gitmedi. Eleştirileri hep
yumuşak ve yapıcı nitelikte idi. Tasarruf sahiplerinin durumuna üzülmüşlerdi, ama
artık bankerlik olayı bitmişti ve bundan böyle bu şekilde bir bankerlik sisteminden
söz edilemeyecekti. Önemli olan bundan sonraki durumdu. Yapılması gereken iki
şey üzerinde durulmaktaydı. Bunlardan birincisi sermaye piyasasının yasal bir denetim içersinde işlemesi, ikincisi ise Merkez Bankası’nın ödeme güçlüğü içinde olan
bankalara ne kadar kredi açtığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi idi.
452
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Ekonomide yönetim değişikliği
Banker Kastelli’nin düştüğü zor durumdan ötürü yurt dışına kaçmasıyla beraber
gelişen olaylar, ekonomide bir yönetim değişikliğine neden oldu. Kastelli kaçtığında,
geriye bu kuruluşa tahvil ve mevduat sertifikası karşılığı para yatıran sayısız tasarruf
sahibi kalmıştı. Üstelik Kastelli ile işbirliği içine giren, yani mevduat sertifikası pazarlatan bankaların durumu da kötüydü.
Hükümet içersinde, bu tahvil ve mevduat sahiplerinin ya da yaygın değişle
“Kastellizedelerin” tanınması ve zor durumdaki bankalara yardım edilmesi yönünde
bir görüş ağırlık kazanmaya başladı. Oysa böyle bir düşünce Turgut Özal’ın ekonomi
politikasına tamamen ters bir durumdur. Çünkü yapılması istenen yardım, uygulanan
“sıkı para politikası”nı önemli ölçüde zedeleyecektir. Nitekim düşülen anlaşmazlık
sonucu önce Maliye Bakanı Kaya Erdem değiştirilmek istendi, fakat yeni Maliye
Bakanı ile aralarındaki uygulama anlayışı farkını düşünen Özal da Kaya Erdem ile
istifa etti. Dış ekonomik çevrelerin endişelenmesine gerek yoktu, çünkü istifaların
hemen ardından Başbakan Bülend Ulusu’nun yaptığı açıklama, 24 Ocak Kararlarına
devam edileceğini bildiriyordu.
İstifalar basında değişik yorumlara neden oldu. Kimi bu durumu doğal karşılayıp
sevincini saklamazken, bir kısmı hiç hoşnut olmadı. Muhalif basının, uyguladığı
ekonomik politika yüzünden sürekli eleştirdiği Turgut Özal, sonunda ekonomiyi yönlendirme görevinden ayrılmıştı.
Yeni Maliye Bakanı Kafaoğlu desteklendi. Özal, serbest piyasa ekonomisini “el
yordamı” ile uygulamaya kalkmış, bu yüzden gerek sistemden kaynaklanan, gerek
uygulamadan doğan olumsuz sonuçlarla karşılaşmıştı. Kafaoğlu da hiç şüphesiz serbest piyasa ekonomisinden yanaydı. Ama bu modeli daha bilimsel ve akılcı yöntemlerle uygulamaya çalışacaktı.
Ekonomi yönetimini destekleyen basın ise istifaları erken buldu ve bu duruma
üzüldüğünü belirtti. Eğer Özal’ın yaptıkları ve yapmadıkları konusunda bir bilanço
çıkarılacak olsaydı, sonuç Özal’ın aleyhine olmayacaktı.
Fakat önemli olan 24 Ocak Kararlarıyla yürürlüğe konulan ekonomi politikaları
idi. Bunun en güzel kanıtı da basının, yeni Maliye Bakanı’nı kısa sürede benimsemesidir. Basına göre, ayrıntılarda değişiklik olabilirdi, ama bu da doğaldı.
1980 sonrası ANAP dönemi
12 Eylül dönemini noktalayan genel seçimler 6 Kasım 1983’te yapıldı. Seçimlerden önce birçok yeni parti kuruldu, ancak önceki dönemin yasaklı politikacılarının
yanı sıra, ordu yeni kurulan on iki partiyi de onaylamadı ve sadece üç partinin seçimlere katılmasına izin verildi. Seçimin galibi, aldığı yüzde 45.15 oy oranıyla Turgut
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Özal’ın Anavatan Partisi (ANAP) oldu. Böylece, 1990’lara kadar sürecek olan Turgut Özal dönemi de başlamış oluyordu.
Basın 6 Kasım genel seçimlerinde yoğunluklu olarak demokrasiye yeniden
dönüşkonusu üzerinde durdu. Bunun yanı sıra siyasi tercihlerini de açık veya kapalı
bir biçimde ortaya koydu. Basında Özal’ı destekleyen gazeteler çoğunluktaydı.
Turgut Özal’ın seçim kampanyası boyunca savunduğu “ülkeyi 12 Eylül öncesine
götürmeyecek, siyasi kavgaya girmeyecek, yapıcı, birleştirici, akılcı ve her yönüyle
hazırlıklı bir siyasi parti” oldukları görüşüne benzer bir söylem dile getirildi. Seçilecek siyasi partinin ne gibi özellikler taşıması gerektiği belirtilirken, adeta ANAP tarif
ediliyordu.
6 Kasım seçimlerini Özal’ın kazanması, onlar için de en çok istenilen şeyin gerçekleşmesi oldu. Artık Özal’ın tek yapması gereken şey başarmaktı. Bunun için de
O’na yardımcı olunmalıydı. Eleştirilmeli fakat engellenmemeli, tartışmalı ancak,
çamur atılmamalıydı. Çünkü Özal’ın başarısı aynı zamanda istikrarın, ekonominin ve
demokrasinin başarısı olacaktı.
Muhalif basın ise 6 Kasım seçimlerinde ANAP’ı desteklememekle birlikte, onu
diğer partiler içinde kazanma şansı yüksek olarak görüyordu. Bunun nedenini ise
şöyle açıklıyordu; “Batı ve uluslararası kuruluşlar 24 Ocak Kararlarını eksiksiz uygulaması için Özal’a şans tanınması görüşündedirler. Bu görüşler yabancı basında da
açıkça ifade edilmektedir. Batı, Özal’ın Başbakanlığında Türkiye’de liberal bir dönemin başlayacağı ve ancak liberalizmin böyle yeşereceği kanısındadır.”
Muhalif basın, seçim sonuçlarını halk egemenliğinin kesin ve tartışmasız kararı
olarak kabul etmenin doğru olup olmayacağı konusundaki şüphelerini belirtti. Özal
kazanmıştı ama“oyunun kuralları” böyle konduğu için kazanmıştı.
ANAP’ın ekonomi politikası ve basın
6 Kasım seçimlerinden sonra iktidara gelen ANAP, Aralık 1983’te Hükümetini
kurdu. Böylelikle altı aylık bir aradan sonra Turgut Özal, ekonominin başına tekrar,
bu kez Başbakan olarak geliyordu. Amacı, baştan beri savunduğu 24 Ocak Kararlarını hiçbir engelle karşılaşmadan, kendi kadrosunu kurarak uygulamak olan Özal, Başbakanlık görevi sayesinde bu olanağa fazlasıyla kavuşuyordu.
İktidarın ilk altı aylık döneminde ekonomik kararlar hızla alındı ve uygulamaya
kondu. ANAP Hükümetinin aldığı ekonomik kararlar, 24 Ocak kararlarının devamı
niteliğinde ve bu kararları daha da zenginleştirici, pekiştirici bir özelliğe sahip olmuştur. Böylece, 24 Ocak Programı, 1985 yılının sonuna kadar kesintisiz bir biçimde
uygulandı.
Basının ANAP İktidarına ve uyguladığı ekonomik programa yaklaşımı, daha ön454
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ce 24 Ocak Kararlarına karşı oluşturduğu politikanın bir devamı niteliğinde oldu.
Başka bir deyişle, karşı olanlar veya destekleyenler ANAP iktidarının ilk iki yıllık
döneminde de aksi bir yaklaşım içine girmediler.
Hükümeti destekleyen basın, sadece desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda savunuculuğunu da yapıyordu. Çünkü “İktidarın başarısını çekemeyenler ve engel olmak isteyenler” vardı. Oysa bu yönetim sayesinde, 24 Ocak’tan önce var olan döviz
kıtlığı, mal yokluğu, karaborsa ve kuyruklar gibi ana sorunların hepsi dört yıl içinde
çözülmüştü. Çok yakın geçmişte döviz peşinde koşan bankalar, şimdi Türk Lirası
arar hale gelmişti. Gündemin en önemli maddesi olan enflasyonu da çözdükten sonra
ücret ve fiyat dengesine ve yeni yatırımlara mutlaka sıra gelecekti.
Bu arada, basın, uygulamalar yüzünden hoşnutsuzluk içinde olan toplum kesimlerini de ihmal etmiyordu. Bunu yaparken, her zamanki gibi Özal’ın başarılı yönleri
teslim ediliyordu. Bu gazetelerin geniş kitlelere seslendiği göz önünde bulundurulursa, bu tavırlarında şaşılacak bir şey yoktur.
Sonuçta basın, 1985 yılının sonuna kadar hükümete olan desteğini sürdürdü; fakat
ekonomideki enflasyon, ücretler, dar gelirlilerin durumu, zamlar gibi belirgin göstergeleri de dile getirmeden edemedi.
Ekonomik programın karşısında yer alan basın ise bir IMFşablonu olarak gördüğü 24 Ocak Kararlarının ülkeyi kötü bir duruma götürdüğünün sürekli altını çizdi.
Eleştirilen bir diğer nokta da, programın “alternatifi yoktur” iddiasıydı. Oysa alternatifi vardı. O da “plancı, devletçi, müdahaleci, özgürlükçü, katılımcı” demokratik
sosyalist anlayıştı.
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Basında tekelleşme ve oligopolleşme
Nazife Güngör - Tolga Tellan

K

itle iletişim araçlarına sahip olan çevrelerin, özellikle ekonomik anlamdaki
gücü, bu alanda faaliyet göstermeyen çevrelerce de artık kabul edilmiş durumdadır. Özellikle devlet yönetiminde görev yapan siyasal seçkinler ile onların hemen
yanı başında yer alarak, siyasal anlamda gerçekleştirilen her tür uygulamaya müdahale etmekte olan ekonomik mülkiyet sahipleri için medya, kendi güçlerini ve ayrıcalıklı konumlarını sürdürmede kullanılabilecek önemli bir örgütlülük olarak görülmeye başlamıştır. 1970’lerin ikinci yarısından itibaren dünyada ve ülkemizde yazılı ve
görsel basının içine girdiği güçlenme ve etkinlik alanını genişletme eğilimi, toplumun egemen kesimini oluşturan ekonomik ve siyasal seçkinlerden de büyük destek
görmüştür. Ancak günümüzde basın, bu gibi ilgi ve desteklere gerek duyacak düzeyi
çoktan aşmış ve diğer güçlerin yanında; en az onlar kadar güçlü ve söz sahibi olabilecek bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla da bir zamanlar medyanın toplumda dördüncü güç olduğu, onun önünde ise yasama, yürütme ve yargı gibi devletin idari mercilerini oluşturan güçler olduğu yönünde yapılan sınıflandırmaların bugün artık ne denli geçerli (?) olduğu tartışmalıdır. 21. yüzyılda medya, kitlelerin pazar yapısının gereksinimlerine uygun düşecek biçimde yönetilmesinde en az diğer üç güç kadar
önemli, hatta yerine göre onlardan daha da etkilidir. Medyanın bu denli güçlü bir
konuma gelmesinin temel nedeni ise hizmet üretimi aracılığıyla sermaye birikimi
yaratılmasındandır.
Medya ekonomisi çalışmalarında “tekelleşme” kavramı kimi zaman “yoğunlaşma” kavramıyla birlikte de kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise bu konuda literatürde,
kavramsal anlamda henüz bir uzlaşmanın sağlanamamış olmasıdır. Çeşitli çalışmalarda daha kapsayıcı olarak tanımlanan yoğunlaşma kavramı tercih edilirken bazı
araştırmacılar ise daha kesin ve net olarak çözümlemeye olanak tanıdığına inandıkları tekelleşme kavramını uygun bulmaktadırlar.
Bu kavramsal uzlaşmazlıktan yola çıkarak ekonomik piyasalar ile medya alanında
yaşanan olguların çakışan yönlerinin “oligopolleşme” kavramının kullanılmasına
olanak sağladığı vurgulanabilir. Çelik, Türkiye’de basının tekelci bir yapısı olduğunu
medya profesyonellerinin söylemleriyle desteklemeye çalışırken “bugün, Türk basını
çoğulcu bir yapı izlenimi verse de, gerçek böyle değildir. Basın birkaç büyük toplu456
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luğun denetimindedir” (2002:119) demektedir. İletişim ve bilişim alanlarındaki unsurların meta haline gelmesi ve pazara konu edilmesi; olgunun içinde bulunduğu piyasa yapısının da doğru tanımlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Türkiye’deki medya sektörünün pazar yapısına en uygun düşen yaklaşımın,
oligopolistik piyasa olduğu yukarıda verilen ekonomik çözümleme örneklerinden de
açığa çıkmaktadır. İletişim konusunun dünyadaki gelişmelerden hareketle Türkiye
açısından değerlendirildiği bu çalışmada, soruna yönelik ekonomik tabanlı yaklaşım,
konuyla ilgili bazı temel kavramların kuramsal olarak tanımlanmasının gerekliliğini
ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Kavramların ekonomik yaklaşımdan hareketle tanımlanması, yaşananların çözümlenmesinde görüş birliğine varılması ve anlamlandırma sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili temel kavramların tanımlamaları Tablo 1’de görülmektedir.
Medya’da oligopolistik yapının ekonomik nedenleri
1. Medya Dışı Sermayenin Sektöre Girişi: Türkiye’de gazetecilik geleneğinin başlangıcı gazeteci ve yazarların özel çabalarına dayanmaktadır. Şinasi, Namık Kemal,
Ahmet Mithat, Agâh Efendi vb. gazeteci ve yazarlar tarafından başlatılan gazetecilik
geleneğinde temel bir amaç vardır: Halkı bilgilendirmek ve aydınlatmak. Oysa
l950’li yıllardan itibaren Türkiye’de kapitalizmin temellerinin atılmasına koşut olarak basında da eskisine oranla kâr amaçlı yönelimin egemenlik kazanması dikkat
çekicidir. Bu nedenle gazete ve dergiler daha çok kar amaçlı olarak pazara sürülmeye
başlanmıştır. Öte yandan basının gerek siyasal çevrelerde gerekse halk üzerinde ne
denli etkili olduğu da, 1950 sonrasında görülmüştür. Basının siyasal iktidarlarla giriştiği işbirliği ya da yaşadığı çatışmalar, kurduğu yakın ilişki ve siyasal iktidarlar üzerinde giderek artan etkisinin de yarattığı cazip ortam çok geçmeden basın dışı sermayenin de bu alana yönelmesine yol açmıştır. l948 yılında Safa Kılıçoğlu’nun, Yeni
Sabah gazetesini satın alması bu yöndeki ilk girişimi oluştururken; bu örneği Habib
Edip Törehan ve Malik Yolaç izlemiştir (Topuz, 1996).
Bu mütevazı çabalar o yıllarda pek etkili olamamış ancak bu yöndeki geleneğin
başlatıcıları olmaları açısından önemli tartışmalara yol açmıştır. Kâr amaçlı yatırım
anlayışı l980’li yıllarla birlikte belirgin bir canlanma göstermiştir. Neo-liberal söylemin de etkisiyle canlılık kazanan kapitalist pazar ortamında medya sektörü de yeni
yönelimlere ayak uydurmuştur. Çavuşoğlu-Kozanoğlu ikilisinin ardından, Aydın
Doğan ve Asil Nadir basın sektöründeki yerlerini üstelik de oldukça görkemli bir
biçimde almışlardır. Medya dışı kapitalist pazar ortamında önemli ölçüde etkili olan
genç sermayedar kesim için yazılı basın alanı da ürünün metalaştığı, kârın temel
amaç olarak belirdiği, serbest rekabet ve girişim koşullarının tüketiciler aleyhine ve
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işletmeler lehine geliştiği ticari bir ortamdır. Böyle bir ortamda işletmelerin dönüşümü serbest rekabete dayalı güç ilişkileri içerisinde biçimlenmiştir. Doğan Şirketler
Grubu örneğinde olduğu üzere, büyük sermaye basın sektöründe egemenliğini kurarken küçük ölçekli işletmelerin çoğunun rekabet koşullarına dayanamayarak faaliyetlerine son verdikleri ya da büyük holdinglere teslim oldukları gözlenmektedir ki bu
durum medyada oligopolleşme eğiliminin de başlangıcıdır.
2. Üretim Maliyetinde Artış: Medyanın oligopolleşmesine ortam hazırlayan bir
diğer etken ise yazılı basında, özellikle gazete yayımcılığında artan maliyetlerdir. Bir
yandan basım tekniklerindeki önemli gelişmeler diğer yandan gazetenin üretim koşullarında artan maliyetler özellikle küçük ve orta ölçekli basın işletmelerin yaşamlarını sürdürmelerini hayli zorlaştırmıştır. Dolayısıyla da artan maliyetler karşısında
küçük çaplı medyanın bir kısmı tümüyle pazardan silinmiş, diğer bir kısmı da ayakta
kalma savaşını bir başka büyük işletmeyle birleşerek, yani oligopolleşme kıskacına
takılarak sürdürme yoluna gitmişlerdir.
a) Yeni üretim teknikleri için artan harcamalar:Süregelen teknolojik gelişmelerin
etkisiyle yazılı ve görsel basında kullanılan teknoloji de sürekli olarak gelişmekte ve
yenilenmektedir. Bu durum küçük medyalar için büyük bir maddi yük getirmektedir.
l960’lı yıllarda ofset baskı tekniklerinin Türkiye’ye girmesiyle birlikte daha kısa zamanda, çok daha kaliteli basım özelliklerine sahip gazete ve dergi elde etme olanağına kavuşulmuştur. Ancak eski basım tekniğine göre çok daha pahalı olan bu tekniği
kullanmanın sonucunda artan maliyetin bedelinin bir şekilde karşılanması gerekmekteydi. Bu da bir yandan tirajları artırma telaşı içerisine girmekle diğer yandan da ürün
satış fiyatlarını yükseltme yoluyla sağlanabilirdi. Tirajları artırmak için başvurulan
yollardan biri tüketicileri çekecek nitelikte; içerikten çok görsel yönü ağır basan yayınlarla pazarı doldurma yöntemidir.
Yeni ve pahalı teknolojiyi kullanmaya başlayan basın kuruluşları, artan maliyetleri karşılamak ve yeni teknoloji kullanımını daha kazançlı duruma getirmek için özellikle matbaa hizmetleri konusunda sektör dışına da hizmet vermeye başlamışlardır.
Ayrıca yayın sayısı az olan ama pahalı basın teknolojisi kullanan işletmelerin bazıları
da artan maliyetleri kazanca dönüştürmek amacıyla kendileri gibi yayın sayısı az
olan başka işletmelerle matbaa olanaklarını birleştirmek ya da ortak iş yapmak gibi
çözümler geliştirmişlerdir (Görgülü, 1991). Nitekim son yıllarda gazetelerde bilgisayar tekniklerinin kullanıma girmesiyle birlikte basım teknolojisi ve maliyetleri sorununun daha da pekiştiği görülmektedir.
b) Kâğıt fiyatlarında artış: Türkiye’de gazete kâğıdı önceleri devlet tarafından
SEKA aracılığıyla yurtdışından alınmaktaydı; günümüzde ise yine SEKA aracılığıyla
büyük ölçüde devlet tarafından üretilmektedir. Bu nedenle çok uzun bir dönem bo458
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yunca yazılı basın, temel girdileri arasında yer alan kâğıt gereksinimini karşılamak
için devlete bağımlı kalmıştır. Hatta siyasal iktidarların kimi zaman bunu açıkça
kendi çıkarları için kullandıkları da gözlenmektedir. Örneğin, l950’li yıllarda iktidarda olan Demokrat Parti’nin, ithal ettiği kâğıdı gazeteler arasında, paylaştırırken; bu
gücünü, kendi yandaşı olan gazetelerin lehine, karşıtı olan gazetelerin ise aleyhine
kullandığı bilinmektedir. Siyasal iktidarlar, bazen açıkça bazen de üstü örtülü yollarla yandaşları olan gazetelere gereksinimleri ölçüsünde kâğıt desteği verirlerken, muhalif yazılı basını bu gereksinimden yoksun bırakma yoluna gidebilmektedirler. Bu
durum yazılı basın kuruluşlarının devlete ya da mevcut siyasal iktidarlara bağımlılıktan uzaklaşamamalarının birincil nedenidir. Öte yandan devlet, basına kâğıt satışı
yaparken sübvansiyon sayılabilecek indirimler yapmaktaysa da; kâğıt fiyatlarındaki
sürekli ve hızlı bir artış devletin basına verdiği bu sübvansiyonu önemli ölçüde etkisizleştirmektedir.
Türk kâğıt sektöründe kâğıt fiyatları uzun bir dönem SEKA -dolayısıyla da devlet
tarafından- belirlenmiştir. Kâğıt fiyatlarının yıldan yıla sürekli bir artış gösterdiği
bilinen bir durumdur. Örneğin, SEKA’nın kâğıt çıkış fiyatlarına göre l988 yılında
tonu 884.808 olan gazete kâğıdının fiyatı l989’da l.475.189; l990 yılında l.753.658;
l991’de 2.538.016; l992 yılında 2.538.727; l993 yılında 5.674.914; l994 yılında
14.020.958; l995 yılında 28.567.025 liraya ulaşmış ve bir önceki yılın fiyatlarını katlayan oranlarda yükselme göstermiştir (Keleş, l996). Bu önemli girdide sürekli yaşanan fiyat artışları, gazete ve dergi gibi yazılı basın ürünlerinin fiyatlarının yükselmesinde de temel etkendir. Basın kuruluşları artan kâğıt fiyatlarıyla birlikte diğer basın
kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ürün fiyatlarını artırmak, pazardaki talep oranını
yükseltmek için ürünün kalitesinde birtakım değişikliklere gitmekte ve oligopolleşme
eğilimlerini güçlendirmektedirler.
c) Promosyon giderleri: Gazetelerin sayıca artışı ve irili ufaklı birçok gazetenin
piyasayı doldurmasına paralel olarak pazardaki paylarını diğer gazetelere kaptırmamak ya da artırmak kaygısına kapılan gazeteler arasında kıyasıya bir promosyon ve
lotarya yarışı başlamıştır. Önceleri Son, Günaydın, Bugün, Tan gibi bulvar gazetesi
olarak tanımlayabileceğimiz gazeteler tarafından başlatılan lotarya ve promosyon,
çok geçmeden pazarda etkinlik gösteren diğer gazetelerin de çoğu tarafından sürdürülmüştür. Gün geçtikçe hızlanan ve içinden çıkılmaz bir hal alan bu promosyon ve
lotarya yarışında gazeteler promosyon pazarında önde olmak için verilen promosyonları çekici hale getirecek çalışmalar yürütmüşlerdir. Söz konusu promosyonların
aynı yapının uzantısı olan TV kanallarındaki reklamlarda duyurulması ve tanıtılması
süreci de dikkate alındığında karşılaşılan durumun nasıl içinden çıkılmayacak boyutlara ulaştığı anlaşılabilir. Bir yandan promosyon olarak verilen ürünlere harcanan
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para, diğer yandan promosyonlar için gerçekleştirilen reklam kampanyaları bir süre
sonra medya sektöründeki rekabetin yoğunluğuna bağlı olarak sektörel krize yol açmıştır. Krizi aşmanın yolu ise klasiktir: Fiyat yükseltmek. Bununla birlikte promosyon geleneğinden vazgeçmenin imkânsızlığı da ortadadır; çünkü gazeteler okurlarını
ancak bu yolla ellerinde tutabilmektedirler. Başka bir deyişle gazeteler, pazarda oluşturdukları yapay talebi (gazeteyi yalnızca promosyon için alan okur) ellerinde tutmak
adına söz konusu promosyon etkinliğinden vazgeçemezler. Satış oranlarının önemli
bir kısmını promosyon okurlarının oluşturduğu yazılı basın organları ise giderek kapitalist pazarın sıradan bir ürünü haline gelmişlerdir.
Özünde okur, gazeteyi promosyon olarak verilen bir ürüne daha düşük fiyatla sahip olmak amacıyla satın almakta; satın aldığı gazeteyi bilgilenme amacıyla okumamaktadır. Bu durum gazetelerin promosyona başlarken kendilerine hedef olarak belirledikleri, pazardaki alıcı sayısını genişletme ve sonra da tüketicilerde o gazeteyi
okuma alışkanlığı oluşturma yönündeki iyimser bakışlarının hiçbir şekilde gerçekleşmediğini göstermektedir. Tersine bir sonuç olarak okur, verilen promosyona göre
bir gazeteden diğerine koşmakta; çoğunlukla da ilgi ve alakasını haberlerden çok
promosyon üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Promosyon kampanyaları sonucu büyük
oranlarda artan maliyetleri göreli de olsa hafifletmek üzere basın kuruluşlarının bazıları pazardaki diğer firmalarla çeşitli biçimlerde işbirliğine girerken; büyük ölçekli
medya grupları (Bilgin, Doğan, İhlâs, Show vb.) pazarda yayıncılığın dışındaki alanlarda; sürdürmekte oldukları promosyon anlayışını destekleyecek etkinlikler (Milpa,
İhlâs Pazarlama, Showpa vb) göstermeye başlamış ve bu yönde holdingleşmişlerdir.
Promosyon savaşında direnç kaybeden irili ufaklı gazetelerin bir kısmı pazardan çekilirken; holdingleşen medya pazardaki etkinlik alanını daha da genişletebilmiştir.
d) İlan ve reklam gelirlerinde yetersizlik: İlan ve reklamlar medya için en önemli
gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Hatta ilan ve reklamların gazete, radyo ve
televizyon şirketleri için satışlarla karşılaştırıldığında daha fazla gelir getirdikleri
söylenebilir. Türkiye’de ilan dağıtımı 1950’den bu yana devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. l960’dan sonra kurulan Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan ve kamu
reklamlarının dağıtımı daha düzenli hale getirilmiş ve belli esaslara bağlanmıştır.
Basın İlan Kurumu tarafından 1963-1994 döneminde dağıtılan ilan ve reklamlar dört
kategoride toplanmaktadır: (a) Resmi ilan ve reklamlar, (b) Özel ilan ve reklamlar,
(c) Yabancı ilan ve reklamlar ile (ç) Kurum tarafından aracılıkla mükellef kılınmış
ilan ve reklamlar. Basın İlan Kurumu, bu kategoriler içinde yer alan bütün ilan ve
reklamları İstanbul ve Anadolu gazeteleri arasında eşit dağıtma prensibine bağlı olarak faaliyet göstermekle zorunludur (Alemdar ve Dursun, 1999).
Günümüzde özel kuruluşlar gazetelere istedikleri oranda ve sıklıkta ilan ve rek460
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lam vermektedirler. Özel şirketlerin gözettiği temel ölçütlerden biri ilan ya da reklam
verilecek yazılı basın organının tirajının ne denli yüksek olduğudur. Benzer durum
televizyon kanalları için de geçerlidir.
Özel ilan ve reklam giderleri tutarının 1999’da 1.231 milyon, 2000’de 1.411 milyon, 2001’de 734 milyon ve 2002’de de 953 milyon ABD doları seviyesinde kaldığı
Türkiye’de, artık bir hayli küçülmüş olan kamu ilan ve reklamları tirajları yüksek
olan gazetelerle izlenme oranları yüksek olan televizyon kanallarına verilmektedir
(RD, 2003). İlan ve reklam pastasında payın büyük kısmı, zaten özel ilan ve reklam
gelirlerinin büyük kısmını da alan basın kuruluşlarına gitmektedir. Bu da bir grubun
gelir hacminin giderek daha çok artması, işletme ölçeklerinin büyümesi ve pazardaki
paylarının da buna göre genişlemesi anlamına gelmektedir. Buna karşılık özel ilan ve
reklam pastasından gerekli payı alamayan daha küçük ölçekli medya kuruluşları için
bu durum büyük bir güç kaybına yol açmakta ve medya holdingleriyle aynı alanı
paylaşmalarını zorlaştırmaktadır.
e) Tiraj tıkanıklığı: Yazılı basının yaşamını sürdürebilmesinde tiraj temel etkenlerden biridir. Kapitalist pazarda üretilen ürün eğer alıcı bulamazsa varlık nedeni de
kendiliğinden ortadan kalkar. Kâr amaçlı serbest pazar ortamında temel amaç, gerçekleştirilen üretim arzının ona denk gelecek bir talep oranıyla karşılanmasıdır. Türkiye koşullarında yazılı basın organları için arz-talep dengesi pek de olanaklı görünmemektedir. Görgülü, Türkiye’de hâlâ yaygın biçimde geçerliliğini koruyan düşük
eğitim düzeyini, gazete okuma alışkanlığının yerleşmemişliğini ve gazete fiyatlarının
yüksekliğini bu dengesizliğin nedenleri arasında saymaktadır (1991:97). Gazete ve
dergi fiyatlarındaki artışa karşın çalışan kitlelerin ücretlerinin aynı oranda artış göstermemesinin de gazete tirajlarının düşüklüğünde önemli bir payı bulunmaktadır.
Ayrıca televizyonun da tiraj düşüklüğü üzerinde büyük bir payı vardır.
Yazılı kültürel geleneği, dolayısıyla da yazılı iletişim sürecini gereği gibi yaşayamayan bir toplumda televizyonla birlikte gelen sözlü iletişim süreci, gazete okuma
alışkanlığının yerleşiklik kazanmasının önüne önemli bir engel olarak çıkmıştır. Böylece insanlar, toplumsal yaşamdaki gelişmeleri, olayları, tartışmaları karşılarında duran televizyon ekranlarından görsel ve işitsel malzemeyle birlikte hiç çaba harcamadan erişmeyi elbette gazeteye tercih etmektedirler. Kaldı ki, gazetenin okunup anlaşılabilmesi için ona özgü bir eğitsel ve kültürel alışkanlığın da olması gerekmektedir.
Bütün bu etkenlerin sonucunda Türkiye’de gazetelerin tirajlarında yıllar bazında
kayda değer bir hareketliliğin olmadığı dikkati çekmektedir. Örneğin, l970’lerin başında yaklaşık iki milyon olan günlük toplam gazete tirajının l990’larda nüfusun 60
milyonu aştığı bir ülkede 3,5 milyona ulaşması oldukça düşündürücüdür.
Sonuç olarak gazete tirajlarındaki bu tıkanma özellikle küçük çaplı yazılı basın işGazeteciler Cemiyeti
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letmeleri için önemli bir sorun oluşturmaktadır. İlan ve reklam gelirleri de büyük ve
orta ölçekli işletmelere göre oldukça düşük olan küçük ölçekli basın işletmelerinin
pazardaki dirençleri, tirajların da etkisiyle tümüyle azalmaktadır. Bu durum da söz
konusu işletmelerin ya daha büyük olanlarla birleşmesi ya da tümüyle pazardan çekilmesi sürecini beraberinde getirmektedir.
f) Dağıtım sorunu: Türkiye’de l950’lere kadar basında düzenli ve etkin işleyen
bir dağıtım sisteminden söz etmek mümkün değildir. Ancak l950’lerde çok partili
yaşama geçilmesiyle birlikte başlayan siyasal hareketlilik, hızlı kentleşme süreci,
okuryazar oranındaki artış, teknolojik gelişmeler ve bunun basım tekniklerine yansıması daha düzenli ve etkin bir dağıtım ağını da gündeme getirmiştir. Dünya ekonomisine eklemlenme denemesinin yaşandığı son dönemde tüketim taleplerindeki artışa
paralel olarak gazete ve dergiler önemli birer reklam aracı olarak da kullanılmaya
başlanmıştır. Daha hızlı işleyen ve gazeteyi okura daha çabuk ulaştırmayı mümkün
kılan bir dağıtım sistemi gerçekleştirmek önemli bir gereksinim olarak belirmeye
başlamıştır.
Dağıtım alanındaki ilk hızlandırma deneyimi Akşam, Vatan ve sonra da diğer gazetelerin matrislerinin Ankara’ya uçakla gönderilmesi ve buradaki matbaalarda basıldıktan sonra İzmir’e ulaştırılması fikrinin uygulamaya geçişidir. Bu yöntemle okuyucunun habere en kısa sürede ulaşması süreci biraz daha hızlandırılmıştır. Gazetelerin ulusal düzeyde düzenli bir dağıtım sistemine kavuşması ise l960’lı yıllara rastlamaktadır. Nitekim l960 yılında Tercüman, Günaydın ve Milliyet bir araya gelerek
GAMEDA (Gazete Mecmua Dağıtım) Limited Şirketi’ni kurmuşlar; daha sonra aralarına Cumhuriyet, Dünya ve Ayrıntılı Haber’i de katmışlardır. Böylece GAMEDA
bir taraftan kendi ortaklığını oluşturan gazetelerin dağıtımını yaparken diğer taraftan
da farklı kuruluşların gazetelerini de dağıtmaya başlamıştır. GAMEDA’yı l962 yılında kurulan Hür Dağıtım A.Ş. izler. Dağıtım-yazılı basın ilişkisi ilerleyen yıllarda
YAY-SAT, Birleşik Basım Dağıtım gibi dağıtım şirketlerinin de devreye girmesiyle
giderek önemli bir sektörün oluşmasına ve basın işletmelerinin işleyişinde rol oynamasına sebep olacaktır (Dursun, 1999:209-218). Yazılı basın ürünlerinin (gazete,
dergi, kitap vb.) yanında promosyon dağıtımının da hızla arttığı son dönemde dağıtım şirketleri giderek bir kartel yapısı kazanmış (1996 yılında BİRYAY’ın ortaya
çıkışı) ve dağıtım tekeline ortak olan basın kuruluşlarının dışındaki gazeteleri dağıtmamaya başlamışlardır. Böylece yazılı basın pazarındaki mevcut paylaşımı değiştirebilecek her türlü gelişim engellenmektedir.
Dağıtım alanında yaşanan durum farklı alanlarda rekabet eden medya holdinglerinin, sektörel hacmi kontrol etmeleri bakımından bu şirketlerin amacına hizmet ettiği için, gerektiği zaman nasıl işbirliği yapabildiklerini de göstermektedir. l979’da
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diğer basım ve dağıtım kuruluşlarından bağımsız dağıtım yapmak amacıyla kurulan
Anadolu Dağıtım’ın pazarda tutunamaması, dağıtım şirketleri arasındaki rekabete;
Doğan Holding’in bünyesinde kurulan YAYSAT ile Dinç Bilgin’in sahipliğindeki
MEDİ Grubu bünyesinde kurulan Birleşik Basın Dağıtım’ın, BİRYAY altında
90’ların sonunda işbirliği yoluna gitmeleri ve pazarın hâkimi durumuna gelmeleri
kartelleşmeye işaret etmektedir. Dağıtım alanındaki bu kartelleşme (pazarı yönlendirebilecek çapta çıkar birlikleri) eğiliminin basındaki yansıması ise dağıtım şirketlerinin dışında kalan yazılı basın kuruluşlarının ürünlerinin dağıtılmaması; böylece okurun pazara hâkim olan basın kuruluşlarının dışındaki kuruluşların ürünleriyle tanışamaması ya da ürünlere erişememesi sonucunu getirmektedir. Yapının analizi iktisadi
anlamda homojen bir ürün arzı ve buna karşılık gelen homojen bir talebi sergilemektedir.
3. Devlet teşviklerinin eşitsiz dağıtımı: Basın ve devlet arasındaki ilişkiler kitle
iletişim araçlarının ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren oldukça önem taşımıştır. Basının toplumsal gözetleyicilik ve denetleyicilik işlevi, devlet için kimi zaman birtakım
çıkmazlar yaratsa da genellikle gözlenen olgu basının, devletin kitleler karşısındaki
gücünü ve iktidarların seçmenler karşısındaki meşruiyetini sürdürebilmeleri için
önemli ve pekiştirici bir kurum olduğudur. Bu nedenle kamu her dönem basına karşı
duyarlılık göstermekte ve onu yanında tutmak için birtakım tavizlerden de kaçınmamaktadır. Söz konusu tavizler basına yasal düzeyde birtakım serbestlikler sağlanması
ya da finansal destek verilmesi şeklindedir.
Devletten basına yönelik parasal destek çeşitli düzeylerde gerçekleşmektedir.
Bunlar arasında pul vergisi alınmaması, posta hizmetlerinde indirim yapılması, taşımacılıkta kamuya ait ulaşım araçlarından indirimli yararlandırılması gibi kolaylıklar
gelmektedir. Bu destekleyici tedbirlerin ötesinde çok daha açıkça ve doğrudan gerçekleşen bir maddi yardım türü ise sübvansiyonlar ya da basına yönelik teşviklerdir.
Desteklerin oranları çoğu zaman bir hükümetten diğerine değişiklik gösterebilmektedir; ancak genel bir gerçeklik vardır ki, o da her dönemde siyasal iktidarların kendilerine yakın duran medyaya oldukça tavizkar davrandıklarıdır. Örnekler ya da var olan
uygulamalar sübvansiyon ve teşvik konularında yeterli bir duyarlılık gösterilmediğini
ve açık bir eşitsizlik yapıldığını ortaya koymaktadır. Siyasal iktidarların medyaya
ilişkin teşvik uygulamalarını gerçekleştirirken; gerçekten maddi desteğe gereksinim
duyan medya kuruluşlarını desteklemek yerine devletin maddi desteğine hiç de gereksinimi olmayan büyük medya gruplarını tercih ettikleri gözlenmektedir. Örneğin,
l983 ile 1993 yılları arasında devlet tarafından Bilgin Grubu bünyesindeki Basın
Holding’e sağlanan destek 194.9 milyon ABD doları iken; bu rakam l994-1997 yılları arasında daha da artırılarak toplam 200.4 milyon ABD dolarına ulaşmaktadır. Aynı
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şekilde yine l983-1993 yılları arasında Doğan Holdinge verilen devlet desteği 406.7
milyon ABD doları iken, l994-1997 yılları arası 18.1 milyon dolarlık bir takviye ile
bu rakam 424.8 milyon ABD dolarına erişmiştir. Devletin yalnızca bu iki medya
grubuna verdiği toplam destek ise l997 yılı verilerine göre 625.2 milyon ABD Doları
olarak gerçekleşmektedir. Söz konusu teşviklerin l999 yılında da devam ettiği, örneğin, Hazine Müsteşarlığı tarafından 1.3.1999 ve 31.3.1999 tarihleri arasında Doğan
Grubu’na bağlı üç şirkete toplam 18 trilyon 865 milyar TL’lik teşvik verildiği anlaşılmaktadır. Teşvikler yalnızca bahsi geçen kuruluşların basına ilişkin etkinlikleriyle
de sınırlı kalmamakta; onların basın dışı hizmetlerine ilişkin olarak da verilebilmektedir (Bulut, 2000). Bulguların da ortaya koyduğu gibi, Türk basınındaki oligopolleşme eğilimi devlet tarafından verilen maddi yardımlarla da desteklenmektedir.
Medya’da oligopolistik yapının siyasal nedenleri
Modern anlamda gazeteciliğin 17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmasıyla birlikte
iletişim siyasal erkin yakın ilgisini çekmeye başlamıştır. Ancak henüz ortaya çıkışının ilk yıllarında işlev ve sorumlulukları açık biçimde tanımlanan basının, siyasal
erkten uzak kalması gereği vurgulanmış; ilk yayımcılık girişimlerinin dönemin burjuva kesimi tarafından gerçekleştirilmiş olmasıyla da siyasal erkin denetiminden ve
gözetiminden uzak bir işlevsellik kazanmıştır.
Türkiye’de ise ilk gazete Avrupa’dakinin tersine dönemin siyasal erki olan Osmanlı Sarayı tarafından çıkarılmıştır. Bu durum siyasal erkin, basını kendine bağlı,
kendi hizmetinde görev yapacak bir kurum olarak tanımlaması anlamına gelmektedir. Zaten Türkiye’de basın ile siyasal erk arasındaki ilişkiler incelendiğinde görülmektedir ki, basın ve siyasal erk arasında bütünleşik bir yapı vardır. Siyasal erk sistem içindeki egemenliğini sürdürebilmek için medyadan da destek almak istemektedir. Medyanın siyasal erke desteği iki farklı biçimde sergilenir: (a) siyasal erkin desteği ve isteği ile kurulmuş bir yazılı veya görsel basın organı siyasal erke doğal bir
yakınlık da içerisindedir; (b) bağımsız ve sermaye gruplarının kendi çıkarlarını savunması amacıyla kurdukları yazılı ve görsel basın işletmeleri ile siyasal erk arasında
gönüllü bir içiçelik olmaması durumunda yaptırımlar devreye girer (ki bunlar arasında çok daha doğrudan etkili olan yasal yaptırımlardır). Devlet gücünü elinde bulunduranlar medyayı yasal sınırlamalarla işlevsizleştirebilmekte; ceza ve yaptırım gücüyle yazılı ve görsel basını kendi yaklaşımını savunmaya zorlayabilmekte ve medyayı yanında tutmak için ekonomik yönden destekleme yoluna gidebilmektedir.
1. Siyasal erkin desteği ile kurulan medya örgütleri: Gazetelerin 17. yüzyılın ortalarına doğru Avrupa’da belirmeye başlamasıyla birlikte siyasal iktidarlar da bu yeni
oluşuma yönelik politikaları biçimlendirmeye başlamışlardır. Fransa’da 1631 yılında
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modern anlamda ilk gazete sayılan La Gazette’in Fransa Kralı’nın izni ve denetimi
ile yayına başladığı bilinmektedir. Batı’da bu durum toplumsal gelişmeye koşut nitelik değiştirerek günümüze kadar gelmiştir.
2. Yasal yaptırımlar: Siyasal erk basın üzerinde denetim kurmak ve onun içeriğini kendi lehine çevirmek amacıyla sıkça yasal yaptırımlara başvurmaktadır. Osmanlı’da XIX. yüzyıl ortalarında özel gazetelerin sayılarının hızla artmasına koşut olarak
siyasal yönetim tarafından 1865 yılında basının içeriksel anlamdaki çeşitliliğini engellemek amacıyla oldukça kısıtlayıcı kurallardan oluşan bir ‘Matbuat Nizamnamesi’
uygulamaya konulmuştur. Ardından l867 yılında çıkarılan Ali Kararnamesi ile koşullar daha da katılaştırılmıştır. Buna benzer uygulamalar Cumhuriyet Türkiyesi’nde de
devam etmiştir. Örneğin, l925 yılında Takrir-i Sükûn Yasası kapsamında basına da
çok önemli kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. Devlet desteğinde kurulan basın
kurumlarının yasal çerçevesi oluşturulurken üzerinde öncelikle durulan nokta, söz
konusu kurumların istenmeyen yayınlar yapmaması; devlete zarar vermeyecek, herhangi bir alternatif düşünceye yer bırakmayacak birtakım yayınlara, yani siyasal erk
belirlenimli ve elbette ki teksesli yayınlara yönelmesidir.
3. Haber kaynaklarının denetimi: Medyanın içeriğinin oluşturulmasında haber
kaynaklarının önemli bir rolü vardır. Eğer bir gazetenin, radyonun ya da televizyonun muhabiri istediği ölçüde haber kaynaklarına ulaşabiliyorsa, gazetede/ radyoda/
televizyonda da çok yönlü ve zengin içeriğe sahip haberlere yer verilebilir. Ancak
günümüz koşullarında bu pek de olanaklı değildir. Kamu yetkilileri çoğu zaman basını ya hiç bilgilendirmemek ya da kendilerine yakın olan gazetelerin muhabirlerine
bilgi vermek yoluyla kendiliğinden bir denetim mekanizması oluşturmaktadırlar.
Konunun en somut göstergesi, günümüzde köşe yazısı ve haber türü arasındaki kesin
ayrım çizgisinin olmamasıdır.
Köşe yazarları devlet yetkililerinden sızdırılan haberlere yazılarında sıkça yer
vermektedirler. Köşe yazarlarının devletten bilgi alması da yine birtakım ölçütlere
dayanmaktadır. Sözgelimi köşe yazarlarından bazıları siyasal erke oldukça yakın,
bazıları ise uzakta durmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla da bazı yazarlar haber
kaynaklarına daha kolay ulaşmakta bazıları da bundan yoksun kalmaktadır. Sorunu
çözmek amacıyla gazeteciler, özellikle gazeteci yazarlar siyasal erke yaklaşmaya
çalışırlar ki bu da eninde sonunda siyasal fikir anlamında bir tür oligopolleşme eğilimi olarak değerlendirilebilir.
Medya ve mülkiyet
Oligopolistik yapının hangi biçimlerde belirdiğini incelediğimizde durumun hayli
karmaşık olduğu görülmektedir. Çünkü medyada mülkiyetin gelişiminin incelenmesi
Gazeteciler Cemiyeti
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ilgi alanının medya kuruluşlarının ötesine geçilmesini gerektirmektedir. Türkiye’deki
duruma bakıldığında sektör içi ve sektörler arası entegrasyonun yoğun bir biçimde
sergilendiği medya holdingleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla burada
artık “medya tekellerinden” ya da “basın gruplarından” değil; medya sektörü de faaliyet alanı içerisinde bulunan, uluslararası sistemle bütünleşmiş holdinglerin oligopolleşme eğilimlerinden söz etmek gerekmektedir.
Medyanın oligopolistik yapısına bakıldığında aslında her bir grubun birbirine
benzer özellikler sergiledikleri dikkat çekicidir. Eğer bir medya grubu bir gazetenin
basımından dağıtımına tüm üretim aşamalarını tek elden gerçekleştiriyorsa burada
dikey entegrasyon biçimi gerçekleşiyor demektir. Bu açıdan yukarıdaki örneklere
bakıldığında gerek Doğan Grubu gerekse Bilgin Grubu’nun matbaadan dağıtım şirketlerine dek bir gazete ya da derginin üretiminden okura ulaşmasına dek tüm üretim
aşamalarını kendi olanaklarıyla gerçekleştirdikleri gözlenmektedir. Bu durum Türkiye’de medya sektöründe dikey entegrasyon tanımına giren tüm işletmelerin faaliyetlerini tek elden gerçekleştirdiklerini göstermektedir.
Öte yandan yine medya sektöründeki işletmelerde yatay entegrasyon da gerçekleşmektedir. Bir işletmenin sektörün birbirinden farklı çeşitli alanlarında etkinlik
göstermesi biçimindeki örgütlenmesiyle gerçekleşen yatay entegrasyonun, yukarıda
örneklediğimiz tüm gruplar için geçerli olduğu gözlenmektedir. Hatta yukarıda da
belirtildiği gibi bugün Türkiye’de yalnızca medya sektöründe etkinlik gösteren çok
az işletme bulunmaktadır. Aynı durum oligopolistik yapıya kavuşan sektörde bir diğer örgütlülük biçimi olarak karşımıza çıkan ve ‘çapraz tekelleşme’ olarak da adlandırılan matriks entegrasyon olgusu için de geçerlidir. Matriks organizasyon yapısına
sahip holdingler içinde olan bir medya kuruluşu aynı anda hem gazete ve dergi gibi
yazılı basın alanında etkinlik gösterirken hem de radyo, televizyon gibi elektronik
basın alanında etkin olabilir. Yukarıda verilen örnekler bu açıdan değerlendirildiklerinde yine aynı durumla karşılaşılmaktadır. Örneğin, Doğan grubu hem çok sayıda
gazete ve dergiyle yazılı basın pazarında önemli bir yere hem de televizyon yayıncılığıyla yine pazarda önemli bir paya sahiptir.
‘Matriks entegrasyonun’ bir diğer özelliği de basın kuruluşlarının, etkinlik alanlarını uluslararası düzeyde yaygınlaştırması yönündedir. Örneğin, Doğan Grubu’nun
Amerikan CNN şirketiyle başlattığı işbirliği, benzer bir şekilde Erol Aksoy Grubu’nun, Uluslararası Moda ve Yayıncılık Şirketi ve NTV Haber kanalının, Amerikan
bilgisayar programları yazılım şirketi Microsoft ve TV şirketi NBC birliktelikleriyle
farklı düzeylerde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki basın kuruluşlarınca uluslararası düzeyde başlatılan girişimler ve dâhil oldukları çokuluslu şirketleşme süreciyle
birlikte uluslararası yapıya entegrasyon olgusunun da tüm yönleriyle Türk medya466
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sında yaşanmakta olduğu gözlenmektedir.
Özetle söylemek gerekirse medyanın oligopol piyasaların özelliklerini gösterdiği
iddiasını gerçek yaşamda o kadar da kesin çizgilerle tanımlamak pek olanaklı değildir. Türk medya sektöründe yapmakta olduğu etkinlikle bilinen hiçbir işletme günümüzde artık bu tanımı tümüyle hak etmemektedir. Çünkü günümüzde asıl etkinlik
alanı ne olursa olsun hiçbir işletme yalnızca kendi alanıyla yetinmemekte ve diğer
alanlara, daha kârlı, daha çekici ya da toplumsal imaj yaratıcı daha saygın alanlara
girmekten kaçınmamaktadır. Kapitalist pazar koşullarında temel amaç güç elde etmek ve gücü elinde tutmak olduğuna göre, güç alanı nerede ya da nerelerde yoğunlaşmaktaysa işletmeler de oralara doğru etkinlik alanlarını genişletme çabası içine
girmektedirler. Bugün kapitalist pazarda öylesine çok yönlü bir koşuşturma, iç içe
geçme ve güçlü bir büyüme hırsı vardır ki; ilkeler, kurallar, mesleki sorumluluklar
vb. birçok şey birbirine karışmış durumdadır. Bu nedenle kapitalist pazarın bu karmaşası içinde yer alan basın işletmelerinin işleyişleri ve işlevleri konusunda tanımlamalar yapmak ve birtakım kategorileştirmelere gitmek gün geçtikçe daha da güçleşmektedir. Mevcut olgulardan hareketle, değişen pazar yapısının dünyadaki ve ülkemizdeki özelliklerini tespit etme ve anlamlandırma çabası, iletişim alanındaki akademik çalışmalara ayrı bir önem kazandırmaktadır.
Sonuç
Günümüzde medyada tekelleşme eğilimi hem basının kendisi hem de basının hedef kitlesi konumunda bulunan toplumsal kesimler için tehlikeli duruma gelmiştir.
Tekelleşme basının ekonomik ve siyasal gücünü arttırmaktadır. Bu da basını, asıl
sorumluluklarından ve bağlamından uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle basındaki bu
gidişin önüne geçilmesi için önlemler alınmalıdır. Ama mevcut yapının oluşmasına
olanak veren/neden olan güçler böyle bir politikanın oluşturulmasına izin vermemektedir. Sorun bu dengenin değiştirilmesinde yatmaktadır.
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T

ürkiye’de 1980’li yıllar, basım teknolojisi açısından önemeli gelişmelere tanıklık etmiştir. Çeşitli avantajlar sağlayan yeni matbaa teknolojilerinin yanı sıra,
bilgisayar olanaklarının da tasarım ve basım işinde alabildiğine etkin kullanımı, iş
akışının hızlanmasını ve süreçlerin kolaylaşmasını sağlamıştır.
Ayrıca, bilgisayarlarla gerçekleştirilmeye başlanan sayfa tasarımı ve düzenlenmesi, basım işinde çalışanlara estetik başta olmak üzere birçok anlamda oldukça geniş
olanaklar sunabilmektedir. Bilgisayar teknolojisi ile ilk aşamada eski teknolojideki
dizgi ve pikaj işlemleri devre dışı kalmış ve puntoların ayarlanması, metinin dizilmesi, yazı ve görüntü alanlarının akslardan döndürülmesi, dekupe edilmiş görsel malzeme etrafında metin kullanılması ve renk kullanımı gibi birçok yeni olanak gazete
tasarımcıları tarafından kullanılabilir hale gelmiştir (Altun, 2006:127-129). Böylelikle bilgisayar kullanımı, gazetelerin tasarımında görsel unsurların ön plana çıkmasını
kolaylaştırmıştır.
Ancak, medya kuruluşlarının sürekli gelişen yeni teknolojilerden olağandışı bir
hızla yararlanmalarının ekonomi-politik bağlamı ve bu bağlam çerçevesinde oluşan
yeni sorunlar da dikkatle değerlendirilmelidir.
Bu sorunların en önemlisi, söz konusu teknolojilerin hemen tümüyle yurtdışında
üretilerek ithal edilmelerine bağlı olarak medya kuruluşları arasındaki rekabete farklı
ve yeni bir boyut eklenmesidir. 1980’ler boyunca, mali açıdan iyi durumda bulunan
medya kuruluşları yeni teknolojilere daha kolay erişebilirken, mali açıdan güçlü olmayan medya kuruluşları için yeni teknolojiler, mali yapılarını daha da zora sokan
yatırımlar anlamına gelmekteydi. Üstelik kullanılan teknolojinin “yeniliği” giderek
neredeyse bir fetişizm haline gelmiş ve medya kuruluşları arasındaki rekabetin tam
odağında yer almaya başlamıştı. Öyle ki, ürünün kalitesi, giderek kullanılan teknolojinin yeniliği ile ölçülür hale gelmekteydi. Ancak, 1980’den sonra medya grupları
arası rekabetin teknolojik göstergesi en “yeni” ve “hızlı” baskı sisteminin ithal edilmesi olurken, bu sistemlerin teknolojileriyle üretilecek gazetelerin tiraj ve satışlarında beklendiği kadar önemli bir artış olmadığı da görülmektedir. Bu ters gelişmenin
daha 1979’da eleştirisini yapan Hami Kartay (1980:29) da durumu şöyle özetliyor:
“Basınımızda son yıllarda hızla artan bir rekabetin açık savaşı her yönüyle israf oranını büyük ölçüde artırmıştır. Daha yıllarca kullanılabilecek makineler keGazeteciler Cemiyeti
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nara itilerek, çalışması tamamıyla dışa bağımlı çok renkli bir basın sanayii oluşturulmuştur. Rotatifler gidiyor, Web Ofsetler geliyor. Tabii beraberinde filmler ve
kalıplar geliyor. Böylece basım sanayiimiz gazete matbaacılığında en önde gelen
ülkeler arasında yer alırken dövize dayalı bu yenilemenin öbür yanında hükümet
yetkilileri de dünyada döviz için çalmadık kapı bırakmıyorlar. Bu, tam bir çelişkidir”
Özellikle 1980’lerin sonlarına doğru “plaza”lara taşınan basın kuruluşları arasın-

daki teknolojik yarışın giderek kızıştığı dikkati çekmektedir. Düşük faizli kredilerin
ve ithalat rejiminin sağladığı kolaylıklarla bu plazalar, “çamurlu yollar ve içlerinden
asit akan derelerin arasında bir uzay gemisi gibi” (Münir, 1993, s.181) görünümleriyle, varsıl medyanın bunca teknolojiperver tavrına karşın hiçbir gazetesinin 400 bin
tirajı geçemediği, toplam tirajın 3-4 milyon civarında dolaştığı bu yoksul ülkede,
hızla yükselebildiler. Bu simgesel yükselişin çalışanlar ve okurlar açısından iki temel
sonucu ortaya çıktı: toplam giderlerde ücretlerin payının düşüşü ve sektörde yoğun1

laşma . Bu iki olumsuzluk televizyon yayıncılığı ve internet gibi diğer medya sektörleri için de geçerlidir2. Teknolojik yeniliklerin ücretlerde genel bir düşüşe neden olduğu bilinen bir durumdur ve medya çalışanları bundan muaf değildir. Marx’ın İngiltere’de kitap basım atölyelerine yeni baskı makinelerinin girmesiyle birlikte işçilerin
durumunun giderek kötüleşmesi tespiti, teknolojik yeniliklerin vasıfsız emeğe olan
talebi artırarak nasıl daha düşük ücrete ve kötü istihdam koşullarına yol açtığını açıklamaktadır (Marx, 1986, 15. Bölüm).
Basın sektöründeki teknolojik savurganlığın bir benzeri de TRT radyo vericileri
konusunda gözlenmektedir. TRT 1980’lerin sonundan itibaren uzun, orta ve kısa
dalga vericilerini peyderpey devre dışı bırakmaya başlamıştır. Önce 100 KW Ankara
kısa dalga ve 150 KW İstanbul (Ümraniye) orta dalga vericileri 1989 yılında devre
dışı bırakılmış, bunu 240 KW Ankara (Etimesgut) uzun dalga vericisinin kapatılması
1

Yeldan (2001, s.80), imalat sanayi sektörü olarak basım, yayıncılık sektöründe ücret maliyetlerinin katma değer içindeki
payının 1980’deki yüzde 52 seviyesinden 1997’de yüzde 16 seviyesine gerilediğini, aynı dönemde sektörel yoğunlaşma oranının (CR4) 36.5’dan 57.4’e çıktığını belirtiyor. Ekzen (1999, s.95-96) ise gazete yayıncılığı sektöründe 1970’lerde yüzde 30’lar
dolayında olan ücret payının 1990’lı yılların ortasında yüzde altılar seviyesine düştüğünü, bunun ise ücretlerdeki genel gerileme
eğiliminin yanı sıra, yeni teknolojik yatırımlarla açıklanabileceğini belirtiyor. Kalça ve Arı (2013) ise gazete yayıncılığında
2012 için CR4 oranını yüzde 65.3 olarak hesaplamış ve piyasayı oligopol olarak tanımlamıştır. Yazıcı (2013) ise gazete yayıncılık grupları bazında 2010 verilerine göre yaptığı hesaplamada HHI değerini 1273.3 olarak hesaplamış ve sektörü orta derecede
yoğunlaşmalı sektör olarak tanımlamıştır.
2
Her ne kadar RTÜK (2014, s. 108) 6112 sayılı yasa ile yapılan düzenleme sonrasında televizyon yayıncılığı sektöründe
yoğunlaşmamım azaldığını ileri sürse de, Yazıcı (2013, s.149), 2010 yılı medya gruplarının Pazar paylarına göre yaptığı hesaplamada HHI değerini 2244 olarak bulmuş ve sektörü yüksek derecede yoğunlaşmış olarak tanımlamıştır. BTK’ya göre (2016,
s.31) internet servis sağlayıcıları sektöründe tek başına TTNET’in payı yüzde 71.2’dir. Ücretler açısından televizyon sektörü
gazete yayıncılığı sektörüne göre bir miktar daha iyi gözükse de, “havuz sistemi”, sendikasızlaşma ve bordro dışı ödeme nedenlerle çalışanların ücretleri giderek aşınmaktadır (Seçkin, 2004). Öte yandan, medya sektörlerinde ücretler konusundaki bir di ğer
olumsuz durum da kayıt dışı istihdamın yaygınlığıdır. 2009 TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri verilerine göre büyük medya
gruplarında kayıtlı çalışanların kıdem yılı ortalaması beş, kayıt dışı çalışanlarda bir yıldır; haftalık çalışma saatleri kayıtlı çalışanlar için ortalama haftada 50 saat, kayıt dışı çalışanlar için ise haftada 40 saattir; kayıtlı çalışanlarda ortalama ücret 1250 TL,
kayıt dışı çalışanların ortalama ücreti 560 TL’dir (Sözeri ve Güney, 2011, s. 35).
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ve sökülmesi izlemişti. İstanbul (Mudanya) orta dalga ve Erzurum uzun dalga vericileri ise 2008 yılında kapatılmış, İstanbul (Çatalca), İzmir (Torbalı), Antalya (Aksu),
Gaziantep, Denizli, Malatya, Trabzon, Mersin (Kazanlı) ve Diyarbakır (Çınar) orta
dalga vericileri ile Ankara (Polatlı), Ağrı ve Van uzun dalga vericileri yayın süreleri
günde 1-4 saate düşürülmüştür. 2015 yılı itibarıyla ise sadece 6 orta dalga istasyonu
kısa süreli ve çıkış güçleri düşürülmüş olarak yayına devam etmektedir: İzmir (Torbalı), İstanbul (Çatalca), Antalya (Aksu), Mersin (Kazanlı) 3, Trabzon ve Diyarbakır
(Çınar) (TRT, 2015, s.238). Bu konu, 12 Haziran 2012 tarihli TBMM Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Komisyonu görüşmelerinde dile getirilmiş ve TRT yönetimi, “tasarruf
gerekçesinin arkasına sığınarak ülkemizin sesinin diğer ülkelerden duyulmasını engellemekle” ve “boşalan frekansları komşu ülkelere kaptırmakla” eleştirilmiştir
(TBMM, 2012, s.36). Daha yeni teknoloji kullanan ve yüksek ses kalitesi olanağı
sunan FM vericilerinin ülke genelinde yaygınlaşması, eski teknoloji kullanan vericilerin bakım masraflarının giderek artması, bu vericilerin elektrik enerjisi harcamalarının görece fazlalığı ve meskûn yerlerde kalan verici antenlerin yüksek düzeyde
radyasyon yayma sorunu birer gerekçe olarak kabul edilebilir.
Ancak, AM vericilerinin deprem gibi doğal felaketler karşısında daha dayanıklı
olması ve geniş alanlara tek vericiden yayın yapabilme olanağı gibi stratejik nedenlerle benzeri bu teknolojinin tümüyle terk edilmesi doğru olmayacaktır. Öte yandan,
kent içinde kalmış eski verici istasyonlarının ve antenlerinin sökülmesiyle elde edilen
değerli kent arazileri (orta dalga İstanbul Ümraniye vericisi örneğinde olduğu gibi)
konunun arsa spekülasyonuyla da ilişkilendirilebileceği olasılığını akla getirmektedir.
Günümüzde medya kuruluşlarındaki teknolojik yeniliklerin birçoğu 1980’li yıllardan itibaren giderek analog teknolojilerin yerini alan dijital teknolojilerle doğrudan ilişkilidir. Basım sektörü dışında, özellikle radyo ve televizyon alanında da bilgisayarlar içerik üretimi ve yayıncılık bağlamlarında hızla dijitalleşmeye yol açmışlardır. Bugün artık Türkiye’de, basım sanayinden gazete yayıncılığına, radyo ve televizyon yayıncılığından sinemaya, haber ajanslarından oyun üretimine, tüm medya
sektörlerinde içerik üretiminin neredeyse tamamı, yayın ve dağıtım hizmetlerinin ise
büyük kısmı dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Öte yandan, 1980’ler sonrası, gerek radyo gerekse televizyon yayınları açısından
uydu yayıncılığı dönemi olarak da adlandırılabilir. 1980’lerden sonra Türkiye’de,
dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, radyo ve televizyon alanında uydu yayıncılığının çok önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir. Birçok iletişim teknolojisinde
3
Bu verici bölgesel yayınına ek olarak 18.00-20.00 saatleri arasında Türkiye’nin Sesi Radyosu Arapça servisi yayınlarını
da aktarmaktadır (WRTH, 2016).
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olduğu gibi uydu yayıncılığının da başlangıcından itibaren askeri-stratejik bir bağlam
bulunmaktadır.
Türkiye’deki uydu televizyonculuğu deneyimi, Amerikan askeri üslerine yönelik
televizyon yayınlarının (AFRTS) iletiminde kullanılan Intelsat V uydusundan ayrılan
bir bant genişliği üzerinden ilk kez 1985 yılında TRT televizyon yayınlarının iletimiyle başlamıştır4. Doğrudan Yayın Uydusu (DBS) olarak yörüngelerine yerleştirilen Türksat 1B, 1C, 2A, 3A, 4A ve 4B uydularının tümünde sivil haberleşme ve yayın olanaklarına paralel olarak, askeri amaçlara uygun donanım ve yazılım özellikleri
bulunmaktadır.
Türksat 1B uydusunun Ağustos 1994’de 42 derece Doğu boylamında yörüngeye
yerleştirilmesi Türkiye televizyon yayıncılığı teknolojisi açısından en önemli olaylardan birisidir. Türksat 1B uydusu Ekim 1996’da 31.0 derece Doğu pozisyonuna
kaydırılmış, Eylül 1996’da Türksat 1C’nin, 2001 başında da Türksat 2A (Eurasiasat)
uydusunun aynı pozisyona (42 derece Doğu) yerleştirilmesiyle de Türkiye 2000’li
yılların başında üç uyduya birden sahip olmuştur.
Daha sonra, Türksat 1B’nin ömrünü tamamlamasıyla 2006 yılında bu uydu devre
dışı bırakılmış ve 31.3 derece Doğu pozisyonu boşalarak uydu sayısı da ikiye inmiştir. 2008 yılında ise Türksat 3A 42 derece Doğu yörüngesine yerleştirilmiş, Türksat
1C ise Temmuz 2008’de 31.0 derece Doğu pozisyonuna kaydırılmış ve yine üç uydu
kapasitesine erişilmiştir. Türksat 1C’nin 2010 yılında devre dışı kalmasından sonra
iki uyduya inen kapasite Türksat 4A 2014 yılında fırlatılmasıyla tekrar üçe çıkmıştır.
Son olarak, 2015 yılında Türksat 4B haberleşme uydusunun 50 derece Doğu pozisyonuna yerleştirilmesi ve Türksat 2A’nın 2016’da devre dışı kalmasıyla tekrar aktif
üç uydu kapasitesi sürdürülebilmektedir.
Türkiye’nin eskiyen uydularının yerine yenilerini koyma ve band, kapsama alanı
ve yörünge çeşitliliğini sağlama planları bakımından başarılı olduğu söylenebilir. 42
derece Doğudaki Türksat 4A Ku bandın yanı sıra Ka bandına, 50 derece Doğu’daki
Türksat 4B ise Ku bandının yanı sıra Ka ve C bandlarına sahiptir. Her iki uydu ile
Avrupa, Orta Asya ve Afrika kapsama alanlarına ek olarak farklı ve ayarlanabilir
kapsama alanları da elde edilebilmektedir. Türksat 4B ile ilk kez 50 derece Doğu
yörünge konumu kullanılmış olup böylelikle Türkiye için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ayrılan 315, 42 ve 50 derece konumları kullanımı
4
Türkiye de uydu haberleşmesi için kurulan ilk örgüt, 1968 yılında kurulan PTT Peyk Telekomünikasyon Grup Başmühendisliğidir. Türkiye 1968 yılında INTELSAT’a üye olduktan sonra ilk yer istasyonunu (AKA-1) 1979’da işletmeye başlamıştır. 1985’te EUTELSAT’a üye olduktan sonra Türkiye ikinci yer istasyonunu da (AKA-2) yine 1985 yılında devreye sokmuştur.
5
31 derece Doğudaki son Türksat uydusu 1C’nin 2010 yılında devre dışı kalmasıyla bu yörünge kullanımı sona ermiştir.
Bu konum için 2013 yılında Eutelsat 31A uydusu A (Batı Avrupa) ve D (Türkiye) transponderleriyle devreye alınmıştır. Böylelikle 31 derece konumu boşaltılmayarak ileriki kullanım olanakları güvence altına alınmıştır. Bu şekilde, anlaşmalı olarak, bir
başka ülke adına bir konuma yerleştirilen uydular “paper satellite” olarak adlandırılmaktadır. Bu konuma (31 derece Doğu)
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güvenceye alınmıştır.
Türkiye’nin uydu deneyiminin başlarından itibaren kamuoyunda gündeme gelen
“milli uydu” tartışmaları, son yıllardaki bazı yeni gelişmeler çerçevesinde sürmektedir. Şimdiye kadar Türksat tarafından işletilen tüm uyduların yapımı ve uzaya gönderilmesi işlemleri tümüyle yabancı çokuluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir.
2018 yılında fırlatılması planlanan Türksat 5A (31 derece Doğu) ve 2019 yılında
fırlatılması planlanan Türksat 5B (42 derece Doğu) için de benzer durum söz konusudur. Bu uyduların yüzde 20 oranında yerli yapım olacağı öngörülmektedir.
Ancak, 2019 için gündeme alınan Türksat 6A’nın TUSAŞ tarafından büyük ölçüde “milli” olanaklarla tasarlanması ve üretilmesi planlanmaktadır (TÜRKSAT, 2015,
s. 9). Ne var ki, uydu tasarım ve üretimi konusundaki bu iyimser beklentilere karşın,
uydu fırlatma ve yörüngeye yerleştirme hizmetlerinde bir ilerleme sağlanamamış ve
bu alanın “milli” bir alana dönüşmesi için herhangi bir gelişme kaydedilememiştir.
Uydu fırlatma rampası konusunda Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanının özel bir sohbetinin yansıdığı gazete haberlerinin dışında herhangi bir gelişme bulunmamaktadır
(“Milli uydudan sonra milli rampa”, Milliyet, 13.6.2014). Yine de uydu fırlatma ve
yörüngeye yerleştirme hizmetleri için son dönemde farklı seçeneklerin değerlendirilmekte olduğu görülmektedir. Türksat 1A, 1B, 1C, 2A ve 3 A’nın Fransız
Guyanası’ndan Arianespace tarafından fırlatılmışken Türksat 4A ve 4B Rusya Federasyonu Baykonur (Kazakistan) üssünden Proton füzeleriyle fırlatılmışlardır. Türksat
5A, 5B ve 6A’nın da yine yabancı ülkelerden fırlatma ve yerleştirme hizmeti alınarak fırlatılmaları öngörülmektedir. Dolayısıyla “milli uydu” retoriğine dayalı tartışmaların uzun bir süre daha devam edeceğini düşünebiliriz.
2000’li yılların başlarındaki uydu kapasite fazlalığı konusundaki tartışmalar ise
bugünlerde küllenmiş gibidir. Bunda temel nedenin, talebin giderek artması olduğu
düşünülebilir. Türksat A.Ş.’nin uydu hizmetlerini doğrudan eve yayıncılıktan (DTH)
başka uydu internet, Vsat, SNG, teleport, dijital platformlar gibi uygulamalarla çeşitlendirmesi önemli bir etkendir. Buna ek olarak, özellikle yerel kanal talepleri için
multiplex paket yayın sistemlerindeki uygun tarife olanakları arz fazlasını makul
düzeylere çekmiş görünmektedir. 2015 yılı itibarıyla Türksat uydularının doluluk
oranı yüzde 95 olup yayın yapan TV sayısı 565; yayın yapan yurtdışı TV sayısı 102;
yayın yapan HD TV sayısı 95; yayın yapan 3D TV sayısı 1 ve yayın yapan radyo
sayısı 206’dır (TÜRKSAT, 2015, s.55).
Sayısal radyo ve televizyon yayıncılığı alanında belirsizlik halen sürmektedir.
2018’de Türksat 5A’nın yerleştirilmesi planlanmaktadır (TÜRKSAT, 2015, s.8). 2016 yılında devre dışı kalan Türksat 2A ise
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin X-Bant kapasite taleplerini karşılamak üzere salınımlı yörüngede çalıştırılmaktadır (TÜRKSAT,
2015, s.36).
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Türkiye’nin 1980’lerdeki renkli televizyona geçişte yaşanan karmaşaya benzer bir
sayısal yayıncılık deneyimle karşı karşıyadır. Analog frekans tahsisini yıllardır
yap(a)mayan RTÜK’ün, karasal sayısal frekansların planlama, tahsis ve ihale işlemlerini gerçekleştirebileceği şüphelidir.2013 yılında iptal edilen son karasal sayısal
frekans ihalesinden sonra durum iyice belirsizleşmiştir. Trafikteki araçlardaki radyo
alıcılarında kullanılacak karasal sayısal radyo yayıncılığına (T-DAB) geçilmesinde
de aynı belirsizlik söz konusudur. 2000 yılında yapılan “Türkiye Karasal Sayısal TV
Frekans Planı” ve “Türkiye Karasal Sayısal Radyo Frekans Planı” ile TRT’nin Ankara ve İstanbul’da başlattığı DAB ve DVB-T deneme yayınlarından başka henüz somut bir gelişme yoktur. Benzer şekilde, karasal vericilerin bir araya getirilerek tek bir
emisyon noktasından daha verimli çıkış yapılması ve buna bağlı olarak frekans
emisyonu kaynaklı sağlık ve verimsizlik sorunlarının azaltılmasını sağlayacak bir
girişim olan Anten AŞ’nin durumu da belirsizliğini korumaktadır. Bakanlar Kurulu
kararıyla 2007 yılında TRT ve 19 özel televizyonun ortaklığı çerçevesinde kurulan
Anten AŞ’nin sözleşmesi 2008 yılında Danıştay tarafından feshedilmesi sonrasında
2012 yılında 16 kuruluşun ortaklığıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş ise de 2013
yılında yapılan RTÜK karasal sayısal frekanslar ihalesi iptal edilince yeniden belirsizlik sürecine girilmiştir. Öte yandan, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
(RATEM) tarafından 2011 yılında kurulan RATEM Akademi ve 2012 yılında tamamlanan “Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezlerinin Kurulması Projesi” ile oluşturulan meslek standartları çalışması, sektörde sayısal karasal yayıncılık
konusunda belli bir birikimin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ancak, bir alternatif olarak gelişen uydu platform yayıncılığı, IPTV, Akıllı TV ve Web TV teknolojilerinin,
karasal sayısal yayıncılığın geleceğini belirsizleşmesinde bir etken olduğu görülmektedir.
Öte yandan, IPTV konusunda alt yapı ve içerik bakımından vaat edilen düzeyde
gelişme sağlanamadığı görülmektedir. Akıllı TV ve Web TV gibi internet tabanlı
yayıncılık teknolojileri ile arasındaki sınırların belirsizleşmesi yanı sıra, bazı Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi kentlerde uydu ve karasal yayın antenlerine kısıtlama getirilmemesi, Türkiye’de IPTV’ nin başarısını önemli ölçüde engellemiştir (Çalışır,
2016). 2016 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam IPTV abonesi sayısı 618.784 olarak
gerçekleşmiştir; yine 2016 yılı itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.163.04’dür;
bunun 835.016’sı sayısal kablo TV abonesidir (BTK, 2016, s. 67).
Türkiye’de ise internetin 1992’de 64 kbs’lik tek bir yurtdışı hatla başlayan serüveni bugün, 16-74 yaş grubundaki bireylerde kullanım oranının yüzde 61,2; erişim
imkânına sahip hanelerin oranının yüzde 76,3 olduğu (TUİK, 2016); sabit geniş bant
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internet abonelerinin aylık ortalama kullanımının 65,8 GB, mobil geniş bant internet
abonelerinin aylık ortalama kullanımının 1,6 GB seviyesinde gerçekleştiği ve internet abone sayısının yıllık yüzde 20 oranında artığı (BTK, 2016, s.32) devasa bir sisteme evirilmiştir. Öte yandan, geniş bant internet erişimi artmakla birlikte mobil geniş bant erişim oranı (yüzde 41.9) sabit hat geniş bant erişim oranına (yüzde 9.8) göre daha fazladır.
Bu durum mobil telefon abone sayısındaki hızla artışla ilgilidir. 2016 itibarıyla
mobil telefon abone oranı 0-9 yaş aralığındaki nüfusu hariç mobil yüzde 106,7’dır
(BTK, 2016, s.40). Fiber ve bakır kablo sabit hat yatırımlarının düşük düzeyde kalmasına karşın mobil hat yatırımlarının yüksek düzeylere çıkması, bir gelişmişlik göstergesi olmaktan çok plansızlık göstergesi olarak değerlendirilebilir. Xu vd. (2014)
tarafından 2011 ABD verilerine dayanarak yapılan bir analizde, sabit hat geniş bant
internet hızının düşük ve erişimin kalitesiz olduğu bölgelerde abonelerin mobil geniş
bant internet kullanımına daha çok yöneldiği saptanmıştır. Sabit hat geniş bant internet hızının düşük ve erişimin kalitesiz olduğu bölgeler genellikle gelişmişlik düzeyi
nispeten düşük olan bölgelerdir. Dolayısıyla, mobil geniş bant internet erişiminin
sabit hat geniş bant internet erişimine göre daha hızla artması bir başarı olmaktan çok
bir altyapı sorunu olarak değerlendirilebilir. Nitekim OECD ülkeleri arasında sabit
geniş bant internet erişim oranı en düşük ülke Türkiye’dir (BTK, 2016. s.37).
1996’da Türkiye Ulusal İnternet Altyapı Ağı TURNET’in kurulması ve 1997’de
ULAKNET’in akademik ağ olarak ayrılmasıyla ikili bir ağ yapısı ortaya çıkmıştı.
1999 yılında TURNET altyapısı sonlandırılarak TTNET devreye alınmıştı. TTNET
ve ULAKNET altyapılarının her ikisi de birer kamusal işletme olarak örgütlenmişti.
2005 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesi ile TTNET ayrı bir anonim şirket olarak yeniden örgütlenmiş ve 2006 yılı Mayıs ayında TTNET AŞ kurulmuştur. Özelleştirme sonucunda Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi Lübnan merkezli Oger
Telekom’a geçmiş, Hazine hisseleri yüzde 30, IMKB’de işlem gören halka arz hisseleri ise yüzde 15 olarak belirlenmiştir. TTNET’in tüm hisseleri ise Türk Telekom’a
aittir. Ekonomik ve politik açıdan çok tartışılan bu özelleştirmenin sonucunda Türkiye’de tüm internet alt yapısında kamu tamamen devre dışı kalmıştır. Bu özelleştirmenin ilk yıllarında Türkiye, gerçek bir “evrensel hizmet” ilkesini yaşama geçiremeyen, kamusal denetimi ise uluslararası tahkim nedeniyle sınırlanan bir ülke konumuna düşmüştür (Geray, 2016).
2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu adıyla kurulan ve 2008 Kasım ayında
yapılan yasal düzenleme ile adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilen kurumun kendisinden beklenen kamusal düzenleyici rolü yeterince yerine getirdiği söylenemez. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun daha çok uluslararası
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piyasa yapıcılarının çizdiği çerçeve içinde hareket edebildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özelleştirmeye dayalı yeniden yapılandırma sürecinde Türk telekomünikasyon sektörü, küresel aktörlerin politika önerileri doğrultusunda, “neredeyse bütünüyle kendi kendini düzenlemeye ve piyasa güçlerine terk edilmiştir” (Başaran,
2010, s.329). 2000’li yılların başlarında hızlanan özelleştirme ve kuralsızlaştırma
sürecinin artık mevcut kamu tekelinin yerine bir küresel sermayeli ticari tekel oluşturulmasına hizmet ettiği görülmektedir. Telekom sektöründe hızlı özelleştirme ve kuralsızlaştırma taraftarlarının ileri sürdüğü vaatlerin büyük ölçüde gerçekleşmediği de
ortadadır.
Türk Ceza Kanunu’na 1991 yılında 525a, 525b, 525c ve 525d fıkralarıyla yapılan
eklerle getirilen ve daha sonra da 2004 yılında yasalaşan yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki Onuncu Bölüm altında Bilişim Suçları başlığıyla 243-246. maddelerde yapılan düzenlemelerle, bilişim sektöründe geç de olsa belirli bir yasal çerçeve oluşturabilmiştir. Ancak, özellikle internet konusunda tutucu, yasaklayıcı bir anlayışla ve
ilgili tarafların katılımına açık olmadan yapılan yasal düzenlemeler interneti bir özgürlük alanı olmaktan giderek uzaklaştırmıştır. Birçok sivil toplum örgütü tarafından
“internet sansürü” olarak nitelendirilen bu düzenlemeler için ilk girişim, 2001 yılında
3984 sayılı RTÜK yasasını değiştiren 4756 sayılı yasa ile yapılmıştı. Bu yasal düzenleme ile internet yayıncılığı Basın Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek web sitesi
yayınlamaya ilişkin sıkı yönetsel kurallar getirilmeye çalışılmıştı. Cumhurbaşkanı A.
N. Sezer’in veto etmesiyle bu yasa tasarısı yeniden TBMM’nde kabul edilerek 2002
yılında yasalaşmıştı ve internet üzerinden yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden
doğacak zararlarla ilgili olarak Basın Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme
bağlandı. Bu kez A. N. Sezer onaylamak durumunda olduğu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü6.
Anayasa Mahkemesi 12.6.2002 tarihinde yasanın bazı maddelerinin yürütmesini
durdurmuş, ancak internetle ilgili maddeye ilişkin bir karar almamıştı. Daha sonra,
2004 yılında 5187 sayılı yasa ile Basın Kanunu değiştirilmiş ve internetle ilgili bu ek
madde kaldırılmıştır. Bir süre için gündemden düşen bu tür interneti kontrol girişimleri, daha sonra 2006 yılında yeniden yasama organı gündemine taşınmış ve hazırlanan yasa tasarısı çeşitli değişikliklerden sonra 5651 sayıyla ve “İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” başlığıyla 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile

6

Cumhurbaşkanı A. N. Sezer’in veto gerekçesi ve özellikle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusunda basın özgürlüğü ve kamu düzeni dengesi bakımından yaptığı mükemmel tespitler, hem akademi hem de medya dünyası için öğretici
niteliktedir. Bkz.: https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari-ahmet-necdet-sezer/1720/5184/4756-sayili-radyo-vetelevizyonlarin-kurulus-ve-yayinlari-hakkinda-kanun-basin-kanunu-gelir-vergisi.html (Erişim: 1.2.2015).
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internet içeriklerine erişimin kısıtlanmasına yeni bir yasal çerçeve oluşturulmuştur.
Kamuoyunda çok tepki çeken Youtube, Twitter erişiminin engellenmesi gibi bir çeşit
sansür sayılabilecek uygulamaların bu yasa çerçevesinde kolaylıkla yapılabildiği
görülmektedir. Özellikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yargı kararı olmaksızın yönetsel bir kararla internet erişimini sınırlayabilmesi birçok sivil toplum
kuruluşu tarafından sert bir şekilde eleştirilmektedir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu değiştiren 5397 sayılı yasa ile 2005 yılında kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı başlangıcından bu yana tartışmaların odağında olmuş,
iletişim özgürlüğü karşısında kamu güvenliğini kollamakta aşırıya kaçmakla eleştirilmiştir 7. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 5397 sayılı yasanın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili kimi maddelerini 2005 yılında Anayasa Mahkemesi’ne götürmüş ancak Mahkeme 2009 yılında kısmi iptal kararı vermiştir. Bu eleştirilerin hiçbirine kulak asmayan Hükümet, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra
ani bir kararla 15.8.2016 tarih ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nı kapatmış ve yetkilerini bütünüyle BTK’ ya
devretmiştir.
Bu yazıda, Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan bu yana iletişim alanında ortaya
çıkan hızlı teknolojik gelişmelerin günümüz medya kuruluşlarına etkilerini çeşitli
boyutlarıyla değerlendirdik. Bunlar arasında, uydu yayıncılığı ile bilgisayar tabanlı
dijital yayıncılığın önemini vurgulamaya çalışarak yeni olanak ve sorunları toplumsal bir perspektifle incelemeye çalıştık.
Söz konusu yeni teknolojilerin bir yandan medya kuruluşlarında özellikle içerik
üretimi ve yayını/dağıtımı alanlarını önemli ölçüde kolaylaştırdıklarını, ancak diğer
yandan da beraberlerinde önemli bazı sorunları da getirdiklerinin altını çizdik.
Kendisi teknoloji geliştirmeyip çoğunlukla ithal eden ve bunu genellikle hızla ve
neredeyse gözü kapalı bir şekilde gerçekleştiren teknolojiperver bir toplumda ortaya
çıkan sorunların çözümünün, salt teknik değil politik bir bağlamda olanaklı olduğu
görülmektedir.
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özümsüzlük ve sürekli bunalım sebebiyle aralıksız yakınma süreciyle bıkkınlığın
doruğuna erişmiş olan toplum, Demirel’in Milli Cephe hükümetinin Turgut Özal
aracılığıyla hazırlattığı “24 Ocak 1980 İstikrar Kararları”nı kurtarıcı olarak karşıladı.
Ancak bunun getireceği sakıncaların tartışılmasını açıkçası muhalefeti engellemek,
bir yandan da değişimin gerektirdiği yasal düzenlemeler ve kurumları hazırlamak
amacıyla Silahlı Kuvvetler 12 Eylül 1980 eylemini yaptı ve basın özgürlüğünü de
askıya aldı.
Muhalefetin gazete satışlarını artırdığı inancı daha 1940’da topluma yerleşmişti.
1946’da yüz bini bulan gazete günlük satışları 1950’de 300 bini, 1960’da 1.4 milyonu 1980’de ise 3 milyonu bulmuştu. Ancak siyasetçilerin politika üretmemeleri ve
ekonomik sorunların durmadan yinelenen çözümsüzlükleri karşısında basında magazinleşme eğilimi 1970’lerden itibaren artmaya başlamıştı. Özellikle ofset baskı ve
renkli resim kullanımı giderek sorunların daha gayri-ciddi şekilde sunulmasına yol
hazırladı. Bu dönemde Türkiye’de ilk kez, doğal olarak muhalif niteliği ağır basan
bir siyasi mizah dergisinin (Gırgır) beş yüz bin gibi dünyada hatırı sayılır bir tiraja
ulaşması, kamuoyundaki ilgilenme odağının nasıl değiştiğini gösteriyordu. Bunun
yanı sıra gazetelerin satış artırmak için promosyon yöntemlerine başvurması da (Ev,
daire dağıtmak vb.) iyice gelişmişti.
12 Eylül ile birlikte özgürlüklerin kısıtlanması ve 24 Ocak kararlarıyla kurulan
tam liberal ekonomik düzenin tartışılmasına izin verilmemesi uzun sürecek bir depolitizasyon sürecini başlattı. Günde 20-25 kişinin hayatına mal olan anarşinin sona
erdirilmesinin karşılığı olarak yeni düzenin muhalefetsiz benimsenmesi arzulanıyordu. Toplumun geri dönülemeyecek yeni bir yapılanmaya sürüklendiği ve o güne kadar savunulan ideolojilerin yeni dönem için gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesiyle bu oluşuma ilk açık karşı muhalefeti Arayış isimli dergisiyle Ecevit başlattı. Tutuklanarak hapse atılmayı da göze almıştı.
Türkiye’yi liberal ekonomi rayına iyice oturtmayı kararlaştırmış olan çevreler konuların tartışılmamasında son derece kararlıydılar ve bu amaçla 1980-84 arasında
gazeteci, yazar ve sanatçılara verilen mahkûmiyet kararları 316,5 yıla ulaştı. 796 gazeteci hakkında açılan 632 davadan 218’i hapis cezasıyla noktalandı. Sakıncalı sayıGazeteciler Cemiyeti
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lan 237 kitap yasaklandı, 133 bin adet kitap yakıldı. Bunların hemen hepsi sol yayınlardı.
Sadece aşırı solun değil, Kemalist ve sosyal demokrat eğilimli yayınların da engellenmesine karşılık sağın önü iyice açıldı. Nurculuk akımının övgüsü ve yayınlarına 12 Eylül döneminde göz yumulması dikkatlerden kaçmaz. Anlaşılmaktadır ki 27
Mayıs 1960 hareketi ‘diktatörlük+irtica’ eğilimlerine karşıtlığın ürünüydü ve bunlara
yönelen DP’yi tam tasfiye amacını güdüyordu. Başardı da, DP bir daha aynı isimle
canlanamadı. 12 Eylül 1980 eylemi ise artık varlığının yararlı olmaktan çıktığına ve
aşırı sola desteklikten başka bir şeye yaramadığına inandığı CHP ve Kemalizm’i tam
tasfiye etmek amacını güdüyordu. Nitekim Atatürk’ün partisinin kapatılmasıyla yetinilmedi, Milli Güvenlik Konseyi Atatürk’ün mirasçısı hakkına sahip çıktı vasiyetini
değiştirdi ve yepyeni bir Atatürkçülük kavramı oluşturdu.
Medyadaki muhalefeti siyasi önlemlerle frenlemenin yanı sıra ekonomik önlemler
de gündeme getirildi ve kabul gerekir ki bunlar öncekilerden de daha etkili oldu. 24
Ocak 1980 kararlarını hazırlayan ve askeri yönetim süresince ekonomi politikalarını
yöneten Turgut Özal’ın uygulamaları çerçevesinde önce, kâğıdı basına yaklaşık 4/5
oranında ucuza aktaran devlet sübvansiyonu kaldırıldı. Bu durumda ancak sermaye
gücü kuvvetli yayınlar ayakta kalabilecekti. Açıkçası özel teşebbüsten reklam alabilenler için yaşam olanağı vardı. Onların da sadece tüketiciliği teşvik eden yayınlara
destek olacağı buna muhalif olanları yaşatmayacağı sır değildi. Nitekim Cumhuriyet
bile kapanmak tehlikesi karşısında bir açıklama yapıp liberal ekonomiye karşı olmadığını ilan etmekle ayakta kalabildi. Anımsatmakta yarar vardır ki, 1971’de gazetelerin reklam gelirlerinin yüzde 50’si resmi ilanlardan oluşurken 1980’e varıldığında bu
yüzde 6.8’e düşmüştü. Kâğıt fiyatlarındaki düşüşle reklama bağımlılığın doruğa
çıkması, sermaye gruplarının medyaya sahip olma girişimlerine büyük bir ivme kazandırdı. Hele televizyon yayıncılığı da başlayıp mali kaynak gereksinmesi çok büyük ölçülere varınca medya tamamen “gazeteci patron”ların yerine “iş adamı patron”
ların kontrolüne girdi.
1980 öncesinde de iş adamlarının basın dünyasına girdiği görülmüştü. Ancak
bunların basının toplumsal işlevini göz ardı ettiklerini söylemek güçtür. Oysa yeni
oluşum, yapılan yatırımları ve rejime verilen desteğin karşılığını almak amacını güdüyordu. Dolayısıyla gazete politikaları ve yapılacaksa muhalefet toplumun değil,
patronun gereksinmelerine göre biçimlendirilmeğe girişildi. Gerek reklam pastasındaki payı yükseltmek, gerekse çeşitlilik ihtiyacını karşılamak amacıyla bu patronların
kartelleşme eğilimini hızlandırdıkları görüldü. Aynı grubun içinde bir hatta daha fazla televizyon istasyonu, radyo, birkaç gazete, düzineyle dergi ve haber ajansını toplayan grupların, toptan bir patrondan bir başkasına satılmasıyla, gazetecinin de kişili480
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ğine bakılmadan farklı görüşlere teslim edilmesi dönemi başladı. Medya aleminde
bunalım yaratan ve basın mensuplarında özel bir muhalefet duygusu uyandıran ortamı daha iyi anlatabilmek için 1980, 1990’lar ve 2001’de mevcut olan ve yok olan
grupları liste halinde vermeye çalışacağız.
1980: Hürriyet-Medya (Sabah)-İhlas (Türkiye)-Aydın Doğan (Milliyet)-Asil Nadir (Güneş)-Tercüman
1990’lar: Aydın Doğan-Medya-Çukurova-Cem Uzan-İhlas-Doğuş-Erol Aksoy –
Bayındır.
2001: Aydın Doğan-Çukurova-Doğuş-Cem Uzan-Bayındır İhlas.
Bu holdinglerin her birinin bankalara ve sayısız ticaret gruplarına sahip olduklarını da anımsamak gerekir.
Bu aşamaya varılmasında askeri yönetimi izleyen Turgut Özal iktidarının basın
politikası da etkili oldu. Medyadan gelen muhalefeti önlemek için askeri rejimden de
daha katı uygulamalar yürütüldü. 1984-1989 arasında 2627 gazeteci hakkında 1820
dava açıldı 12.8 milyar lira para cezasına hükmedildi. 26 gazeteciye 784 yıl mahkûmiyet verildi. 1990’da ise 302 gazeteci için 2814 yıl hapis, 223 hukuk davasında 64
milyar lira tazminat istendi. Bir yandan da iktidarın etkinliği giderek artan Televizyon yayınları üzerinde tam bir kontrol kurması ve yaptığı suçlamalara muhalefetin
yanıt hakkını reddetmesi tepkileri artırdı. Bu arada 1984’den itibaren artan PKK eylem ve terörü dolayısıyla kısmen kışkırtıcı bulunarak, kısmen ise nesnel bakışlara
izin verilmemesinden ileri gelen cezalandırmaların bu rakamların artmasına sebep
olduğunu da anımsatmalıyız.
Demokraside ilerledikçe muhalif yazarların öldürülmesi olaylarının hızla arttığına
da dikkati çekmek gerekiyor. 1908-1922 arasında sadece dokuz basın şehidi varken
1923-1974’de yani elli yılda hiç yoktur. 1974’den günümüze kadar ise biri Kıbrıs
savaşında olmak üzere 44 şehit verilmiştir. Başta Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Turan
Dursun, Ahmet Taner Kışlalı olmak üzere bunlar tamamen siyasi görüşleri sebebiyle
öldürülmüşlerdir.
Toplumsal sorunların çözümlenmesindeki sıkıntılar karşısında kısa vadeli mesajların tutarsız kalması üzerine liberal basın apolitizmi ve magazinselleşmeyi teşvik
ederken muhalif durumuna düşen iki kesim farklı tutumlar içine girdi. Her iktidara
gelenin hoşgörüyle bakmasından yararlanarak dinci kesim, dine dayalı bir rejim için
açıkça yayına girişti. Kendi içindeki görüş ayrılıklarına rağmen (Milli Gazete, Zaman, Yeni Şafak, Akit farklılıkları) kamuoyunda genel bir olumlu hava yaratarak
1995 seçimlerinden Refah’ın birinci parti çıkmasını da sağladılar.
24 Ocak’ta kararlarıyla Türk toplumunun geri dönülemeyecek şekilde adeta yokuş aşağı inen bir vagonun içine yerleştirilmesiyle asıl bunalıma giren solcu ve aydın
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kesim oldu. 21. yüzyıla girerken ulusal yazılı basının, siyasal eğilimler açısından
günlük satış sayılarına göre gruplaşması şöyleydi:
Liberaller
:
4.000.000
Ilımlı dinci+milliyetçi
:
500.000
Radikal dinci :
:
140.000
Sol
:
50.000
Bu vesileyle özel televizyonların tamamen büyük sermayenin kontrolünde olduğunu anımsatalım. Dikkate alınması gereken, 1999 Genel Seçimlerinde 7 milyon
kadar oyla ülkenin birinci partisi durumuna geçen Demokratik Sol partinin de, 2.5
milyon oyuna rağmen meclise giremeyen Sosyal Demokrat CHP’nin de yayın organlarının bulunmamasıdır. Bu ikisinin dışında kalan beş solcu parti ise genel oyların
yüzde 1,5’una eşit olan 473 bin oy almışlardı, buna karşılık sayısız fraksiyon yayınları bulunuyordu. Bu ortamda Altıok ve Kemalizm’i yeni yapılanmayla nasıl bağdaştırabileceklerini çözümleyememiş olan CHP’lilerin yerine İşçi Partisi ve sözcüsü
Aydınlık Kemalizm’in savunuculuğuna soyundu. Aynı şekilde, Marksist sol basının
sıkça gündeme getirmiş olduğu “Devletin ortadan kalkması gerektiği” tezi İkinci
Cumhuriyetçi ve Liberal kesimce benimsenip devletin özel teşebbüs tarafından çıkar
aracı haline getirilmesi ve küreselleşme içinde eritilme çabaları üzerine, Kemalizm
gibi Ulus-Devlet kavramının savunması da aynı sol tarafından benimsendi. Ancak
seslerini yeterince işittiremediklerinden emekçi kesimin ve sendikacılığın savunması
da büyük sermayenin egemenliği altındaki liberal basının insafına kalmış oluyordu.
Oy endişesiyle liberal kesimden açık muhalefet görmeyen dinci kesim ise imamhatip okulları ve türban konularında olduğu gibi hem iktidardayken hem de muhalefetteyken basında kampanyalarını açıkça sürdürebildi.
Sürekli yakınmaya katkı
Toplumsal yapısını çağdaş düzeye eriştirme çabası içinde bulunan Türk basınının
ve özellikle toplumu silkeleme, uyandırma aracı olarak muhalefetinin, kamuoyunda
nasıl algılandığını belirlemek için kamuoyu araştırma kurumlarınca yapılan çalışmaların tanıklığına başvuracağız. Bunların içinden özellikle basında yayınlananları seçerek medyanın kendisine yöneltilen eleştirileri algılayış tarzını da ortaya koymağa
çalışacağız.
Toplumumuzun sürekli ekonomik ve siyasal bunalım yaşadığı, enflasyonun kronikleşmesiyle kitlelerin sorunlara kesin çözüm getirecek kurum arayışına girdiği
1990’ların başından itibaren Türkiye’de ‘güven’ odaklı araştırmalar yoğunlaştı.
1990’da Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden Ergüder, Ahmet Esmer ve Ersin
Kalaycıoğlu’nun yönetiminde düzenlenen “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” konulu ka482
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muoyu araştırmasında elde edilen sonuçlar şöyledir:
Güvenirim
Çok
Silahlı Kuvvetler
60.7
Dini Kuruluşlar
39.1
TBMM+Siyasetçiler 28.2
Basın
15.6

Oldukça
30.7
28
29.3
27

Güvenmem
Pek
Hiç
6.6
2.0
2.2
10.9
24.7
17.2
39.7
17.7

Daha sonra PİAR şirketinin 1993, 1997 ve 1999’da, Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etütler Vakfı’nın 1997’de, KONDA şirketinin 1996’da yaptıkları araştırmalarda hep
aynı sonuçlar ortaya çıktı ve basın tarafından kamuoyuna aktarıldı: Ordu güvenilirlik
açısından daima en üst düzeyde bulunuyor, siyasi kurumlar onun yarısından biraz
fazla oy alıyor, basın ise daima en aşağıda ve silahlı kuvvetlerin üçte ya da dörtte biri
kadar güvene sahip bulunuyordu. Bir demokraside en büyük güvenilirliliği askerlere
taşıtmanın çarpıklığı bir yana medyanın kendi güvenilirliliğinin düşüklüğünü böylesine itirazsız kabul etmesinin kökeninde toplumu bilgilendirmekten çok yönlendirme
çabalarının ağırlık taşıdığının bulunduğu bir gerçektir. Nitekim seçim, referandum
gibi olaylarda her yayın organının tuttuğu akımı gözü kapalı en üstte gösterme çabalarının da pek çok çarpıtma örneğine rastlıyoruz. 1980’lerin sonunda İstanbul belediye başkanlığı için Dalan’ın adaylığını desteklerken olduğu gibi 1994 Belediye, 1995
ve 1999 milletvekili seçimlerinde de her gazete kendi partisini peşinen galip ilan ediyordu. Gerçekleri değil özlemleri yansıtma tutkusunun en ilginç örneğine 2001 Şubat’ında Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasındaki söz düellosu vesilesiyle dinci kesimin yorumlarında rastladık. 28 Şubat 1997 ültimatomu sonucu iktidarı
kaybetmesi ve Ecevit’in bundan yararlanarak iktidara gelmesine kızgınlığını bir türlü
affedemeyen dinci sözcülerinden Yeni Şafak alelacele yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasında ülkenin en güvenilir kurumu olarak ilk kez Cumhurbaşkanını kaydetmiş,
diğerleri eski alışılmış yerlerinde bırakılmıştı. Ancak bir ay sonra Cumhurbaşkanı
Sezer’in hem laiklik hem de türban konusunda dinci kesimin görüşlerini reddeden
açıklamalar yapması üzerine bu basın muhalif tutumuna tekrar büründü ve manşetten
en iri harflerle verdiği haberlerle cumhurbaşkanının yetersizliğini ileri sürdü.
Sonuç olarak, Türk toplumunun kesin kararlı olarak çağdaşlaşma hedefine yöneldiği 1920’de başlayan değişme sürecinin -Dünyanın geçirdiği ve bizi de etkileyen
köklü değişmelerin de yönlendiriciliği altında- günümüzde de devam ettiğini ve henüz istikrarlı bir temele oturmamış olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu koşullarda
toplumun yeni yapılanmasına eleştirileriyle katkıda bulunması beklenen muhalif basının da tutarlı bir yöntem ve ilkelere kavuşamamış olduğunu hatta iktidarda bile
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kontrol görevi değil muhalefet yapma gibi ender rastlanır çarpıklıklara rastlandığını
söyleyebiliriz. Dolayısıyla, özellikle demokrasiye geçişten sonra basının toplumda
sosyal ve ekonomik çözümsüzlüklerden doğan “Sürekli Yakınma” alışkanlığına formül önermek yerine, aksine eğilim farkı gözetmeden, oluşumu körüklediğini kabul
etmeliyiz.
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Dilruba Çatalbaş

Y

eni Dünya Düzeni’ne entegre olmaya çalışan Türkiye’de 1990’ların başından
itibaren elektronik yayıncılığa egemen olan pazar mantığının sonucu, 30 yıla
yakın bir süre TRT eliyle yürütülen devlet tekelinin de facto olarak yıkılmasıyla yayıncılıkta karma bir sisteme geçildi. Fakat 1990’larda Türk elektronik yayıncılığının
gelişimini belirleyen siyasal, ekonomik ve sosyal ortamın çehresi bir önceki on yılda
çizilmişti. Başka deyişle, Türkiye’de son yirmi yıldır radyo ve televizyon alanında
yaşanan değişimlerin bütün çapraşıklıkları, zıtlıkları ve anlaşılmazlıkları, 1980’lerin
darbe, depolitizasyon, ekonomik liberalizm, siyasal muhafazakârlık eğilimleri ve
1990’ların popüler demokrasi özlemleri, ticari pragmatizm, ekonomik kriz ve küresel
etkilerinin içinde gizliydi. Bu nedenle elektronik yayıncılığın yakın geçmişini içermesi planlanan bu bölüm, kronolojik bir anlatım olmanın ötesinde radyo ve televizyon yayıncılığının son 20 yılını ülkenin yakın geçmişi içinde yeniden kurgulamayı
denemektedir. Söz konusu dönemde elektronik yayıncılık sektörü, kendisini biçimlendiren önemli siyasal, sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel, teknolojik olgu ve çerçevesinde ve olabildiğince bütünsel ve eleştirel bir bakış açısıyla anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır.
Darbe, depolitizasyon, ekonomik liberalizm ve siyasal muhafazakârlık
1970’lerde Türkiye’de aşırı bölünme ve kutuplaşmanın yol açtığı bir siyasal kriz
yaşandı. Fahri Korutürk’ten boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına bir türlü seçim
yapılamaması sağ ve sol gruplar arasındaki silahlı çatışmalar, ülkede yaşanan ekonomik darboğaz ve 24 Ocak ekonomik kararları Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak 12 Eylül 1980 askeri darbesine zemin hazırladı. Bu dönemi belirleyen
iki önemli ve ayrılmaz süreç askeri hükümet tarafından gerçekleştirilen anayasal değişiklik ve onu izleyen ANAP hükümetleri tarafından yürütülen ekonomik yeniden
yapılanma idi.
Üç yıl süren askeri rejimin en önemli ve uzun soluklu tasarrufu, yeni bir anayasanın kabulüydü. Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi tarafından oluşturulan
yeni anayasa, bir referandumda yüzde 92 evet oyu alarak 7 Kasım 1982’de kabul
edildi. 1961 Anayasası’nın aksine, 1982 Anayasası, askerlerin gözünde daha önceki
yıllarda devlet otoritesinin çökmesine neden olan geniş liberal düzenlemelerden özelGazeteciler Cemiyeti
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likle kaçınmaktaydı. Feroz Ahmad’ın gözlemlediği gibi “1961 Anayasası Türk toplumunun politize olmasına izin vermişken 1982 Anayasası bu süreci tersine çevirmeye” (1985:221-2) çalıştı. 1961 Anayasası, 1950’lerde yaşanan Demokrat Parti iktidarına benzer, “büyük parlamenter çoğunluğa dayalı otoriter partizan rejim(ler)in” iktidara gelmesini engellemek için yürütme gücünü dengelemeyi hedeflemişken (Tachau
ve Heper, 1983), 1982 Anayasası devletin toplum üzerindeki otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan maddeler içeriyordu. Örneğin, meslek örgütleri, işçi sendikaları ve
üniversitelerin siyasete katılımı yasaklanıyor ve işçilerin endüstriyel haklarında bir
dizi kısıtlamalar getiriliyordu. Yeni Anayasa, ayrıca, geniş düzenlenme ve atama
yetkilerine sahip bir Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kurarak üniversitelerin özerkliğini de ortadan kaldırıyordu. Ordu, siyasal haklara getirilen kısıtlamalarla, 1970’li
yıllarda aşırı sağ ve sol tarafından nüfuz edilmiş dernekler, üniversiteler ve sivil bürokraside bir depolitizasyon eğilimi başlatmayı umuyordu. Kitlelerin depolitizasyonu
için ise ilk ve ortaokullarda zorunlu ders kapsamına sokulan dine önem verilmekteydi.
1980 askeri darbesinin faaliyetlerini önemli ölçüde sınırladığı kurumların başında
kitle iletişim araçları geliyordu. Daha önceki askeri müdahalede Türkiye radyolarına
yapıldığı gibi TRT, ilk el koyulan kurum oldu ve darbenin mimarları, halka radyo ve
televizyonda yayınlanan bildiriler ile ulaştılar. Bu dönemde TRT, bölgesel ve il radyolarının dışında, TRT-1, TRT-2, TRT-3 adını taşıyan üç ulusal radyo yayını gerçekleştirmekteydi. Tek kanaldan ve siyah-beyaz yayın yapan TRT televizyonunda ise
1972’de reklam yayınların başlamasından sonra teknik alt yapı ve kapsama alanı açısından ciddi ilerlemeler kaydedilmişti. Türk izleyicilerinin yabancı ve özellikle Amerikan dizi ve programlarıyla tanışmaları da yine bu dönemde olmuştu.
Darbenin hemen ardından TRT’nin başına emekli bir tümgeneral olan Macit Akman’ın getirilmesi, kurumu askeri hükümetin yakın kontrolüne soktu. 1981 TRT Genel Yayın Planı, ağırlıklı olarak işlenecek konular arasına “anarşi ve terör” konusunu
almış ve Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümünün özel programlar ile anılması
kararlaştırılmıştı. Bu tercihlerde kuşkusuz 12 Eylül rejiminin aşırı sağ ve sol akımlara karşı bir Atatürkçülük düşüncesini güçlendirmek istemesi de rol oynuyordu. Bu
dönemde askeri hükümetin TRT üzerindeki baskılarına en çarpıcı örnek, Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı romanından kurum için çekilen bir televizyon dizisinin, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluş mücadelesi ve Cumhuriyetin kurucuları hakkında
“istenmeyen izlenimler” verdiği gerekçesiyle 1983 yılında yasaklanmasıydı. TRT
Genel Müdürü Macit Akman, Başbakan Bülent Ulusu’nun isteği üzerine Yorgun
Savaşçı’nın bütün kopyalarına el konduğunu açıklamıştı.
1980 askeri darbesinin radyo ve televizyon yayıncılığı açısından getirdiği en kalı486
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cı değişiklik, 1964 yılında TRT’yi kuran 359 Sayılı Kanunun yerine 2954 Sayılı Kanunun kabul edilmesiydi. 1961 Anayasası’na dayanılarak hazırlanan 359 sayılı yasa
TRT’yi “özerk kamu tüzel kişisi” olarak tanımlamış, TRT Yönetim Kurulu üyelerinin üniversiteler ve diğer eğitim kurumları gibi birçok farklı kurum tarafından aday
gösterilebilmesine olanak vererek doğrudan hükümet baskılarının önüne geçmişti.
Fakat 1960’ların istikrarsız siyasal ortamı ve TRT’yi solcu olmakla suçlayan Adalet
Partisi hükümetinin düşmanca tavrı nedeniyle TRT’nin özerkliği çok uzun sürmemişti (Şahin, 1981). TRT’nin özerkliği konusunda 1970’lerden beri devam eden bu
olumsuz tavır, 1980 darbesini takiben 1982 Anayasası ve onun paralelinde hazırlanan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda da devam etmiştir. 1982
Anayasası “radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri
tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir” şeklindeki 133. maddesiyle yayıncılığı devlet tekelinde örgütlerken 2954 sayılı yasa “siyasal otoritenin tekelinde ve
denetiminde bir yapı” (Cankaya, 1997:62) getirmiştir.
11 Kasım 1983’te kabul edilen ve 14 Kasım 1983’te Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2954 sayılı yasanın getirdiği en önemli yenilik, radyo ve televizyon yayınlarında uyulacak kuralları belirlemek ve yayınların yasaya uygunluğunu
denetlemekle görevli bir Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kurulmasıdır. Kurul,
sekizi basın, eğitim, ekonomi, elektronik, hukuk, kültür ve sanat gibi alanlardan gelen toplam 12 üyeden oluşuyordu. Görev süresi altı yıl olan Kurul üyelerinin atanmasında en büyük takdir yetkisi Cumhurbaşkanı’na aitti. Cumhurbaşkanı, doğrudan
atadığı üç üyenin yanı sıra YÖK ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun aday gösterdiği beş üyeyi daha atamaktaydı. Kurulun kalan dört üyesi MGK
tarafından aday gösterilmekte ve Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktaydı.
2954 sayılı yasa, TRT’nin en yüksek yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun
yedi üyesinin RTYK tarafından gösterilen adaylar arasından Bakanlar Kurulu’nca
atanmasını sağlayarak TRT’nin üst düzey yönetimi üzerinde hükümete geniş bir yetki vermekteydi. Yönetim Kurulu’nun başkanı olan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı da dâhil olmak üzere diğer üst düzey yönetimini atıyordu. Böylece Genel
Müdür “TRT’nin tek adam yöneticisi olarak bütün programlarından sorumlu oluyordu” (Beşiroğlu, 1986).
2954 sayılı yasanın radyo ve televizyon yayınlarına dair getirdiği kurallar kaçınılmaz olarak 12 Eylül rejiminin genel niteliklerini yansıtıyordu. Yasanın 5. maddesinde uzun maddeler şeklinde sıralanan haber ve program yayınlarına ilişkin hükümler arasında “Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin
gereklerine uymak; Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve
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Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak
yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni
kurmak amacını güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek” gibi
esaslar bulunuyordu. 20. maddesinde TBMM’de grubu olan partilerin ve hükümetin
açıklama ve faaliyetlerinin haber değeri ve niteliği taşıması halinde yayınlanacağını
hükme bağlayan 2954 sayılı yasa, aynı zamanda TRT’ye hükümet bildirilerini ve
bunlardan ayrı olarak hükümet uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlanacak 30
dakikalık bir programı yayınlama zorunluluğu getiriyordu. Cevap hakkı doğurmayacak ve siyasi çıkar taşımayacak bir şekilde, TRT kurumu dışında hazırlanması istenen bu program, muhalefet partilerince TRT’ye yakıştırılan “hükümetin borazanı”
imajını perçinliyordu. Bunun dışında bir kamu yayıncısı olarak TRT, TBMM Genel
Kurul çalışmalarını ve yüksek öğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim programlarını yayınlamak zorundaydı. 2954 Sayılı Kanunun TRT’nin editoryal özgürlüğü
açısından en kısıtlayıcı hükmü, Başbakan ya da onun görevlendirdiği bir bakanın
“milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı durumlarda” bir haber veya yayını yasaklama
yetkisi olmasıydı.
Özallı yıllar: icraatın içinden çağ atlamak
1980 darbesinin ardından 6 Kasım 1983’te yapılan ilk seçimlerde, kullanılan oyların yüzde 45’ini alarak Mecliste yüzde 53’lük bir çoğunluk elde eden Anavatan
Partisi, Türkiye’deki en önemli siyasal güç olarak ortaya çıktı. 1980’ler boyunca
ANAP ve lideri Turgut Özal, Türkiye’nin sosyo-ekonomik karakterini neredeyse tek
başına değiştirecekti. Aynı dönemde dünyadaki başka neo-liberal iktidarlar gibi
ANAP da özelleştirme ve deregülasyon politikalarını savunan, pazar güçlerine dayalı
bir ekonomik program uyguladı. Özal’ın ekonomiden sorumlu olduğu askeri yönetim
süresince başarılan istikrar ve yapısal uyum, 1983’ten sonra liberalizasyon ve ekonomik büyümenin hızlanması süreciyle devam ettirildi (Öniş, 1991). Uygulanan liberal ekonomik politikalar bir yandan Türk ekonomisini dünya pazarlarına açarken bir
yandan da “yeni zihinsel imajlar, arzular ve motivasyonlar” yaratıyordu (Abadan
Unat, 1991:180). Türk toplumu, yeni bir tür ekonomik bilinç yanı sıra maddeci ve
bireyci değerler yaratan tüketim kültürünü benimsemeye başlamıştı. Fakat belki de
Özal’ın asıl başarısı, Türk toplumunu değiştirmekten çok topluma değişim arzusunu
aşılamasıydı. Hem Başbakanlığı döneminde hem de 1989’da Cumhurbaşkanı seçildikten ölümüne kadar Özal, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal potansiyeli konusunda
iyimser bir söylem kullanmaya devam etti.
Her fırsatta kamu sektörünün liberalizasyonu ve özelleştirilmesini savunan ilk
ANAP hükümeti radyo ve televizyon yayıncılığı üzerindeki devlet tekelinin kaldı488
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rılması yönünde herhangi bir girişimde bulunmadı. Aksine iş çevrelerinden yayıncılıkta karma bir sisteme geçilmesi yönünde gelen baskılara, reklam gelirinin yetersizliği ve özel yatırımcıların deneyimsizliği gibi gerekçeler göstererek direndi. ANAP
iktidarının radyo ve televizyon yayıncılığıyla ilgili ilk önemli girişimi ise 1 Ocak
1985’te yürürlüğe giren 3093 sayılı yasayla televizyon lisans ücretinin kaldırılmasıydı. 1964’te kuruluşundan bu yana TRT, lisans ücreti başta olmak üzere reklamlar ve
elektrik tüketiminden ayrılan bir pay gibi bir dizi farklı kaynaktan finanse edilmişti.
3093 Sayılı Kanun, lisans ücreti yerine televizyon seti üreticileri ve ithalatçıları tarafından yalnızca bir defalık olmak üzere ödenecek bandrol uygulamasını getirdi.
1985’te lisans ücretinin kaldırılmasından sonra 1972’de olan televizyon reklamları
TRT’nin en önemli gelir kaynağı haline geldiler.
Birçok eleştirmene göre ANAP’ın yayıncılığın özelleştirilmesine direnmesinin
asıl nedeni elektronik medya üzerindeki hâkimiyetini kaybetmek istememesiydi.
1980 siyasal rejiminin niteliklerini yansıtan yayıncılık mevzuatı, hükümetin TRT
üzerindeki etkisini güçlendiren bir dizi yeni hüküm getirmişti. Daha önce belirtildiği
gibi bu hükümlerden biri, TRT’ye hükümet faaliyetlerini tanıtan bir programı yayınlanmak zorunluluğu getirilmesiydi. ANAP hükümetinin, “icraatın içinden” adıyla
aylık olarak yayınlanan bu programı, sadece ekonomik politikalarını açıklamak için
değil, aynı zamanda kendi iktidarı sayesinde gelişen ve modernleşen, Özal’ın deyimiyle “çağ atlayan” Türkiye imajı yaymak için kullanması, muhalefet partilerinin
eleştirilerine neden oluyordu. Fakat muhalefet partilerinin TRT’nin taraflılığı konusunda şikâyetleri yeni sayılmazdı. Özellikle 1971’de özerk statüsünün kaldırılmasından sonra TRT, her zaman hükümet ve muhalefet partilerinin çapraz ateşi arasında
kalmıştı. Bu nedenle, 1980’lerin sonunda henüz özel kanallar ortaya çıkmadan önce
SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti), TRT’nin özerk statüsünün geri verilmesi gerektiğini savunmaktaydı.
Bu dönemde Türk elektronik medya sisteminde daha radikal bir değişimi öneren
ilk parti ise Demokratik Sol Parti oldu. DSP, 1987 seçim propagandasında sosyal
demokrasi ve pazar ekonomisini bir araya getiren bir anlayış sergiliyordu. DSP’nin
vizyonu devletin ekonomide bir girişimci olmaktan çıkarak özel sektör ve kamu sektörü arasında bir dengeleyici olmasıydı. Devlet, özelleştirme için fırsatlar yaratırken
bir yandan da güçlü ekonomik çıkar çevrelerine karşı kamu sektörünün rekabet gücünü geliştirmeye çalışacaktı. DSP, TRT’nin kanal kapasitesinin ve yayın saatlerinin
arttırılması yerine özel radyo ve televizyonlara izin verilmesi fikrini savunmaktaydı.
Fakat böyle bir geçiş öncesinde sendikalar, dernekler ve kooperatifler gibi sosyal
çıkar gruplarının siyasal katılımları ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerekliydi. DSP tarafından önerilen bu çoğulcu model içinde siyasal partiGazeteciler Cemiyeti
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ler de kendi radyo ve televizyon istasyonlarını kurabiliyorlardı (Öktem, 1988). Diğer
bütün muhalefet partileri gibi DSP de 1980’ler boyunca faaliyetlerinin TRT tarafından yeterince yansıtılmadığından şikâyet ediyordu.
Muhalefet partilerinin bütün çabalarına rağmen 1987 seçimleri de ANAP’ın başarısıyla sonuçlandı. DSP, yeni seçim yasasının gerektirdiği yüzde 10 barajını geçemediği için Mecliste temsil edilme hakkını bulamadı. Gözlemciler ANAP’ın ikinci seçim zaferini 1983’ten beri izlenen ekonomik reformların başarısından çok Türk seçmeninin siyasal istikrara duyduğu minnete bağlıyordu (Eralp, 1990). ANAP’ın liberal ekonomik politikaları Türk ekonomisinin içe dönük geleneksel yüzünü değiştirmiş olmasına rağmen bu değişimin uzun dönemde kalıcılığı ve sosyal maliyeti oldukça tartışmalıydı. 1983-1987 arasında Gayri Safi Mili Hâsıla ve ihracat gelirlerindeki artışlara rağmen bütün ekonomik göstergelerin iyi olduğunu söylemek mümkün
değildi. Enflasyonu besleyen kamu sektörü açığı problemi büyürken dış borçlar
önemli oranda yükselmişti. Maaşlar ve tarımsal ürünlerin fiyatları enflasyon oranında
artmadığı için zaten bozuk olan gelir dağılımı dengesi daha da bozulmuştu. Ayrıca
1980’lerin sonuna doğru ANAP’ın söylemi ve icraatları arasındaki uyumsuzluk belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştı. Hükümet, devletin ekonomik faaliyetlerinin kısıtlanacağını söylerken üretimden çekilen devlet altyapı sektörlerine daha çok dâhil olmuştu.
1987-1991 yılları arasında ikinci ANAP hükümeti iktidarı sırasında elektronik
yayıncılığın özelleştirilmesi yönünde ticari baskılar da giderek artmaktaydı. ANAP
hükümeti bu baskılara kademeli bir liberalizasyon önerisiyle yanıt verdi. Özel sektörün bağımsız program üretimi pazarına girerek ya da TRT’den yayın zamanı kiralayarak bu alanda gerekli birikimi ve deneyimi kazanabileceği savunuldu. İkinci öneri
hiçbir zaman uygulamaya konulmamış olsa da bu dönemde bağımsız program üretiminde önemli bir artış yaşandı. TRT’nin dışarıya yaptırttığı programların sayısı
1985’te sadece bir iken 1991’de 66’ya yükseldi (Alemdar ve Kaya, 1993:43). Ayrıca
ANAP hükümetleri yayıncılığın özelleştirilmesine temkinli bakmalarına rağmen telekomünikasyon ve elektronik yayıncılık alanında büyümeye ve teknolojik gelişmeye
büyük önem verdiler. İletişim alanını da içine alan ulaşım sektörünün toplam kamu
yatırımlarındaki payı 1980’de yüzde 14.8 iken 1990’da yüzde 22.5’a çıkmıştı
(Alemdar ve Kaya, 1993:35).
ANAP iktidarının radyo ve televizyon yayıncılığını ilgilendiren bir diğer önemli
tasarrufu, 21 Ocak 1989’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3517 sayılı yasa ile TRT’nin elinde bulunan karasal vericilerin, personelleriyle birlikte
PTT’ye devredilmesiydi. Program üretimi ve yayınını birbirinden ayıran farklı bir
sisteme geçilmesine olanak veren bu düzenlemeyle, PTT’nin radyo ve televizyon
490

Gazeteciler Cemiyeti

1980 sonrası radyo ve televizyon

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

yayınların yeniden iletimi konusunda daha sonra yapacağı ticari girişimlerin önü
açılmış oluyordu. Fakat vericilerin devri, RTYK, PTT, TRT, muhalefet partileri ve
söz konusu vericilerin personellerini içine alan bir dizi hukuki anlaşmazlıkların doğmasına neden oldu. 3517 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra SHP, vericilerin
PTT’ye devrinin, Anayasanın 133. ve 2954 sayılı yasanın 4. maddesine aykırı olduğu
gerekçesiyle 10 Mart 1989’da Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, SHP’nin itirazını doğru bularak Kanunun ilgili hükümlerini iptal etti ve vericilerin TRT’ye geri verilmesi için hükümete altı aylık bir süre tanıdı. Bu süre içinde
gereken düzenlemenin yapılmaması üzerine PTT, “Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla,
vericilerin TRT adına PTT tarafından çalıştırılmasını öngören bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini sağladı” (Sarmaşık, 2000:111). Vericiler konundaki yasal boşluk 6
Temmuz 1999’da kabul edilen 4397 sayılı yasayla vericilerin TRT’ye iadesine kadar
devam etti.
Türkiye’nin iletişim Atılımı: Balkanlardan Çin Seddine
1970’ler boyunca Türkiye, NATO müttefiklerinin pek çoğuna oranla oldukça geri
bir iletişim altyapısına sahipti (Geray, 1993). 1980’ler boyunca ciddi bir teknolojik
gelişme çabası içine giren dönemin ANAP iktidarları bu durumu değiştirmek ve ülkeye yabancı sermayeyi çekebilmek için gereken güvenilir ve gelişmiş iletişim ağlarını inşa etmek için büyük altyapı projelerine destek verdiler. Kısa bir süre içinde
PTT, gelirlerinin yüzde 80’ini yatırımlara ayırarak OECD üyesi 24 ülke PTT’si arasında bu açıdan birinci konuma yükseldi. Sonuç olarak, telefon gibi geleneksel haberleşme hizmetlerinin yanı sıra mobil telefon, teletext, videotext, uydu, kablo ve
elektronik bankacılık gibi yeni teknolojiler yaygınlaşmaya başladı.
PTT’nin kablo yayıncılığı alanındaki girişimi, Türkiye’de 1980’li yılların ikinci
yarısından beri yaygınlaşmaya bağlayan çanak antenlerle izlenebilen BBC,
Eurosport, CNN gibi kanalların yayınlarının Ankara Gölbaşı’ndan yeniden iletimiyle
başladı. PTT’nin 26 Aralık 1989 tarihinde 3517 sayılı yasaya dayanarak başlattığı
kablo televizyon yayıncılığı, söz konusu Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından
iptali nedeniyle yasal bir belirsizlik sürecine girdi. “Kablolu yayın hizmetinin herhangi bir yasal düzenleme olmaksızın başlaması, PTT’nin görev ve yetkilerinin neler
olacağını, hangi yasal koşullarda görevini yerine getireceği konularını gündeme getirmişti” (Sarmaşık, 2000:120). PTT’nin kablo yayınlarının engellenmesi için girişimde bulunan RTYK, Mahkemenin yeniden iletimin gerçek bir televizyon yayını
olmadığı gerekçesiyle yasaya aykırılık bulunmadığına karar vermesi nedeniyle bir
sonuca ulaşmadı.
Uydu yayıncılığı açısından PTT’nin 1990’larda attığı en önemli adım ise
TÜKSAT adlı ilk Türk uydu sisteminin ihaleye çıkarılmasıydı. 21 Aralık 1990 tariGazeteciler Cemiyeti
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hinde bir Fransız firması olan Aerospatiale ile imzalanan Türk Milli Haberleşme Uyduları Sistemi Sözleşmesi’ne göre iki uyduyu içeren proje, yaklaşık 315 milyon
Amerikan dolarına mal olacaktı. PTT yetkilileri TÜRKSAT’ın Türkiye’yi 21. yüzyılın teknolojilerini kullanan ülkelerin arasına sokacağını savunuyorlardı. Bu nedenle
ilk uydunun 1994 yılında fırlatılışından birkaç dakika sonra infilak edişi, hem PTT,
hem de olayı televizyondan canlı olarak izleyen Türk izleyiciler için büyük bir hayal
kırıklığı oldu. İlk girişimin başarısızlığının ardından, TÜRKSAT 1B 10 Ekim
1994’te ve ilk uydunun yerine inşa edilen TÜRKSAT 1C ise 10 Temmuz 1996’da
başarıyla devreye sokuldular.
1980’lerde telekomünikasyon alanında başarılan büyümeye paralel olarak elektronik yayıncılık alanında da TRT’nin girişimleriyle benzer bir gelişme yaşanıyordu.
18 Ekim 1987 yılında Radyo-4’ün FM bandından yayına geçmesiyle TRT’nin ana
şebeke radyo yayınları dörde yükselmişti. Radyo-1 yayınları en geniş izleyici kesimini hedefleyen haber, müzik ve eğlence ağırlıklı iken Radyo-2’de daha çok kültür
ve eğitim programları yayınlanmaktaydı. Büyük ölçüde müzik ağırlıklı yayınlar yapan Radyo-3’ün yanında Radyo-4 televizyonda yayınlanan yabancı kaynaklı programların orijinal seslerinin yayını için kullanılıyordu. Ana şebeke yayınların yanı sıra
1 Ekim 1989’da Diyarbakır, 1 Ocak 1990 tarihinde ise Erzurum radyosunda 20 saat
bölgesel yayına geçilmesiyle bölgesel yayınlarda gelişme kaydedildi. 9 Temmuz
1990 günü Radyo-5 ya da Turizm Amaçlı Radyo adıyla Antalya Lara’dan turistlere
yönelik yabancı dilde radyo yayını yapılmaya başlandı. Bunu 15 Nisan 1991’de
“Güneydoğu Anadolu projesinin gerçekçi bir temele oturtulması için bölgede gerekli
olan sosyal, kültürel ve psikolojik ortamın oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda
bulunulması amacıyla” (TRT, 1992) bölgesel yayın yapan GAP radyosu izledi.
TRT’nin yurtdışına yaptığı yayınlar ise Türkiye’nin Sesi adı altında 16 dilde yürütülmekteydi.
Aynı dönem içinde TRT televizyonculuk alanında da önemli ilerlemeler kaydetti.
1 Temmuz 1984’de renkli yayına geçilmesinin ardından 6 Ekim 1986’da TRT-2
adıyla ikinci kanalın yayına girmesi TRT’nin çok kanallı televizyon yayıncılığına
doğru ilk adımı oldu. 2 Ekim 1989’da yayına başlayan ve Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki illere ulaşması planlanan TRT-GAP, TRT’nin tek bölgesel televizyon yayınıydı. GAP yayınları TRT-2’nin yayında olmadığı gündüz saatlerinde
yapılıyordu. 10 Ekim 1989’da, TRT-3, Ankara, İstanbul ve İzmir’e düzenli yayın
yapmaya başladı. 10 Ocak 1990’da Telegün adlı teletext yayınlarına başlayan TRT,
28 Şubat 1990’da TRT-INT adıyla Batı Avrupa ve özellikle Almanya’da yaşayan
Türk vatandaşlarına yönelik bir yayın daha başlattı. TRT-INT, Eutelsat 1 F4 kanalından yayın yapıyor ve Almanya, Hollanda ve Belçika’dan kablo ile izlenebiliyordu.
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30 Temmuz 1990’te yayına başlayan TRT-4 ise eğitim kanalı olarak düşünülmüştü.
27 Nisan 1992’de, TRT-INT’in kapsama alanı, yeni bağımsızlıklarına kavuşan Orta
Asya Cumhuriyetlerini de içine alacak şekilde genişletilerek adı TRT-Avrasya olarak
değiştirildi. Fakat iki bölge arasındaki büyük zaman farkları ve hedef kitlelerin niteliklerinin ve beklentilerinin uyuşmaması gibi nedenlerle TRT-Avrasya, 12 Nisan
1993’te bağımsız bir yayın haline getirildi.
TRT-INT ve TRT-Avrasya, 1990’larda TRT’yi birdenbire en büyük uluslararası
yayıncılardan biri durumuna getirdiler. 1990’ların başında Avrupa Birliği’nin tam
üyelik başvurusuna takındığı olumsuz tavırdan rahatsız olan Türkiye, yeni siyasal ve
ekonomik iş birliklerinin arayışı içindeydi. Bu nedenle birçok insanın Türkçe kökenli
diller konuştuğu, yeni bağımsızlığına kavuşmuş Orta Asya Cumhuriyetleri doğal bir
yayılma ve nüfuz alanı olarak görülüyordu. TRT-Avrasya bu ülkelerle daha sıkı siyasal, ticari ve kültürel bağların kurulması isteğinin bir ürünüydü. TRT-Avrasya’nın
Orta Asya Cumhuriyetleri toplumlarına Türkiye tarzı bir Batılılaşma modelinin reklamını yapmak ve onlara “birleşmiş bir Müslüman Türk dünyasının eğer Batıya bakarsa nasıl başarılı olacağını” göstermek amacında olduğu iddia edildi (Aksoy ve
Avcı, 1992).
1990’lar: Popüler demokrasi özlemleri, ticari pragmatizm, küresel etkiler
1989 Mayıs’ında yapılan yerel seçimlerden sonra büyük kent yönetimlerinin bir
kısmı radyo ve televizyon istasyonu kurma girişiminde bulunduysalar da, yayıncılıktaki devlet tekelini asıl yıkanlar, 1990’ların başında Avrupa ülkelerinde kiraladıkları
uydu transponderleri yoluyla Türkiye’ye yönelik yayınlara bağlayan özel televizyon
şirketleri oldular. Bu alanda ilk girişim, Rumeli Holding’in sahiplerinden Cem Uzan
tarafından Ağustos 1989’da Liechtenstein’da kurulan Magic Box Incorporated adlı
şirketin 1 Mart 1990 tarihinde yayınına başladığı Star televizyonu oldu.
İlk bakışta bu durum, on yıldan fazla süren bir belirsizlikten sonra 1990’larda istikrara kavuşan İtalyan yayıncılığında yaşanan dönüşüme benziyordu. Fakat İtalyan
elektronik medyasının özelleştirmesi, Anayasa Mahkemesi’nce 1976 yılında alınan
ve özel girişimcilere yerel kanallar açma hakkı tanıyan bir karara dayanmaktaydı.
Türkiye’de ise Anayasa Mahkemesi ve RTYK, 1982 Anayasası’nın ilgili hükmü ve
2954 sayılı yasa değiştirilmediği sürece, TRT dışında bir kurumun yayın yapamayacağı şeklinde görüş belirtmişlerdi. Hoffmann-Riem’in İtalyan yayıncılık sisteminde
gözlemlediği gibi “gelişmeleri zorlayan kanundan ziyade yayıncılık pazarının dinamikleri idi. Yasa bu pazarın gelişmesine bir engel olarak görüldüğünde ya bir kenara
bırakılmalı ya da değiştirilmeliydi” (1992). Dolayısıyla, Türkiye’de yaşananlar yasal
olmaktan çok siyasal ve ekonomik zeminliydi. Dönemin TBMM başkanı Hüsamettin
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Cindoruk dâhil olmak üzere birçok politikacı durumu uydu teknolojisindeki gelişmelere bağlıyor ve “teknoloji kanunu yenmiştir” yorumunu yapıyorlardı. Yasal düzenlemeleri beklemeden yayına geçen özel medya sözcüleri ise eylemlerini çağdışı kalmış bir yasayı değiştirmeye direnen politikacılara baskı yapmak adına meşrulaştırıyorlardı. Fakat 1990’larda elektronik medyanın gelişmesini belirleyen faktörler arasında döneme egemen olan ticari pragmatizm ve küresel etkiler kadar önemli bir diğer etken 1980’lerde bastırılan popüler demokrasi özlemlerinin yansıdığı siyasal ve
sosyo-ekonomik konjonktürdü.
Sihirli kutudan çıkan özelleştirme
1980’lere damgasını vuran iki dönemlik ANAP iktidarı boyunca siyasal ve sivil
hak ve özgürlükler önemli ölçüde kısıtlı kalmıştı. Bu nedenle 1980’lerin sonuna doğru ANAP, ‘demokrasiye dönüş’ yönünde baskıları göğüslemek zorunda kaldı. Muhalefet partileri ve özellikle siyasal kariyeri iki kez ordu tarafından kesintiye uğratılan
Süleyman Demirel’in önderliğindeki DYP, toplumdaki bu arzuyu seslendirmeye başladılar. Kasım 1991 seçimleri öncesinde Demirel, Türk seçmenine daha demokratik
ve şeffaf bir siyasal sistem ve özgürce “Konuşan Türkiye” vaat ediyordu. O dönemde
Batı Avrupa ve ABD’de egemen olan liberal söylemi benimseyen muhalefet liderleri, liberal demokrasi ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi vurgulayarak yayıncılığın özelleştirilmesi ve kuralların değiştirilmesi çağrısında bulundular. Özel medyaya
izin verilmesinin yayıncılıktaki çoğulculuk, rekabet ve kaliteyi arttıracağını savunan
siyasiler, uluslararası rekabeti geliştirmek ve dünya, özellikle de Avrupa ile entegrasyonu hızlandırmak için yeni iletişim teknolojilerine yapılacak yatırımların teşvik
edilmesi gerektiğini savundular.
Fakat elektronik yayıncılığın1991 seçimlerinin ana temalarından biri olmasının
bir diğer ve belki de asıl nedeni, 1990 Mart’ında Magic Box adlı şirket tarafından
yayını başlatılan Star televizyon kanalı ve ANAP çizgisinde yaptığı yayınlar karşılığında hükümetten gördüğü üstü kapalı destek idi. Star’ın yayına geçmesi üzerine
RTYK, Magic Box ve bu şirketin Eutelsat F5 uydusundan transponder kiralamasına
aracılık eden PTT aleyhine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunmuş fakat RTYK’nın bu başvurusu, Savcılığın, Star’ın Türk hukuku karşısında
CNN ya da BBC gibi yabancı kanallardan farklı olmadığına karar vermesiyle sonuçsuz kalmıştı. Bu karar, uydu çağında devlet tekelini koruyan yasaların etkisizliğini
kanıtlamakla kalmamış, aynı zamanda daha sonra gelecek benzer girişimlerin de
facto’ olarak tanınacağı bir zemin yaratmıştı. Magic Box’ın ortaklarından birinin
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal olması ve Özal’ın bir yurt dışı gezisi sırasında Türkiye’de mevcut yayıncılık mevzuatının uydu kanallarını yasakla494
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madığı yorumunu yapması elektronik yayıncılığın özelleştirilmesinin ANAP hükümetinin desteğine sahip olduğu yönündeki inancı güçlendirmekteydi. Bu nedenle
dönemin muhalefet partileri DYP ve SHP, ANAP’ı Cumhurbaşkanı’nın oğlunun televizyonunun önünü açmak için Anayasayı ve siyasal teamülleri ihlâl etmekle suçluyorlardı. Karasal vericilerin 1990 yılında TRT’nin elinden alınarak PTT’ye devredilmesinin TRT’nin saf dışı edilerek Star’a alt yapı desteği sağlamak için ANAP’ın
bulduğu bir taktik olduğu iddia ediliyordu.
Star’ın başarıyla yayına geçmesine tepki olarak SHP, Temmuz 1990’da devlet tekelini ortadan kaldıran bir Anayasa değişikliği önerisi verdi. Yeni medya çağında
devlet tekelinin korunmasının imkânsızlığına dikkat çeken SHP, kamusal ve özel
medyanın aynı yasal düzenlemelere uyacağı karma bir sisteme geçilmesini öneriyordu. Elektronik medya alanında daha fazla rekabeti destekleyen SHP, özel yayıncılığa
izin verilmesinin TRT’nin tarafsızlık ve objektiflik konusundaki tutumunu da iyileştireceğini savunuyordu. Fakat üç büyük partinin aynı metin üzerinde uzlaşamamaları
nedeniyle SHP’nin bu önerisi hayata geçirilemedi.
İki dönemlik ANAP iktidarı, Ekim 1991 seçimleriyle son buldu. Demirel’in Başbakanlığında iktidara gelen DYP ve SHP koalisyonu, 1980 siyasal rejiminin antidemokratik yönlerini değiştirecek bir dizi demokratik reform gerçekleştirme vaatlerinin yarattığı büyük bir umut ve hoşgörü ortamında göreve başladı. Türkiye’nin ihtiyacı olan siyasal liberalizmi sağlayabileceği ümit edilen DYP-SHP koalisyon hükümetinin öncelikleri arasında radyo ve televizyon yayıncılığında devlet tekelinin
kaldırılması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması yer alıyordu. Bu amaçla Devlet
Bakanı Gökberk Ergenekon, 29 Mart 1992’ye kadar bir kanun taslağı hazırlamakla
görevlendirildi. Ergenekon, ilk iş olarak bütün ilgili kişi ve kuruluşlara yayıncılık
hakkındaki görüşlerini, kendi başkanlığı altında çalışacak bir komisyona göndermeleri çağrısında bulunduysa da bu tarih, gelecek aylarda koalisyon hükümetinin bir
türlü tutmayı başaramadığı sözlerin ilki olacaktı.
DYP ve SHP koalisyonunun iktidara gelmesiyle birçok yerel yönetim radyo ve
televizyon yayıncılığına ilgi göstermeye başladı. Özellikle üç büyük kentin SHP’li
belediyeleri uydu yayıncılığı teknolojilerine yatırım yapan öncüler arasındaydı. İlk
zamanlar, belediyeler özel kanalların uydu yoluyla yaptıkları yayınları yeniden yansıtarak bu yayınların erişim alanlarını ve izleyici sayılarını arttırmalarına yardımcı
oldular. Daha sonra ise kendi radyo ve televizyon istasyonlarını kurmaya başladılar.
İstanbul Belediyesi’nin 3 Kasım 1992’de yayına başlayan Boğaziçi Radyo Televizyonu gibi yarı-kamusal istasyonların ortaya çıkışı, Türk yayıncılığında parametrelerin
ilk kez ulusaldan yerele doğru genişletilmesine olanak vermesi açısından önem taşıyordu. Daha önceleri Türkiye’de elektronik medya hep ulusal öneme haiz bir olgu
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olarak görülmüş ve ülke çapında organize olması teşvik edilmişti. Erzurum, Trabzon
ve Diyarbakır’da yerel örgütleri olan TRT radyolarına karşın televizyon için bölgesel
yayın ve üretim merkezleri kurulmamıştı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Büyükşehirlerde yoğunlaşan TRT televizyonu, merkezi bir şekilde yönetilmekteydi. 1980’lerin
sonunda TRT-GAP adıyla başlatılan ve Güneydoğu Anadolu’ya seslenen tek bölgesel yayın, hedeflediği bölgeden değil Ankara’dan gerçekleştiriliyordu. Bu durum,
TRT’nin temsil ettiği kültürel deneyimlerin kaçınılmaz olarak Türkiye’nin Batısını
daha ağırlıklı yansıtması sonucunu doğuruyordu.
Yasal düzenlemeler konusundaki tartışma ve belirsizlik sürerken her geçen gün
yeni radyo ve televizyon yayınları hayata geçmeye devam ediyordu. İki büyük basın
grubu, Hürriyet ve Milliyet, banka sahibi Erol Aksoy’la bir araya gelerek kurdukları
Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi A.Ş. ile Aralık 1991’de Show TV
adıyla yeni bir kanalın hazırlıklarına başladılar. Show TV, Magic Box’ın 8 Ocak
1992’de Teleon adıyla test yayınlarını başlattığı ikinci televizyon kanalının ardından,
1 Mart 1992’de 24 saat düzenli yayına geçti. Haziran 1992’de Ahmet Özal’ın başvurusu sonucunda Alman yetkililer, Magic Box’ın Star-1 logosunu kullanmasını yasakladılar. Bu karar üzerine Star-1 logosu Interstar olarak değiştirildi. 4 Ekim 1992’de,
Uzan ailesiyle yollarını ayırmış olan Ahmet Özal tarafından kurulan Kanal 6’yı, 9
Kasım 1992’de Türkiye’nin büyük holdingleri arasında yer alan Has Holding’in kurduğu HBB takip etti. Ahmet Özal, Kanal 6’yı kurmadan evvel 1991 seçimleriyle iktidara gelen koalisyon hükümetinin Başbakanı Süleyman Demirel’i ziyaret ederek
yeni girişimine destek istemişti. Fakat siyasetçilerin özel televizyon kanallarına sağladığı destek, sadece bu türden sembolik jestlerle sınırlı değildi. Yasal durumlarının
belirsizliğine rağmen bu şirketlerin birçoğu kamu kaynaklarından cömertçe yararlandırıldılar. Dünyada teşvik politikaları “medya piyasalarında ortaya çıkan yoğunlaşma
eğilimlerinin etkisini azaltmaya yönelik olarak” ve çoksesliliği korumak adına, küçük işletmeleri desteklemek için kullanılırken Türkiye’de ise tam tersi bir uygulamayla büyük medya kuruluşlarının yararına kullanıldı (Söylemez, 1998:137). Örneğin kuruluş döneminde Star televizyonuna 25 milyar TL, Teleon’a ise 116 milyar TL
teşvik belgesi verildi. Ayrıca özel kanallara yüzde 30 oranında yatırım indirimi ve
ithalat vergisi muafiyeti sağlandı. 25 milyar TL destek aldığı ilk yılında Star 29 milyar TL zarar ettiğini beyan etti (Yengin, 1994:143).
Özel kanalların sayılarındaki artış 1992 ve 1993’te de devam etti. Kanal 6’nın kurulmasından hemen sonra Ahmet Özal ve kardeşi Efe Özal, Türkiye’nin ilk evden
alışveriş kanalı olan Kanal Market’i başlattılar. Çok uzun ömürlü bir girişim olmayan Kanal Market, büyük ölçüde Amerikan kaynaklı ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması için kullanıldı. 1 Aralık 1992’de Göktuğ şirketler Grubu tarafından kurulan
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Flash TV, bölgesel bir kanal olarak deneme yayınlarına başladı. 22 Nisan 1993’te ise
Türkiye gazetesini yayınlayan İslamcı kesimden İhlâs Holding, TGRT adını taşıyan
bir kanalla televizyon sektörüne girdi. Yurt içinde kurulan ilk özel televizyon kanalı
olan TGRT’yi 12 Temmuz 1993’te Sabah’ın sahibi olduğu ATV ve 19 Aralık
1993’te, kurucuları arasında Milliyet’in sahibi Doğan Holding’in de bulunduğu Kanal D izledi. Erol Aksoytarafından 10 Aralık 1993’te yayınına başlanan Cine 5, Türkiye’nin ilk paralı abone kanalı olarak henüz vizyona girmemiş filmlerin gösterimlerini yapıyordu.
İlk özel televizyon yayınının başlamasından sonra televizyonculuk alanında yaşanandan çok daha büyük bir patlama radyoculuk alanında yaşandı. 5 Haziran 1992’de
Etiler’de yayına geçen Kent FM ve hemen onun ardından 99 genç girişimcinin bir
araya gelerek kurduğu Turkuaz Holding’in başlattığı Genç Radyo, özel radyo yayıncılığının öncüleri oldular. Daha sonra Power FM, Energie FM, İstanbul FM, Number
One FM, Radyo Tek, Metro FM, Best FM, Metropol FM gibi radyoların yayına geçmesiyle ivme kazanan radyoculuktaki sayısal artışı izlemek neredeyse imkânsız hale
geldi. Karacan Grubu’nun Londra’dan yayına başladığı Number One FM gibi uydu
üzerinden yayın yapanların dışında özel radyoların büyük çoğunluğu devlet tekeline
rağmen karasal vericiler yoluyla yayın yapıyorlardı. Radyo sektöründeki genişleme,
medyanın değişik alanlarında faaliyet gösteren büyük grupların da ilgi göstermesiyle
devam etti. Doğan Grubu Radyo D, Uzan Grubu Süper FM, İhlâs Grubu TGRT FM
ve Erol Aksoy Show Radyo aracılığıyla dinleyicilere ulaşmaya başladılar.
TRT’nin merkeziyetçi yapısı nedeniyle, radyo ve televizyon istasyonu kurma girişimlerini elektronik iletişimde çoğulculuk yönünde atılmış bir adım olarak savunan
yerel yönetimler, kısa sürede siyasal ve mali açıdan sorumlulukları konusunda ciddi
eleştirilerin hedefi oldular. Bazı eleştirmenlere göre belediyelerin kendi radyo ve
televizyon istasyonlarını kurmak istemelerinin ardında yatan asıl neden belediye
başkanlarının propagandasını yapmaktı. Bu girişimlerin kısa sürede yerel idarelerin
kısıtlı bütçelerinde gedik açacağını düşünen eleştirmenler, kamu kaynaklarının heba
edileceğini iddia ediyorlardı.
Star örneğinin ardından ortaya çıkan özel televizyonlar ise esas olarak ticari faaliyetlerinde ve yayınlarında izledikleri kâr güdümlü tavırları ve televizyon programlarının içerik ve kalitesine ilişkin bütün ulusal ve uluslararası mevzuatı ve telif haklarını ihlâl etmeleri nedeniyle tepki topluyorlardı. Uydu frekansları üzerinde yayın
yaptıkları için Türk yasalarına uymak zorunda olmadıklarını iddia eden özel yayıncılar, doğrudan Türk izleyicisini hedeflemekte ve reklam gelirlerini Türkiye’den sağlamaktaydılar. Ayrıca birçoğu, bir kamu kurumu olan PTT’nin kablo ağlarını kullanmış ve hatta Türkiye sınırları dâhilinde kendi vericilerini kurmuşlardı. Telsiz GeGazeteciler Cemiyeti
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nel Müdürlüğü’nün Ocak 1993’te yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de izinsiz 110
radyo ve 76 televizyon vericisi vardı (Milliyet, 3 Şubat 1993). Bu nedenle PTT, karasal radyo ve televizyon vericilerinin mülkiyeti hakkında yasal mücadele içinde olduğu TRT’nin tekelinin delinmesine bilerek yardımcı olmakla suçlanıyordu. PTT yetkilileri ise bu suçlamalara özel kanallarla iş ilişkilerinin bütünüyle yasal ve uluslararası
mevzuata uygun olduğu şeklinde yanıt veriyorlardı. Kuşkusuz PTT’nin bu tutumu
özel kanalların kısa sürede kurum için iyi bir gelir kaynağı olmasından kaynaklanıyordu. 1992’nin ortalarına doğru sadece Magic Box, PTT hizmetleri için 26 milyar
177 milyon TL ödemişti (Cumhuriyet, 25 Haziran 1992). Dolayısıyla, Türkiye’de
elektronik medyanın özelleştirilmesi her ne kadar yurt dışından uydu girişimleriyle
başlatılmışsa da artık geri dönülemez bir süreç haline gelmesi, belediyelerin ve
PTT’nin çabalarıyla mümkün olmuştur.
Özel medyanın bu ani ve acımasız istilası TRT için büyük bir darbe oldu. Otuz
yıllık tarihi boyunca ilk kez izleyici reytingleri, program alımları, yayın hakları, reklamlar gibi birçok cepheden rekabetle karşı karşıya kalan TRT’nin reklam gelirleri
1992 yılında yüzde 25.5 oranında düştü. Aynı yıl, TRT, 7.5 milyar TL civarındaki
toplam ulusal reklam harcamalarının yüzde 7’sini alırken, Star yüzde 19’unu, Show
TV ise yüzde 17’sini aldı (Cumhuriyet, 7 Ocak 1993). Reklam gelirlerindeki azalmayı durdurmak için reklam yönetmeliğini değiştirmesine rağmen 1993’ün ilk dokuz
ayında TRT kanallarının bir önceki yıla oranla net kaybı yüzde 23 idi (Araştırmacı
Marketing Medya, Kasım 1993).
İzleyici oranları ve reklam gelirlerinde önemli bir azalmayı göğüslemek zorunda
kalan TRT için daha önemli bir sorun ise arkasındaki siyasal desteğin zayıflamasıydı.
Dünyanın başka yörelerinde olduğu gibi Türkiye’de de özelleştirme ve ticarileşme
eğilimleri kamu yayıncılığına verilen siyasal ve entelektüel desteği azaltmıştı. TRT,
birçok siyasetçi tarafından verimsiz ve israf kaynağı bir KİT olarak görülmeye başlanmıştı. Eleştiriler, TRT’nin çok büyük ve kadrolarının aşırı şişirilmiş olduğunda
yoğunlaşıyordu. Ocak 1992’de Başbakan Demirel, TRT’yi ıslah etmenin en iyi yolunun onu rekabete açmak olduğunu söylüyordu. Aynı yıl toplanan Meclis özel komisyonu TRT’nin 1990 yılı hesaplarını onaylamıyor, komisyonun DYP’li başkanı, TRT
Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem’i “Star’ın 480 kişiyle yaptığı bir işi yapmak için
13,000 kişi istihdam etmekle” (Cumhuriyet, 12 Mayıs 1992) suçluyordu.
TRT’yi mali bir çöküşün eşiğine getirmenin yanı sıra yeni kanalların çoğalması,
frekanslar üzerinde bir anarşiye yol açmış ve mevcut yasal düzenlemeyi bütünüyle
işlemez hale getirmişti. Bürokraside ve yargıda yeni kanallara karşı takınılacak tavır
konusunda büyük bir kargaşa ve görüş ayrılığı vardı. Meclis gerekli yasal düzenlemeleri yapamaz ya da yapmak istemez bir görüntü verdiği sürece Türkiye’de yayın498
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cılık siyasası, politikacıların günlük gelişmeler karşısında takındıkları tavırlarla belirlenmeye başlamıştı.
Yasal değişikliklerin sürekli ertelenmesi, frekanslarda yaşanan anarşiyi doruğa
çıkardığından 1993’ün başından itibaren hükümet, ‘korsan’ yayınlara karşı daha ciddi önlemler almak konusunda baskı altında kalmaya başladı. Bu gelişmeler sonunda
22 Ocak 1993’te Ulaştırma Bakanı İsmet Sezgin, bütün illegal radyo ve televizyon
istasyonlarının kapatılmasını istedi. Dini ve etnik yayınlarda meydana gelen artışları
endişeyle takip eden Milli Güvenlik Kurulu’ndan gelen baskılar üzerine atıldığı düşünülen bu ilk adım, probleme bir çözüm getirmek şöyle dursun, hükümet üyeleri
arasındaki fikir ayrılıklarını iyice su üstüne çıkardı. Ulaştırma Bakanlığı’nın genelgesinde ne hangi yayıncıların kapatılacağı belirtilmiş ne de bunun için bir tarih belirlenmişti. Buna rağmen hükümetin kararı duyulur duyulmaz özellikle küçük radyo
istasyonları arasında büyük bir panik doğurdu. Üyelerinin çoğunluğu özel radyolardan oluşan Radyo ve Televizyon Sahipleri Derneği, hükümeti özel yayıncılara çifte
standart uygulamakla eleştiriyordu. Bu eleştiriler, Başbakan ve Ulaştırma Bakanı da
dâhil olmak üzere kabine üyelerinin genelgenin uygulanması konusunda yaptıkları
çelişkili açıklamalarla daha da ağırlaşıyordu. Başbakan Demirel, yasal önlemlerin
uydu ya da karasal tüm yayıncılar için geçerli olduğunu savunurken Ulaştırma Bakanı uydu yayınlarına karışılmamasını istiyordu. Genelgenin yayınını izleyen günlerde
özel radyo istasyonları hükümete zorla susturulmaları halinde bir uydu kanalından
ortak yayına geçecekleri tehdidinde bulundular. Ayrıca her yarım saatte bir yayınladıkları bir deklarasyon ile kamuoyu desteğini harekete geçirmeye çalıştılar. Özel
radyolar, kamuoyuna yaptıkları çağrıda Türk halkını demokratik hakları olan iletişim
özgürlüğünü savunmaya davet ediyorlar, meselenin radyoların geleceği değil “halkın
sesi” ve “demokratik özgürlükler”in savunulması olduğunu iddia ediyorlardı.
Özel radyoların kendilerini siyasetçilerin anti-demokratik eylemlerinin bir kurbanı göstermek yönünde yürüttükleri başarılı kampanya, daha fazla demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla iktidara gelen hükümet için bir utanç kaynağıydı. Ayrıca hükümet, birçoğu SHP’li belediyelere ait yarı-kamusal medyayla bağlantısı nedeniyle de
zor durumdaydı. Belediye başkanlarının tepkilerinden, bu istasyonların kapatılmasının sadece SHP içinde değil hükümet kademelerinde de huzursuzluk yaratacağı anlaşılıyordu. Sonuç olarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşen Ulaştırma Bakanı, hükümetin mevcut yayıncıları kapatmak değil yeni girişimleri
engellemek istediğini açıkladı. Bu ilk kapatma girişiminin başarısızlığı, hükümetin
yayıncılık alanında önemli yatırımları olan gazete endüstrisinin tepkisini çekmekten
ve kısa sürede özel radyo ve televizyonlara alışan seçmenleri rahatsız etmekten çekindiği iddialarını güçlendiriyordu. Fakat Ulaştırma Bakanlığı, 1 Nisan 1993’e kadar
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bütün illegal yayınların durdurulmasını istediğinde, bu kez kararın ne pahasına olursa
olsun uygulamaya konulacağı anlaşıldı.
Daha öncekinde olduğu gibi bu girişim de muhalefet partilerinin, özellikle de
ANAP’ın katıldığı geniş çaplı protestolarla karşılaştı. Kapatma kararının meşru olamayacak kadar geç alınmış bir karar olduğunu iddia eden muhalefet partilerine göre,
bu kararın, hükümetin seçmenlerine önemli anayasal reformlar ve ekonomik gelişme
vaat ettiği iktidarının ilk 500 gününe yaklaşılırken alınmış olması bir tesadüf olamazdı. Vaatlerini tutamayan hükümet, şimdi medyanın sesini kısmaya çalışıyordu.
Bu eleştirilere hükümetin yanıtı ise aynı derece sert oldu. Eğer frekanslar üzerindeki
kaosun bir siyasal sorumlusu var ise bu, çeşitli oyalama taktikleri kullanarak anayasal değişikliğin ve yeni yasa tasarısının Meclis’ten geçmesini engelleyen muhalefet
idi. Muhalefetin, söz konusu yasağın sadece Türkiye içinden yayın yapan istasyonları
kapsamasını eleştirmesi üzerine yeni Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Türkiye’nin 7
Eylül 1992’de imzaladığı Avrupa Konseyi’nin Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi
uyarınca uydu yayınlarına müdahale edilemediğini savundu. Frekanslarda yaşanan
kaosun deniz ve hava ulaşımı, ulusal güvenlik ve telsiz iletişimini olumsuz etkilediğine dair sadece kendi bakanlığına ulaşan yüzlerce şikâyet olduğunu belirten Ulaştırma Bakanına göre Türkiye’nin 700 civarında olduğu düşünülen radyo istasyonlarının tamamına yetecek frekansı bulunmuyordu. Ulaştırma Bakanlığı’nın genelgesi
gereği iki gün içinde 500 radyo ve 50 özel televizyon kanalı kapatıldı. Sadece İstanbul’da kapanan radyo sayısı 30 civarındaydı (Akarcalı, 1997:159).
Özel medyanın yasal zemine çekilmesi ve medya-siyaset ilişkisi
Özel radyoların kapatılması tartışması kısa bir süre sonra Türk siyasetinin zirvesinde yaşanan sürpriz bir değişiklikle gölgelendi. 17 Nisan 1993’te Turgut Özal’ın
ani ölümü üzerine 16 Mayıs’ta Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. Demirel’in Cumhurbaşkanı oluşuyla boşalan DYP Genel Başkanlığı için 1993 Haziranında yapılan seçimler, Tansu Çiller’in zaferiyle sonuçlanıyor ve böylece Türkiye’de ilk
kez bir kadın, başbakanlığa geliyordu.
Serbest pazar politikalarının yılmaz savunucusu Çiller’in seçilmesi iş ve ticaret
çevreleri kadar medya çevrelerince de memnuniyetle karşılandı. DYP başkanı olmadan önce Çiller, radyo istasyonlarının yeniden açılacağı sözünü vermiş ve özel radyo
ve televizyon sahipleri tarafından organize edilen ‘Radyomu istiyorum’ kampanyasına katılmıştı. Çiller hükümetinin ekonomik programı, PTT gibi kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi, vergi reformlarının getirilmesi ve borsanın güçlendirilmesi gibi bir dizi ekonomik hedef içeriyordu. Fakat Çiller hükümetinin karşısında ekonomik sorunlar kadar, hatta belki de onlardan daha zorlu başka bazı problemler de
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vardı. Bunlardan biri, Türkiye Cumhuriyeti’nin en hayati nitelikleri olarak kabul edilen ulusal birlik ve vatanın bölünmezliğine bir tehdit olarak görülen Kürt meselesi,
diğeri ise devletin bir diğer temel niteliği olan laikliğe karşı bir tehdit olarak kabul
edilen İslami köktendincilik idi.
Çiller Başbakan olduktan kısa bir süre sonra 8 Ağustos 1993’te Anayasanın elektronik yayıncılık üzerindeki devlet tekelini düzenleyen 133. maddesi, “Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek Kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde
serbesttir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayın
tarafsızlığı esastır” şeklinde değiştirildi. Anayasanın 133. maddesinde yapılan bu
değişiklik, TRT’yi ‘özerk’ bir kurum olarak tanımlamış ise de bu durum 2954 sayılı
TRT yasasına yansıtılmadığı için TRT’nin yasal durumunda bir değişiklik meydana
gelmedi.
Anayasa değişikliğinin ardından gündeme gelen yeni yayıncılık yasasının hazırlık
süreci boyunca özel medya çıkar çevreleri ve reklamcılar kısa ve fazla detaya inmeyen bir düzenleme yapılması için yoğun lobi çalışmalarına giriştiler. Zaman zaman
hükümete baskı yaparak Meclis görüşmelerini engelleyen bu çevrelerin en çok karşı
çıktıkları hükümler, özel kanalların mülkiyeti ve kontrolü açısından getirilen sınırlamalar idi. Ayrıca reklam yayınları için getirilen kısıtlamaları da ağır bulan özel medya çevreleri, ticari kanalların bu koşullar altında yaşamasının mümkün olamayacağını savunuyorlardı. Ertuğrul Özkök, 16 Kasım 1993 tarihli “Zapping hürriyetimi gasp
etmeyin” başlıklı yazısında, üzerinde çalışılmakta olan yeni yayıncılık yasasını, ‘son
yıllardaki en anti-demokratik yasa’ olarak tanımlıyor ve yasanın öngördüğü Üst Kurul’un özel medyanın editoryal bağımsızlığını engelleyeceğini savunuyordu.
Özkök’ün yazısı, kamuoyunda ve entelektüeller arasında büyük tartışmalar yaratan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun kuruluşu ve finansmanı konusundaki endişelere değiniyordu. Hükümet ve muhalefet partileri dışında diğer demokratik kurum ve
kuruluşları içine almayan bu düzenleme, Kurulun siyasal müdahalelere açık olması
sonucunu vereceği iddiasıyla eleştiriliyordu. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi,
RTÜK’ün oluşumunun “mümkün olan en tehlikeli formüle göre” gerçekleşeceği savunurken (Hürriyet, 17 Kasım 1993), Altan Öymen durumun, radyo ve televizyon
sistemini bir “partiler oligarşisine” dönüştürebileceğine (Milliyet, 17 Nisan 1993)
işaret ediyordu. 3984 Sayılı Kanunun hazırlık sürecinde özel medyanın tepkisini çeken hükümlerden biri de Başbakana ya da onun görevlendirdiği bir bakana ulusal
güvenliği ve kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle herhangi bir yayını durdurma
yetkisinin verilmesiydi.
Sonuçta özel medya sahipleri, Çiller hükümetine yeni yasa taslağının bazı hüGazeteciler Cemiyeti
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kümlerinin anti-demokratik ve sınırlayıcı olduğunu şeklinde baskı yaparak Meclis
görüşmelerini engellemeyi başardılar. Yerel seçimler yaklaşırken özel medyanın tepkisini çekmek istemeyen hükümet, medya ile barış yapmak karşılığında küçük bir
ödün olarak yasa tasarısını sessizce gündemden çıkardı. Fakat Aralık 1993’te Star ve
Yüksek Seçim Kurulu arasında, seçim dönemi yayın yasakları nedeniyle patlak veren
tartışma, hükümetin hesaplarında ne kadar yanıldığını gösteriyordu. YSK, Star kanalının her türlü siyasal reklamı yasaklayan seçim dönemi yayın mevzuatına açıkça
aykırı hareket etmesi nedeniyle yayınların beş gün süreyle durdurulmasını istemişti.
Star, bu karara fiziksel olarak direnmekle kalmadı, kararı uygulamakla görevli devlet
yetkililerinin ve güvenlik güçlerinin kapıları açmamakta direnen televizyon personeline karşı etkisiz mücadelelerini de naklen yayınladı. Saygın bir Anayasal kurumun
böylesine zor durumda bırakılması Türkiye’de giderek artan medya gücünün bir delili olarak değerlendirildi.
Yeni yayıncılık yasasını bir türlü yürürlüğe koyamayan Çiller hükümeti 1994’ün
başlarında artarda gelen bir dizi ekonomik ve siyasi bozgunu da göğüslemek zorunda
kaldı. Çiller tarafından ilan edilen iddialı özelleştirme programı, hükümet ortağı SHP
milletvekillerinin direnmeleri nedeniyle hayata geçirilemiyordu. Bazı SHP’li milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru sonucunda PTT’nin telekomünikasyon kanadının özelleştirilmesine olanak veren kanun hükmünde kararname
iptal edildi. Bu sırada Güneydoğuda problemler büyürken Kuzey Iraklı Kürt gruplarla ilişkiler ve Körfez Savaşı’nın ardından Türkiye’ye yerleştirilen uluslararası gücün
konumu gibi konularda medyada yer bulan sert eleştiriler, Çiller hükümetini zor durumda bırakmaya devam ediyordu. 16 Ekim 1993’te PKK’nın Güneydoğu Anadolu’da Türk basınının ve siyasal partilerinin faaliyetlerini yasakladığını açıklaması,
devletin bölgede giderek eriyen otoritesinin delili olarak medyadan büyük tepki çekti. Artan popüler ve askeri baskılara direnemeyen Çiller hükümeti, Mart 1994’te ayrılıkçılık suçlamasıyla, Meclis’te Kürt meselesini temsil eden DEP adlı partinin beş
milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.
İşte 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
13 Nisan 1994’te böyle bir sıkıntılı siyasal atmosfer içinde Meclis’ten geçti. Özel
medya çevrelerinin itiraz ettiği hükümlerde fazla bir değişiklik olmadan kabul edilen
Kanun, 1 Mayıs 1994 tarihinde yürürlüğe giren ve program hizmetlerinin, üye ülke
toprakları üzerinde yeniden iletiminin kısıtlanmaması hükmünü getiren Avrupa Sınır
ötesi Televizyon Sözleşmesi ile birlikte Türkiye’de yayıncılığın yeni yasal çerçevesini çiziyordu. 4. maddesinde yayın ilkeleriyle ilgili oldukça detaylı düzenlemeler
getiren 3984 sayılı yasa, özel medyanın kuruluş ve mülkiyet esasları konusunda da
bir dizi düzenleme içeriyordu. Bir şirketin aynı anda birden fazla radyo ve televizyon
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işletmesine sahip olmasını yasaklayan Kanun, bir kişinin sahip olabileceği hisse oranını ödenmiş sermayenin yüzde 20’si ile sınırlamıştı. Aynı şekilde birden fazla kuruluşta hisse sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı ve yabancı
yatırımcılar ve Türk gazetelerinin sahip olabilecekleri hisse oranları da yüzde 20 olarak belirlenmişti. Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının anonim şirket olarak kurulacağını hükme bağlayan 3984 sayılı yasanın 29. maddesi, siyasi partiler, dernekler,
sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıflar, yerel yönetimler ve bu yönetimlerce kurulan şirketler, üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşlarının radyo ve televizyon kuruluşu kurmasını ve bunlara ortak olmasını engellemişti.
Fakat 3984 sayılı yasanın yayıncılık alanına getirdiği en önemli düzenleme, bu
alanı denetlemek, frekans tahsislerini yapmak ve yayın izni ve lisans vermek üzere
bir Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmasıydı. Kanunda ‘özerk ve tarafsız’ bir kuruluş olarak tanımlanan RTÜK, beşi hükümet, dördü muhalefet tarafından
gösterilen adaylar arasından, Meclis tarafından seçilen dokuz üyeden oluşacaktı. Kurul gelirleri, TRT ve özel kanalların aylık reklam gelirlerinin yüzde 4’ünden oluşacak, bu oran 20 Nisan 1997’den sonra yüzde 5’e çıkarılacaktı. TRT ve özel yayıncıların faaliyetlerini gözetlemekle görevlendirilen RTÜK’ün yetkileri RTYK’ dan daha
geniş tutulmuştu. Beş yıllık bir süre için bütün ulusal ve yerel frekanslara lisans dağıtmakla sorumlu olan RTÜK, yasada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen,
yayın ilke ve esaslarına aykırı davranan kuruluşları uyarma ve ihlalin tekrarlanması
halinde fiilin ağırlığına göre, yayın iznini bir yıla kadar geçici olarak durdurma yetkisine sahipti. Kısa süre içinde Türk yayıncılık tarihinin en tartışmalı kurumlarından
biri olan RTÜK, yaptıkları kadar yapamadıkları nedeniyle de eleştirildi. İlk RTÜK
başkanı Ali Baransel’in ulusal ve yerel radyo ve televizyon lisanslarının ihale edilebilmesi için gereken frekans planının 1995 sonuna kadar bitirileceğini açıklamasına
rağmen sorun uzun süre çözümlenemedi. Frekans planı bitirildikten sonra da Kurul,
frekansların de facto paylaşılmış olması ve mevcut yayıncılar tarafından kazanılmış
hakları olarak görülmesi nedeniyle statükonun korunması yönünde baskılara maruz
kalmaya devam etti.
3984 sayılı yasayla özel medyanın yasal zemine çekilmesinin hemen ardından 16
Haziran 1994’te Anayasa Mahkemesi’nin, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı her
türlü açıklamayı yasaklayan Siyasal Partiler Yasası’nın 78. ve 81. maddeleri ile Ceza
Kanunu’nun 125. maddesine dayanarak DEP’i kapatmasıyla, Kürt meselesi yeniden
medya ve siyaset gündeminin en üst sırasına yükseliyordu. Hiç kuşkusuz 1990’larda
Kürt meselesi ve siyasal İslam gibi Türk siyasal hayatının en tartışmalı ve zor konularına ilişkin farklı perspektiflerin ve bu perspektiflerin savunucularının kamusal
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alandaki görünürlüklerini arttıran unsurlardan biri de özel radyo ve televizyonların
ortaya çıkmasıydı. MGK’nın rahatsızlığına rağmen, yayıncılık alanındaki yasal boşluğun uzun süre devam etmesi nedeniyle engellenemeyen bu yayınlar, tartışmalı konuların değişik kesimlerin bakış açısını yansıtacak şekilde tartışılmasına olanak verdiler. Fakat bu programlarda belli kurumların özellikle de Ordunun duyarlı olduğu
konulara değinilmesi nedeniyle yaşananlar, izin verilebilir olanın sınırları konusundaki uzlaşmanın ne derece kırılgan olduğunu gösteriyordu. HBB televizyonundan
Erhan Akyıldız ve Ali Tevfik Berber’in 8 Aralık 1993’te yayınlanan Anten isimli
programlarında savaş karşıtı bir derneğin üyeleriyle yaptıkları görüşmeler nedeniyle
Askeri Mahkeme’de yargılanması bu duruma iyi bir örnek idi. Bir diğer durumda
Mehmet Ali Birand’ın16 Kasım 1992’de yayınlanan 32. Gün programında PKK liderlerinden Osman Öcalan ile yaptığı bir söyleşi nedeniyle, PKK propagandası yapmak ve Ordu’ya hakaret etmek suçlarıyla mahkemeye verilmesiydi.
3984 sayılı yasayla kurulan RTÜK faaliyete geçtikten sonra bir süre daha bazı
özel kanalların, Kanunun ve RTÜK tarafından hazırlanan program ve reklam yayınlarına ilişkin yönetmeliklerin hükümlerine aykırı davranmaya devam ettiği görüldü.
RTÜK’ün bu ihlallere ilk tepkisi, ilgili kuruluşlara uyarı göndermek oldu. 1994 yılında birçok özel kanal dört ya da beş uyarı almışken TRT’ye de iki uyarı verilmişti.
Uzun bir süre RTÜK’ün uyarıları etkisiz gözüktü. Fakat 1995’te meydana gelen birkaç olay RTÜK’ün güçlerini kullanmaya kararlı olduğunu gösteriyordu. 27 Kasım
1995’te RTÜK, sürpriz bir kararla Başbakan Tansu Çiller’e, TRT Genel Müdürü
Tayfun Akgüner ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alındığını bildirdi. RTÜK
bu kararı, 30 Ekim 1995’te yayınlanan bir hükümet programının hükümet icraatına
ilişkin olmayan ve cevap hakkı doğuran bölümler içermesi ve böylece 3984 Sayılı
Kanunun 4. maddesini ihlal etmesi üzerine almıştı. Kurul, TRT’yi daha önce de yine
aynı maddenin ihlali konusunda uyarmış olduğu için yasanın 35. maddesindeki yetkisini kullanarak TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunu görevden almıştı.
Bu süreç içinde RTÜK’ün hışmına uğrayan tek yayıncı TRT değildi. Yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle özel kanallar birbiri ardına geçici sürelerle yayınların durdurulması kararıyla karşı karşıya kaldılar. Mahkeme kararına rağmen Başbakan Çiller’e
cevap hakkı tanımayan Star yayınlarının 27-29 Kasım 1995’te üç gün süreyle durdurulmasına karar veren RTÜK, 30 Kasım 1995’te Kanal 6 yayınlarının bir gün durdurulmasını istedi. Bu tarihten itibaren Türkiye’de ekran karartma ve radyo yayınların
durdurulması cezaları, anti-demokratik bulunmaları nedeniyle çok tartışılmasına
rağmen alışılageldik bir uygulama halini aldı.
RTÜK’ün artan etkinliği özel kanalların da tartışmalı konular açısından giderek
daha tedbirli bir yayın politikası izlemeye başlamalarını doğurdu. Ekim 1994’te,
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RTÜK’ün uyarısı üzerine Star İslami ve laik kesimden konuşmacılarla İstiklal Mahkemelerinin tartışıldığı Objektif programını yayından kaldırdı. Bu durum Türkiye’de
özel medyanın editoryal özgürlüğünün yayıncılık alanındaki yasal çerçeveden ve
basın ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren mevzuattan bağımsız düşünülemeyeceğini
gösterdi. Basın Konseyi tarafından yapılan 1995’te yapılan bir araştırma, Türkiye’de
basın özgürlüğünü sınırlayan 152 yasa olduğunu ortaya koymuştu (Milliyet, 3 Nisan
1995).
DEP’in kapatılması nedeniyle yurt içinden ve dışından tepki çeken Çiller hükümeti, 23 Haziran 1995’te 1982 Anayasası’nın16 maddesini değiştirmeyi başararak
demokratikleşme adına başarılı bir adım attı. Fakat dernekler, sendikalar, üniversite
personeli ve öğrencilerin siyasal özgürlüklerini genişleten bu anayasal değişiklik dahi ikinci koalisyon hükümetinin devamını sağlayamadı. 24 Aralık 1995 seçimlerinden İslamcı Refah Partisi’nin en yüksek oyu alarak çıkması Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişinin bir göstergesi olarak laik kesimlerde endişe yarattı. 28 Haziran
1996’da Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında kurulan RP-DYP koalisyon hükümeti kısa sürede İslami gruplara ve başörtüsü gibi dini sembollere gösterdiği tolerans
nedeniyle medya, laik elit ve ordunun tepkisini çekmeye başladı. RP-DYP koalisyonu, Çiller’in serveti ve Bosna’ya insani yardım için toplanan yardımların akıbeti konusundaki yayınlar nedeniyle medya ile sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. 3 Kasım
1996’da gerçekleşen Susurluk kazasıyla ortaya çıkan ve medyada geniş yankı bulan
Mafya-siyaset-aşiret bağlantıları, koalisyon ortağı DYP ve Çiller’in şahsında yoğunlaşan iddialara neden oldu. Necmettin Erbakan’ın liberal basında büyük eleştirilere
yol açan Mısır ve Libya gezileri, Başbakanlık konutunda verilen bir yemeğe dini cemaat önderlerinin katılması, Taksim meydanına cami yapılması girişimi, RP’li Sincan Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs Gecesi gibi gelişmeler Refah yol iktidarı hakkındaki şüphe ve kaygıları arttırıyordu. Koalisyon hükümetinin gazeteler tarafından
yürütülen aşırı promosyon kampanyalarını ve yalan haberleri engellemek için yeni
bir basın kanunu hazırlamak yönündeki girişimleri, hükümetin medya ile ilişkilerini
daha da gerginleştirdi. Bu gelişmeler üzerine MGK’nın 28 Şubat’ta aldığı kararlar,
birçok eleştirmene göre yükselen şeriatçı tehdide karşı Ordu’nun bir muhtırası olma
özelliğini taşıyordu. Liberal medya tarafından ‘lâikliğin teminatı’ olarak görülen bu
kararlar, İslami medyada özellikle sekiz yıllık kesintisiz eğitim, din ve vicdan hürriyeti ve kılık, kıyafet konularında bir ‘dayatma’ olarak algılandı (Bektaş, 2001).
Refah yol hükümetinin Haziran 1997’de dağılmasının ardından 18 Nisan 1999
seçimlerinde de tek bir partinin çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle DSP-ANAP ve
MHP’nin bir araya geldiği yeni bir koalisyon formülünde anlaşıldı. 16 Ocak 1998’de
RP, Cumhuriyetin laik temellerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, Anayasa MahGazeteciler Cemiyeti
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kemesi tarafından kapatıldı ve lideri Necmettin Erbakan’a siyaset yasağı getirildi.
Bunun üzerine Fazilet Partisi adı altında yeni bir parti kuran İslamcı kesim, Türkiye’de yeniden siyasal İslam ve laiklik tartışmasının merkezine oturdu. Fazilet Partisinin de 2001 yılında Refah Partisi’nin devamı olduğu gerekçesiyle kapatılmasıyla
Saadet ve Aydınlık ve Kalkınma Partisi olmak üzere ikiye bölünen siyasal İslamcılar,
Türk siyaseti üzerinde etkilerini sürdürmeye devam etmektedir.
2001 yılının ortalarında medya-siyaset ilişkisi, 1994’te yürürlüğe girdiği günden
bu yana kamuoyunda ve medyada sakıncaları ve eksiklikleri tartışılan ve 3984 Sayılı
Yasa’nın bazı maddelerinin düzeltilmesi önerisinin Meclis gündemine taşınmasıyla
yeniden ısındı. Değişiklik önerisi, yıllık ortalama izlenme ve dinlenme oranları yüzde
20’yi geçmeyen sermaye grubuna bir ya da birden fazla televizyon ya da radyo kuruluşuna tamamen veya kısmen sahip olabilme, kamu ihalelerine girebilme ve menkul
kıymetler borsalarında işlem yapabilme olanağı veriyor, ekran karartma cezaları yerine ağır para cezaları getiriyordu. Özel medya kuruluşlarının sözcülerine göre bu
değişiklikler, 3984 Sayılı Kanun’la yasaklanan fakat ‘kanuna karşı hile’ yoluyla uygulamada varlığı herkesçe malum olanın tanınmasından başka bir şey değildi. Fakat
7 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4676 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yapılan düzenlemelerin “bir
kamu hizmeti olan medyanın bireysel çıkarlara hizmet edecek ticari nitelik kazanmasının önündeki tüm engelleri kaldırdığı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer tarafından bir kez daha görüşülmek üzere, TBMM Başkanlığı’na geri gönderildi. Cumhurbaşkanı Sezer, gerekçeli yazısında “görsel ya da işitsel medyada tekel
ya da kartel oluşmasını önleyebilecek içerikte bulunmayan düzenlemeler, Anayasanın 167. maddesiyle; 172. maddesinde anlatımını bulan tüketiciyi koruma ilkesiyle
ve basın özgürlüğü kapsamında bulunan haber alma ve verme özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır” diyordu.
Konuşan Türkiye
1990’larda özel kanalların yayına başlamasıyla beraber Türk televizyon haberciliğinde önemli değişimler yaşandı. Özel kanalların bağımsız ve profesyonel görünümlü haber bültenleri kısa sürede izleyicinin ilgisini ve eleştirmenlerin beğenisini
kazandı. En son bilgisayar teknolojisi ve grafikleriyle Batılı televizyonları andıran
yeni kanallarda TRT’nin soluk ve sıkıcı renkleri yerini canlı, parlak renklere bırakmış, ağırbaşlı spikerler yerine karizmatik ve çekici ‘anchor’lar gelmişti. CNN benzeri
stüdyolar kullanan özel kanallar, canlı telefon ve uydu bağlantıları yoluyla haber bültenlerine daha fazla hız ve anındalık hissi getirmişlerdi. Fakat televizyon habercili506
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ğinde yaşanan değişimlerin en fazla hissedildiği alanlar haber ve tartışma programlarıydı. Özel kanallardaki 32. Gün (Show TV), Eksen (Kanal D), Kırmızı Dosya (atv),
Arena (Show TV), Yankı (TGRT) gibi güncel haber programları ve Yüksek Tansiyon
(HBB), Siyaset Meydanı (ATV), Objektif (Star), Alternatif (TGRT), Platform (HBB),
Kırmızı Koltuk (Star), Dinamit (Kanal 6) gibi stüdyo tartışmaları, kamusal alanın
ideolojik ufkunu genişlettiler (Şahin ve Aksoy, 1993). Kendilerini ‘araştırmacı’ olarak adlandıran gazeteciler, yolsuzluklar, sosyal ve yasal adaletsizlikler gibi konuların
peşinden giderek kirli ilişkilerin ve suçluların amansız takipçisi, halk avukatı rolüne
soyundular. Uğur Dündar’a göre 1990’larda televizyon gazeteciliği, “Türk basının
yeni ufku ve basın özgürlüğü mücadelesinin yeni cephesi” (Hürriyet, 23 Aralık
1993) idi.
TRT’nin devletin resmi ideolojisi çerçevesinde kalan haber programlarının aksine
özel kanallarda yayınlanan haber ve tartışma programlarının resmi dogmaların yıkılmasına ve ulusal kültür ve kimlik konularının görecelileşmesine neden oldukları
iddia edildi (Şahin ve Aksoy, 1993). Özellikle ulusal çaplı yayın yapan özel televizyon kanallarında yayınlanan güncel haber programları ve stüdyo tartışmaları, Kürt
sorunu ve siyasal İslam gibi konularda daha geniş bir siyasal yelpazenin temsil edilmesine olanak vererek bu konuların etrafındaki tabuların yıkılmasına olanak verdiler.
Böylelikle özel kanalların yayına geçmesiyle Türkiye’de kamusal alan, TRT döneminde sahip olamadığı türden bir zenginlik ve çoğulculuğa kavuştu. Cumhuriyetin
kurulmasından bu yana kendini tek millet, tek kültür olarak görmeye teşvik edilen
Türk toplumu, ortaya çıkan etnik ve kültürel çeşitliliği ve dini inanç ve sosyal grup
farklılıklarını tartışmaya başladı. Özel kanallardaki haber ve tartışma programlarının,
bu üniter, resmi kimliğin bir dizi farklı kimliklerden oluştuğunu göstererek Türk toplumunun genel kültürel iklimini zenginleştirdiği savunuldu.
Fakat elektronik medyada yaşanan değişimin haberciliğe etkilerinin her zaman
olumlu olduğunu söylemek mümkün değildi. Özel kanallar bir yandan tartışma programları yoluyla kamusal alanın ideolojik çerçevesini genişletirken bir yandan da haber bültenlerinde popülist yaklaşımlar sergilemekteydiler. Örneğin Kürt meselesine
ilişkin olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk devletinin ve güvenlik güçlerinin bölgeye ilişkin politikalarını eleştiren DEP’li milletvekillerinin hareketleri medyanın
büyük bölümünde ‘vatan hainliği’ olarak sunulmakta, DEP’li milletvekillerinin Med
TV adıyla Avrupa’dan uydu aracılığıyla Kürtçe yayına başlamış olan bir televizyon
kanalına yaptıkları açıklamalar PKK ile bağlantılarının kanıtı olarak yorumlanmaktaydı. Ayrıca günlük hayatın hüzünlü bir parçası haline gelmiş olan şehit cenazeleri
konusunda yapılan haberler geniş bir şekilde ve büyük bir duygusallıkla aktarılıyordu.
Gazeteciler Cemiyeti
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Haberlerin kalitesi, düzeyi ve habercilik etiği açısından yaşanan diğer olumsuzluklar ise önemli ölçüde artan rekabet ve ticarileşme eğilimlerinden kaynaklanmaktaydı. Özelleştirmenin tam bir kaos ortamında gelişmesi, kamu yararından ziyade
ticari çıkarların ön plana geçmesine neden olmuştu. Siyasal eğilimleri yanında özel
kanalların yayın politikalarında bağlı oldukları medya gruplarının çıkarlarının ve
ilişkide bulundukları ekonomik ve siyasal çıkar gruplarıyla ilişkilerin korunması
kaygılarının izleri görülüyordu. Bu durum ticari kanalların kurumsal ideolojilerine
uymayan belli konuları bastırma eğiliminde olduğunu gösteriyordu.
Özel kanallar ayrıca haber yayınlarının objektifliği ve doğruluğu konusunda da
sıklıkla eleştiriye uğruyor ve sansasyonellik adına gerçekleri abartmak ya da çarpıtmakla suçlanıyordu. 9 Nisan 1994’te gerçekleşen bir olay, yayın politikalarının ne
derede endişe verici boyutta sansasyonellikten etkilenebileceğini göstermesi açısından önemli bir örnekti. O gün Star ve TGRT televizyonları Sırpların kimyasal saldırısı neticesinde Gorazde’de binlerce Müslüman’ın katledildiğini duyurarak izleyicileri
Ankara ve İstanbul’da gösterilere katılmaya çağırdılar. Basında yer alan haberlere
göre göstericilerin büyük çoğunluğu Bosna sorununa duyarlılıkları ile bilinen ve
Türkiye’nin daha aktif bir askeri müdahalesinden yana olan İslami gruplardı. Sonuçta ne kimyasal saldırı iddiası ne de ölü sayısı doğrulandı. Star ve TGRT basın meslek
örgütleri ve diğer kanallar tarafından ‘sorumsuz yayıncılık’ ve ‘provokasyon’ yapmakla suçlandılar.
Ayrıca özel kanallar kimi zaman içinde bulundukları medya grubunun çıkarlarını
korumak ya da rakiplerine saldırmak için habercilik etiğini hiçe saydılar. Bu özellikle
Hürriyet, Sabah ve Star grupları arasında yaşanan ‘medya savaşları’ sırasında kendini gösterdi. Hürriyet ve Sabah arasındaki mücadelede bu gazetelerle aynı grupta yer
alan Show TV ve ATV de savaşa dâhil oldular. Grupların birbirlerine saldırırken kullandıkları dil ve üslup öylesine bir hal aldı ki bütün basın meslek örgütleri haberciliğin saygınlığını zedeleyen bu absürt savaşa son verilmesi çağrısında bulundular. Fakat bütün özel kanallar içinde saldırgan tekniklerin kullanılması söz konusu olduğunda en kötü üne sahip olan Star’dı. Star haber bültenlerinin yorumcusu Engin Ardıç eleştiri ötesinde tanımlar içeren değerlendirmeleriyle kamuoyunun büyük tepkisini çekti.
Bunun dışında özel kanallar kimi zaman da bir yargıç gibi davranarak adaleti etkilemeye çalışmak ve “mahkemelerin kararlarına karşı kitlesel protestoları kışkırtmak” ile suçlandılar. Bu durum mahkemede davaları görülmeden, kişilerin kamuoyunda yargılanıp suçlu bulunduğu bir tür ‘medya hukuku’nun gelişmesi olarak kaygı
yaratıyordu. Sürekli sansasyonel haberlerin peşinde koşan özel televizyonlar özel
hayata saygı duymuyor ve isimleri ve itibarları etrafında şüphe yarattıkları kişilere
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cevap hakkı tanımıyorlardı. Bu durumun en bilinen örneklerinden biri Star’ın SHP’li
İstanbul belediye başkanı Nurettin Sözen hakkında yaptığı yayınlardı.
Fakat özel kanalların yayın politikalarını asıl belirleyici olan, doğaları gereği ticari ve kâr güdümlü oluşlarıydı. Her şeyden çok reytingleri önemseyen ticari medya,
habercilerin sürekli birbirlerinin reytinglerini takip ettikleri ve rakiplerini geçmeye
çabaladıkları ‘rekabetçi bir etik’ yaratıyordu (Ehlich, 1995). Reyting rekabeti, habercileri, gündemin suç, kaza, felaket ve insan öyküleri gibi daha popüler konulara yönelmesi, basit, sığ habercilik ve popülizm yapılması gibi rahatsız edici sonuçlar doğuran, izleyici arttırma tekniklerini uygulamaya itiyordu. Popülizm eğilimi özellikle
tartışmalı siyasal konularda resmi ideolojinin popüler versiyonlarının ortaya çıkmasına neden olurken ‘sokaktaki insanın nabzına göre şerbet’ türü bir haberciliği de
besliyordu. Show Haberin genel yönetmenliğini yaptığı dönemde Ufuk Güldemir
reyting başarılarını halkın gündemini yakalamalarına bağlıyordu. “Eğer Neslihan
Yargıcı Aczmendilere seksi diyor ve halk bunu konuşuyorsa bizim bültenimize girer.... TRT haber programları devletin, benim bültenlerim ise halkın gündemini yansıtır” (Show Dergi). Aynı yaklaşımın Show Haber’in daha sonraki haber yönetmeni
Reha Muhtar tarafından geliştirilerek bugüne değin sürdürülmesi, toplumunun aydın
kesimlerinden haberlerin magazinleştirilerek ‘show’a dönüştürüldüğü yönünde tepki
alsa da kanalın sürekli reyting rekortmeni olmasını sağlamaktadır.
Yayıncılık anlayışının dönüşümü
1990’larda Türkiye’de radyo ve televizyon düzeninde meydana gelen çarpıcı değişimin en göze batan sonuçları televizyon programcılığı açısından ortaya çıktı. Bütün yetersizliklerine ve olumsuzluklarına rağmen özel kanallar, kısa sürede izleyici
ölçümlerinde TRT’yi geride bıraktılar. İzleyicilerin ticari kanalların dinamik, açık
fikirli ve Batılı bir görüntü yansıtan programlarına gösterdiği büyük ilgi, TRT’nin o
güne dek verdiği hizmetlerin, toplumu yeterince tatmin edemediğini gösteriyordu.
Türk toplumunun beğeni ve beklentilerini anlamak için çok az çaba sarf eden
TRT’nin izleyicileriyle ilişkisi her zaman “çok zayıf ve etkisiz” olmuştu (Çaplı,
1994:144). Programları, 2954 sayılı yasa, RTYK’nın Yönetmelikleri ve TRT’nin
program planlarında belirtilen genel ahlak, Türk toplumunun aile yapısı, gelenek ve
görenekleri, dini değerler, toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı gibi bir dizi, farklı yorumlara açık yayın ilkeleri çerçevesinde yapılmıştı. Bu ilkeler, TRT yönetimlerine
kamu ahlakı, ulusal kültür ve Türk aile yapısı gibi konularda neyin kabul edilir olduğunu takdir edebilecekleri geniş bir alan bırakmıştı. Özellikle 1971’de özerkliğinin
kaldırılmasından sonra TRT yönetimleri programcılık açısından belirgin bir muhafazakârlık sergilemişler, bazı TRT genel müdürleri açıkça sağ siyasal gündemi izlemişGazeteciler Cemiyeti
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lerdir (Alemdar, 1981). Bu muhafazakâr eğilim, kurum programlarının tamamının
geçmek zorunda olduğu bürokratik denetim mekanizmasıyla birleşince, radyo ve
televizyon yayınların içerisine tedbirli ve bazen dar kafalı yaklaşımlar egemen olmuştur. TRT’nin merkeziyetçi ve elitist eğilimleri, Arabesk müzik gibi belli kültürel
formların ulusal frekanslardan dışlanması ve sansürlenmesi sonucunu doğurmuş,
bölgesel, kültürel, etnik ve dini farklılıklara dikkat edilmemiştir. Bu nedenle özel
medyanın, “resmi Türkiye’den gerçek Türkiye’ye” geçiş yönünde cesaret verici bir
adım olarak “Türkiye’nin fakirleşmiş kültürel alanının dönüşümü için gereken enerjiyi” (Aksoy ve Avcı, 1992:39-40) sağlayabileceği umuluyordu.
Nitekim özel kanalların gelişiyle Türk televizyonculuğunda adeta bir devrim yaşandı. Ticari kanallar TRT politikalarının tamamen zıttı bir yayıncılık politikası izlediler. TRT’nin her zaman sınırlayıp, kontrol etmeye çalıştığı ne varsa ekranları istila
etti. Özel kanalların ekranları Arabesk starlarının birbiri ardına geçit yaptığı gazino
şovları, her gece milyonlarca lira dağıtılan bol kahkahalı ve gürültülü yarışma programları, öğleden sonra kuşağında dahi yayınlanan pornografik filmler, paparazzi ve
realite showlar ile doldu. ‘Tutti Frutti’ ve ‘Playboy’ gibi ithal programların yanı sıra,
Türkiye’de ilk kez ‘kırmızı nokta’lı erotik filmlerin yayınlanmasının öncüsü Show
TV, en liberal tutumlu kanal oldu.
Özel kanalların sayılarındaki artışa paralel olarak eğlence programlarının sayısı
da hızla arttı. 1993 yılında Star televizyonunun Genel Koordinatörlüğünü yürüten
Özcan Ertuna, Star’ın izleyici tarafından bu kadar sevilmesinin nedeninin (TRT gibi)
despot suratlı olmaması olduğu söylüyordu. Ertuna’ya göre televizyonun asıl amacı
izleyiciyi eğlendirmekti (Milliyet, 11 Nisan 1993). Amaç bu olunca, özel kanalların
Batılı televizyonlardan ithal ettiği program formatlarının büyük çoğunluğu yarışma
ve oyunlar oldu. Show TV’nin yayınlamaya başladığı ‘Çarkıfelek’, Amerikan televizyonlarında yayınlanan ‘Wheel of Fortune’ adlı yarışmanın yerli versiyonuydu.
Show TV bu program için ANS isimli Amerikan yapım şirketine her bölüm için
15.000 dolar ödüyordu (Milliyet, 28 Aralık 1992). Aynı şekilde ‘Kaç Para?’ adlı yarışma ‘The Price is Right?’ adlı program fikrinden kaynaklanıyordu. Bir diğer tanınmış Batılı televizyon yarışması ‘Family Fortunes’, Show TV tarafından ‘Süper Aile’
adıyla yayınlanıyordu. İlk olarak TRT-1’de başlatılan ‘Turnike’, daha sonra Kanal
6’ya ‘Süper Turnike’, Star’a ise ‘Mega Turnike’ adıyla transfer olarak sunucusu
Güner Ümit’i Türkiye’nin en yüksek ücretli televizyon starlarından biri yapmıştı.
Hemen bütün yarışma programları, 900’lü hatlar olarak bilinen özel telefon hatlarıyla
programlara evlerden katılma olanağı veriyordu. Bu hatlar kısa sürede hem PTT hem
de ticari hizmet sunucular için önemli bir kâr kapısı olmuşlardı.
Yayın saatlerinin artmasıyla artan program talebi, büyük ölçüde yabancı kaynaklı
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programlarla karşılanıyordu. Yabancı programların çokluğu bir yandan Türk televizyon endüstrisinin uluslararası pazarlara bağımlılığını arttırırken bir yandan da çoğunluk kanallarının görünüm ve yayıncılık mantığı açısından homojenleşmesine katkıda
bulunuyordu. İthal programların tercih edilmesinin en önemli nedeni yerli yapımlara
oranla çok daha ucuz olmalarıydı. Buna rağmen özel kanallar, kısa bir süre sonra
Türk izleyicisinin yerli yapımları daha çok tercih ettiğinin farkına vardılar. İzleyici
reytinglerinin zorlamasıyla yerli yapımlara daha çok yer vermeye başlayan özel kanalların, kendi bünyelerinde ürettikleri programların birçoğu talk showlar, yarışma
ve oyunlardı. Dışarıdan bağımsız yapımcılara yaptırılan programlar ise daha çok düşük bütçeli komediler, müzik ve hafif eğlence programlarıydı. Daha az olmakla beraber ünlü Türk sinema yıldızlarının oynadığı televizyon dizilerine de yatırım yapıldı. Fakat bu yapımların bazılarının beklenen izleyici reytinglerini elde edememesi
üzerine yayın saatlerini doldurmanın en ucuz yolu olarak eski Türk filmleri bulundu.
Özel kanallar birkaç yıl içinde 6000 civarında film içeren 70 yıllık Türk sinema endüstrisinin birikiminin önemli bir bölümünü tükettiler.
Özel kanalların yayına geçmesiyle belirginleşen eğlence eğiliminin en çok hissedildiği türler arasında müzik ve spor yayınları da yer alıyordu. Büyük bir sayısal patlama yaşayan müzik programları, Arabesk ve pop gibi TRT’nin dışladığı müzik formatlarına yöneldi. 1990’larda çok sayıda genç müzisyenin müzik piyasasına atılmasının bir sonucu olarak Türkçe sözlü pop müziği Arabeskin egemenliğine son verdi.
Arabesk ve pop müzik, özel kanalların müzik yayınları içinde önemli bir yer tutarken
Türk sanat ve halk müziği neredeyse bütünüyle TRT’ye bırakılmıştı. Spor yayınları
açısından özelleştirmenin Türk televizyon programcılığına etkisi ise futbolun tartışılmaz üstünlüğünün pekişmesi oldu. Spor programlarının da eğlenceye dönük melez
formatlar içinde üretilmeye başlanması, izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Gol
Show’, ‘Üçüncü Yarı’ gibi programları ortaya çıkardı. Bu programlarda ünlü futbol
yazarları stüdyo konuklarıyla sohbet ederken izleyiciler sevilen showmen ve sanatçılar tarafından eğlendirilmekteydi.
Özel kanalların sürekli olarak özellikle prime-time olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde yüksek reyting getiren program arayışı içinde olmaları, paparazzi ve
realite showlar gibi yeni program türlerinin yaygınlaşmasına neden oldu. ‘Top
Secret’ ve ‘Takip’ gibi sanat, spor, moda, eğlence dünyasından ünlülerin özel hayatları ile ilgili paparazzi programları gizli kameralar kullanarak özel hayata tecavüz
etmek ve habercilik etiğini çiğnemekle eleştiriliyordu. Paparazzi programları daha
sonra, ‘Tele Vole’ ve versiyonları şeklinde ortaya çıkan futbol magazin programlarının da kısa süre içinde dedikodu ve sansasyon formatına dönüşmesiyle program akışlarının ayrılmaz bir parçası oldular. Show TV’nin yayınlamaya başladığı ‘Sıcağı SıGazeteciler Cemiyeti
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cağına’ adlı programla bağlayan realite showlar ise kazalar, cinayet ve yaralama
olayları içeren kanlı ve bol gözyaşlı sahneleri nedeniyle tepki topluyordu. Haluk Şahin’e göre realite showların arkasındaki mantık kitlelerin patolojik şeylere olan merakını tatmin etmek ve bir tür felaket röntgenciliğiyle yüksek reyting elde etmekti.
Şahin, realite showların başarısını, ‘adalet ve cezalandırma mekanizmalarının kötü
çalışması’, ‘bürokrasiye olan güvensizlik’, ‘etkisiz kamu vicdanı’ gibi Türkiye’de
süregelen bazı ciddi problemler karşısında kendini güçsüz hisseden izleyicilerin,
medyayı bir teşhir ve cezalandırma mekanizması olarak görmesine bağlıyordu (Milliyet, 8 Temmuz 1995).
Reyting baskısı bazı türleri prime-time’a iterken diğerlerini yayın saatlerinin
marjinlerine ya da bütünüyle dışına itiyordu. TRT ve İslami kanallar dışında çoğunluk kanallarında dini ve eğitsel programlar ve belgeseller yayın akışı içinde en az yer
verilen kategoriler oldular. Çocuklara yönelik programlar ise çoğunlukla sabah ve
öğleden sonra saatlerini doldurmak için kullanılan yabancı çizgi filmlerden oluşuyordu. Niceliksel olarak çocuk programları kategorisinde iyi bir durumda olan özel
kanalların, programların pedagojik ve eğitsel değerleri söz konusu olduğunda her
zaman aynı özeni gösterdikleri söylenemezdi.
Özel kanalların sayısı her geçen gün artarken çoğunluğun zevk ve beklentilerine
uygun yayın yapanların yanı sıra belli inançları paylaşan kesimlere hitap eden kanallar da ortaya çıktı. Nur Cemaati ile ilişkili olan Zaman’ın 1993’te yayınına başladığı
Samanyolu TV’yi, Refah Partisi ile bağlantılı Kanal 7 ve Kadiri Cemaati tarafından
desteklenen Mesaj TV izledi. İslami kesimin yayıncılık alanına yaptığı girişimler özel
olmalarına rağmen bütünüyle ticari sayılmazlardı. Çoğunluk kanallarının aksine daha
az reyting kaygısı güdüyor ve kültür ve eğlence konularında bilinçli bir muhafazakârlık sergiliyorlardı. İslami medya yöneticileri, çoğunluk kanallarının ‘Batı mantalitesi ürünü’ programları yoluyla ‘milli kültür ve kimliği’ dejenere ettikleri görüşündeydiler. Temmuz 1994’te test yayınlarına başlayan Kanal 7’nin genel koordinatörü,
yayınlarındaki eğlence unsurlarını ‘açık sahneler içermeyen filmler; Batı müziği yerine klasik Türk müziği, halk ve tasavvuf müziği’ olarak tanımlıyordu (Milliyet, 14
Eylül 1994). İslami cemaatlere bağlı Burç, Dünya FM, Akra FM, Mesaj ve Moral
Radyo gibi yayınlar televizyon sektöründekine benzer bir ideolojik ayrışmayı radyo
sektörüne de taşıyordu. Fakat bir süre sonra özellikle prime time’da izledikleri yayın
politikasının çok dar bir kesime hitap ettiğini anlayan İslami kanallar, programlarını
çeşitlendirmek zorunluluğunu hissettiler. “Bütün Müslüman kanalların karşı karşıya
olduğu zorluk, Ortodoks Sünni İslam’ın katılıklarının -özellikle kadının kamusal
alandaki görünmezliği ve duyulmazlığının- ulusal yayıncılığın gerekleriyle nasıl uzlaştırılacağıydı” (Öncü, 2000). İzleyici kitlesini büyütmek adına bu konuda en ileri
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adımları atan ise Türkiye’nin ilk muhafazakâr kanalı olarak lanse edilmiş olan TGRT
oldu.
1990’larda Türk elektronik yayıncılık sistemi, genel yayıncılık anlayışını benimseyen kanalların yanı sıra müzik ve haber ağırlıklı ‘tematik’ kanalları da içermeye
başladı. 15 Ağustos 1994’te Cem Uzan’ın yayın dünyasındaki yeni girişimi Kral TV,
Türkiye’nin ilk müzik kanalı oldu. RTYK’nın MTV’ nin izinsiz yayınını durdurması
üzerinde müzik yayıncılığı alanında Doğan boşluğu doldurmayı hedefleyen Kral
TV’yi, Number One TV izledi. Ekim 1996’da yayına geçen Eko TV de bu iki kanal
gibi genç izleyici kitlesine yönelik müzik yayınları yapıyordu. Tüm gün haber yayıncılığının öncüsü ise 2 Aralık 1996’da düzenli yayına geçen NTV oldu. Doğan Grubu
ve CNN arasında yapılan bir anlaşmayla kurulan CNN Türk’ün 15 Temmuz’da
1999’da Türkiye genelinde test yayınlarına başlaması haber yayıncılığı alanında rekabet getirdi. 11 Kasım 1992’den beri ekonomi kanalı olarak yayında bulunan Kanal
E, 1990’ların sonunda akşam saatlerini Amerikan dizi ve filmlerine ayırarak izleyici
kitlesini önemli ölçüde arttırdı. Kanal E, kısa bir süre sonra Amerikan CNBC televizyonuyla ortaklığa girerek CNBC-e adını aldı.
TRT’nin tepkisi
Özel televizyon yayınların ilk ortaya çıktığı dönemlerde TRT, özel kanalları ‘korsan’ ve yasadışı olarak niteleyerek varlıklarını dahi kabullenmek istemedi. 1994 yılı
Dünya Kupası elemelerinde Türk mili takımının maçlarını Futbol Federasyonu’nun
izni olmadan yayınlayarak, 1992 yılında maçların yayın hakkını satın almış olan
Star’a meydan okudu. Tek yasal yayıncı olarak bütün milli spor olaylarını yayınlama
hakkı olduğunu savunan TRT, Star ve Futbol Federasyonu’nun yasal yollara başvurma tehdidine rağmen o yıl yapılan bütün milli maçları yayınlamayı başardı.
TRT’nin özel kanallarla doğrudan anlaşmazlığa düştüğü bir diğer olay ise kurum için
oldukça utanç verici oldu. TRT, 1992 yılında HBB kanalının Yorgun Savaşçı adlı
eseri televizyon dizisi haline getirme girişimine yayın haklarının kendisinde olduğu
gerekçesiyle karşı çıktı. Daha önce TRT için çekilen eser 1983 yılında askeri yönetim döneminde yayından kaldırılmıştı. Kurum ve HBB arasındaki yasal mücadele
sürerken, TRT söz konusu dizinin hiçbir değişiklik yapılmaksızın 1993 Şubatında
yayınlanacağını açıkladı. On yıl önce yakıldığı iddia edilen orijinal kopyanın gizemli
bir şekilde yeniden ortaya çıkışı TRT ve siyasal düzenle ilişkisi üzerine birçok soru
işaretini de beraberinde getiriyordu. Bu gibi birkaç durumun dışında TRT, genel olarak özel kanallara mücadele etmeye yeltenmedi. 1990’ların ortasında TRT Genel
Müdürlüğüne getirilen Prof. Dr. Tayfun Akgüner her fırsatta, TRT’nin bir kamu yayıncısı olarak mevcudiyetinin farklı temelleri olduğunu, bu nedenle özel kanallarla
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rekabet etmediğini vurguluyordu.
Önceleri rekabetin varlığını inkâr etmeye çalışmasına rağmen, yayıncılık alanında
yaşanan değişimler kaçınılmaz olarak TRT’yi de etkiledi. Özel kanalların haber ve
haber programcılığı alanındaki başarılı çıkışı, TRT’yi haber programlarını iyileştirmeye zorladı. TRT, Reha Muhtar gibi bağımsız gazeteciler tarafından dışarıdan üretilen programlar yayınlamaya başladı. Fakat bu strateji de kısa sürede, TRT bünyesinde çok daha ucuza üretilebilecek programların dışarıdan satın alınarak kurumun zarara uğratıldığı eleştirilerini getirdi. Eski bir milletvekili olan Cüneyt Canver ve gazeteci Can Okanar tarafından üretilen bir sabah programı yapımcılara çok büyük miktarlar ödendiği iddiasıyla Meclis araştırmasına konu oldu.
Son yıllarda özel kanallarla rekabet etmek için TRT’nin geliştirdiği yöntemlerden
biri ulusal televizyon kanallarının yayınların radyolarda olduğu gibi tematik bir mantıkla yeniden düzenlenmesiydi. TRT-1 genel eğlence kanalı olma özelliğini sürdürürken TRT-2 kültür ve sanat, TRT-3 spor, TRT-4 ise eğitim kanalı olarak yeniden
yapılandırıldı. Fakat yayıncılık sistemindeki müthiş değişime rağmen TRT’nin kurum olarak çalışma düzeni pek az değişti. Günümüzde de altı televizyon kanalının
tamamı merkezi bir örgütlenme ve yönetim içindedir.
Televizyon ve radyo kanallarının bazı Avrupa kamu yayıncılarında olduğu gibi,
özerk yönetimleri ve programlama stratejileri bulunmamaktadır. TRT’nin bu bürokratik ve merkezi yapısı, yayıncı ve yapımcılarının özerkliğine de izin vermemektedir.
Aynı şekilde artan rekabete rağmen TRT’nin geleneksel haber yayıncılığında kayda
değer bir değişim gözlenmemiştir. Radyo ve televizyon haber bültenleri halen Ankara’da bulunan tek bir haber merkezince, tek elden üretilmekte ve Haber Merkezi’nin
üst düzey yönetimi tarafından denetlenmektedir. Siyasetçiler, TRT’yi hala ‘devletin
malı’ olarak görmekte ve üst düzey yönetime program politikalarıyla ilgili baskı
yapmaya devam etmektedirler. Ayrıca TRT’nin reklam gelirlerindeki gerileme ve bu
alanda artan rekabet, Türkiye’de kamu hizmeti yayıncılığı için daha güvenli bir gelir
kaynağı sorununu gündemde tutmaktadır.
Elektronik medya pazarının dönüşümü
1990’larda özel istasyonların yayına geçmesinden bu yana Türkiye’de elektronik
yayıncılık sektörüne yapılan yatırımın gerçek miktarı bilinmemekle beraber basın
sektöründen önemli bir kaynak aktarımı olduğunu söyleyebiliriz. Belli başlı basın
gruplarının tamamı ya kendi kanallarını kurarak ya da mevcut kanallardan hisse edinerek faaliyetlerini elektronik medya sektörüne de yaymışlardır. Basın gruplarını
radyo ve televizyon sektörüne iten temel etken, 1990’lardan beri büyümekte olan
reklam pastasından pay almak kaygısı olmuştur. 1990’da basın sektörünün toplam
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reklam harcamalarındaki payı yüzde 55.78’ten 1992’de yüzde 49’a gerilerken televizyonun payı 1990’da yüzde 43.72’den 1992’de yüzde 51’e yükselmiştir.
Fakat 1991 yılından beri özel kanal yöneticilerinin yıllık 200 milyon ABD doları
civarında olduğunu söyledikleri televizyon reklam pazarının gerçek büyüklüğü konusunda bir belirsizlik vardı. Pazar hacmindeki belirsizlik önemli ölçüde aynı holding
bünyesindeki şirketler arasında gerçekleşen değişimlerden kaynaklanıyordu. Diğer
medya sektörleri de içinde olmak üzere birçok değişik sektörde yatırımları olan büyük kanallar, reklam zamanlarını çeşitli ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için cömertçe
kullanıyorlardı. Örneğin Nisan 1992’nin ilk iki haftası boyunca Star’ın elde ettiği 62
milyar TL’lik reklam gelirlerinin 20 milyarlık bir bölümü Rumeli Holding şirketleri
tarafından sağlanmıştı (Dünya, 25 Mart 1992). Aynı ay Star reklam gelirlerinde birinciliği elde ederken, gelirlerinin en büyük bölümü İmar Bankası reklamlarından
gelmişti (Dünya, 15 Mayıs 1992).
Özel medya yetkililerinin temkinli açıklamalarına rağmen reklam pazarı 1990’lar
boyunca genişlemeye devam etti. OECD verilerine göre Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığı alanındaki gelirler, 1995-1997 yılları arasında 1990 yılı sabit fiyatlarıyla yılda ortalama yüzde 24.13’lük bir artış göstererek pek çok OECD ülkesini
geride bıraktı. 1995 yılında 396.76 milyon dolar olan gelir, 1997’de 611.98 milyon
dolara ulaşmıştı. Sadece televizyon yayıncılığındaki gelirler, üç yıllık süreç içinde
yıllık ortalama yüzde 26.59 oranındaydı. 1995 yılında 170.85 milyon dolar olan toplam televizyon reklam geliri, 1996’da 230.38 milyon dolara, 1997’de ise 317.13 milyon dolara erişti. Üç yıl boyunca yıllık ortalama artış oranı yüzde 36.24 idi
(Medyavizyon, Mayıs-Haziran 1999).
Özelleştirmenin ilk yıllarında rakip basın gruplarına ait büyük kanallar kıyasıya
bir rekabet içine girdiler. Daha sonra oligopolistik piyasa koşullarının bir özelliği
olarak rekabetin baskısını azaltacak yöntemler aramaya başladılar. 1994 yılında
Show TV ve ATV, reklam zamanlarını ortaklaşa pazarlamak ve böylece işletme masraflarını azaltmak için MEPAŞ (Medya Pazarlama Anonim şirketi) adlı bir şirket
kurdular. MEPAŞ’ı rakiplerine karşı birleşmek için kullanan bu kanallar, günlük gazetelerde yer alan ilanlarında reklam paylarını tek bir kanallarmışçasına ortak göstermeye başladılar. MEPAŞ kanallarına izleyici ölçümlerinde açık bir fark yaratan bu
reklamlar, diğer kanalların eleştirisiyle karşılaştı. Ocak 1996’da Show TV’nin anlaşmayı bozması üzerine dağılan MEPAŞ yerine, ATV ve Kanal D bir araya gelerek
BİMAŞ (Birleşik Medya Pazarlama A.Ş) adlı yeni bir reklam satış firması kurdular.
Günlük gazete devlerinin tamamının televizyon sektörüne girmeleri, medyanın
Doğan ve Sabah grubu başta olmak üzere birkaç grubun elinde toplanması sonucunu
doğurmuş ve yeni yayıncılık düzeni çapraz mülkiyet ve yoğunlaşma üzerine kurulGazeteciler Cemiyeti
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muştu. Radyo ve televizyon pazarına giren basın devlerinin büyük çoğunluğunun
endüstriye girdi sağlayan diğer şirketlere sahip olarak dikey entegrasyonlara gittikleri
ve finans, turizm ve pazarlama gibi medya dışı birçok farklı sektörde kayda değer
yatırımlar yaptıkları görülmekteydi.
Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star’ın sahibi Uzan Ailesi, Rumeli Holding ve
İmar bank ve Ada bank adlı iki bankayı kontrol ediyordu. Rumeli Holding’in inşaat,
dergi yayıncılığı, çimento ve elektrik üretimi, mobil telekomünikasyon, güvenlik
sistemleri ve hizmetleri gibi alanlarda hisseleri vardı. Show TV’nin sahibi Erol Aksoy’un İktisat Bank adlı bir bankası bulunuyordu. Show TV’nin bir diğer ortağı Hürriyet Holding’in ise ithalattan turizme kadar geniş bir alanda girişimleri vardı. Ahmet
Özal tarafından kurulan Kanal 6, 1994’te Türk bankacılık sektöründe yaşanan ciddi
bir kriz sonucunda batan TYT Bank ve Dış Bank’a aitti. Ahmet Özal’ın karşılaştığı
ticari sorunlar nedeniyle Kanal 6’nın mülkiyeti birçok kez el değiştirdi. ATV, Dinç
Bilgin’in Medya Grubu ile Çukurova grubunun elinde bulunuyordu. Medya Grubu
aynı zamanda Türkiye’nin en büyük günlük gazetelerinden Sabah’ı yayınlıyordu.
Çukurova Holding’in ise Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, İnterbank ve Finans
bank’ta hisseleri bulunuyordu. Kanal D, Milliyet ve birçok dergi yayınlayan Doğan
Grubu tarafından kurulmuş, 1994’te hisselerinin yarısı Doğuş Grubu’na satılmıştı.
1995’te Kanal D’nin mülkiyetinin tamamı yeniden Doğan Holding’e geçti.
Doğan Holding, Ağustos 1994’te Hürriyet’i de satın alarak elindeki büyük gazetelerin sayısını ikiye çıkarmıştı. İslamcı Türkiye gazetesinin sahibi olduğu İhlâs Holding tarafından kurulan TGRT, İhlâs Haber Ajansıyla aynı grup içinde yer alıyordu.
İhlâs Holding’in medya dışı yatırımları arasında inşaat, otomobil motoru üretimi ve
pazarlaması gibi alanlar da yer alıyordu. HBB ise Demirbank’ı kontrol eden Has
Holding tarafından kurulmuştu.
Neredeyse bütün televizyon kanallarının arkasında bankaları olması kendi iç ve
dış finans kaynaklarına dikey olarak bütünleşmelerini sağlayarak yerleşik medya
firmalarına, yeni firmalar karşısında önemli bir avantaj sağlamıştır. Medya gruplarının medya içi ve dışı faaliyetlerini televizyon ekranlarına taşımasına tepki gösteren
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, medyayı “boğazına kadar ticarete batmakla”
suçlamıştır. Yukarda belirtilen mülkiyet ve ortaklık yapıları 1990’lar boyunca sürekli
değişim geçirmişlerdir. 1998 yılında Erol Aksoy’un çekilmesiyle sektördeki büyük
grupların arasına Çukurova ve Doğuş Grubu da dâhil olmuşsa da (Kejanlıoğlu, Çelenk ve Adaklı, 2001) mülkiyetin yoğunlaşması bugüne değin sistemin genel karakteri olmaya devam etmiştir.
Ticari medya, televizyon ve basın sektörlerindeki oligopolistik gücünü diğer ekonomik çıkarlarını gözetmek ve siyasilerden belli ayrıcalıklar elde etmek yönünde
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kullanmıştır. Medyanın siyasileri etkilemeye çalışması gibi, siyasiler de medyayı
kontrol altında tutmaya çalışmışlardır. 1990’larda elektronik medya her zamankinden
daha çok siyasetin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Tansu Çiller’in genç ve
modern bir ekonomi profesörü olarak ana damar medyadan gördüğü desteğin,
1993’te DYP başkanlığına seçilmesinde en önemli faktörlerden biri olduğu savunulmuştur. Bu gücün farkına varan siyasetçiler devlet bankalarından sağlanan krediler
ve kamu iktisadi teşekküllerinin ilan ve reklam gelirleri gibi yollarla, önemli ölçüde
kamu kaynaklarından beslenen medya üzerinde dolaylı ama etkili bir kontrol uygulamışlardır (Alpay, 1993).
Televizyon ve basındaki yoğunlaşma ve oligopolistik eğilimlere karşın radyo piyasası özellikle yerel ölçekte daha çoğulcu ve rekabetçi bir görünüm arz etmektedir.
Radyo piyasasında “her biri, homojen malları üreten, birbirinden bağımsız, bireysel
talep esnekliklerinin sonsuz olduğu pek çok firma” bulunduğunu söyleyen Alev Söylemez’e göre (1998) frekans tahsisi, lisans izni ve telif hakkı gibi bazı yasal engeller
olmasa radyo piyasasının “tam rekabet koşullarında kategorize edilmesine” bir engel
yoktur.
1990’larda Türk elektronik medya sektörü yabancı sermayenin de ilgisini çekmiştir. Örneğin Eylül 1992’de Time Warner ve Türk ortağı Koç Holding, TRT’nin
üçüncü kanalını satın almak istemiş, 1993’te RTL, Inter Grup’la Radyo Contact adlı
bir kanal kurmak için anlaşma imzalamıştır. İtalyan medya devi, Silvio
Berlusconi’nin Fininvest grubundan, Adriano Galliani Eylül 1994’te Türkiye’ye yaptığı bir ziyarette Türkiye’de yatırım yapmak arzusunda olduklarını söylemiştir. Özelleştirme tam hız devam ederken artan izleyici ve pazar araştırmaları ihtiyacı yabancı
reyting ölçüm kuruluşlarını Türkiye’ye çekmiştir. Reklam firmalarının medya planlamalarını yapabilmeleri için gereken bilgileri sağlamak için 1992’de iş çevreleri,
reklam ajansları ve ATV, Flash TV, Star, Kanal 6, Kanal D, Show TV ve Sky TV adlı
televizyon kanalları bir Televizyon izleme Araştırma Komitesi (TİAK) kurmuşlardır.
TİAK, 1992 yılında düzenlediği bir ihale ile izleyici ölçümleri yapma işini 1989’dan
beri Türkiye’de çalışmakta olan AGB Anadolu adlı şirkete vermiştir. AGB Anadolu’nun örnek hanelerdeki alıcılara yerleştirilen people-meter adı verilen araçlardan
elde edilen ölçümleri uzun bir süre reyting kavgasına girişmiş özel kanallar arasında
ciddi tartışmalara neden olmuştur. Radyo ve televizyon yayıncılığının özelleştirilmesine paralel olarak artan yabancı sermaye payı özelleştirmenin yasal bir zemine oturtulması sürecinin uzaması, 1990’lı yılların ortasından itibaren etkisini gösteren ekonomik kriz ve yeni yayıncılık yasasının yabancı sermayeyi kısıtlayıcı hükümler
içermesi gibi nedenlerle bugüne dek sınırlı kalmıştır.
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Bugüne dair
2000’lere gelindiğinde 1990’ların başında yaklaşık dört yılık bir süre içinde bütünüyle bir kaos ortamında gelişmesine izin verilen Türk yayıncılık sistemi kırılgan bir
denge durumuna erişmiş gibi gözükmektedir. İlk yıllarda kanal sayısında görülen
artış hızı yavaşlamış ve medya pazarının reklam ve izleyici potansiyeli doğrultusunda büyük işletmelerin çıkarına bir rasyonalizasyon yaşanmaya başlamıştır. European
Audiovisual Observatory’nin istatistiklerine göre 2000 yılında TRT’nin altı kanalı
dışında RTÜK’e lisans başvurusunda bulunmuş 52 televizyon kanalı bulunmaktadır.
TRT GAP yayınların yanı sıra 15 bölgesel, 229 özel yerel televizyon istasyonu vardır. RTÜK lisansı olmayan uydu kanallarının sayısı ise 20’dir. Bu kanallar arasında
Türksat 1 C üzerinden yayın yapan Star Digital ve Eutelsat W3 üzerinde yayın yapan
Digitürk adlı sayısal yayınlar da bulunmaktadır.
1990’ların başında yaşanan özelleştirme süreciyle radyo ve televizyonun çağdaş
Türk kültüründeki rolü ve yeri değişerek TRT’li yıllarda tanımlanan ulusal ve sosyal
yarar amaçlı yayıncılıktan küresel ve eğlencelik yayıncılık anlayışına geçilmiştir.
Doğaları gereği ticari olan çoğunluk kanallarının reyting kaygısı, çok sayıda izleyiciyi ekran başına toplamaktan öte özel bir marifeti olmayan programcılığa prim verilmesine neden olmuştur. Rekabetin artması başarılı yöntemi taklit etme ve benzerini
yaratma yönündeki eğilimi güçlendirdiği için programlar, çaba gerektirmeyen formüller haline gelmiştir. Ticari bir getirisi olmadığı sürece, hayal gücüne, farklılıklara
ve deneysel uygulamalara çok az yer verilen çoğunluk kanallarının program çıktısı
içinde farklı türlerin göreli ağırlıklarına bakıldığında ucuz ve popüler formatların
tercih edildiği ve “reyting kaygısıyla en çok süre filmler ve diziler ile futbol maçları,
show programları ve yarışmalara, en az süre ise belgesel ve eğitim programlarına”
(BYAUM, 2000) ayrılan bir yayın politikası izlendiği görülmektedir. Programcılığın
eğlence ya da hab-eğlence (infotainment) etrafında homojenleşmesiyle çoğunluk
kanallarının program akışları birbirinin neredeyse aynı olmaya başlamıştır.
2000’lerde Türk televizyon yayıncılığında programların türleri kadar kalite ve çeşitliliğinin de pazar güçleri tarafından belirlendiği çoğunluk kanallarının yanı sıra üç
kategori yayıncı daha gözükmektedir: azınlıkta kalan kamu kanalları, İslami gruplarla ilişkili muhafazakâr kanallar ve NTV, CNN Türk ve CNBC-e gibi azınlık zevk ve
beklentilerine hitap eden tematik kanallar. Radyo yayıncılığında ise özelleştirmenin
ilk yıllarında radyonun toplumsal ve kültürel işlevlerinin bir müzik kutusu seviyesine
indirgenmesine duyulan tepki, söz programları ve kültürel içerikli yayınlara önem
veren Açık Radyo gibi yeni açılımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Radyonun
haber medyası olarak önemini tekrar gündeme getiren ise 17 Ağustos 1999 Marmara
depremi olmuştur.
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On yıllık bir özelleştirme süreci sonunda medya halen kamusal alanın en tartışmalı ve eleştiri alan unsuru olmaya devam etmekte ve radyo ve televizyon yayınlarında daha fazla kalite, çeşitlilik ve çok seslilik arayışının, toplumun özellikle genç
ve entelektüel kesimlerinde İnternet, sayısal televizyon ve uydu yayınlarına ilgiyi
arttırdığı görülmektedir. Türkiye’de 1999 yılından itibaren sayısal yayıncılık alanında başlatılan Star Dijital ve Digitürk gibi girişimler, RTÜK’ün Temmuz 2000 tarihinde aldığı yayınların durdurulması kararına rağmen devam etmektedir. Fakat radyo
ve televizyon yayıncılığında yeni bir dönemi açacağına inanılan sayısal yayıncılığın
da özelleştirme gibi yasal çerçevesi çizilmeden ve kamu yararı eksenli demokratik
bir tartışma platformu yaratılmadan gündeme gelmesi, 1990’larda elektronik medyanın gelişmesini belirleyen ticari pragmatizm ve küresel etkilerin bugün de devamına
işaret etmektedir.
Yakın geçmişte radyo ve özellikle televizyon yayıncılığında özelleştirmenin sonucunda yaşanan artışa paralel yayınların kalitesi ve çeşitliliği açısından niteliksel bir
iyileşme gözlemlenememesi sayısal platformların yaratacağı artışın, paralel bir niteliksel artış getireceği konusunda iyimser düşünebilmemizi engellemektedir.
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2 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra hazırlanan ve 7 Kasım 1982 halk oylamasıyla kabul edilen anayasa iletişim özgürlüğü ve radyo-televizyon yayıncılığında yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemelerle 12 Mart 1971 müdahalesinden
sonra yapılan değişiklikler daha da pekiştirildi. Radyo ve televizyon istasyonlarının
ancak Devlet eliyle kurulacağı ve idarelerinin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde
düzenleneceği hükmü getirildi (madde 133).
Radyo ve televizyon istasyonları artık “özerk” ve “tarafsız” değil, “tarafsız” bir
kamu kurumu olarak devlet tekeli altında çalışacaklardı. Bu anayasal düzenlemeye
dayanarak çıkarılan 11 Kasım 1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu yürürlükten
kaldırıldı. Yeni yasanın 4. maddesinde radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın yapılmasının devletin tekelinde olduğu ve bu
tekelin, TRT tarafından kullanılacağı açık bir şekilde hükme bağlandı.
2954 sayılı yeni yasanın en önemli özelliği, adından da anlaşılacağı üzere, sadece
bir TRT yasası olmayıp, Türkiye’deki tüm radyo ve televizyon yayınları ile ilgili
düzenlemeleri kapsamakta olmasıdır. Bu yasa ile TRT dışında, yeni bir organ olan
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kuruldu.
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 12 üyeden oluşmaktadır. Bunlardan üçü
Cumhurbaşkanı, üçü Bakanlar Kurulu’nca atanmaktadır. Geriye kalanların ikisini
YÖK’ün göstereceği dört aday arasından, üçünü ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu’nun göstereceği altı aday arasından Cumhurbaşkanı seçmektedir.
Son üye de Milli Güvenlik Kurulu’nca seçilmekte ve Bakanlar Kurulu’nca atanmaktadır. Yüksek Kurulun başkanı da bu 12 üye arasından yine Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir.
Bu durum karşısında, Yüksek Kurul’un tarafsızlığından söz etmek oldukça güçtür. Üyelerinden dördü Bakanlar Kurulu, sekizi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilen, başka bir deyişle, üyelerinin tümü yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanı
ve Bakanlar Kurulunca seçilen bir kurulun, bağımsız ve yansız olduğunu söylemek
hiç de kolay değildir. Kurulun oluşumunda yürütme organının ve idarenin ağırlığı
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açık bir şekilde görülmektedir. Üstelik bu kurulun görevleri göz önüne alındığında,
durumun ciddiyeti daha da büyümektedir.
Bu yeni kuruluşun görevleri arasında yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınlarının ulusal politikaya uygun olarak yapılmasını sağlayacak ilkeleri saptamak,
denetlemek, kapalı devre radyo ve televizyon yayınları ile TRT’nin yeni radyo ve
televizyon kanallarının açılması yer almaktadır. Kuruluşun bu yeni görevleri yanında
bir diğer önemli görevi, TRT Genel Müdürü ile TRT Yönetim Kurulunun seçim ve
atanmaları ile ilgilidir. Bu çerçevede Kurul, Genel Müdürlük için üç isim, TRT Yönetim Kurulu için ise, on iki aday belirleyerek Bakanlar kuruluna sunmaktadır.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
2954 sayılı yasanın 8. maddesinde “özerk” sözcüğüne yer verilmeyerek, TRT’nin
“tarafsız” bir kamu tüzel kişiliği olduğu ve hükümet ile ilişkilerini Başbakan aracılığıyla yürüteceği belirtilmiştir.
Yasanın 10. maddesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun organlarının;
Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve Koordinasyon Kurulu olduğu hükme bağlandı.
Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu elektronik,
kitle iletişimi, hukuk, işletme veya ekonomi, sosyal bilim dalları ile sanat ve kültür
alanında temayüz etmiş kişiler arasından Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen 12 aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanan altı üye ile
Genel Müdürden oluşmaktadır. Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun da
başkanıdır.
Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen üç
aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanmaktadır. Genel müdürün görev süresi
dört yıl olup, yeniden atanması mümkündür.
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu’nun TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin yetkileri, 1994’de yürürlüğe giren 3984 sayılı Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları hakkında Kanun ile kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na geçmiştir. Böylece 1994 yılına kadar Radyo ve Televizyon
Yüksek Kurulu tarafından kullanılan TRT Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü için
aday belirleme yetkisi, bu tarihten sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Gerek Yüksek Kurul’un, gerekse Üst Kurul’un oluşum
tarzı dikkate alındığında; aday belirleme yetkisinin, yansızlığı oldukça kuşkulu bu
kurullara bırakılmış olması ve son sözü söyleme yetkisinin de Yürütme organına verilmesi karşısında, yasanın ön gördüğü “tarafsız” bir TRT yönetiminin nasıl tesis
edilebileceği meraka değer bir husus olarak kalmaktadır.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun TRT’ye tanımış olduğu
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radyo-televizyon yayıncılığı üzerindeki tekel yetkisi, 12 Ocak 1989 tarih ve 3517
sayılı yasa ile daraltılarak radyo ve televizyon verici istasyonlarının ve program linklerinin kurulması ve işletilmesi görev ve yetkisi PTT’ye devredildi. Bu düzenlemedeki asıl amaç, iddia edildiği gibi, üretkenliği ve verimliliği artırmak değil, Türkiye’de hukuki dayanağı olmayan ticari radyo ve televizyon yayıncılığının temellerini
atarak, özel radyo ve televizyon kuruluşlarını PTT’ye devredilen vericilerden yararlandırmak isteğiydi. Çünkü 1980’li yılların sonlarında iktidarda bulunan hükümet
benimsemiş olduğu liberalleştirme, serbestleştirme ve özelleştirme politikaları çerçevesinde düzenlemeler yaparak TRT’nin yayıncılık alanındaki tekelini kırmak istiyordu. Ancak söz konusu devir işlemi, radyo ve televizyon yayıncılığı alanındaki çok
önemli bir yetkinin, hükümete hiyerarşik yönden bağımlı, tarafsızlığı söz konusu
olmayan bir kuruluşa geçmesi anlamına gelmekteydi. Yapılan düzenleme, 1982
Anayasa’sının 133. maddesindeki “Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet
eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir” hükmüne açıkça aykırıydı. Bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığından bahisle açılan davaya bakan Anayasa Mahkemesi, PTT’nin Anayasa’nın ilgili hükmünde öngörülen
nitelikte “tarafsız bir kamu tüzel kişisi” olmadığını belirterek, 18-5, 1990 tarih ve
1990/8 sayılı kararı ile söz konusu düzenlemeyi iptal etmiştir. (Bu karar 26 Temmuz
1990 tarihli ve 20586 nolu Resmi Gazete’de yayınlandı.)
Anayasa Mahkemesi bu konuda vermiş olduğu iptal hükmünün Resmi Gazete’de
yayınlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anılan karar gereğince altı ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği halde aradan uzun
yıllar geçtikten sonra, ilgili düzenleme, ancak 6.7.1999 tarihinde kabul edilen 4397
sayılı yasa ile yapılabilmiş ve PTT’ye devredilen vericiler ve aktarıcılar tekrar
TRT’ye aktarılmıştır.
Ancak burada hemen belirtilmelidir ki, 1989 yılından itibaren özel ticari yayın
kuruluşları faaliyetlerine başlamışlardır. Bunlardan Magic Box Incorporated Yayıncılık Şirketi 3 Ağustos 1989 günü Liechtenstein Prensliğinin başkenti Vaduz’da kurulmuş ve anılan şirketin 1 Ekim 1990’da “Magic Box” adıyla yayına başlamasıyla
Türkiye’de özel radyo ve televizyon tartışması yoğunlaşmıştır. İlk olarak yayına başlayan bu kuruluşun ortakları arasında zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu
Ahmet Özal’ın bulunması gelişmeleri daha da anlamlı kılmıştır.
1990’lı yıllarda yasal boşluklardan yararlanan özel televizyonlar ve radyolar, önce büyük kentlerde başlatmış oldukları yayınlarını giderek diğer yerleşim birimlerine
doğru yaygınlaştırmışlardır. Böylece fiilen yayınlara başlayan özel televizyon ve
radyolar, herhangi bir ulusal ya da uluslararası düzenleme ve standarda bağlı olmaksızın, istedikleri frekansta ve güçte yayın yapmaya devam ederek, ciddi bir karmaşaGazeteciler Cemiyeti
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ya ve tartışmaya yol açmışlardır. Bu dönemde ulaştırma ve içişleri bakanlıkları tarafından yayınlanan, ancak yaptırım gücü bulunmayan genelgeler yoluyla ve valiliklere
verilen radyo istasyonlarını kapatma yetkisiyle bu alanda düzen ve istikrar sağlanmaya ve yaşanan karmaşaya son verilmeye çalışılmıştır. Rastgele frekans kullanarak,
hava ve deniz yoluyla ulaşım ile telsiz haberleşmesini olumsuz şekilde etkiledikleri
gerekçesiyle özel radyolara karşı zorlayıcı önlemler alınarak 1 Nisan 1993 tarihinde
yayınları durdurulmuştur. Bunun üzerine “Radyomu İstiyorum” kampanyası başlatılmış ve giderek yaygınlaşmıştır. Söz konusu kampanyanın da etkisiyle, 8 Temmuz
1993 tarihinde Anayasa’nın 133. maddesinde değişiklik yapılarak, özel radyo ve televizyon yayıncılığını da kapsayacak yasal düzenlemelerin anayasal temeli hazırlanmıştır. Bu değişiklikle; bir yandan özel radyo-televizyon yayıncılığına imkân sağlanırken, diğer yandan TRT ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının “özerkliği” ile yayınların “tarafsızlığı” hükme bağlanmıştır.
Tartışmaların ve sorunların yoğun olarak yaşanmakta olduğu bu dönemde hükümetin “Devlet Reform Programı” çerçevesinde yapılacak çalışmalara esas olmak
üzere, “Reform Tasarıları Koordinasyon Kurulu Başkanı” sıfatıyla Devlet Bakanı
Necmettin Cevheri tarafından 27 Ağustos 1993 tarihinde hükümet adına yapılan çağrı ile kurulan, başkanlığını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi
Korkmaz Alemdar’ın yaptığı, basın konseyinin de temsil edildiği, “İletişim Sorunları
Komisyonu” tarafından hazırlanarak hükümete sunulan raporda özetle şu görüşlere
yer verilmiştir (İletişim Sorunları Komisyonu Raporu, 1994:32-35):
İnsanların düşüncelerine ve kararlarına yön vermek bakımından büyük etkiye sahip olan kitle iletişim araçları üzerinde başta devlet gelmek üzere, bu alanı denetleme
çabalarının geçmişi çok eskilere gitmektedir. Ancak, demokratik değerlerin ve düşüncelerin giderek yaygınlaşmasıyla devletin müdahalesi sınırlanmaktadır. Bu çerçevedeki gelişmelere örnek olarak; 1789 Fransız Devrimi’nin beraberinde getirdiği
ilkelerden, 1791 tarihinde ABD Anayasası’nda yapılan ilk değişiklikle Anayasa’ya
konan “Kongre, Söz ve Basın Özgürlüğünü sınırlayıcı (...) yasa yapamaz”şeklindeki
hükümden, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden ve 1990’da imzalanan Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı’ndan söz edilebilir.
Yazılı basın yanında, radyo ve televizyon gibi elektronik medya giderek etkinlik
ve güç kazanmaktadır. Yazılı basın dikkate alınarak yapılan hukuksal düzenlemeler,
yeni gelişmeler karşısında yetersiz kalmaktadır.
Bu bağlamda “basın özgürlüğü” kavramı da değişmiş; söz konusu özgürlüğün
yalnız basın mensupları için değil, toplumun tüm bireylerinin eşit şekilde yararlanabileceği bir hak olduğu kabul edilmiştir. Bu özgürlüğün, bilgi edinme veya halkın
gerçekleri öğrenme hakkının tüm yurttaşlara tanınmasıyla bir anlam ifade edebilece524
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ği anlayışı gelişmiş ve bu çerçevede “saydam devlet” veya “gün ışığında yönetim”
gibi ilkeler ortaya atılmıştır.
Bugün için ülkemizde medya dünyasını düzenlemek için beş ayrı rejim bulunmaktadır: 5680 sayılı Basın Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, sinemaları, tiyatroları ve öteki kurumları ilgilendiren yasalar ile bunların dışında kalan yasalar ve yasa gücünde kararnamelerdir. Son olarak bunlara, beşinci rejim
olarak, özel radyo ve televizyonların yararlandıkları “kuralsızlık” ortamı eklenmiştir.
Halen yürürlükte bulunan 156 adet yasa ile yasa hükmünde kararnamede, basını
doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren 850’yi aşkın hüküm bulunmaktadır.
İletişim Sorunları Komisyonu Raporu’nun “Radyo ve Televizyon Yayınlarının
Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunda Yer Alması Önerilen İlkeler” başlığını taşıyan bölümünde; radyo-televizyon yayıncılığı alanında önce fiilen, ardından Anayasa’da yapılan değişikle hukuken devlet tekelinin kalktığı ve bu konuda acilen yasal
düzenleme gerektiği belirtilerek, böyle bir düzenlemede yer alması önerilen ilkeler
şöyle sıralanmıştır (İletişim Sorunları Komisyonu Raporu, 1994:41-4):
Kamu ve özel televizyon yayınları birlikte ele alınıp düzenlenmelidir.
Ulusal ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Yayın Sözleşmesi gibi uluslararası yayıncılık deneyimleri dikkate alınmalıdır.
Özel tekellerin oluşmasına izin vermeyecek ve çapraz tekelleşmeyi önleyecek
hükümler getirilmelidir. Ayrıca yabancı sermayenin ortaklık payına ilişkin sınırlandırmalar konmalıdır.
Kamu radyo-televizyonuna ilişkin yasal düzenlemeler, tam özerklik anlayışı çerçevesinde yapılmalıdır.
Yayın izni veren üst kurulun özerk ve tarafsız bir yapıda oluşmasına özen gösterilmelidir.
Radyo-televizyon yayınları yoluyla işlenen suçlarda veya haksız fiillerde sorumluların belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
Radyo-televizyon yayıncılığı ile ilgili ilkelerin, çağdaş yayıncılık esaslarına uygunluğu gözetilmelidir.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu da 7 Ocak 1994 günü radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili şu eleştirilerini kamuoyuna açıklamıştır (İstanbul Barosu, 1994:7-10):
İnsanları yargılayarak, onların suçlu veya suçsuz olduklarına karar vermek sadece
yargı organlarının görevidir.
Hiç kuşkusuz, demokratik rejimlerde, her kamusal etkinlik gibi, yargı faaliyetleri
de kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmelidir. Nitekim duruşmaların açıklığı
ilkesi, bu konuda etkili bir denetim olanağı sağlarken, adliye haberlerinin yayını ile
de adliyede yaşananları herkes görüp öğrenmektedir.
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Basın özgürlüğü adına, sanığı tutan veya onu suçlayan bir yol izlenildiği takdirde,
yargının sağlıklı işlemesi önlenir ve hukuk devleti zedelenir.
Davayı yürüten yargıçlarla uğraşmak ve sanık aleyhine “sosyal alarm” yaratmak
kesinlikle yanlıştır.
Tutuklama haberi, 8 sütuna manşetten “İşte Adalet” diye verilirken, daha sonra
verilen beraat kararı üzerine “Pes Vallahi”, “Bu Kadarı da Olamaz” denmektedir.
Halkın öfkesinden söz edilerek, bazı televizyon kanallarında yargıya karşı kitlesel
eylemler körüklenmektedir.
Milyonlarca izleyicinin önünde, “yorum” adı altında insanlara küfredilmektedir.
Söz konusu tartışmaları ve çalışmaları takiben, 13 Nisan 1994’de 3984 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Önce
Anayasa değişikliği yapılarak, ardından bu yasa çıkarılarak, radyo-televizyon yayıncılığı alanındaki devlet tekeli hukuken de tam olarak kalkmış ve özel ticari yayıncılık
dönemi başlamıştır. Böylece 1990’dan beri fiilen varlığını sürdüren durum, hukuken
de tanınmış ve düzenlenmiştir. Ancak söz konusu yasa ile 2954 sayılı Türkiye Radyo
ve Televizyon Kanunu’nun bazı hükümleri, hem açık bir şekilde hem de zımnen ortadan kaldırıldığı veya değiştirildiği halde; bugüne kadar 2954 sayılı yasada herhangi
bir değişiklik ya da düzenleme yapılmamıştır. Şu anda; hem 2954 sayılı yasa, hem de
3984 sayılı yasa yürürlüktedir. Bu durum, birçok çelişkiye, duraksamaya ve belirsizliğe yol açmaktadır.
2954 sayılı yasanın TRT’yi “Tarafsız bir kamu tüzel kişiliği” olarak niteleyen 8.
maddesinde, TRT’nin “özerk” bir kurum olduğunu hükme bağlayan bir değişiklik
bugüne kadar yapılmadığı halde TRT, 1993 yılında Anayasa’nın 133. maddesinde
yapılan değişiklikle hukuken “özerk” bir kurum haline getirilmiştir. 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 5. maddesinde kurulması öngörülen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) “Özerk ve tarafsız bir
kamu tüzel kişiliği” niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Aynı kanunun 36. maddesinde
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun “Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu”na ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılarak, TRT gerek yönetim gerekse denetim açısından büyük ölçüde RTÜK’e bağımlı bir organ durumuna düşürülmüştür. Böylece Anayasa’ya göre, “özerk” bir kurum olan TRT, yine yasasına göre
“özerk” sayılan RTÜK’ün egemenliği altına sokulmuştur. Sadece yasal bir temele
sahip olan RTÜK’ün, anayasal bir kurum niteliğindeki TRT üzerinde çok geniş yetkilere sahip olması (TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında
ve görevden alınmasında sahip olduğu yetkiler gibi), her şeyden önce, daha alt düzeyde bir norm olan yasa ile daha üst düzeydeki Anayasa arasında bulunması gereken normlar hiyerarşisi ile bağdaşmamaktadır.
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Yeni radyo ve televizyon düzeni (1993 sonrası)
Anayasa’nın “Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları”na ilişkin 133. maddesinde yapılan değişiklikle ve bu düzenlemeye dayanarak çıkarılan 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” ile yeni radyo ve televizyon düzeninin temelleri atılmıştır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu da bu düzenin tamamlayıcı bir parçasıdır.
Anayasa’nın 133. maddesi değiştirilerek; radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasının ve işletilmesinin yasa ile belirlenecek koşullar çerçevesinde serbest olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, Anayasa’nın “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”ni düzenleyen 26. maddesinde; radyo ve televizyon yoluyla yapılan yayınların
“izin sistemi”ne bağlanabileceği öngörülmüştür. Anayasa’nın bu hükümlerine dayanarak kabul edilen 3984 sayılı yasa, radyo ve televizyon yayınlarında “izin ve lisans”
rejimini getirmiştir. Böylece, yazılı basından farklı olarak, radyo ve televizyon rejiminde “izin ve lisans” sistemi kabul edilmiştir. Bu yöndeki düzenlemenin başlıca
nedeni; bir yandan frekans ve kanalların bir düzene sokulması zorunluluğu, diğer
yandan ise, radyo ve televizyon yayıncılığının toplumu büyük ölçüde etkileme gücüne sahip olmasıdır. Ayrıca, frekans sayılarının kıtlığı ve kamuya ait oluşu gibi faktörlerin de böyle bir sisteme geçişte etkili olduğu söylenebilir.
Yeni rejimin bir diğer önemli özelliği RTÜK’ün gerek özel radyo ve televizyon
yayınları, gerekse TRT yayınları üzerinde denetim yetkisine sahip olması ve yayınlar
üzerindeki kontrolün bu şekilde merkezileştirilmiş olmasıdır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
3984 sayılı yasa ile radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, özerk
ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur.
Üst kurul, beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği iki kat aday arasından TBMM tarafından seçilen dokuz üyeden oluşur. Adayların belirlenmesinde, siyasi partilerin TBMM Başkanlık Divanındaki temsil oranları
esas alınmakla beraber, seçimlerde kime oy kullanılacağına ilişkin olarak herhangi
bir görüşme yapılamaz ve bu konuda karar alınamaz. Seçimde, iktidar partisi veya
partileri kontenjanından en çok oyu alan beş aday ile muhalefet partileri kontenjanından en çok oyu alan dört aday seçilmiş olur.
Üst kurul üyelerinin basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, din, eğitim, hukuk alanlarında birikimi olan ve yükseköğretim görmüş, devlet memuru olma niteliğine sahip kimseler arasından seçilmesi gerektiği yasanın 6. maddesinde hükme bağGazeteciler Cemiyeti
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lanmıştır.
Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıl olup üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst kurul, üyeleri arasından iki yıl için bir başkan seçer. Başkan da üst kurul
üyeleri arasından kendisine bir Başkan Yardımcısı seçerek üst kurulun onayına sunar. Başkan Yardımcısının görev süresi, başkanın görev süresi ile sınırlıdır.
3984 sayılı yasanın 5. maddesinde; RTÜK’ün “özerk ve tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği” olduğu belirtilmiş olmakla beraber, söz konusu kurula üye olacak kimselerin
doğrudan siyasi partiler tarafından aday gösterilmesi, iktidar partisi veya partileri ile
muhalefet partilerine kontenjan tanınması, Türkiye’deki siyasi partilerin bu nitelikteki tasarruflarında gerekli niteliklere sahip kimselerden ziyade kendilerine yakın kişileri tercih etmesi karşısında; yasal açıdan “özerk ve tarafsız” olması gereken kurulun
uygulamada bu niteliklere ne ölçüde sahip olabileceği, oldukça tartışmalı bir husus
olarak kalmaktadır. Ayrıca, görünüşte seçim TBMM tarafından yapılmış olmakla
birlikte, iktidar partisi ve partilerinden oluşan hükümetin parlamento üzerindeki etkisi ve siyasi parti grupları üzerindeki lider hegemonyası dikkate alındığında; kurul
üyelerini, esasında büyük ölçüde liderler belirlemiş olmaktadır. Bu şekilde işleyen
bir seçim süreci sonunda oluşan Kurul’un yasanın emrettiği “özerk ve tarafsız” niteliğini ne ölçüde sürdürebileceği de kuşkuludur.
Üst kurula üye seçiminde sadece parti tercihlerine yer verilerek kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, basın ve yayın dünyasının, sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinin seçim sürecinde dışlanmasını ciddi bir eksiklik olarak değerlendirmek gerekir.
3984 sayılı yasanın 8. maddesine göre RTÜK’ün görev ve yetkileri ana hatlarıyla
şöyle özetlenebilir.
Ulusal ve bölgesel frekans planlamaları yaptırmak, 1
Ön şartları yerine getiren kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek,
Radyo ve televizyon kuruluşlarına verici tesisleri kurma ve işletme izni vermek
ve bunları denetlemek,
Radyo ve televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurmak ve yayınların yasada
öngörülen yayın ilkelerine ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygunluğunu denetlemek,
Yayın kuruluşlarının yasaya ve tahsis koşullarına aykırı yayın yapmaları halinde,
gerekli yaptırımları uygulamak,
Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve ulus1
RTÜK’ün bu konudaki yetkisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumu’na geçmiştir. Aynı husus
cumhurbaşkanı tarafından birkez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na geri gönderilen 4676 sayılı Radyo ve Televizyonları Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesinde de zikredilmiştir.
528
Gazeteciler Cemiyeti

Radyo ve televizyon hukuku

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

lararası ilke ve esaslara uygunluğunu gözetmek,
Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve
hassasiyetleri sürekli olarak izlemek,
Yasa hükümlerine ve Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkelerine uygun
biçimde ilgi yönetmelikleri ve diğer düzenlemeleri hazırlamak.
TBMM Genel Kurulu’nda 7 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4676 sayılı
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere 18 Haziran 2001 tarihinde TBMM Başkanlığı’na geri gönderilmiştir.*
RTÜK üyelerinin seçimini ve görev süresini düzenleyen 6. maddesinde yapılan
değişikliğe ilişkin geri gönderme gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir.
4676 sayılı yasanın 3. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı yasanın 6. maddesinde;
a- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin “meslekleriyle ilgili konularda
kamu ve özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından” seçileceği belirtilmiştir.
Maddenin önceki metninde, üst kurul üyelerinde “basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, din, eğitim, hukuk alanlarında birikimi” olma nitelikleri aranmışken, bu niteliklere yeni metinde yer verilmemiştir. Yeni metindeki “mesleki açıdan yeterli bilgiye ve deneyime sahip olma” koşulunun, önceki metinde öngörülen
niteliklere göre yetersizliği açıktır. “Mesleki” bilgi ve deneyim, her zaman radyo
ve televizyon yayıncılığı ile ilgili olmayabilecektir.
Radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda çok önemli görevler üstlenen Üst
Kurul’a seçilecek üyelerde, “basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, din, eğitim ve hukuk” alanlarında birikimi olma niteliğinin aranmaması bir eksiklik olarak
değerlendirilmiştir.
b- Üst kurul üyelerinden beşinin, TBMM Başkanlık Divanı oluşum formülüne
göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda siyasi parti gruplarına önerileceği ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçileceği belirtilmiştir.
Bu yöntemle yapılan seçimlerde, genellikle siyasi kimliği olanların yeğlendiği
bilinen bir gerçektir. Radyo ve Televizyon yayıncılığında çok önemli yetkilerle
donatılan ve yansız olarak görev yapması gereken Üst Kurul’a siyasi kimlikli kişilerin seçimine olanak sağlayan yöntemin uygun ve doğru olmayacağı açıktır.
Yine dokuz kişiden oluşması öngörülen Üst Kurul’un geri kalan dört üyesinin ise,
Yükseköğretim Genel Kurulu, Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyinin ve Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin göstereceği iki kat aday arasında Bakanlar
*
Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçeleri Mülkiye Dergisi C. XXV, S. 229, s. 87-106 ile www.cankaya.gov.tr‘ den
yayınlanmıştır.
Gazeteciler Cemiyeti
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Kurulunca seçileceği hükme bağlanmıştır. Böylece son sözü söyleme yetkisi, Bakanlar Kurulu’na bırakılarak yürütme organının ağırlığı, maddenin yürürlükteki mevcut
haline göre daha da artırılmıştır.
Yeni yasanın Üst Kurulu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimine
sokan ilgili düzenlemesi, cumhurbaşkanı tarafından aşağıdaki gerekçelerle uygun
görülmemiştir.
4676 sayılı yasanın 5. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı yasanın 9. maddesinin son fıkrasında, Üst Kurul’un, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimine bağlı olduğu belirtilmiştir.
3984 sayılı yasanın 5. maddesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel ve yansız bir kurul olduğu vurgulanmıştır.
Özerk ve yansız bir kamu tüzel kişiliğinin Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulu’nca denetlenmesi, “tarafsızlık” niteliği ile bağdaşmamaktadır.
Üst kurulun denetlenmesi görev ve yetkisinin, Anayasa’nın 160. maddesiyle
TBMM adına denetim yapma görev ve yetkisiyle donatılan ve bağımsız bir Yüksek Denetleme Organı olan Sayıştay’a verilmesi, Üst Kurul’un “özerk ve tarafsız”
yapısına daha uygun düşecektir.
Yayın ilkeleri ve denetim
RTÜK’ün radyo ve televizyon yayınlarını değerlendirirken kendisine ölçüt olarak
aldığı yayın ilkeleri, 3984 sayılı yasanın 4. maddesinde alfabenin (a) harfinden başlayıp (u) harfine kadar giden 20 bent olarak düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemeye göre radyo ve televizyon yayınları, kamu hizmeti anlayışı içerisinde aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır:
a) Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne,
b) Toplumun milli ve manevi değerlerine,
c) Anayasa’nın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve
kişi haklarına,
d) Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına,
e) Anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulculuk esasına,
f) İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınanmaması ilkesine,
g) Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkân verilmemesi ilkesine, aykırı olmamak;
h) Türk milli eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve milli kültünün geliştirilmesi ilkesine,
ı) Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olması esasına,
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j) Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına,
k) Özel amaç ve çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapılmaması esasına,
l) Haber ve olayların çabuk ve doğru şekilde sunulması ilkesine,
m) Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz
yönde etkileyebilecek yayın yapılmaması esasına,
n) Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği
ilkesine,
o) Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olunması ilkesine
p) Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak
üzere, yayınların, yayın zamanlarının en az yarısının yerli yapımlara ayrılmasını sağlamak, bu oranı, seyircilerin taleplerini göz önüne alarak ve yayıncının haber verme,
eğitim, kültür ve eğlendirme sorumluluklarını dikkate alarak, yayın türleri ve süreleri
ile asgari niteliklerini de öngörmek suretiyle, aşamalı bir biçimde gerçekleştirmeleri
hususlarına,
r) Bilgi, iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurmamak
ve bunların sonucunda dinleyici veya seyircilere ikramiye vermemek veya ikramiye
verilmesine aracılık yapmamak, lotaryaya fırsat bırakmamak esaslarına,
s) Demokratik kurallar çerçevesinde, kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki beklentilerine cevap verecek şekilde, demokratik gruplar ve siyasi partiler arasında fırsat eşitliği sağlanması esasına,
t) Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak evrensel kültür bilim
eserlerinin oluşturmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde
haber iletilmesi amacıyla bu dillerin kullanılabilmesi,
Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili
olarak kullanmak; milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş
eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esasına,
u) Türk müzik sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ilkesinden hareketle, müzik yapımcıları ve telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemek esasına, uygun olmak suretiyle yapılır.
Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarını kamu hizmeti anlayışı içinde yapmak
ve bu ilkelere uymak zorundadırlar. Bu açıdan, kamusal nitelikli kuruluşlar ile özel
kuruluşlar arasında hiçbir fark yoktur; hepsi aynı ilkelere tabidirler.
Yayın ilkeleri yakından incelendiğinde; aslında yayın ilkeleri arasında yer almaması gereken hususlara da yer verildiği görülmektedir. Örneğin (p) bendinde öngörülen yayın zamanları ve yayın türlerine ilişkin esaslar bu niteliktedir. Bu tür hususlar
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yayın ilkeleri kapsamına alınarak 33. maddede hükme bağlanan uyarı, yayın durdurma ve yayın izninin iptali gibi yaptırımların uygulama alanı yersiz bir şekilde genişletilmiştir. Aslında yayın ilkelerinden söz edildiğinde; bundan yayınların toplum üzerinde çeşitli bakımlardan zararlı olmaması için kaçınılması gereken hususların anlaşılması gerekir. Ayrıca yayın ilkeleri, açık, anlaşılır ve somut nitelikte olmalıdır. Örneğin (b) ve (d) bendlerinde öngörülen, yayınların “Toplumun milli ve manevi değerleri” ve “Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına” aykırı olamayacağı
ilkeleri, yayınları değerlendirme durumunda olan kimselerin dünya görüşlerine, bakış
açılarına, eğitim ve kültür düzeylerine göre çok farklı nitelikte ve kapsamda yorumlara yol açıcı niteliktedir.
Ancak, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, 4. maddede hükme bağlanan yayıncılık ilkelerine uyduklarını söylemek mümkün değildir. Adeta yayın ilkelerini
hiçe sayar şekilde; kişi ve kuruluşları eleştiri sınırların ötesinde küçük düşürücü ve
aşağılayıcı, özel amaç ve çıkarlara hizmet edici nitelikte yayın yapılabilmektedir.
Ayrıca, haber ve olayların yansız ve nesnel bir şekilde sunulmasına, yayınlarda haber
ve yorumun birbirinden ayrılmasına, tüm görüşlerin dengeli bir şekilde temsil edilmesine de dikkat edilmemektedir. Bunların yerini; şiddet, kan, gözyaşı ağırlıklı, duygu sömürüsüne yönelik, cinsel sömürü niteliğinde yayınlar alabilmektedir.
RTÜK, 33. maddede yapılan düzenlemeyle; öngörmüş olduğu yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilke ve esaslarına aykırı yayın yapan
özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarma, ihlâlin tekrarlanması halinde bir yıla
kadar geçici olarak yayını durdurma ve yayın iznini iptal yetkisine sahip kılınmıştır.
RTÜK özel radyo ve televizyon yayınlarını değerlendirirken başta yayın ilkeleri
olmak üzere, yasanın diğer ilgili hükümlerini dikkate alarak, yayınlarda suç unsuru
bulunup bulunmadığına bakmakta ve suç bulunması halinde uyarı, yayın durdurma
ve yayın izninin iptali yaptırımlarını uygulamaktadır.
4. maddede 20 bent olarak sıralanan yayın ilkeleri ile bir anlamda Türk Ceza Kanunu’nda “suç” sayılan fiillere işaret edildiği ve bu fiillerin işlenmesi halinde
RTÜK’e “ceza yargılamasında bulunma gücü” tanındığı, böylece mahkemelerin uhdesinde bulunan bir yetkinin üst kurula aktarıldığı ve bunun “Yargı Yetkisi, Türk
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” hükmünü içeren Anayasa’nın 9.
maddesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca, söz konusu düzenlemeyle;
RTÜK’ün, genel, muğlâk ve kapsamı belirsiz yayın ilkelerine dayanarak temel hak
ve özgürlüklerin sınırını serbestçe belirleyebilir konuma getirilmiş olmasını ve böyle
bir yetkinin üstelik idari nitelikteki bir kuruluşa verilmiş olmasını Anayasal ilkeler
açısından açıklamak da mümkün değildir.
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da özel Radyo
532

Gazeteciler Cemiyeti

Radyo ve televizyon hukuku

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

ve Televizyon kuruluşları ile TRT’ye uygulanacak yaptırımlar arasında ayrım yapılmıştır. TRT’ye ilişkin farklı bir düzenleme getirilmiştir. Yasanın 35. maddesine göre,
“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu kanunda öngörülen yayın ilke ve
esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür.
Yayın ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu,
ihlalin niteliği ve ağırlığı açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır.
Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapması halinde Üst Kurulun bu doğrultuda vereceği karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun görevi düşer.”
Açık bir şekilde görüldüğü gibi, özel radyo ve televizyon kuruluşlarına uyarma,
yayın durdurma ve yayın izninin iptali yaptırımları uygulanabilirken, TRT’ye sadece
uyarı yapılabilmektedir. Böyle bir ayrımı, Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle bağdaştırmak
güçtür.
Sözü edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM
Başkanlığı’na geri gönderilen yasanın 2. maddesiyle, 3984 sayılı yasanın 4. maddesi
değiştirilmiş ve yayın ilkeleri alfabenin (a) harfinden başlayıp (v) harfini de içerecek
şekilde 21 bent halinde düzenlenmiştir. Neredeyse alfabenin tüm harfleri tüketilmiştir. Daha önce dile getirilen eleştirilerin aynı şekilde geçerliliğini sürdürdüğü söylenebilir. Aynı şekilde, yaptırımları düzenleyen 33. maddede değiştirilerek mevcut
müeyyidelere “para cezası” da eklenmiştir. Bu hususa ilişkin Cumhurbaşkanı’nın
geri gönderme gerekçesinde şu hususlara yer verilmiştir:
1- 4676 sayılı yasanın 2. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında yasanın 4. maddesinde, radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkelerine yer verilmiştir.
a- Maddede öngörülen yasaklara aykırı eylemler para cezaları ile cezalandırılmaktadır. Cezaların idari para cezası niteliğini taşıması, özgürlüğü bağlayıcı cezaya çevrilme olanağı bulunmaması ayrık tutulursa, yüksek tutarlara erişen bu tür
cezaların yargı organlarınca hükmolunan para cezalarıyla benzer sonuç ve etkiler
yaratacağı kuşkusuz olduğuna göre, Anayasa’nın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin esasların ve ceza hukukunun genel ilkelerinin maddenin düzenlenmesinde dikkate alınması gerekir. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan “kanunsuz
suç ve ceza olamayacağı” kuralının bir gereği olarak, ceza alanında yapılan düzenlemelerde yasakların ve ceza gerektiren eylemlerin öğelerinin açık ve kuşkuya yer
bırakmayacak biçimde belirtilmesi zorunludur. Oysa maddedeki kimi yasaklar
açıkça tanımlanmamış, içeriği tartışmalı genel kavramlar ile yetinilmiştir.
Nitekim anılan maddenin ikinci fıkrasının (k) bendinde, “korku salacak yayın
yapılmaması”; (v) bendinde de, “Yayınların karamsarlık, umutsuzluk, eğilimlerini
körükleyici... nitelikte olmaması” yayın ilkesi olarak sayılmıştır.
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Bir yayının korku salacak ya da karamsarlık ve umutsuzluk duygularını körükleyici nitelikte olması kişilere göre değiştiğinden, bu ilkelerin belirgin olmadığı,
nesnel içerik taşımadığı açıktır.
Belirtilen ilkelere aykırı yayın yapılması, yasanın 33. maddesi uyarınca yüksek
tutarlarda para cezaları uygulanmasını gerektirmektedir. Belirgin ve nesnel olmayan ilkelere uyulması zorunluluğu, yayın kuruluşlarında tedirginlik yaratacak,
radyo ve televizyonların doğru ve yansız yayın yapmaları, yurt ve dünya gerçeklerinin halka duyurulmasına engel oluşturacaktır. Böylece toplumun doğru ve yansız
haber alma hakkı zedelenecektir.
Ceza hukukunun “kanunsuz suç ve ceza olamayacağı” temel ilkesinin gereği
olarak, yasaklanan ve yaptırım öngörülen eylemlerin açık biçimde, kuşkuya yer
bırakmayacak belirginlikte düzenlenmesi gerekir. Oysa yukarıda belirtilen yayın
ilkeleri içeriği tartışmalı genel kavramlarla anlatılmıştır.
b- Anılan maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde, “Yayıncılığın, gerek yayın
organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız
çıkarları doğrultusunda kullanılmaması” öngörülmüştür.
Söz konusu bentte getirilen yasak, kim olursa olsun “bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız çıkarları” yönünden de geçerli olduğuna göre, ayrıca “hisse sahipleri” ve “onların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları”na metinde yer
verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Özel radyo ve televizyon kuruluşları ve tekelleşme
3984 sayılı yasanın 29. maddesi ve “Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gereken Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı,
Yayın Saati ve Süreleri Hakkında Yönetmelik” ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının kuruluş aşamasında uymaları gereken koşullar belirlenmiştir. Buna göre;
Özel radyo ve televizyon kuruluşları, sadece radyo ve televizyon yayıncılığı
yapmak üzere kurulan anonim şirket statüsünde olmak zorundadırlar. Gerçek kişilerin ve diğer türden şirketlerin radyo ve televizyon yayıncılığı yapmaları söz konusu
değildir. Ayrıca, siyasal partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıflar, yerel yönetimler ile bu yönetimlerce kurulan veya bu yönetimlerin
ortak oldukları şirketler, iş ortaklıkları, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat,
pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşları, özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramazlar ve bunlara ortak olamazlar.
Radyo-televizyon yayıncılığı amacıyla kurulan her anonim şirket, yalnızca bir
radyo ve televizyon kuruluşu işletebilir.
Aynı özel radyo veya televizyon kuruluşunda, üçüncü dereceye kadar (bu derece
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dâhil olmak üzere) kan ve sıhrî hısımlar pay sahibi olamazlar.
Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10’dan fazla payı olanlar;
devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak
katıldıkları girişim ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak kabul edemezler, menkul kıymetler borsalarında işlem yapamazlar.
Bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı yüzde 20’yi
geçemez. Yerli ve yabancı paydaşlar, hiçbir şekilde imtiyazlı pay senedine sahip
olamazlar.
Türkiye’de gazete çıkaran gerçek ve tüzel kişiler ile basınla ilgili mevzuata göre
gazete sahibi olanlar, bir arada yüzde 20’den fazla pay sahibi olamazlar.
Yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına
frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez.
Yukarıda belirtilen koşulların incelenmesinde açıkça görüleceği üzere radyo ve
televizyon yayıncılığı sıkı bir cendereye alınarak, devletin ve anonim şirketlerin dışında, hiçbir kişi ve kuruluşa bu alanda etkinlikte bulunabilme olanağı tanınmamıştır.
Böyle bir radyo ve televizyon düzeninin, çeşitli fikirlere ve görüşlere yer veren özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir.
Başka bir deyişle, Devlet dışında sadece anonim şirketlere imkân tanıyan, bünyelerinde iletişim fakültesi barındıran üniversitelerin bile dışlandığı böylesi bir sistemi,
Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan “demokratik hukuk devleti” ilkesiyle
bağdaştırmak güçtür.
Anonim şirketlere adeta yeni bir tür tekel hakkı sağlayan bu düzenleme ile birlikte, her ne kadar sermaye yapısını düzenleyen anti-tekelci nitelikte hükümlere yer
verilmişse de bunların uygulamada gayet kolaylıkla aşılabildiği gözlenmiştir. Örneğin, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi politikası çerçevesinde açılan ihalelere, radyo ve televizyon kuruluşlarının sahipleri girebilmiş ve birçok ihaleyi kazanabilmişlerdir. Bu hususa ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları hakkında, diğer sebepler yanında,
3984 sayılı yasanın 29. maddesi yönünden inceleme yapılmadığı ileri sürülerek, 1998
yılında Danıştay nezdinde iptal istemiyle birçok dava açılmıştır.
Günümüzde iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin ulaştığı boyuta ve bu alana yatırılan sermayenin büyüklüğüne dikkat çekilerek, medyadaki tekelleşme olgusu
üzerinde önemle durulmakta ve bu durumun iletişim özgürlüğü, bilgi edinme ve bilgiye ulaşma hakkı bakımından taşıdığı tehlikelere sıkça işaret edilmektedir.

1998/4526 Esas No ve 2000/2159 Karar No’lu; 1998/3606 Esas No ve 2000/1 Karar No’lu; 2000/388 Esas No ve
2000/922 Karar No’lu; 1998/4507 Esas No ve 2000/2146 Karar No’lu dava dosyaları.
Gazeteciler Cemiyeti

535

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Radyo ve televizyon hukuku

Genel olarak tekelleşme, özel olarak da medyadaki tekelleşme konusunda alınabilecek önlemler bağlamında; akla gelen ilk husus yasal düzenlemeler olmaktadır. Ancak, yasaların da ekonomik ve siyasal güç mücadelelerini ve dengelerini yansıtan
hukuki araçlar olduğu gerçeği ile yeni düzenlemelerin egemen güçlerce yönlendirilebildiği veya onların çıkarlarına aykırı düzenlemelerin uygulanamadığı hususu gözden
kaçırılmamalıdır. Nitekim 1990’lı yıllarda özel radyo ve televizyon yayıncılığı alanında Türkiye’de yaşanan gelişmeler de bu gerçeği doğrulamaktadır. İletişim araçlarının büyük sermaye gruplarının eline geçmesiyle, yani medyadaki tekelleşmeyle
birlikte, ilan ve reklam verenlerin etkisi, sermaye kesiminin siyasal güç odaklarıyla
karşılıklı çıkar ilişkisi gibi etkenlerin, özgür ve nesnel bilgi ve haber akışı üzerinde
ne kadar saptırıcı bir güce sahip olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir.
Özellikle medya kuruluşları tarafından, sermaye yapısında şeffaflık ve iletişim
özgürlüğü söylemiyle, sıklıkla gündeme getirilen yasa değişikliği talepleri, TBMM
tarafından 18 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4676 sayılı yasa ile nihayet gerçekleşmiştir. Ancak, söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanı’nın bir kez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na geri göndermesi üzerine yürürlüğe girememiştir.
Medyadaki tekelleşmenin önünü açan, radyo ve televizyon sahiplerinin devlet
ihalelerine girmelerinin önündeki yasal engelleri tümüyle ortadan kaldıran ve borsada işlem yapmalarını serbest bırakan yeni düzenlemeye ilişkin oldukça kapsamlı ve
doyurucu nitelikteki geri gönderme gerekçesini olduğu gibi aktarmak konunun yetince anlaşılması bakımından uygun olacaktır:
4676 sayılı yasanın 13. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı yasanın 29. maddesinin,
(d) bendinde, Üst Kurul tarafından düzenlenecek yönetmeliğe uygun olarak
her yıl yapılacak yıllık ortalama izlenme oranı ölçümlerine göre yıllık ortalama izlenme ya da dinlenme oranı yüzde 20’yi geçen bir televizyon ya da radyo kuruluşunda bir gerçek ya da tüzel kişinin ya da bir sermaye grubunun sermaye payının
yüzde 50’yi geçemeyeceği; gerçek kişinin payının hesaplanmasında üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların paylarının da
aynı kişiye ilişkinmiş gibi hesaplanacağı;
(e) bendinde de, bir gerçek ya da tüzel kişi ya da bir sermaye grubunun yüzde
50’den fazla payına sahip olduğu bir televizyon ya da radyonun yıllık ortalama izlenme ya da dinlenme payının yüzde 20’yi geçmesi durumunda, Üst Kurul’ca yapılacak bildirimden itibaren doksan gün içinde, ortağı bulunduğu televizyon ya da
radyodaki paylarının bir bölümünü halka arz ederek ya da bir kısım paylarını satarak sermaye payını yüzde 50’nin altına indireceği, yıllık izlenme ya da dinlenme
oranının aşımı birden fazla televizyon ve radyodaki paylarının toplamı nedeniyle
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oluşmuşsa, bu oranı yüzde 50’nin altına indirecek biçimde yeterli sayıda şirketin
satılacağı belirtilmiştir.
Maddenin değiştirilmeden önceki metninde;
Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dâhil) kan ve sıhrî hısımların aynı zamanda pay sahibi olamayacakları,
Bir hissedarın, bir kuruluştaki pay tutarının, ödenmiş sermayenin yüzde
20’sinden ve birden fazla kuruluşta pay sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm
paylarının toplamının da yüzde 20’den fazla olamayacağı; bu kuralın, hissedarın
bir ile üçüncü dereceye kadar (dâhil) kan ve sıhrî hısımları için de uygulanacağı;
Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10’dan fazla payı olanların Devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan ya da dolaylı
olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan
doğruya ya da dolaylı olarak kabul edemeyecekleri ve menkul kıymetler borsalarında işlem yapamayacakları; kurala bağlanmıştı.
Metinden çıkarılan kurallar ve yapılan yeni düzenlemeler ile
Sahip oldukları televizyon kanalları ya da radyoların yıllık ortalama izlenme
ve dinlenme oranı yüzde 20’yi geçememek koşuluyla bir gerçek ya da tüzel kişi
ya da sermaye grubuna, bir ya da birden fazla televizyon ya da radyo kuruluşunun
tümüne ya da bir kısmına sahip olabilme;
Televizyon ya da radyo kuruluşu sahiplerine kamu ihalelerine girebilme ve
menkul kıymetler borsalarında işlem yapabilme; olanağı sağlanmaktadır.
a. Maddenin (d) bendinde, “izlenme oranı” ölçütünün getirilmesine karşın, (e)
bendinde hem “izlenme payı”, hem de “izlenme oranı” ölçütünün getirilmesi,
bentler arasında ve (e) bendinin kendi içinde çelişkili bir durum yaratmaktadır. Bu
iki kavram, radyo ve televizyon yayınları terminolojisinde farklı ölçümlemeleri
anlatmaktadır.
Uygulamada sorun yaratacak bu çelişkinin giderilmesi uygun olacaktır.
b. Bir televizyon kanalı ya da radyo yanını için getirilen yüzde 20 yıllık ortalama izlenme ya da dinlenme oranı, kuramsal olarak olanaklı bulunsa da uygulamada ulaşılması çok güç bir orandır. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de en yüksek
izlenme oranının yüzde 14-16 dolayında olduğunu ve bu orana da yalnızca bir yayın kuruluşunun ulaştığını ortaya koymaktadır.
Ölçümleme güçlükleri de göz önünde bulundurulduğunda, getirilen sınırın uygulanabilir olmadığı açıkça anlaşılacaktır. Bu nedenledir ki, Batı’lı ülkelerde, yayının ulaştığı kişi sayısı ölçü olarak alınmış ya da bir kişinin sahip olacağı kanal
sayısı sınırlandırılmıştır. Yayın izleme oranını ölçü alan ülkelerde ise bu oran çok
düşük tutulmuştur.
Uygulamacılar, “izlenme payı”nın, “izlenme oranı”ndan daha gerçekçi bir ölçümleme ölçütü olduğunu belirtmektedirler. Bu durumda, düzenlemede “izlenme
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payı” ölçütünün esas alınmasının ve izlenme yüzdesinin düşürülmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
c. Anılan maddenin (d) ve (c) fıkralarında yapılan düzenlemeler, özellikle büyük sermaye gruplarının televizyon ve radyoculuk alanında tekelleşmelerine olanak yaratacak içeriktedir.
Sermayenin belli kişi ya da grupların elinde toplanmış olduğu gerçeği, bu kişi
ya da grubun, çok sayıda televizyon ve radyo kuruluşunu sahiplenebilme olanağı
ve ölçüsüz para cezaları uygulaması ile görsel ve işitsel medya alanında tekellerin
oluşması kaçınılmaz olacaktır.
Anayasa’nın 167. maddesinde, Devletin, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici önlemleri alacağı, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi
önleyeceği belirtilmiştir.
Anayasa’nın anılan kuralı ile tekelleşme ve kartelleşme yasaklanmakla kalmamış, Devlete de bunu engelleyici önlemleri alma görevi verilmiştir. 4676 sayılı
yasa ile yapılan ve yukarıda belirtilen düzenlemelerle görsel ve işitsel medya alanında tekelleşme ve kartelleşmenin önlenmesi olanaksızdır. Düzenlemeler, tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek bir yana dolaylı olarak olanaklı kılacak niteliktedir.
Gerçi, televizyon ya da radyo kuruluşunun yıllık ortalama izlenme oranının
yüzde 20’yi geçmesi durumuna bağlı olarak bir sınırlama getirilmiştir; ancak, bu
oranın yüksek tutulması ve hiçbir televizyon ya da radyo kanalının bu izlenme
oranına ulaşamayacağı gerçeği karşısında, bu sınırlamanın tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemesi olanaklı görülmemektedir.
Tekelleşen ya da kartelleşen görsel ve işitsel medya, bir yandan ekonomik
alanda haksızlık yaratabilecek bir güce ulaşırken, öte yandan da haber alma özgürlüğünü kısıtlayabilecektir.
Anayasa’nın 26. maddesinde, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün haber almak ve vermek özgürlüğünü de kapsadığı; 28. maddesinde de basının özgür
olduğu, devletin, basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak önlemleri alacağı
belirtilmiştir.
Basın özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlüktür. Düşünce özgürlüğü, düşüncelerin özgürce
açıklanması yanında, bunların yayılması ve öğrenilmesi özgürlüğünü de içerir. Bu
nedenle, basın özgürlüğünün, okuyucuların, izleyicilerin ya da dinleyicilerin haber
alma ve görüşleri öğrenme olanağından yoksun kalmaları yönünden de değerlendirilmesi gerekir.
Haber alma ve verme hakkı ya da haberlere ulaşma özgürlüğü, izleyici ya da
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dinleyicinin bireysel hakkı olarak düşünülemez ve düzenlenemez. Bunlar, izleyicilerin ve dinleyicilerin kolektif hak ve özgürlükleridir.
Basın özgürlüğü, kamu güçleri karşısında olduğu kadar özel güçlere karşı da
korunmalıdır. Bu bağlamda, medya tekelinin oluşmasına karşı gerçek sınırlamalar
koymak, medyanın çoğulculuğunu koruyucu önlemler almak devlete düşen bir
ödevdir. Bağımsız ve tarafsız yayıncılığın sürdürülebilmesi için alınacak önlemler
de bu ödev kapsamındadır.
Sosyal görevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü ile donatılan medyanın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereklidir. Tekelleşerek, sorumluluk bilincinden uzaklaşacak bir medya, her sorumsuz güç gibi er geç amacından sapabilir ve toplum yaşamını, ulusal güvenliği tehlikeye sokan bir güç durumuna gelebilir. Bunu önlemek de devletin görevidir.
Bu nedenle, görsel ya da işitsel medyada tekel ya da kartel oluşturulmasını önleyebilecek içerikte bulunmayan düzenlemeler, Anayasa’nın tekelleşme ve kartelleşmeyi yasaklayan 167. maddesiyle 172. maddesinde anlatımını bulan tüketiciyi
koruma ilkesiyle ve basın özgürlüğü kapsamında bulunan haber alma ve verme
özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır.
d. Bir gerçek ya da tüzel kişiye ya da sermaye grubuna bir radyo-televizyon
kuruluşunun tümüne ya da birden çok radyo-televizyon kuruluşuna sahip olabilme
olanağının yaratılmasının yanı sıra, bu kişi ya da sermaye grubuna kamu ihalelerine girebilme ve menkul kıymetler borsalarında işlem yapabilme hakkının verilmesi, medya gücünün kullanılarak ihalelerde haksız rekabete, borsada çeşitli işlem
oyunları yapılmasına neden olabilecektir.
Her ne kadar; 4676 sayılı yasanın 2. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı yasanın 4. maddesinin, yayın ilkelerine yer verilen ikinci fıkrasında;
“c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece
dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları veya bir başka
gerçek ve tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmaması,
j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete
yol açılmaması,”
denilerek, medyanın haksız rekabete neden olabilecek gücü engellenmeye çalı-

şılmış ise de bu soyut anlatımlı ilkelerin, kamu ihalelerinde yaratılabilecek haksız
rekabeti ve borsa işlemlerinde oynanacak oyunları engellemesi zor görünmektedir.
Ayrıca, düzenlemelerin karşıt kavramından, yayın kuruluşlarının “haklı çıkarları”
destekleyici içerikte yayın yapabileceği sonucuna varılmaktadır. Konuya yayın kuruluşlarının kamu ihalelerine giren sahipleri yönünden bakıldığında, bu tür destekleyici
yayınların “haklı çakarı” savunduğu kolaylıkla öne sürülebilecektir.
Böylece, bir kamu hizmeti olan medyanın bireysel çıkarlara hizmet edecek ticari
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nitelik kazanmasının önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Oysa dünyada medyaserbest piyasa ilişkilerinin demokrasiler için yozlaştırıcı tehlike ve tehditlerinden söz
edilmektedir. Ülkemizde olduğu gibi henüz demokrasisi yeterince gelişmemiş, sağlam temellere oturmamış, özelleştirmesini tamamlayamamış ülkelerde medyanın
Devlete karşı taahhüde girmemesi yaşamsal önem taşıyan bir ilke olarak görülmektedir. Devletle ticari ilişkilere giren medya sahiplerinin, siyasal iktidar lehine yayın
yaparak ya da tam tersine baskı oluşturarak kamu ihalelerini alma avantajını sağlayabileceği kuşkusu, yukarıda sözü edilen ilkenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Serbest piyasa ekonomisinin en büyük özelliği, rekabet ortamının yaratılmasıdır.
Birçok radyo ve televizyon kuruluşuna sahip olan kişi ya da sermaye grubuna kamu
ihalelerine girebilme hakkının tanınması bu özellikle de bağdaşmamaktadır.
Görsel ve işitsel medyanın kamuoyunu etkileme gücü, dolayısıyla bu gücün kötüye kullanılması olasılığının yüksekliği, Batı’lı ülkelerde medya sahipliğinin diğer iş
alanlarından ayrılmasına, bu ayrımı sağlayacak önlemler alınmasına neden olmuştur.
Medya gücünü kötüye kullanma olasılığı kamu yararı ve kamu düzeni ile doğrudan
ilgilidir. Devletin bu gücü dengeleyecek önlemleri alması, kamu yararı ve düzenini
sağlamanın gereğidir.
Bu nedenle, 3984 sayılı yasanın 29. maddesinin değişiklikten önceki 10. fıkrasında yer verilen yasağın korunması gerekirken tümüyle kaldırılmış olması, kamu yararı
açısından çok ciddi sakıncalar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.
Program düzenleme serbestîsine getirilen sınırlamalar
Radyo ve televizyon kuruluşları, yayın ilke ve esaslarına uymak koşuluyla, yayınlarını serbestçe düzenleyebilirler. Buna “program düzenleme serbestîsi” adı verilir.
Aslında radyo ve televizyon özgürlüğü, her şeyden önce programları düzenleme serbestliğini ifade eder. Radyo ve televizyon kuruluşlarının faaliyete geçebilmeleri için
gerekli görülen “izin ve lisans” koşulu, ilke olarak programların düzenlenmesinde ve
yayınlanmasında aranmaz. İlke bu olmakla birlikte, radyo ve televizyon yayınlarının
toplumu etkilemek ve kamuoyunu yönlendirmek bakımından taşıdıkları büyük önem
dikkate alınarak programları düzenleme serbestîsine bazı sınırlamalar getirilmektedir.
3984 sayılı yasanın 25. maddesinde; yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınların önceden denetlenemeyeceği ve durdurulamayacağı ilke olarak benimsenmiş
olmakla birlikte, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı veya kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulmasının muhtemel olduğu hallerde Başbakanın veya görevlendireceği
bakanın yayın durdurabileceği hükme bağlanmıştır.
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Bu konudaki iptal davalarının doğrudan doğruya Danıştay’da açılacağı, bunlara
öncelikle bakılacağı ve yürütmeyi durdurma talepleri hakkında 48 saat içerisinde
karar verileceği öngörülmüştür.
Ayrıca radyo ve televizyon kuruluşları, Cumhurbaşkanının veya hükümetin milli
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve genel ahlak gerekleriyle ilgili bildirilerini
yayınlama yükümlülüğü altına konulmuşlardır.
Yasanın 26. maddesiyle “yeniden iletim yasağı” getirilerek şu hükme yer verilmiştir:
Uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtası ile yapılan ilk yayınların bütününün veya bir bölümünün aynı anda ya da daha sonra yurt içinde yeniden iletimine, bu kanunun kablolu yayınlar ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
kullanılan teknik araç ne olursa olsun izin verilmez.
Üst Kurul’un yayın izni ve lisans verdiği ulusal ve/veya yerel yayın yapan kuruluşların yurt dışında naklen veya daha sonra banttan yayınlanacakları devamlılık
arz etmeyen, münferit programlar bu yasağın kapsamı dışındadır.
Yurtdışından naklen spor, konferans ve her türlü benzer yayınlar geçici olmak
kaydıyla aynı anda veya daha sonra yayınlanabilir.
Yeniden iletim konusunda getirilmiş olan bu düzenleme, Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne aykırı bir nitelik taşımaktadır. Sözleşme’nin “Yayın İzleme ve Yeniden iletim Özgürlüğü” başlıklı 4. maddesine göre,
“Taraflar, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin 10.
maddesine uygun olarak, ifade ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak ve yayın izleme özgürlüğünü güvence altına alacak ve bu Sözleşme hükümlerine uygun bulunan
program hizmetlerinin kendi toprakları üzerinde yeniden iletimini kısıtlamayacaktır.”
Söz konusu yasak, yukarıda sözü edilen yasa değişikliği ile kaldırılmış, ancak
Cumhurbaşkanı tarafından TBMM geri gönderildiği için yürürlüğe girememiştir.
Program düzenleme serbestîsine getirilen bir başka sınırlandırma 27. madde de
yer almaktadır. Buna göre; seçim dönemlerindeki yayınlar kanunla verilmiş yetkiler
çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenecek ve bu yayınlar RTÜK
tarafından Yüksek Seçim Kurulu Kararları doğrultusunda denetlenecektir.
Reklamlar bakımından programları serbestçe düzenleme ilkesine getirilen sınırlamalar, yasanın 20, 21 ve 22. maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre;
Reklamlar, program hizmetinin diğer öğelerinden açıkça ayırt edilebilecek, görsel
ve işitsel açıdan ayrılığı fark edilecek şekilde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanabiTürkiye tarafından 7 Eylül 1992 tarihinde imzalanan Sözleşmenin, 4 Kasım 1993 tarih ve 3915 sayılı yasa ile TBMM tarafından onaylanması uygun bulunmuştur.
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len reklamlara izin verilmeyecektir.
Reklamlar, esas olarak program arasına yerleştirilecektir. Ancak programın bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin haklarına zarar vermeyecek şekilde program içine
de yerleştirilebilecektir.
Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda reklamlar, yalnızca bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilecek ve reklamlar arasında en az yirmi dakika süre
bulunacaktır.
Konulu filmlerin veya televizyon filmlerinin kırk beş dakikadan fazla süreli olmaları halinde, her kırk beş dakikadan sonra reklam için bir defalık kesinti yapılabilecektir. Film, kırk beş dakikadan fazla ise, kırk beş dakikadan sonraki zamanda, her
yirmi dakika aralıkla reklam yerleştirilebilecektir.
Hiçbir dini tören yayınına reklam alınamayacaktır. Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk programları otuz dakikadan az süreli iseler, reklamla kesilemeyeceklerdir. Ayrıca, gizli reklam da yapılamayacaktır.
Alkol ve tütün ürünlerinin reklamlarına izin verilemeyeceği gibi, reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin de reklamı yapılamayacaktır.
Reklamlar ile ilgili bu düzenlemeler yapılırken, Avrupa Sınır ötesi Televizyon
Sözleşmesi’nin bu konuya ilişkin hükümlerinin dikkate alındığı anlaşılmaktadır.
Reklamlara ilişkin daha ayrıntılı düzenleme; 20 Kasım 1994 tarih ve 22117 sayılı
“Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” ile yapılmıştır.
Düzeltme ve cevap hakkı
Anayasa’nın 32. maddesi, haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle
ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması durumunda, kişilerin düzeltme ve cevap hakkına sahip olduğunu hükme bağlamıştır.
3984 sayılı yasanın 28. maddesi, radyo ve televizyon yayınlarına karşı cevap ve
düzeltme hakkını düzenlemiştir. Buna göre, “Gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı
cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer yargı yoluna başvurabilirler”.
Anayasa, cevap ve düzeltme hakkının kullanılabilmesi bakımından “gerçeğe aykırı yayınlar yapılması” ve “haysiyet ve şerefine dokunulması” koşullarına yer verirken 3984 sayılı yasa, “kişilik haklarına saldırı” ve “gerçeğe aykırılık” şartlarından
söz etmiştir. Yasa, “şeref ve haysiyet” terimini de içeren “kişilik hakkı” terimine yer
vererek, bir anlamda Anayasa’da tanınmış olan hakkın kapsamını genişletmiştir. Her
ne kadar doktrinde böyle bir düzenlemenin Anayasa’nın ilgili hükmüne aykırı olduğu
ileri sürülmekte ise de bunun, günümüzde medyanın kişiler karşısında edinmiş oldu542
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ğu güçlü konum karşısında yerinde bir düzenleme olduğu kabul edilmelidir.
Özellikle son yıllarda ülkemizde sayıları giderek artan özel radyo ve televizyon
kanallarında sinema, tiyatro ve ses sanatçılarının, mankenlerin, iş adamlarının, kısaca
toplumda adı duyulan kişilerin ve hatta kimi zaman sade vatandaşların özel hayatlarına ilişkin en ince ayrıntıların ve en mahrem hususların yayın konusu yapıldıkları
gözlenmektedir.
Kişilik hakkı, kişinin toplumsal yaşam içinde kişiliğini serbestçe geliştirmesini
sağlayan öğelerin tümü üzerindeki hakları olarak tanımlanabilir. Kişilik hakkı, bir
çerçeve kavram olup, kişiye ilişkin olarak korunan tüm değerler ve varlıklar bu bütün
için yer alır. Kişilik hakkı, şeref ve haysiyetle birlikte yaşam, sağlık, özgürlükler,
özel yaşam alanı, isim, resim, duygu yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki tüm
hakları ifade eder. Görüldüğü gibi, kişilik haklarının kapsamına diğer değerler ve
varlıklar yanında özel yaşam alanı ile haysiyet ve şeref de girmektedir.
Şeref ve haysiyet, bir kimseye toplum tarafından atfedilen manevi değerlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Şeref ve haysiyete saldırı ise, söz, yazı, resim veya bir
hareketle, bir kimseye toplum tarafından verilen manevi değerlerin ihlali sonucunda
bu değerlerde bir azalmanın ortaya çıkmasıdır. Başka bir deyişle, kişiye sosyal çevresi tarafından atfedilen sosyal değerde ve itibarda bir azalmanın gerçekleşmesidir.
“...Bir kimseyi katillikle, gizli komünist partisi lideri olmakla, ağır bir hapis
cezasına çarptırılmakla, dolandırıcılıkla, evrakta sahtekârlıkla, kundakçılıkla, silah
ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla, vergi kaçırmakla, vatana ihanetle,
zimmete para geçirmekle, beyaz kadın ticareti yapmakla, rüşvet almakla veya rüşvet vermekle, soyguna karışmakla, zina yapmakla, hırsızlıkla, casuslukla, bir firmayı yerli malların sergilenmesine izin veren fuarda yabancı mallar sergilediği
için fuardan atılmakla, bir şirketi ticari işlerinde kirli paralar kullanmakla itham
etmek hukuksal şeref ve haysiyete saldırı teşkil eder” (Kılıçoğlu, 1993:64-65).
Özel yaşam, bireyin rahat bırakılma hakkına sahip olduğu kendine özgü sır alanı
olup, bireysel bağımsızlığın özüdür. Özel yaşam alanına ilişkin iki temel ilke, bağımsızlık ve gizliliktir. Bağımsızlık; en geniş anlamda kişinin yaşam biçimini ve türünü,
davranışlarını ve kişisel ilişkilerini tercih etme hakkını ifade ederken, gizlik; üçüncü
kişilerin merak alanı dışında tutulan varlık alanını, yani bireyin kişisel ve ailesel yaşam alanına karşı dışarıdan yapılabilecek müdahaleye karşı mahremiyet alanını gösterir.
Bütün çağdaş demokratik düzenlerde; bireyin “yalnız kalmak hakkı” ve “özel hayatın gizliliği”, ulusal anayasalar tarafından koruma altına alınmasının yanı sıra,
uluslararası bildirge ve sözleşmelerde de yer almıştır. Anayasa’mızın 20. maddesine
göre, “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
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sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adli soruşturma ve
kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır”. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
12. maddesinde, “Kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu ya da haberleşmesine keyfi
olarak karışılamaz. Şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır”. hükmüne yer verilmiştir. Benzer
bir hükümle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde de karşılaşmaktayız. Buna göre, “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir.” Sonuç olarak denebilir ki; günümüzde “kişilik hakları” ile “özel yaşam alanı”, haber verme görevinin ve bilgi edinme hakkının sınırlandırılmasını haklı kılan birer husus olarak görülmektedir.
3984 sayılı yasa, yayınların türü ile ilgili herhangi bir koşul veya sınıra yer vermemiştir. Bundan dolayı; haber ve yorum türünde yayınlara, ön hazırlık yapılan veya
canlı olarak yayınlanan programlara karşı cevap ve düzeltme hakkı kullanılabilir.
Radyo ve televizyon yayınlarına karşı cevap ve düzeltme hakkını, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan veya gerçeğe aykırı olduğu düşünülen yayınlara karşı, gerçek kişiler ve tüzel kişiler kullanabilirler. Tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurumları
ve kuruluşları ile özel topluluklara cevap ve düzeltme hakkı tanınmamıştır. Bu çerçevede tüzel kişiliği olan kamu kurumları yanında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (barolar, tabip odaları, ticaret ve sanayi odaları gibi), dernekler, vakıflar, şirketler, sendikalar, kooperatifler ve siyasal partiler gibi kuruluşlar cevap ve
düzeltme yoluna başvurma hakkına sahiptirler. Tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlarda ve topluluklarda ise, bunları oluşturan gerçek kişiler söz konusu hakkı kullanabilirler.
Cevap ve düzeltme hakkı, yayına hedef olan kişinin şahsen kullanabileceği bir
hak niteliğinde olduğundan, küçükler ve hukuki işlem ehliyetine sahip olamayanlar
bu hakkı bizzat kullanabilecekleri gibi, kanuni temsilcileri vasıtasıyla da kullanabilirler. Vekâletin de özel hüküm bulunmak şartıyla vekil de bu hakkı kullanabilir. Ölenin mirasçılarının da cevap ve düzeltme başvurusunda bulunabilecekleri kabul edilmektedir.
Cevap ve düzeltme hakkının kullanılma usulünün aşamaları şöyledir:
İlgili kişi, yayın tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye başvurmak zorundadır. Yetkili ve görevli mahkeme, ulusal yayın yapan kuruluşlar için Ankara Sulh
Ceza Mahkemesi, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlar için başvuru sahibinin
ikametgâhı sulh ceza mahkemesidir. Mahkeme, başvuru tarihinden itibaren üç gün
içinde gerekli incelemeyi yaparak karar verir. Verilen karara karşı, tebliğ tarihinden
itibaren üç gün içinde bir üst mahkeme olarak Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. Üst mahkemenin üç gün içinde vereceği karar kesindir. Mahkeme, başvuru544
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nun yerinde olduğuna karar verirse, bu kararın ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi
günü cevap ve düzeltme yazısının yayınlanması gerekir. Cevap ve düzeltme, saldırı
teşkil eden veya gerçeğe aykırı yayının yapıldığı aynı saatte, aynı program içinde
yayınlanır. Yayının süresini ve şeklini halin icabına ve delillere göre hâkim takdir
eder. Yayını yapmayan veya kararı uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayını RTÜK tarafından eylemin ağırlığına göre üç aya kadar durdurulur. İkinci
kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir.
Yasanın bu düzenlemesine karşılık, doktrinde cevap ve düzeltme yazılarının doğrudan ilgili yayın kuruluşuna gönderilmesi ve yayınlanmaması halinde mahkemeye
başvurma külfetinin, hakarete uğrayan, kişilik haklarına saldırılan veya hakkında
gerçeğe aykırı yayın yapılan kişilere değil; büyük bir sermaye ve etki gücüne sahip
yayın kuruluşuna yüklenmesinin “hakkaniyet” ve “güçlerin denkliği” ilkesine daha
uygun düşeceği savunulmaktadır (Özgenç ve Sözüer, 1996:279).
Radyo ve televizyon yayınlarından dolayı cezaî ve hukukî sorumluluk
2954 sayılı yasa TRT’nin yayınları yoluyla işlenen suçlara ve haksız fiillere ilişkin cezaî ve hukukî sorumluluğa yönelik düzenleme yaptığı halde, 3984 sayılı yasada, radyo ve televizyon yayınlarında işlenen suçlara ve haksız fiillere ilişkin sorumlulukla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
2954 sayılı yasanın 28. maddesine göre, TRT’nin tespit yoluyla yapılan yayınlarından dolayı; metni yazan veya sesi tespit edilen ile birlikte bu metni veya tespiti
fiilen kontrol eden ve yöneten kişiler sorumludur. Kendilerine verilen metni aynen
okumakla görevli personel, söz konusu yayının yönetim ve denetiminde özel olarak
görevlendirilmiş olmamak kaydıyla, yayın yoluyla işlenen suçtan veya haksız fiilden
dolayı sorumlu tutulamazlar.
Söz konusu maddede canlı yayınlara ilişkin herhangi bir açık hüküm bulunmamakla beraber, bu tür yayınlarda işlenen suçlarda ve haksız fiillerde, yayın bir metne
dayanmıyorsa ve önceden yapılan tespitlerden yararlanmaksızın yapılıyorsa, fiili bizzat işleyen kişinin sorumlu olacağı, TRT personelinin sorumlu tutulamayacağı ileri
sürülmektedir (İçel, 1998:341). Nitekim 28. maddenin 3. fıkrasında tespitlerden faydalanmaksızın TRT istasyonları dışındaki bir radyo ve televizyon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan, TRT personelinin sorumlu olmayacağı hükme bağlanmıştır.
Böylece, açık şekilde olmasa bile, canlı yayınlarda TRT personelinin değil de fiili
işleyen kimsenin sorumlu olacağı kabul edilmiştir.
Her ne kadar 3984 sayılı yasa, yayın yoluyla işlenen suçlardan ve haksız fiillerden sorumluluğa ilişkin herhangi bir hükme yer vermemişse de RTÜK çıkarmış ol-
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duğu 16 Mart 1995 tarih ve 22229 sayılı Yönetmelik ile özel bir sorumluluk rejimi
getirmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 17. Maddesi’nde; özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, savunacakları yayın hizmetlerinin özellik ve önemini değerlendirerek bir veya
birden fazla sorumlu müdür bulunduracakları belirtilmiştir.
“Sorumlu müdürün mesuliyeti” başlıklı 18. maddeye göre;
Yayından doğan sorumluluk, yayını yöneten veya programı yapanla birlikte
sorumlu müdüre aittir. Bu hüküm, yayın kuruluşunun 3984 sayılı yasadan doğan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ancak, şirketi idare ve temsile yetkili kişiler,
sorumlu müdürün incelemesinden geçmeden veya rızası hilafına bir yayına karar
vermişlerse, bu gibi hallerde sorumluluk yayına karar veren söz konusu kişilere
geçer.
RTÜK yapmış olduğu bu düzenleme ile yasa ile yapılması gereken bir hususta,
adeta yasa koyucu gibi davranarak, ayrı bir sorumluluk rejimi yaratmıştır. Bünyesinde kişilerin cezaî sorumluluğuna yer veren böyle bir düzenlemenin evrensel hukuk
ilkelerine ve Anayasa’nın 38. maddesine göre yasa ile yapılması gerekir. Böyle bir
düzenlemenin yönetmelik yoluyla yapılması açık bir şekilde hukuka, Anayasa’ya ve
3984 sayılı yasaya aykırıdır. 3984 sayılı yasanın dünyadaki yeni eğilime uygun olarak cezaî ve hukukî sorumluluğa ilişkin özel bir sorumluluk rejimine yer vermediğini
belirten İçel’e göre (1998:364); gerek cezaî sorumluluk gerekse hukukî sorumluluk
bakımından genel hükümler uygulanmalıdır. Buna göre, içeriğini bilerek yayının
yapılmasına neden olan kimseler, eylemleri ve kusurları dikkate alınarak sorumlu
tutulmalıdırlar. TRT yayınları açısından da özel bir sorumluluk sistemi getiren 2954
sayılı yasanın 28. maddesi değil, genel hükümlere başvurulmalıdır. Aksi halde, TRT
ile özel radyo ve televizyonlar arasında gereksiz bir ayrım yapılmış olacaktır.
Genel hükümler dışında mutlaka yeni düzenleme yapılmak isteniyorsa, bunun
“kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi gereğince yasa ile yapılması ve yayınlarda kimin ya da kimlerin hangi hallerde sorumlu olacaklarının evrensel hukuk ilkeleri göz
önüne alınarak belirlenmesi gerekir.
Radyo ve televizyon yayınları dolayısıyla kişilik haklarına saldırılan kişiler, hukuk düzeninin kendilerine tanıdığı hukukî korumadan yararlanırlar. Bu konudaki
hükümler, başta Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta yer
almaktadır. Yayın yoluyla işlenen hukuka aykırı fiillerden veya haksız fiillerden hukukî sorumluluk, yazılı basın hukukuna ilişkin bölümde ayrıntılı olarak ele alınmış
olduğundan ve söz konusu bilgiler genel olarak radyo-televizyon yayınları içinde
Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı,
Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelik
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geçerli olduğundan, tekrardan kaçınmak amacıyla burada kısaca ele alınacaktır. Kişilik hakkı hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan veya bir saldırı tehlikesi karşısında
bulunan kişinin, saldırıya son verilmesini, saldırının önlenmesini, hukuka aykırılığının tespitini ve bu konudaki kararın yayınlanmasını talep etme hakkına sahip olduğu
hükme bağlanmıştır.
Medeni Kanun’un 24. maddesine göre, “Hukuka aykırı olarak şahsiyet hakkına
tecavüz edilen kişi, hâkimden, tecavüzde bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir”.
Aynı şekilde, hukuka aykırı bir şekilde başkasına zarar veren bir kişinin vermiş olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde
hükme bağlanmıştır.
Günümüzde medyada iletişim özgürlüğü söyleminin ardına saklanarak, “haberde
dürüstlük” ve “haberde tarafsızlık” gibi temel meslek ilkeleri göz ardı edilerek; haber
niteliği taşımayan, herhangi bir belgeye dayanmayan yanlış veya eksik bilgilerle kişilere yönelik suçlamalar yöneltilmekte ve çoğu zaman yargısız infaz bile yapılabilmektedir.
Bu tür yayınlar karşısında kişiler, aciz kalmakta, haklarındaki iddiaların gerçek
olmadığını kanıtlayabilecek ve cevap haklarını kullanabilecek imkânı dahi bulamadan toplum önünde küçük düşürülmekte, rencide edilmekte, haysiyet ve şerefleri ile
oynanmaktadır.
Hiç kuşkusuz medyanın denetim yapma, eleştirme, uyarma, tartışma açma ve
gerçekleri kamuya açıklama gibi vazgeçilmez işlevleri vardır. Ancak, bu işlevlerini
sağlıklı ve yeterli bir şekilde yerine getirebilmesi için medyaya tanınan özgürlük sınırsız değildir. Haber verilirken veya eleştiri yapılırken objektif sınırlar aşılmamalı,
kişisel onur ve saygınlığa zarar verilmemelidir. Haksız kötüleme veya aşağılama,
iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı kapsamı içinde değerlendirilemez (İlkiz,
1996:341). Medyanın haber verme, eleştiri yapma, yorumlama ve uyarıda bulunma
gibi işlevlerini, hukuk düzenini çizmiş olduğu çerçeve içinde yapması gerekir. Bu
çerçeveye sığmayan yayınlar, hukuka aykırı olup cezaî ve hukukî sorumluluğa yol
açarlar. Buna göre;
Yayınlanmasında “kamu yararı” bulunmayan haberler, eleştiriler, açıklamalar ve
yorumlar, kişilik haklarını zedeledikleri takdirde hukuka aykırı olurlar.
Yayına konu olan olay “gerçek” değilse veya gerçek bir olaya gerçek dışı unsurlar eklenmişse, söz konusu yayının hukuka uygun olduğu söylenemez.
Bir kişi hakkında, geçmişte kalan ve yaşanan zaman diliminde hiçbir önemi olmayan, yani güncelliği kalmayan bir olayın yayın konusu yapılması o yayını hukuka
aykırı hale getirir.
Kişi haklarıyla iletişim özgürlüğünü dengeleyebilmek için, haber, eleştiri veya
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yorum ile bu konunun açıklanış biçimi arasında düşünsel bir bağlılığın, yani “denge”nin bulunması gerekir. Başka bir deyişle yayında kullanılan anlatım ile yayına
konu olay arasında düşünsel bir bağlantı bulunmalıdır. Aksi halde, söz konusu yayın
hukuka aykırı olur (Öngören, 1998:66-90).
Hukuk düzenin belirlemiş olduğu çerçeveye ve bu çerçeve içinde düzenlemiş
yaptırımlara rağmen, kişilerin şeref ve haysiyeti ile özel yaşam alanını hiçe sayan
yayınlar olanca hızıyla devam etmektedir. Ayrıca İnsanların hayatlarını alt üst eden
yayınlar karşısında hükmedilen tazminat miktarları, yargılama sürecinin uzunluğu ve
yüksek enflasyon gibi nedenlerle anlamsızlaşmaktadır. Dahası, hükmedilen tazminat
çoğu zaman, hukuka aykırı yayını yapan kimse tarafından değil de mensubu olduğu
oldukça güçlü grup tarafından ödendiği için, caydırıcı niteliğini de kaybetmektedir.
Bu konuda, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 7 Ocak 1994 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki şu tespiti dikkate değer niteliktedir:
“...Milyonlarca izleyicinin önünde, yorum adıyla insanlara küfrediliyor. Küfür
edilen kişi ertesi gün dava açınca, yorumcu bir daha ekranın karşısına geçip, sordum, öğrendim; bu işin karşılığı 3-5 milyon tazminatmış diyerek, aynı küfrü tekrarlıyor. Yani, kişilik hakları ısrarla çiğneniyor. Mahkeme kararları dinlenmiyor.
Tekzipler yayınlanmıyor. Görülen davaların dizileri yapılıyor. Ardından, hangi dizideki artistin sanığa daha çok benzediği soruluyor. Kişilik hakkı zarar görmüş insanlar mahkemeleri dolduruyor.”
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Radyo televizyon düzeni
Mehmet Yüksel’in anısına
Korkmaz Alemdar

T

ürkiye’nin radyo televizyon yayıncılık düzeni 1990 yılından sonra köklü değişime uğradı, daha doğrusu altüst oldu. 1 Günümüzde unutulmaya yüz tutan bu
süreç 1990 yılının Mart ayında Almanya’da kurulan Star televizyonunun yayınıyla
başladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yeni dünya düzeninin dayattığı yayıncılıkta
kamu tekelinin kaldırılmasını yasal düzenlemeyle değil, daha pratik bulduğu, fiili
durum yaratarak çözmeye çalıştı. Bunun için 1989 yılında 3517 sayılı yasayla
TRT’nin alt yapısı olarak nitelenebilecek vericilerinin personeliyle birlikte PTT’ye
devrini sağladı. PTT bu alt yapıyı kullanarak TRT dışındaki yayınları da izleyicilere
ulaştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ahmet Özal’ın ortakları arasında bulunduğu Star televizyonu böylece Türkiye’de izleyicileriyle buluşma olanağı buldu.
Anayasanın izin vermemesine rağmen başlatılan yayınları destekleyenler olduğu
gibi bunları “korsan” olarak niteleyenler de çoktu. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu
ilk yasal tepki verenlerdendi. 13 Eylül 1989’da PTT Genel Müdürlüğü’nün Ankara
Çankaya semtinde deneme niteliğinde başlattığı uydu yayınlarının kablo ile evlere
dağıtılmasını 2954 ve 3517 sayılı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu; sorumluların cezalandırılmasını
istedi.2 Savcılık inceleme başlattı ve bilirkişilerden görüş istedi. Prof. Dr. Aysel Aziz,
Prof. Dr. Eralp Özgen ve Yrd. Doç. Dr. Gülseren Berki’den oluşan bilirkişi heyeti
yapılanların suç oluşturmadığı yönünde görüş bildirdi. Değerlendirmeleri şöyleydi:
“İnceleme konusu olayda ‘yayın tekeli’ne aykırılık mevcut olup olmadığının
saptanabilmesi için her şeyden önce ‘yayın’ kavramının kapsamının belirlenmesi
gerekir. Bu incelemede kuşkusuz kuramsal görüşler bize yardımcı olabilir. Ancak
suç ve ceza konusunda, özellikle ‘kanunsuz suç olmaz’ ilkesi karşısında mer’i
mevzuatımızın hükümlerine göre bu sorunun cevabının aranması gerekir.
“Bu incelemede Anayasamızın 90. maddesine göre henüz iç hukuk kuralı haline gelmemiş, yani ülkemiz tarafından usulünce katılınıp, parlamentomuzun onay
1

K. Alemdar, R. Kaya, Radyo Televizyonda Yeni Düzen Dünya Deneyi ve Türkiye’deki Arayışlar, TOBB, 1993; son gelişmeler için bkz. Dilruba Çatalbaş ve Mehmet Yüksel’in yazıları.
2
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu adına şikayeti başkan vekili Ali İhsan Göğüş yaptı. Sanıklar PTT Genel Müdürü
Emin Başer ve Yönetim kurulu üyeleri Ergun Orçun, Orhan Güveren, N. Halit Alpaslan ve Mustafa Bayram’dı.
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ve Resmi Gazete’de yayın işlemleri gerçekleşmemiş uluslararası sözleşmelerdeki
hükümler bir ölçü olarak kabul edilemezler. Keza henüz ‘hukuk normu’ haline
ulaşmamış, tüzük hükmü ‘öneri’leri de bir ölçü olamazlar.
“Dosya içeriğinden anlaşıldığı üzere PTT, uydu antenleri aracılığı ile uydudan
aldığı görüntü ve sesleri, kablo aracılığı ile evlere ‘dağıtmakta’dır. Dosya içinde
mevcut 10.10.1989 tarihli keşif tutanağında yer alan bilirkişi görüşüne göre de sistem uydudan alınan yayınları yeniden herhangi bir işleme tabi tutmadan, işaret ya
da başka bir şey eklemeden alıcılara göndermektedir.
“Bu durumda incelememiz açısından önemli olan husus, ‘yayın’ kavramının
sadece program yapım ve bunun gösterimini mi kapsadığı yoksa bununla birlikte
bunların dağıtımını da mı yani ‘yayma’yı da mı kapsadığı konusudur. Konu ile ilgili öğretilerde yayın kavramının, programın yapılmasından alıcıya ulaştırılmasına
kadar geçen bütün safhaların ‘yayın’ kavramı içinde kalacağı görüşüne rastlanmaktadır. Bu görüşlerin, 3517 sayılı yasanın Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdiği 21 Ocak 1989 tarihine kadar mevzuata da pek aykırı düşmediği tartışılabilir. 3517 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ise yasal durum değişmiş, bir programın yapılması ile vericilere (yayıcılara) gönderilmesi ‘yayın’ sayılmış, verici istasyonlara gelen yayınların alıcıya ulaştırılması (dağıtım-yayma)
işlemi ise ‘yayın’ kavramı dışına çıkarılmıştır. Çünkü 3517 sayılı yasa yürürlüğe
girdiği andan itibaren programın yapımından alıcıya ulaşmasına kadar söz konusu
olan süreç iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup, programın yapılması ve verici istasyona ulaştırılmasıdır. İkinci grup ise verici istasyonların işletilerek alıcıya yayının
ulaştırılmasıdır. İkinci grup işlemler 3517 sayılı yasa ile TRT’nin tekelinden çıkarılmış ve PTT’ye verilmiştir. TRT tekelinde kalan ise sadece 1. grup işlemlerdir.
Bir kere 3517 sayılı yasa 1. maddesinin 1. fıkrasında bu hususu açıkça belirtmiştir.
Ayrıca önemli bir diğer madde de 3517 sayılı yasanın 7. maddesidir. Bu madde
2954 sayılı yasanın 1, 4/a, 4/c, 9/d, 12/h, 59 ve 63/a maddelerinde değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler ile eskiden 2954 sayılı yasa gereği TRT kurumuna ait olan
“verici istasyon kurma ve işletme” yani kısacası radyo-televizyon yayınlarını
yayma-dağıtma işlemi, artık TRT Kurumu’nun yetkisinden çıkarılmakta, bu yetki
PTT’ye verilmektedir.
“2954 sayılı yasada, 3517 sayılı yasa ile yayma-dağıtma’ya ilişkin hükümler
çıkarıldığı halde 4/a maddesinde “yayın tekeli” kavramı hala durmaktadır. Bu da
yasa koyucunun, yayın ve yayın tekeli kavramlarının programı yayma-dağıtmayı
kapsamadığını kabul ettiğini göstermektedir. Bu nedenle PTT’nin uydu yayınlarını kablo ile alıcılara iletmesinin, 2954 sayılı yasanın 4/a maddesinde öngörülen
yayın tekeline aykırı düşmediği, işlemin 3517 sayılı yasa kurallarına uygun yapıldığı kanısına ulaşılmıştır.
“Ülkemizde çeşitli özel ya da kamuya ilişkin yapılarda uydu antenleri (TVRO)
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ile uydu yayınları alınmakta ve televizyon alıcılarına iletilmektedir. Suç duyurusunda bulunan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu’nun dosya içinde mevcut yazılarında bunun, PTT’nin yaptığı ile aynı nitelikte olmadığı, bunların “yayın” değil “ortak anten” niteliğinde olduğu ileri sürülmekte ve iki eylem arasında fark
olarak, PTT’nin bu işlemi “ücret karşılığı” yaptığı vurgulanmaktadır.
“Ceza hukuku açısından önemli olan ve yasa hükümlerine göre değerlendirilip,
vasıflandırılacak olan şey “maddi unsur”dur. Maddi unsur her iki örnekte de aynıdır. Her ikisinde de yani apartman yönetiminin veya site yönetiminin ya da kamu
yöneticisinin uydu anteni kurarak uydu yayınlarını yayması-dağıtması ile PTT’nin
uydu yayınını alarak yasal olarak kurduğu verici istasyonlarından kablo ile yayması-dağıtması işlemi nitelik olarak, maddi fiil (hareket-sonuç-nedensellik bağı)
olarak birbirinin aynıdır. İkisi arasında hiçbir fark yoktur. Esasen dosyada
10.10.1989 tarihli keşif tutanağında görüşünü açıklamış bulunan bilirkişi ODTÜ
Elektrik Bölümü öğretim üyesi Yalçın Tanık da “sistem iki adet uydu alıcı anteni,
düşük gürültülü yükselticiler, frekans değiştirici birim, kanal seçici birim,
demodülatörler ve VHP, UHF modülatörler, birleştirici, yükseltici, bölücü ve dağıtım kablolarından oluşmaktadır. Bu biçimi ile sistem, evlerde kullanılan uydu
alıcı sistemlerinden fonksiyonel olarak farklı sayılmaz”şeklinde durumu saptamıştır. Bu nedenlerle bir kamu kurumunda, bir apartmanda veya bir otelde mevcut
uydu anteni (TVRO) ve dağıtım sistemi ile PTT’nin uydu anteni (TVRO) ve dağıtım sistemi arasında hukuki açıdan bir fark yoktur.
“PTT’nin ‘ücret karşılığı’ bu işi yapması yani kazanç amacı gütmesi bu niteliği
değiştirmez. Ceza hukukunda işin, fiilin hangi amaçla yapıldığı sorunu ‘saik’ sorunudur. Kural olarak ‘saik’ suçun varlık ya da yokluğuna etkili değildir. Ancak
yasanın ‘saik’i suç unsuru olarak açıkça hükme bağlaması halinde ‘özel kast’ olarak dikkate alınabilir. İnceleme konumuzda ise yasalarda bu şekilde bir saike yer
verilmemiştir. Yani herhangi bir eylem yayın kavramına girmiyor, yayın tekeline
aykırılık teşkil etmiyorsa bu eylemin ücret karşılığı yapılması, eylemin niteliğini
değiştirmez ve ona yayın niteliği kazandırmaz. Ayrıca apartman ya da otellerde
mevcut olup da Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından yayın olarak değil, ortak anten olarak adlandırılan sistemlerin de bir ücret karşılığı dağıtım yapıyor olması mümkündür. Apartman yönetiminin, apartman dairesi sakinlerinden
bağlanan anten karşılığı bir ücret alması mümkündür. Otellerin ise bu hizmet karşılığı oda ücretlerini arttırmış olmaları da mümkündür. Yani kısacası, yapılan fiil
karşılığı ücret alınıp alınmaması, fiili yayın sayıp saymamak açısından önem taşımaz.
“Olayın toplumsal açıdan değerlendirilmesi, böyle bir dağıtım şebekesinin toplumsal açıdan yararlı mı, sakıncalı mı olduğunun saptanması ise, ceza hukuku uy552
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gulaması açısından, yani bir suçun mevcut olup olmadığı açısından önem taşımamaktadır. Toplumsal açıdan yarar ve sakıncaları takdir ederek gerektiğinde duruma bir yasa ile müdahale etmek ve düzenlemek yetkisi ise yasama organına aittir.
“Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, uydu antenleri (TVRO) ile saptanan
yayınları bireylerin evine kablo ile götürme şeklinde PTT yetkililerince yapılan fiilin 2954 ve 3517 sayılı yasa hükümlerine aykırı olmadığı ve bu nedenle herhangi
bir suç unsuru mevcut bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
“Saygı ile sunulur. 20 Kasım 1989”
Cumhuriyet Savcısı Hayri Tayhan bu görüşe uyarak sanıklar hakkında işlem
yapmaya gerek olmadığına karar verdi.
Fiili duruma ikinci önemli itiraz Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den geldi; 3517
sayılı yasanın anayasaya aykırı olduğunu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne dava

açtı. Anayasa Mahkemesi 18 Mayıs 1989’da radyo televizyon yayınlarının vericilerden ayrı düşünülemeyeceğini, yayının yansız bir kamu tüzel kişisi tarafından yapılması gerektiğini, PTT’nin ise Ulaştırma Bakanlığı ile ilişkili bir kamu iktisadi teşebbüsü olduğu için vericileri devreden düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna karar
verdi. Yeni bir yasal düzenleme için verdiği süre dikkate alınmadı, önce ANAP sonra
DYP-SHP koalisyonu yeni düzenleme yapmadı/yapamadı. (Bkz. s. 489-501)
Yeni düzen
Radyo televizyon düzeni, Anayasa Mahkemesi kararından beş yıl kadar sonra,
1994 yılında kabul edilen 3984 sayılı yasayla kurulmaya çalışıldı; sistemi yönetecek
Üst Kurul oluşturuldu (bkz. s. 398 vd.). On dört yıllık “korsan” dönem sona eriyordu.
Düzenleme siyasal istikrarsızlığın egemen olduğu bir ortamda yapıldığı için iyi planlanmış olduğu söylenemez. Nitekim RTÜK radyo televizyon kuruluşlarının reklam
yayınlarından aldığı paylar sayesinde önemli bir gelir kaynağına sahip, yasadaki boşluklar yüzünden denetimden uzak, ama ayrıcalıklarını sürdürebilme ve geliştirebilme
çabası içinde olan, bunun için de bir yandan siyasal iktidarlar öte yandan yayın kuruluşları ile çıkabilecek anlaşmazlıkları olabildiğinde aza indirme çabası içinde olan bir
kurum haline dönüştü.
RTÜK düzenleyici, denetleyici, yasaklayıcı bir kurumdu ama kısa sürede yasaklayıcı niteliği ön plana çıktı. Bu gelişmelerde radyo televizyon yayıncılığı konusunda
kısa vadeli çıkarlarını ön planda tutan siyasal iktidarların da önemli sorumlulukları
olduğunu akıldan çıkartmamak gerekir. 3

3
Bu kurulun en önemli görevlerinden biri frekans planlanmasını yapmaktı. Yasa bunun için altı aylık bir süre tanımıştı.
RTÜK bu görevi yerine getirmede deneyimli üyelere sahipti. Bunların başında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başdanışmanlığını da yapan PTT Eski Genel Müdürü Emin Başer vardı. RTÜK frekans planlamasını Bilkent Üniversitesi’ne emanet etti.
Sonraki yıllarda yapılan planlamalar ya RTÜK tarafından onaylanmadı, onaylanan da yargı organları tarafından iptal edildi.
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Radyo televizyon yayıncılığını düzenleyen son yasa 2011 yılında kabul edilen
6112 sayılı yasadır. Bu yasanın da pek çok konuyu gelişmeleri dikkate alarak düzenlemeye çalıştığına kuşku yoktur. Ama temel konularda sorunlar sürmektedir. Bunların başında RTÜK’ün “özerk” yapısının ortadan kaldırılması gelir. Üyelerin seçimi
yine Meclis tarafından yapılsa da AKP yönetimi kendi seçtirdiği üyelerin bağımsız
davranmasına izin veren bir uygulama içinde olmamıştır. Kurulu fiilen bir bakana
bağlı olarak çalıştırma çabaları sonuçsuz kalmamıştır. Yeniden seçilmek ya da başka
bir göreve atanabilmek için siyasal iktidarla ve partilerle ilişkilerini iyi tutmaya çalışan bir RTÜK yapısı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak son yıllarda RTÜK bürokrasisinde başarılı bulunan görevlilerin Üst Kurul’a üye yapılması uygulaması da
RTÜK’ün özellikli yapısına son vermiş; herhangi bir kamu görevlisinin üye olabileceği kurum haline getirmiştir.
Bir başka önemli konu frekans planlamasıdır. 6112 sayılı yasayla yeniden RTÜK
görevleri arasında sayılan frekans planlaması bu yasanın kabulünden sonra da yapılmamıştır. Bu ihmali izleyen, eleştiren herhangi bir güç de ortada yoktur. Muhalefet
partileri konuyu unutmuş görünmektedirler. RTÜK de, 6112 sayılı yasa frekans planlamasının yapılmaması/yapılamaması durumunda kendilerine bir sorumluluk yüklemediği için çoğunluğu AKP iktidarını destekleyen radyo ve televizyon kanallarını
frekans bedeli ödemek zorunda bırakacak bir düzenlemeyi gerçekleştirmeye niyetli
görünmemektedir.
1990’lı yıllardan beri tartışılan tekelleşme konusu da unutulmuştur. O yıllarda tekelleşmeden söz edildiğinde ana akım medyanın televizyon uzmanları, onlarca televizyon, yüzlerce radyonun olduğu bir ülkede tekelleşmeden söz edilemeyeceğini öne
sürerlerdi. Onlara yanıt vermeye çalışanlar sorunun sadece sayısal olmadığını, sermayenin yayıncılık dünyasındaki egemenliğinin artmasının farklı düşünce ve görüşlerin yayılmasına engel oluşturduğunu anlatmaya çalışırlardı. Bugün aynı yapı AKP
iktidarının görüşleri etrafında biçimlenmiştir. Başbakan/Cumhurbaşkanı konuştuğunda birkaçı dışında bütün kanallar canlı yayın yapmakta, sonrasında da seçkin yorumcuların katıldığı programlarda söylenenlere övgü yağdırmak görev sayılmaktadır.
6112 sayılı yasa geçmiş tartışmaların etkisiyle tekelleşmeye ilişkin bazı düzenlemeler öngördüyse de bunların hiçbirinin bugüne kadar uygulandığı görülmemiştir.
19. maddenin bazı fıkralarını belirtmekte yarar olabilir: a) Yayın lisansı, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere verilir. Aynı şirket ancak bir

RTÜK ilk elde yapması gereken görevini yerine getirmedi/getiremedi. Bugün de herkese ait olan uzayın radyo televizyon
yayıncıları tarafından herhangi bir ücret ödenmeden kullanılması devam etmektedir.
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radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir… d) Bir gerçek veya
tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın lisansına sahip
medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. Ancak, birden çok medya hizmet
sağlayıcıya ortaklıkta bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yıllık toplam ticarî iletişim geliri, sektörün toplam ticarî iletişim gelirinin yüzde otuzunu geçemez. Toplam ticarî iletişim
geliri bu oranı aşan gerçek veya tüzel kişiler, Üst Kurul tarafından verilen doksan
günlük süre içinde bu oranın altına inecek şekilde medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardaki hisselerini devreder… e) Gerçek kişiler için eşler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler de aynı kişiye
aitmiş gibi değerlendirilir üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler
de aynı kişiye aitmiş gibi değerlendirilir... f) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta
doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde ellisini geçemez.
Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olabilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, yayıncı kuruluşların yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu çoğunluğu ve genel müdürünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve
ayrıca yayıncı kuruluş genel kurullarında oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti
tabiiyetini haiz gerçek veya tüzel kişilerde bulunması zorunludur...
Yakın zamanda bazı televizyon kanallarının el değiştirmesi tekelleşmeye ilişkin
maddelerin ihlal edilmesi yüzünden değil, AKP yönetiminin medya dünyasını denetim altına alma çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
3984 ve 6112 sayılı yasaların öngördüğü yayınların yansız yapılmasına ilişkin
kurallar uygulanmamaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde iktidar partisinin etkinliklerine ayrılan süre öbür siyasal partilerle kıyaslanamayacak kadar uzundur. RTÜK
bu konularda uzmanlarına değerlendirme yaptırmamakta, kimi zaman saptanan eşitsizlikler hakkında da yasal işlem yapmaktan kaçınmaktadır.
Yasa hükümlerinin koşullara ve ilgili kişilere göre uygulanması yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Siyasal iktidara dönük eleştiriler kolaylıkla “hakaret”, siyasal
iktidarla ilişkisi olmayan kişi ya da kuruluşlar için hakarete varan eleştiriler “ifade
özgürlüğü” kapsamında değerlendirilebilmektedir. RTÜK kararlarındaki anlayış değişiklikleri, uygulama yanlışları kısa sürede unutulmakta bunların ciddi değerlendirme konusu yapılması kimsenin aklına gelmemektedir. Özellikle seçim süreçlerinde
radyo ve televizyonlardaki yanlı yayınların birkaç habere konu olan eleştirileri dışında bugüne kadar akılda kalan bir değerlendirmesi yapılmamıştır.
Radyo televizyon alanındaki yasal düzenlemeler siyasi partilerin, sendikaların,
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meslek kuruluşlarının, kooperatif ve derneklerin radyo televizyon yayını yapmalarına
izin vermemektedir. Bunun yanlış bir uygulama olduğu unutulmuş görünmektedir.
Sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, dernekler çok doğalmış gibi
yasaklara ses çıkartmamaktadırlar. Oysa herkesin radyo ve televizyon yayını yapması söz konusu olmasa bile kamu radyo ve televizyonlarında dönüşümlü kullanılabilecek saatlerin ayrılması bile akla getirilmemektedir.
Radyo televizyon yayıncılığımız siyasal iktidar/sermaye uzlaşmasının sistemi biçimlendirdiği bir dönemden sonra (1990-2002), giderek tek bir partinin egemenliği
altına girmiş görünmektedir. Bu demokratik bir toplumun sahip olması gereken yapı
değildir. Kitle iletişim araçlarının denetimi siyasal iktidarı kullananlar için keyifli ve
güven verici bir durum olabilir ama gelişmeler bu tür denetimlerin geçici ve yanıltıcı
sonuçlar verebildiğini göstermektedir. Türkiye’de bile bunun örnekleri vardır. Adnan
Menderes’in, DP’nin CHP karşısındaki 1954 seçim zaferinden sonra, devlet radyosunun seçim propagandasında kullanılmasına ilişkin söyledikleri akılda tutulmalıdır:
1950 seçimlerinde radyoyu kullanmadık ne oldu, 1954’de kullandılar ne oldu?
Radyo televizyonu düzenimizi çağdaş bir toplumun ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirdiğimiz söylenemez. Kitle iletişiminde yurttaşı ülkede ve dünyada olup
bitenden haberdar eden, gelişmeleri anlaşılır kılan bir düzen yaratamadık. Bu görevleri yerine getirecek gazetecileri yetiştirmede eksikliklerimiz var. Onların siyasal
iktidar ve sermaye ile ilişkilerini düzenlemeye pek niyetimiz yok. Bütün bunları gelecek için dikkate almak zorundayız. Ama öncelikle radyo televizyon sisteminin yeni
bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğini de tartışmak zorundayız. Gelişmeler kamu/özel (ticari) yayıncılık anlayışının ötesine gitmiştir.
Yayının niteliğini belirleyen artık iletişim aracının mülkiyeti değildir. Temel belirleyici amacın kâr ya da kamu yararı gözetilmesidir. Bu açıdan kamunun sahip olduğu bir televizyon kanalı kâr amaçlı ticari bir televizyon gibi yayın yapabileceği
gibi, özel mülkiyetteki bir televizyon kanalı da kamu yararı için çalışabilir. Bunun en
iyi örneği ticari televizyon kanalları ile rekabet içindeki TRT kanallarıdır. Düzenlemeyi bu gelişmelerin ışığında planlamanın sayısız yararı vardır. Böyle bir durumda
doğal olarak kâr amaçlı kuruluşlara kamu kaynaklarının tahsis edilmesinin anlamı
olmayacaktır.
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irminci yüzyılın son çeyreğinde dünya genelinde yaygınlaşan neo-liberal ideoloji; küresel çoğulcu ve demokratik ortamda her birey kendi bilgisini kendi
amaçları için kullanabilmektedir varsayımıyla ekonomik idealizmi öne çıkarırken,
ücretli gelir sahiplerinden çok uluslu sermayeye yönelik kaynak transferini sağlamaya olanak tanıyan politik baskıları da meşrulaştırmaktadır.
Türkiye’de 1980-90’lar boyunca kapitalist pazar yapısının önündeki engellerin
kaldırılması ve sosyal devlet anlayışının geriletilmesi amacına uygun olarak izlenen
neo-liberal politikalar; belirleyiciliğin, uluslararası yapıya ve piyasa realizmine (!)
bırakılmasını sağlamıştır.
24 Ocak Kararları sonrasında uygulanan iktisadi politikalar -artık medya diye adlandırılan- yazılı ve görsel basın üzerinde de etkili olmuştur. Emekçi kitleler lehine
siyaseti yoksunlaştıran süreç, yazılı ve görsel basında mülkiyet, biçim ve içerik olarak değişikliğe yol açmıştır.
Mülkiyetin birkaç elde toplanıp, oligopolistik bir özellik arz etmeye başlaması
şirketler arası rekabetin artmasına ve medya çalışanlarının sosyal güvence ve haklarının ortadan kaldırılmasına yol açmaktadır.
“Büyük sermaye gruplarının denetimindeki medya kuruluşlarının, küçük ve orta
boy medyayı, ilan ve reklam pazarlamasında, dağıtımda ve yayın politikasında ‘cendere’ altında tuttuğu medya ortamında ayakta durabilmek oldukça zorlaşmakta”
(Dursun ve Alemdar, 1999:132).
Yaşanan gelişmeler, dergicilik alanında da bu rekabetin doğrudan gözlemlenmesini sağlamaktadır.
1980 sonrasında Gelişim Yayınları’nın kurulmasıyla Türkiye’de önem kazanan
dergi yayımcılığında artan bir çeşitlilik eğilimi gözlenmektedir (Dursun ve Alemdar,
1999). Ancak çeşitlilik, oligopolistik pazar kontrolü altındaki çeşitliliktir.
“Gazete bayilerine göz attığımızda, magazin mecmua dünyasının oldukça zengin
olduğunu görürüz. Ayrıca bunların hemen hepsinin seks ve moda-tüketim endüstrilerinin ticaretini yaptığı da gözden kaçmaz” (Erdoğan, 1997:402-403).
1990’larda Türkiye’de yayımlanan dergilerin satış rakamlarının diğer ülkelerle
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kıyaslandığında düşüklüğü1; dergilerin reklam pazarından aldığı payın yüzde 4,75’de
kalması;2 kullanılan teknik standartların ise Batı ülkeleri düzeyinde olması, dergi
yayımcılığının sebebinin ‘kazançta mı?’ yoksa ‘siyasal ve sosyal çıkar sağlamada
mı?’ aranması gerektiğinin tartışılmasına yol açmaktadır.
Türkiye’de izlenen neo-liberal politikaların genelde medya ve özelde de dergi yayımcılığı üzerindeki etkisi birkaç açıdan ele alınarak özetlenebilir:
(1) Mülkiyet ve Türevlendirme: Neo-liberal politikaların kabul gördüğü 1980
sonrasında, ekonomik alanda sergilenen temel sunuş; kamunun gereksiz yatırımlarıyla kaynakları israf ettiği ve pazarın serbest bırakılması halinde kaynakların optimal
bir şekilde dağılacağı şeklindedir. Pazarın serbest bırakılması, kamunun yatırım ve
dağıtım politikalarını terk etmesi; özelleştirmeler yoluyla piyasalara yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi ve deregülasyon politikalarını uygulayarak, pazarın, kapitalist çevrelerin çıkarlarına uygun düşecek biçimde düzenlenmesidir. Kapitalist sistemde ne ekonomik ne de politik alan, serbest bir yapıya sahiptir.
Ekonomik bağlamda serbest piyasa, neo-liberal ideolojik satıştan öte bir geçerlilik
ifade etmemektedir. Dergiler kapitalist mülkiyet yapısının bir parçasıdır ve serbest
piyasa ekonomisinden bahsetmek geçersizdir. Pazar örgütlülüğü anlatır, örgütlülük
de mülkiyet yapısını, üretim ilişkilerini ve güç uygulamalarını... Her piyasada olduğu
gibi, basın yayın sektörü de, diğer toplumsal örgütlenmelerin içinde, onlarla birlikte
ve onlarla iç içedir.
Dünya genelinde ve Türkiye’de dergicilik piyasası, basın yayın sektöründeki
mevcut durumdan farklı bir görünüm arz etmemektedir. Haftalık ve aylık olarak yayımlanan dergilerin mülkiyeti büyük ulusal medya şirketlerinin ya da çokuluslu
medya şirketlerinin denetimi altındadır. Medya şirketleri, kapitalist piyasaların ‘büyü
ya da yok ol’ ilkesinin sonucu olarak; yayımlanan dergilerin sahipliğini de ellerinde
bulundurmak zorundadırlar.
Türkiye’de yayımlanan dergilerin büyük bir çoğunluğu Doğan Burda Rizzoli
(DBR) Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Bir Numara-Hearst Yayıncılık, İhlâs Holding,
İntermedia Yayıncılık şirketlerinin mülkiyetinde olup; bu şirketler farklı tüketici
gruplarına yönelik farklı dergiler yayınlamaktadır.
Dergicilik alanında temel prensiplerden birisi bireyin, tüketici olarak
türevlendirilmesidir. Türevlendirme, kapitalist pazarda okuyucu (izleyici, dinleyici

1
Nisan 1996’da BBD/YAYSAT tarafından dağıtımı gerçekleştirilen 30 adet haftalık derginin toplam net satışları 427.332
adet iken (Dursun ve Alemdar, 1999); Nisan 1999 itibariyle farklı periyotlarda yayımlanan 468 derginin toplam tirajı
4.087.274’e ulaşmıştır (YAYSAT, 2000).
2
Reklamcılar Derneği tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de 1999 yılında toplam 525 trilyon liralık reklam yatırımı
yapıldığını, bu yatırımın yüzde 31’inin yazılı basın alanında gerçekleştiğini ve reklam ajansları kanalıyla dergilerde 25 trilyon
liralık reklam yayımlandığını ortaya koymuştur (Yeni Binyıl, 18 Şubat 2000).
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vb.) kitlenin farklı tüketim kalıpları içerisine yerleştirilmesidir. Bireyler günlük yaşamlarında aynı anda birden çok sosyal ilişkiye girmekte ve her ilişkinin düzeyine ve
sıklığına bağlı olarak farklı sosyal özellikler (güç ilişkilerinde konum, statü, rol) gösterebilmektedirler.
Kapitalist sistemde -özellikle ekonomik alanda neo liberalizmin ve kültürel alanda postmodernizmin egemenlik kurduğu yirminci yüzyılın son çeyreğinde- bireyin
sosyal ilişkilerinin parçalanarak alt sistemlere/boyutlara indirgenmesi ve alt sistemlerin nicel çokluğunun ve çeşitliliğinin demokrasinin mutlak gerekliliği biçiminde sunulması mülkiyetin birey üzerindeki tahakkümüdür. Bireyin eşzamanlı olarak farklı
tüketim özellikleri arz etmesi olgusu örneğiyle özellikle gençlerde karşılaşılmaktadır.
Türkiye’deki bir genç kadın, akademik özgürlüğün bulunmadığı ve bilimsel üretkenliğin neredeyse ortadan kalktığı üniversitede öğrenci; onu genç yaşta evlenmeye
ve çocuk sahibi olmaya zorlayan kültürün sonucu olarak evde küçük çocuğunun annesi, kendi ezilmişliğinin öfkesini onu döverek çıkarmaya çalışan kocasının aşçısı,
bulaşıkçısı, ütücüsü, terzisi, hizmetçisi; ebeveynlerinin gözünde halen yardıma muhtaç, her işine karışılması gereken, kendi başına karar veremeyeceğine inanılan ailenin
küçük kızı; kapitalist ilişkilerdeki egemenliğin ‘vücut dili’ (body language)
uydurusuyla yansıdığı sokakta modanın ve güncel olanın zorunlu takipçisi ve işyerindeki rekabetin en yoğun biçimde sömürdüğü emekçi gibi pek çok sosyal ilişkiler
içerisinde tanımlanabilmektedir. Bu farklı tanımlamalar sosyal özelliklerinin gereği
olarak farklı kitle iletişim araçlarının kullanılması; Focus, Eltern Bebek, Lezzet,
Tempo, Cosmopolitan, Elle,Borsamatik gibi farklı dergilerin her hafta/ay satın alınması sonucunu doğurmaktadır.
Pek çok derginin okunmasından/tüketilmesinden kazançlı çıkanlar ise dergi sahipleri, çokuluslu reklam şirketleri, borsada dergilerin hissesini satın alan yatırımcılar gibi kapitalist mülkiyet sahipleridir.
(2) Politik Dergicilik: 12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbe sonrasında, oluşan siyasal ortam basın üzerinde baskı kurma ilkesini uygulamaya geçirmiştir. Neoliberal ekonomi politikalarının ve siyasal kısıtlamaların halkın üzerinde yarattığı
olumsuz etkiyi dile getirmeye çalışan basın üzerinde gazete kapatma, basın mensupları hakkında soruşturma açma, tutuklama ve hapis cezaları ile yoğun bir baskı gerçekleşmiştir. Gazete ve dergilerde çalışanların neredeyse tamamı -siyasal yelpazenin
farklı konumlarında bulunmalarına rağmen- bu baskıdan paylarını almışlardır.
“Sayısal bir döküm yapmak gerekirse o dönemde tutuklanan, soruşturmaya ve
kovuşturmaya tabi tutulan gazetecilerin sayıları ve görevli oldukları gazetelere göre dağılımları şöyle: Cumhuriyet 28, Tercüman 27, Milli Gazete4, Dünya 4, Hürriyet 14, Milliyet 14, Akşam 3, Son Havadis3, Arayış 2, Hayat 2, Hergün 2, Nokta
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2, Demokrat 7, Politika 1, Adalet 1, Yankı 2, diğerleri ise toplam 75. Buna göre bu
dönemde gazeteci ve yazarlara verilen hapis cezasının toplamı 316 yıl 420 gün
olarak dikkat çekmektedir ki bu da iktidarın basına yönelik tavrının ne denli baskıcı olduğunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir” (Güngör, 1997:238).
1983 yılında askeri rejimin denetimi altında gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında kurulan ANAP Hükümeti, basın üzerindeki baskıyı sürdürmüş; Kasım 1983Şubat 1989 tarihleri arasında beşi kartpostal ve takvim olmak üzere 458 yayın için

toplatma, aralarında telefon rehberi de bulunan 368 yayın hakkında müsadere ve imha, 39 ton gazete, dergi ve kitabı yakma, 26 yazı işleri müdürünü tutuklama kararı
çıkarttırmıştır (Aksoy, 1999). Basın üzerindeki baskısının nispeten hafiflemeye başladığı, siyasal yasakların kaldırılarak politik yelpazenin genişlediği 1987-1989 sonrası dönemde gazete ve dergilerin sahipliğinde de değişim hız kazanmış ve holdinglerin yazılı basındaki mülkiyeti artmıştır. 1987-1993 döneminde aylık 90.000’in üzerinde ortalama satışa ulaşan politik dergilerin önde gelenleri Nokta, Tempo ve 2000’e
Doğru’dur.
Özellikle yeniden politizasyon sürecinde Nokta siyasal haber dergiciliğinde çarpıcı konu ve başlıklar, mevcut siyasal yapıya eleştirel yaklaşım ve baskı kalitesi ile ön
plana çıkmış; 2000’e Doğru ise siyasi yelpazenin sol kanadında istikrarlı bir yayın
politikası izlemiş ve ABD-Askeri darbe ilişkisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Nokta’da işkence konusu sıklıkla gündeme getirilirken; 2000’e Doğru 1988 yılında yayımladığı “MİT Raporu” haberiyle kamuoyunda büyük sansasyon yaratmıştır.
1990’lı yıllar ise basında yaşanan oligopolleşme, çokuluslu şirketlerle bağlantılı
holdinglerin mülkiyetindeki bir dergicilik yapısının ortaya çıkmasına; neoliberalizmin temel araçlarından biri olan ‘apolitikleşme sürecinin’ genç kesimlerce
benimsenerek politik dergicilik alanının ‘haber-magazin-sansasyon’ dergilerine terk
edilmesine yol açmıştır. Bu yeni tarzın önde gelen temsilcileri olan Aktüel ve Tempo
Mart 2000 itibariyle sırasıyla 24913 ve 17886 ortalama satış rakamlarına ulaşmışlardır (Kuva-yı Medya, 2000:6). ‘Haber-magazin-sansasyon’ dergileri, politik olayların,
ekonomik ve siyasal güç ilişkilerinin ardında yatan sebeplerden çok güncel haberlerin sansasyonel açılardan değerlendirilmesi, cinsel kimlik ve özgürlük konularının ön
plana çıkarılması, çevrecilik, hayvan hakları, feminizm gibi görüşleri savunan toplumsal grupların pazarlanması, özellikle gençlere moda ve imaj satışı ile eğlence endüstrisinin desteklenmesi biçiminde tanımlayabileceğimiz bir yayın politikası izlemektedirler.
Neo-liberal politikaların özünde yatan bireyin devletle, kamu kararına katılımla,
kamu politikaları uygulanmalarıyla bağının koparılması süreci; holdingleşen medya
ortamında politik dergicilikle olan bağların kopmasına ve boşluğun ‘haber-magazin560
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sansasyon’ dergileri ile doldurulmasına yol açmıştır.
(3) Ekonomi Dergileri: 1980’li yıllar neo-liberal politikaların gelişimiyle uyumlu
olarak dünya finans piyasalarında ortaya çıkan birçok yeniliğin gelişmekte olan ülkelere ithal edilmeye başladığı dönem olmuştur. Çokuluslu şirketlerin denetimindeki
para piyasası araçlarında, tahvillerde, hisse senetlerinde ve vadeli işlemlerde yüksek
bir likidite birikimi sağlanmış ve yeni piyasalar ortaya çıkmaya başlamıştır.
1990’ların deregülasyon sürecinde pek çok gelişmekte olan/azgelişmiş ülke hükümeti tarafından finansal piyasalarının liberalizasyonu yoluna gidilerek süreç desteklenmiştir.
Finansal piyasaların genişlemesi sürecine en önemli katkıyı sağlayan unsur olarak
ise teknolojik gelişmeler gösterilmektedir. Finansal piyasalardaki işlemlerin çok uzak
mekânlar ve farklı zamanlarda gerçekleştirilmesine karşılık teknoloji hem ulusal hem
de uluslararası piyasalarda işlemleri hızlı, düşük maliyetlerle gerçekleştirmekte ve
piyasaların ekonomik kararlara tepki vermesini sağlayabilmektedir. Piyasa katılımcılarına yeni ve gelişkin işlem alternatifleri (forward, future, options, swap vb.) sunan
enformasyon teknolojileri işlem hacmini ve dolayısıyla da piyasa likiditesini artırmaktadır.
Finansal piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların artan hıza ve işlem yoğunluğuna
ayak uydurarak; yatırımlarla ilgili karar verme sürecinde daha fazla bilgi edinmeleri
gereksinimine yol açmıştır. Türkiye’de Aralık 1985 tarihinde İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB)’nin faaliyete geçmesi ve 1990’ların ikinci yarısında pek
çok holdingin borsada işlem görmeye başlaması yatırımcı sayısında artışa ve küçük
yatırımcılarında piyasaya girmesine yol açmıştır.
Bu durumun sonucu olarak, yazılı basında ekonomi sayfalarının biçim ve içeriğinde değişim gözlenmiş ve pazara sunulan ekonomi dergilerinin sayısında bir patlama yaşanmıştır. Nisan 1999 tarihinde yayımlanmakta olan 16 ekonomi dergisi
323.078 tiraja (YAYSAT, 2000); Mart 2000 itibariyle haftalık ekonomi dergilerinden Ekonomist 50.110, Para 27.969, Borsamatik 16.296, Ekonomi ise 2990 adet satış
rakamına ulaşmıştır (Kuva-yı Medya, 2000:6).
Türkiye’deki iletişim sektörünün finansal yapısı, şirketlerin tüketici üzerinde iki
kanaldan birden baskı kurmasını sağlamaktadır. RTÜK Yasası’nın 29. maddesi ile
getirilen “Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10’dan fazla hissesi
olanlar, devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan ve dolaylı
olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler ve menkul kıymetler borsalarında muamelelerde bulunamazlar” hükmüne rağmen medya holdingleri İMKB’de işlem
görmekte ve sahibi oldukları ekonomik-finansal dergiler aracılığıyla piyasalar üzeGazeteciler Cemiyeti
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rinde etkili olmaya çalışmaktadırlar. Ekonomi dergiciliği, küçük yatırımcıların çokuluslu pazar yapısına entegre olması; şirketlerin yönetim ve politikalarının satışının
yapılması ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bir iletişim kanalı olarak kullanılması
amaçlarına hizmet etmektedir.
(4) Kadın, Erkek, Çocuk Dergileri: Kapitalist sistemin işleyiş sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunları en aza indirgemesindeki en önemli unsurlardan
birisi -belki de birincisi- ailedir. Aile, insanın varoluşunu ifade ettiği ilk sosyal ortamdır. Bireyin kendisi ve çevresiyle iletişimi genellikle aile ile başlamakta; fiziksel
çevresiyle olan ilişkilerine diğer insanları da katmasında aile birincil rol oynamaktadır. Kapitalist sistemde aile gerek fiziksel gerekse hukuki açıdan kadın, erkek ve çocuktan oluşmuştur. Erkek, ailenin efendisi ilan edilmiş; kadın evde oturan, çocuğa
bakan (sıklıkla döven), evin işlerini gören ve erkek egemenliğine boyun eğen ya da
çalışmayla ekonomik özgürlüğünü kazandığı söylenen, erkekle rekabet halindeki güç
olarak tanımlanmış; çocuk erkeğin gururu, kadın tarafından içselleştirilmiş annelik
duygusunun simgesi ve ailenin üretkenlik dışı, sorun kaynağı olarak anlamlandırılmaktadır. Her bireyin yaşamının çocukluktan ebeveynliğe değin çeşitli aşamalardan
geçeceği vurgulanarak aile içi ilişkiler ve iletişim meşrulaştırılmıştır.
Ailedeki bireyler, konumlarına bağlı olarak üretim sürecinde farklı ilişkilere girer
ve farklı sahiplikler içerisinde yer alırlar. Çocuk, okuma-yazma öncesi dönemde
oyuncak sahipliğini önemserken; eğitim sürecine girmesini takiben kitap, defter, okul
malzemeleri sahipliği önem kazanmaktadır. Bu dönemde dergiler arasından çizgi
roman dergileri tercih edilmektedir. İlk gençlik ve ergenlik çağında kendi sorunlarının diğer gençlerde de var olduğunun farkına varılarak gençlik dergileri okunmaya
başlanır. Eğitim durumuna ve maddi durumuna bağlı olarak tüketilen farklı dergiler
temelde aynı mülkiyet ilişkilerinin ürünüdür.
Üniversiteli genç kız Hey Girl, evlilik çağı gelmiş genç kız Gelin, sosyeteye dâhil
olma çabası güden küçük burjuva genç kız Cosmopolitan tüketirken kazanan dergicilik sektöründe faaliyet gösteren çokuluslu şirketler ve onların yerli ortakları olmaktadır. Kadın, ailenin tüketimine yön veren birey olarak dergilere reklam verenlerin gözünde ayrı bir öneme sahiptir. Evde gün boyunca çalışan ve çalışmasının karşılığında
kazanç sağlayamadığı için kocasına boyun eğen kadın Bebek, Yemek gibi dergiler
satın alırken; ev dışında bir işte çalışan ve tutsaklığının, ezilmişliğinin ve sömürülmesinin karşılığını maaşı zanneden kadın ise güzelliği bir haftada, mutluluğu 10 şıkta, huzuru beş dakikalık egzersizde bulabilmeyi umduğu Elele, Form Santé , Votre
Beaute dergilerini tüketmektedir. Erkekler ise aldıkları parayı dergilere yatırarak; işte
kapitalist üretim biçiminin dışarıda zihin yönlendirmenin ve evde aile yaşantısının
yol açtığı sıkıntı ve bıkkınlığı hayallere dalarak aşma çabasına girerler. Kapitalist
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sistem çocukluktan ölünceye değin bireye tüketebileceği metalar sunar ve bir bütün
olarak aile kurumunu tüketim toplumuna entegre eder.
(5) Mizah Dergileri: 1980’li yıllarda Türkiye’de yaşanan politik baskı ve ekonomik sorunlar dolaylı anlatım yollarına başvurulmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yazılı
basında eleştirel açıdan işlevselliğe sahip en yaygın tür mizah dergileri olmuş; karikatür ve çizgi romanlar yayımlayan dergiler yüksek tirajlara ulaşmışlardır.
1980 öncesinde çizgi roman dergi sayısı birkaç âdeti geçmez iken, takip eden dönemde başta Gırgır olmak üzere Fırt, Limon, Leman, Deli, Pişmiş Kelle, Hıbır,
H.B.R. Avni gibi birçok mizah ve çizgi roman dergisinin yayın yaşamına girdiği gözlenmektedir. Bu durum hem pazarın ihtiyaç duyduğu yeni çizgi roman çizerlerinin
yetişmesini sağlamış hem de çizgi roman ve mizah dergilerinde alternatif ürünlerin
üretilmesine uygun bir ortam sağlamıştır (Güngör, 1996:350-352). Oğuz Aral’ın yönetimindeki Gırgır, bir dönem tiraj ve satışlar açısından dünyada üçüncü sıraya değin
yükselmişse de neo-liberal süreçte sermayenin yazılı basını tahakkümü altına almaya
çalışması ve kişisel uzlaşmazlıklar mizah dergiciliğinin bölünerek küçülmesine yol
açmıştır. 1990’larda ofset teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, mizah dergilerinde hem renk kullanımı hem de çizim tekniklerinde estetik olgunlaşma dönemi yaşanmışsa da mizahın çarpıcılığının ve politik eleştirelliğinin yerini sözcük oyunları
ve ikilemelere dayanan espriler, argo, cinselliğin sürekli vurgulanması yoluyla seksüel arzuların satışı almıştır.
Neo-liberal ideolojinin bilinç yönetme politikası olan, bireyin yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken psikolojik olarak parçalanması ve parçanın bütünün yerine
konularak bireysel kimliğin ifade edilmesi yaklaşımı çizgi roman ve mizah dergilerinde karşımıza çıkan temel özelliklerdir.
(6) Moda Dergileri: Kapitalist sistemde yaşamın ifade edilme biçimlerinden birisi
de modadır. Bireyin kendini diğer bireylerden farklı kılabilmek amacıyla gösterdiği
çabalar giyim kuşam tarzının oluşmasına, tüketimin üretimi desteklemesine ve kültürel göstergeler setinin bireyce yorumlanmasına yol açmaktadır. Moda endüstrisi popüler kültür sahasının en önemli ayaklarından birini oluşturmakta; bireyin kendini
farklı kılabilme isteği ile ortak giysilerin kullanımı yoluyla sosyal aitliğin yaratılması
süreçlerinin bir arada gelişimini sağlamaktadır. Kapitalist sistemde moda, tüketicinin
algısına ve beğenisine reklamlarda kullandığı çeşitli estetik karakterlerle yaklaşılması
ve her bireyin ‘bireysel beğeni ve tarz tuzağına düşmesinin’ sağlanması olarak anlamlandırılabilmektedir. Moda endüstrisini destekleyen unsurların başında moda
dergileri gelmektedir. Dünyaca ünlü modaevleri ve çokuluslu reklam şirketleri tarafından desteklenen moda dergileri, giysi renk tarzlarının sunumunda önemli rol oynamaktadır. Temmuz 1997 tarihi itibariyle Türkiye genelinde dağıtımı gerçekleştiriGazeteciler Cemiyeti
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len aylık moda dergilerinden Vizyon 7337 adet, Biba 15.509 adet, Burda 17.848 adet,
Gelin23.802 adet, Donna 5673 adet, Votre Beaute 5538 adet satış rakamına ulaşmış
olup; bu dergilerin tümü giysilerden duruşa ve konuşmaya değin yaygınlaşan bir metalar ağı ve piyasa değerine dönüşmüş yaşamlar sunmaktadır.
Ülkemizde satılan moda dergilerinin ortalama fiyatının 2-5 ABD Doları arasında
değiştiği dikkate alınırsa, Chossudovsky’nin (1999:49) şu açıklaması etkileyici bir
özellik kazanmaktadır: “Dünya Bankası, Üçüncü Dünya’nın yüzde 18’inin aşırı yoksul, yüzde 33’ünün yoksul olduğunu tahmin ediyor! Dünya Bankası çalışmalarında
yoksulluk sınırı, keyfi bir şekilde, kişi başına yılda 370 ABD doları (günde 1 $) olarak belirleniyor. Günlük gelirleri 1 ABD dolarını aşan nüfus grupları yoksul olmayanlar olarak tanımlanıyor.”3 Moda endüstrisi iletişim araçlarını kullanarak, aynılığın
ve standartlaşmanın insan bilincine farklılık olarak yerleştirilmesini sağlamakta ve
örgütlü yaşamın sorunlarının unutturulmasına destek olmaktadır.
(7) Hobi, Boş Zaman ve Eğlence Dergileri: Hayat tarzının anlamlandırılması ve
sosyal ortamda sunulabilmesi, bireyin gerçekleştirdiği iş ve toplumsal faaliyetlerle
mümkündür. Kapitalist sistemde çalışılan, işte, örgütlü mekânlarda geçirilen süre ile
emeğin meta halini almadığı boş zaman arasında bütüncül bir bağ vardır. Kapitalist
üretim tarzında ‘iş’ ile ‘yaşam’ arasında yapay bir ayrım yaratılmakta; bireylerin tüketimlerini gerçekleştirmeleri için çalışmaları gerektiği, boş zamanlarının ise onlara
ait olduğu ileri sürülmektedir. Boş zamanın yaşam alanı ilan edildiği bu yaklaşımda,
zamanın insan yaşamını anlamlandıran unsur olduğu dışlanmakta ve kapitalist sistemin hobi, eğlence, ilgi ve meraklarımızı belirleyip yönlendirdiği görmezden gelinmektedir. Yachting dergisinin tüketici kitlesi yat sahipleri, yat almaya niyeti olan
burjuvazi ya da boş zaman eğlencesi olarak yat kaptanlığı yapanlar değil, hayallerinde yata binme ve yatla yolculuğa çıkma umudu taşıyan emekçi kesimlerdir. GeziTravel, Voyager, Atlas dergileri dünyanın dört bir bucağında gezme ve
deneyimlemenin satışını gerçekleştirmekte; T3,Home Electronics gibi dergiler ise
kentli bireyin hobilerinin neler olması gerektiğini sunmakta; bulmaca ve TV magazin
dergileri boş zamanın nasıl değerlendirilip nasıl eğlenileceğine tüketicileri adına karar vermektedir. Seçkinliğin, özel mekânların, yemek yeme tarzının özellikle kadın
cinselliğiyle birlikte satıldığı bu dergiler burjuvaya aristokrasiyi, lümpene burjuvaziyi ve sahte bilincin tutsağı olmuş emekçi kesimlere lümpenliği satarak yabancılaşma
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
(8) Seks Dergileri: Neo-liberal politikaların en yoğun biçimde tartışıldığı ve so3
Bu çalışmanın ilk taslağının hazırlandığı Ekim 1999’da Ankara’da, 1 ABD dolarının alım gücü 10 ekmek iken, Aralık
2016 itibariyle 1 ABD dolarının alım gücü 3.5 ekmeğe gerilemiştir. Buna rağmen Dünya Bankası’nca halen günlük 1 ABD
doları alım gücü yoksulluk sınırı olarak kabul edilmektedir.
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runsallaştırıldığı alan ‘seks dergileri’dir. Toplumsal değerlerin muhafaza edilmesini
ve güncel pratiklerin geçmişteki normlar çerçevesinde uygulanabilir kılınmasını savunan neo-liberal ideologlar; kapitalist pazarlardaki tüm ihtiyaçların piyasa güçlerince karşılanmasını ve kamu güçlerinin pazara sunum ve tüketim sürecine asla müdahalede bulunmamaları gerektiğini varsaymaktadırlar. Türkiye’de, 1986 yılında yürürlüğe konulan “Muzır Yasası”na göre, cinsel görüntülere yer veren dergilerin çocukları ahlaki yönden olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, dışarıdan bakıldığında içi
görülemeyecek biçimde satışa sunulmaları karara bağlanmıştır (Güngör, 1997). Başbakanlığa bağlı olarak oluşturulan Muzır Kurulu ile seks dergileri denetim altında
tutulmaya çalışılmış ve yasaya aykırı davranan dergiler ağır para cezalarına çarptırılmıştır. “Muzır Yasası uygulamaları sonucu Şubat 1988 tarihi itibariyle Playboy,
Bravo, Playmen, Tan, Sabah, Hafta Sonu, Haftanın Sesi, Süper Gazete ve Aynaaleyhine açılan 36 davada verilen cezaların toplamı 7 milyar 729 milyon 826 bin
689 lirayı (6.528.716 ABD doları) bulmuştur” (aktaran Aksoy, 1999:48).
Neo-liberal ideolojinin ekonomik prensiplerine aykırı düşen bu yaklaşım, dergilerin poşetlenmesi ile ahlakın korunacağı uydurusunun savunulması ile ahlaki değerlerin sömürülmesini öne çıkarmaktadır. Gerçekte sorulması gereken soruları, “Dünya
genelinde fuhuş sektörünün merkezleri nerelerdir? Uluslararası alanda porno yayımcılığı nasıl işlemektedir? ve Kadın ticaretinden ekonomik çıkar sağlayanlar hangi çevrelerdir?”şeklinde sıralayabiliriz. Uzakdoğu Asya’da 12-13 yaşlarındaki küçük
kız çocukları, Sexy Girl, Playgirl, Penthouse, Hustler gibi dergileri okudukları için
değil; ailelerinin ekonomik yoksulluğundan yararlanan dünya turizm holdinglerinin
yan kuruluşları tarafından sistemli bir biçimde işçi adıyla satın alınıp, metropollerde
pazarlandıkları için fuhuş sektörünün eline düşmektedirler.
Neo-liberal ideolojide ahlaki kavramlar çıkarlarla uyumluluk arz ettiği sürece savunulmakta; ekonomik ve politik çıkarlara ters düşen ahlak kuralları gericilik, tutuculuk, köhnemişlik gibi varsayımlarla ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de 1980’ler ve 1990’lar boyunca aylık olarak yayımlanan Erkekçe, Playboy,
Playmen ve Penthouse gibi seks dergilerinin toplam satışları ortalama 110.000’in
üzerinde iken (Medya, 1987-92), haftalık seks dergilerinin toplam satış ortalaması
20-100 bin arasında değişmiştir.
1990’lı yılların ikinci yarısında gazetelerde, magazin gazeteciliği ilkeleri çerçevesinde başlayan, ancak yayın politikası yumuşak seks (soft sex) haline dönüşen hafta
sonu ekleri ve dergileri ise konunun bir diğer güncel yönünü oluşturmaktadır. Kadın
bedeninin, cinsel kimliğinin, tahrik etmenin ve arzu uyandırmanın satışının yapıldığı
seks dergileri esas olarak tüketiciyi uyarma, beklentileri artırma ve sosyal yaşamdaki
sorunları başka alanlardaki tatminlerle dindirme ve unutturma amacına yöneliktir.
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Basında dağıtım
Ruhdan Uzun

O

kuyucunun bilgilenme hakkını sağlamada önemli bir yeri olan gazete dağıtımı,
tarihsel süreç içinde giderek sistematik ve hızlı hale gelmiştir. Ancak, 1980’li
yıllarla birlikte, basındaki yoğunlaşma ve tekelleşme eğilimleri, dağıtım alanında da
tekelleşmeye yol açmış ve yeni yayınların pazara girişinde engel oluşturmaya başlamıştır.
1980’lerde gazete dağıtımında GAMEDA etkinliklerini sürdürürken, 1979 itibaren de Hürriyet Holding’in bünyesinde kurulan “Hürriyet Holding A.Ş. Pazarlama ve
Dağıtım Koordinatörlüğü” Hürriyet Holding’in yayınlarının dağıtımını yapmıştır.
Tasfiye olan Hür Dağıtım’ın merkez ve bölge müdürlüklerindeki kadro ve personelden yararlanan koordinatörlük, Zaman, Milli Gazete, Yeni Nesil, Güneş gibi gazetelerin ve çeşitli dergilerin dağıtımı yapmayı da sürdürmüştür.
1991 Ekiminde ise Hürriyet ve Sabah Grupları yüzde 50’şerlik hisse ile Birleşik
Basın Dağıtım A.Ş.’ni (BBD) kurdular. 1994’te Hürriyet grubu, Milliyet grubuna
satılınca BBD’den ayrıldı ve onun hisselerini Feza grubu aldı.
GAMEDA, 1992 yılında kapanınca, 1992 Eylülünde Milliyet ve Türkiye ortaklığında YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (YAYSAT) kuruldu.
YAYSAT, önce kurucu yayınların katılımı ve daha sonra Hürriyet’in Temmuz
1994’te Doğan Grubu tarafından satın alınmasıyla kısa sürede büyüyerek yayın dağıtım pazarında önemli bir yere geldi. 27 Mayıs 2001’de YAYSAT A.Ş. Doğan Yayın
Holding, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Milliyet Gazetecilik A.Ş. Simge
Yayıncılık A.Ş. ortaklığında kurulan “Doğan Dağıtım ve Pazarlama A.Ş”, pazarlama
ve mali konuları yürütmeye başlarken, YAYSAT ise dağıtım fonksiyonunu yürütmeyi sürdürdü.
YAYSAT, ilk yıllarda 15 adet günlük gazete ile 100 adet çeşitli periyotlardaki
derginin dağıtımını üstlenmiş, ilk günden itibaren bu yayınları 1.300 ana bayi vasıtasıyla 17.000’den fazla satış noktasına ulaştırmıştır. İlk aylarda şirketin pazar payı
gazetelerde yüzde 25, dergilerde yüzde 27 olarak gerçekleşmiştir (Binatlı, 2002:79).
YAYSAT, kısa zamanda hem şirket içi ve bölgeler arası işlemlerde hem de bayilerle ilgili alışverişlerde tam otomasyona geçti. Bölgeler arası işlemlerde on-line bağlantı sağlanırken, şirketin pazar kontrol elemanları tüm bölgelerde telsiz sistemi ile
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donatıldı. Böylece, gün içerisinde yapılan pazar araştırma çalışmalarıyla içinde bulunulan günün satışları yüzde 1-2’lik bir sapma payı ile tahmin edilebildi.
YAYSAT, dağıtım sözleşmesi yaptığı yayın gruplarından, net satış, tiraj ve gazete fiyatlarını temele alarak dağıtım komisyonları almaktadır. Bu oran gazetelerde
yüzde 17-25 arasında, dergilerde ise yüzde 25-45 arasında değişmektedir. Gazeteler
için başbayii yüzde 12.5, son satıcı yüzde 5.5 oranında pay alırken, dergiler için başbayii yüzde sekiz, tali bayi yüzde dokuz oranında pay almaktadır (Binatlı, 2002:80).
1990’lı yıllarda gazete dağıtım pazarına hâkim olan iki şirket YAYSAT ve
BBD’nin gazete ve dergi dağıtımındaki pazar payları Tablo-1’de gösterilmiştir.
Tablo1. YAYSAT ve BBD’nin pazar payları
Gazete Dağıtımı (%)
Dergi Dağıtımı (%)
YIL
YAYSAT BBD
Toplam YAYSAT BBD
Toplam
1994 45
55
100
55
45
100
1995 48
52
100
64
36
100
1996 55
45
100
70
30
100
1997 60
40
100
67
33
100
1998 65
35
100
67
33
100
* Kaynak: Rekabet Kurumu

1996 Mayısında, pazarda tekel oluşturan iki dağıtım şirketi BBD ve YAYSAT,
bir araya gelerek BİRYAY Birleşik Yayın Dağıtım A.Ş.’ni (BİRYAY) kurdular.
BİRYAY hisselerinin yüzde 49’u BBD’ye, yüzde 49’u YAYSAT’a aitti. Şirketin
yüzde ikilik hissesi ise, Aydın Doğan, Dinç Bilgin ve bu iki basın patronunun sahip
oldukları girişimler arasında eşit olarak paylaştırılmıştı. BİRYAY’ın bölge müdürlükleri ve bayilik teşkilatı mevcut değildi. Dağıtım yapabilecek araç ve teşkilata sahip olmadığından, diğer iki dağıtım şirketi gibi fiziki olarak dağıtım yapamayan şirket, müşteri yayınevlerinin yayınlarını YAYSAT ve BBD aracılığıyla dağıttırmaya
başladı.
Hürriyet ve Milliyet’i yayınlayan Doğan grubuna bağlı YAYSAT ile Sabah’ı yayınlayan Bilgin grubuna bağlı BBD şirketlerinin oluşturduğu BİRYAY, kendi gruplarına ait yayınlar dışındaki yayınların, BİRYAY tarafından dağıtılmasına karar verdi. BBD ve YAYSAT’ın BİRYAY ile sözleşme imzalamayan yayınevlerinin yayınlarının dağıtılmayacağını beyan etmeleri sonucunda iki aktörün (YAYSAT ve BBD)
yer aldığı, düopolistik bir yapıya sahip olan gazete ve dergi dağıtımı pazarında
BİRYAY tekel konumuna geldi. 1 Haziran 1996 tarihinde söz konusu gruplar dışındaki yayınevleri, BİRYAY ile çok daha ağır koşulları içeren dağıtım sözleşmeleri
yapmak durumunda kaldı.
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BİRYAY, dayattığı sözleşmeye uymayan gazete ve dergilerin dağıtımına son
verdi. Söz konusu yayınlardan biri de Siyah Beyaz’dır. Dağıtımını BBD aracılığıyla
yapan Siyah Beyaz, dağıtım sözleşmesi 1996 yılı sonuna kadar geçerli olmasına karşın, Mayıs 1996’da BİRYAY ile sözleşme imzalamaya zorlandı. Siyah Beyaz, eski
sözleşmenin yürürlükte olması nedeniyle BİRYAY ile sözleşme imzalamayınca,
BBD’ye dağıtım için teslim edilmek istenen gazete nüshaları şirket yetkilileri tarafından teslim alınmadı ve gazetenin dağıtımı yapılamadı. Bunun üzerine bir süre gazeteyi kendi olanakları ile dağıtmaya çalışan Siyah Beyaz, bunun verimli olmaması
nedeniyle BİRYAY ile Ekim 1996’da, Ankara ili ile sınırlı olmak üzere bir dağıtım
sözleşmesi imzalamak zorunda kaldı. Bir yıllık sözleşme sürecinde sorun yaşanmadı.
Ancak, sözleşmenin bitiş tarihi itibariyle BİRYAY, gönderdiği bir yazı ile hiçbir neden göstermeden Siyah Beyaz’ı dağıtmayacağını bildirdi. Siyah Beyaz, bir süre gazetenin kendi olanaklarıyla dağıtılmak istense de bu duruma fazla dayanamayarak kapanmak zorunda kaldı.
Benzer bir olay da BİRYAY ile Akşam arasında yaşanmıştır. 1996 yılında, promosyon teminatları ve Akşam’ın fiyatını önemli oranda düşürmesi sonucu, gazeteyi
yayınlamakta olan Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile dağıtımını yapan
BİRYAY arasında uyuşmazlık çıktı. BİRYAY, Akşam’ın ve Aslı Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş.’nin diğer yayınlarının dağıtımına devam etmeyi reddetti. Bunun
üzerine Akşam’ın yayıncıları, 1997’de gazeteyi dağıtmak üzere Dost Basın Dağıtım
A.Ş. (DBD) adında bir dağıtım şirketi kurarak yayınlarını bu şirket aracılığıyla son
satış noktalarına ulaştırmaya çalıştılar. Ancak, DBD’nin bu girişimi üzerine, BBD ve
YAYSAT son satış noktaları ile “münhasırlık (rakip dağıtım kanallarından gelen
yayınların teşhir ve satışını yapmama) hükmü” içeren sözleşmeler yaparak, satış noktalarından DBD yayınları ile BBD/YAYSAT/BİRYAY yayınları arasında bir “tercih” yapmalarını istediler.
Akşam’ın dağıtılmaması olayı Rekabet Kurulu’nun bir kararında şöyle değerlendirilmiştir:
“Soruşturma konusu olay ve aşağıda yer alan tespitler, çeşitli adli ve idari mercilerde incelendiği üzere BİRYAY’ın Akşam Gazetesi’ni dağıtmayı reddetmesi
değil, Dost Basın Dağıtım A.Ş. ile son satıcılara ulaştırılan gazetenin teşhir ve satışının engellenmesi ve bu yolla Akşam Gazetesi’nin gazete yayıncılığı piyasasındaki faaliyetlerinin ve Dost Basın Dağıtım’ın da gazete ve dergi dağıtımı piyasasına girmesinin engellenmesidir.” (Karar No: 00-26/292-162, 17 Temmuz 2000).
BİRYAY tarafından Akşam grubuna bağlı gazete ve dergilerin dağıtımının durdurulması, basın-iktidar ilişkilerinde de gözlenmiştir. İktidardaki RP-DYP Koalisyon
Hükümeti, Doğan ve Bilgin grupları tarafından Akşam’ın dağıtılmasını sağlamak
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amacıyla 1996 Kasımında özel bir yasa çıkardı. 5680 sayılı Basın Kanunu’na 4202
sayılı Kanun’la eklenen Ek 7 ve 8’inci maddelerle dağıtım şirketlerine, talep edilmesi
ve yasaların öngördüğü koşulların yerine getirilmesi halinde dağıtımını yaptıkları
diğer süreli yayınlardan aldıkları dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında
bu yayınların dağıtımını yapma zorunluluğu getirildi.
Aksine davranışta bulunanlar hakkında, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam
bedelinin yüzde 50’si oranında ağır para cezası verilmesi, suçun tekrarlanması durumunda da cezanın iki katı olarak uygulanacağı ve faaliyetlerinin üç aya kadar durdurulacağı hükme bağlandı.
Yine süreli veya süresiz yayınların satışa arz edildikleri yerlere ulaştırılmasına
rağmen bu yayınları satışa sunmaktan kaçınanların işyeri, şikâyet üzerine, mahallin
en büyük mülki amirliğince üç gün süre ile kapatılacaktı. Fiilin tekrarı halinde kapatma cezası, üç aydan az olamayacaktı. Ek maddeler, aynı hükümlerin süreli veya
süresiz yayınların satışa arz edildikleri yerlere ulaştırılmasını ve satışa sunulmasını
tehdit, hile, menfaat temini veya başka bir şekilde engelleyen veya zorlaştıranlar
hakkında da uygulanmasını öngörüyordu.
Söz konusu ek maddelerin iptali için, Anavatan Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’nde dava açıldı. Anayasa Mahkemesi, 1997 Haziranında, sözleşme özgürlüğünün kısıtlanamayacağı ve idarece yargı kararı olmaksızın ceza verilemeyeceği ilkelerine aykırı bulduğu için ek maddeler hakkında iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca, iptal ettiği, “satış zorunluluğu ve ağır ceza” hükümleriyle ilgili olarak,
yürütmenin durdurulmasına da oybirliğiyle karar verdi (Resmi Gazete, 4 Nisan
2003).
Gazete satış yerlerine giremeyen ve yalnızca bir gazete (Akşam) ve birkaç dergi
dağıtan DBD, Eylül 1997’de faaliyetlerine son vermek durumunda kalmış, bu arada
Akşam da el değiştirmiştir 1.
Gazete dağıtım pazarındaki anlaşmazlıklardan bir diğeri de dağıtım pazarında tekel haline gelen BİRYAY ile Medya A.Ş. arasında yaşanmıştır. Ulusal Basın Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi A.Ş. BBD’a ortak oldu ve 1999 yılında
Star’ı yayınlamaya başladı. Ancak, Star’ın fiyatını 50 bin liraya indirip satışını arttırması ve bu tiraj başarısını manşetten duyurması rakiplerini kızdırdı.
Gazetenin dağıtımı konusunda sorun çıkması nedeniyle Star’ın dağıtımı amacıyla
1999 yılının Eylül ayında Medya Pazarlama Organizasyon Hizmetleri İthalat Ticaret
A.Ş. (Medya A.Ş.) kuruldu. Medya A.Ş. yurt çapında yaklaşık 16.000 son satış noktasına ulaşmış olmakla birlikte Star’dan başka yayın dağıtmıyordu. Star, ana bayilere
1
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iki milyar, uç bayilere bir milyar lira dağıtılacağını açıkladı. Ayrıca, küçük ilan temin
eden bayiler, buldukları ilan üzerinden belirli bir komisyona hak kazanacaklardı.
Gazete, dağıtımını kendisi yapmaya ve spot noktalarda satış yaptırmaya başladı. Satış komisyonlarının çok yüksek olduğu bu dağıtım şekli ile de başarı bir şekilde
Star’ın dağıtımı sağlandı. Sabah grubu, BBD’nin bayi teşkilatını Star’ın kendi yararına kullandığını öne sürerek Star yetkililerinden bayilere gönderilen bildiriyi geri
almasını istedi.
Bunun üzerine MEDYA A.Ş. 8 Eylül 2000 tarihinde BBD Genel Müdürü, genel
müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve diğer bazı çalışanlarla birlikte İstanbul genelinde 40, Türkiye genelinde 90 kişinin bir gecede transferini gerçekleştirerek BBD’yi
zor durumda bırakmaya çalıştı.
Gazete ve dergi dağıtım pazarında, birlikte hâkim durumda bulunan BBD,
BİRYAY ve YAYSAT, mal sağladıkları son satıcıları, dağıtımını yaptıkları ürünler
ile rakip dağıtım şirketinin getirdiği ürünler arasında tercih yapmaya zorlamayı sürdürdüler. Rakip dağıtım şirketinin getirdiği ürünleri sergileyip satan son satıcıların
bayiliğini iptal ettiler, bu noktalara mal sağlamayı kestiler ya da bu yönde tehditlerde
bulunarak pazara yeni giren bir dağıtım şirketinin dağıttığı ürünleri bayilerine sokmamaya çalıştılar.
Gazete ve dergi dağıtım pazarındaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak gazete ve dergi yayıncılığı pazarındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemlerde bulundukları için Rekabet Kurumu
tarafından para cezaları aldılar. Rekabet Kurumu, bir kararında dağıtım pazarındaki
yapıyı şöyle değerlendirmiştir:
“Düopol bir piyasadaki iki rakip şirketin kendileri ile aynı piyasada faaliyet
göstermek üzere bir ortak girişim oluşturması, rekabeti sınırlamadıkları müddetçe
iktisadi açıdan rasyonel olmayacaktır. Her üç şirketin de tekelci kâr elde etmesinin
yolu, pazarın paylaşılmasıdır. Taraflar birbirlerinin fiili veya potansiyel payına
göz dikmedikleri müddetçe, her firma kendi pazarında tekel benzeri bir konuma
gelerek kârını maksimize etmeye çalışacaktır. BİRYAY oluşumunun esas amacının da bu olduğu anlaşılmaktadır. BİRYAY, hem tarafların birbirleri arasında hem
de taraflarla kendisi arasında olması gereken rekabeti sınırlamaktadır. BİRYAY
dağıtım piyasasında faaliyette bulunduğu müddetçe, kurucuları arasındaki rekabeti
kısıtlamaya devam edecektir.” (Karar No: 00-26/292-162, 17 Temmuz 2000).
Ocak 2001’de Bilgin Grubu, ülkenin ve Grubun içerisinde bulunduğu mali kriz
sonucu, bazı alanlardan çekilerek küçülme politikası uygulamaya başladı. Grubun
küçülme kararı aldığı alanlardan biri de BBD’nin faaliyette bulunduğu gazete ve
dergi dağıtımı pazarıydı.
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Diğer yandan, Doğan Grubu Haziran 2001’de Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama
A.Ş.’yi (Doğan Dağıtım) kurdu. Doğan Dağıtım, Doğan Yayın Holding tarafından
kontrol edilmektedir. Şirketin hisselerinin yüzde 99.92’si Doğan Yayın Holding
A.Ş.’ye geri kalanları da Doğan grubunun diğer şirketlerine aittir.
Daha önce anlatıldığı üzere, Haziran 1996’da BİRYAY’ın kurulmasından sonra,
Doğan Grubu ve Bilgin Grubu yayınları dışındaki yayınların neredeyse tümü (müşteri yayınları) BİRYAY ile sözleşme imzalamak zorunda kalmışlardı. BİRYAY da
kendisi ile sözleşme imzalayan yayınevlerinin yayınlarının dağıtımını BBD veya
YAYSAT aracılığı ile sağlamıştı. Ancak, Haziran 2001’den itibaren Akşam Grubu
dışında BİRYAY ile sözleşme imzalamış olan yayınevleri Doğan Dağıtım’a geçmişlerdir. BİRYAY’da ise Akşam Grubu’na ait (Âlem Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
ve Akşam Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.), üç gazete (Akşam, Güneş ve Bulvar), 18 adet
haftalık dergi ve üç adet aylık dergi kalmış olup, söz konusu yayınlar Doğan Dağıtım
aracılığıyla dağıtılmıştır
Doğan Dağıtım kurulana dek Doğan Grubu yayınları ile BİRYAY’ın kendisine
gönderdiği müşteri yayınlarının dağıtımını üstlenen YAYSAT’ın 2002 yılı itibariyle
herhangi bir yayınevi ile sözleşmesi kalmadı. YAYSAT yalnızca lojistik (nakliye,
denetim) faaliyeti yürütmeye başladı. Bunun yanı sıra, YAYSAT, BBD ile ortak ana
bayilik ve son satıcılık teşkilatına sahipti. Yeni yapılanma çerçevesinde, yayınevleri
ile sözleşmeleri Doğan Dağıtım yapmakta, dağıtım işini ise YAYSAT gerçekleştirmekteydi.
BBD’nin küçülme stratejisi ve Doğan Dağıtım’ın kurulması sonrası BİRYAY ile
sözleşme imzalamış olan ancak dağıtımı BBD tarafından gerçekleştirilen yayınlar da
Doğan Dağıtım’a devredildi. Böylece BBD’de yalnızca Bilgin Grubu’na ait gazetelerin dağıtımı kaldı.
Bu süreçte, Bilgin Grubu’nun yayınlarına ilişkin dağıtım sözleşmeleri BBD ile
imzalanmış olsa da yayınların dağıtımı komisyon karşılığında fiilen YAYSAT tarafından yapıldı.
BBD, dağıtım fonksiyonlarından nakliye, sevkiyat, denetim, pazar araştırmaları
gibi faaliyetleri bedeli karşılığında YAYSAT’a yaptırmaya başladı.
Bilgin Grubu tesislerinde basılan yayınlar, YAYSAT’ın elemanlarının yardımıyla, masraflarını YAYSAT ve BBD’nin karşıladığı nakliye araçlarına yüklenerek,
Doğan Dağıtım’ın dağıtmakta olduğu diğer yayınlarla birlikte son satış noktalarına
gönderildi. Bu gelişmeler sonucu, söz konusu dönem içinde BBD fiilen dağıtım pazarından çekildi.
Böylece, gazete ve dergi dağıtımının tamamı yalnızca kendi grubunun yayınlarını
dağıtan Star Grubu haricinde Doğan Grubu (Doğan Dağıtım ve YAYSAT) tarafından
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gerçekleştirilmeye başlandı.
2000 yılında Sabah Grubunu satın alan Turgay Ciner, yeniden yapılanma çerçevesinde Sabah grubunda kurduğu yeni şirketlerin tümünün adında, “Merkez” sözcüğüne yer verdi.
Bu çerçevede, 2 Eylül 2002’de, BBD Merkez Dağıtım Organizasyon Pazarlama
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BBD Merkez) kuruldu. BBD Merkez’in çoğunluk hissesi
aynı zamanda Sabah Grubu’nda ortaklığı bulunan Turgay Ciner’in şirketi Merkez
Basın Yayın Filmcilik Programcılık Reklamcılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye aitti. BBD Merkez’in kurulmasıyla birlikte Sabah Grubu yayınları dışında,
dağıtımı BİRYAY’da bulunan Çukurova Grubuna ait Akşam Grubu yayınları ile
YAYSAT’ın dağıttığı Cumhuriyet de bu yeni şirket ile dağıtılmaya başlandı. Böylece
BBD kâğıt üzerinde dağıtım şirketi olma niteliğini korurken, faaliyetini yine Sabah
Grubunun ortaklarından bir kısmının sahip olduğu BBD Merkez aracılığıyla yürütmeye başladı. Bu anlamda Sabah Grubu, fiilen gazete ve dergi dağıtım işine tekrar
döndü.
Diğer yandan BİRYAY’la dağıtım anlaşması bulunan tek grup olan Akşam Grubu da BİRYAY’dan ayrılmasına karşın BİRYAY’ın kâğıt üzerinde varlığı sürdü.
Söz konusu değişikliklerin sonucunda önce Doğan Grubu gazete ve dergi dağıtımı piyasasında tek başına hâkim duruma gelmiş, ardından Sabah Grubu söz konusu
piyasada aktif duruma geçmiştir.
BBD Merkez, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren Ciner Medya Grubu Yayınları
olan Sabah, Takvim, Pas Fotomaç, Yeni Asır gazeteleri ve Merkez Dergi Grubu dergileri dışında Çukurova Yayın Grubu gazeteleri Akşam, Güneş, H.O Tercüman, Bulvar gazeteleri ve PlatinÂlem, Digitürk dergileri ile Cumhuriyet ve Olay’ın dağıtım ve
pazarlamasını yapmıştır.
Şirket daha sonra, Star, YeniŞafak, Yeni Çağ, A. Vakit, Dokuz Sütun, Günboyu,
Birgün, Yarış, Leman Yayın Grubu, Doğuş Grubu İletişim dergileri National
Geographic, National Kids, Formula 1, CNBC-e, ayrıca Time Out, Tüketici, Aydınlık, Auto Guide, Health & Shape, Av Doğa, Baran Yayıncılık bulmaca ve boyama
dergileri, Home & Technology, Yapı Kredi Yayınları, Pivot, Görsel Yapım Yayınları, PC Extra, Emlak Pazarı, Star Borsacı, Sindy, Çizgi Film Çocuk Dergisi, Tübitak
Yayınları; Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve daha birçok yayının dağıtımını üstlendi.
YAYSAT ise aralarında Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, Fanatik, Vatan, Zaman, Ortadoğu, Referans, Dünya, Yeni Asya’nın bulunduğu 36 ulusal gazetenin,
yerel ve bölgesel olarak da 21 gazetenin, ayrıca, aralarında Aksiyon, Tempo, Atlas,
Business Week, Ekonomist, Elite, Elle ve Form Santé’nin bulunduğu çok sayıda yerli
ve yabancı derginin dağıtımını üstlenmişti.
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Türkiye’deki gazete ve dergi yayıncılığı pazarındaki en büyük iki grup olan Doğan Grubu ve Merkez Grubu kendi dağıtım şirketlerine sahipti. Pazarda yalnızca iki
dağıtım şirketinin bulunması ve müşterilerin yeterli alternatiflerinin bulunmaması
pazarda kimi zaman çeşitli rekabet ihlallerini de beraberinde getirmişti.
Doğan ve Merkez gruplarının 2000’li yıllarda gazete ve dergi dağıtımı piyasasındaki pazar payları Tablo-2’de gösterilmiştir.
Tablo2. Gazete ve dergi dağıtımı piyasasındaki pazar payları
Yıllar
Yayın Türü Doğan Grubu % Merkez Grubu %
2004
Gazete
63
37
Dergi
70
30
2005
Gazete
60
40
Dergi
68
32
2006
Gazete
61
39
Dergi
66
34
2007/5
Gazete
61
39
Dergi
64
36
* Kaynak: Rekabet Kurumu

İki grup şirketi elinde olması nedeniyle düopol özelliği taşıyan gazete ve dergi
dağıtım pazarında, talebin fiyat esnekliği düşüktür; yeterince alternatif olmadığı için
yayınevlerinin pazarlık güçleri zayıftır. Dağıtım şirketlerinin aynı zamanda yayıncılık pazarında da etkinlik göstermeleri, dağıtım ve yayıncılık piyasasının birbirleriyle
sıkı bir şekilde dikey ilişki içerisinde bulunmaları ise pazarda müşterilere yönelik
baskı kurabilmeleri olasılığını yükseltmektedir.
Pazarda yalnızca iki firma olması, yoğunlaşmanın yüksek olduğunu göstermekte,
bazen grupların birlikte hareket etmeleri sonucu pazar monopol özelliği kazanmaktadır. Doğan Grubu’nun en önemli rakibi konumundaki Sabah Grubu’nun yaşadığı
ekonomik ve hukuki sorunlar, yaşanan belirsizlikler, çeşitli el değiştirmeler, Sabah
Grubu’nun gücünü olumsuz etkilerken, Doğan Grubu’nun piyasadaki hâkim konumunu daha da güçlendirmiş; Doğan Dağıtımın, gazete ve dergi dağıtımı pazarına
hâkim olmasına yol açmıştır.
Bu arada, dağıtım konusu Basın Yasasına da girmiştir. 2004 yılında kabul edilen
5187 sayılı Basın Kanunu’nun 23. maddesi “süreli yayınların dağıtımı” başlığıyla
dağıtım konusunu düzenlemektedir.
Bu maddeye göre, “Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı,
tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılı574
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ğında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından
kaçındıkları yayının toplam bedelinin on misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda
diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.”
2007 Nisan’ında Dinç Bilgin ile Turgay Ciner arasında gizli anlaşma ve protokollerin ortaya çıkması üzerine Sabah Gazetesi ve ATV ile birlikte Ciner’in sahibi olduğu 63 şirketin yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralındı. Bu süreçte, Merkez Dağıtım’ın yönetimi de TMSF’ye geçti. Nisan
2008’de TMSF`nin ATV-Sabah medya grubu için açtığı ihaleyi 1.1 milyar dolarla
Çalık Grubu kazandı. Çalık Grubu, Merkez Dağıtım’ın Türkiye çağındaki teşkilatında hemen isim değişikliğine giderek, Turkuvaz adıyla faaliyetlerine devam edeceğini
bildirdi.
Doğan Grubuna ait YAYSAT ile Çalık Grubuna ait Turkuvaz şirketlerinin denetimindeki gazete dağıtım pazarı düopolistik özelliğini sürdürmektedir.
2009 Yılı satış adedi ve cirolarına göre hesaplanmış pazar payı bilgilerine göre,
Doğan Dağıtım’ın gazete ve dergi dağıtımı pazarında %40’ın üzerinde pazar payına
sahip olduğu belirlenmiştir (Rekabet Kurulu Karar No:10-59/1196-452).
2010 yılında YAYSAT, Doğan Dağıtım ile birleşerek; Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık Ve Tahsilât Sistemleri A.Ş. adı altında işleyişini sürdürmektedir.
Yedi Bölge Müdürlüğü ile Türkiye genelindeki 195 başbayie sahip olan
YAYSAT, 313 araçlık filosu ile her gün Türkiye genelinde 25.728 son satıcıya ulaşmaktadır.
YAYSAT, aralarında Hürriyet, Sözcü, Posta, Milliyet, Habertürk, Cumhuriyet,
Yurt, Türkiye, Günlük Evrensel, Yeni Asya, Ortadoğu, Yeni Mesaj’ın da bulunduğu
59 gazete ve 1239 derginin dağıtımını üstlenmiştir. YAYSAT, Sektörün %56 payına
sahip ve pazarın lideri konumundadır (www.yaysat.com.tr).
Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. ise beş bölge müdürlüğü, 2 bölge temsilciliği
ile bunlara bağlı 182 yetkili satıcı ve 1146 araçtan oluşan filosu ile her gün 25.728
satış noktasına ulaşmaktadır. Şirket, Turkuvaz Medya Grubu Yayınları olan Sabah,
Takvim, Fotomaç ve Yeni Asır gazetelerinin yanı sıra Akşam, Güneş, Star, Yeni Akit,
Milli Gazete, Aydınlık, Birgün, Yeni Şafak, Yeniçağ ve Diriliş Postası gazetelerinin
aralarında bulunduğu 36 gazete ile 320 derginin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini
yürütmektedir (www.tdp.com.tr).
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Türkiye’de doğrudan gazete dağıtımı
Türkiye’de gazete dağıtımı genel olarak bayii satışları ile dolaylı dağıtım biçiminde yapılmaktadır. Gazeteyi araya aracı girmeden doğrudan okura ulaştırmak anlamına gelen doğrudan dağıtım uygulaması ise Türkiye, Dünya ve Zaman tarafından
gerçekleştirilmiştir. Abonelik sisteminde elden dağıtım yöntemiyle yapılan doğrudan
dağıtım, gazetelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları temsilci abone büroları ve
dağıtıcılar kanalıyla yapılmaktadır.
1972’de yayına başlayan Türkiye önceleri 3000 adet basılmış posta yolu ile dağıtılmış ve 1000-1500 dolayında satılmıştır. Önceleri kendi matbaası olmayan Türkiye,
Hürriyet’in matbaasında basılmış ve Hür Dağıtım tarafından dağıtılmıştır. Satış rakamının yüzde 40’ı posta ile dağıtılmış, geri kalanı bayiler kanalıyla satılmıştır.
Türkiye’nin tirajının yükselmesini sağlayan en önemli adım, uyguladığı dağıtım
modelidir. Türkiye, bürolarına bağlı çalışan dağıtıcılarla gazete dağıtma uygulamasına geçmiştir. Bu uygulama, genelde çok maliyetli bir iştir. Ülke genelinde çalışan ve
sayıları yüzlere varan dağıtım elemanlarına aylık maaş ödemek, büroların giderini
karşılamak yalnızca büyük basın kuruluşlarının altından kalkabileceği bir yüktür.
Dolayısıyla, gazetenin evlere ve işyerlerine elden dağıtılmasını sağlamak ve gazeteyi
yayınlayan İhlâs Holding’in diğer ürünlerini pazarlamak için İhlâs Pazarlama A.Ş.
kurulmuştur. Gazete, pazarlama hedeflerinin baskısıyla gazete satış adedini arttırmaya yönelik adımlara da ağırlık vermiş ve abone seferberliğini başlatmıştır. Bu çalışmalar sayesinde baskı adedi önce 7000’e sonra 10000 adede çıkmıştır (Yaşın,
1999:164-165).
Türkiye, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ülke çapında yaygın bir dağıtıcı
kadrosu oluşturmuş ve okurla doğrudan iletişim kurdukları için bu kadronun iyi eğitilmesine önem vermiştir. Gazetenin en geç sabah saat 9.00’da okuyucuya ulaştırılmasına dikkat edilmiş; dağıtıcıların okuyucu beklentilerini anında merkeze ulaştırmasına olanak veren bir yapılanmaya gidilerek de okur tepkisi anında gazete yönetimine yansıtılabilmiştir.
Abonelik sistemini en iyi uygulayan gazetelerden bir diğeri de Zaman’dır. 3 Kasım 1986’da yayına başlayan gazetenin, abonelik sistemini yaygın olarak başlatması
1989 yılını bulmuştur.
Abonelik sistemine geçiş süreci elverişsiz koşullara karşın gazetenin var olma savaşı olarak başlamıştır. Ekonomik sorunlarla yayın hayatına giren gazete, çok sayıda
okuyucuya ulaşmak yerine marjinal gazete politikası ve görünüşü sergileyince ortalama 17 bin tirajda kalmıştır. 1988’de ise gazete yönetimi değişmiş, bunun sonucu
olarak gazetenin yayın politikasında değişiklik yapılmıştır. Gazetenin başlangıçta
tanıtım ve haber amaçlı kurulan bürolarına zamanla abone okuyucu bulma işlevi de
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eklenmiş ve gazete büyümeye başlamıştır. Zaman, 1991 yılına gelindiğinde ülke genelince 140 temsilciliğe ve 75 bin tiraja ulaşmıştır (Yaşın, 1999:172).
Ücretsiz gazete dağıtımı
Türkiye’de gazete dağıtımı konusunda tartışma yaratan bir konu da 1980’li yıllarda Turgut Özal hükümeti döneminde başlayan ve ilk uygulaması Türkiye ile görülen
ücretsiz gazete dağıtımıdır. Gazetelerin ücretsiz dağıtılması kamuoyunu yönlendirmek ve gazeteyi çıkaran sermaye grubuna çıkar sağlamak amacı taşıdığı için eleştirilmektedir. Ücretsiz gazete dağıtımının bir sonucu da kesin tiraj rakamlarının belirlenememesidir.
Zaman, Bugün, Today’s Zaman Türkiye’nin bazı illerinde metro, havaalanları,
meydanlar, benzin istasyonları, adliye sarayları, belediyeler, kamu kurumları, sağlık
kuruluşları ve güvenlik birimlerine bedava olarak dağıtılmıştır. Bu durum, gazetenin
ideolojik amaçları da bilindiğinde bir yandan okuyucuya propaganda yaptığı yönünde kaygılara neden olurken, diğer yandan da reklam pastasının paylaşılmasında çok
önemli olan tiraj rakamlarında belirsizliğe neden olduğu için gruplar arası tartışmalara yol açmıştır.
Basın İlan Kurumu gazetelerin tirajlarına göre resmi ilan hakkı vermektedir. Zaman’ın gerçek tirajının 10 bin-25 bin aralığında olmasına karşın Basın İlan Kurumu’na 50 bin üstünde satış yaptığı yönünde bildirimde bulunmuş, Basın İlan Kurumu
müfettişleri de 2015 yılında bu usulsüzlüğü belirlemiştir. (Sabah,5 Mart 2016).
26 Ekim 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verildi. Karar kapsamında
Bugün gazetesine de kayyum atanmıştır. 29 Şubat 2016’da ise bünyesinde Bugün’ü
de barındıran İpek Medya faaliyetlerine son verdi.
4 Mart 2016’da İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine “Kurumun, paralel devlet yapılanmasına, destek olacak şekilde
kullanıldığı” gerekçesiyle Zaman gazetesine kayyum atanmasına karar verdi.
Zaman gazetesinin ardından, 13 Mart 2016’da Cihan Medya Dağıtım AŞ’ye de
kayyum atandı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararında, Feza Gazetecilik
AŞ’nin, Cihan Medya Dağıtım AŞ’ye ortak olduğu, Zaman gazetesinin dağıtımını
Cihan Medya Dağıtım şirketinin yaptığı belirtildi.
Zaman, 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 668 Sayılı KHK ile
kapatılmıştır.
İletişim teknolojilerin gelişmesi ise dağıtım konusunu yeni bir boyuta taşımıştır.
Günümüzde, gazeteler elektronik nüshalarıyla okuyucuya ulaşmaya başlamış, bu
durum gazete dağıtım maliyetlerini sıfıra indirirken, gelecekte kâğıda basılı gazeteleGazeteciler Cemiyeti
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rin yok olup olmayacağı konusunu gündeme getirmiştir.
New York Times gibi gazetelerin internet abonelerinin sayısı, basılı gazete abonelerini geçmiştir. Ticaretin internete kaydığı, medya gruplarının çevrimiçi reklam ticaretlerini giderek geliştirdikleri düşünülürse dijital haber dağıtımının giderek artacağı
açıktır. Türkiye’deki gazete dağıtımının nasıl bir biçim alacağının öngörülmesi de
dünyadaki eğilimleri takip etmekle mümkün olacaktır.
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Resmi-özel ilanlar ve Basın İlan Kurumu
Gül Karagöz-Kızılca

T

ürkiye’de kamu kaynaklı, yani resmi ilan ve reklamların dağıtılmasıyla görevli
olan kurum, 1961 yılında 195 sayılı kanunla çalışmaya başlayan, Basın İlan
Kurumu’dur. Ancak söz konusu Kurum’un faaliyetleri konusunda yapılan çalışmalar
sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, her ne kadar günümüzde önemini yitirmiş gibi görünse
de, özellikle Anadolu basınının önemli gelir kaynaklarından birinin sağlanmasında
kilit noktalardan birinde yer alan ve dolayısıyla kimi zaman tartışma konusu Basın
İlan Kurumu’nu tarihsel gelişim süreci içerisinde ve Türkiye’de ilan ve reklam dağıtımının geçirdiği değişimleri de göz önünde bulundurarak kurulduğu 1961 yılından
2000 tarihine kadar inceleme amacındadır.
Reklam ve ilan sektörleri ve bu sektörlere yönelik ilginin hızla geliştiği günümüz
Türkiye’sinde, söz konusu ilgi, sektörler ile toplumsal, ekonomik ve siyasal alanların
birbirleri üzerinde karşılıklı etki kurma girişim ve faaliyetlerine yönelik analizlere
sınırlı ölçüde yansımaktadır. Bu ilgi eksikliği, reklamcılık sektörünün ayakta kalabilmesi ve kendini yeniden üretebilmesi için gereksinim duyduğu ve toplumsal, siyasal ve ekonomik çıkar ve çatışma alanlarının kesişme noktasında yer alan basının
mali kaynaklarının yeterince sorgulanmaması sonucunu da beraberinde getirmektedir. Oysaki basının mali gereksinimlerin karşılanmasında, reklamlar ve ilanlar özel
önemdedir.
Türkiye’de, en azından teoride, serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak
işlediği varsayılan reklamcılık sektörünün tam da bu kuralların evrimine paralel olarak geçirdiği dönüşüm, 1961 yılında faaliyete başlayan Basın İlan Kurumu’nun ortaya çıkışında da önemli rol oynamıştır. Şöyle ki, siyasal iktidarların basına verilen
reklam ve ilanların dağıtımına müdahalesi yoluyla uyguladığı denetimi geçersiz kılmak üzere özerk bir biçimde kurulması düşünülen Basın İlan Kurumu, reklam yapımcılarının tepkisi ile karşılaşmıştır. Serbest piyasa ekonomisi mantığının en önemli
uygulayıcı ve taşıyıcılarından biri olması gereken reklamcılık sektörü, yazılı basına
verilen reklam ve ilanların Basın İlan Kurumu gibi özerk bir kurum aracılığıyla değil, doğrudan devlet ve siyasal iktidar eliyle dağıtılmasından yanadır.
Dolayısıyla bu yazıda, ilk önce Basın İlan Kurumu kurulmadan önce reklam ve
ilanların dağıtımı konusu, reklamcılık sektörü, siyasal iktidarlar ve basın arasındaki
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ilişkiler tarihsel bir perspektif ile verilecektir. Daha sonra Kurum ile birlikte ortaya
çıkan yapı 1980 öncesi ve sonrası -2000 yılına kadar- olmak üzere iki ayrı dönemde
ele alınacaktır. Kurumun hem ulusal hem yerel basın açısından ifade ettikleri, yerel
ve ulusal basını temsil eden gazete ve dergilere verdiği ilanların miktarı ile yapısı ve
işleyişini belirleyen temel ilkeler göz önünde bulundurularak ele alınacaktır. Çalışmada, ilan ve reklam dağıtımı açısından iki dönem arasındaki farklar, Kurum’dan
edinilen tiraj, gazetelerin yüzölçümü gibi veriler ışığında ve Yasa’da belirlenen ilkeler doğrultusunda incelenecektir. Bu veriler ışığında, Anadolu ve İstanbul gazeteleri
için reklam ve ilan dağıtımı arasındaki dağılım farklılıkları, nedenleri ile birlikte irdelenmeye çalışılacaktır.
Cumhuriyetin ilanından DP iktidarının sonuna dek ilan ve reklamlar
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) iktidarda olduğu tek parti dönemi ile Demokrat Parti (DP) dönemleri, reklam ve ilanların siyasal iktidar eliyle dağıtımı açısından
farklılıklar göstermektedir.
Korkmaz Alemdar’ın Anadolu Ajansı üzerine öncü niteliğindeki çalışmasında ortaya koyduğu üzere, cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu Ajansı ilanların dağıtılması
konusuyla ilgilenmemiştir (Alemdar, 2001:233). Hem resmi hem de ticari ilan ve
reklamların gazetelere dağıtımına aracılık etmek üzere Anadolu Ajansı İlanat Şubesi
şirketini kuran Ajans, gerçekte serbest piyasa kurallarının işlemekte olduğu bir sistemde yer alacak bir sorun ile karşılaşır: rekabet. Söz konusu rekabet, şirket içinde ve
dışında olmak üzere iki biçimde belirmiştir.
Şirketin kurucu ortakları arasında yer alanlardan biri hariç tüm ortakların şirket
dışında da ilan ve reklam işleriyle ilgilenmesi ve dolayısıyla şirket ile rekabete girmesi söz konusudur. Bu durumda Anadolu Ajansı İlanat Şubesi için çalışan kadro
içerisinde yer alanlar, şirketin faaliyet alanını genişletmek ve yeni ilan verenler bulmak yerine kendi özel şirketleri için iş takip etmekte ve dolayısıyla şirketin gelişmesinin önüne geçmektedirler. Tamamıyla şirket dışından gelen rekabet ise daha zorludur. Uzun zamandır alanda faaliyet gösteren İlancılık Kollektif Şirketi isimli şirket –
ki 1909 yılında Havas’ın Kahire Şubesi Müdürü Hoeffer ve ortakları tarafından kurulmuştur (Nebioğlu, 1658)-, adeta alanda bir tekel kurmuş bulunmaktadır. Bu şirket,
cumhuriyetin ilk yıllarında büyümeye devam etmiş ve uyguladığı özel tarifeler ve
indirimlerle, gazetelere başka şirketlerden reklam ve ilan akmasının önünü kesmiştir.
Hatta şirket, tek parti döneminin yayın organı Cumhuriyet’in yazı işleri müdürü Kemal Sahir Sel’i de ortak almış ve piyasada tekel haline gelmiştir (Nebioğlu, 1660).
Rekabet kadar, Anadolu Ajansı’na bağlı kurulan ilanat şirketinin faaliyetlerini kısıtlayan önemli bir etken de, dönemin gazetelerinin Anadolu Ajansı İlanat Şube580
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si’nden şikâyetleridir. Buna göre, şirket “normal tarifeden” ödeme yaparak reklam
yayınlattığı halde devletten “birinci ve ikinci sayfa tarifesi” tahsil etmekte yani devleti zarara uğratmaktadır (Alemdar, 2001:239). Şirketin 1936 yılında kendini tasfiye
etme kararı almasıyla, İlancılık Kollektif Şirketi, 1944 yılında ikinci bir reklam şirketi kurulana dek alandaki tekelini sürdürebilmiştir.
1950 yılında iktidara gelen DP, basın ile ilgili diğer birçok konu gibi, ilanların
dağıtılması konusunu da ele almıştır. Parti tarafından uygulanan denetim, tek parti
döneminin doğrudan reklam ve ilanların dağıtımına müdahale etmeme politikasından
farklı olarak, 1957 yılından itibaren Türk Basın Birliği Resmi ve Ticari İlanlar
Limited Ortaklığı aracılığıyla özel reklam ve ilanları da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu anlamda DP, basının hem kamu hem de özel kaynaklı gelirlerinin denetlenmesi ile sistematik bir biçimde ilgilenen siyasi bir örgüt niteliğini taşımaktadır.
Dönem boyunca, ilan ve reklamların dağıtımından en büyük payı alan gazete ise
söz konusu partinin yayın organı olan Zafer’dir (Alemdar, 2001:212). Çoğulcu demokrasiyi getirme ve yerleştirme şiarı ile iktidara gelen DP’nin resmi ve özel ilanlar
üzerinde uyguladığı denetim, ilanların dağıtımını üstlenen bir kurumun, Basın İlan
Kurumu’nun, açılmasına dek devam edecektir.
Milli Birlik Komitesi ve Basın İlan Kurumu’nun kuruluşu
DP iktidarına askeri bir darbe ile 1960 yılında son veren Milli Birlik Komitesi
(MBK), basına ilişkin birçok konuda düzenleme girişiminde bulunduğu gibi, resmi
ilanların dağıtımı yoluyla basının kontrolü konusunu da ele alacaktır.
Siyasal iktidarın el değiştirdiği bu yeni dönemde, DP’nin siyasal iktidarının pekiştirilmesi ve sürdürülmesi için reklam ve ilanlar yoluyla basının mali kaynaklarını
kontrol altına alması, dolayısıyla kendisine muhalif basının açık sansüre gerek kalmaksızın susturulması pratiğinin önüne geçilmesi kaygısı, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, meslek kuruluşları ve özellikle gazeteciler gibi toplumun farklı kesimlerini
birleştiren bir noktadır. Dolayısıyla MBK, resmi ilanların dağıtımı konusunda çeşitli
kesim ve kuruluşların görüşlerini almak istediğinde, Komiteye görüş ve önerilerini
iletmekte en istekli meslek gruplarından biri gazete sahipleri ve gazeteciler, diğeri ise
reklamcılardır. Bu iki meslek grubu, birbiriyle çatışan çıkarları çerçevesinde
MBK’ye görüşlerini bildirirken ilan ve reklam dağıtımı konusunda hükümeti etkilemeye çalışmışlardır.
27 Mayıs’tan iki hafta sonra İstanbul Gazeteciler Sendikası basının sorunlarını
dört başlık altında toplayarak kamuoyuna açıklar. Bunlardan biri, resmi ilanlar sorunudur. Bununla ilgili açıklamada, önceki iktidar tarafından keyfi bir biçimde dağıtılan ve baskı unsuru olarak kullanılan resmi ilanların, bir “besleme basın” yarattığı ve
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birçok gazete sahibinin ilanları kendi çıkarları yönünde istismar ettiği belirtilir. Kanımızca burada ilginç olan nokta, belki besleme basın vurgusu kadar önem taşıyan,
sendikaca dile getirilen gazete sahiplerinin basın emekçilerini kullanarak devletten
aldığı resmi ilanları istismar etmesi konusudur.
Gazete sahipleri, fikir işçilerinin maaşlarının artırılmasını gerekçe göstererek
resmi ilanlara yüzde 300 zam yapılmasını sağlamış, ancak birkaç işverenin yüzde 25
oranında verdiği artış hariç, artışlar gazeteci ücretlerine yansıtılmamıştır. Dolayısıyla
tek parti döneminin sona ermesiyle, DP hükümetinin desteği ve gözetiminde uygulamaya konulan “liberal piyasa kuralları”, reklam ve ilanların dağıtımı söz konusu
olduğunda, piyasanın yalnızca iki önemli politik ve ekonomik aktörün çıkarları çerçevesinde işlediği bir durum ortaya çıkarmıştır. Siyasal iktidarı elinde bulunduran
DP hükümeti ilan ve reklamların denetimi yoluyla, kendi politikalarına muhalefet
eden basınının yaşama koşullarını güçleştirmeyi başarmış ve kendi iktidarı ile uzlaşım içinde hareket eden basının ayakta kalmasını, hatta güçlenmesini sağlamıştır.
Dolayısıyla DP hükümetinin söz konusu politikası hem kendisinin politik bir aktör
olarak siyasal alandaki yerini pekiştirecek hem de kendisini destekleyen piyasa aktörlerinin –ki bu durumda gazete sahiplerinin- devlet kaynaklarını kullanarak zenginleşmesini sağlayacaktır.
Bu politikadan olumsuz etkilenen aktörler ise serbest piyasa ekonomisinin beraberinde getireceği varsayılan “haber alma” hakkı kısıtlanan halk, basın emekçileri ve
“rekabetçi bir ekonomide” politik kurallar çerçevesinde dışarıda bırakılmaması gereken ancak muhalefetleri nedeniyle hükümet tarafından “oyun dışı” bırakılan gazete
sahipleridir. Sendika, DP hükümetinin basın emekçilerini ve halkın haber alma hakkını engelleyen uygulamaları göz önünde bulundurularak resmi ilanların hükümetçe
çıkarılacak bir özel gazetede yayınlanmasını önermektedir. Bu gazete hem gazete
sahiplerinin haksız çıkar edinmesinin önüne geçecek hem de siyasal iktidarın en
azından reklam ve ilanlar yoluyla basınının mali kaynaklarını denetlemesine son verecektir.
Dönemin gazetecilerinin aksine, reklam yapımcılarının MBK’ ne reklamların ve
ilanların dağıtım konusunda bildirdikleri görüş, DP iktidarı sırasında var olan sistemin devamı yönünde olmuştur ki bu sistemde resmi ilanların yanı sıra ticari reklamlar da Türk Basın Birliği Resmi ve Ticari İlanlar Limited Ortaklığı tarafından dağıtılmaktaydı. DP iktidarının reklam ve ilanların dağıtımı konusundaki uygulamaları
henüz belleklerden silinmemişken, söz konusu dağıtımın tümüyle siyasal iktidarların
denetimine alınmasının istenilmesi, ilk bakışta şaşırtıcı görünse de reklam yapımcılarının çıkarlarını savunmaları adına tutarlıdır. Şöyle ki reklam yapımcıları, DP hükümetinin tüm özel ve resmi ilanları dağıtması sayesinde herhangi bir risk almadan ve
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emek harcamadan kesintisiz gelir edinme olanağı bulmuşlardır. Oysaki resmi ilanların özel bir gazetede yayınlanması devlet kaynaklı mali kaynaklarının yitirilmesi anlamına gelmektedir.
Ticari ilanların siyasal iktidar eliyle dağıtımının son bulması ise, reklam yapımcılarının serbest piyasa koşulları içinde rekabet etmesi demektir ki bu durum, devlet
tarafından hazır olarak sunulan mali kaynaktan, riske girerek edinilecek kâra ve belki
de işsiz kalma sonucunu doğuracak bir duruma karşılık gelmektedir.
Denetim isteğini dile getiren reklamcılar farklı değerlendirme ölçütlerini temel
alarak kaygılarını ortaya koymuştur. Yıldız Reklam Ajansı sahibi Kudret Kandemir,
reklam dağıtımının Resmi ve Ticari İlanlar Limited Ortaklığı eliyle yapılmasının
reklamcılar açısından yararının, ilan dağıtımı konusunda var olan bir tekele son vermesinden kaynaklandığını -ki burada kastedilen Hoffer tarafından kurulan İlancılık
Kollektif Şirketi’dir- ve bu yararın devamı için devlet eliyle gerçekleştirilen uygulamanın sürdürülmesi gerektiğini belirtmektedir. Hatta Kandemir’e göre, DP’nin bir
tek isabetli görünen uygulaması, resmi ve ticari ilanların hükümetçe düzenlenmesi
konusunda yaptıklarıdır. Kandemir, resmi ilanların özel bir gazete ile yayınlanması
ve ticari ilanların serbest bırakılması uygulamalarının eski tekellerin yeniden güçlenmesi sonucunu doğuracağını dile getirmiştir.
Kandemir dışında, sekiz reklam ajansının da benzer görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Bu ajans sorumluları tarafından Basın Yayın ve Turizm Bakanına yazılan mektupta, ilan prodüktörlerinin yeniden tekel eğilimleri ile karşı karşıya kalmalarının büyük bir ihtimal olduğundan söz edilmektedir. Bu mektuba ekli, ancak yalnızca Reklam Moran ve Ressam Cahit Reklamcılık temsilcilerinin imzasını taşıyan bir
sayfada ise ilancılık dünyasının 1957 statüsünün devamından yana olduğu bildirilmektedir.
“Yeni bir basın yasası hazırlanırken” ticari ilanlarla ilgilenen ilan prodüktörlerinin de görüş ve düşüncelerinin alınması istenmektedir. Bu sırada İstanbul ilan prodüktörlerinin bir birlik kurma çabası içinde oldukları ve hazırlanan yönetmeliğin de
Bakanlığın onayına sunulacağı belirtilmektedir (Alemdar, 2001:240-241).
Gazete sahipleri ise DP uygulamasında karşılaştıkları gibi, yazdıkları doğrultusunda reklam ve ilan almak yerine, bu tekelden reklam almayı yeğlemektedirler. Bu
nedenle yalnızca resmi ilanların, belli kriterlerin de dikkate alınması koşuluyla hükümetçe denetlenmesini istemektedirler.
Dünya, Cumhuriyet, Vatan, Milliyet, Hürriyet, Yeni Sabah adına Bedii Faik, Nadir Nadi, Doğan Nadi, Haldun Simavi, Falih Rıfkı Atay, Safa Kılıçoğlu, Ercüment
Karacan, Erol Simavi ve Ahmet Emin Yalman gibi gazete sahipleri ve gazeteciler,
reklam yapımcıları gibi, ilan ve reklam dağıtımı konusunda görüşlerini hükümete
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bildirmek için harekete geçmişlerdir. Adı geçen kişiler bir araya gelerek 14 Haziran
1960 tarihinde gazetelerde yayınlanan “Milli Birlik Komitesi ve Hükümetin Dikkatine” başlıklı bir yazı yayınlarlar. Kamuoyunun dikkatine sunulan bu yazıda “maddi
olarak olumlu olmakla beraber, meslek haysiyetinin kurtarılması bakımından seve
seve ve iftiharla fedaya razı” oldukları resmi ilan gelirlerinin “dalkavuk bir gazeteler
topluluğu” yarattığı için tamamen kaldırılmasını isterler (Cumhuriyet, 14 Haziran1960).
Bu bildirinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra MBK başkanı Cemal Gürsel
Çankaya Köşkü’nde İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana’da basılan gazetelerin sahip ve başyazarlarının katıldığı bir basın toplantısı düzenler. Bu toplantıya katılan 35 gazeteciye, resmi ilanların hükümet tarafından çıkarılacak bir gazetede yayınlanmasıyla 20 milyon TL. tasarrufun mümkün olacağını, ancak Türkiye’de kendi
imkânları ile çıkabilecek ve resmi ilan almadan varlığını koruyabilecek beş ya da altı
gazetenin bulunduğunu, bu durumun da “fikir hayatımızın bir darbeye maruz kalması” anlamını taşıdığını belirtmektedir (24 Haziran 1960). Dolayısıyla Komite, “besleme gazeteler” yaratmak için değil, “gazetelerin yaşama faktörü” olarak resmi ilanların dağıtılmasına devam etmesi yönünde niyetini bildirmiş oluyordu. Bu toplantıya
katılan gazeteciler ise ilanın “bir iltimas ve himaye vasıtası” değil, gazetelerin yaşaması için bir devlet yardımı olduğunu bildirmişlerdir.
Ancak Nadir Nadi“Şakşakçı Basına Paydos Diyelim” başlığı ile yayınladığı yazısında bu toplantıyı, toplantıya katılanların kimliği nedeniyle eleştirmiştir. “Daha düne kadar eski ve düşük iktidara kavuk sallayanlar ve o iktidarın her yaptığına alkış
tutanlar”ın toplantıda çoğunlukta olduğunu ve resmi ilanları kaybetmemek için “devlet başkanının önünde çırpındıkları”nı yazar Nadi (Cumhuriyet, 28 Haziran 1960).
Bu toplantıya en ağır eleştirilerden biri, 12 Temmuz 1960 tarihli Ulus’ta yayınlanan “Türk Basınında Hastalık Yuvaları” başlıklı yazıyla Bülent Ecevit’ten gelir.
Ecevit, yazısında bazı gazeteleri kastederek bunları, “Türk basınına DP iktidarının
bıraktığı hastalık yuvaları” olarak tanımlamakta ve bunların devlet hazinesinden finanse edilmeye devam edilmesi durumunda, basının kendi için gerekli temizliği sağlayamayacağını belirtmektedir. Ecevit, resmi ilan dağıtımının siyasal iktidarlar tarafından dağıtılmaya devam edilmesi durumunda, bu dağıtımın “ne kadar adil ölçülere
bağlanırsa bağlansın” Türk basını için zararlı bir unsur olmaya devam edeceği konusunu dile getirmektedir.
Dünya, Cumhuriyet, Vatan, Milliyet, Hürriyet, Yeni Sabah gazeteleri tarafından
Ulaştırma Bakanı ve MBK üyesi Sıtkı Ulay’a çekilen bir telgraf, aslında, MBK hükümetinin ilanların dağıtımı konusunda hazırlayacağı yasa tasarısından gazete sahiplerince duyulan rahatsızlığın ciddiyetini göstermektedir. Bu telgrafta gazete sahipleri,
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İstanbul’da Menderes yandaşı gazeteler tarafından ve DP usullerine göre kurulan
Resmi ve Ticari İlanlar Limited Ortaklığı Yönetim Kurulu ve yine üyelerinin büyük
çoğunluğu Menderesçi olan Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası ile görüşülerek, bir
ilanlar kanunu tasarısı hazırlanmasını kabul edemeyeceklerini bildirirler. Ancak onların karşı çıktıkları nokta, İstanbul Gazeteciler Sendikası ve bazı gazetecilerden
farklı olarak, resmi ilanların hükümetçe dağıtılması değil, özel ilanların dağıtımı sorunudur. Devletin, Sovyetler Birliği dışında dünyanın hiçbir yerinde, özel ilanlara
karışmadığını ancak bizde bu durumun sürdürülmeye çalışılmasının savunulur olmadığını belirtmektedirler. Devlet başkanının, kendilerine söz verdiği gibi, yalnızca
resmi ilanlarla ilgili bir düzenleme yapılması isteğini, Türkiye’de çıkan bütün gazeteler arasında sürümün yüzde 60’ı ile ticari yayınlar ilanının yüzde 80’ini elinde tutan
gazete sahipleri oldukları bilgisiyle birlikte sunarlar (Alemdar, 2001: 243).
Komite tarafından bu rahatsızlıklar, yeni bir yapılanmaya gidilmesi gereği etrafında tartışılmıştır. MBK üyesi Ahmet Yıldız, 11 Kasım’da topladığı Basın Forumu’nda Türkiye’de kurmayı amaçladıkları basın rejimini hazırlarken uyacakları ilkeler arasında basında istismar ve tekel yaratacak her türlü girişimi engellemek ile “ilan
ve reklam gibi basında mali yoldan baskı ve yönlendirme yaratabilecek faaliyetlerin
tarafsız kurumlarca düzenlenmesi”nden de söz eder. Bu tartışmalar sonucunda,
“resmi ilanların dağıtımının siyasal iktidarlardan bağımsız gerçekleştirilmesi” amacıyla Basın İlan Kurumu kurularak yeni bir ilan dağıtım sistemi oluşturulması yoluna
gidilmiştir.
MBK’nın ilan ve reklamların dağıtımı konusunda bulduğu çözüm aslında her iki
meslek grubunun yani hem reklamcıların hem de gazetecilerin isteklerini belli ölçüde
karşılayacak bir düzenleme yapmak yönünde olmuştur. MBK hükümeti, reklam yapımcılarının isteğine bir ölçüde uygun bir şekilde, ticari ilanların dağıtılmasında özel
bir şirketin tekeline engel olma amacını taşıyan; resmi ilanların dağıtımı konusunda
ise siyasal iktidarların denetiminde değil gazete ve dergilerin belli kriterlere uygunluğu koşuluyla dağıtılacağı bir kurum oluşturulur. Bu, Basın İlan Kurumu’dur.
Basın İlan Kurumu, yasasında belirlenmiş kriterler çerçevesinde, dört çeşit ilan ve
reklam dağıtımı yapmaktadır: Resmi nitelikteki ilan ve reklamlar, özel nitelikteki
ilan ve reklamlar, yabancı kaynaklı ilan ve reklamlar ve aracılığından geçmesi zorunlu ilanlar. Ancak bu ilanların dağıtımı, dönemden döneme farklılıklar gösterebilmektedir.
Basın İlan Kurumu’nun yapısı
2 Ocak 1961 tarihinde 195 sayılı kanunla kurulan Basın İlan Kurumu, kamu tüzel
kişiliğine sahiptir. Bu yapı, siyasal iktidarların üzerinde ve dolayısıyla ilan dağıtımı
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üzerindeki denetiminin önüne geçmek amacıyla oluşturulmuştur.
Kurum’un merkezi İstanbul’da olmakla birlikte Ankara, İzmir, Adana, Konya gibi değişik illerde şubeleri bulunmaktadır. Kurum’un genel kurulunda, belli sayıda
gazete sahibi, gazeteciler sendikasından üç temsilci, gazete derneklerinden temsilciler, çeşitli bakanlıklardan temsilciler, Seka’dan bir temsilci, değişik fakülte ve meslek odaları ile TRT ve AA’dan temsilcilerle toplam 36 üye yer almaktadır (mad.5).
Sermayesi ise, merkezi Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan milli bankalardan belli
bir sermayeye sahip olanların verdikleri ile bu şehirlerde yayınlanan gazete ve dergi
sahibi gerçek ve tüzel kişilerden, isteyenlerin idareye ortaklığı için verdikleri belli bir
miktar para karşılığı oluşmaktadır.
Basın İlan Kurumu’nun görevleri
Kurum’un asıl görevi, resmi ilanların gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracı
olmaktır. Bununla birlikte, görevleri arasında Kurum’un yönetimine katılan gazete
ve dergilere, basın sendika ve derneklerine en çok beş yıl süre ile kredi açmak, basında fikren ve bedenen çalışan basın mensuplarına vadesi iki yılı geçmeyen borç
para vermek, basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek, çalışamaz durumda olan ve
ölen basın mensuplarının ailelerine yardım etmek ve basın mensupları için her türlü
sosyal teşebbüsü sağlamak bulunmaktadır (mad.2).
Görüldüğü gibi, Kurum’un görevi ilanların dağıtımıyla sınırlanmamış, basın çalışanına yönelik kimi sosyal konularda da Kurum’a sorumluluklar verilmiştir. Bu durum, 1961 anayasası ile geliştirilmeye çalışılan sosyal hak ve adalet anlayışları çerçevesinde düşünülmelidir.
Siyasal iktidarların keyfi uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, yasaya göre,
Kurum’un resmi ilanların dağıtılmasına aracılık etme görevini yerine getirirken bazı
ölçütleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Örneğin, ilan ve reklam alacak
gazete ve dergilerin, yasa ile belirlenen koşulları yerine getirmesi beklenmektedir ki
bu koşullar, gazetelerin vasıfları ve ödevleri olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.
Gazetelerin nitelikleri münderecat, yüz ölçümü, kadro, fiili satış ve ortalaması,
yayın hayatı süresi, dizgi ve baskı tekniği gibi ölçütler çerçevesinde belirlenmiştir.
Bununla birlikte, yasa ile belirlenen bazı defterlerin tutulması, icmal varakalarının
düzenlenmesi, yayında sürekliliğin sağlanması, en az bir yıllık koleksiyonun bulundurulması, gazetelerin basıldıkları matbaaların, kâğıt aldıkları satıcıların ve gazeteyi
dağıtıp satan bayilerin her an gelecek denetçilere açık olması gibi ödevleri bulunmaktadır.
Bu vasıf ve ödevlerin bir kısmı genel olmakla birlikte, büyük bir bölümü Ku586
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rum’un şubesi bulunan ve bulunmayan yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Sahip
olunması gereken genel nitelikler arasında gazetenin münderecat benzerliğinin bulunmaması - ki bu koşula günümüzde aynı büyük yayın grubu çatısı altında çıkartılan
ve aynı haberleri neredeyse aynı ifadelerle yayınlayıp kimi zaman ortak muhabir kullanan farklı isimdeki gazeteler uymamaktadır-, belli bir düzeyde baskı kalitesine sahip olması, gazete sahiplerinin kendilerini gazete kadrosunda gösterememeleri, gazetelerin yayınlandıkları yerdeki bayilerde günü gününe satışa çıkarılmaları ve belli bir
süredir düzenli yayınlanması bulunmaktadır. Bu sayılan nitelikleri yerine getirmeyen
gazetelere ilan ve reklam verilmemektedir. Gazete ve dergilerin sıralanan genel nitelikleri taşımadıkları sürece ilan alamamaları, bir yandan siyasi iktidarların keyfi ilan
dağıtımını engellemeye yönelik olarak işlerken, diğer yandan basında kalitenin artması ve haksız rekabetin engellenmesi gibi işlevleri yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir. Gazete sahibinin kendini gazete kadrosunda gösterememesinden dolayı,
ilan ve reklam alabilmek için bir gazeteciyi daha kadroya geçirmek zorunda oluşu,
yine basın çalışanı açısından önemlidir.
Kurum’un şubelerinin olduğu yerlerde yayınlanan gazete ve dergilerin, sıralanan
genel nitelikler dışında bazı özel niteliklerinin de bulunması gerekmektedir. Bunlar
arasında “yüz ölçümü”, “asgari kadro”, “dizgi ve tertip tekniği”, “baskı, dağıtım ve
asgari satış fiyatı”, “asgari fiili satış” sayılabilir. Ticari ve günlük siyasi gazeteler için
yüz ölçümü 1.20 metrekareden, meslek gazeteleri ile yabancı dilde yayınlanan gazeteler için 0.80 metrekareden az olamaz. Bu ölçüt, Kurum’un, şubesi bulunmayan yerlerde üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunların ilkinde 0.80 metrekareden az olmayan
gazeteler, ikincisinde 0.60 metrekare olan gazeteler, üçüncüsünde 0.40 metrekareden
az olmayan gazeteler bulunmaktadır (Genel Kurul Kararı, mad.70).
Asgari kadro İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan günlük siyasi gazeteler ile
ekonomi ağırlıklı siyasi gazeteler için bir yazı işleri müdürü, bir sekreter (yazı işleri
müdür yardımcısı), bir istihbarat şefi, yedi muhabir, iki yazar ya da musahhih; günlük ticaret gazeteleri için bir yazı işleri müdürü, bir sekreter, dört muhabir; meslek
gazeteleri ve yabancı dilde yayınlanan gazeteler bir yazı işleri müdürü, iki muhabir,
bir yazar ya da musahhih; Kurum’un şubesi bulunan diğer yerlerde yayınlanan günlük gazeteler, bir yazı işleri müdürü, üç muhabir, bir yazar ya da musahhih olarak
belirlenmiştir (adı geçen karar, mad.51). Bu kadro, şubesi bulunmayan yerlerde birinci kategorideki gazeteler için bir yazı işleri müdürü, üç muhabir; ikinci kategorideki gazeteler için bir yazı işleri müdürü, iki muhabir; üçüncü kategorideki gazeteler
için bir yazı işleri müdürü, bir muhabir biçiminde belirlenmiştir (adı geçen karar,
mad.73).
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Basın İlan Kurumu aracılığıyla dağıtılan ilan ve reklamlar
Kurum’un şubesi bulunan yerler ile bulunmayan yerler arasında uygulanan farklı
ölçütlerin kökeninde, büyük ölçekli gazetelerin karşısında, bu çalışmada Anadolu
basını olarak adlandırdığımız gazetelerin korunması ve geliştirilmesi kaygısı bulunmaktadır.
Bu nedenle Anadolu’da yayınlanan gazetelerden tiraj, kadro, dizgi ve tertip tekniği konusunda beklenenler, büyük ölçekli gazetelerden beklenenlerden farklıdır. Basın
İlan Kurumu’nun kurulduğu dönemde, bugünkü İstanbul gazeteleri gibi büyük maddi
kaynaklara sahip bulunmayan gazeteler için, resmi ilanları almak özel bir öneme sahipti. Bu ilanların dağıtımında Anadolu gazetelerine tanınacak ayrıcalıklar, onların
ayakta kalmasında en önemli kaynaklardan biri olmuştur.
Basın İlan Kurumu’nun, faaliyetlerine başladığı 1961 yılından bu çalışmanın sınırlarını saptayan 2000 yılına kadar geçen zaman dilimini, ilanların dağıtımı açısından iki döneme ayırmak mümkündür. 1980’e kadar olan dönemde, gazetelere verilen
resmi ilan ve reklam gelirlerinde, ulusal çapta dağıtımı yapıldığı için ulusal basını
temsil ettiği düşünülen İstanbul çıkışlı gazeteler Anadolu gazetelerinin biraz gerisinde görünmektedir.
Ancak 1980 öncesi dönemin genel durumu değerlendirildiğinde, reklam ve ilan
gelirleri paylaşımında ulusal gazeteler ile yerel gazetelerin birbirine yakın olduğu
gözlenmektedir. 1980 sonrası döneme bakıldığında ise durum değişmektedir. Ulusal
basın, diğer bir deyişle İstanbul çıkışlı gazetelerin resmi ilan ve reklamlardan aldığı
pay, Anadolu basınının aldığı paya göre artmıştır. Bu durum, 1990’lı yıllara gelindiğinde giderek belirginleşmekte ve İstanbul çıkışlı birkaç gazete, Anadolu gazetelerinin aldığı gelirin birkaç katını almaya başlamaktadır.
Tablo-1’e bakıldığında, 1963 ile 1980 arası dönemde, gazetelere dağıtılan resmi
ilan ve reklam gelirlerinde İstanbul ve Anadolu çıkışlı gazeteler açısından çok büyük
bir fark olmadığı, Anadolu gazetelerinin aldığı resmi ilanlar toplam payının, az bir
farkla fazla olduğu görülmektedir. 1980 öncesi dönemin toplam ilan ve reklam gelirleri paylaşımında, İstanbul gazeteleri ile Anadolu gazeteleri birbirine çok yakın paylar elde etmiştir.
Tablo-2’de ise, Kurum aracılığıyla 1963-2000 yılları arasında tirajı yüksek İstanbul çıkışlı gazetelerin bir bölümüne verilen ilanlar ve reklamların dağılımı görülmektedir. Gazetelerin tirajları arttıkça Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları ilan ve reklam
payları da yükselme göstermektedir.
Veriler, ilan ve reklam gelirleri ile gazete tirajları arasındaki açık ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Diğer yandan tiraj oranları, gazetelerin, söz konusu uygulama dışında
aldıkları ilan ve reklam gelirleri için de önemli bir belirleyici etken olarak dikkati
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çekmektedir.
Tablolarda izlenebileceği üzere, 1980 sonrası dönemde, basının aldığı reklam ve
ilanların dağılımında belirgin bir değişim gözlenmektedir. 1990 yılından başlayarak
resmi ilan ve reklamlar geliri paylaşımında, İstanbul gazeteleri sayısal azlığına karşın
Anadolu gazetelerinin birkaç katı pay almaya başlayacaktır. 1980 öncesinde Anadolu
basını bazı yıllar hariç olmak üzere, özel ilan ve reklam paylaşımında daha geniş
paylar edinirken; 1980 sonrası dönemde bazı yıllar Anadolu bazı yıllar İstanbul basını daha büyük paylar almaktadır.
Burada hatırlanması gereken önemli bir nokta, özel ilan ve reklamların Kurum’un
aracılığı olmadan da verildiği ve reklam verenlerce tiraj ve yaygın dağıtım ölçütlerinin belirleyici olduğu; dolayısıyla büyük ölçekli gazetelerin ister istemez daha fazla
ilan alabileceğidir.
Sonuç yerine
Türkiye’de reklam ve ilanların dağıtımı, hem siyasal iktidarlar hem de reklamı
yapan ve yayınlayanların kendi politik ve ekonomik çıkarları için çatıştığı alanlardan
biri olagelmiştir. Siyasal iktidarlar için reklam ve ilanların denetimi, iktidarlarının
yeniden üretilmesi ve pekiştirilmesi kanallarının sağlanabilmesi açısından önemli bir
mücadele alanıdır. Gazete sahipleri için gazetelerin niteliksel ve niceliksel gelişiminde ilanlar, en önemli finansal kaynakların başında gelmektedir. Liberal tutucu iletişim teorilerine göre, serbest piyasa koşulları içerisinde ve rekabeti attırarak tüketicinin lehine hareket etmesi beklenen reklam yapımcıları için ise ürünlerinin “pazara”
olabildiğince risk almadan ulaştırılması açısından reklamların dağıtımı konusu önem
taşımaktadır. Dolayısıyla bu aktörlerin, günün değişen koşullarına göre belirlenen
çıkarları çerçevesinde, kimi zaman karşı karşıya gelmeleri kimi zaman da uzlaşma
arayışı içerisinde olmaları kaçınılmazdır.
DP iktidarına son veren 1960 askeri darbesi, reklam ve ilanların dağıtımı üzerinden anılan üç ekonomik ve politik aktörün çıkarlarının çatışma noktalarını belirgin
kılmıştır. Görülmektedir ki DP iktidarının önce resmi ilan ve reklamların, 1957 yılından başlayarak da özel ilan ve reklamların dağıtımı konusundaki uygulamaları,
1960 ihtilali sonrası Basın İlan Kurumu’nu yaratan süreci başlatmıştır.
MBK Genel Kurul tutanaklarından izlendiği üzere, darbeyi gerçekleştiren MBK
üyeleri, kimi gazete sahiplerinin itirazlarına rağmen “gazetelerin yaşaması için resmi
ilanların” (4.1.1961 tarihli IV. Oturum, B:70) zorunlu olduğu ve her gazeteye verilmesi gerektiği düşüncesindedirler. Bu düşünce, gazete sahipleri ile reklam ajanslarınca MBK’ ne ilanların dağıtımı konusunda gösterilen hassasiyetle birleşince, ortaya
Basın İlan Kurumu çıkmıştır.
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Tablo 1: 1963 - 2000 Dönenimde Basın İlan Kurumu Aracılığıyla
Dağıtılan Resmi ve Özel İlan ile Reklamların Dökümü

Kurum aracılığıyla dağıtılan resmi
ilan ve reklamlar (TL)
Yıllar
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

İstanbul
Gazeteleri

Anadolu
gazeteleri

Kurum aracılığıyla dağıtılan
resmi+özel+yabancı+mecburi
aracılık ilan ve reklamları toplamı (TL)

Kurum aracılığıyla dağıtılan
özel ilan ve reklamlar (TL)
İstanbul
Gazeteleri

Anadolu
gazeteleri

İstanbul
Gazeteleri

Anadolu
gazeteleri

9.217.380

11.472.367

304.204

784.847

14.414.848

14.000.233

9.292.720

11.429.673

533.583

1.382.605

15.159.819

15.164.602

10.344.339

12.161.023

107.789

876.226

15.751.803

15.085.041

11.083.111

12.765.019

96.642

161.308

15.936.266

14.596.023

11.615.305

13.489.413

80.329

141.034

17.764.586

15.674.495

12.518.960

14.177.451

121.832

79.180

18.710.271

16.589.162

15.055.712

16.386.860

194.827

56.318

22.335.046

19.228.961

21.545.581

22.105.095

162.835

61.190

29.538.253

25.355.921

27.210.075

27.173.771

80.047

54.678

34.854.811

30.273.112

27.266.581

29.175.175

154.027

47.172

37.510.311

32.573.119

38.871.222

41.775.637

249.110

70.394

48.938.651

44.663.826

36.952.534

38.629.425

433.962

64.619

49.033.299

41.964.774

44.059.795

49.350.845

266.180

61.442

57.031.516

52.417.989

76.895.590

91.615.630

558.220

444.385

98.569.466

94.490.442

85.881.135

98.265.609

417.135

791.360

113.900.453

103.171.969

130.198.940

161.457.925

689.505

1.465.740

167.553.443

166.622.305

82.324.720

91.661.008

316.595

1.564.815

132.848.777

87.257.803

188.249.440

170.399.859

1.020.590

3.930.230

341.656.066

19.160.929

190.063.800

176.863.830

232.000

9.719.605

803.708.321

246.699.370

313.645.150

257.830.950

558.400

15.080.000

1.598.216.000

374.980.000

383.364.250

302.590.100

449.450

25.688.145

1.771.912.446

473.707.918

495.823.700

326.646.820

13.879.000

49.437.400

2.227.767.194

589.785.670

613.943.500

360.309.605

165.085.652

40.483.100

3.051.395.492

668.066.647

1.416.105.165

580.878.140

96.276.627

54.331.900

5.618.326.471

1.061.113.858

1.616.758.993

811.084.018

76.549.789

90.613.900

9.436.881.297

1.707.996.357

2.676.087.659

1.377.797.393

114.536.000

178.539.900

15.958.655.872

2.744.890.784

3.117.810.910

1.620.672.496

91.370.437

258.034.864

25.370.080.496

3.479.785.584

7.485.879.009

3.952.608.420

864.005.910

440.936.520

58.426.318.710

8.173.067.905

14.256.480.500

6.057.296.500

855.748.644

467.507.000

76.217.193.581

10.421.630.900

20.992.065.500

8.732.839.500

1.589.005.000

799.187.358

141.956.414.955

16.683.508.123

35.388.891.100

14.835.492.500

1.247.875.000

1.571.884.000

366.492.636.616

25.853.758.543

56.403.193.500

22.388.553.000

3.074.865.155

4.155.300.532

698.249.890.090

36.430.734.543

110.329.303.000

47.446.574.000

4.408.881.120

6.150.555.000

1.622.380.638.444

92.559.894.366

181.248.910.800

79.273.550.000

3.935.444.095

9.866.758.000

1.472.040.888.294

130.672.840.299

371.772.692.000

167.114.880.000

9.190.270.333

15.201.540.000

1.794.811.110.501

223.322.291.283

1.049.522.765.000

407.605.740.000

12.645.231.183

39.020.090.000

4.690.668.896.520

521.398.824.354

2.445.048.310.000

813.280.050.000

21.162.029.039

109.125.887.999

5.058.428.180.586

94.121.684.251

5.041.274.765.000

1.529.563.000.000

44.910.770.825

199.547.187.528

14.920.005.849.024

1.879.797.364.734

Kaynak: Basın İlan Kurumu Yıllık Faaliyet Raporları
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Tablo 2: 1963 - 2000 Dönem inde Tirajı Yüksek Gazetelere
Basın İlan Kurum u Aracılığıyla Dağıtılan
Resm i, Özel Mecburi Aracılık ve Yabancı Kaynaklı İlanlar/Reklam lar

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Cumhuriyet

Günaydın
(1993 sonrası
Yeni Günaydın
gazetesi)

Hürriyet

Milliyet

Sabah

Tercüman

Türkiye

Yeni Asır

Zaman
(1986 öncesi
Adalet
gazetesi)

1.304.697

-

1.747.917

1.514.892

-

1.017.877

-

898.998

1.011.141

1.470.876

-

2.036.607

1.743.317

-

1.234.342

-

1.265.166

878.332

1.492.588

-

1.817.540

1.684.355

-

1.313.702

-

1.166.682

1.539.012

-

1.761.492

1.289.182

-

1.244.602

-

730.518

934.969

1.606.532

-

2.022.813

1.409.865

-

1.588.835

-

965.752

1.130.007

1.772.410

-

1.677.375

1.536.397

-

1.171.132

-

803.259

1.273.763

2.094.985

266.250

1.637.977

1.905.930

-

1.467.305

-

856.372

1.285.287

2.393.102

438.587

1.965.575

2.543.577

-

1.911.557

-

11.116.580

1.347.522

2.554.990

663.792

2.389.910

2.955.120

-

2.140.358

-

1.395.400

1.493.115

2.760.720

993.307

3.082.505

3.484.283

-

2.470.955

1.370.550

1.659.835

1.754.075

3.363.542
2.966.377

1.484.735
3.078.260

3.663.525
3.440.217

3.268.294
3.985.140

-

2.198.015
2.512.500

1.961.255
1.457.870

1.862.452
1.970.995

2.217.730
1.724.870

2.743.890

2.757.590

3.635.712

4.045.967

-

2.846.865

1.422.815

2.297.265

1.932.845

4.214.817

5.204.367

6.207.193

5.797.687

-

5.450.382

2.508.860

4.034.560

3.381.160

4.228.445

5.742.492

7.889.075

7.758.595

-

7.870.947

2.504.870

4.570.687

3.727.495

868.003

8.483.045

7.340.605

10.267.410

13.121.180

-

10.349.782

3.650.840

7.653.780

4.803.150

10.284.310

7.824.565

12.358.660

16.666.887

-

12.195.992

2.368.600

5.194.730

2.856.820

17.601.276

22.746.515

43.090.440

40.488.760

-

46.850.080

7.361.006

13.472.660

5.423.240

58.902.245

107.850.250

144.094.150

149.619.528

-

146.527.950

9.605.550

38.846.595

12.338.300

85.491.430

274.994.990

325.937.660

269.212.959

-

242.963.620

13.375.100

102.397.350

13.588.200

99.427.925

217.927.312

398.894.082

294.022.887

-

232.972.400

18.040.050

136.674.838

21.725.600

158.614.750
200.996.150

223.126.100
247.734.524

435.825.460
577.289.812

415.254.642
565.491.377

-

333.277.492
462.804.154

34.266.600
49.804.100

185.682.875
206.258.030

18.296.000
23.547.958

425.029.011

398.047.138

1.058.884.473

911.667.841

-

749.560.246

205.981.362

316.533.950

25.155.270

712.863.259

607.859.664

1.990.100.666

1.460.426.360

-

1.290.977.001

554.216.038

560.613.530

94.983.462

1.289.836.749

670.755.000

3.392.202.393

2.212.732.923

1.471.943.340

1.524.390.920

1.419.099.087

975.283.380

166.800.171

2.152.330.626

2.224.056.957

5.241.936.329

3.621.295.084

3.128.891.630

2.271.884.189

2.228.058.720

1.429.257.483

274.409.000

4.767.710.805

5.816.762.147

12.265.376.232

8.438.243.934

8.468.851.802

4.228.343.999

4.412.143.275

2.790.903.759

772.806.000

6.209.509.149

2.015.477.608

17.324.143.495

12.569.491.349

12.837.446.717

2.050.325.963

7.990.175.450

2.490.906.383

1.067.266.000

7.510.204.000

3.160.000

37.923.055.507

29.527.688.386

26.837.446.717

6.219.867.787

11.948.564.501

4.541.395.914

2.624.716.500

11.467.232.155

476.828.326

95.901.116.004

91.852.257.789

89.801.845.759

5.377.228.014

22.063.004.049

6.803.240.050

6.223.954.760

11.128.770.905

8.808.318.923

164.885.887.882

138.097.949.643

162.423.241.147

3.716.818.470

66.306.310.965

6.658.254.800

11.010.860.000

47.544.736.750
58.564.702.675

23.353.882.392
25.446.853.456

282.879.117.247
229.947.949.556

254.105.758.129
290.117.279.554

258.025.663.989
227.102.782.761

38.940.000

124.331.733.155
143.728.807.171

78.871.645.479

43.918.680.927

348.223.177.856

366.050.501.157

1.225.600.000

30.198.462.173
20.178.318.000

246.072.988.463

310.711.597.961

198.574.088.558

41.779.275.789

905.931.380.333

623.647.684.939

722.381.262.114

391.917.397.979

107.252.957.531

221.536.697.800

868.068.947.210

635.557.750.714

884.855.711.919

514.196.540.473

116.108.846.229

347.972.289.673

3.052.542.232.312

1.265.442.935.875

2.465.720.026.913

979.149.104.210

215.897.870.226

Kurum, her iki grubun istekleri arasında bir denge gözetir gibi görünmektedir.
Komite üyelerine göre, resmi ilan ve reklamların dağıtımı ile ilgilenecek bir Kurum,
basın üzerindeki siyasi denetimi dizginleyeceği gibi, Türk basınında “bir tröstün”
oluşumunu da engelleyecekti.
DP döneminde basın ve reklamcılar tarafından tecrübe edilen, reklam ve ilanların
dağıtımının siyasal iktidarca yakından denetlenmesi olgusu, Basın İlan Kurumu yasasında belirlenen ölçütler çerçevesinde aşılmaya çalışılmıştır. Kurum, 1980 yılına
kadar hakkaniyete uygun bir biçimde resmi ilan ve reklam dağıtmıştır.
Ancak 1980’li yıllar basın açısından en az siyasal iktidarların denetimi kadar tehlikeli bir durumu beraberinde getirmiştir. Bu dönem, neo-liberal politikalarla belirlenen politik, toplumsal ve ekonomik ciddi bir dönüşümün yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu yeni dönemde, Türk basını tekelleşme olgusu ile tanışmıştır. Tekelleşme yoluyla büyüyen, yatırım imkânlarını arttıran ve giderek güçlenen İstanbul gazeteleri,
1990 yılından başlayarak Kurum’un dağıttığı resmi ilan ve reklam gelirlerinin paylaşımında, sayısal azlığına karşın tirajlarının yüksekliği nedeniyle Anadolu gazetelerinin birkaç katı pay almaya başlayacaktır.
Anadolu’da ise birçok yerel ve bölgesel gazete tekelleşme eğiliminin yarattığı yapıya direnemeyip ya kapanmak ya da İstanbul gazetelerinin “yerel uzantıları” olmak
zorunda kalacaklardır. Basın İlan Kurumu’nun ise bu yeni yapı karşısında sessiz kalGazeteciler Cemiyeti
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dığı, kendini yeniden yapılandırmadığı görülmektedir. Kurum’un ilan ve reklam dağıtma ölçütleri aynı kalmıştır. Kurum’dan edinilen veriler incelendiğinde, tiraj, ebat,
kadro vb. kriterler ışığında, gazete ve dergilere dağıtılan ilan ve reklamlarda yasada
belirlenen çerçevenin aynı biçimde devam ettirildiği görülmektedir. Bu ölçütlerin
küresel ölçekte yaşanan tekelleşme eğilimi karşısında, küçük ölçekli yayınların piyasada var olabilme/var kalabilme koşullarını gerçekleştirme için değiştirilmemesi,
“tröstleşmenin önüne geçme amaçları ile yola çıkan bir Kurum’un, Anadolu basınına
verdiği ilan ve reklamların yeterli olmaması sonucunu doğurmaktadır. Kurum ile
ilgili Anadolu basınının ilan ve reklam alma ölçütlerine dair herhangi bir düzenleme
yapılması yolu seçilmezken, İstanbul çıkışlı büyük gazete gruplarının ilan ve reklamlardan aldığı büyük pay herhangi bir sorgulamanın ana konusu olamamaktadır.
Gazetelerin yayın hayatlarını devam ettirebilmesinde, ilan ve reklam gelirlerinin
satışlardan elde edilenden daha büyük ve önemli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bununla birlikte, giderek büyüyüp gelişen ve başka sektörlerde yatırımları bulunan gazete sahiplerince çıkarılan İstanbul gazeteleri için artık, her yıl Kurumca
belirlenen bir fiyat karşılığında verilen resmi ilanların, söz konusu ilanlara ayrılan
alanın daha yüksek bir fiyatla özel ilan için verilebilecek olması nedeniyle, eski
önemi kalmamış olabilir. Gerçi bu durum, 2003 ekonomik krizi döneminde yaşandığı
gibi, yüksek tirajlı gazetelerin kriz dönemlerinde tekrar resmi ilan alma yönünde heveslerini belirtmeleri ile değişikliğe uğrayabilmektedir. Çünkü Basın İlan Kurumu,
kriz ortamında birçok reklam verenin yapamadığını yapıp, ilan ve reklamların ücretini gününde ve nakit olarak ödemektedir. Bununla birlikte, kriz öncesinde büyük ölçekli gazetelerin Kurum’u tercih etmeyişleri olgusu göz önünde bulundurulduğunda,
kriz koşulları atlatıldığında söz konusu durumun tekrar yaşanacağını düşünmek yanıltıcı görünmemektedir. Dolayısıyla belki de yapılması gereken, Basın İlan Kurumu’nun kuruluş mantığına ya da diğer bir ifadeyle kendi başına ayakta kalamayan
gazetelere destek verme ve tekelleşmeye yol açacak gelişmelerin önünü kesme amacına uygun olarak; bugün özellikle Anadolu’da çıkan ve değişik sektörlerde yatırımları bulunmayan gazetecilerin sahip olduğu gazeteler için, Kurum’un ve resmi ilanların hâlâ önemini koruduğunu gerçeğinden yola çıkarak düzenlemelerin yapılmasıdır.
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1

982 yılı başlarında Güneri Cıvaoğlu’nun 60 kişilik bir gazeteci-yazar kadrosu ile
Güneş’i yayımlamak için Tercüman’dan ayrılmasından sonra Tercüman’ın sahibi
Kemal Ilıcak gazetedeki çalışma odasının yerini değiştirir; büyük pencereli bir odaya
geçer. Çalışma masasını da pencerenin tam karşısına koydurtur. Bütün gün dışarıyı
seyrederken, değişikliğin nedenini soranlara “Güneş’in batışını daha iyi izlemek
için” yanıtını verir.
Kemal Ilıcak o günü göremedi, ancak Güneş, tıpkı Ilıcak’ın söylediği gibi kısa ve
ilginç bir yayın sürecinden sonra battı. Güneş’ten geriye kalanlar ise Türk basınının
1980’ler boyunca yaşadığı dönüşümü anlamak açısından önemlidir.
Ankara’dan İstanbul’a: Yerelden ulusala
Güneş’in ilk sayısı 1982 yılı Şubat’ında İstanbul’da yayınlanmış olmasına rağmen, gazete ilk kez 19 Mayıs 1964 tarihinde Ankara’da çıkarılmaya başlanan İktisat
ve Piyasa isimli bir gazetenin imtiyaz hakkının alınıp ulusal bir gazete haline getirilmesi ile doğmuştur.
İktisat ve Piyasa’nın kurucusu Turhan Bilgin, sahibi ise Nevvar Bilgin’dir. Bu
gazetenin ismi 1974 yılında Güneş olarak değiştirilir. Bu tarihten itibaren Güneş’in
künyesinde sahibi Ülkü Bilgin, yazı işleri müdürü ise halen (Ankara) Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olan Nazmi Bilgin görülür. Nazmi Bilgin, Güneş isminin İktisat ve
Piyasa’nın da kurucusu olan babası Turhan Bilgin tarafından Sun isminden esinlenerek konulduğunu söylemektedir.
Güneş’in ilk sayısı 6 sayfa, siyah-beyaz ve 100 kuruş olarak abonelere dağıtım
usulü ile satılmaktadır. Sarı basın kartı sahibi 10 gazeteci çalışmaktadır. 1975’ten
1982’ye kadar künyede Bilgin soyadına sahip birçok kişinin ismi görülebilir. O yıllarda Güneş muhafazakâr demokrat bir dünya görüşünü savunmaktadır. Bu yıllarda
Güneş’te CHP-MSP koalisyonunu eleştiren ve Demirel’i öven yazılara sıkça rastlanılmaktadır.
Güneş 24 Aralık 1974’de İstanbul’a taşınır. Bu değişikliğin nedeni gazetede şöyle
açıklanır: “Yayınları ile hür, demokratik ve milliyetçi Türkiye idealine ayak uydurabilmek amacıyla İstanbul’da yayınlanmaya devam edeceğiz”.
Nazmi Bilgin’e göre Güneş’in İstanbul’a taşınma nedeni günlük gazetelerin AnGazeteciler Cemiyeti
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kara’da yaşamasının zorlaşması ile reklam ve ilan bulmada yaşanan güçlüklerdir.
Ancak bir süre sonra Güneş’in İstanbul’da yayınını sürdürmesi olanaksız hale geldi.
Emin Karaca, Güneş’in İstanbul’da satışı düşen, Babıâli deyimiyle “naylon gazete”
halinde kapalı devre yayınına devam eden bir gazete olduğunu yazar (1988:362).
Gazete 1982 yılında Ahmet Kozanoğlu ve Ömer Çavuşoğlu isimli iki genç iş
adamınca satın alınır. Ancak bu iki iş adamının arkasında bir medya profesyoneli
olan Güneri Cıvaoğlu vardır. Cıvaoğlu yeni Güneş’in genel yayın yönetmeni ve yüzde 35’lik hisse ile ortaklarından biridir.
Güneş’te Çavuşoğlu-Kozanoğlu dönemi
Güneş’in bu iki iş adamı tarafından satın alınarak yeniden yayınlanmaya başladığı
1980’li yıllar aslında dünyada ve Türkiye’de neo-liberalizm rüzgârlarının esmeye
başladığı yıllardır. Ekonomide neo-liberalizm, siyasal alanda ise yeni sağ ile temsil
edilen politikalar bu dönemin egemen anlayışını oluşturmaktadır. İngiltere’de
Thatcher’ın ABD’de Reagan’ın temsil ettiği neo-liberalizm Türkiye’de 24 Ocak
1980 ekonomik kararları sonrası IMF, Dünya Bankası ve uluslararası finans kuruluşları aracılığı ile izlenen ekonomik, sosyal, politik eylemlerle etkisini göstermiştir.
1980’li yıllar aynı zamanda Türkiye’nin yakın siyasal tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisidir. Bunun nedeni 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ve bunu izleyen askeri rejim döneminin ülke siyasal yaşamında çok derin izler
bırakmasıdır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir askeri darbe ile yönetime el koyduğu bu sürecin arkasında, 24 Ocak 1980 kararlarının siyasal, ekonomik, sosyal yaşamdaki uygulamalarının izleri vardır. 1980’lerin başında yaşanan tüm bu ekonomik
ve siyasal gelişmeler, yazılı basın içerisinde yeni bir yapılanmanın kapılarını aralamıştır. Bu dönemde görülen en önemli değişim, basının sermaye yapısı ile hedef ve
önceliklerindedir. 1980’lerin ilk yarısında gazeteler ya ticari ve sanayi faaliyette bulunan ve gazetecilikle ilgisi bulunmayan sermayedarların eline geçmeye başlamış ya
da mesleğin içinden gelen ve ilk ticari deneyimi gazete yayımcılığı olan gazete sahiplerinin başka alanlarda da ticari faaliyetlerine kaynaklık etmiştir (Balaban,
1999:99). 1980 sonrası yazılı ve görsel basında iki gelişme evresinden söz edilebilir;
ilk dönem holdinglerin medyaya girişi, ikinci dönem ise medyanın holdingleşmesidir
(Ekzen,1999:88-91). Bu bağlamda Milliyet’in 1979 yılında bir iş adamı olan Aydın
Doğan’a satılmasının ardından yine iş adamı olan Ahmet Kozanoğlu ve Ömer
Çavuşoğlu tarafından satın alınan Güneş, 1980 sonrası sermayenin basına yönelme
sürecinin ilk örnekleri arasında gösterilebilir.
Güneş’in yeni sahipleri olan Ahmet Kozanoğlu ve Ömer Çavuşoğlu, 24 Ocak
sonrası gelişen sermaye gruplarından birinin ortaklarıdır. Ömer Çavuşoğlu,
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1950’lerdeki DP iktidarının Bayındırlık Bakanlarından Muammer Çavuşoğlu’nun
oğlu, Tercüman’ın sahibi Kemal Ilıcak’ın eşi ve gazetenin yazarlarından Nazlı Ilıcak’ın kardeşidir.
Ahmet Kozanoğlu ise tek parti dönemi romancılarından Abdullah Ziya
Kozanoğlu’nun ailesindendir. İnşaat müteahhitliği yapan bu ikili devlet ihalelerinden
sonra, yine devlet katkıları ve teminat mektupları ile Arap ülkelerinde, özellikle de
Libya’da inşaat işleri alıp büyük paralar kazanmışlardır. Müteahhitlikten edindikleri
birikimle banka ve bankerlik işine başlayan bu grup önce yerel bir banka olan Afyon
Terakki Servet Bankasını satın alarak “bankacılık, sanayi, nakliyat, ihracat dörtgenine oturan bir grup haline gelmiş, diğer yandan da Elâzığ İktisat Bankasını satın alarak Odibank adı altında faaliyete geçirmiş, Hisarbank isminde bir banka ve Eko Yatırım adlı bankerlik şirketi kurmuşlardır.
Kozanoğlu-Çavuşoğlu grubu 1982-1983 yılları arasında adından en çok söz ettiren grup olacaktır (Kahraman, 1996:215-216). Bankacılık ve inşaat sektöründen büyük paralar kazanan bu grubun basın sektörüne girişi öncelikle ekonomik etkilere yol
açacaktır. 1980’li yılların başında gazetecilerin önemli bir bölümü güvence sıkıntısı
çekerken, Türk basını transferler ve yüksek ücretler döneminin açılışına Güneş’in
yayın ve iş politikası ile tanık olmuştur (Sağnak,1996:107).
Her iki iş adamını askeri yönetim döneminde bir gazete yayınlamaya yönelten sebepler arasında 1980 sonrası henüz yeni şekillenmeye başlayan ekonomik-siyasi değişimler ile bu yeni düzenden pay kapma arayışında basının gücünün fark edilmeye
başlanması aranabilir. Ayrıca sıkıyönetim koşullarında ve Sıkıyönetim Kanununun
yeni bir gazete çıkartmayı zorlaştıran maddelerinin var olan bir gazetenin imtiyazının
satın alınmasında etkili olduğu düşünülebilir. Nazmi Bilgin bu iki iş adamının yeni
bir gazete çıkarmak yerine var olan bir gazetenin imtiyazını devralmalarının öncelikle ekonomik nedenlere dayandığını söylemektedir. Yeni bir gazetenin resmi ilan alabilmek için iki yıl beklemesi gerekmektedir. Oysa Güneş zaten resmi ilan alan bir
gazetedir. Bu yeni yayımlanmaya başlayan bir gazete için önemli bir güvence demektir.
Güneş’in ortaklarından olan ve henüz Güneş çıkmadan önce bir fikir aşamasında
iken en önemli düşünsel katkıyı sağlayan kişi ise Güneri Cıvaoğlu’dur. Cıvaoğlu,
artık kendi gazetesini çıkarmayı istemektedir. Bu amaçla 1981 yılından itibaren çeşitli yollar dener. Önce Ahmet Kozanoğlu ve Ömer Çavuşoğlu ile birlikte Yeni
Asır’ın sahibi Dinç Bilgin’i ikna ederek, Yeni Asır’ın yarısını satın alarak gazeteyi
İstanbul’a taşımayı ve ulusal bir gazete haline getirmeyi teklif ederler. Ancak bu durum Dinç Bilgin tarafından olumlu karşılanmaz. Dinç Bilgin daha sonra bu ortaklığa
girmemesinin nedenini Çavuşoğlu-Kozanoğlu gibi uzaktan yakından basın ile ilgisi
Gazeteciler Cemiyeti
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olmayan birileri ile ortaklığa girmeye cesaret edememesi olarak açıklar (Münir,
1993:156). Cıvaoğlu, genel yayın yönetmeni olduğu Tercüman’dan 60 kişilik bir
kadro ile ayrılarak Güneş’in başına geçer. Bu durum daha sonra Güneri Cıvaoğlu’nun Tercüman’ın içini boşalttığı söylentilerine neden olacaktır. Geniş bir kadro
oluşturmak amacıyla öncelikle farklı dünya görüşlerine sahip gazetelerden yazar ve
muhabir transferleri yapılır. O döneme göre oldukça astronomik sayılabilecek ücretlerle Güneş’e geçen gazeteciler diğer gazetelerde çalışan meslektaşlarının aldıkları
ücretleri de etkilemişlerdir. Cıvaoğlu’na göre gazeteye çağrılan kişiler kendi alanlarından seçilmiş en iyi gazeteciler olduklarından ücretleri de mesleki kariyerleri düşünülerek hesap edilmiştir. Güneş’in uyguladığı ücret politikası Babıâli’de bir kırılma
yaratır. O dönemde Babıâli’de bazı önemli gazeteler sanki birer tröstmüş gibi davranmaktaysa da Güneş’in yayınlanmaya başlaması ile birlikte gazeteciler için başka
gazetelerin de iş alanı olabileceği anlaşılmıştır.
Güneş’te kadronun oluşturulması ve teknik hazırlıkların tamamlanmasından sonra
büyük bir tanıtım kampanyası başlatılır. Bu kampanya o dönemin en büyük reklam
ajanslarından biri olan Ada Ajans’a yaptırılır. Kampanyanın maliyeti yaklaşık üç
buçuk milyar Türk Lirası’dır. Kahraman’a göre, o tarihe dek, Türkiye’de daha önce
tanık olunmayan sokak gösterileri, televizyon reklamları, İstanbul Boğazında ışık
oyunları ile yürütülen reklam kampanyası ile toplumun görkem ve şatafatla şoke
edilmesi amaçlanmıştır (1996:215).
Güneş yayın yaşamına başladığı ilk gün, beklenmedik bir başarı elde eder. Bir
milyon basılan ilk günün ardından Güneri Cıvaoğlu Güneş’in sabahın erken saatlerinde bittiğini, pek çok okuyucunun ilk sayıyı alamadığını, o sabah çok erken saatlerde Günaydın’ın sahibi Haldun Simavi’nin kendisini arayarak bayilerde gazete tükendiği için Taksim’de büyük kavgaların yaşandığını haber verdiğini söyler. Güneş’in ilk gün gösterdiği satış başarısı, yapılan tüm reklam ve tanıtım kampanyalarının etkili olduğunu göstermiştir. Güneş, bundan sonraki günler için de ilk yakaladığı
tirajı devam ettirmeyi hedefler. Güneş’’n ilk yayınlandığı günkü tiraj başarısının arkasında başarılı bir reklam kampanyasının yanında o güne kadar Türk basınında görülmedik yoğunlukta uygulanan lotarya ve promosyon uygulamasının da etkisi vardır.
Güneş’in ilk sayısında yayınlanan Kenan Evren’in mesajında sunulduğu gibi yalnızca kamuoyu oluşturmak değil, devletin ve milletin bütünlüğü yönünde inanç birliği yaratmak amacına uygun olarak devletçi bakış açısı başlangıçtan itibaren devam
ettirilir. Kenan Evren’in tebrik mesajı 1982 siyasi ortamında mevcut gazetelerin bile
her gün pek çok müdahale ve kapatılma tehlikesi ile yayınına devam ettiği bir dönemde Güneş’in kendine yüklediği ve ona yüklenen misyonu da ifade etmesi bakı596
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mından önemlidir. Güneri Cıvaoğlu’na göre Güneş, Türkiye’de ulusal barışı yaratacak, bütün demokratik görüşleri aynı çatı altında toplayacak bir gazetedir. 12 Eylül’den sonra Türkiye’de herkes terörden bıkmıştır. İnsanlar barış ve huzur istemektedir. Güneri Cıvaoğlu’na göre Güneş’in bu modeli daha sonra ANAP tarafından
uygulanacaktır.
Güneş: Sermayeler arası çıkar çatışmasında önemli bir silah
1980 sonrası sermaye mevcut düzenden daha çok pay kapma mücadelesi yaşarken pek çok çıkar çatışması da gözler önüne serilir. Bunun bir örneği de 1982 Mart
ayı sonlarında iyice su yüzüne çıkan Güneş’in de sahibi olan Çavuşoğlu-Kozanoğlu
grubu ile Çukurova grubu arasındaki çatışmadır.
Çukurova grubunun para ve finans alanında Yapı Kredi, Uluslararası Bank, Pamukbank, Genborsa gibi mali kuruluşları, Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubunun ise
Hisarbank ve Eko Yatırım gibi önemli şirketleri vardır. Çukurova’nın yurtdışı müteahhitlik kurumu Baytur, Çavuşoğlu-Kozanoğlu Grubunun müteahhitlik şirketi ile
aynı alanda faaliyet göstermektedir. 1981 yılında 10’u aşkın gıda tesisini alan
Çavuşoğlu -Kozanoğlu grubu bu sektörde de Çukurova’yı kendisine önemli bir rakip
olarak görmektedir. İş makineleri pazarlamacılığında da çokuluslu iki ayrı tekelin
Türkiye temsilcisi olan bu iki grup pek çok alanda birbiri ile rakip hale gelmiştir
(Sönmez, 1992:295).
Sahip olduğu basının gücü ile Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubu Çukurova grubu hakkında ele geçirdiği bilgileri Güneş’te yayınlamayı ve böylece rakibini zayıflatmayı
ve iki grubun ortak faaliyet gösterdiği sektörlerde lider olmayı hedeflemektedir. Bu
dönem Güneş’in sahiplerinin ticari ilişkilerinin Güneş’te çıkan haberler üzerine etkili
olduğu daha sonra Güneri Cıvaoğlu’nun “Benim pek katılmadığım bazı haberler ve
yayınların yanı sıra ortaklarımın ticari ilişkileri nedeni ile zorlanma yarattığı bir
‘Karamehmetler Olayı’ yaşanmıştır” sözleri ile de kabul edilir.
24 Ocak Kararları sonrası yaşanan yeni ekonomik yapılanmanın ilk uygulamaları
1981 yılı sonunda ve 1982 yılında başlayan bir dizi banker iflasları ile kesintiye uğrar. Bankerlik sistemi 1982 yılı ortalarında tamamen çöker. Bu finansal çöküş
Hisarbank, Odibank, İstanbul Bankası gibi küçük bankaların batması ve sermaye
piyasasının önemli bir kısmını elinde bulunduran Banker Kastelli’nin iflası ile sonuçlanır.
Piyasada birbiri ardına banker iflasları yaşanırken basında bu iflaslar ile ilgili pek
çok haber yer almaktadır. Ancak bu haberlerin diğer gazetelerde verilişi ile Güneş’te
verilişi arasında bazı farklılıklar göze çarpar. Hürriyet ve Cumhuriyet gibi gazeteler
hükümetin vatandaşı yüksek faize yönelttiği ve gerekli yasal düzenleme sağlamadan
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bir güven ortamı yaratıldığını vurgulayarak siyasetçileri ve ekonomi yönetimini eleştirirken; Güneş’te hükümete ve sisteme yönelik eleştirilere rastlanmamaktadır. Batan
sistemin 24 Ocak Kararları ile bağının kurulmasından kaçınılarak, insanlara “endişeye gerek yok” mesajı verilmiştir. Bu iyimser tablonun nedeni Güneş’in patronları
olan Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubunun bankacılık ve bankerlik sistemi ile olan ilişkilerinde aranabilir.
Örneğin Kastelli ile Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubu arasında görünenden çok daha
ileri bir bağ vardır. Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubunun gelir kaynaklarından birisi de
Hisarbank’ın sertifika satışlarıdır. Hisarbank, yasaklanmış olmasına rağmen Kastelli
başta olmak üzere kimi bankerlere sertifika satışına devam etmiştir. Örneğin o günlerde Hisarbank, Kastelli’nin bütün kuruluşlarına kredi açmış görünmekte, Kastelli
de aldığı kredilerle Hisarbank’tan sertifika alıp satmaktadır (Çölaşan, 1985:294).
Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubunun bir diğer bankerlik kuruluşu olan Eko-Yatırım’a ait
sertifikaların satışı ise Güneş aracılığı ile dağıtılan ve daha sonra Eko-Yatırım’da
sertifika haline dönüştürülen kuponlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Güneş’in Mehmet Ali Yılmaz’a satılması
Türkiye’de 1980’li yıllarda tekelleşme hızlı bir gelişme gösterirken, 1983 yılı içerisinde gerçekleşen bankalar operasyonu ve sonrasında pek çok küçük ve orta boy
firma ile bazı holdingler iflas etmişlerdir. Bu sermaye gruplarından biri de Güneş’in
sahibi olan Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubudur. Devlet tarafından bu gruba ait
Hisarbank’a el konulmasının ardından Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu yurtdışına kaçar ve gıyaplarında Türkiye’de çeşitli davalardan yargılanırlar, haklarında
tutuklama kararı çıkar.
Bu durum ne gazete okuru ne de çalışanlarının alışkın olduğu bir tablodur ve bazı
yazarlar ve muhabirler gazeteden ayrılma kararı alırlar. Genel yayın yönetmeni Güneri Cıvaoğlu buna engel olmak ve tepkileri biraz yumuşatmak amacıyla Güneş’in
sahipliğini üstlenir. Ancak gazete mali açıdan zor durumdadır ve satın alacak birileri
aranmaya başlanır. Aranan kişi kısa süre bulunur. Trabzonlu, inşaat sektöründe şirketleri bulunan ve genç bir iş adamı olan Mehmet Ali Yılmaz Güneş’i 1983 yılı Aralık ayında satın alır. Kahraman’a göre Güneş, Kozanoğlu-Çavuşoğlu döneminde
Hisarbank’a borçlandırılarak kurulmuştur. Banka batarken geriye kalan varlıkları
borç ve alacakları ile birlikte Güneş de devlete geçmiş olmaktadır. Mehmet Ali Yılmaz’ın devletle ilişkileri oldukça iyidir, Güneş’in Ziraat Bankası’na dolayısı ile devlete olan borçları da uygun taksitlere bağlanıp Mehmet Ali Yılmaz’a teslim edilir
(1996:218).
Mehmet Ali Yılmaz, çevresinde içine kapanık, çekingen bir insan olarak tanın598
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maktadır. Ancak Güneş’i satın alması ile birlikte hayatında yeni bir sayfa açılır. Ona
atfedilen “mafya babalığı”, “yer altı dünyasının karanlık adamı” gibi sıfatlardan kurtulur, smokini ile yüksek sosyetenin davetlerine, devlet adamlarının toplantılarına
çağrılan gazete patronluğuna terfi eder. Örneğin Güneş’in yayın hayatına başlamasının beşinci yılı kutlamalarında baş davetli olan Turgut Özal ve Semra Özal’ın yanında objektiflere verdiği poz ertesi gün gazetenin birinci sayfasında yayınlanır.
Mehmet Ali Yılmaz, Güneş’i basına duyduğu ilgiden dolayı almış olduğunu belirtmiş olmasına karşın, Güneş’in sahibi olduğu dönemde geliştirmiş olduğu siyasi
ilişkiler ilerleyen yıllarda siyasete aktif bir kişi olarak katılmasının yollarını açmıştır.
Yılmaz 1991-1995 yılları arasında DYP’den milletvekilli seçilmiş ve Devlet Bakanı
olarak görev yapmıştır.
Güneş’in Mehmet Yılmaz’a satılması ile birlikte gazetede genel yayın yönetmeni
olarak görevine devam eden Güneri Cıvaoğlu, 9 Mayıs 1984’de Güneş’ten ayrılır.
Neden, Mehmet Ali Yılmaz’ın Güneş’e hâkim olmak ve kendi iş dünyasındaki insanları gazetenin yönetimine sokmak istemesidir. Kısa süre sonra Yılmaz Güneş’e yeni
bir genel yayın yönetmeni aramaya başlar. Tan’ın genel yayın yönetmeni Rahmi Turan, patronu Haldun Simavi ile problemlerinden dolayı Tan’dan ayrılma aşamasındadır. Dünya’nın sahibi ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent, Rahmi Turan’ı Mehmet Ali Yılmaz ile tanıştırır. Mehmet Ali Yılmaz, Rahmi Turan’a Güneş’in
başına geçmesi için 50 milyon transfer parası ve yüklü bir maaş teklif eder. Ancak
Rahmi Turan, Dinç Bilgin’e söz verdiğini söyleyerek bu teklifi reddeder (Münir,
1993:24).
Güneri Cıvaoğlu’nun ardından önce Nezih Demirkent’in genel yayın yönetmenliğinde Oktay Ekşi başyazar olarak Güneş’te başlar. Ancak 1985 Mart ayında Mehmet
Ali Yılmaz tirajlarda yaşanan düşüşten dolayı Güneri Cıvaoğlu’nu tekrar Güneş’e
çağırır. Cıvaoğlu Güneş’te yaklaşık bir buçuk yıl daha çalışır. Bu süre sonunda da
tamamen ayrılır. Cıvaoğlu’na göre, bu son ayrılışın nedeni siyasidir. Turgut Özal’ın
kızı Zeynep Özal’a hediye edilen Jaguar otomobil ile ilgili olarak Güneş’te çıkan
haberler nedeni ile Mehmet Ali Yılmaz üzerinde siyasi baskı kurulmuştur.
Cıvaoğlu’nun Güneş’ten ayrılıp Sabah’ta yazmaya başlamasının ardından yerini
Milliyet’ten Mehmet Barlas alır. 1987 Eylül ayında, siyasi yasakların kaldırılması
amacıyla yapılan halkoylaması öncesinde DYP’yi iktidarın en güçlü adayı olarak
gören ve bu yönde yayınlar yapan Güneş, bu halkoylamasının hemen arkasından yapılan 29 Kasım 1987 genel seçimlerinden birinci olarak çıkan ANAP’ın gazabına
uğrar. Tercüman ve Günaydın ile birlikte Güneş’in de kamu kesiminden gelen ilan
gelirleri kesilir. 1987 Halkoylaması ve arkasından yapılan genel seçimlerin sonuçları
Güneş’in tercihlerinde bir değişimi de ifade eder. Mehmet Ali Yılmaz bozulan denGazeteciler Cemiyeti
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geleri onarmak için Turgut Özal ile diyalog kurmaya çalışsa da başarılı olamaz (Kahraman, 1996:222). Özal’a yakın bir isim olan Mehmet Barlas’ın genel yayın yönetmeni olarak Güneş’in başına getirilmesi bu diyalog çabalarından birisi olarak yorumlanabilir. Ayrıca Özal’ın, Güneri Cıvaoğlu’nun Demirel ile yaptığı bir telefon görüşmesi hakkında kendisine sorulan soruya “Onları Güneri Cıvaoğlu kendine göre
uyduruyor... Devam etsin.” şeklinde cevap vermesi üzerine Güneri Cıvaoğlu Özal’a
cevap olarak “Bu suçlamayı ne kendimize ne de 25 yıllık gazetecilik geçmişimize
yakıştırırız. Ayrıca bu üslup Sayın Özal’a hiç yakışmıyor” diyerek Güneş ve Özal
arasındaki uzaklaşmayı yansıtır. Mehmet Barlas ile birlikte Güneş yönünü tekrar
ANAP’a doğru kaydırır. Bu dönemde Mehmet Barlas’ın yazılarının ana konusu da
iktidar, yani ANAP ve Turgut Özal’dır.
Güneş’te Mehmet Barlas döneminin en önemli olaylarından biri, Mehmet Barlas’ın isminin “iş takipçisi gazeteci” olarak çıkmasına neden olan bir gelişmedir.
Olay Mehmet Barlas ve Mehmet Ali Yılmaz’ın Bedrettin Dalan’a bir ihale konusunda baskı yaptığı iddiasının Sabah’ta yayınlanması üzerine patlak verir. Güneş bu haber üzerine Sabah’ın sahibi Dinç Bilgin ve ailesinin geçmişine ait bazı iddialar yayınlar. Sabah ise Mehmet Ali Yılmaz’ın Kürt İdris, İnci Baba, Dündar Kılıç gibi
mafya babaları ile beraber çekilmiş fotoğraflarını “Yer altı dünyasının basına el attığının kanıtı olarak” yayınlar. Barlas 1988 yılı Mayıs ayında Güneş’ten ayrılır. 1989
yılı Mart ayında ise daha önce birçok kez sorunlar yaşadığı Sabah’ta yazmaya başlar.
Güneş’in Asil Nadir’e satılması ve batışı
İngiliz vatandaşı, Kıbrıslı bir iş adamı olan ve tarım, gıda, tekstil, elektronik, denizcilik, turizm gibi farklı alanlarda yatırımları bulunan Asil Nadir, 1988’de Türkiye’de bazı gazeteleri satın alarak sektöre girer. Önce 1988’de Haldun Simavi’nin
sahibi olduğu Günaydın’ı 40 milyar liraya ve arkasından da altı yerel iki ulusal gazeteyi satın alır (Paran, 1992:38). Bu dönemde Asil Nadir’in Türk basınına girişi Güneş’te “Asil Nadir Günaydın’ı aldı” başlığı ile duyurulur. Haberin devamında Asil
Nadir’in yapılan anlaşma ile Günaydın’ın dışında Veb Ofset grubuna bağlı Tan, Kocaeli, Sakarya, Konya Yeni Meram, Adana Express, Ankara Ulus, Kıbrıs ve Ekonomik Bülten’in de sahibi olduğu bilgisine yer verilir. Böylece Asil Nadir basının büyük patronları arasında yerini alır. Ayrıca Asil Nadir’in Türk basınına girişi ile Türk
basınında tekelleşme ve uluslararası sermayenin girişinden açıkça söz edilebilir
(Dalbudak, 2001).
Asil Nadir, bu ilk atağının ardından 1989 yılı başında Güneş ve Gelişim dergi
gruplarını da alarak Türk basını içerisindeki yayılmasını sürdürür. Günaydın’ın satın
alınmasına benzer şekilde birçok soru işaretleri ile dolu olarak, Güneş’i Mehmet Ali
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Yılmaz’dan 80 milyon dolara satın alır. Bu fiyatın Güneş’in asıl fiyatının yaklaşık 10
katı olduğu söylenir. Asil Nadir, Güneş’i liberal, özgürlükçü, batılı bir gazete haline
getireceğini, farklı bir gazete yapacağını söylemektedir. Metin Münir, Asil Nadir’in
basın sektörüne girmesinde dönemin Başbakanı Turgut Özal ile oğlu Ahmet Özal’ın
büyük rolü olduğunu Sabah’ın Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu’ya dayanarak
belirtmekte ve “Onlar basından çok şikâyetçiydiler. Kendilerini destekleyecek bir
gazete peşindeydiler. Asil Nadir’in çok parası olduğunu, Türkiye’de büyük yatırımlara girdiğini, Türkiye’den büyük paralar beklediğini görüp onu ustaca bu işin içine
çektiler. Bu işin bir tarafında muhakkak Turgut Özal Bey’in kendisi vardır” demektedir. Asil Nadir’in basın sektörüne girmesinden birkaç ay sonra Özal, Resmi Gazete’de bir hükümet kararı yayınlatarak gazetelerin televizyonda promosyon yapma
yasağını kaldırır. Mutlu’ya göre Özal yasağı Nadir’in gazetelerinin önünü açmak için
yapmıştı (1993:175). Asil Nadir, Güneş’i alınca herkesin dikkati bu girişime çekilir.
20 Şubat 1989 tarihinden itibaren de Güneş’in künyesinden Mehmet Ali Yılmaz’ın ismi çıkartılır. Bu dönemde Güneş’in 80 milyon dolara yani gerçek fiyatının
yaklaşık on misline satıldığı bilinmesine karşın Mehmet Ali Yılmaz, bu satıştan çok
zarar ettiğini söylemektedir. Güneri Cıvaoğlu’na göre ise Güneş çok büyük paralarla
satılmış ve bu satıştan çok büyük kârlar elde edilmiştir. Güneş’i satmaya bir anda
karar verdiğini söyleyen Mehmet Ali Yılmaz, bunun nedenini ise şöyle açıklar:
“Özal’ın 2,5 gazete kalacak gibi açıklamaları vardı. Kimi kastettiğini tam anlamıyordum ama sanırım beni değildi. Siyasetçilerin medyadan bazı beklentileri
oluyor. Ben her zaman objektif olmaya çalıştım. Kasti ve inadına bir habercilik
yaptırmadım. Gazetecilerin işine de pek karışmadım. Benim çalışanlarıma kapım
her zaman açıktı. Sorunların rahatça ifade edilebileceği bir ortam sağladım. Bir
patron-çalışan ilişkisi yerine o müessesenin bir parçası olarak birlikte çalıştık. Tarafsızlık, objektiflik ve gerçeklik benim için önemlidir. Ama kimi zaman hatalarımız, siyasilerin hoşuna gitmeyen yönlerimiz olmuştur” (M. Ali Yılmaz’la Görüşme).
Asil Nadir’in parlak dönemi 1991’de İngiltere’deki işlerinin bozulması üzerine
sona erer. Hakkında sahtekârlıktan dava açılarak bütün hesaplarına el konulur. Türkiye’de satın aldığı gazeteler bir süre reklam, promosyon ve lotaryacılık ile tirajlarını
korumaya çalışırlarsa da gelen para kesilince büyük sorunlar baş gösterir (Kahraman,
1996:226). Günaydın ve Tan gazetelerinde çalışanlar sekiz aylık maaş, ikramiye ve
yaklaşık 50 milyar tutarında kıdem tazminatını alamadıkları için direnişe geçerler.
Yönetime el koyarak Yeni Günaydın ve Süper Tan’ı çıkarırlar. Haziran 1993’te her
iki gazeteyi de Bekir Kutmangil adında bir iş adamı satın alır. Çalışanları Güneş’i
kurtarmak için her yolu denerler. Örneğin Güneş’in yazarlarından Cengiz Çandar
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Asil Nadir ile görüşmek için Londra’ya gider. Asil Nadir hakkında dava açılmış ancak tutuklanmamıştır. Cengiz Çandar, Asil Nadir’e: “–Nadir Bey, Güneşsizin smokininizdir. Smokininize sahip çıkın” der. Ancak Asil Nadir’in smokinini düşünecek
hali kalmamıştır, o can derdindedir (Kahraman, 1996:226). 6 Mart 1992’de Güneş’in
yayınına süresiz ara verildiği açıklanır. Gazetede çalışan 263 kişi kendilerine önceden haber verilmediği gerekçesiyle gazeteden bir süre daha ayrılmazlar (Topuz,
1996:164). Güneş ile ilgili çalışanlarının alacak ve tazminat davaları uzunca bir süre
daha devam eder.
Mehmet Ali Yılmaz, Güneş’in kapanmasını şu sözleriyle değerlendirecektir:
“Satarken aslında bunun Güneş’in sonu olabileceğini hiç aklıma getirmemiştim. Ama daha sonra baktık ki rüzgârlar başka yönlerden esmeye başladı. Bizim
büyük uğraş, alın teri ve para kayıpları ile bir yerlere getirdiğimiz gazete kapandı.
Çok üzüldüm.” (M. Ali Yılmaz’la Görüşme)
Güneri Cıvaoğlu, kendisi ayrıldıktan sonra Güneş’te yaşanan süreci “Güneş gazetecilerin elinden gazeteci olmayanların eline geçti ve daha sonra da küçüle küçüle
sona yaklaştı” sözleri ile tanımlar. Cıvaoğlu Güneş’in kapanışı sonrası hissettiklerini
ise şöyle ifade eder: “‘Üzüldün mü’ derseniz bilmiyorum. Bilinçaltımda üzüldüm
belki de. Güneş’in benden sonraki dönemi beni çok ilgilendirmedi. Çünkü bu Güneş
benim Güneş’im değildi ve çalışan herkese karşı borcumu ödemiştim” (G. Cıvaoğlu
ile görüşme).
Güneş battı, ya sonra?
1980’li yılların başından itibaren Türkiye’nin iktisat politikalarındaki değişikliklerle beraber önce yazılı basından başlayarak genel olarak medya alanına doğru sermayenin yatırımları artmaya başlamıştır. Bu anlamda Güneş, daha önce toplumun
tanık olmadığı genişlikte bir reklam kampanyası; gazeteci, yazar ve teknik ekibe
ödenen büyük transfer ücretleri ve yüksek maaşlar ile medya alanına yapılan yoğun
bir sermaye yatırımının başlangıcını temsil emektedir. Bu süreçte Güneş’in yeni biçimiyle yayınlanabilmesi için ne kadar harcama yapıldığı kesin olarak bilinmemekteyse de bunun çok ciddi bir rakam olduğu düşünülebilir.
1980’li yıllar basının kendi içinde büyük değişimleri yaşadığı yıllardır. Öncelikle
Güneş büyük transfer ücretleri ile maaşlar ödeyerek oluşturduğu kadrosu ile Babıâli’de dengeleri değiştirmiş, diğer gazetelerin de kendilerini değiştirme ihtiyacı içerisine girmelerine neden olmuştur. Tiraj arttırma kaygısı ile o güne kadar uygulanmamış yoğunlukta bir promosyon ve lotarya uygulamasına başlamıştır. Ancak yoğun
promosyon uygulamaları sonrası yükselen tirajlar uygulama bittiğinde düşmüştür. Bu
durum Güneş’in satışlarında promosyon ve lotaryanın çok etkili olduğunun ve sabit
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bir Güneş okuyucu kitlesinin oluşmadığının göstergesidir.
Güneş, 1990’lı yıllarda birçok gazetenin temel yayın politikası içerisinde olan siyasi görüşü ne olursa olsun her okura hitap etmek anlayışını 1980’li yılların başında
önce birçok farklı gazeteden transfer ederek oluşturduğu yayın kadrosu ile “geniş bir
yelpaze oluşturma”, “her görüşten insanı kucaklama”, “dört eğilimi birleştirme”,
“güler yüzlü olma”, “kavgadan uzak durma”, “ilerici-demokrat” olma gibi söylemleri ilk olarak kullanarak bir anlamda öncü olmuştur. 1990’lı yıllarda Sabah, Yeni Yüzyıl, Radikal gibi gazetelere hâkim olan bu anlayış; 2000 yılında Hürriyet’te Ertuğrul
Özkök’ün Hürriyet gibi kitle gazetelerinin amacının bir süpermarket yaratmak olduğu yönündeki söylemi ve “Her görüşten insan olacak, ancak okur istediğini okuyacak” sözleri ile ifadesini bulmuştur (Bali,2002:223).
Güneş sayfa yapısındaki dinamizm, bol renkli fotoğraf kullanımı, başlıklarda kullanılan dil ile fotoroman, çizgi roman gibi görsel unsurları sık kullanmak gibi yeniliklerin basın içerisindeki uygulayıcısı olmuştur. Güneş, 12 Eylül askeri darbesi ertesinde, sıkıyönetim koşullarının hâkim olduğu ve gazetelerin bir baskı ortamında, kapatılma riski ile yayınına devam ettiği bir siyasi ortamda yayın hayatına atılmıştır.
Bu dönemde Güneş, sıkıyönetim kararları ve askeri çevreler ile bir çatışma yaşamamıştır. Güneş’in 1982-1989 yılları arasına damgasını vuran iki patron ve üç yayın
yönetimi dönemi vardır. Ancak genel olarak bu değişiklikler Güneş’in yayın politikasında, tercih ve yönelimlerinde belirgin bir değişiklik yaratmamıştır. Güneş yayınlandığı günden itibaren 1980’li yılların politikalarını destekleyen bir gazete olmuş,
iktidar ile ilişkilerini bozmaktan kaçınmıştır.
Güneş’in birinci dönemi “Çavuşoğlu/Kozanoğlu Dönemi” olarak adlandırılan ve
24 Ocak 1980 sonrası ekonominin yavaşça şekillendiği, sermayenin basın alanına
ilgisinin arttığı bir dönemdir. Bu süreçte Güneş, 1980 sonrası ekonomik ve sosyal
yaşamın düzenleyicisi olan 24 Ocak Kararlarının Türkiye için bir “dönüm noktası”
olduğunu savunmuş ve bu kararları değerlendirirken ülkenin 24 Ocak 1980 öncesi
içinde olduğu “kötü”şartların göz önünde bulundurulmasını istemiştir. 1982 yılı ortalarında banka ve bankerlik sisteminin girdiği bunalım ve birçok bankerin batması
sürecinde bu olayların 24 Ocak Kararları sonrası uygulanan serbest faiz politikaları
ile bağının kurulmasından kaçınılmış, okuyuculara “endişeye gerek yok” mesajı verilmiştir. Güneş bu dönemde ekonomik sistemi ve hükümeti asla eleştirmemiştir.
Kastelli’nin yurtdışına kaçması ve Türkiye’de yaşanan mahkeme süreci Güneş’te
geniş yer tutmuş, ancak bu haberler bir tür polisiye olay olarak sunulmuştur. Güneş’e
göre bankerlerin çöküş nedeni bu sistemin bir hukuk disiplini altında olmamasıdır.
Hükümetin yarattığı güven ortamının insanları paralarını bankerlere yatırmaya yönelttiğine dair bir eleştiriye rastlanmaz.
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Güneş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yapılış gerekçelerini ve sonuçlarını eleştirmekten uzak durmuş, ülkede yaşanan “kavga ve kaos” ortamına son verdiği ve
“huzuru” sağladığı gerekçesi ile desteklemiştir. 1982 Anayasası Güneş’e göre yeni
bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Anayasanın çoğunluk oyları ile kabul
edilmiş olması ve Kenan Evren’in cumhurbaşkanı seçilmesi ise halkın artık geçmişe
dönmek istemediğinin göstergesidir. Güneş, Kenan Evren’i rejimin ve istikrarın koruyucusu olarak görmüş, varlığının meşruiyetini hiç tartışmamış ve iyi ilişkilerini
devam ettirmiştir.
Güneş, 1983 yılında iktidara gelen ANAP hükümeti ve Turgut Özal’ın uyguladığı
politikaların 1985 yılına kadar olan bölümünün her zaman arkasında olmuş, 1985’ten
sonra ise iktidara karşı yumuşak bir eleştiri üslubu ile “uyarıcı” rolünü üstlenmiştir.
Ancak Güneş’e göre Özal ekonomi politikaları açısından yeri doldurulamayacak,
alternatifsiz bir liderdir. Bazen çevresindeki bazı kimselerin etkisi altında kalarak
yanlış kararlar almakta, basın ile gereksiz kavgalara girmekte, üslubunu ayarlayamamakta olsa bile siyaseti onsuz düşünmek mümkün değildir.
Mehmet Ali Yılmaz’ın Güneş’i satın alması ile başlayan dönem basının kâr sağlamanın yanı sıra siyasi itibar sağlamanın da araçlarından biri olduğunun anlaşıldığı
bir süreçtir. Sahip olduğu gazete ile siyasi arenada bir yer edinen Mehmet Ali Yılmaz, basın alanında kazandığı bu desteği ileriki yıllarda kendisi de siyasete girerek
pekiştirmiştir. Böylece 1980’li yıllarda kurulan basın-sermaye-siyaset ilişkisinin
üçayağı da tamamlanmıştır. Güneş, bu dönemde de iktidar ile ilişkilerini bozacak
polemiklere ve direkt iktidarı hedef alacak tartışmalara girmekten uzak durmasına
rağmen, “gazetecilik adına” yaptığı bazı uygulamalar ile (Jaguar olayı gibi) iktidarın
gazabına uğrayabilmiştir. Bu tür gerilimlerin hemen ertesinde ise bu ortamı yumuşatmak için iktidarı öven bir tutum takınmıştır.
Aslında Güneş, ülkede yaşanan gelir dağılımındaki dengesizlik, işsizlik oranındaki artış, asgari ücretin düşüklüğü, giderek artan pahalılık gibi halkın karşı karşıya
olduğu sorunlara sayfalarında yer verirken bile asıl olarak Özal’ın bakışını bu yöne
çekmek, Özal’ın kendine çekidüzen vermesini sağlamak amacını taşımaktadır. Bunu
yaparken, Özal’ın enflasyonu dizginlediği, uluslararası kuruluşlarda Türkiye’nin itibarını yükselttiği, ihracatı arttırdığı gibi başarılı bulduğu birçok uygulamasını saymaktadır. Güneş’in muhalefet anlayışı iktidarın karşısında değil, onun çok yakınında
olarak ve onu yaptığı bazı hatalara karşı önceden uyarmak biçiminde şekillenmiştir.
Zaten basının görevi de “uyarmak”tır. Güneş halkın yanında olmak, halkın sözcüsü
olmak, sert muhalefet yapmak gibi bir kaygı taşımaz.
Bütün bu özellikleri nedeniyle Güneş, Türk basın tarihi içerisinde önemli değişimleri temsil eden, 1980 sonrası neo-liberal uygulamaların ve yeni basın anlayışının
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temsilcisi sayılabilecek bir gazetedir. 1989 yılı sonrası, yani Asil Nadir’in patronluğu
dönemi ise uluslararası sermayenin Türk basınına girişi ve Güneş’in de içinde bulunduğu birçok gazeteyi satın alması ile 1990’lı yıllara damgasını vuracak tekelleşme
olgusunun da önünü açmıştır. 1990’lı yıllarda basın sektöründe yaşanacak olan tekelleşme ve gazeteci-patronların yerini iş adamı patronların aldığı günlerin ilk işaretleri
seksenli yıllarda ve Güneş’te görünür.
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T

ürkçe dışı basın, cumhuriyet döneminde nitelik ve nicelik açısından önemi ve
etkisi eskiye oranla azalmakla birlikte günümüze kadar varlığını sürdüren bir
olgudur. Osmanlı İmparatorluğu’nda basın hayatı Fransızca gazetelerle başlamıştı.
Cumhuriyet dönemine kadar bu yayınları İngilizce, Almanca, Rumca, Ermenice ve
başka dillerde toplam 22 dilde yayınlandığı tespit edilen gazeteler izlemiştir. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte ülkedeki Batılılara ait yayın organlarının pek çoğu ortadan kalkmıştır. Bunun temel nedeni cumhuriyet idaresinin yarı sömürgeci yapıya
tam anlamıyla son verme isteğiydi. Başından beri yeni yönetim milliyetçi bir politika
izlediğinden Avrupa emperyalizminin temsilcisi olan kuruluşlar ülkeyi terk etmek
zorunda kaldı ve onların güdümünde olan Türkçe dışı basın da giderek etkisini yitirdi.
Osmanlı döneminde Türkçe dışı basının gözdesi olan, cumhuriyete kadar daha
çok Levanten ve azınlıkların tekelinde bulunan Fransızca basın, rejimle birlikte tam
anlamıyla kabuk değiştirir. Mali destek aldıkları çevrelerin çıkarları yerine yeni Türkiye’nin çizgisini izlemek zorunda kalır. Mütareke döneminde (1918-1922) eskileri
ve yenileriyle 40’a yakın Fransızca yayın varken bunlar hızla azalır. Koloğlu’na göre
Tanin’in, Cumhuriyet’in, Akşam ve Millet’in Fransızca nüshalar yayınlamaya başlaması yeni yönetimin Fransızca okuyan kesimi kendi etkisi altına alma arzusunun
göstergesidir. 1925’te toplam tirajı 66.000 olan İstanbul basını içinde Fransızca basın
beşte birini oluşturuyordu (1994:337). Zaman içerisinde sadece İstanbul gibi Fransız
hükümetinin desteklediği bir gazeteyle, Türkiye’deki Fransızca okuyabilenlere seslenen Türk uyruklu azınlıkların yayımladığı gazeteler ve Türkçe gazetelerin Fransızca
baskıları okunur olmuştur (Alemdar, 1978:7). İstanbul’da Journal d’Orient’in
1971’de yayın hayatının son bulmasıyla Türkiye’de Fransızca basın da son bulmuştur (Koloğlu, 1994:336-338).
Türkçe dışı basın kapsamında yer alan Osmanlı tebaasını oluşturan Rum, Ermeni,
Yahudilerin çıkardığı yayınlarsa 1950’lerin ortalarına kadar varlıklarını ve sınırlı da
olsa etkilerini sürdürdüler. Lozan Antlaşmasıyla bu gruplar azınlık statüsünde değerlendirilmeye başlanınca bu grupların çıkardıkları yayınlar da “azınlık basını” olarak
adlandırıldı. Azınlık basını erken Cumhuriyet döneminde sayıca ve tiraj olarak ulusal
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basın içerisinde önemli bir yere sahipti. 1932 yılında ulusal gazeteler yüzde 80.3’lük
bir tiraj oranına sahipken azınlık basını yüzde 19.7’lik bir paya sahipti. Sözü edilen
dönemde azınlık basınını oluşturan Musevi basını yüzde 7.1, Ermeni basını yüzde
6.6, Rum basını da yüzde 6’lık bir payı oluşturuyordu. (Bali, 2002).
Rum Basını, mütareke ve işgal yıllarında (1918-1923) Venizelos yanlısı politik
bir tutum sergilediği için yeni rejimle birlikte pek çok gazete kapatıldı, pek çok Yunan gazeteci Yunanistan’a sığındı. Bununla birlikte İstanbul Rum basını çok geçmeden kendini toparlamaya yeni duruma adapte olmaya başladı. 1925 yılında çıkan
Apoyevmatini (Akşam) cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü Rum gazetesi oldu
(Türker, 2003:4-6). 2014 yılında maddi imkânsızlıklar nedeniyle gazetenin 90 yıllık
yayın hayatına son verildi. 1923’ten 1941’e kadar yayınlanan Rumca gazetelerin sayısı oldukça fazla olmasına rağmen büyük bir kısmının ömrü kısa sürmüştür. Bu yıllar arasında İstanbul’da 28 Rumca gazete ve dergi ortaya çıkmıştır (Koloğlu,
1994:354). Bu gazeteleri ayakta tutan gelir ise gazetelere verilen ilan ve reklamlar
olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’daki Rumca gazeteler zor günler geçirerek yok olma tehlikesiyle karşılaşmışlardır. Özellikle Varlık vergisi gazetelerin niceliksel azalışını açıklayabilecek niteliktedir. 1950 sonrasında DP’nin iktidarı sırasında
kısmi özgürlük havası Rum basınını da olumlu yönde etkilemişken 6-7 Eylül Olayları olarak bilinen eylemden sonra Rumca gazeteler yayınlarına 10-15 günlük bir ara
vermek zorunda kalmışlardır. Bundan sonra Rumca basının değişim ve gelişiminde
Türk-Yunan ilişkileri belirleyici olmuştur. Kıbrıs sorunu İstanbul’daki Rum nüfusun
azalmasına zemin hazırlamıştır. Azalan nüfusa paralel olarak gazeteler ve tirajları da
çok büyük kayıplara uğramıştır (Türker, 2003:6-8). Günümüzde 1977 yılında yayın
hayatına başlayan İho İstanbul’daki Rum basını temsil etmektedir.
Osmanlı döneminde Fransız basınından sonra gelen Ermenice basın cumhuriyet
döneminde de sayısı azalmakla birlikte siyasi, edebi, kültürel nitelikli yayınlarına
devam etmiştir. 1950’lere kadar da İstanbul’da ciddi nitelikte bir Ermeni basınından
söz etmemiz mümkündür. Günümüzde Ermeni basınını Jamanak, Nor Marmara,
Agos ve Luys Magazin yayınları temsil etmektedir.
Yahudi basını İbranice ve Ladino1 olmak üzere iki koldan ilerlemiştir. Ebüzziya
Osmanlı sınırları içerisinde Yahudilerin 102 gazete ve dergi çıkarttıklarını, bunlardan
86’sının İmparatorluk devrinde, 16’sının 1923 sonrası yayınlandığını belirtir
(1985:43). Cumhuriyet sonrası Yahudi İspanyolcasıyla gazete yayınlamaya devam
1

Judeo Espanyol ya da Ladino denilen ve Osmanlı İmparatorluğuna İspanya’daki zulümlerden kaçarak gelen Yahudilerin
kullandıkları dil. İstanbul’daki Yahudi Cemaati tarafından günlük yaşamda kullanılan bu dilde çok sayıda gazete ve dergi
yayınlanmıştır.
Gazeteciler Cemiyeti
607

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Türkçe dışı basın

eden İstanbul Yahudileri, Latin harflerini kullanmaya başlamışlardır. Bu gazetelerin
zamanla bir bölümü Türkçe yayınlanmıştır (Ovadya, 1994:399). Günümüzde Yahudi
cemaati tarafından üç yayın çıkartılmaktadır: Göztepe Kültür Dergisi, Tiryaki ve Şalom.
Osmanlı döneminde son derece etkili olan yabancı dilde basın Cumhuriyet rejimiyle birlikte eskisi gibi ticari ve siyasi olayları etkileme gücünü ve önemini yitirmiştir. Günümüzde azınlıkların çıkartmış oldukları gazeteler dışında Fransızca, İngilizce, Almanca gibi farklı dillerde yabancıların çıkarttıkları yayınlar artık bulunmamaktadır.
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amanak ve Nor Marmara uzun yıllar Türkiye’de yaşayan Ermeni toplumuna seslenen iki önemli yayın organıydı. 1990 yıllarda dünyada ve Türkiye’de ortaya
çıkan gelişmeler -Sovyetler Birliği’nin dağılması, mikro milliyetçilik hareketlerinin
hız kazanması, “azınlık hakları”, “kimlik”, “diaspora”, “çok kültürlülük” vb. kavramların tartışılır hale gelmesi, Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi- 1996 yılının
Nisan ayında Jamanak ve NorMarmara’nın yanında yeni bir gazetenin ortaya çıkmasına yol açtı: Agos. Bu gazete farklı bir dil ve yayın politikası ve gazetecilik anlayışı
ile kendinden çok söz ettirecektir.
Agos bir cemaat gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır. Kapalı bir toplum olarak gördüğü Türkiye’deki Ermeni cemaatinin sorunlarını dile getirip, “yaşadığı toplumla uyum sağlamasında aracı olma” rolünü üstlendiğini söyleyen gazete, “Ermeni
dilinin, tarihinin, kültürünün tanıtılmasını” da kendine misyon edinmiştir (Agos, 25
Şubat 1996).
Türkçe ağırlıklı yayımlanan gazete verdiği Ermenice eklerle yeni nesle Ermeni
dilini öğretme kaygısı taşımaktadır. Yayına başladığında sekizi Türkçe, iki sayfası
Ermenice olan gazete, günümüzde 20 sayfası Türkçe, dört sayfası Ermenice olarak
yayımlanmaktadır. Gazetenin tirajı ilk sayısında 2600’dür. İlk altı ay sonunda tiraj
3500’e, abone sayısı da 600’den 1800’e çıkmıştır. Gazetenin tirajı ikinci yılın sonunda 5000’e yükselir. Gazeteye yurtdışından abone olanların sayısı da 900’e ulaşmıştır.
Gazetenin kurucusu Hrant Dink’in öldürülmesini takip eden hafta 27 Ocak 2007 tarihli sayısında gazete 30 bin basılır ve Türkiye’nin dört bir tarafına dağıtılır. Eylül
2008 tarihinde 8000 tiraja sahip olan gazetenin Mayıs 2017 tarihinde basılı ve internet ortamında abone sayısı toplam 7000’dir. Haftalık olarak yayımlanan gazete her
ayın son haftası Kitap/գիրքisimli bir de kitap eki çıkartmaktadır.
Gelişen teknoloji sayesinde gazete internet üzerinden de takip edilmektedir. Genel yayın yönetmeni Dink’in cinayete kurban gitmesinin ardından gazetenin web
sitesi hızla değiştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Agos internet ortamında Türkçe, Ermenice ve İngilizce olmak üzere üç ayrı dilde okuyucusuna yayın hizmeti vermektedir.
Gazetenin28 bin dolar ana sermaye ile kurulduğu ve bu sermayenin kurucular tarafından karşılandığı, bir süre sonra bu paranın kuruculara iade edildiği bilgisi gazeGazeteciler Cemiyeti
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tenin 10. yılında kamuoyuna açıklanır (Agos, 3 Mart 2006). Gazetenin 1996 yılından
19 Ocak 2007 tarihine kadar genel yayın yönetmeni Hrant Dink’tir. Hrant’ın öldürülmesinin ardından gazetenin başına Etyen Mahçupyan gelir, Mahçupyan yaklaşık
üç yıl süren görevini 2010 yılında Rober Koptaş’a bırakır. Rober Koptaş ise beş yıl
sürdürdüğü genel yayın yönetmenliğini 2015 yılında Yervart Danzikyan’a devreder.
Agos’ta haber ve köşe yazılarında ağırlıklı olarak yer alan konular; Türkiye’de
yaşayan Ermeniler ve diğer azınlık grupları; çok kültürlülük, ulus devlet ve küreselleşme tartışmaları; tarihsel olaylar bağlamında 1915 Olayları, Varlık Vergisi Uygulamaları, 6-7 Eylül Olayları; Türkiye’deki Ermeni cemaatinin sorunları (1936 Beyannamesi, Vakıf yönetimi, Cemaat okulları, Ermeni dilinin kullanımı ve Patrikhanecemaat ilişkileri) ve Agos’un Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Avrupa Birliği
ilişkileri şeklinde listelenebilir.
Agos’un yirmi yıllık genel politikası incelendiğinde, 1990’lı yıllardan itibaren
uluslararası alanda yaşanan ve Türkiye’nin iç politikasına da yansıyan azınlık ve
azınlık hakları ile ilgili gelişmeler gazetenin öncelikli gündem maddelerini oluşturur.
Gazete haber ve yorumlarında Türkiye’deki azınlıklara yönelik uygulanan politikaları eksik ve yanlış görüp eleştirmekte; azınlıkların topluma entegre olması, kimliklerinin, kültürlerinin ve haklarının korunması, sorunlarının çözülmesi için istek ve önerilerde bulunmaktadır. Türkiye’deki azınlıklar içerisinde özel olarak Ermenilere ağırlık
verir. Gazete ilk yıllarında Türkiye’de Ermeni olmanın zorluklarını yansıtmaya çalışır. Kapalı bir toplum olarak nitelendirdiği Ermenilerin kim olduğunu, sorunlarının
neler olduğunu tartışır. Daha sonra Ermeni olmanın ne demek olduğunu kendi inşa
etmeye başlayacaktır.
Agos’un yayın politikasında bir süreklilik izlediği görülmektedir. Fakat uluslararası konjonktür, bunun Türk siyasal hayatına yansımaları ve Ermeni cemaati içinde
yaşanan gelişmeler Agos’u yayın hayatına başladığı yıllarda topluma kendini kabul
ettirebilmek ve tepkilerini üzerine çekmemek için seçtiği konularda ve bu konuları
işleyiş biçiminde dikkatli davranmaya zorlamıştır. Gazetenin, toplumca kabul görmeye başlayıp, Türkiye’deki Ermeni toplumumun temsilcisi konumuna yükselmesiyle manşete taşıdığı konuların işleniş biçiminde farklılaşma yaşanmıştır.
Agos’un çizgisinin belirlendiği ve değişime uğradığı en önemli nokta Türkiye
Ermeni Patrikhanesi ile kurduğu ilişkilerdir. Başlangıçta cemaatin dinsel eğilimlerini
yansıtan Agos, kendi okur kitlesini yarattıktan sonra laik/sivil bir duruşun savunucusu olmuş ve bu nedenle de Patrikhane ile çeşitli sorunlar yaşamıştır. Gazetenin kurulmasına çok büyük destek veren Patrik II. Karekin’nin 10 Mart 1998’de ölümünden sonra, Türkiye Ermeni Patrikliği makamına Mesrob Mutafyan seçilir.
Mutafyan’ın, II. Mesrop ismiyle Türkiye Ermenileri Patriği seçilmesinden bir süre
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sonra, Agos’un Patrikhane ile ilgili yayın politikası köklü biçimde değişecektir. Gazete ve Patrikhane’nin ilişkilerinde kimi zaman düzelmeler yaşanmışsa da 2006 yılından itibaren Patrik II. Mesrop ve Hrant Dink arasındaki kişisel ilişkiler bir daha
düzelmeyecek kadar bozulmuştur.
Küreselleşme sürecinin sonucu olarak “ulus devlet”in ortadan kalkmasını bir zorunluluk olarak niteleyen gazete, bir yandan da bağımsızlığını yeni kazanan ve tarih
sahnesine bir ulus devlet olarak yeniden çıkan Ermenistan’ın ekonomik ve siyasal
olarak güçlenmesini savunur. Türkiye Ermenilerinin Ermenistan’ın bir “moral parçası” olduğunu ve bu durumun üzerinde yaşadıkları ülkeye ihanet olmadığının altını
çizen gazete, Türkiye’nin en önemli sorunu olarak da demokratikleşmeyi göstermektedir.
“1915 Ermeni Soykırımı Yasa Tasarıları”nın Avrupa ve Amerikan parlamentolarında görüşülmesi ve yasalaşması sürecinde, Türkiye ile Ermenistan’ın kendi arasında çözmesi gereken bir sorun olarak gördüğü bu duruma, üçüncü ülkelerin karışmasını istemeyen gazete; Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Türkiye’ye dayatılan
demokratikleşme önerilerini ise memnuniyetle karşılar.
Kendisini ve gazetesini “solcu, devrimci, sivil toplumcu, laik” olarak tanımlayan
Dink, sadece Ermenilerin değil, Türkler ve Kürtlerin de hem çalıştığı hem de okuduğu bir gazete dediği Agos’un gerektiğinde Patrikhaneyi uyarmak görevini de üstlendiğini ileri sürer. Bu boyutuyla Agos, cemaat gazetesi olma özelliğinin ötesinde bir
konuma ulaşmış ve diğer Ermenice gazetelerden çok farklı bir yapıya bürünmüştür.
Türkiye gündemine ilişkin pek çok haberi internet web sitesinden ve sosyal medya
hesaplarından takipçilerine duyurmayı kendisine misyon edinmiştir.
Gazete, Ermeni sorununu tabu olmaktan çıkartmak için çalışmakta bu amaçla,
1915 yılında yaşananları tartışmaya açmaktadır. Agos yazarlarına göre, 1915 bir soykırımdır. Ancak soykırımın sonuçlarını ve günümüze yansımalarını, Ermenistan
Devleti ve Diaspora’dan farklı değerlendirmektedirler. Soykırımın üçüncü ülkelerce
politik bir malzeme olarak kullanılmasına tepki gösteren Agos, sürekli olarak konunun Türk ve Ermeni toplumları tarafından diyalog ile çözümlenebileceğinin altını
çizmektedir. Gazete yazarlarına göre diyalog ortamının gerçekleşmesi için –başta
Türk kamuoyu ve devleti olmak üzere– her iki tarafın da, 1915’de yaşanan olayları
tabu olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir. Gazete bu doğrultuda 1915 olaylarını sürekli olarak gündeminde tutmaktadır.
(Ayrıntılı bilgi için: Hülya Eraslan, Agos (1995-2005) Türkçe-Ermenice Bir Gazetenin Tarihi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı, No:5, 2007)
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Agos’da Etyen Mahçupyan dönemi: 2007-2010
Hülya Eraslan

B

u yazı Agos’un kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in 2007 yılında
öldürülmesinden sonra 26 Ocak 2007’de onun yerini alan Etyen Mahçupyan
yönetimi sırasında gazetede yaşanan yayın politikasındaki değişiklikleri değerlendirmek için yazılmıştır. Değerlendirmeler Mahçupyan’ın Şapparigce köşesinde yazdıkları ile Agos imzalı başyazıları1 ve Mahçupyan’ın internete ve yazılı basında çıkan röportajları üzerinden yapılmıştır.
1996 yılında İstanbul’da cemaat gazetesi olarak yayın hayatına başlayan Agos,
10’uncu yılının sonunda kurucusuyla anılır hale gelmiştir. Hrant Dink’in öldürülmesiyle Agos dikkatleri üzerine çekmiş, Türkiye ve dünya kamuoyu tarafından tanınan
bir yayın organı haline dönüşmüştür. Hrant Dink’in ardından Etyen Mahçupyan’nın
gazetenin başına geçişi koşulların yaratmış olduğu bir zorunluluktur. Kendisine Agos
çalışanları tarafından Hrant’ın mirasına sahip çıkma misyonu verilmiştir.2
Her iki genel yayın yönetmeni Agos için farklı politikalar benimsemişlerdir. Ermeni cemaatinin sivil lideri haline gelen Hrant Dink, gazetesini de Ermeni cemaatinin sesi yapmış, yazdıkları ve çizdikleriyle Türkiye ve dünyanın dikkatini çekmeyi
başarmıştır.
Etyen Mahçupyan ise gazetenin artık farklı bir misyon taşıdığını düşünerek
Agos’u cemaat gazetesi kimliğinin ötesine taşıyıp onu dışa açık bir gazeteye dönüştürme politikasını benimsemiştir. Hrant Dink Agos aracılığıyla kapalı bir toplum olarak gördüğü özelinde Türkiye Ermenilerinin genelinde azınlıkların sorunlarını Türkiye gündemine taşıyıp, çözüm üretmeye çalışırken, Etyen Mahçupyan Türkiye’nin
sorunlarını gazete aracığıyla Ermeni cemaatine aktarma çabasına girişmiştir. Agos’un
yayın çizgisindeki değişim üzerine düşünürken zamanlama dışında her iki yöneticinin farklı sosyo-ekonomik kökenden geldiklerini, farklı dinsel kimliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.
Hrant Dink ve Agos
1990’lı yılların gelişmeleri “azınlık hakları”, “demokrasi”, “diaspora”“kimlik”,
1

Etyen Mahçupyan 2 Şubat 2007’den 25 Aralık 2009 tarihine kadar Hrant Dink’in “Şapparigce” adını verdiği köşesinde
yazılarını yayınlayacaktır.
2
Etyen Mahçupyan ile internet sitesinde yapılan bir söyleşi. http://www.argun.org/page/11/?s=des (güncellenme tarihi: 13
Mayıs 2010)
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“çok kültürlülük”, “mikro milliyetçilik”, “öteki”, “postmodernite” gibi kavramların
tartışılmasını getirdi. Türkiye’de yaşayan Ermeni cemaati de bu gelişmelerin etkisiyle, kimliklerine, kültürlerine, dillerine, tarihlerine sahip çıkmak adına 25 Nisan 1996
yılında İstanbul’da Agos adlı bir gazete yayınlamaya başladı.3
Agos, Türkiye Ermeni cemaatinin çıkarmakta olduğu Jamanak (1908) ve Nor
Marmara (1940) gazetelerinden farklı bir dil, yayın politikası ve gazetecilik anlayışıyla yola çıkmıştı.
Agos, kapalı bir toplum olarak gördüğü Türkiye’deki Ermeni cemaatinin yaşamsal sorunlarını kamuoyunda dile getirip, onlara çözüm arama görevini üstlenmişti.
Gazete Ermenice okur-yazar olmayan kesimin de cemaatin sosyal yaşamında aktif
olarak yer alabilmesi ve yeni neslin Ermenice öğrenebilmesi için Türkçe ağırlıklı
Ermenice ekli bir dil politikası benimsemiştir. Ermeni dilini, tarihini ve kültürünü
Türkiye’ye tanıtmak misyonunu da hedef belirlemişti.4
Hrant Dink yönetimindeki Agos’un süreklilik izleyen bir yayın politikası vardı.
10 yıl süresince, devletin Türkiye’deki Ermenilere ve diğer azınlıklara uyguladığı
politikaları eksik ve yanlış görüp eleştirerek, azınlıkların topluma entegre olması;
kimliklerinin, kültürlerinin ve haklarının korunması; sorunlarının çözülmesi için istek ve önerilerde bulunmuştu.
Türkiye’deki Ermeni cemaatin siyasal, kültürel, sosyal, ekonomik, eğitim ve dinsel sorunlarına vurgu yaparak hem devletin bu konulara ilgisini çekmeye çalışmış
hem de cemaatin sorunlarına daha bilinçli yaklaşması için uğraş vermiştir. Agos’un
yayın politikasındaki en köklü değişim Patrikhane ile kurmuş olduğu ilişkide yaşanmıştır.
İlk yıllarında Türkiye Ermeni Patrikhanesi ile iyi ilişkiler içinde olan gazete, kısa
bir süre sonra sivilleşme ve laik bir duruşun savunucusu haline gelmiş, gerektiğinde
gazetenin Patrikhaneyi uyarmak gibi bir misyonu olduğunu da hatırlatmıştır. 1915
Olayları/Ermeni sorunun Türkiye için tabu olmaktan çıkarılması gerektiğini savunan
gazete ve Dink, yaşananları soykırım olarak satır aralarında yineler.
Hrant Dink, Ermeni sorununun Türkiye ve Ermenistan arasında geliştirilecek bir
diyalog süreci ile çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Konun üçüncü ülkeler tarafından parlamentolara taşınmasından duyduğu rahatsızlığı söyleyerek diaspora ile benzer bir yaklaşım içerisinde olmadıklarını da dile getirmişti. Kendisini ve gazetesini
“solcu, devrimci, sivil toplumcu ve laik” olarak tanımlayan Dink, 10 yılsonunda cemaatin sivil liderliğine soyunmuş, gazetesi de Ermeni cemaatinin sesi olmakla birlikte cemaat gazeteciliği aşıp Türkiye’de ve dünyada söyledikleriyle dikkat çeken bir
3

25 Şubat 1996 tarihinde Agos’un tanıtım sayısı numarasız olarak yayınlanmıştır.
Agos, 25 Şubat 1996.
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gazeteye dönüşmüştü.
Agos yazarı Oşin Çilingir, Dink’in ölümünün ardından yaptığı bir değerlendirmede Agos’un Türk basın tarihi açısından önemli bir olgu olduğunu, Ermeni cemaatini
içe dönük, sinik ve edilgen, irrasyonel yapıdan etkin, hakkını arayan rasyonel bir
topluluğa dönüştürdüğünü öne sürer:
“Hrant, demokrat kimliğini ağır ağır ama sağlam adımlarla inşa etti. Onun demokratlaşma sürecini Agos’un genel içeriğindeki ve makalelerindeki değişimde
gözlemek mümkündür. Önce Hrant, sonra Agos değişti. Agos, cemaate yönelik bir
gazete olmaktan çıkarak zamanla bütün Türkiye’ye hitap eden bir gazeteye dönüştü. Bence bu gazete, Türk basın tarihinde istisnai bir olay, bir fenomendir. Öyle ki
etkisi ve yarattığı sonuçlar bakımından ele alındığında Ermeni cemaatini ruh hali
bakımından A.Ö.(Agos’tan önce) ve A.S. (Agos’tan sonra) diye iki döneme ayırmak mümkündür. Ermeni cemaati AÖ içe dönük, sinik, edilgen ve irrasyonel bir
toplum iken; AS kabuğunu çatlatmış, canlı, etkin, hakkını arayan rasyonel bir topluluğa dönüştürmüştür.”5
Etyen Mahçupyan ve Agos
Etyen Mahçupyan’ın adı gazetede 26 Ocak 2007’de genel yayın yönetmeni olarak
görünür.6 Kendisine daha önce yapılan köşe yazarlığı teklifini ‘kendisini Ermeni cemaatine yakın hissetmediği için” reddeden Etyen Mahçupyan, gazete çalışanlarının
istekleri ve arkadaşına olan gönül borcu yüzünden Agos’un genel yayın yönetmeni
olmayı kabul eder. 7
Etyen Mahçupyan gazeteye ilişkin düşüncelerini iki hafta sonra okurla paylaşır.
Bu yazıda önce Hrant’ın Agos’unu değerlendirir:
“Hrant’ın kafasında AGOS’un ilk 10 yılının sembolik bir anlamı vardı: Ermeni
cemaatinin içinden bakan, ama o cemaate biraz da dışarıdan seslenen bir gazete
olmuştu AGOS. Bu ülkede bir azınlık mensubu olarak vatandaş kalabilmenin ancak onurlu bir duruşla mümkün olabileceğini göstermiş, öte yandan aynı onurlu
tutumun cemaat içi meselelerde de korunması gerektiği noktasında hayli titiz davranmıştı AGOS’un yayın politikası açısından cemaatin demokratik haklarını savu5

Oşin Çilingir, “Krikor Zohrab’dan Hrant Dink’e Yüzyıllık Yalnızlık”, Agos, 16 Şubat 2007.
Etyen Mahçupyan 1968’de Robert Koleji’nden lise eğitimini tamamladı. 1972’de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun oldu ve aynı üniversitedeki işletme alanında yüksek lisansını 1974’te bitirdi. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin iktisat bölümünde, uluslararası iktisat alanındaki ikinci yüksek lisansını tamamladı ve bu
bölümde 1977-1980 yılları arasında akademisyen olarak çalıştı. 1980-96 yılları arasında üst düzey şirketlerde yöneticilik ve
kendi kurduğu şirketlerde iş adamlığı yapan Mahçupyan, 1996 yılından itibaren entelektüel yaşama kendini adayarak, ticari
işlerine son verdi. 1995–96 yıllarında Yeni Demokrasi Hareketi içerisinde yer aldıktan sonra 1997’de Radikal’de köşe yazarı
olarak çalışmaya başladı. 2000’de Radikal’den ayrıtlıktan sonra Yeni Binyıl’da yazmaya başlamış Mayıs 2001’den itibaren
Zaman’da köşe yazarlığına geçti. 2007’de Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından bu gazetedeki sürekli yazılarını sonlandırmış
ve Agos’un genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. 26 Ocak 2007-25 Aralık 2009 tarihleri arasında Hrant Dink’in Şaparrigce
köşesinde yazmıştır. Zaman’ın yazar kadrosunda misafir yazar olarak yer alan Mahçupyan Taraf’da yazıları yayımlanmaktadır.
7
Etyen Mahçupyan ile internet sitesinde yapılan bir söyleşi. http://www.argun.org/page/11/?s=des (güncellenme tarihi: 13
Mayıs 2010)
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nulması ile cemaat yaşamında sivilleşme el ele giden unsurlar oldular hep... İlk 10
yıllık dönem Ermenilere özgüven aşılayan bir sesleniş, ama aynı zamanda Ermeni
cemaatinin sorunlarını korkmadan şeffaflaştıran bir ahlaki duruştu.”8
Yazısında Hrant Dink ile birlikte Agos’un daha iyi bir gazete olması için düşün-

dükleri değişimlerden söz eden Etyen Mahçupyan satır arasında Agos’un “kendi kabuğuna sıkışmış, esnafça yönetilmekten biraz baştan savma kaldığı” tespitini yapıp
yeni bir yapılanmaya duyulan ihtiyacın altını çizer:
“Hrant’ın kabına sığmayan enerjisi, son kertede kendi kabuklarına sıkışmış,
esnafça yönetilmenin sonucu biraz baştan savma kalmış gözüken AGOS’un yapılanmasını da masaya yatırmayı teşvik ediyordu. Ama buradaki muhtemel bir değişikliğin ille de içerikte yaşanacak bir açılımla birlikte olması gerektiğini düşünmekteydi. Geçen yıl boyunca bu konuyu çok konuştuk, sürekli aklımızın bir kenarında tuttuk ve yapılacak ilginç şeyler geliştirdikçe de yapacağımızdan eminmiş
gibi sevindik...”9
Etyen Mahçupyan Agos’un yeni misyonunu da açıklar:
“Önümüzdeki dönemin Agos’u sayfa sayısı artmış ve çok daha geniş dağıtılan
bir gazete olacak. Onlarca yeni imzayı ve taze enerjiyi yansıtacak.
“Ancak asıl değişiklik gazetenin misyonunda ortaya çıkacak Hrant’ın hayalindeki Agos’u adım adım gerçekleştirmeye çalışacağız. Ermeni cemaatine özgüven
vermekle yetinmeyen cemaat içinde özgüvenin kamusal alana taşınmasını ifade
eden bir yayın çizgisi olacak bu... Ermenilerin eşit birer vatandaş olarak kendilerini ifade ettiği, Türkiye’nin tüm meseleleri üzerine fikirlerini ortaya koyabildiği, bu
arada cemaat içindeki hastalıklı unsurları deşifre edebildiği bir platform olacak.
Ama Agos’un bir cemaat gazetesi kalıbı içinde kalacağını sanmayın... Çünkü
Agos, Türkiye’nin demokratik nüvesinin sesi, Anadolu geleneğinin taze, temiz insani yönlerinin taşıyıcısı da olacak.
“Türkiye’nin demokratlaşması, kendi içinde bir konuşma kültürü yaratması ve
bunu dünyanın gözleri önünde yaşatması Hrant’ın en derin hayaliydi. Bir gazetenin hele Agos gibi, küçük bir azınlığın kendi halindeki gazetesinin bunu becermesi kolay değil elbet. Ama bu Hrant’ın gazetesi... Ve bu gazete Hrant’ın gazetesi
gibi davranmayı bilen, onun dışında pek de anlamı olmayan bir gazete. Biz de
şimdi yanımızda onlarca dostun yüreğini almışken. “Hele bir şu işe girelim, yolumuzu buluruz nasılsa diyoruz.”10
Etyen Mahçupyan, 2 Şubat 2007’den başlayarak 25 Aralık 2009 tarihine kadar

8
9

Etyen Mahçupyan, “Agos Nereye Gidiyor”, Agos, 9 Şubat 2007.
A.g.m.

10

A.g.m.
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yaklaşık üç yıl Agos gazetesinin kurucusu ve 19 Ocak 2007 günü gazetenin binası
önünde suikasta kurban gidinceye kadar genel yayın yönetmenliğini yürüten Hrant
Dink’in “Şaparrigce” köşesinde yazdı. Bunu bir manevi görev olarak gören
Mahçupyan üç yılsonunda amacına ulaştığını söyleyerek yazıların son verdi.
“...Hrant’ın yokluğu, kucağımda bir başka manevi ‘yük’ de bırakmıştı. Onun
öldürülmesi, bu topraklara ait hakiki bir sese tahammül edemeyenlerin ilkelliğini
yansıtıyordu. Sesin sahibinin susturulmasının, sesin susturulması olmadığını göstermek gerekiyordu. O nedenle, Agos’un daha da serpilerek kurumsallaşması çok
önemliydi. Ama daha öznel bir ses olan Şapparigçe’nin yaşaması da öyle... Onu
katledenlerin, onun izlerini bir anda silmelerine müsaade edemezdik. Bu köşeyi üç
yıl sürdürmek de bana düştü. Ama artık ‘maksat hâsıl oldu’... Artık bu köşeyi var
kılmak gerekmiyor. Ne de olsa başka bir karakter, başka bir kader... Eminim aynı
tadı da vermiyor.”11
Mahpçupyan Hrant’ın gazetesinin üç yılın sonunda nasıl bir değişim geçirdiği
açıklayarak artık gazetenin tek bir kişiye ait bir kimliğe dönüşmesinin çok zor olduğunu anladığı açıkladı:
“...Agos kendi karakterinin peşinde, kendi kaderini aradığı bir ara yola girdi.
Hem değişti hem de çok fazla değişmedi... Daha fazla ‘gazete’ oldu, yüzünü
Hrant’ı heyecanlandıran siyasi misyona döndü ama bu konumu sindirmek üzere o
noktada durdu. Çünkü bir gazetenin ne olduğu ve ne olacağı, onu taşıyanların kaderleriyle bağlantılıdır. Agos artık tek bir kişinin değil, tüm çalışanlarının gazetesi
ve aldığı yön herkesin onayına, kabulüne ve sahiplenmesine muhtaç. Bundan sonra bu gazeteyi yeniden tek bir kişinin karakteriyle bağdaştırmak herhalde pek
mümkün olmayacak. Çünkü aradan geçen üç yıl, Agos içindeki tek tek herkesi
kendi karakteri doğrultusunda bir miktar Hrant’laştırdı. Her sayı giderek ortak bir
ruhun dışavurumu olarak somutlaştı.”12
Agos’un “hasbelkader” genel yayın yönetmeni olan Mahçupyan üç yılın sonunda
bir söyleşide gazetedeki varlığının “sembolik bir varlık olduğu” açıklar.13 Bu açıklamadan dört ay önce Mahçupyan elinden geldiğince işini iyi yaptığını ama Ermeni
cemaatini, kültürünü daha iyi tanıyan, Ermeniceyi iyi bilen birinin Agos’un genel
yayın yönetmenliğini için daha uygun olacağını söyleyip o kişi ortaya çıkana kadar
görevini sürdüreceğini belirtir.
“... benim gibi Ermeni kültüründen pek nasibini almamış, Ermeniceyi bile
doğru dürüst bilmeyen biri, Ermeni toplumunun gazetesinde ‘yayın yönetmeni’

11

Etyen Mahçupyan, “Hrantın Ardından” Agos, 25 Aralık 2009.
A. g. m.
13
Etyen Mahçupyan’ın Haberx sitesi için Hülya Okur ile yaptığı söyleşi:
http://www.haberx.com/milliyetciligin_her_turu_kotudur(17,n,10326951,172).asp (Güncellenme tarihi: 13 Mayıs 2010)
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olabildi. Söz konusu ortak ruh beni de kuşattığı ve rahatlattığı ölçüde, bu bayrak
yarışının bir bölümünde yer alabildim. Bu devrenin ne kadar süreceğini bilemiyoruz, ama Agos’un Ermeni toplumuyla daha organik ilişkiler içinde olan, dili ve
kültürü derinliğine hazmetmiş bir yayın yönetmenini hak ettiğini söyleyebilirim.
O gün gelene kadar bana düşeni yapmaya devam edeceğim de açık.”14

Agos’un biçimsel değişimi
Yayın hayatına başladığında sekizi Türkçe, ikisi Ermenice 10 sayfa olarak yayınlanan gazete, Hrant Dink’in ölümünün ardından 24 sayfaya çıkar. 20 sayfa Türkçe
dört sayfa Ermenicedir. Gazete 24 sayfasını Güncel, Toplum, Tarih, Sinema, Kültür
ve Sanat, Basından şeklinde isimlendirmiştir. Sayfa sayısındaki artış birlikte üç yıl
içinde gazeteye yeni isimler katılır.15Gönüllü muhabirlik olayı başlatan gazete gönüllü gençleri gazetecilik konusunda deneyimli kişilerden ders almasını sağlar.16
Gazete yayın hayatına başladığında tirajı 2.600’dür. İlk altı ay sonunda abone sayısı 600’den 800’e, tiraj da 3.500’e yükselirken, gazete yaklaşık her hafta ortalama
10 bin kişi tarafından okunur. 17 Gazetenin tirajı ikinci yılın sonunda beş bine yükselir.18 Gazeteye yurtdışından abone olanların sayısı da 900’e ulaşmıştır. Hrant Dink’in
ölümünden sonra basılan Hrant Dink özel sayısı Fransızca ve İngilizce olarak yayınlandı ve 40 bin basıldı. Gazetenin genel yayın yönetmenin verdiği bilgiye göre; 5000
satışı olan gazetenin dört bini Türkiye’de 1000 tanesi de yurt dışında dağıtılıyor.
Agos’un çapından daha fazla bir etki yaratığını söyleyen Mahçupyan, gazetenin 30
bin ile 40 bin kişi tarafından okunduğunun da altını çizer.19 Etyen Mahçupyan gazetenin okur kitlesini analiz ederek mağdurun gazetesi olan Agos ve Hrant Dink hakkında da dikkat çekici yorumlarda bulunur:
“Beş bin civarındaki satışının yarısını Ermeni cemaatine, yarısını Müslüman
Türk cemaatine yapıyor. En sağlam okuyucularımızın bir bölümü başörtülüler.
Çünkü kendi mağduriyeti üzerinden bir bilinç geliştirmiş olan herkes, başkalarının
mağduriyetinin farkında. Dolayısıyla nasıl Agos başörtülülere sahip çıkıyorsa, başörtülüler de Agos’a sahip çıkıyor. Aynı şekilde Kürt meselesinde demokratik açılımları teşvik eden, şiddet karşıtı olan grupçuklar da Agos okuyucusu. Hrant, solculuğunu son dört beş yıl içinde epeyce törpüledi, daha demokrat bir noktaya
gelmişti. Bugün ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi hangi yönden olursa olsun her

14

A. g. m.
Nuriye Akman’nın Zaman’da 19 Ocak 2008 tarihinde Etyen Mahçupyan ile yaptığı röportaj. Cem Sey, Evren Dede,
Ferhat Kentel, Oral Çalışlar, Zakarya Mildanoğlu, vb...
16
Nuriye Akman, a.k.
17
“İlk altı ay”, Agos, 27 Eylül 1996.
18
“Hep daha iyiyi hedefliyoruz”, Agos, 3 Nisan 1998.
19
21 Temmuz 2009 tarihli Etyen Mahçupyan ile internet sitesinde yapılan bir söyleşi.
http://www.argun.org/page/11/?s=dest (Güncellenme tarihi 13 Mayıs 2010)
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türlü mağdurun yanında olan, onun problemini taşıyan bir gazete Agos.”20
Agos okurları gazeteyi destelemek için “Hep beraber yaşamak için, hep beraber

yaşatmak için Agos’a abone ol” sloganıyla Agos’a abonelik kampanyası başlatırlar.21
İki hafta sonra Aris Nalcı gazetede “Agos Okuru”nun sorumluluklarının neler olduğunu içeren bir yazı kaleme alır:
“Agos Okuru olmak günlük ve haftalık herhangi bir gazetenin okuru olmaya
benzemez. Agos okumak etrafındaki herkesten daha fazla yükümlülük getirir
okurlarımıza. Agos okuru olmak kapısına veya apartman girişinde adına bırakılan
gazetenin yırtılmasını veya çalınmasını göze almaktır. Bayiden gazete aldığında
kendisine bakan meraklı gözleri taşıyarak eve gitmektir Agos okuru olmak. Agos
okuru olmak okudu haberi başkasına aktarma sorumluluğunu hissettirir. Okurlarımız bazen gazetesini bile ödünç verir komşularına onlar da okusun diye. Haberlerini paylaşır, eleştirilerini yapar. Fazla sessizliği sevmez, cemaatte hareketlilik
ister, yoksa kendisi yaratır. Gündem zaten hareketliyse içinde yer alır hareketin.
Bundan iki hafta önce okurlarımız gazetemize abonelik kampanyası başlatarak İstanbul Ermeni toplumunun sivilleşmesi yolunda, tarihindeki önemli adımlarından
birini attılar.”22
Agos’un içeriğindeki değişim
Hrant Dink yönetimindeki Agos’da Türkiye’de azınlık olmak, Türkiye’de Ermeni
olmak, ulus devlet ve küreselleşme, çok kültürlülük, kimlik, anayasal yurttaşlık ve
demokrasi, Ermeni cemaatinin sorunları, kendilerini ifade edebilmenin aracı olan
Ermeni dili, Türkiye’nin Ermenistan’la, Azerbaycan’la ve Avrupa Birliği ile ilişkileri, Kilisesi’nin cemaat içindeki konumu, 1915 Olayları, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül
Olayları gibi konular ön plana çıkmaktadır. 23
Etyen Mahçupyan döneminde ise ağırlık noktası cemaatin sorunlarından Türk siyaset hayatında yer alan konulara doğru kaymıştır. Hrant Dink cinayeti 2007 yılına
damgasını vuran bir olaydır. Dünya, Türkiye ve Agos’un gündeminde uzun süre tartışılan bir konu olmuştur. Dink cinayetinin ardından gazete, yaşananlardan kaynaklı
farklı bir mücadele süreci başlatmıştır. Agos 2007-2010 yılları arasında Türkiye’nin
siyasetine ilişkin konuları daha fazla gündemine taşıyarak Ermeni cemaatiyle ilişkilendirmeye çalışmıştır. Yayın politikasındaki bu değişim Etyen Mahçupyan’ın gazeteyi dışa açık bir yayın organına dönüştürme çabalarının sonucudur.
2007-2010 yılları arasında Türkiye’de tartışılan ve Agos’un gündemine düşen belli başlı konulara baktığımızda; Cumhuriyet Mitingleri, 2007 Türkiye Cumhuriyeti
20

A.g.s.
“ Agos Okurlarından Abonelik Kampanyası”, Agos, 16 Şubat 2007.
22
Aris Nalci, “Agos Okuru Olmak”, Agos, 2 Mart 2007.
23
Bu konular hakkındaki gazetenin yayın politikası için bkz. Hülya Eraslan, a.g.k.
21
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Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Demokratik Açılım, vb. Bununla birlikte gazete eskiye kıyasla sayıca daha az olmakla birlikte Türkiye’de Ermeni cemaati ve azınlıklar, Ermeni Patrikhanesi ile ilişkiler, 1915 Olayları
ve (sözde) soykırım tartışmaları, diaspora, Türkiye Ermenistan ilişkileri, cemaat sorunları gibi konulara da sütunlarında yer vermiştir. Gazetenin bu konulara ilişkin
yaklaşımı aşağıdaki genel başlıklar altında değerlendirilecektir.
a. Agos ve Türkiye’nin gündemine ilişkin konular
2007 yılı Türkiye için seçim yılıdır. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de Türkiye genel seçimleri. Agos bu konuları gündemine sıklıkla taşımış, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’ü, genel seçimlerde AKP’yi ve Baskın Oran’ı desteklemiştir.
Türkiye’nin 2007 yılının önemli tartışma konularından biri de Cumhurbaşkanlığı
seçimleridir. Türkiye’nin 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yerine kimin geçeceği Türkiye gündemine damgasını vurmuştu. 24 Nisan 2007 tarihinde
AKP’nin Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül’ü aday göstermesinin ardından Agos
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesini destekleyen yazılar yazdı. Küreselleşen
dünyada, normalleşmeye doğru adım atan Türkiye için Abdullah Gül’ün en uygun,
en demokrat aday olduğunu öne sürüldü.
“...küreselleşen dünyada AB sürecine yönelik adımlar atan Türkiye’de, Gül’ün
Cumhurbaşkanlığı yaşanmakta olan değişimin en demokratik karşılığı. Hiçbir değişim değer yargılarından bağımsız olarak ‘ilerleme’ veya ‘gerileme’ olarak adlandırılamaz belki; ama eğer kriterimiz demokratlıksa, bu cumhurbaşkanının kesinlikle bir ‘ilerleme’ye tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Gül hem kimlik
hem de kişilik açısından bu toplumun özlemlerini, değerlerini ve hayallerini temsil
edebilen, bunlara çağdaş anlamlar kazandırabilen biri.24
Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen gazete cumhuriyetin bir demokrasi sınavı verdiğini, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de bu sınavın önemli bir ölçütü
olduğunun altını çizdi.
Cumhuriyet, geçmişte her fırsatta demokrasiyi araçsallaştırarak bürokratik hegemonyayı yasallaştırdı ve meşrulaştırdı. Bugün bu hegemonya artık meşru değil… Geçmişte Cumhuriyet toplumu ehlileştirmeyi hedeflemişti. Bugün söz konusu kaygı ve siyaset de artık meşru değil… Türkiye yeni bir döneme giriyor, bir parantezi kapatıyor. Demokrasinin Cumhuriyet’i dönüştüreceği bir sürecin başındayız. Cumhuriyet bu kez demokrasi sınavında ve umarız, dönüşerek ayakta kalmasını hep birlikte sağlarız.25

24

“Cumhuriyetin Demokrasi Sınavı”, Agos, 27 Nisan 2007.
A.g. m.
Gazeteciler Cemiyeti
25

619

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Agos’da Etyen Mahçupyan dönemi: 2007-2010

Agos bir hafta sonra “Cumhuriyet Bütünlemeye Kaldı” başyazısını manşetine taşır. Böyle bir başlığın nedeni son bir hafta içinde Türkiye’nin siyasi hayatında yaşanan gelişmelerdir. Agos bu manşetle 27 Nisan 2007 tarihinde Genelkurmay Başkanlığının internet yoluyla yaptığı laiklikle ilgili basın açıklamasını 26; Pazar günü gerçekleştirilen miting yürüyüşlerini ve Anayasa Mahkemesinin ilk turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etmesini eleştirir.
“...Cumhuriyet’in otoriter karakteri hâlâ çok güçlü ve demokrasinin hazmedilmesi hâlâ çok zor… Geçen hafta Cumhuriyet bir demokrasi sınavındaydı, bu
hafta söylenebilecek tek şey, cumhuriyetçi mantığın, sadece kurumlarıyla değil
destekçisi olan kitleleriyle birlikte, demokrasiden “bütünlemeye kaldığı”…”27
Etyen Mahçupyan“Mış gibi Cumhuriyet yazısında” Cumhuriyet mitinglerinin
gerçek anlamını AKP’nin iktidar ve Abdullah Gül’ün de cumhurbaşkanı olmasını
engelleme girişimi olarak açıklar. Ona göre anti-demokratik bir söyleme sahip olan
bu mitingler tamamen AB karşıtı bir tavır içindedirler. Mitingleri ve mitinge katılanları Etyen Mahçupyan şöyle değerlendirir:
“...ideolojik korunma altındaki dindar olmayan kentli elit kesimin, taşradan
yükselen siyasi enerji karşısında yenik düştüğünü fark etmesi ve bunu kabullenememesidir. İnsanları da meydanlara toplayan bu ortak yenilgi duygusudur.
“... Açıkça söylemek gerekirse, Ankara’dan başlayıp yurdun batı kıyısında tekrarlanan bu mitingler siyaseten darbeye destek vermiştir. Türkiye’nin kendisini
‘modern’ sanan kesimlerinin seksen küsur yıllık bir cumhuriyetten sonra demokrasiyi hazmetmekte hâlâ zorlanmaları, darbeleri kendi cemaatsel anlayışlarını koruyan bir ‘siyaset’ türü olarak görmeleri gerçekten de düşündürücü bir durum. Bir
zamanlar ‘mış gibi yapmak’ deyimi çok revaçtaydı... Son olaylar bu deyimi bir
kez daha hatırlamamıza neden oldu, çünkü ortaya çıkıyor ki meğerse Türkiye –
bırakın demokrasiyi– elitizmi kategorik olarak mahkûm eden Cumhuriyet’i bile
‘mış gibi’ yaşamaktaymış..”28
Mahçupyan mitinglere destek veren kişileri -ki o kişiler arasında Ermeniler de
vardır- cumhuriyetin daha demokratik hale gelmesinden korkan kişiler olarak tanımlar. Bu kişiler cumhuriyeti koruma kalkanı olarak görürler. Oysa Mahçupyan’a göre
kurulan cumhuriyet ve onunla birlikte yaratılan laik kesim oldukça problemlidir:
“...Kuruluş döneminin ‘ortakları’ olan Müslüman ve Kürt kimliklerini bile dışlayarak ‘cumhuriyet’ olundu. Bu süreç içinde devleti elinde tutan elit tabakanın
tek ‘başarısı’ –tam da Osmanlı siyasi geleneğine uygun olarak– yeni bir cemaatin

26

Genelkurmay başkanlığının yapmış olduğu bildiri bazı gazeteciler tarafından 27 Nisan Muhtırası olarak da adlandırılmaktadır.
27
“Cumhuriyet Bütünlemeye Kaldı”, Agos, 4 Nisan 2007.
28
Etyen Mahçupyan, “Mış Gibi Cumhuriyet”, Agos, 18 Mayıs 2007.
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sahneye çıkmasıydı:‘Laik’ler... Devlet bu cemaati kurmakla kalmayıp onu besledi, teşvik etti ve nemalandırdı. Laik kesimin bir bölümü devletin modern dünyadaki devşirmesi haline geldi. Böylece kimliği için devlete muhtaç, kolay manipüle
edilebilir, sürekli korku içinde olan, sağlıksız bir ‘modern’ kesim üredi. Bu insanların AKP ve AB korkusu boşuna değil. Çünkü her ikisi de daha demokratik bir
Türkiye’yi, hakiki anlamda bir cumhuriyeti ima ediyor. Laik kesimin söz konusu
parçası ise buna hazır değil. Kendileri için yaratılan ve sırf tekrarlandığı için doğru sanılan imajın içinin ne kadar boş olduğunu yeni yeni anlıyor ve bunu kabullenmekte zorlanıyorlar. O nedenle de mitinglere gidip kendilerine benzeyen insanlarla birlikte basmakalıp sloganları bağırdıklarında, belki kimlikleriyle birlikte ‘kişiliklerinin’ de geri geldiğini sanıyor ve bir nebze rahatlıyorlar.”29
Agos, 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden Baskın Oran’ı ve genel ola-

rak da AKP’yi destekleyen bir yayın politikası benimser. Agos’a göre AKP “geleceğin temsilini” sembolize eder. Ciddi bir zihniyet değişimi içerisinde olan Türkiye’de
siyasette farklılıkların temsil edilebilmesinin çok önemli olduğunu bunu da ancak
AKP’nin gerçekleştirebileceğini düşünür. Tek başına iktidara gelme ihtimali yüksek
olan AKP ülke istikrar getirip, Türkiye’deki ulusalcı/devletçi tahakkümü kırarak ülkeyi normalleştirebilecektir.
“Yerleşik zihniyeti de hırpalayan sert bir değişim sürecinin içindeyiz. Toplumun her kesiminin yeni talep, hatta tercihlerle ortaya çıktığı ve bu taleplerini ertelemekte isteksiz davrandığı bir dönem... Dolayısıyla, siyasetin farklılıkları birlikte
ele alan bir söyleme ihtiyacı var. Öte yandan, farklılıkları bugünün meselelerini
çözmek üzere bir araya getirmek, siyaseti de anlamsızlaştıracak bir çatışmayı ifade edebilir. Tam da bu nedenle, ‘istikrar içinde temsil’ ancak geleceğin temsil edilebilmesiyle mümkün. Sarkozy bunun adamı değil, ama Türkiye’nin önünde bir
fırsat var: AKP’nin dindar kesim için sahip olduğu bu niteliği, dindarların dışına
doğru da genişletmesi... Çünkü kotarılmaya çalışılan bütün bu oyunlara karşın,
AKP çok büyük ihtimalle tek başına iktidar olacak. Bu iktidarın hem temsil hem
de istikrar getirmesi, böylece Türkiye’deki ulusalcı/devletçi tahakkümü kırarak
ülkeyi normalleştirmesi artık mümkün.”30
Etyen Mahçupyan seçim öncesi Türkiye’de yaşanan değişimle ilgili çeşitli saptamalar yapar. Küreselleşen dünyada Türkiye AB’nin çabasıyla da olsa kendisine yeni
normlar ve standartlarla bakabilmeye başlamıştır. Türkiye’nin AB’ye üyeliği gazetenin ortaya çıktığı günden beri desteklediği temel politikaların başında gelir. Anadolu
halkı büyük bir değişimin içindedir, değişimin karşısında duransa devletçi zihniyettir. Mahçupyan AKP’nin Anadolu’nun yeni burjuvazisiyle birlikte alttan bir
29

A.g.m.
“Geleceğin Temsili”, Agos, 11 Mayıs 2007.
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sekülerleşme sürecini başlattığını söyleyerek AKP karşıtlığını da eleştirir.
“...Bütün bu birleşmelerin tek amacı AKP’nin yeniden iktidar olmasını engellemek. O AKP ki, milli görüş geleneğini arkasına bırakıp, Anadolu’nun yeni
burjuvazisiyle birlikte alttan gelen bir sekülerleşmeyi taşıyor ve bunun doğal
uzantısı olarak ülkeyi AB’ye sokmaya çalışıyor. Bu arada koca bir taşra dinamiğini denetlemesi mümkün olmadığı için de, dindarlık etrafında yaşanan her
olumsuzluğu sineye çekmek zorunda kalıyor. Sanki merkez sağ ve sol partiler
geçmişte yaşanan sağ ve sol terörün yükünü taşımış gibi... Kısacası bugün
AKP’ye özellikle ve açıkça haksızlık yapılmakta. Amaç, toplumu devletçi zihniyetin hâkim olduğu bir Türkiye’yi yeniden razı etmek...”31
Mahçupyan, bu toplum için asıl tehlikeyi değişime direnen, küreselleşme dinamiğini anlamayan grubun oluşturduğunu söylüyor.
“Meydanlarda toplanan çağdaş görünümlü insanların da temelde değişimden
rahatsız olanlar olduğunu görmek hiç zor değil… Dolayısıyla, eğer Türkiye toplumu ve özelde gayrimüslimler için bir tehdit söz konusu ise, bunun Anadolu’da
gelişmekte olan yeni orta sınıflardan ve onların temsilcisi AKP’den değil, kendini
laikliğin ardına gizleyen ulusalcı koalisyondan türediğini söyleyebiliriz.”32
Gazete ilk günden beri küreselleşmeyi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görür.
Küreselleşen dünyada ulus-devlet yapılanmasının eski önemini kalmadığı öne süren
gazete, modernliğin sonrasını oluşturan yapılanmaya doğru dünyanın ilerlediğini
saptamasını yapar.
Modern yapılanmaların vatandaşlık sorununa, kimlik sorununa çözüm üretemediğini iddia eder. İnsan hakları, azınlık hakları yeni dünyanın önem verdiği konular
arasındadır; ama Türkiye bu gelişmeleri anlayabilecek bir düzeyde değildir. Cumhuriyet mitingleri, Kemalizmi dinselleştirme çabaları bunun bir kanıtıdır.
“Bürokrasinin başını çektiği arkaik modernist anlayış, toplumla bağını giderek
kaybetmekte ve bu açığı kapatmanın yolunu Kemalizmi dinselleştirmekte aramakta. Bu açıdan bakıldığında, büyük kentlerdeki ‘çağdaş’ mitingler, siyasetteki başarısızlığın telafisini laik dinsellikte arayanların toplu ayini gibiydi... Ne var ki, çağdaşlık uygun kıyafetler ve bayraklarla meydanlarda yer almak değil, bu ülkeyi daha özgürlükçü bir yola sokmak konusunda hangi tavrın alındığıyla ilgili olmalı.”33
Mahçupyan’a göre 2007 genel seçimlerinin ölçütü demokrasidir. Demokrasi tüm
kültürel hak ve özgürlükler açısından vazgeçilmez bir nitelik taşıdığından halkın gerçek talebidir. AKP’yi yıldırmak üzere şişirilen laiklik, AB’yi ötelemek üzere pompalanan milliyetçi söylem ve yargı-asker ve medya iş birliğini halk tarafından anlaşıl31

Etyen Mahçupyan, “Siz hangisinden yanasınız”, 1 Haziran 2007.
Etyen Mahçupyan, “Asıl tehlike değişime direnendir”, 8 Haziran 2007.
33
“Özgürlüğün İşlevi”, Agos, 1 Haziran 2007.
32
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mıştır. Taşra tercihini AKP’den yana yapacaktır. Toplumdan hareketle siyasete bakarsanız seçimlerin demokrasi ile vesayet rejimleri arasında olacağı açıktır. AKP
seçimlerden oy farkıyla birinci çıkacaktır. 34
Agos, “Ermenilerin oyu AB’ye manşetiyle” verilen haberde Türkiye Ermenilerinin ileri gelenlerinden gençlerine kadar seçimlerde AKP’yi destekleyecekleri söyler.
Azınlık sorunlarının çözümü de demokrasiden geçtiğini kavrayan Ermeniler AB sürecini destekleyen ve kendi sorunlarını dinleyen partiden yana tavır takınacaklarını
yazar.35 26 Haziran 2007 tarihli Agos, Ermenilerin Türkiye demokrasi tarihinde ilk
kez açıkça AKP’yi destekleyecekleri haberini başyazıdan verir. Aynı zamanda bilinçli bir gayrimüslimin AKP’den yana tavır alması gerektiğini söyleyerek bir Etyen
Mahçupyan’ın asla kabul etmediği seçmenin oy davranışını etkileme çabasına girer.
“Ermenilerin Türkiye’nin demokrasi tarihinde ilk kez böylesine açık bir biçimde AKP’yi desteklediklerinin ortaya çıkması birçoklarını şaşırtmaya devam
ediyor. Gerçekten de Baskın Oran’ın aday olduğu İstanbul 2. bölge dışında Ermenilerin AKP yanlısı bir tavır alacakları gözüküyor. 36
Etyen Mahçupyan “Bu neyin seçimi” 37 başlığıyla kaleme aldığı yazısında
Agos’un seçimlerde AKP yanlısı bir politika izlediğini, Ermeni cemaatini buna teşvik
ettiğini, Hrant Dink yaşıyor olsaydı böyle olmayacağını söyleyen aynı kalemden
çıkmış izlenimi veren elektronik postalar aldığını anlatır. Bu postalara yanıt olarak da
Agos’un seçimlerdeki duruşunu aktarır. Yazısının devamında Hrant Dink’in de yaşasaydı AB sürecinden dolayı AKP’den yana tavır takınacağını iddia eder. Agos’un
seçimlerde normatif değil pozitif bir tavır takındığını, Ermenilerin oy kullanma davranışını gazetenin belirlemediğini, gazetenin durum tespiti yaptığını öne sürer.
“Olması gerekenden çok daha fazla olana işaret etti. Diğer bir deyişle, Ermeniler Agos yüzünden şu veya bu yönde oy kullanmıyorlar. Tam aksine, Agos, Ermenilerin duyarlılıklarının bu kavşakta aldığı şekli gözlemliyor ve anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla, kendilerini hâlâ siyasetle ilgili görenlerin, Ermeni cemaatinin
bu davranış tercihi üzerinde düşünmelerinde yarar var. Tabii ki İstanbul 2. Bölge’de oylar Baskın’a gidecek; çünkü o ‘doğal’ bir tercih. Baskın Oran, duruşuyla,
taşıdığı hassasiyetlerle, ahlakıyla çok özel bir insan. Ermeniler Baskın’la aralarında dolaylı bir kimliksel bağ bile kuruyorlar. Kısacası, Ermenilerin Baskın’a oy
vermesi bugüne kadar yaşanan seçimler göz önüne alındığında mukayese kaldırmayacak bir fenomen. Ama diğer bölgelerdeki cemaat seçmeninin AKP’ye eğilim
göstermesi hiç de ‘doğal’ değil ve tam da bu nedenle üzerinde durulmayı hak edi34

Etyen Mahçupyan, “Seçimin kriteri demokrasi olacak”, 15 Haziran 2007.
“Ermenilerin Oyu AB’ye”, Agos, 15 Haziran 2007.
36
“Kim Sesimizi Duyarsa”, Agos, 13 Temmuz 2007.
37
Etyen Mahçupyan, “Bu neyin Seçimi”, Agos, 20 Temmuz 2007.
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yor.”38
Etyen Mahçupyan seçim sonrası yazısının başlığını “Osmanlı Tokadı”39 olarak

isimlendirir. Türkiye’nin seçimlerde demokrasiden yana oy kullanarak seçimi referanduma dönüştürdüğü söyler. Abdullah Gül 28 Ağustos 2007 tarihinde yapılan
cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turunda 339 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin
11. cumhurbaşkanı seçilir. Aynı hafta gazete “Hayırlı Olsun” başlıklı başyazısında
başından beri desteklediği adayının cumhurbaşkanı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirir.40Gazete Etyen Mahçupyan yönetimindeki son üç yıl boyunca AKP
hükümetinin politikalarını genel olarak desteklemiştir. Demokratik Açılım ve Ergenekon davasında hükümetin tavrına yakın bir duruş sergilemiştir. Olumsuz eleştirilerin merkezine hükümeti değil, devleti koymuştur. Laik, cumhuriyetçi, modern, Kemalist, elitist kesim gazetenin saldırı oklarına maruz kalmıştır.
b. Agos, 1915 olayları ve diaspora
1915 Olayları Agos’un yayın hayatında en çok tartıştığı konuların başında yer
alır. 1915’te yaşanları Hrant Dink ve pek çok Agos yazarı soykırım olarak değerlendirir. Bu konu hakkında gazetede en fazla yazı Taner Akçam’a aittir. Hrant Dink, bu
olayların politik bir malzeme olarak üçüncü dünya devletleri tarafından kullanılmasına karşı bir tavır sergilemiştir. Sorunun Türkiye ve Ermenistan arasında geliştirilebilecek bir diyalog ile çözülebileceğini sıkça yinelemiştir.
Bu noktada diaspora ile görüşleri çoğu zaman çatışmıştır. Bu politika Agos için
yol göstericidir, yaşanan olayları soykırım fetişizmi üzerinden tartışmak faydasız bir
politikadır.
Gazete 12 Ekim 2007 tarihinde soykırım yasa tasarılarına kategorik olarak karşı
çıktıklarını söyleyecektir. Ama geçmişte yaşananların da unutulamayacağını belirtir.
Türkiye’nin de bu yasa tasarıları karşısında yürütmüş olduğu politikayı ise küçültücü
bir davranış olarak değerlendirir.
“Türkiye Ermenilerinin, yakın geçmişte neler olduğu ve nasıl olduğu konusunda bir tereddüt taşıdığı söylenemez. Siyasetle hiçbir ilgisi olmayan yüz binlerce aile, devletin sistematik çabası sonucunda önce parçalanmış, erkekleri askere
alınarak bir biçimde ‘halledilmiş’, ardından kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bir ölüm
yürüyüşüne gönderilmişlerdi.
“Bunun öncesi Ermeni cemaati aydınlarının sürülmesi ve büyük çoğunluğunun
öldürülmesini, sonrası ise tehcirle gidenlerin mal ve mülküne el konması süreçlerini kapsar. Dahası, Cumhuriyet yönetimi Ermenilerin geri dönememesi ve malla-

38

A.g.m.
Etyen Mahçupyan, “Osmanlı Tokadı”, Agos, 27 Temmuz 2007.
40
“Hayırlı Olsun”, Agos, 31 Ağustos 2007.
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rının hukuk aracılığıyla müsadere edilebilmesi için bir dizi yasa çıkarmıştır.
“Dolayısıyla, Türkiye Ermenileri bu tarihsel olayın ‘adı’ konusunda pek ‘titiz’
değildir. Çünkü hiçbir ad yaşanmış olanı değiştiremez. Agos’un çizgisi de her zaman bu oldu. Agos’un yaptığı yayınlar ve Hrant Dink’in kişisel çabası, diasporayı
bu ‘tanım fetişizmi’nin ötesine çekmeyi, diasporanın Türkiye toplumundaki değişimi görmesini hedefledi. Bu tutum bugün de geçerli. Bu gazete, başka ülkelerin
parlamentolarında kabul edilen tasarılara kategorik olarak karşıdır.”41
Etyen Mahçupyan 2007 yılının Mart ayının sonunda ABD’deki “Ermeni Soykı-

rımını Tanıma” Tasarısının ertelenme ihtimali üzerine bir yazı kaleme alır. Amerikan
Kongresi ve yönetimince tasarının ertelenme ihtimalinin sanıldığı gibi jeopolitik nedenlerden kaynaklanmadığını aksine Türkiye’deki demokratikleşme sürecini, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini sekteye uğratmamak ve Türkiye’deki Ermenileri korumak
amacıyla askıya alınabilme ihtimalinden söz eder. Mahçupyan’a göre “tasarının ertelemesini” milli bir başarı olarak görmek içindeki söyleme sinmiş aşağılanma hissini görememek demektir.42
Etyen Mahçupyan Ermenilerin zihniyeti ya da Türklerin zihniyeti şeklindeki bir
kategorileştirmenin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtir. Farklılıkları tek bir kategoride tanımlamak, homojenleştirmek sorunları çözmede yardımcı olabilecek bir tavır
değildir. Ulusalcı/devletçi dil son zamanlarda Ermenileri ötekileştirip, kategorik tarihsel bir aktör haline getirerek geçmişin ahlak ve adalet kaygısıyla ele alınmasını
engellediği gibi muhtemel bir ortak geleceği de engellemektedir. Aynı şekilde Ermeni Diasporası da Türkleri benzer bir şekilde algılamaktadır. Pek çok Ermeni anlaşılır
bir psikolojiyle Türklere yönelik ırkçı tutumu doğal bir tutummuş gibi görmektedir.
Türk ve Ermeni kimliğinden önce insan olduğumuzu hatırlanmak, doğru zihniyeti
kimliğe tercih etmek gerekmektedir. 43
“Korktuğumuz Kelimeler”44 yazısında Etyen Mahçupyan Diaspora için “soykırım” kelimesinin derin ve toplayıcı bir işlevi olduğundan, diasporanın kendi kimliğini bu kelime üzerinden kurduğunu ifade eder.
“Ermenilere haksızlık yapıldığının bir bilinç hali olarak yaşanması, nerede
olurlarsa olsunlar Ermenilere bir paylaşma ve bütünleşme duygusu vermekte.
Böylece, söz konusu kelime, birbirini hiç tanımayan, hatta karakter olarak tamamen zıt olan Ermenileri bile ortak bir üst kimliğin parçası haline getirmekte.”45
Mahçupyan yakın bir zamana kadar Diasporada Anadolu’da yaşanan olaylar

41

“Bunlar Dil Sürçmesi Değil”, Agos, 12 Ekim 2007.
Etyen Mahçupyan, “Ülke çıkarı ve Utanç”, Agos, 23 Mart 2007.
Etyen Mahçupyan, “Ermenilerin Zihniyeti”, Agos, 11 Mayıs 2007.
44
Etyen Mahçupyan, “Korktuğumuz Kelimeler,” 7 Aralık 2007.
45
A.g.m.
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“Müslümanlaştırılan Ermeniler” ve “dönme Ermeniler “hakkında konuşmak bir tabuyken artık bu durumun yavaş yavaş aşıldığının saptamasını yapar.
“Ama bu tutum artık değişiyor... Diaspora içinde ‘soykırım’ sözcüğünü bir tür
bayrak gibi kullanarak siyasi alan yaratan ve bu sayede cemaat önderliğini bir imtiyaz haline dönüştürenler doğal olarak var olmaya devam ediyor. Ancak genel
eğilim Türkiye ile daha çok ilgilenme, yüreklerdeki Anadolu’yu açıkça ifade etme
yönünde. Bu değişim 1915 ve sonrasında yaşanmış olan planlı ve sistematik katliamın bir tarihsel gerçek olarak unutulmasını ima etmiyor tabii ki.”46
Mahcupyan diasporanın yaşadığı rehabilitasyon sürecinin benzerini Türkiye’nin
de yaşadığını ileri sürer.
“Anadolu’ya gittiğinizde artık insanların geçmişle ilgili bir hatırlama kısırlığı
yaşamadığını görüyorsunuz. İnsanlar hem başkalarına yapılanları hem de bizzat
kendi aileleri içinde olup bitenleri açık yüreklilikle konuşmaya hazırlar. Son yıllarda muhafazakâr kesimde ortaya çıkan özgüven, anlaşılan bu meselede de zihinsel engelleri kaldıran bir işlev görecek.”47
Anadolu topraklarında çok kültürlü bir yaşamın olduğunu söyleyen Eten Mahcupsan Ermeni, Türk, Rum, Kürt, Yahudi, Süryani olmadan önce Anadolulu olduğumuzu vurgular. Arkamızda bizi biz olmanın ötesine taşıyan, melezleştiren, kendine
has kılan bir ortak geçmişin olduğunu, tam da bu nedenle herhangi bir enişteye veya
dindarlığa sığmayacak kimliklere sahip olduğumuzu ve gene bu nedenle bu bilinçten
yoksun olanların çoğaldığı ortamın acısını yaşadığımızı belirtir.48
Eten Mahçupyan,1915 Olayları’nda Diasporanın Türkiye’ye karşı sert tutumunun
demokratlıkla uyuşmadığını söyler. Türkiye üzerinde uluslararası baskı kurmak sorunun çözümüne yardım etmeyeceği gibi ilişkileri daha da gereceğine dikkat çeker.
O yüzdendir ki Türkiye toplumuna unuttukları geçmişlerini hatırlamaları, devletçi
zihniyetten kurtulmaları, konuşabilmeleri, demokratlaşmaları için bir şans daha verilmesini ister:
“Bu topluma demokrat olma şansı verin. Ermeni meselesi denen tarihsel sürecin bugüne yansıyan muhasebesinde sadece bir acının telafisi ile yetinilmesin,
Türkiye toplumunun içindeki Ermenilerle birlikte demokratlaşmasının da önü
açılsın. Bugüne kadar yok yere hayatını ve vatanını kaybetmiş binlerce insanın ruhu için ne denli hırs duyarsak duyalım, bu toprakların çoğulcu insani yapısını geleceğe taşıyacak ruhu üretmek muhakkak ki çok daha kalıcı bir barışı ima edecek
ve gidenlerin ruhunu hafifletecektir.”49
46

A.g.m.
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Etyen Mahçupyan, “Çok Kültürlülüğün Bilinci”, Agos, 25 Ocak 2007.
49
Etyen Mahçupyan, “Bu topluma bir şans daha verin”, Agos, 9 Mart 2007.
47

626

Gazeteciler Cemiyeti

Agos’da Etyen Mahçupyan dönemi: 2007-2010

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Etyen Mahçupyan “Diaspora’da Liberal Siyaset”50 adlı yazısında Ermeni Diasporası içerisinde Ramgavarlar olarak bilinen liberalcileri eleştirir. Mahçupyan, Türkiye’yi yok sayarak değil, konuşarak vicdanlara seslenecek bir politika yürütülmesi
gerektiğini söyler. Türkiye’nin bırakın 1915’i kendi geçmişi konusunda bile cahil
olduğunu, kendisiyle yüzleşebilmesinin de üç farklı sürecin (AB reformları, küreselleşme ve zihinsel özgürleşme) bütünlüğüne bağlı olduğunu ileri sürer.
“Türkiye’nin kendi tarihiyle yüzleşmesi, üç farklı sürecin bütünleşmesi sayesinde, artık gerçekçi bir ihtimal olarak duruyor. Bu süreçlerden biri, AB üyeliğine
giderken yaşanan reformlar, ikincisi Türkiye’nin birçok alanda dünya standartlarına kaymasına neden olan küreselleşme, üçüncüsü ise Müslüman kimliğini öne
alan kesimin yaşamakta olduğu zihinsel özgürleşme. İster kendi refah ve huzurunu
bu topraklarda arayan biri, ister Türkiye’nin 1915’i ‘soykırım’ olarak kabul etmesini hayatının amacı haline getirmiş bir diaspora mensubu olun, söz konusu açılımın devam etmesini desteklemek en akılcı siyaset olarak gözüküyor. Bu bağlamda, iktidar partisinin tam da o dindar cenahtan gelmesi ve cumhurbaşkanının da
aynı kesimden olması, yeni bir ‘konuşma’ imkânının da ortaya çıktığını ima ediyor.”51
Bir sonraki yazısında Mahçupyan, Ramgavarların liberalliğini sorgulayıp, onların
henüz sekülerleşmediğinin de altını çizer.52
c. Agos ve Patrikhane ile ilişkiler
Hrant Dink yönetimindeki gazetenin yayın politikasındaki en önemli değişim gazetenin Ermeni Patrikhanesi ile yaşadığı ilişkilerde yaşanmıştır. Gazetenin yayın faaliyetine başlamasında hayati öneme sahip olan patrikhane ile ilişkiler kısa bir süre
sonra bozulmaya başlayacaktır. Hrant Dink’in döneminde başlayan sivilleşme çağrısı
Etyen Mahçupyan döneminde de devam edecektir. Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin
cemaatle olan ilişkilerinde Ermeni patrikhanesini muhatap alınmasını onaylamadığı
gibi Patrik’in sağlığında yürüttüğü kimi davranışları da eleştirecektir.
Agos 8 Haziran 2007 tarihli başyazısında Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından
cemaate karşı artan tehditler karşısında Patriğin Genel Kurmay Başkanını ziyarete
gitmesini çaresizlik olarak nitelendirir. Türkiye’nin gayrimüslimlerine yönelik hatalı
politikasının eleştirisinin yapıldığı yazıda Ermeni cemaat liderinin muhatap olarak
hükümeti değil de askeri seçmesini sivil siyaseti zayıflatacak bir hamle olarak görür.
“Bir tarafta din adamlarından okuldaki bebelerine kadar tehdit edilmelerinden
gocunulmayan bir cemaat, diğer tarafta onları korumak istemeyen bir ‘güvenlik’
ve ‘vatandaşlık’ anlayışı... Patrik Hazretleri’nin ziyareti bu koşullar altında yapılı50

Etyen Mahçupyan, “Diaspora’da Liberal Siyaset”, Agos, 25 Ekim 2008.
A.g.m.
52
Etyen Mahcupyan, “Milli Görüşlerin Sınırları”, Agos, 31 Ekim 2008.
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yor ve muhatap olarak hükümet değil asker seçiliyor. Çaresizliğin bir diğer göstergesi de bu. Yoksa Patrik Hazretleri kendisine sivil bir muhatap seçmesini bilmez miydi? Ama Türkiye’de hükümetin yani sivil siyasetin iktidar olmaya yetmediğini, azınlık konusunun daima bir ‘devlet’ meselesi olduğunu, dolayısıyla Ermenilerin vatandaştan ziyade birer ‘rehine’ gibi algılandıklarını Patrik Hazretleri
de biliyor tabii… Çaresiz, Genelkurmay Başkanı’na gidiyor. Bu eyleminin sivil
siyaseti daha da zayıflatacağını bilmesine rağmen...53
2008 yılının Mart ayında Patrik İkinci Mesrop’un hastalanmasının ardından gaze-

te Ermeni cemaati için yeni bir ruhani önder seçilmesini gerektiğini vurgulayan bir
yayın politikası izler. Gazeteye göre Ermeni cemaati içinde önemli bir yere sahip
olan kilisenin kim tarafından yönetildiği belli değildir. Gazetenin Mesrop
Mutafyan’a karşı yürüttüğü muhalif tavır karşısında Patrikhane Avukatı Diran Bakar
geçmişte yaşanan kimi gerçekleri açıklayan, gazeteyi uyaran bir yazı kaleme alırken
Mutafyan’ı da rahat bırakmalarını ister.
“...2- Aynı şey Agos için de geçerli. Agos kurulana kadar, Hrant, Mesrob’suz
adım atmazdı. Yazdığı yazıları bile önce Mesrob’a gönderirdi.
3-Nitekim bugün Patrik’siz madağ bile yapılamıyor. Madem sivilleşme deniyor, birileri de bunu deneseydi. Dolayısıyla, sivil alan gerçekte Patrik için sadece
bir yüktür.
4-Patrik, sivilleri bir şeyler kurmaları, birlikte çalışmaları için teşvik etti ama
olmadı. Bunlara biri “Sivil yönetim kurun” desin, birbirlerini yerler. Çünkü bizde
hiç başkan yardımcısı bulunmaz, herkes başkandır...
5-Bu sivilleşme isteklerinin arkasında, eskiden Patrikhane’ye yakın olanların
şimdi uzakta olmaları var. Çünkü artık bütün danışmanlar eğitimli ve eskiler bu
durumu kabullenemiyorlar.
6-Öte yandan, halen Patrikhane bütçesini bile siviller yönetiyor. Papazların
maaşlarına sivil mali kurul karar veriyor.
7-Ayrıca, kiliseleri de siviller yönetiyor ve üstelik Patrikhane’ye hesap falan
vermiyorlar.
8-Nihayet, insan olarak da böyle birini bulmak zor. Maaşını bile etrafa dağıtan
bir Patrik bu. Böyle bir insan bir daha ne gelir ne de gider...
9-Sonuç olarak, artık yeter! 2. Mesrob’u rahat bırakın! Bu hırpalanmaya gönlüm razı gelmiyor.”54
Türkiye Müslümanlarının içten gelen bir sekülerleşme sürecine girdiğini söyleyen
Etyen Mahçupyan Ermeni cemaatinin de bu süreçte kendini yeniden kurması gerektiğini söyler. Kuhn’un paradigma kavramından yola çıkan Mahçupyan, Ermeni ce53
54
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maatinin özellikle de gençlerin “ataerkil” paradigmadan ve geleneklerden kurtulup
bireyselleşme, melez kimliklere açık bir tavır benimsemesi gerektiğini vurgular.
“Ama ya zihinsel model değişiyorsa? Yani Ermeniler cemaat olarak yaşamayı
sürdürüyor olsalar bile, cemaatsel hayatı veri almayan bireysel tercihlerde bulunma eğilimi giderek artıyorsa? Bunun anlamı, cemaatin ‘çeperinde’, yani özellikle
genç kuşaklarda farklı bir paradigmanın yeşermesidir. Bireysel deneyimlere, yaratıcılığa ve melez kimlikleşmelere açık, cemaatçi bakışın ima ettiği mekânsal ve
zamansal sınırlardan mustarip bir gençlik.”55
Etyen Mahçupyan “Bir Uyarı” yazısında Türkiye’nin ciddi iki sıkışma yaşandığı
bir dönemde Ermeni patrikliğinin yaşanan gelişmelerin farkında olup olmadığını
sorguluyor. Türkiye’nin üzerinde ilki AKP iktidarı üzerinden AB’ne yönelen bir siyaset zorlaması ile Ergenekonvari komplolar ve bürokratik irade üzerinden üretilen
bir içe kapanmacılık arasında yaşanan bir sıkıştırma var. İkincisi Kürtlere kültürel
haklarını verecek demokratik bir açılım iradesi ile Cumhuriyet’i salt Türk kimliği
temelinde kurgulayan ve asimile olamayan her kimliği zararlı sayan anlayış arasında
yaşandığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:
Diğer bir deyişle, bugün ülkeyi AB’ye taşımak isteyenler, aynı zamanda Kürtlere
kimliksel hakların verilmesine de daha sıcak bakanlar. Buna karşılık, Türkiye’yi içe
kapatmaya yeltenenler, koyu bir Türk milliyetçiliğinin de taşıyıcıları. Bir tarafta bütün oportünist yoldan çıkmalara karşın, Anadolu’nun yeni burjuvazisinin taşıyıcılığında esnek bir toplumsal özgürleşme arayışı var. Diğer tarafta ise, İttihatçılığın günümüzdeki temsilcileri, devletin ‘gerçek’ sahipleri, toplumu edilgen bir malzeme
olarak algılayan ideolojik devşirme koalisyonu yer almakta.
Ancak, söz konusu iki tarafın avantajları ve dezavantajları birbirinden son derece
farklı. Demokratikleşmeyi, özgürleşmeyi ve dünya ile entegrasyonu ima eden ilk
eğilim, epeyce dağınık bir doğal sosyolojik değişimin ürünü. Dahası, bu kesimin siyasi taşıyıcısı olan AKP, laik kesimin örgütlü desteğini alamamak bir yana, resmi
ideoloji açısından kolayca ‘lanetlenmeye’ de açık. Oysa ülkeyi faşizan bir despotizmin kucağına oturtmak isteyen diğer kesim son derece konsolide. Her şeyden önce
organizasyonal yapı içinde ilişki kurulan temel kurumlar, sıkı bir örgütlenmeye
ve/veya yeknesaklaşmış bir ideolojik geleneğe sahipler. Dolayısıyla, bu cenahta bütünsellik ve iç disiplin çok daha yoğun, fikirsel uyum da daha derin ve organik. 56
d. Agos’un Türkiye-Ermenistan İlişkisine Bakışı
2007 yılında uluslararası güçler Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi
için devreye girmişlerdir. Futbol maçı ile başlayan bu süreç iki ülke arasında proto55
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kollerin imzalanmasına kadar sürecektir.
Türkiye Ermenistan ilişkileri içerisinde en önemli konulardan bir tanesi de 2010
Dünya Kupası ön eleme gruplarında Türkiye Ermenistan’ın aynı grupta yer almasıdır. Agos Yetimhane Spor Şanslı başyazısında futbolun işlevini anlatır: Futbol sadece futbol değildir, eşitsiz dünyanın en azından anlık eşitler yaratabildiği, hayat karşısında ezik olanlara zafer duyguları verebilen bir oyundur.
Türkiye’nin, artık iyice geçmişte kalmış, günümüze yabancı bir futbol anlayışına ait dönemlerdeki Macaristan ve benzeri zaferlerinin bir ‘tarih yazma’ meselesi olarak algılanmasının nedeni de bu. Tarihsel ‘haksızlığın’ giderilmesine fırsat
tanıyan bir yanılsama işlevi var futbolun. Modern ulus-devlet dünyasının gerçek
veya klişe hoyratlıklarının hazmedilmesini sağlayan kitlesel bir uyuşturucu sanki…57
Maçın oynanmasının ardından Türkiye Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi için bir an önce harekete geçilmesinin altı çiziliyor. Türkiye öncelikli olarak Alican sınır kapısını açmalı ve Sözde soykırım kelimesinin “sözde”sinden vazgeçmelidir, diyor. 58 Türkiye Ermenistan ilişkileri Azerbaycan üzerinde kurmamalı. 13 Şubat
2010 protokollerinden korkanın Türkiye olduğunu söyler.
e. Agos ve Ermeni Cemaati
Hrant Dink için Agos Ermeni cemaatinin sesi demekti. Dink cemaatin sorunlarını
iç ve dış sorunlar olarak ikiye ayırmıştı. Dış sorunlar devletle cemaat ilişkilerinden
kaynaklanan “36 Beyannamesi Sorunu”, “Vakıf yönetimi ve seçim sorunları”ydı. İç
sorunlar ise “cemaat okullarındaki eğitim ve öğretim düzeyinin yetersizliği”, “Ermeni dilinin öğrenilememesi ve kullanılamaması”dır. Etyen Mahçupyan döneminde ise
cemaatin en önemli sorunu bir dış sorun olan Vakıflar Sorunu yani 36 Beyannamesi
sorunudur. Cemaatle ilgili diğer sorunlar gazetenin gündeminde eskisi kadar yer bulamayacaktır.
Sonuç
İki farklı dönemde iki farklı yöneticiden ve iki farklı Agos politikasında bahsedebiliriz. Gazete artık cemaat gazetesi değildir. Güncel siyasi konuları tartışan ve buradan cemaat için sonuçlar çıkartmaya çalışan bir gazeteye dönüşmüştür.
Gazetenin birinci dönemi Hrant Dink’in öldürülmesiyle sona ermişti. İkinci dönem ise Mahçupyan’ın istifasıyla biter. Hrant Dink “gönül adamıyken” Etyen
Mahçupyan“akıl adamıdır.” Etyen Mahçupyan Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Zaman’da kaleme aldığı yazısında ikisi arasındaki karakter ayrımını şöyle anla-
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tır:
“...Gittiğimiz yerlerde ve dost sohbetlerinde aramızdaki karakter farklılığına
karşın ilişkimizin yoğunluğu gündeme geldiğinde Hrant işin keyfini çıkararak konuşmayı durdurur ve “O benim aklım, bense onun yüreğiyim.” derdi.
“... Aramızdaki birkaç yaş ve esas olarak karakter farklılığı nedeniyle ‘büyük
kardeş” olan ben, ailelerdeki ilk çocuğun hafif içe kapanık, ketum, asosyal halinden çıkarak biraz ‘küçük kardeşe benzemeye başladım. Onun kendinden emin rahat ve en önemlisi haşarı dürüstlüğünden biraz nasibimi aldım. Ancak yüreğim
tam genişlerken, şimdi kaybettim o yüreği...”
Gazetenin Ermeni cemaatinin Hrant Dink Anadolu Ermenisi, Etyen Mahçupyan
ise İstanbul Ermenisidir. İstanbul’da Yetimhane’de büyüyen Dink’le Robert Koleji
mezunu olan Mahçupyan arasında dinsel köken olarak da farklılık vardır.

Mahçupyan Katolik Kilisesine bağlıyken, Dink Protestan kültürüyle büyümüştür ama
Gregoryan Kilisesi’ne bağlıdır. Bu iki ayrı kişilik gazetenin yayın politikasının şekillenmesinde etkili olacaktır.
16 Ocak 2009 tarihinde Etyen Mahçupyan, “Rantın sırrı” yazısında yaşadığımız
için Hrant’tan daha önemliyiz der.
“Hrant’ın kaybedilişinin üzerinden bir yıl daha geçti. Hepimiz az veya çok bir
yıl önceki kendimizden farklılaştık. Hayata az veya çok farklı gözlerle, belki farklı
bir yürek ve vicdanla bakıyoruz artık. O nedenle Hrant da artık aynı adam değil…
Her anının anlamı bugün biraz daha değişik… Onun önemsediğimiz, kıymetli
bulduğumuz özellikleri bile bugün yeni bir prizmanın içinden okunuyor. Çünkü
ona ‘bakan’ bizler aynı kişiler değiliz...
“... Kaybedilenler, biz yaşadığımız için yaşatılma şansına sahipler. Ama yaşamak, değişmek, farklı bakmak, yüreğindeki bilinmeyenleri keşfetmek demek.
“O nedenle, artık Hrant övgüsünü bir kenara bırakıp, kendimiz övgüyü hak
eden bir şeyler yapmalıyız. Ancak o zaman Hrant gerçekten de övülmüş olur.
“Bizler Hrant’tan çok daha önemliyiz. Çünkü hâlâ yaşıyoruz… Hâlâ değiştirebiliyoruz… Ve kendimize bu imkânı tanıdığımız oranda, kaybedilenleri de değişimin unsurları haline getirebiliyoruz.
“Hrant’ı överek sıradanlaştırıp dondurmayın. Onu klişeler içine hapsederek
ruhsuzlaştırmayın.
Kendiniz olun… Çünkü Hrant’ın da sırrı buydu…”59
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Milliyet olayı: “14 günlük bir macera”
Bülent Tellan

T

ürk medya sektörü 1980’li yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdi. Dönemin başbakanının ağzından ifade edilen “iki buçuk gazete” tanımlaması gerçekleşmediyse de sektörün belirleyici özelliklerinden biri olan “aile şirketleri” birbiri ardına el
değiştirdi. Finans ve inşaat sektöründen, önce yazılı daha sonra da görsel ve işitsel
medyaya aktarılan sermaye birikimi, “yeni medya patronları”nın ortaya çıkışına neden oldu.
1980 Ekim’inde Aydın Doğan’ın, Türk basınının en köklü gazetelerinden biri
olan Milliyet’e ortak olması ile başlayan bu süreç, kamuoyunun her gün medya patronu olarak yeni simalarla tanışmasını sağladı. Korkmaz Yiğit de işte bu yeni simalardan biriydi.
Korkmaz Yiğit, 1943 yılında Erzincan’da doğdu. Mimarlık eğitimi alan ve kamuoyunda yaptığı lüks konutlar ile tanınan Yiğit, ilk büyük çıkışını Mart 1997’de Bank
Ekspres’i 90 milyon dolara satın alarak yaptı. Kısa süre sonra medya sektörüne yöneldi. 1998 Haziran’ında Türkiyee’nin ilk ekonomi kanalı Kanal E’yi 29 milyon dolara satın aldı. Medya alanındaki yatırımlarını sürdüren Yiğit, temmuz ayında İstanbul’da yerel yayın yapan Renk TV ve ulusal yayın yapan Genç TV’yi 35 milyon dolara satın aldı. İnşaat sektöründeki sermayesini finans ve medya alanına kaydıran Yiğit, 4 Ağustos 1998 tarihinde uzun süredir özelleştirme kapsamında olan ancak satışı
bir türlü gerçekleştirilemeyen Türk Ticaret Bankası’nı 600 milyon dolara satın aldı.
Satın aldığı medya kuruluşları arasına Kanal 6’yı da 120 milyon dolar tutarındaki
borçlarını ödemek şartı ile dâhilerden Yiğit, ağustos ayı bitmeden Yeni Yüzyıl ve Ateş
gazetelerini 70 milyon dolara Bilgin Grubundan satın alarak yazılı basın alanına da
adım atmış oldu.
Alışılagelenin aksine satın aldığı medya kurumlarında çalışanların maaşlarına
yüklü zamlar yapan Yiğit, bir yandan “medyanın yeni patronu” olarak anılmaya başlanırken, bir yandan da medyanın önemli haber konularından biri haline geldi. Satın
aldığı iki banka, dört televizyon kanalı ve iki gazeteye verdiği paranın kaynağı merak
edilen Yiğit, röportajlarda “inşaat alanındaki yatırımlarını duyurmak için gazete ve
televizyon kanallarını satın aldığını” ileri sürüyordu.
19 Eylül 1998’de gazetelerde Yiğit’in Milliyet’i satın aldığı haberi yer aldı. Resmi
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açıklama ise 8 Ekim’de Aydın Doğan’dan geldi: Milliyet ve AD Yayıncılık, Yiğit’e
satılmıştı. Satışın nedeni de basında yer aldığı gibi ekonomik değildi. Yazdığı veda
yazısı ile okurlara içini döken Doğan, Milliyet’i “tekelleşme iddialarına yanıt verebilmek” ve “tarihe not düşmek” için sattığını açıkladı.
Milliyet Gazetecilik A.Ş. ve AD Yayıncılık A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri toplam
310 milyon dolara Korkmaz Yiğit grubuna devredilmişti. Olayın gazetede “Milliyet’te Yeni Dönem” başlığı ile açıklandığı gün, gazetenin köşe yazarları -eski- patronları Aydın Doğan ile anılarını kaleme almaya başladılar. Yazıları ile Doğan ile
vedalaşan yazarlar, bir yandan da yeni patronları Korkmaz Yiğit’e “hoş geldin” diyorlardı. Yazarların neredeyse hepsinin değindiği en önemli unsur, Doğan’ın hiçbir
zaman için bir patron gibi gazetenin işine karışmadığıydı. Yazarlar sanki yeni patronlarına bu işin ancak bu şekilde devam edebileceğini ima ediyorlardı. Veda yazılarında, Aydın Doğan, “insancıl tevazu sahibi” (Melih Aşık, 8.10.1998), “gücünü kullanan değil frenleyen medya imparatoru” (Abbas Güçlü, 8.10.1998), “kimseyi incitmemeye özen gösteren, alçak gönüllü, güler yüzlü babacan” (Duygu Asena,
10.10.1998), “tarihin tanığı” (Yalçın Doğan, 11.10.1998), “gazetenin üstünde çakan
şimşekleri paratoner gibi çeken ve çalışanlarına yansıtmayan” (Güneri Civaoğlu,
11.10.1998), “müdahalesiz, anlayışlı, siyasal baskılara göğüs geren, çalışanlarını ezdirmeyen” (Hasan Pulur, 11.10.1998), “patronluk yapmayan” (Doğan Heper,
11.10.1998), “çalışanları ile abi-kardeş samimiyeti kuran” (Hikmet Bila,
12.10.1998), “siyasi, ekonomik, sosyal güç odaklarının tüm çullanmalarını cephenin
en önünde dirençle karşılayan” (Fikret Bila, 12.10.1998) sıfatlarıyla tanımlanıyordu.
Türk medyasının yeni patronu Korkmaz Yiğit’in önlenemez yükselişi sürerken,
Ankara’da ise garip bazı gelişmeler meydana geliyordu. Fransa’da yakalanan mafya
lideri Alaattin Çakıcı, Türkiye’ye iadesi ile ilgili karar alınması gündeme gelince,
hükümette yer alan bazı politikacılarla yaptığı görüşmelerin kasetlerini basına sızdırmıştı.
Eylül ayının son günlerinde CHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar ile bağlantı kuran
bir kişi yaklaşık iki yıl önce meydana gelen “Susurluk ile ilgili bir konuda görüşmek
için” randevu talep etmişti. Sağlar, TBMM Susurluk Kazası Araştırma Komisyonu
üyesi olduğu için buluşmayı kabul etti. Bir lokalde Sağlar ile buluşan kişi, elinde
mafya lideri Alaattin Çakıcı’nın, Korkmaz Yiğit lehine Türkbank ihalesine katılmak
isteyen iş adamlarını tehdit ettiğine dair kasetler olduğunu söylüyordu. Gerçekten de
birkaç gün sonra Çakıcı ile Yiğit’in görüşmelerini içeren bir kaset posta ile Sağlar’a
ulaştırıldı.
Kasetteki konuşmalarda yeni medya patronu Korkmaz Yiğit, Çakıcı’ya “Canım”
diye hitap ediyor ve ihaleye girmek isteyen şirketler hakkında bilgi veriyor; Çakıcı
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da Yiğit’e “Abi” diyor ve iş adamlarını arayarak ihaleye girmelerine engel olduğunu
anlatıyordu.
Sağlar, kasetteki konuşmaları çeşitli kanallardan teyit etmeye çalışırken bir yandan da önce Genel Başkanı Deniz Baykal’a, sonra da Milliyet’in Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak’a ve gazetenin satış işlemlerini henüz tamamlamış olan Aydın
Doğan’a kaseti dinletti.
Doğan, kaseti dinledikten sonra Sağlar’a, Yiğit için “medyaya girmemesini söyleyeceğim” dedi. Kısa süre içerisinde Aydın Doğan’ın görüştüğü Korkmaz Yiğit,
CHP Genel Başkanı Baykal’dan randevu talep edecekti.
Kaseti dinledikten sona konuyu Başbakan Mesut Yılmaz’a iletebileceğini aktaran
gazeteci Tuncay Özkan’a ise Sağlar’ın yanıtı “konuşmanın devlet arşivlerinde zaten
yer aldığını “şeklindeydi.
Fikri Sağlar, bir yandan CHP’nin kaseti kamuoyuna açıklaması gerektiğini düşünüyor ve Baykal’a bu nedenle baskı yapıyordu. Ancak Genel Başkanı’nın, “iki televizyon, üç gazeteye sahip birini karşımıza alamayız, parti yıpranır, açıklamayı kendi
adına yap “uyarısı üzerine Sağlar, 13 Ekim 1998 günü Meclis Basın Bürosunda düzenlediği bir basın toplantısında kasette yer alan konuşmaları gazetecilere dinletti.
Bir Meclis Araştırma Önergesi hazırladığını açıkladı ve ardından da savcılığa suç
duyurusunda bulundu.
Aynı gün Başbakan Mesut Yılmaz, Sağlar’a “devletin konu ile dört aydır yakından ilgilendiğini”, “Yiğit’in birçok defa kendisi ile görüşmek istediğini, ancak hükümet ortağı DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk aracı olana kadar bu talebi
geri çevirdiğini”, “Çakıcı’nın tehdit ettiği iş adamlarını korumaya aldıklarını” anlattı
ve Sağlar ile görüşmesi sürerken ihalenin dondurulduğuna ilişkin resmi belgeyi imzaladı.
Basın toplantısının ardından olay bir anda manşetlere taşınmıştı. Yiğit’in gazetelerinden Ateş ve Yeni Yüzyıl haberi büyütmezken, Milliyet patronu ile ilgili bu iddiaları 14 Ekim günü “...ve son kaset” manşeti ile duyurdu.
Bu arada Korkmaz Yiğit bir açıklama ile Sağlar’ın iddialarını yanıtladı. Bu açıklamaya göre “Yiğit’in Türk bank ihalesine girmesi Çakıcı’nın değil; Merkez Bankası
Başkanı Gazi Erçel ile Devlet Bakanı Güneş Taner’in yönlendirmesi ile olmuştu.
Yurtdışında bir banka almak istediğini Merkez Bankası’na bildirince kendisine
Türkbank önerilmişti.” Yiğit ayıca “Çakıcı’yla görüşerek onu ihaleden uzak tuttuğunu” ileri sürüyordu.
Sağlar, kasetin açıklanmasından bir gün sonra Başbakan yardımcısı Bülent Ecevit
ve Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ile görüştü. Ecevit, “Kara para medya ve finans
kesiminin içine sızdı” derken, Özkan, Sağlar’a “Telefon görüşmesinin dokuz dakika634
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lık bir bölümünün daha olduğunu” açıklıyordu. Kısaca hükümetin üst düzey isimleri
mafya lideri Çakıcı ile banka ve medya patronu Yiğit arasındaki görüşmelerden tüm
ayrıntıları ile haberdardı, ancak hiçbir girişimde bulunulmamış, hatta bankaların satışına onay verilmişti.
Aynı gün Milliyet’te de çalışanlar toplantı yapıyordu. Genel Yayın Yönetmeni
Derya Sazak, yazarlar ve yazı işleri çalışanları ile görüşüyor ve “Biz bu patronla çalışmayız!” kararı alınıyordu. Bir süre sonra Yiğit çalışanlara iki teklif yaptı: “Milliyet’in satışını iptal etmek” ya da “çalışanların topluca istifasını kabul etmek”. Toplantı bitmeden Aydın Doğan aramış ve 48 saat beklemelerini rica etmişti. Yeni Yüzyıl
yöneticileri ve yazı işlerinin olayın ortaya çıktığı gün Korkmaz Yiğit ile birlikte yemek yemesi de toplantıda tepki ile karşılanıyordu.
17 Ekim günü Aydın Doğan, Doğan Heper, Yalçın Doğan, Hikmet Bila, Fikret
Bila, Derya Sazak, Umur Talu, Güneri Civaoğlu ve Hasan Pulur ile Hürriyet’te görüştü. Görüşmede Doğan’ın ya “gazeteyi geri alması” ya da “Milliyet’ten ayrılacaklar
için yeni bir gazete çıkartması” istendi. Aydın Doğan ise çalışanlardan bir hafta süre
istedi. Ancak çalışanlardan bazıları beklememeyi tercih etmişti. 1991 yılında yaşanan
olaylardan sonra Cumhuriyet’ten ayrılan ve Milliyet’te yazmaya başlayan Ali Sirmen
ve Oktay Akbal aldıkları bir kararla yeniden Cumhuriyet’e dönüyordu. Olayların
otaya çıktığı sırada İtalya’da bulunan Zülfü Livaneli ise çektiği bir faksla Milliyet’ten
istifa ediyor ve kısa süre sona Sabah’a transfer oluyordu.
Çalışanlardan bir hafta süre isteyen Aydın Doğan’ın, üç gün sonra, 20 Ekim’de
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Milliyet’in satışının iptal edildiğini
duyurması üzerine, Korkmaz Yiğit, “Ben bu dünyanın adamı değilmişim, medyada
yer almak için biraz ihtisas sahibi olmak gerekiyormuş” diyerek medyadan çekilme
kararını açıkladı.
Aydın Doğan’ın duyurusu 22 Ekim’de Milliyet’te yayınlandı. “Nerede Kalmıştık?” başlıklı bir yazı ile yeniden okurlara seslenen Doğan, “Gerekçesi ne olursa olsun, kamuoyu Milliyet’in başka ellere geçişini onaylamadı...” diyor ve ekliyordu:
“Nerede kalmıştık diyerek gazetemin başına döndüm.” Başbakan Yardımcısı Bülent
Ecevit ise 1965 yılında köşe yazdığı eski bir Milliyet çalışanı olarak “En ağır koşullarda özgürlüklerine sahip çıkan gazeteci arkadaşlarıma geçmiş olsun “şeklinde bir
mesaj yayınlıyordu.
Gazetenin yazarları da Doğan’ın geri dönüşünü sevinçle karşılıyorlardı. Satışın
iptal edilmesi, “Okurun gücü” (Derya Sazak,22.10.1998), “Milliyet yaşıyor” (Melih
Aşık, 22.10.1998), “Basında güven sözü kurtuldu” (Taha Akyol, 23.10.1998), “İşte
Milliyet” (Doğan Heper, 23.10.1998), “Bir direnişin ve dayanışmanın hikâyesi” (Hasan Pulur, 23.10.1998), “Direnmenin Onuru” (Umur Talu, 23.10.1998), “Basında
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milat” (Yalçın Doğan, 23.10.1998) gibi başlıklarla kutlanıyordu.
Yazarlara göre “Meslek ilkeleri adına, meslek ahlakı adına gazeteciler ilk kez eylem yapıyorlardı” (Hasan Pulur, 23.10.1998), “Gazeteciler gazetelerinde direndi”
(Umur Talu, 23.10.1998) diyen yazarlara göre ve “Artık basında da hiçbir şey eskisi
gibi olmayacaktı!” (Yalçın Doğan, 23.10.1998).
Milliyet’teki gelişmeler Yeni Yüzyıl çalışanlarında da bir hareketlilik yaratmıştı.
Ahmet Altan ve Can Dündar aldıkları bir karar ile gazetelerinden istifa ettiler.
Bu arada çeşitli devlet kurumlarının Türkbank ihalesinde bazı usulsüzlükler olacağını hükümete bildirdiği ancak önlem alınmadığı da ortaya çıkıyordu. Korkmaz
Yiğit ise medyadan çekilme kararını uygulayamadan elindekileri kaybetmeye başladı. Kanal 6’nın kurucusu Ahmet Özal, “televizyon kanalını Emlak Bankası’ndan
aldığı kredilerin ödenmesi şartı ile Mehmet Kurt’a sattığını, ancak Kurt’un borçlarını
ödemediği gibi kanalı sattığını bu nedenle kısa bir süre sonra hisselerini geri alacağını” açıkladı. 26 Ekim’de ise Bank Ekspress yönetim kurulu kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Yiğit her gün biraz daha kan kaybediyordu. 27
Ekim’de “Medyaya heyecanla girdim. Sonraki hızlı gelişmelerde büyük maddi ve
manevi kayba uğradım. Hatalarım olabilir, kusurlarım da. Ama vicdanım rahattır.
Bütün bu duygularımla Milliyet’i iade ettim. Yeni Yüzyıl ve Ateş’i ise, (...) bütün çalışanları adına Yeni Yüzyıl Genel Yayın Yönetmeni Okay Gönensin’e devrettim “şeklindeki açıklaması ile yazılı basından tamamen çekildi. Yiğit artık tam anlamıyla
“havlu atmıştı” (Nezih Demirkent, 27.10.1998). Ancak iddialara göre Dinç Bilgin
sattığı gazeteleri geri almaya yanaşmıyordu.
27 Ekim gecesi Başbakanlık konutunda 19 gazeteci ile bir araya gelen Mesut
Yılmaz, beş saat boyunca olayları değerlendirdi. Yılmaz’a göre, “Yiğit, Güneş Taner
ile bağlantı kurmuş, Türkbank’ı mutlaka alacağını söylemiş, Çakıcı ile olan ilişkisi
kendisine hatırlatılmış ancak kesin delilleri olmadığı için ihaleye girmesine engel
olunamamıştı. Kanal 6 ve Milliyet’i alırken Yiğit kendisine haber vermiş ama Yılmaz, buna bir anlam verememişti. Yiğit ile Çakıcı arasındaki ilişkiye ait ilk delillere
ulaştıklarında ise Fikri Sağlar elindeki kaseti açıklamıştı”.
9 Kasım günü Korkmaz Yiğit gözaltına alındı. Ancak, bir kaset ile yıkılan Yiğit,
bir başka kasetle kendisini yıkanları yıkmayı planlamıştı. Gözaltına alındığı taktirde
yayınlanması için hazırlattığı videokaseti Kanal 6 ve Kanal E’de yayınlatan Yiğit,
“Çakıcı’nın kendisi ile tehdit edilen tefeci Nesim Malki’yi polise ifade vermeye götürdüğü zaman ilişki kurduğunu, kendisini de tehdit ettiğini, inşa ettiği evlerden birini istediğini, çocuklarını takip ettiğini, Çakıcı kendisini aradığında vücut kimyasının
değiştiğini, Çakıcı’nın bankayla ilişkisi olduğunu bildiğini ancak Merkez Bankası
Başkanı Gazi Erçel, Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Mesut Yılmaz’ın oluru
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ve teşviki ile Türkbank ihalesine girdiğini, Milliyet’i Başbakan Yılmaz’ın ısrarı sonucu aldığını” anlatıyor ve “Başbakanın garantisi varken neden Çakıcı ile görüşeyim” diyordu.
Yiğit’in hazırladığı kasetin yayınlanması, muhalefetin olanca gücüyle hükümete
yüklenmesine sebep oldu. 11 Kasım’da Kanal D’de Arena programına katılan Başbakan Mesut Yılmaz, olayı komplo olarak nitelendirdi ve Çakıcı’nın hükümeti düşürmeye çalıştığını ileri sürdü. Yılmaz ayrıca hükümetin istifa etmeyeceğini de söylüyordu. Ancak programa katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümete verdikleri desteği çektiklerini ve gensoru önergesi vereceklerini açıkladı.
13 Kasım günü Yiğit’in gözaltı süresi doldu ve mahkeme kararı ile tutuklandı. 17
Kasım’da Kanal E’nin satışı sözleşme hükümleri yerine getirilmediği için iptal edildi. 25 Kasım 1998’de Türkbank ihalesi ile ilgili olarak verilen gensoru önergesi
TBMM’de kabul edildi ve ANA-SOL-D koalisyonu olarak anılan Mesut Yılmaz
Başbakanlığındaki 55. hükümet düştü.
Korkmaz Yiğit dönemi, Milliyet için 14 gün sürdü. Ancak Türk basın tarihine çok
derin bir iz bıraktı. Basına rüzgâr gibi giren Yiğit, kendi yarattığı rüzgârın önünde
savrulurken, dönemin hükümetinin de sonunu getirmişti. Türkiye’de medyanın gücü
herkes tarafından kabul ediliyordu. Hükümetin başında yer alan kişiler bile medya
kuruluşlarını denetimlerinde tutmak için devlet imkânlarını iş adamlarına peşkeş çekebiliyor, medya çalışanları da dahil olmak üzere kimsenin bu duruma sesi çıkmıyor,
iş adamlarının mafya ile ilişkileri ortaya çıkartılınca ‘medyayı ele geçirmeye çalıştığı’ ileri sürülüyordu. Politikacılar, kaset ortaya çıktığında “bir medya patronunu karşımıza alamayız” diyor, halkın kirli ilişkilere tepki göstermesi üzerine ise “bu ilişkileri destekleyen hükümete destek olamayız” diyebiliyorlardı.
Basında ise ilk defa çalışanlar kendi gazetelerinin patronunu seçmiş, yapılan satışı
dirençle karşılayarak durdurabilmişlerdi. Bu arada unutulmaması gereken diğer bir
şeyde Türk basın tarihinde ilk kez bir patronun “tarihe not düşebilmek” kaygısı ve
“tekelleşme iddialarını yanıtlayabilmek” için sahip olduğu gazeteyi satmayı düşünmesidir. Aydın Doğan, 14 gün içinde üst üste iki sınavı başarıyla geçerek kendisinin
ve basının düştüğü güven bunalımını aşmayı başarabilmişti.
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Susurluk kazası ve medya
Bülent Tellan

3

Kasım 1996 gecesi Show TV’de yayınlanmakta olan bir futbol programının sunucusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yaşlı gözlerle Fenerbahçe Spor Kulübü
Yönetim Kurulu üyesi Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ’ın geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı dakikalarda bir başka televizyon kanalı
Star’da Luc Besson’un yönetmeni olduğu Nikita isimli bir film oynamaktaydı. Film
işlediği cinayetin ardından devlet tarafından hapishaneden çıkarılan ve gizli servis
tarafından yetiştirilen bir tetikçinin hayatını konu alıyordu.
Hüseyin Kocadağ, hayatını kaybettiği trafik kazasında yalnız değildi. İzmir’den
yola çıkan ve İstanbul’a gitmeye çalışırken Susurluk yakınlarında bir kamyon ile
çarpışan Mercedes’te, Kocadağ’ın dışında -garip bir tesadüf eseri olsa gerek- bir de
yerli Nikita bulunuyordu: Abdullah Çatlı.
Tarihe “Susurluk Kazası” olarak geçen olay, aslında 3 Kasım 1996 gecesi değil,
çok önceki tarihlere dayanan, ilmek ilmek işlenen ve bir trafik kazası sonrasında halkın gündemine düşen bir olaylar zincirine dayanıyordu. Türk medyasının Susurluk
Kazası’na bakışını anlayabilmek, bu olaylar zincirini kısaca bile olsa hatırlamayı
gerektiriyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği günlerde dünya gerçek anlamda iki kutba ayrılmıştı: Her ikisi de tüm dünyada egemen olmayı hedefleyen ABD ve SSCB. Bu durum ABD’nin SSCB’ye karşı sadece yasal değil yasa dışı bazı mücadele yöntemlerini yaratmasına neden oldu. Bir yandan yanında tutmak istediği ülkelere ekonomik
yardımlar sunan ABD, bir yandan da oluşturduğu askeri pakt aracılığı ile SSCB’nin
yolunu kesmeye çalışıyordu. Türkiye 22 Mayıs 1947’de Amerikan ekonomik yardım
paketi Marshall Planı’na dahil edildi.
Üç yıl sonra demokratik seçimlerle iktidara gelen DP hükümetinin komünistlerle
mücadele etmek için Kore’ye asker yollamasının da etkisi ile NATO’ya üye olundu.
Türkiye’nin dahil olduğu pakt, üye ülkeleri komünizmin karşısında askeri bir güç
olarak birleştirmesinin dışında, bir takım gizli anlaşmalar ile ülke içinde hükümetlerin dahi haberdar olmadığı bazı gizli örgütler kuruyordu.
Komünist bloğun saldırısı karşısında direnecek sivil unsurların eğitilmesi ve silahlandırılması anlamına gelen bu gizli örgütler, paktın kurulmasından 41 yıl sonra
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ve tamamen tesadüfî olarak İtalya’da açığa çıkarıldı ve oradaki adıyla anılır oldu ve
ünlendi: Gladio.
İddialara göre Türk Gladio’su 1951 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla
Amerikan Askeri Yardım Heyeti’nin çalıştığı binada kurulmuş ve ilerleyen yıllarda
Özel Harp Dairesi adını almıştı. Ancak bu oluşum tamamen askeri bir örgütlenmeydi
ve öteki NATO üyesi ülkelerdeki gibi aşırı sağcı sivil unsurları içermiyordu. Türkiye’de aşırı sağcı sivil unsurlar kendi silahlı direniş örgütlerini 1968’i izleyen yıllarda
inşa etmişlerdi.
Toplumsal muhalefete karşı sergilenen saldırgan tutum, Ülkü Ocakları adı altında
ve MHP’ye bağlı olarak kurulan gençlik örgütleri çatısında örgütleniyordu. Çoğu
eski asker olan MHP yöneticileri tarafından açılan “komando kampları”nda yetiştirilen ve kendilerine “ülkücü” diyen militanlar, Filistin’de gerilla savaşına katılan “devrimci” üniversite öğrencilerine karşı silahlı bir güç olarak görülüyor, dönemin Başbakanı “iti ite kırdırmak”tan söz ediyordu. Toplumsal muhalefetin sisteme yönelik
talepleri 12 Mart Muhtırası ile kurulan askeri rejim ve sıkıyönetim aracılığı ile bastırılırken, ülkücü militanlar geçici bir süre için silah bırakıyor, ancak ordu ve polis
içindeki aşırı sağcı unsurlar faaliyetlerini sürdürüyorlardı. “Kontrgerilla” terimi ilk
olarak bu dönemde dilimize katıldı.
“Burası kontrgerilla karargâhıdır. Burada anayasa, babayasa yoktur” sözleri ile
başlayan işkenceli sorgular bir dönem gençliğinin belleklerinde silinmez bir iz bıraktı. 12 Mart döneminin son bulmasının ardından tekrar filizlenen toplumsal muhalefet
hareketleri, karşısında yine ülkücüleri buldu. Üniformalı kişiler tarafından kamplarda
yetiştirilen “komandolar”, öğrendiklerini kendi köy ve kasabalarında uygulamalı olarak hayata geçirdiler.
1977 yılı yeni bir dönemin başlangıcıydı. Üniversitelerde başlayan çatışma ortamı
hızlı bir şekilde ülke geneline yayılarak vatandaşlara yöneldi. İşçi eylemlerine, ana
muhalefet partisi liderine, sendikacılara, üniversite hocalarına, polis şeflerine, üniversite öğrencilerine, savcılara, Alevi kökenlilere, gazetecilere, kısaca toplumun her
kesimine yönelik saldırılar giderek çoğaldı. Ülkücü camia içerisinde yapılan eylemlere paralel olarak sivrilmekte olan isimler bulunuyordu. Bunların içinde Abdullah
Çatlı ilk akla gelenlerdendi.
Çatlı’nın ülkücü camia içerisindeki hızlı yükselişi düzenlediği eylemlerden kaynaklanıyordu. 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ve yedi
öğrencinin ölümü ile 41 öğrencinin yaralanmasına yol açan bombalanma; 9 Ekim
1978’de Ankara Bahçelievler’de TİP üyesi yedi gencin öldürülmesi, 1 Şubat 1979’da
Abdi İpekçi’nin öldürülmesi; 25 Kasım 1979’da İpekçi’nin katil zanlısı Mehmet Ali
Ağca’nın cezaevinden kaçırılması gibi eylemler Çatlı’nın ünlenmesini ve aşırı sağcı
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para-militer örgüt içinde yükselmesini sağlıyordu.
12 Eylül askeri harekâtı ile birlikte, toplumsal muhalefet hareketleri ve ülkücü
militanları yargılandı ve mahkûm edildiler. Ancak içlerinden bazıları Çatlı gibi yurtdışına çıkmayı başarmıştı. Çatlı’nın bu dönemi gayet karanlık. Kimilerine göre uyuşturucu kaçakçılığı işine girmiş, bu arada ilişki kurduğu Bulgar gizli servisi ile birlikte
Papa Suikastı’nı planlamıştı. Kimilerine göre Türk konsoloslarına saldıran Ermeni
terör örgütlerine karşı 12 Eylül’ün lideri Kenan Evren’in direktifi ve MİT’in desteği
ile operasyonlara başlatmıştı. Bu arada bilinen gerçek 24 Ekim 1984’te Çatlı’nın
Fransa’da üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandığı. Çatlı, 25 Kasım 1988’de İsviçre’ye iade edildi. 20 Mart 1990 tarihinde de bulunduğu hapishaneden kaçtı ve yasa dışı bir şekilde Türkiye’ye geri döndü.
‘90’lı yıllarda Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, siyasal anlamda çok da iç
açıcı değildi. Terör örgütü PKK’nın yıllardır sürdürdüğü eylemler salt askeri önlemler ile sonlandırılamıyordu. PKK ile kendi yöntemleri ile mücadele etmek isteyenlerin varlığı, yasa dışı bazı oluşumlara neden oldu. Yasal olarak hiçbir suç işlemeyen
ancak PKK’nın finansörü olduğu düşünülen Kürt kökenli bazı iş adamları, avukatlar,
devlet memurları art arda kaçırılıyor ve öldürülüyordu. PKK çizgisinde yayın yaptığı
iddia edilen gazetelerin büroları bombalanıyor, gazeteciler evlerine giderken kaçırılıp
infaz ediliyordu. Devlet can ve mal güvenliğini koruyamadığı halkını silahlandırıp
korucu olarak görevlendiriyor, itirafçılardan oluşan timler asker ve polisle birlikte
operasyonlara katılıyordu. Bunların dışında devletin terör örgütüne karşı illegal mücadele yöntemleri kullanmasına izin verdiği, en azından göz yumduğu bazı resmi
görevliler, kendi bireysel amaçları için çalışmaya, haraç toplamaya, adam öldürmeye, uyuşturucu kaçakçılığına başlamışlardı.
MİT içinde önemli bir konumda bulunan Mehmet Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar yükselen Mehmet Ağar, Korucu aşireti Bucak’ların lideri Sedat Bucak
gibi isimlerin yer aldığı arenada Abdullah Çatlı adı bir kez daha ortaya çıktı. Bazı
polisler, eski ülkücüler ve koruculardan oluşturduğu çete ile haraç topladığı, adam
öldürdüğü, uyuşturucu ticaretine bulaştığı iddia edilen Çatlı’nın, Emniyet Genel Müdürü Ağar tarafından da korunduğu ileri sürülüyordu. İddiaları kamuoyuna duyuran
12 Mart 1971’den beri kontrgerillaya karşı mücadele yürüten Aydınlık dergisi oldu.
Kaza
21 Eylül 1996’da Aydınlık’ın duyurduğu bu haber kamuoyunda neredeyse hiçbir
tepki yaratmadı. Ta ki 12 gün sonra, 3 Kasım gecesi meydana gelen trafik kazasına
kadar. Kazanın duyulmasının ardından, kazada Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ
ile birlikte ölen kişinin -üzerinde farklı bir kimlik bulunmasına rağmen- Çatlı olduğu
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gazetecilerin kulaklarına fısıldanı verdi. Bu andan itibaren medyanın ilgisi, kazadan
sağ kurtulan DYP Milletvekili Sedat Bucak ve Çatlı’nın geçmişine odaklandı. Medya, kamuoyunu Bucak ve Çatlı ile ilgili enformasyon bombardımanına tutarken bir
yandan da Refah-Yol olarak adlandırdığı koalisyon hükümetine yüklenmekteydi.
7 Temmuz 1996 tarihinde İslamcı Refah Partisi ile merkez sağda yer alan Doğru
Yol Partisi tarafından kurulan Refah-Yol Hükümeti, ilk günden itibaren merkez
medyanın eleştiri oklarına hedef olmuştu. Merkez medya tarafından laikliğin önünde
bir tehdit olarak değerlendirilen Refah-Yol koalisyonu kısa süre içinde medya sektöründeki teşvik uygulamaların yönünü, orta ölçekli medya kuruluşları lehine değiştirmişti. Bu durum eleştirilerin sadece siyasal-ideolojik değil, ekonomik unsurlardan
kaynaklandığını da ortaya koyuyordu. Kısaca merkez medya laik cumhuriyetin bekçisi olma görevini ekonomik nedenlerle üstlenmişti. Susurluk Kazası’nın ardından
medya hükümetin kamuoyundaki desteğini ortadan kaldırmak için yeni bir “silah”
bulmuş oldu. Medyada sıklıkla rastlanılan “İrticai tehlike”ye bir de “mafyanın devleti ele geçirmekte olduğu” iddiası eklendi. Refah-Yol hükümetinin basın yasasını
emekçiler lehine düzeltme girişimi ve promosyon yasasında değişikliğe yönelmesi de
‘hükümetin basına sansürü’ olarak değerlendirildi ve bu yasal düzenleme çabalarının
sebebinin medyanın Susurluk Kazası’nın üstüne gitmesi olduğu iddia edildi.
Yurttaş Girişimi adlı sivil toplum örgütlenmesi tarafından 1 Şubat 1997’de başlatılan “Sürekli Aydınlık için 1 Dakika Karanlık” eylemine gösterilen ilgi, medyanın
Susurluk Kazası ve sonrasında ortaya çıkarılan kirli ilişkiler ağına bakışını sergilemekteydi. İlk günler birkaç köşe yazarı dışında medyadan kimsenin önemsemediği
eylem, ilerleyen günlerde medyanın asıl gündemi halini almış, televizyon kanalları
eylemin gerçekleştiği 21:00 saatinde yayınlarını kesip eylemi hatırlatmış, birkaç dakika süreyle sokaklardan canlı görüntüler yayınlamış, yaptıkları haberler ile eylemin
yaygınlaşmasını sağlamışlardı. Ancak eyleme olan ilgi Refah-Yol hükümetinin düşürülmesinden sonraki dönemde bir anda sıfırlanmıştı.
Merkez medya kuruluşlarının tümünde 9 Aralık 1996 tarihinde “Artık Hiçbir Şey
Eskisi Gibi Olmayacak” sloganı ile başlatılan reklam kampanyası da medyanın olaya
bakışını sergilemekteydi. Medya Susurluk Kazası ve ardından ortaya çıkan kirli ilişkiler ağını kamuoyu karşısında güvenilirliğini sınayacağı bir sınav olarak algıladı. Bu
reklam kampanyasını “Haber = Hayat” sloganı ile başlatılan ikinci bir kampanya
izledi.
Merkez medya Susurluk Kazası sonrasında politika üzerindeki etkisini bir kez
daha kanıtladı, olaylara karıştığı iddia edilen Mehmet Ağar medyanın tepkisini azaltabilmek amacıyla partisi DYP tarafından dışlandı, gazeteler ana muhalefet partisi
Genel Başkanı’nın iddialarını gündemde tuttu, hükümet karşıtı gösteriler haberleştiGazeteciler Cemiyeti
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rildi, 28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan irticai faaliyetlerin önlenmesi ile ilgili kararların Refah-Yol hükümeti ile yürütülemeyeceğini ısrarlı bir şekilde tekrarlandı; böylece de medya patronları kendi varlığına yönelik bir tehdit olarak
değerlendirdiği yeni basın yasası girişimini ve promosyonlar ile ilgili düzenlemeleri
durdurabildi. Bu arada medya, demokrasi, temiz toplum, şeffaflık gibi kavramların
savunusunu yaparak kamuoyunda güvenilirliğini de arttırmaya çalıştı.
28 Şubat süreci sonrasında kurulan hükümete neredeyse sınırsız destek veren
merkez medya kuruluşları, bu desteğini Susurluk Kazası’nın ikinci perdesi olarak da
değerlendirilen “Korkmaz Yiğit Olayı” sonrasında yine kendi güvenilirliklerini arttırabilme kaygısıyla hükümetten çekti.
Susurluk ve medya
Bazı örnek gazeteler üzerinden Susurluk Kazası ve sonrasında medyanın yaklaşımı şöyle değerlendirilebilir:
Merkez medyanın (Milliyet, Hürriyet, Sabah, Radikal, Yeni Yüzyıl) Susurluk Kazası’na yaklaşımı iki dönemde ele alınmalıdır:
(1) Kasım 1996 - Haziran 1997 Refah-Yol hükümeti dönemi.
(2) Haziran 1997 ve sonrasındaki dönem.
İlk dönemde medya Susurluk Kazası’nı gündeminin ilk maddesi olarak tutmuş ve
elde ettiği her bulguyu kamuoyuna sunmuştur. Hükümetin olayı ve ardındaki karanlık ilişkiler ağını çözemeyeceğini ileri sürmüş ve muhalefetin tepkilerine destek vermiştir. İkinci dönemde hükümetin değişmesi ile istediği hedefe ulaşan merkez medya
Susurluk Kazası’nın kamuoyunun gündeminden düşmesini sağlamış, ancak çok
önemli bazı olaylarda konuyu haberleştirmiştir.
Bu dönemlendirmeye istisna olan medya organları “küçük ve orta ölçekli medya
kuruluşları” olarak da adlandırılan ve daha çok ideolojik eksenli yayınlardır. İslamcı
basın, sol basın ve özellikle merkez sağ gazeteler farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir.
İslamcı basın (Akit, Milli Gazete) Refah-Yol döneminde hükümetin olayı çözeceği
iddiasını savunmaktadır. Sol basın (Demokrasi, Emek) sorunu bir sistem sorunu olarak görmektedir. Ortadoğu, Türkiye, Akşam gibi merkez sağda yer alan gazeteler ise
eleştirilen, suçlanan kişi ve kurumları savunurken, eleştirilerin devleti yıpratacağı ve
güç duruma düşüreceği iddiasını savunmuşlardır.
Milliyet “Çürümeye Son” kampanyası ile kamuoyunun temiz toplum ve şeffaflaşma yolundaki taleplerine destek vermiş, oluşturduğu izleme kurulları ile sorunların üzerine gidileceğini açıklamıştır. Ancak gazetenin idari işleyişi ve Refah-Yol hükümetine yönelik muhalefetin başarıya ulaşması kampanyanın unutulması ve izleme
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kurulunun işlevsiz hale gelmesine neden olmuştur.1
Akşam “Aydınlık Bir Türkiye İçin El Ele” isimli bir kampanya başlatarak Susurluk Kazası ile ilgili iddiaların devleti zor durumda bıraktığını bunun içinde yurttaşların hep birlikte devleti savunmaları gerektiğini ileri sürmüştür. Kampanya herhangi
bir sonuca ulaşamamıştır.

1

O dönemde Milliyet’in oluşturduğu kurulda yer alan Korkmaz Alemdar, gazetenin kurulun oluşumunu birinci sayfadan
duyuran haberler yapmasına rağmen, çalışmalarını sonuçlandıracak bir yapının oluşturulması önerilerinin gözardı edildiği ni ve
bir süre sonra da kurulun toplantıya çağrılmaması yoluyla unutturulduğunu belirtiyor.
Gazeteciler Cemiyeti
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Ayşe Asker

R

efah Partisi (RP) ile Doğru Yol Partisi’nin (DYP) koalisyon hükümeti
(Refahyol) döneminde yayınlanan Öncü ile daha sonra yayına giren BTV televizyonunun yayınlarındaki taraflılık bu iki yayın organının “Tansu Çiller ve ailesinin
gazete ve televizyonu” olarak algılanması yol açmıştır. Türk siyasal hayatı ve medya
dünyası bu tür değerlendirmelere öteden beri tanıklık etmekle birlikte bu örneğin
dikkat çeken yanlarının bilinmesinde yarar vardır.
Çiller-medya ilişkileri
Tansu Çiller, 20.10.1991 seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili seçildi. Bu seçimde, DYP birinci parti olmasına rağmen Meclis’te yeterli çoğunluğa sahip olamadığı için 20.11. 1991’de DYP Genel Başkanı olan Süleyman Demirel Başbakanlığında, DYP-SHP koalisyon hükümeti kuruldu. Tansu Çiller bu hükümette ekonomiden
sorumlu devlet bakanı olarak görev aldı.
DYP-SHP’nin oluşturduğu hükümetin (21.11.1991-25.6.1993) hükümet programında, çağdaş bir basın özgürlüğü oluşturma ve uygulamaya koyma kararlılığından
söz edilmiştir. Hükümet radyo-televizyon yayıncılığında devlet tekelinin kaldırılmasını, tarafsız bir devlet radyo-televizyonu ile özel radyo ve televizyon istasyonlarının
kurulmasına izin verilmesini öngörmüştür. Ancak fiili bir durum yaratarak yayına
başlayan Magic Box adlı özel televizyon kuruluşunun hukuki durumu tartışma konusu olmaya devam etmiştir. Hatta Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve arkadaşlarının
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 29 Eylül 1992’de TBMM’nde ele
alınmıştır.
Özel radyo-televizyon yayınlarına olanak sağlayacak Anayasa değişikliği görüşülmek için TBMM’nde sırasını beklerken, Telsiz Genel Müdürlüğü radyo frekanslarının telsiz iletişiminin güvenliğini bozduğu gerekçesiyle, 1.4.1993 tarihine kadar
vericisi Türkiye’de bulunan yasa dışı radyo ve televizyon kanallarının kapatılmasını
öngören 15.3.1993 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesini yayınlattırdı. Bu karar kanal
sahiplerinin yoğun tepkisi ile karşılaştı ve bu tepki kimi siyasilerden de destek gördü.
“Radyomu istiyorum” sloganlı, “siyah kurdeleli” destek kampanyası içinde TBMM
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz gibi siyasilerin
yanında ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller de yer aldı. Oysa bu konu644
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yu RP, Tansu Çiller’in de yer aldığı hükümetin düşmesi için gensoru önergesiyle
TBMM’ne taşımıştı.
RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan’ın kanunları keyfi bir şekilde uygulayıp özel
radyo ve televizyon yayınlarını siyasal çıkarlarına aykırı yayın yaptıkları nedeniyle
kapatarak fiili bir durumu ortadan kaldırdıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gerekçeleri hükümetin bu konudaki tavrını özetler niteliktedir. Buna göre: “Tavır
ve beyanatlarıyla aylardan beri yüzlerce TV ve radyonun yayın hayatına girmesine
önce müsamaha eden, sonra bunun fiili bir durum olduğunu beyan ederek halkı bu
yola teşvik eden, siyasi ve şahsi çıkarlarına dokununca bu yayınları emir ve talimatlarla kapatma yoluna tevessül eden...” ifadeleri yer almaktadır. Bu önerge, TBMM
Tutanak Dergisi kayıtlarına göre, 6.4.1993 günü ele alınmış ve reddedilmiştir.
Bu konuda hükümetin DYP kanadında bir başka ilginç durum da Meclis Başkanı
seçilen Hüsamettin Cindoruk’un 133. Madde değişikliğinin bir an önce Meclis’te
görüşülmesi için girişimlerde bulmasıdır. Ancak Turgut Özal’ın ölümü ve Süleyman
Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi, Tansu Çiller’in DYP Genel Başkanı ve Başbakan olması gerek Anayasanın 133. maddesini, gerekse ona bağlı olarak yeniden
düzenlenecek olan radyo ve televizyon yasasının çıkarılmasını geciktirir.
DYP-SHP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasında kimi gazetecilerin rol oynaması gibi (Çekirge, 1992:80), Turgut Özal’ın ölümünden sonraki siyasi gelişmelerde
kimi gazete ve gazetecilerin rolü olmuştur. Bu gazeteler Tansu Çiller lehinde kampanya başlatmış ve seçilmesinin ardından da bunu adeta “zafer çığlıklarıyla” kamuoyuna duyurmuşlardır.
Özellikle Milliyet ve Hürriyet, DYP Kongresi’ni tüm yazar kadrosu ile izlemiş ve
bu yazarlar da Tansu Çiller’i destekleyen yazılarla Kongre izlenimlerini kamuoyuna
aktarmışlardır. Bazı Milliyet yazarlarının yazı başlıkları tutumlarının göstergesidir:
“Demokrasiye armağan” (Yalçın Doğan), “Değişim rüzgârı” (Derya Sazak), “Yenilgiden başarıya” (Yavuz Donat), “Baba bile zorlanırdı” (Fikret Bila). Ayrıca Milliyet,
Tansu Çiller’in DYP Genel Başkanı seçilmesini “Çiller tarih yazdı” sürmanşetiyle ilk
sayfadan vermiş, sayfanın tümünü bu habere ayırmış, başyazar Altan Öymen,

14.6.1993’te, Çiller’in seçilmesini kutlamıştır.
Hürriyet ise Tansu Çiller’in DYP Kongresi’ndeki başarısını; “Kadının Zaferi”
sürmanşetiyle ilk sayfaya taşımış, sayfanın tümü bu konuya ayrılmış, haber sayfanın
üçte ikisini kapsayan Tansu Çiller fotoğrafı ile süslenmiştir. Hürriyet başyazarı Oktay Ekşi, “Yepyeni bir döneme doğru” başlığını taşıyan ve Tansu Çiller’in seçilmesini olumlu bulduğunu içeren yazısı yanında öbür Hürriyet yazarları da; “Bakalım
SHP razı olacak mı” (Ertuğrul Özkök), “Şahsiyet Galip” (Rauf Tamer), “Dünyanın
Gazeteciler Cemiyeti
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en güzel başbakanı”(Emin Çölaşan), “Delege buğulama” (Bekir Coşkun), “Demokrasi budur işte” (Tufan Türenç), “Çiller’in zaferi ve değişim heyecanı” (Sedat Ergin),
“İlk Genel Başkan kim?” (Kurthan Fişek) başlıklarını taşıyan yazılarında, Tansu Çiller’in zaferini 14.6.1993 tarihli Hürriyet’te kutlamışlardır.
Sabah Tansu Çiller’in seçilmesini okurlarına “Muhteşem” sürmanşetiyle ve konuya tam sayfa yer vererek duyurmuştur. Sabah’ta ilginç olan yön, “Adaylığını ilk
Sabah ortaya attı”, “Sabah’ın yıldız şampiyonu başbakan oldu” gibi başlıklarla verdiği haberlerde, Tansu Çiller’in aday olmasındaki dolayısıyla seçilmesindeki rollerini, 14.6.1993 tarihli gazetede vurgulamaya çalışmalarıdır. Hatta ertesi gün, Tansu
Çiller’in Başbakan olmasından duydukları memnuniyeti “Tansu Bayramı” sürmanşetiyle yansıtmışlardır. Bu haberde özellikle üzerinde durulması gereken nokta, Tansu
Çiller’in DYP Genel Başkanı seçildiğinde yaptığı konuşmada “Radyolarımı istiyorum” sözleri daha önce değindiğimiz kararnameye göre kapatılan özel radyoların
yeniden yayına girmesi için bir işaret olmuş, radyolar yayınlarında Çiller’e teşekkür
etmişlerdir (Sabah, 15.6.1993).
Tansu Çiller ile medya arasında esen bu sıcak rüzgârların arkasında ekonomiden
sorumlu Devlet Bakanı olan Tansu Çiller’in teşvik ve krediler yoluyla medya ile ilişkilerini güçlendirmesi gösterilir. Tansu Çiller, bakanlığı döneminde “binlerce yeni
istihdam” yaratacağı varsayılan basın yatırımlarına 2.6 trilyon liralık teşvik dağıtmıştır (Erel, Cumhuriyet, 20.5.1993). Bu teşvikler içinde en çok payı Sabah (699 milyar
263 milyon lira); Hürriyet (425 milyar 520 milyon lira); Milliyet (334 milyar 683
milyon lira) ve Türkiye(229 milyar 646 milyon lira) almışlardır (Parlamento’dan
Dergisi, Nisan 1994).
Öte yandan hazineden basın kuruluşlarına, Kalkınma Bankası ve Emlak Bank
aracılığı ile “sıfır ile yüzde 30 arasında değişen faizlerle” çok uygun krediler kullandırılmıştır.
Basının teşvik belgeli yatırımlarına yüzde 100 gümrük muafiyeti tanınmıştır. Bu
uygulama DYP-SHP koalisyon hükümetinin politikasıydı ancak Çiller, bu uygulamayı bizzat kendisi yürüterek medya ile ilişkilerini güçlendirmeyi başarmıştı. Bu
konuda son bir örnek de Çiller’in, Devlet Bakanı olarak imzaladığı son evrakın, Sabah ve Hürriyet’e aktarılacak yüzde 30 faizli, 100 milyar liralık “fon kaynaklı krediler” ‘olduğu öne sürülür (Erel ve Bilge, 1994:126,130).
Bu konudaki iddialar, Kocaeli milletvekili Şevket Kazan tarafından soru önergesiyle TBMM gündemine taşınmış, Başbakan Tansu Çiller adına Devlet Bakanı Ali
Şevki Erek imzalı cevap yazısında bu iddiaların doğru olmadığı vurgulanarak, yasalar çerçevesinde fon kaynaklı kredileri kullandığı belirtilen Sabah, Hürriyet ve Milliyet’in payları, 17.5.1994 tarihli Tutanak Dergisi’nde şöyle açıklanmıştır:
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Kuruluş
Hürriyet
Sabah
Sabah
Milliyet
Milliyet
Milliyet
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Yapılan Ödeme
8.0 Milyar TL
8.8 Milyar TL
8.3 Milyar TL
5.6 Milyar TL
7.0 Milyar TL
29.4 Milyar TL

Ödeme Tarihi
5.4.1993
7.5.1993
7.5.1993
25.12.1992
5.4.1993
11.5.1993

Tansu Çiller’in Devlet Bakanı ve Başbakan olduğu dönemlerde, kendi siyasi çıkarları için devlet tarafından verilen kredi ve teşvikleri basın-yayın sektöründe ayrıcalıklı olarak kullandırdığına ilişkin tartışmalar sürekli olarak kamuoyunun gündeminde olmuştur. Öte yandan bu tartışma, TBMM’nde muhalefet ve iktidar partilerinin kimi zaman birbirlerinin medya ile ilişkilerini irdeleme yollarını açmıştır.
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının “Bazı gazete kuruluşlarının
amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak amacıyla
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi” 12.8.1997 günü TBMM’nde kabul
edilmiştir. Bu önergenin ön görüşmelerinde, Devlet Bakanı Güneş Taner, “çoğunlukla Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde verildiğini” vurguladığı TBMM Tutanak
Dergisi’ne göre Sabah, Milliyet ve Hürriyet’in kullandığı fon kaynaklı kredileri şöyledir:
Sabah Grubu kuruluşları
Ödenen Tutar (Dolar)
Medya Holding
808.790
Sabah Yayıncılık
98.660
Sabah Yayıncılık
911.046
Medya Holding
761.507
Medya Holding
66.582
Medya Holding
108.253
Gazete ve Matbaa
168.242
Gazete ve Matbaa
175.727
Hürriyet
Ödenen Tutar (Dolar)
732.098
911.046
1.358.734
168.242
439.742
Gazeteciler Cemiyeti

Ödeme Tarihi
12.5.1993
26.1.1994
10.8.1993
12.5.1993
26.1.1994
20.7.1994
24.1.1994
14.7.1994

Ödeme Tarihi
16.4.1993
10.8.1993
18.6.1993
26.1.1994
20.7.1994
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160.899
46.476
29.220
10.000
Milliyet
Ödenen Tutar (Dolar)
513.000
642.000
2.679.000
911.000
168.000
807.000
33.648
718.000
119.677
76.000
48.293
16.560
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20.7.1994
24.6.1996
4.12.1996
13.3.1997
Ödeme Tarihi
6.1.1993
8.4.1993
14.5.1993
10.8.1993
26.1.1994
20.7.1994
28.9.1994
23.12.1994
23.8.1995
24.6.1996
4.12.1996
13.3.1997

Güneş Taner basın-yayın sektörüne 1983-1996 döneminde verilen nakit teşvikleri
de şöyle açıklamıştır:
Kuruluş
Ödenen Tutar (TL)
Medya Holding (Sabah vd.)
25.3 milyar
Doğan Holding (Hürriyet, Milliyet vd.)
163.7 milyar
Feza Gaz. Yay. A.Ş. (Zaman, Samanyolu TV)
4 milyar
İhlâs Holding (Türkiye, TGRT)
33 milyar
Toplam
222.4 milyar
Bu önergenin kabul edilmesi üzerine kurulan “TBMM Bazı Gazetelerin Kullandıkları Kredileri Araştırma Komisyonu”nun hazırladığı rapor DYP Genel Başkanı
Tansu Çiller’in Devlet Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde bazı gazetelere usullere
aykırı olarak fon kaynaklı kredi kullandırıldığını ortaya koymuştur. TBMM’nde,
7.7.1998 günü ele alınan bu rapora göre, örneğin Milliyet Gazetecilik A.Ş. modernizasyon yatırımı için aldığı krediyle muhtelif mobilya, Sabah Yayıncılık A.Ş. ise eski
makineler almıştır (Cumhuriyet, 9.7.1998).
Tansu Çiller, DYP Genel Başkanı olduktan sonra DYP-SHP’nin oluşturduğu I.
Çiller Hükümetini (25.6.1993-5.10.1995) kurmuştur. Bu hükümetin koalisyon proto648
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kolü ve programında; halkın gerçek, doğru ve çoğulcu bilgi almasını sağlamaya dönük basın özgürlüğünü gerçekleştirmek üzere mevcut basın yasasının yeniden düzenleneceğinden söz edilir. Ayrıca bu metinlerde, Anayasanın ilgili 133.maddesi de değiştirilerek radyo-televizyon yayınları üzerinde devlet tekelinin kaldırılması, Telsiz
Yasasında yapılacak değişikliklerle frekans düzenlemesinin sağlanması, TRT Yasasının değiştirilmesi ve özel radyo-televizyonlar için de yasa çıkarılması öngörülmüştür.
Bu hükümet döneminde öngörüldüğü gibi basın yasasında değişiklik yapılamamıştır. Ancak Anayasanın 133. maddesi 8.7.1993 tarihinde değiştirilerek radyotelevizyon yayınları üzerinde devlet tekeli kaldırılmıştır. Böylece 1991 yılından beri
Anayasaya aykırı olarak yayın yapan, kapatıldığında Tansu Çiller’in de yer aldığı
“Radyomu istiyorum” sloganlı, “siyah kurdeleli” kampanyalarla açılması istenen
radyolar yanında televizyon yayınlarının Anayasaya aykırılık durumları ortadan
kalkmıştır. Bunun ardından TBMM’nde, 4 Kasım 1993’de Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi onaylanmıştır. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen 3984
sayılı Radyo Televizyon Yasası da 13.4.1994 günü kabul edilmiştir.
3984 sayılı yasa RTÜK üyelerinin seçimi, Meclis dışında parti, sendika gibi kuruluşlara yayın yapma olanağı vermemesi ve milli güvenliğin gerekli kıldığı hallerde
radyo televizyon yayınının başbakan tarafından durdurulabilmesi hükümleri yönünden eleştirilmiştir (İletişim Dünyası, Mayıs-Haziran 1994).
RTÜK’e üye seçiminde de siyasal iktidar yanlısı yapı ortaya çıkmıştır. Kurul üyeleri, iktidar ortaklarından olan DYP ile muhalefette bulunan ANAP’ın ortak hareket
etmesiyle belirlenmiştir. Söz konusu partiler iktidar ortağı olan SHP adayının seçilmesine de engel olmuşlardır (Tutanak Dergisi, 10.5.1994). Aynı yol daha sonraki
RTÜK üye seçiminde DYP ile RP’nin ortak hareket etmesiyle izlenecektir. Bu durum kamuoyunda, zaten iyi gitmeyen ANAP-DYP iktidarının sonu ve Çiller’in RP
ile iktidar ortağı olacağının işareti olarak algılanmıştır (Hürriyet, 24.5.1996). Öte
yandan RTÜK’ün kimi yayınlardan dolayı radyo ve televizyonlara kapatma gibi cezalar vermeye başlaması, günümüzde de sürecek olan hatta 3984 sayılı yasanın değiştirilmesini içeren tartışmayı kamuoyunun gündemine taşımıştır (Hürriyet,
17.8.1995).
Radyo televizyon yasasının Başbakanlığa tanıdığı yayın durdurma yetkisi de ilk
kez Tansu Çiller liderliğindeki Refahyol hükümeti döneminde 15.7.1996 günü kullanılmıştır. Bu hükümette Başbakan olan Necmettin Erbakan’ın “ölüm oruçlarıyla ilgili
görüntülerin verilmesini Inter Star Televizyonu’na yasaklaması” büyük tepkilere yol
açmıştır (Cumhuriyet, 17.7.1996).
DYP-SHP Hükümeti’nin protokol ve programında öngörülen TRT Yasası değiGazeteciler Cemiyeti
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şikliği, bu hükümetin sona ermesine kadar gerçekleştirilmemiştir. Oysa gerek Anayasanın 133. maddesi ve 3984 sayılı yasa göz önüne alındığında birtakım değişikliklerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Örneğin 3984 sayılı yasanın
35.maddesinde, TRT Kurumu’nun da öngörülen ilke ve esaslara uygun yayın yapmakla yükümlü olduğu, bunlara uymaması halinde Üst Kurulca uyarılacağı, durdurmayı gerektirecek yayın yapması durumunda da RTÜK’ün vereceği karar doğrultusunda TRT Genel Müdür ve Yönetim Kurulu görevinin düşeceği belirtilmiştir (Resmi
Gazete, 20.4.1994).
Bu düzenleme, ilk kez TRT Genel Müdürü Tayfun Akgüner zamanında uygulanmıştır. RTÜK, TRT’nin 30.10.1995’te yayınladığı Tansu Çiller’in “Ulusa Sesleniş” programıyla 3984 sayılı yasanın aynı fıkrasını (3.madde) ikinci kez ihlal ettiği
gerekçesiyle TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görevlerinin sona
erdirilmesine karar vermiştir (Cumhuriyet, 5.9.1996).
TRT’nin 3984 sayılı yasanın 3.maddesini ilk kez ihlal etmesi ise, 14.7.1994 tarihinde, Tansu Çiller’in özellikle Milliyet tarafından sürekli kamuoyu gündeminde
tutulan malvarlığı ile ilgili iddialara yanıt olacağı düşünülen DYP Grup Toplantısı’nı
TEK Salonu’nda yapması, bunu TRT’nin (ve bazı özel kanalların) naklen yayınlanması ile gerçekleşir. Bu tarih aynı zamanda Tansu Çiller’in malvarlığı ile iddialara
TBMM’nde yanıt aranmasının da başlangıcını oluşturur. TBMM’nde bu tarihte,
ANAP Milletvekili Mahmut Orhon ve arkadaşlarının Başbakan ile yakınlarının yurtiçi ve dışındaki malvarlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi görüşülüp reddedilir. Bu önerge yerine kabul edilen önerge ise,
Tansu Çiller ve arkadaşlarının birlikte verdiği 1983 yılından sonra kurulmuş ve
TBMM’nde grup kurmuş tüm siyasi partilerin Genel Başkanları ile yakınlarının malvarlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergedir.
Koalisyon ortağı SHP’yi ikna ederek önergenin bu şekilde çıkmasını sağlayan Çiller,
bu önergeyle öbür siyasi parti liderlerinin malvarlıklarını da kamuoyu gündemine
taşımıştır. Bu yol aynı zamanda siyasal tarihimizde, parti liderlerinin karşılıklı olarak
birbirlerini “suçladıkları” ve yeri gelince de “akladıkları” bir süreci başlatır.
Öte yandan Tansu Çiller’in TEK Salonu’nda yaptığı DYP Grup Toplantısını
TRT’den naklen yayınlatması, RP tarafından TBMM gündemine taşınır. Oğuzhan
Asiltürk’ün, “TEK Salonunda yapılan DYP Grup Toplantısını yayın ilkelerine aykırı
bir şekilde TRT’den naklen yayınlattırarak yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla,
Başbakan Tansu Çiller hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge”, TBMM’nde
26.7.1994 tarihinde görüşülüp reddedilmiştir. Bu gensorunun reddedildiği ön görüşmelerde muhalefet, Başbakan Tansu Çiller’in TRT’yi “keyfi bir şekilde” kullanmasından şikâyetçi olmuştur. Tansu Çiller’in Ocak 1995’te Başbakan sıfatıyla TRT te650
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levizyonlarında 350 dakika, DYP Genel Başkanı olarak da 95 dakika ekrana gelmesi
TRT’nin bu yönüne örnek olabilir (Cumhuriyet, 26.2.1995).
I. Çiller Hükümeti döneminde Anayasa’nın 133. Maddesi değiştirilip özel radyo
ve televizyon yayınlarına yasal olanak sağlanınca, 28.12.1993 günü, 298 sayılı Seçim
Kanununa bir madde eklenerek seçim dönemlerindeki özel radyo televizyon yayınları2954 sayılı TRT Kanununun ilgili hükümlerine tabi tutuldular.
DYP-SHP Hükümeti, SHP kanadındaki gelişmeler; SHP’nin CHP ile bütünleşmesi, partinin başına Deniz Baykal’ın gelmesi ve Çiller’in CHP’nin yeni Genel Başkanı ile anlaşamayarak istifa etmesi (20.9.1995) üzerine sona erdi. Yeni hükümeti
kurma görevi yeniden Çiller’e verildi. Onun azınlık hükümeti kurma girişimi
(5.10.1995-30.10.1995) başarısızlıkla sonuçlandı. Siyasi tarihimizin en kısa ömürlü
bu hükümetinin programında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının basını da ilgilendiren ve antidemokratik bulunan 8. maddesinin “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde, düşünce ve ifade hürriyetinin önünde bir engel olmaktan çıkartılması” görüşünede yer verildi.
Bu dönemde Tansu Çiller’in kurduğu son hükümet, yeniden CHP ile koalisyon
olarak kurduğu III. Çiller Hükümeti’dir (30.10.1995-6.3.1996). Bu hükümetin programı henüz Mecliste okunmadan koalisyonu oluşturacak iki parti (DYP-CHP)
27.10.1995 günü Terörle Mücadele Yasasının 8. ve 13. maddelerinin daha demokratik olmasını sağlayıcı değişiklikleri yapmışlardır. Bunlardan 8. maddede yer alan,
“hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun...” cümlesi çıkarılarak yalnızca
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüşü suç sayılmıştır. 13.maddeye bir fıkra eklenerek de cezaların ertelenmesi ya da paraya çevrilmesi olanağı sağlanmıştır.
Bu hükümetin döneminde, 23.2.1995 tarihinde kabul edilen Tüketicinin Korunması Kanununda, basının düzenlediği kampanyalarda tüketicilerin haklarını korumaya dönük hükümlere de yer almıştır. Seçim hükümeti olarak nitelenen bu hükümet
27.10.1995 günü, 298 sayılı Seçim Kanununda da değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler içinde daha sonraki seçim döneminde de (24.10.1999 Seçimi) oldukça tartışmalı olacak düzenleme, kanunun 61. maddesinde yer alır. Buna göre, milletvekili
genel seçimlerinde, seçimin başlangıç tarihinden itibaren yazılı, sözlü ve görsel basın-yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim
telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasaklanmaktadır.
Buna rağmen 24.12.1995 seçimlerinde Sabah’ın bağlı olduğu Bilgin Grubu Tansu
Çiller ve partisi DYP’yi; Milliyet ve Hürriyet’in bağlı olduğu Doğan Grubu ise MeGazeteciler Cemiyeti
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sut Yılmaz ve partisi ANAP’ı desteklemiştir. Bu konu ileride RP tarafından, Tansu
Çiller’in kendisini destekleyen Bilgin Grubuna 24 Aralık seçimlerinden üç hafta önce sadece Halk Bankası’ndan 4.5 trilyon lira kredi verildiği iddiasıyla kamuoyu gündemine taşınmıştır (Cumhuriyet, 29.4. 1996).
Ancak seçimlerde hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamadığı için Meclis’te
bir süre hükümet arayışları sürmüş ve DSP’nin dışarıdan desteklediği ANAP-DYP
koalisyon hükümeti (6.3.1996-28.6.1996) kurulmuştur. Bu hükümetin programında
ve protokolünde teröre, baskıya, cebir ve şiddete yönelmemek kaydıyla ifade hürriyetinin önündeki tüm engellerin kaldırılacağı ve yasalaşmasını öngördükleri tasarılar
içinde basın ve TRT yasalarında yapılacak düzenlemelerin de yer alacağı belirtilmektedir.
Bu seçimlerde RP en çok oyu almasına rağmen kamuoyu baskısı ile hükümet
kurma çalışmalarının dışında tutulmuş, bunun yerine kamuoyunun isteği olan ve
DSP’nin TBMM’nde desteği ile ANAP-DYP hükümeti kurulmuş; fakat bu hükümet
oldukça kısa ömürlü olmuştur. Merkez sağdaki liderlik sorunu Tansu Çiller ile Mesut
Yılmaz arasındaki rekabeti arttırmıştır. Tansu Çiller TOFAŞ, TEDAŞ gibi yolsuzluk
iddiaları ile malvarlığı konusunun gündeme getirilmesinin Mesut Yılmaz ve
ANAP’ın işi olduğuna inanmış ve RP ile kendisinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev alacağı Refahyol Hükümeti’ni kurmuştur.
RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Başbakanlığında kurulan hükümetin (28.6.
1996-30.6.1997) programında; basın-yayın hayatındaki sorunların çözümü için gerekli düzenlemelerin, sektörü temsil eden gönüllü kuruluşlara danışılarak yapılması
öngörülmektedir. Vatandaşların haber alma ve bilgi edinme hürriyetlerini en geniş
biçimde kullanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler sırasında kişilik haklarının özüne dokunulması kesinlikle engellenecektir. Hükümet haberleşme hak ve hürriyetlerini, çağdaş dünyanın gelişmelerine uygun boyutlara ulaştırmak için gerekli olan teknik altyapıyı gerçekleştirecek ülke çapında bilgi ağının
kurulması ve dünyaya açılması konusunda gerekenleri yapacaktır.
Refahyol Hükümeti’nin basınla ilgili ilk düzenlemesi 6.11.1996 tarihinde 5680
sayılı Basın Yasasına iki madde ekleyerek dağıtım tekellerini önlemeye çalışmak
olmuştur. Yasa süreli ve süresiz yayınların dağıtımını zorunlu kılmış, aksine davranışta bulunanlar hakkında, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin yüzde
50’si oranında para cezası öngörmüştür. Yasaya göre, tekrarı halinde bu ceza iki katı
uygulanacak ve dağıtım şirketinin faaliyeti üç aya kadar durdurulabilecektir. Yasanın
bu olumlu düzenlemelerine rağmen muhalefet partisi ANAP, basın sektörünün görüşleri alınmadığı gerekçesiyle, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurur,
fakat isteki reddedilir (Milliyet, 22.11.1996).
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Öte yandan Refahyol Hükümeti bu olumlu düzenlemenin yanında, kamuoyunda
rejim tartışmalarının gündeme gelmesi üzerine Kasım ayı (1996) gündemini “basını
yola getirme” çalışmalarına ayırmıştır. Bu amaçla RP’li milletvekilleri tarafından
verilen “basın ahlak ve meslek esaslarına aykırı olarak görsel ve yazılı basında yer
alan yayınlar konusunda genel görüşme önerisi” TBMM’nde 19-20, 26 Kasım tarihleri arasında ele alınmıştır. RP’li Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından hazırlanan
ve basın yasasında bu yönde değişiklikleri sansürcü bir zihniyetle ele alan taslak ise
kamuoyunda geniş tepkilere yol açmıştır.
Bu hükümetin basına yönelik ikinci düzenlemesi “promosyonu” durdurmaya yöneliktir. Bu yasa, cezalandırmada yetkiyi Sanayi Bakanlığına verdiği için kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Bu tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayan yasa, siyasal iktidarın ısrarlı tutumu üzerine 28.1.1997 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Kamuoyunda, Tansu Çiller’in kendisiyle ilgili olarak Meclis’te kurulan TOFAŞ,
TEDAŞ, Mal Varlığı Soruşturma Komisyonları’nın “Yüce Divan’a gönderilmek”
gibi olumsuz sonuçlarından kurtulmak için Refahyol Hükümeti’nin kurulmasını sağladığı görüşü ağırlık kazanmıştı.
Öte yandan özellikle hükümetin RP kanadının kimi davranışları ve buna tepki
olarak ülkede gelişen olaylar, kamuoyunda “rejim karşıtı” bir söylemin gelişerek, bu
hükümetin bir an önce bitmesi gerektiği görüşünü ortaya çıkarmıştı. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bu söyleme sahip medyayı “bir kısım medya”; Tansu Çiller
ise “kartel medyası” olarak adlandırmaktaydı. Bu ortamda daha önce Tansu Çiller’i
destekleyen Bilgin Grubu da (Sabah vd.) Doğan Grubu’nun (Hürriyet, Milliyet vd.)
yanında yer almıştır.
Bu arada, sanıklarının DYP’li olması dolayısıyla DYP ile ilişkilendirilen Flash
TV’ye yapılan silahlı baskın da bu hükümet döneminde, 2.5.1997 günü gerçekleşir
(Hürriyet, 3.5. 1997).
Olay, ülkücü mafya liderlerinden Alaattin Çakıcı’nın 1 Mayıs günü Flash TV’de
yayınlanan bir programa telefonla katılarak Tansu Çiller hakkında iddialarda bulunması üzerine gerçekleşir. Bu olayın ardından DYP’li Ulaştırma Bakanına bağlı Telsiz
Genel Müdürü’nün “yasal olmadığı gerekçesiyle “Flash TV’nin televizyon vericilerini mühürleterek yayınlarına engel olması da bu olayın DYP ile ilişkilendirilmesini
güçlendirir (Hürriyet, 4.5.1997). Bu olay, ANAP Milletvekili Yaşar Okuyan tarafından verilen, “Flash Televizyonuna yapılan saldırı ve kapatma olaylarıyla ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge”13.5.1997 günü
TBMM’de kabul edilerek Meclis Araştırma Komisyonu kurulur. Komisyonun, Flash
TV olayıyla ilgili raporu ise, 21.4.1998 günü TBMM’nde görüşülür. Bu görüşmelerGazeteciler Cemiyeti
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de DYP’liler, olayın DYP ile ilişkilendirilmesine karşı çıkarlar.
Kamuoyunda, Refahyol Hükümeti’ni bitirmesi için kendisine yapılan baskıların
artması üzerine Tansu Çiller, mitingler düzenleyerek kendisine destek aramaya başlar. Örneğin Tansu Çiller’in “Demokrasi ve Orta Sağı Bütünleştirme” adıyla anılan
ve Sultanahmet’te gerçekleştirdiği miting; Tansu Çiller medya ile akçalı ilişkileri
(teşvikleri) açıklaması üzerine, kamuoyunda geniş yer tutar (Milliyet, 11.5.1997). Bu
mitingde Tansu Çiller’in Bilgin, Doğan ve arkalarında olduğunu vurguladığı Koç
Grubu’na verdiği teşvikleri rakam olarak açıklayıp, 1994 yılında basına verilen nakit
teşvikleri kaldırdığı için bu grupların tepkisine maruz kaldığını söylemesi üzerine; bu
gruplar rakamların abartıldığını, teşvikleri yasalar çerçevesinde (ve özellikle Doğan
Grubu en çok Çiller döneminde teşvik aldıklarını belirterek) kullandıklarını ve nakit
teşviklerin önce IMF ile yapılan “Stand By Anlaşması” çerçevesinde bütçe denetimine alınıp sonra ise GATT ve Gümrük Birliği Anlaşmaları’nın gereği olarak kaldırıldığına ilişkin açıklamalarla karşı çıkarlar (Hürriyet, 11.5.1997). Bu miting ertesinde
Hürriyet, Sabah ile ATV televizyonuna yapılan saldırılar da Tansu Çiller’in basınyayın organlarını hedef göstermesi ile ilişkilendirilir (Hürriyet, 13.5.1997).
Refahyol Hükümeti, koalisyon protokolü gereği Başbakan olma sırasının Tansu
Çiller’e gelmesi üzerine Başbakan Necmettin Erbakan’ın istifa etmesiyle sona erer.
Fakat Cumhurbaşkanı, kamuoyunu göz önünde bulundurarak yeni hükümeti kurma
görevini Tansu Çiller’e değil; ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a verir; Yılmaz,
ANAP, DSP, DTP ile birlikte ve CHP’nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurar. Böylece muhalefete düşen Tansu Çiller’in muhalefet ve ona destek olan “kartel
medya” ile savaşını, 1999 genel seçimlerine kadar sürdüreceği bir süreç başlar. Bu
süreçte en büyük destekçisi daha Refahyol iktidarının son zamanlarında yayınlanmaya başlayan ve yayınlarıyla yanında yer alan Öncü olacaktır. Öncü’yü çıkaran Basın
Yayın Ticaret ve Sanayi (Bays AŞ) daha sonra BTV televizyonunu da yayın hayatına
sokarak bu savaşta Tansu Çiller’in basın-yayın organı olarak nitelendirilecek yayınlarla yer alacaktır.
Öncü Gazetesi
Öncü30.3.1997 tarihinde Ankara’da yayın yaşamına başlar. Künyesinde, BAYS
Basın Yayın Ticaret ve Sanayi AŞ. Adına sahibi ve Genel Müdürü olarak Bekir
Altunok’un adı vardır. Gazetede aynı gün yayınlanan “Merhaba” başlıklı yazıda,
Türkiye’deki basın-yayın kuruluşlarına ilişkin olarak, birbirlerini tekrarladıkları, tek
merkezden yönlendirildikleri ve birkaç medya patronunun topluma yön verdiği saptamaları yapılır. Benzer görüşler, Tansu Çiller’in gönderdiği kutlama mesajında da
yer alır. Tansu Çiller’e göre, Türkiye’de kitle iletişim alanında ciddi boşluk vardır ve
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Öncü bu boşluğun önemli bir bölümünü dolduracaktır. Çünkü Öncü’nün doğru haber
ve tarafsızlık ilkesinden ayrılmadan sadece kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir
yayın anlayışına sahip olacağını ümit etmektedir. Nitekim Öncü de basında çoğulculuğun ve çoksesliliğin temsilcisi olma iddiasındadır. Türk toplumunu var eden değerlerin sıkı bir takipçisi ve öncüsü olacaktır. Bütün bunlarla birlikte, Türk toplumunun
çağdaşlaşması ve her alanda atılım yapmasının da öncüsü olacaktır.
Oysa Öncü, yayınlandığı sürede (31.3.1997-5.3.2000) Çiller yanlısı olarak muhalefeti, özellikle Doğan ve Bilgin Grubu yayınlarını hedef alarak “kartel” olmakla
suçlamış, bu grupların yayın organlarında çalışan köşe yazarlarını hatta muhabirlerini
iftira boyutlarına varan suçlamalar ve karalamalarla haber konusu yaparak sayfalarına taşımıştır.
Örneğin, Öncü’de, Çiller’in Sultanahmet Mitingi “Löpçü Medya” sürmanşetiyle;
“Kartelci medya devlete olan borçlarını açıklayan Başbakan Yardımcısını (Tansu
Çiller) yalancılıkla itham ederek aldığı krediyi geri vermeyeceğinin ilk sinyalini verdi” ve “Çiller’in başta koç Holding olmak üzere Aydın Doğan ve Dinç Bilgin’in ipliğini pazara çıkartması, yeni bir iftira kampanyasına daha maruz kalmasına neden
oldu. Tekelci medya televizyonları, gazeteleri ve dergileriyle çamur atmaya devam
ediyor...” (12.5.1997) yorumlarıyla yansıtılır.
Bunun ardından ise, “kartelci medya patronları” ile çalışanlarının servetlerini konu edinen haberler birbirini izler: “Dinç’in yatları” (Sürmanşet); “Teşvik adı altında
devleti hortumlayanların, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını nerelere kullandıkları
yavaş yavaş ortaya çıkıyor” (14.5.1997). “İşte Vurgun!”(Sürmanşet); “Doğan Grubu
Alternatifbank’ı Anadolu Grubu’na satarak havadan 70 milyon dolar kazandı”(15.5.1997). “Kalemşorlar dünya zengini”, başlıklı yazıda da Ertuğrul Özkök ve
Derya Sazak konu edilir (18.5.1997).
Bunun üzerine ATV televizyonu tarafından Öncü’nün haber yapılmak istenmesi
ise gazeteye şöyle yansır: “Öncü’ye korsan görüntüleme”, “Gazetemizin dünkü sayısında yayınlanan haber Sabah Grubu’nda paniğe yol açtı. Gazetemize gözdağı vermek amacıyla bir ATV ekibi izinsiz olarak Öncü’nün merkez binasında çekim yaptı.
Çekim esnasında gazetemiz görevlileriyle karşılaşan ATV ekibi apar-topar kaçtı”
(15.5.1997).
Öncü’de konu edilen “kartelci medya” ile buna mensup olan bazı kişileri, içinde
yer aldıkları olaylarla ve yakıştırılan nitelendirmelerle birlikte ele almak gazetenin
yayın politikasını daha iyi aydınlatacaktır.
•Fatih Altaylı: Öncü’de en çok yer alan Hürriyet yazarlarından biridir. İlk olarak
“Gizlenen Skandal” başlıklı haberde konu edilir. Haberin alt başlığı “11 yaşındaki
çocuğa tecavüz “dür. Altında şu açıklama yer alır: “Öncü, Susurluk tutanaklarının
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medya tarafından kamuoyundan saklanan bölümlerini açıklıyor. Hürriyet yazarı Fatih Altaylı için Ayhan Çarkın’dan ‘tecavüzcü’ iddiası...” (5.4.1997). Bu konu çeşitli
tarihlerde tekrar gündeme getirilir. Fatih Altaylı “Köşesinde DYP Genel Başkanı
Tansu Çiller’i seviyesiz bir üslupla eleştiren kartel gazetesi yazarı” dır (13.11.1997).
•Emin Çölaşan: Öncü’de görüşlerine en çok yer verilen, eleştirilen yazardır.
Emin Çölaşan, başka yazarlar söz konusu edilmeden tek başına ilk kez “Herif diyen
‘Herif’” başlığıyla ve Öncü’nün soruları başlığı altında; cinsel tacizler, ANAP’ın
açtığı tazminat davaları, kız kardeşi ve eşinin terfileri gibi konuları içeren haberle yer
almıştır (23.5.1997). Gazetede Çölaşan’ın Danıştay üyesi olan eşi de haber konusu
yapılır. “Utan Çölaşan” sürmanşetiyle gazeteye giren haber buna örnek olarak gösterilebilir. Öncü “Hürriyett’in ‘onur ve şahsiyet’ savaşçısı(!)” Emin Çölaşan’ın gerçekte “dürüst” gazeteci misyonunu yıprattığı görüşündedir (17.6.1997).
Öncü’nün Emin Çölaşan’a özel bir yer vermesinin bir başka nedeni de Hüsamettin Cindoruk’la akrabalık olmasıdır. Nitekim bu akrabalık ilişkileri söz konusu yapılarak hem Tansu Çiller’in ezeli rakiplerinden olan Hüsamettin Cindoruk hem de
Emin Çölaşan’ın yıpratılmaya yönelik haberler yapılmıştır: “Herifin dayısı Hüso”
sürmanşetli haberin girişinde “Kartelci medya’nın tetikçilerinden Emin Çölaşan’ın
dayısı Hüsamettin Cindoruk’un karanlık ilişkileri tekrar gün ışığına çıkıyor”
(19.6.1997).
Bu gazete için Emin Çölaşan’ın bir başka özelliği Çölaşan’ın yazılarında Tansu
Çiller ve ailesi yanında Öncü ve BTV’yi de sıklıkla konu etmesidir. Emin Çölaşan,
bazen bu yayın organlarının bağlantılarını ele almaktadır: “Tezgâhı İyi Görün”
(17.9.1998) ve “O Küfürler Tansu’yu Ezecek” (28.1.1999) yazılarında olduğu gibi.
Bazen de bu yayın organlarının yayınları nedeniyle ilgili kuruluşları yaptırım uygulamaya çağırmaktadır: “RTÜK Ne Yapar?” (6.1.1998) ve “Ekrandan Küfür Yağarken (Bir RTÜK Ayıbı)” (26.1.1999) yazılarında olduğu gibi. Bu yazıların Öncü’de
karşılığı ise, “köşe” açılarak kendi üsluplarıyla Emin Çölaşan’a cevap verilmeye çalışılmasıdır. Gazetede, 10.5.1998 günü “Kamuoyuna” başlıklı yazı bu tür örneklerin
ilkini oluşturur. Bu yazının giriş kısmında yer alan; “Bazı meslektaşlarımız nedense,
Çiller ve ailesine acımasızca ve hiçbir ciddi dayanağı olmaksızın saldırmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bunlardan birincisi Hürriyet yazarı Emin Çölaşan’dır...”
ifadelerinde olduğu gibi Çölaşan’ın neden gazetede konu edildiğinin açıklanması
yanında, gazetenin üslubuna göre oldukça “yumuşak” ve “ikna edici” ifadelerle yazı
devam eder.
Öncü’de, 7.1.1998 tarihinde yayınlanan “Kuşbaz Emin Çölaşan’a cevap...” başlıklı yazı da “alaycı” bir üslup içerse de yazının içeriği gazetenin üslubuna göre yine
“yumuşak” ve “ikna edici” özellikler taşır. Oysa aynı gün “Kartel Medyasının Taraf656
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sızlığı” köşesinde konu edilen Emin Çölaşan, “Hürriyet yazarı Kuşbaz Emin duvara
tosladı. Basın ahlakını hiçe sayarak köşesinden hakaretler yağdıran Emin Çölaşan,
Öncü ve BTV’den gereken cevabı alınca kaba etini arı sokmuş gibi ciyaklamaya başladı” gibi ifadeleri içeren, bulunduğu köşenin üslubuna uygun ve bir önceki örneğe
göre daha sert üslup kullanılmıştır. Bu gazetede, 2.11.1998’de yayınlanan “Sahtekâr
Tetikçi” başlıklı yazı da Çölaşan’ın Çiller ve ailesine yönelik yazılarını sürdürmesi
dolayısıyla sert üslupla yazılmış bu tür yazılara örnek olarak verilebilir. Sonuçta sert
ya da daha yumuşak üslupla kaleme alınmış olsun, gazetede konu edilen köşe yazarları içinde yalnızca Emin Çölaşan’a cevap niteliğinde Öncü imzalı yazılar yayınlanmıştır.
•Aydın Doğan: Öncüü’de ilk olarak “Doğan-Yılmaz fiskosu” başlıklı haberle yer
almıştır (22.4.1997). “Kartel Medyası’nın‘büyük patronu’ hatta ‘imparatoru “dur
(27.6.1998). Bu gücüyle “Kartel Medyası”nı yönlendiren ve köşe yazarlarını Tansu
Çiller aleyhinde yazmaya teşvik edendir. Örneğin Öncü’de 14.2.1999’da “Patron
‘saldır’ dedi” başlığını taşıyan; “Türker Alkan, Emin Çölaşan ve Bekir Coşkun gemi
azıya aldı. Üçlü çete Aydın Doğan’ın talimatı ile Tansu Çiller’e saldırırken...” ifadelerini içeren yazı bir örnek oluşturur.
Gazeteye göre Aydın Doğan’ın, ANASOL Hükümeti’nin ANAP kanadıyla sıkıfıkı ilişkileri vardır. Fakat bu ilişkilerin odak noktasında, Aydın Doğan’ın enerji ihalelerine girebilmek için RTÜK Yasası’nın değiştirilmesi talebi yer alır. Bunun göstergesi olan haberlerin başlangıcını; “Dostluğun meşhur ‘pijama sahnesi’ malum durumdan ‘yolsuzluk’ çıktı” haberi oluşturur. Bu haber; Mesut Yılmaz, Aydın Doğan
ve Birkan Erdal’ın birlikte fotoğrafının yer aldığı ve fotoğraf altında; “Önce ona koştu” başlığıyla; “ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, güç odakları tarafından başbakanlığa atandığını öğrenir öğrenmez, Aydın Doğan’ın evine koştu. Doğan, Yılmaz’ı
kapıda pijamayla karşılayarak kutladı. Görüşmede, Doğan’ın enerji işlerini takip
eden Birkan Erdal da hazır bulundu.” ifadelerine yer verilir. Bu konu ve ilgili fotoğraf, seçim sürecinde sıkça kullanılır. Örneğin, “Mesut’un pijama takımı ““Murahhas
Aza Kenan Sönmez ile enerji ihalelerinden sorumlu genel müdür Birkan Erdal kartelin menfaatleri için milletvekili oluyorlar” (27.2.1999), “Mesut Yılmaz kartelin adaylarını listesine aldı” (28.2.1998), “Pijamalı demokrasi” (2.3.1999), “Pijamalının gazeteleri” (3.3.1999), “Ahlaksız anket tezgâhı” başlığı altında; “Pijamacıları iktidar
yapmak için her yolu deneyen kartel, Yeni Yüzyıl’ı kullanarak İngilizce anket yayınlattı” ifadelerini taşıyan haberde olduğu gibi(5.3.1999). Bu konuda asıl önemlisi Öncü’de 6.3.1999’dan seçim günü olan 24.4.1999’a kadar “Kime oy vereceğine halk
nasıl karar verecek?” başlıklı, sol köşede Hürriyet logolu ve “Aydın Doğan’ın ANAP
Adayı” olduğu belirtilen Birkan Erdal fotoğraflı; sağ köşede Sabah logolu ve “Dinç
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Bilgin’in ANAP adayı” olduğu belirtilen Kenan Sönmez fotoğraflı yazı yer almıştır.
Enerji ihaleleriyle ilgili çarpıcı bir örnek de Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın “bekaret” konusunu programına taşıdığı için Kanal D’ye RTÜK tarafından verilen kapatma cezası üzerine protesto eylemine başlayan Levent Kırca’nın bu eyleminin Öncü’deki yankısı olabilir: “Baş aktör İ.Doğan”; “Enerji ihalelerini kapmak için seferber olan İ.Doğan, RTÜK’ü delecek her yolu deniyor. Teklifi Meclis’ten geçiremeyen
Doğan, şimdi de Kırca’nın çıkışından yararlanmak istiyor” (3.11.1998). Gerçekten
de Mayıs (1998) gündemini belirleyen, ANASOL-D Hükümeti tarafından 21.5.1998
günü TBMM’ne getirilen RTÜK Yasa Değişikliği Tasarısı olmuştur. Özellikle Doğan Grubu gazetelerinde bu değişiklik “şeffaflık” adına onaylanırken; buna karşı
olanlar “tekelci” bir yapı oluşturacağı gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı (Sazak, Milliyet, 26.5.1998 ve Balbay, Cumhuriyet, 23.5.1998).
Öncü Aydın Doğan’a kimi zaman “Sirkeci’den gelen maskeli” (1.11.1998), “Sen
neymişsin be parçacı” (23.7.1998) gibi nitelemeler ve gözleri bantlı fotoğrafla yer
verir. Aydın Doğan’ın BAYS AŞ.’yi tazminata mahkûm ettirmesini de “Aydın Doğan
Zenginleşiyor” başlığı ile duyurur:
“...Öncü’nün yayın hayatına girmesini gerektiren asıl sebep hiç şüphesiz medyadaki son yıllarda ortaya çıkan tekelleşme ve kartelleşme eğilimidir. Öncü’nün
bu misyonu ister istemez bir mücadeleyi gerektirmiştir. Bu mücadeleye girerken
elbette bunun bir bedeli olacağı baştan hesaplanmış ve inançlı kadrolarla kati süratte geri adım atılmayacak bir kararlılık sergilemiştir. Önceki gün bazı mahkemelerin Hürriyet ve Milliyet gazeteleri sahibi Aydın Doğan’ın Öncü aleyhine açtığı
bazı davaları sonuçlandırarak, 13.5 milyar lira tazminat ödenmesine hükmetmesi
hiç şüphesiz bu mücadelenin bedellerinden birisidir. Öncü girdiği mücadelenin
bedeli olarak şimdiye kadar ödediği tazminatlar gibi, bundan sonra da hükmedilecek tazminatları ödemeye devam edecektir. Fakat söz konusu tazminatlara ilişkin
haberi yayınlayan Hürriyet kendi çıkış noktası olan her şeyi maddiyata indirgeme
felsefesinin Öncü için de geçerli olacağını hesap ederek, bunu bir sindirme ve tehdit sebebi olarak görmüştür. Aydın Doğan ve gazetelerinin şu hususu iyi bilmesi
gerekir: Aldıkları veya alacakları tazminatlar kendileri için bir zenginleşme aracı
olabilir. Ama Öncü’nün şimdiye kadar ödediği ve ödeyeceği tazminatlar hiçbir surette mücadele azmini ve kararlılığını etkilemeyecektir. Çünkü Öncü’nün verdiği
mücadele hiçbir maddi rakamla ölçülemeyecek yüceliktedir.” (18.12.1998).
Bu haberi Radikal; “BTV’den Doğan’a Rekor Tazminat”, Hürriyet, “BTV’ye de
Rekor Ceza”, Milliyet; “BTV’den Doğan’a Rekor Tazminat” başlıklarıyla fakat büyütmeden vermişlerdir.
Nisan 1999 seçim sürecinde, Aydın Doğan’ın NTV’deki “Gündemdekiler” prog658

Gazeteciler Cemiyeti

Basının denetimi: Öncü ve BTV

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

ramında konuk olan Tansu Çiller ile telefonla tartışmaya girmesi, kamuoyunda geniş
yankı uyandırır. Bu olayın Öncü’de ele alınma biçimini vermeden önce konu hakkında açıklama yapmak gerekir.
Tansu Çiller’in 6.4.1999 tarihinde Erzurum’da düzenlediği miting, Milliyet’te
“Çiller’den din sömürüsü” başlığıyla ve “DYP Genel Başkanı Tansu Çiller dünkü
Erzurum mitinginde ‘İslam dininin kefili’ olduğunu söyledi” gibi vurgulamaları da
içeren ifadelerle haber yapılır (7.4.1999). Milliyet, bu konuyu 9.4.1999 günü ise “Çiller’e Savcılık İncelemesi” başlığı altında; “Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı DYP
Genel Başkanı Tansu Çiller’in miting meydanlarındaki ‘Sizin dininizin, diyanetinizin
kefili benim’,’Dininizin sahibi benim’ içerikli sözleriyle ilgili, ‘din istismarı’ gerekçesiyle inceleme başlattı” gibi açıklamalar yanında haber, “Anayasanın ilgili maddesindeki hükümlerin açık ihlalinin, Siyasi Partiler Yasası’na göre bir parti hakkında
kapatma davası açılmasına dayanak olduğuna dikkat çekildi” gibi uyarılarla sona
erer. Bu olay, Doğan Grubu gazeteleri yanında öteki gazetelerde de geniş yer bulur.
NTV’de yayınlanan “Gündemdekiler” programında Tansu Çiller’in bu konudaki
yorumu; “Milliyet’in önce kendisini Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar edip,
daha sonra haber yaptığı”şeklindedir. Bunun üzerine, Milliyet’in sahibi Aydın Doğan
canlı yayına telefon bağlantısıyla katılarak; DYP lideri Tansu Çiller’in Milliyet’i
elinde belge olmadan suçladığını, eğer iddialarını ispatlayamazsa “müfteri” olacağını
ifade eder. Milliyet’te bu olay daha çok Aydın Doğan’ın açıklamalarını içeren “Köle
olmayacağız”, “Çiller’den iftira” gibi başlıklarla, 10.4.1999 tarihli gazetede yer alır.
Haberde, Tansu Çiller’in bu gazeteye öfke nedeni şöyle açıklanır:
“DYP lideri Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller’in ABD’de sahip oldukları malvarlığı, 17.6.1994 tarihli Milliyet’te Turan Yavuz imzalı haberle kamuoyuna duyuruldu. Haberin Milliyet’te yayımlanması üzerine Çiller çiftinin servetinin boyutları ve
nasıl edindikleri tartışılmaya başlandı. Malvarlığıyla ilgili haberin yayımlanması,
DYP liderinin Milliyet’e karşı artarak süren kızgınlığının da başlangıcını oluşturdu. Çillerlerin ABD’deki servetlerinin yanı sıra Kuşadası’ndaki çiftlik ve yatlar
gibi yeni mallarının da basın tarafından ortaya çıkarılması, DYP liderinin tepkisinin artmasına yol açtı.”
Bu ifade aynı zamanda Tansu Çiller ve “kartel medya” diye nitelediği medya ile
savaşının da bir nedeni olarak öne sürülmektedir.
Tansu Çiller’in Erzurum mitingi ile ilgili haberi yapan muhabir ise “Erzurum’a
gitmediğini, savcıyı sadece telefonla aradığını” söyler (Milliyet, 12.4.1999). Doğan
Grubu gazeteleri olayı bu doğrultuda açıklamaya çalışırken; Akit, YeniŞafak gibi gazetelerde bu olayı Tansu Çiller gibi yorumlayıp aktaran köşe yazarları vardır (Akit,
12.4.1999).
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Tansu Çiller’in Erzurum mitingiyle ilgili Milliyet iddiasını Kanal 6’da tekrarlaması ve Aydın Doğan’ın bu kez de canlı yayına telefonla katılarak; “Bizim ihbarda
bulunduğumuzu ispat edin kendimi Taksim Meydanı’nda asarım” sözlerini sarf etmesiyle bu olay kamuoyu gündeminde yerini korur (YeniŞafak, 13.4.1999).
Öte yandan bu olay ilk olarak Öncü’de “Hapse Girecek!” sürmanşetiyle: “Aydın
Doğan’ın panik halinde televizyon ekranlarına çıkıp, Çiller’e saldırmasının altındaki
gerçek ortaya çıktı; Milliyet’in satılma olayında usulsüzlük yapan Aydın Doğan’a
hapis yolu gözüktü” (11.4.1999) ifadeleriyle yer alır.
NTV olayı sonrasında Aydın Doğan’ın Milliyet’te yer alan (10.4.1999); “Gazetelerimde, televizyonlarımda DYP ile ilgili hangi haber çıkarsa ertesi gün Tansu Çiller’in televizyonu (BTV) ve gazetesinde (Öncü) bizim aleyhimize hakaretler içeren
yayınlar var. Ben Tansu Hanım hakkında açtığım davalarda para kazanmaktan bıktım...Kaldı ki onun gazetesini de ben dağıtıyorum. Kartel olsam, senin gazeteni dağıtır mıyım?” açıklamaları üzerine de Öncü yorumda bulunur. Bu yorum da Tansu Çiller bağlantılarına hiç değinilmeden sadece dağıtım sorunuyla ilgilidir. Yazıda, “Öncü’yü de kendi şirketi dağıtıyormuş. Doğru...Doğru ama birincisi kanun emrettiği
için dağıtıyor.
İkincisi de Öncü; başka dağıtım şirketi olmadığı, gazete dağıtımı, Aydın DoğanDinç Bilgin ikilisinin tekelinde olduğu için mecburdurlar” (11.4.1999) ifadeleri yer
almaktadır. Burada şunu da vurgulamak gerekir ki; Doğan Grubu’nun da çıkmasına
pek sıcak bakmadığı hatta muhalefet aracılığıyla engellemeye çalıştığı ve Refahyol
Hükümeti zamanında çıkarılan dağıtım tekelini önlemeye dönük yasa gereğince Aydın Doğan, kendi dağıtım şirketleri aracılığıyla Öncü’yü dağıttırmak zorundaydı.
Bu olay daha sonra “Müfteriler” (12.4.1999), “Haydi as kendini” (13.4.1999),
“İşte belge” (14.4.1999) ve “Koç’un emir kulları...” (15.4.1999) sürmanşetleriyle
Öncü’de konu edilir. Gazetenin 15.4.1999 tarihli sayısında ise, “Bir medya magandasına karşı nasıl davranmalı?” başlıklı ve Öncü imzalı bir yazı yer alır. Bu yazıda Aydın Doğan; “kendini ülkenin imparatoru zanneden bir medya magandası” ve Tansu
Çiller; “kitlelere umut olan bir siyasi parti lideri” nitelemesiyle yer alır.
Öncü’de 17.4.1999’da ise “Müfteri’nin ihbarına yargı tokadı” başlıklı ve “Aydın
Doğan müfterisinin adamı tarafından yapılan bir ihbar sonucu DYP lideri Çiller hakkında, Erzurum DGM tarafından yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi” haberi yer alır.
Tansu Çiller’in Erzurum mitingiyle ilgili olarak Milliyet hakkındaki iddiaları ve
Doğan Grubu’nun buna karşı çıkışları; bu iki taraf arasındaki “kavga”dan ötürü kamuoyunda ciddi kuşkulara neden olurken, Yeni Şafak’ta 14 Nisan’da yer alan haber
belki de bu tartışmaya son noktayı koyuyordu: “İşte İhbarın Belgesi” başlıklı haberde
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şu ifadelere yer verilmektedir:
“Başsavcı Hasan Erbil tarafından hazırlanan tutanakta... Milliyet Ankara Bürosu’ndan isminin Ersan Atar olduğunu belirten kişi 8.4.1999 tarihinde belirli aralıklarla üç defa Özel Kalemi aramış ve saat 16:30’da telefonla, Doğru yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller’in 6.4.1999 tarihinde yapmış olduğu konuşmalarında
‘Ezan sesinin kesildiğini, İmam Hatip Okulları’nın kapatıldığını, kendisinin dinin
ve diyanetin kefili olduğunu, dinin bekçisi olduğunu halka söylediğini bu durumun Anayasa’nın 24. maddesine aykırılık teşkil ettiğini, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işlem yapılıp yapılmadığını belirtmiş, bu durumun suç ihbarı olarak kabul
edilerek gereği yapılmak üzere işbu tutanak tanzim edilmiştir.”
Öte yandan Erzurum DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tansu Çiller’in Erzurum
Mitingi’ndeki konuşmasıyla ilgili “takipsizlik kararı” Öncü dışında aynı gün sadece
Zaman’da yer alır.
Nisan 1999 seçimleri sonrasında Öncü’deki yumuşak üsluptan Aydın Doğan da
payını alır. Gazetede 6.5.1999’da yer alan, “Lütfen susun Aydın bey!” başlıklı ve
“Milliyet’in yeni yaşını kutlayan Aydın Doğan, bu mutlu gününde bile Tansu Çiller,
Öncü ve BTV’ye çatmaktan kendini alamadı” içerikli haber buna örnek olabilir. Hatta
bu haberde fotoğraf altı olarak Milliyet’in yeni yaşı kutlanmış ve başarı dilekleri iletilmiştir.
•Dinç Bilgin: Öncü, “kartel medyasının küçük patronu” olarak nitelendirdiği
Dinç Bilgin’i bu alanda “imparator” ilan ettiği Aydın Doğan’ın da yardımcısı olarak
gösterir. Öncü’de ilk kez Dinç Bilgin, Sultanahmet mitingi sonrasında aldığı teşvikler yanında servetini sorgulayan “Dinç’in yatları” haberiyle yer alır. Bundan sonra
gazetede Dinç Bilgin, haksız servet edinmiş, yatırımları şaibeli, devlet kaynaklarından yararlanmaya çalışan bir gazete patronu olarak gösterilir. Örneğin, “Sabah’a üç
gün süre”; “İkitelli’de bulunan Medya Plaza’nın imarı ve ruhsatı var mı?”
(31.5.1997);” Trilyonluk yat Türkiye’de”, “Kartelci Medya’nın küçük imparatoru
Dinç Bilgin’in muhteşem yatı Marmaris’e demir attı” (16.6. 1997);” Kaçak villa
skandalı”, “Kartel medyasının küçük patronu Dinç Bilgin ve kızı Esra Bilgin’in İstanbul Boğaz sırtlarında yaptırdıkları villalarına kaçak eklemelerde bulundukları iddia edildi” (6.1.1998); “Dinç Bilgin ‘batık kredi’ imparatoru” (17.1.1998);” Sabah
borcunu öde! “Sabah’ın, yaklaşık 750 milyonluk KDV borcunun terkin edilmesi (silinmesi) istemiyle Maliye Bakanlığı’na dava açtığı öğrenildi. Sabah’ın yaptığı yüzsüzlük büyük tepkilere neden oldu” (24.6.1998);”Bir kartel medyasının çirkin yüzü”,
“Maliye Bakanı göreve”, “Maliye Bakanından, bu hükümet döneminde hasıraltı edilen Dinç Bilgin’in suç dosyaları hakkında açıklama bekliyoruz” (11.7.1998); ”Sabah’tan Daewoo’ya şantaj”, “bu otomobilin Türkiye Temsilciliğini almak isteyen
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Dinç Bilgin gazeteleri ile baskı kurarak...” (14.7.1998);”Sabah’ın zor günleri”, “Devlete olan süresi geçmiş kredi ve vergi borçlarının yanı sıra sürekli tiraj kaybına uğrayan Dinç Bilgin’in Sabah Grubu zor günler yaşıyor” (18.2. 1998);”Bilgin’in Yağcılık
Nedeni Anlaşıldı”, “Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinin son zamanlarda neden Başbakan’a yağcılık yaptıkları anlaşıldı. Sabah ve Yeni Yüzyıl’ın sahibi olan Dinç Bilgin’in Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding’le beraber enerji ihalelerine katılmaya hazırlandığı iddia ediliyor” (8.11.1998) gibi haberler bu tür iddialar taşıyan
içeriktedir.
Öncü Dinç Bilgin’in Zafer Mutlu’yu “iş takipçisi” olarak kullandığını iddia eder.
Nitekim Zafer Mutlu’nun Başbakan Mesut Yılmaz ve ekonomiden sorumlu Devlet
Bakanı Güneş Taner’e, “Eğer Etibank işini bir an önce bitirmezseniz, Kalemli olayını büyüteceğiz” (10.1.1998) gözdağıyla Etibank’a sahip olan Dinç Bilgin, kısa süre
sonra Etibank’ta ortağı olduğu Cavit Çağlar’ın hisselerini de alır (11.1.1999). Ancak
bununla yetinmeyen Dinç Bilgin, Başbakan Bülent Ecevit’i destekleyerek Etibank’ta
sermaye artırımına gidebilmenin yollarını aramaktadır (8.4.1999). Bu konuda verilebilecek son örnek Öncü’de, “Etibank paraları Sabah’a akıtılacak” başlığıyla yayınlanan haberdir. Dinç Bilgin’in daha sonra Cavit Çağlar ile birlikte Etibank’ın içini boşaltmakla suçlanıp mahkûm olduğunu belirtmek gerekir (Hürriyet, 18.7.2001).
Öncü, Sabah yazarlarından Güngör Mengi ve eşi Ruhat Mengi (manken kimliğine atıf yapılarak), Hıncal Uluç (gece hayatına düşkünlüğü ön plana çıkarılarak) ve
Necati Doğru’yu da eleştirir. Bunlar içinde Necati Doğru bazen övülür: “Dürüst kalem Doğru”, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün üstüne gitmesiyle tanınan Sabah yazarı Necati Doğru, Özer Çiller hakkında verilen mahkeme kararını eleştirerek hukuku savundu” haberinde olduğu gibi. Hatta öteki gazetecilere örnek olarak da gösterilir.
Örneğin Öncü’nün Emin Çölaşan için yazdığı 10.5.1998 tarihli köşe yazısında;
“Dürüst kalemmiş... Dürüst kalem, Sayın Doğru gibi olur... Siz hiçbir gün Sayın
Doğru’nun sütunlarında Sayın Tansu Çiller’e övgü okudunuz mu? Ama sizler hepiniz, Sayın Doğru’nun köşesinde Sayın Tansu Çiller’in düzeyli bir şekilde eleştirildiğini kim bilir kaç kez okudunuz... Hatta Sayın Özer Çiller’e yapılan hukuk haksızlığını eleştirirken Sayın Doğru, Sayın Tansu Çiller’in yönetimini eleştirmekten de geri
kalmıyordu...” ifadelerinde olduğu gibi.
Bazen de Necati Doğru, “Koç’a bedava arsa verilmesini savunduğu” için “Koç’cu
Necati” olarak nitelendirilir (28.6.1998).
•Ertuğrul Özkök: Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, Tansu Çiller aleyhinde yapılan yayın yazdığı yazılar için Öncü’de sıklıkla konu edilse de asıl iki olay nedeniyle gündeme gelecektir. Bunlardan biri DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral
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Akşener’in basın mensuplarına dağıttığı kasetlerde yer alan Devlet Bakanı Güneş
Taner’le telefonla yaptığı “kredi pazarlığı”dır. Özkök yaşananları kabul etse de Doğan Grubu gazetelerinde “telefon dinlemenin suç olduğu” hatta ANAP tarafından da
dillendirilen “Anayasal bir suç olan bu olay yüzünden DYP’nin kapatılabileceği “tartışılmıştır (Hürriyet ve Milliyet, 18.12.1998). Olayı gazetecilik etiği açısından sorgulayanlar da olmuştur (Çalışlar, Cumhuriyet, 20.12. 1998).
Bu olay Öncü sayfalarında önce (16.12.1998) “Rezil Medya” sürmanşetiyle, “İş
takipçisi Özkök “alt başlığıyla ve Meral Akşener’in bu konuyla ilgili Aydın Doğan’a
yönelttiği soruları içeren haberle yer almıştır. İkinci gün (17.12.1998) ise “Ertuğrul
Özkök’e suçlama” başlığıyla yer alır. Bu haberin içeriğinde; “Hürriyet’in başına geldikten sonra gazeteyi ‘saygın’ kimliğinden uzaklaştırarak paçavra haline getiren sözde gazeteci...” ve “Kamusal niteliği itibarıyla dördüncü kuvvet olarak bilinen medyanın etki gücünü, özel çıkarlarına alet ederek basın meslek ilkelerini çiğneyen
Özkök, patronuna ve ilişki içinde bulunduğu sermaye gruplarına yaranabilmek için
her kalıba giriyor. Özkök’ün tutumu, Hürriyet çalışanları arasında ‘ahlaksızlık’ olarak nitelendiriliyor. Doğan’ın Hürriyet için yeni bir genel yayın yönetmeni aradığı
belirtiliyor” gibi ifadeler yer alır. Üçüncü gün (18.12.1998) bu olay “Suç Üssü” sürmanşetiyle verilir. Haberde; “Hürriyet’in ticari çıkarlar için kullanıldığı, Ertuğrul
Özkök’ün iş takipçiliği yaptığı ‘kasetle belgelendi” gibi yorum içeren ifadeler yer
almaktadır. Dördüncü gün (19.12.1998)” En büyük çete” sürmanşetiyle bu olay haber yapılmaktadır. Bu haberde Ertuğrul Özkök ve Güneş Taner arasında geçen konuşma yer almıştır. Beşinci gün (20.12.1998) ise Öncü, Ertuğrul Özkök’ün olayı üstlenmesi üzerine “Yaptımsa ben yaptım” sürmanşetiyle bu konuya ilk sayfadan yer
vermeyi sürdürmüştür. Bu haberde, kasette yer alan konuşmalarla ilgili olarak Ertuğrul Özkök’e sordukları sorular da yer almaktadır. Altıncı gün (21.12.1998)” Suçlu
telaşı” sürmanşetiyle olay verilir. Bu haberde; “Skandal kasetlerde gazetecilikten çok
‘iş takipçiliği’ yaptığı ortaya çıkan Ertuğrul Özkök, meslek yaşamında ‘her dönemin
adamı’ olarak ün yaptı”, “Bask modelini öneren Atatürkçü” gibi nitelemelerle yer
alır. Yedinci gün (22.12.1998) “Birinci tehlike” sürmanşetiyle “medyadaki çeteleşme
“den söz edilir.
Söz konusu başlıklar ve haber içerikleri, gazetenin genel üslubuna göre oldukça
“yumuşak“tır. Üslubunu sertleşmesi, “İstifası isteniyor” sürmanşetiyle; “Bir büyük
gazetede çalışanlar yöneticilerinin marifetlerini içeren kaset hazırladı”, “Gazeteciliğe
meraklı kızları kandırıp, onları yatağına sürükleyen sonra da köşe yazarı yapan genel
yayın yönetmeninin maceraları kaset oldu” ifadelerini içeren haberle olur
(23.12.1998).
İkinci olay Ertuğrul Özkök’ün Ürdün Kralı’nın cenazesinde Cumhurbaşkanı DeGazeteciler Cemiyeti

663

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Basının denetimi: Öncü ve BTV

mirel’in talimatıyla “devlet protokolüne” alınması ve törende “Köşk Fotoğrafçısı”na
fotoğraflarını çektirerek Hürriyet’te yayınlattırmasıdır (Kuva-yı Medya, 15.2.1999).
Bu olay Hürriyet’te üst üste iki gün sürmanşetten ve tam sayfa olarak verilmiştir.
Birinci gün (9.2.1999)” Hürriyet törende” başlığı kullanılmıştır. Başlık altı verilen
“Hürriyet, tarihi bir gazetecilik başarısına daha imza attı. Genel Yayın Yönetmenimiz Ertuğrul Özkök, Kral Hüseyin’in cenaze törenine dünya liderleri ile birlikte katıldı” ifadeleriyle olay bir “gazetecilik başarısı “gibi sunulmaktadır.
Ertuğrul Özkök’ün “Şanslı bir Gazetecinin Cenaze Gözlemleri” başlığını taşıyan
yazısında da bu olay “gazetecilik başarısı” olarak verilmektedir. İkinci gün
(10.2.1999), “Türkiye’ye söz” başlığıyla haber yapılmış; “Hürriyet liderler zirvesinde” başlığını taşıyan ve ABD Başkanı Clinton ile Ertuğrul Özkök’ü tokalaşırken gösteren fotoğraf kullanılmıştır. Aynı gün Ertuğrul Özkök liderler zirvesini “En Büyük
Zirve Türkiye’de” başlığıyla yazısına taşımıştır. Bu yazıda ilginç olan bir yön de
“Saraya nasıl girdim” başlığıyla Özkök’ün cenaze töreninde nasıl yer aldığını açıklamasıdır. Özkök cenaze törenine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikte katılmak istemiş, o da bunu kabul etmiştir.
Öncü’de ise olay, “Tören rezaleti” sürmanşetiyle; “Cumhurbaşkanı iş takipçisi
holding yöneticisine devleti temsil ettirdi”, “Sahip oldukları medya gücünü ticari
çıkarları için kullandıkları tescillenen Aydın Doğan-Ertuğrul Özkök ikilisi, Demirel
sayesinde bir rezalete daha imza attı”, “Cumhurbaşkanı siyasi hesaplarına destek
veren Ertuğrul Özkök’ü devlet protokolüne aldı “başlıklarıyla yer alır (10.2.1999).
Öncü ikinci gün (11.2.1999), “Bay Ertuğrul Beyazsaray” sürmanşetini kullanır.
“Özal zamanında Köşk’e yakınlığı nedeniyle adı ‘Özköşk’e çıkan iş takipçisi Ertuğrul, bir tesadüf eseri ABD Başkanı Clinton’ın elini sıkınca, artık ‘Bay Beyazsaray’
diye anılmaya başladı”, “Özkök’ü Kral Hüseyin’in cenaze törenine götüren Demirel,
kartel-içi dengeleri korumak için, Zafer Mutlu’yu da yeni Ürdün Kralı’nın oğlunun
sünnet düğününe götürecek”, “Hüseyin’in cenazesine katılan devlet adamları birbirlerine, ‘Ertuğrul’un yanındaki yaşlı ve kilolu adam kim’ diye sordular...”Öncü son
olarak “CIA Ertuğrul’u fişledi” sürmanşetiyle konudan söz eder (12.2.1999).
DYP’nin doğal lideri olmasına rağmen Süleyman Demirel hakkında da Öncü’de
eleştiri yazıları yer alır. Demirel, 16.8.1998 tarihli Öncü’de “Hocam Çiller’i bırak gel
seni kurtarayım” başlıklı haberde, kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle
11.Sulh Ceza Mahkemesi’nden toplatma kararı çıkartır. Bu karar, “Demirel Öncü’yü
toplattı” sürmanşetiyle ve “Susmayacağız” başlıklı, Öncü imzalı yazıyla protesto
edilir. Yazıda, “eleştirinin bir hak, basın özgürlüğünün de ayrılmaz bir parçası olacağı inancıyla yayınlarını sürdürecekleri” belirtilir (18.8.1998).
TGC Başkanı Nail Güreli ve Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi tepki gösterme664
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dikleri için Öncü’nün, “Parçacının kuklaları” başlığından da anlaşılacağı gibi hakaret
içeren protestosuna maruz kalmışlardır (20.8.1998). Oysa Öncü’nün toplatılması
olayına başta DYP’liler olmak üzere bazı siyasiler tepki göstermiştir (18.8.1998).
•Uğur Dündar: Öncü, Çiller ve ailesi hakkında yazdığı (ya da yaptığı) her yazı
(ya da program) sonrasında özellikle Uğur Dündar ya da yakınlarının malvarlıklarıyla ilgili haber yapar. Uğur Dündar’ı “Çiller aleyhinde bir tertip içindeymiş” gibi göstermeye çalışır (24.5.1997). Fakat asıl önemlisi Uğur Dündar’ın Öncü ve BTV’yi
Arena programında konu etmesidir. Bu programı gerçekleştirmek için görüntü elde
edilmesi sırasında Arena ekibi ile Öncü çalışanları arasında kavga çıkar. Bu olay Öncü’de; “Arena’nın çirkin oyunu” başlığıyla ve “Öncü’ye yönelik çirkin bir oyun hazırlığı yapan İ.Uğur Dündar, bu emelini gerçekleştiremedi” gibi ifadeleri içeren haberle yer alır (21.9.1997). Ertesi gün bu olay, “Paparazzi İ. Uğur” sürmanşetiyle verilir (22.9.1997). Öncü ve BTV’yi konu alan Arena programının yayınlanmasından
sonra ise bu olayı, “İftiracı paparazzi” sürmanşetiyle konu ederler. Buna göre, “Öncü
ve BTV aleyhinde bir şey bulamayan Arena, daha önce attığı iftiraları senaryolaştırarak yayımlamakla yetinmiştir” (27.9.1997). Bu arada Emin Çölaşan 24.9.1997 günlü
yazısında, bu konuyu işleyecek olan Arena’ya dikkat çekmekte fakat BTV ve Öncü’nün adlarına “reklam olur” diye yer vermeyerek sadece bağlantılarına değinmektedir (Çölaşan, Hürriyet, 24.9.1997).
•DYP: Tansu Çiller’in Genel Başkanı olduğu DYP, Genel Başkanlarının dolayısıyla bu yayınların aleyhinde olanlara tepkilerini çeşitli yollarla gösterir. Bu konu
Öncü’de örneğin DYP’li gençlerin Emin Çölaşan’ı faks yağmuruna tutması
(14.1.1999), “DYP’liler liboş yardakçısı Hürriyet yazarı Bekir Coşkun’a soruyor...”
(14.1.1999), “DYP’den Çölaşan’a çelenkli protesto” (12.11.1998), “DYP’den kartel
nefreti” (21.2.1999) gibi haberlerde yer alır. Fakat DYP ile “kartel medyası” olarak
adlandırdıkları medya içinde saydıkları Hürriyet-Milliyet arasındaki kavgayı şu haber
özetler niteliktedir: “DYP’nin çok umurunda” sürmanşetiyle verilen haberin içeriğinden, Milliyet-Hürriyet Grubu’nun DYP’yi mahkemeye vermesi anlaşılmaktadır.
Fakat Öncü’de vurgulanan bunun nedenidir. Buna göre, “kendileri ve DYP lideri
Tansu Çiller hakkında eleştiri boyutunu aşıp, hakarete varan yazılar yazdıkları gerekçesiyle uzun süredir Milliyet-Hürriyet grubunun çıkardığı gazeteleri almayan
DYP’liler” nedeniyle bu grup DYP’yi mahkemeye vermiştir. Ayrıca haberin içeriğinde tehdit de sezilmektedir. Örneğin haberin içeriğinde yer alan “DYP’liler boykota devam kararı aldılar” ifadesinde olduğu gibi... (17.6.1998).
•Tansu Çiller: Kamuoyunda sürekli olarak Tansu Çiller ve ailesi ile ilişkilendirilen Öncü’de Tansu Çiller’in söyledikleri ve yaptıkları için sürekli “savunma” nitelikli yayınlar yapılırken; öte yandan Tansu Çiller için “başarılı” bir lider portresi çizilGazeteciler Cemiyeti
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meye çalışılmıştır. Örneğin “Hoş geldin dünya lideri” sürmanşetiyle “ABD’de katıldığı Dünya Kadınlar Zirvesi’nde Türkiye’nin gurur kaynağı olan Tansu Çiller döndü” ifadelerini taşıyan haber (6.5.1998). “Çiller-medya savaşı” sürmanşetiyle verilen
ve “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi parti lideri, medyanın yaklaşık yüzde 80’i
karşısında mücadele veriyor” içerikli haber de bu yönde verilebilecek başka bir örnektir (19.4.1997). Özellikle seçim döneminde Tansu Çiller ve partisi DYP’nin kazanması için kendi üsluplarınca sürekli kamuoyunu ikna etmeye dönük Öncü imzalı
köşe yazıları yayınlamışlardır. Örneğin “Öncü’den/Geleceğimize oy vereceğiz” başlıklı; “Geleceğimizi, hırsızlar, karteller güç odaklarına mı teslim edeceğiz yoksa bu
ülkenin sevdalılarına mı?” ifadeleriyle başlayarak, Tansu Çiller’i överek biten yazı
bunlardan biridir (17.4.1999). Öte yandan seçim sürecinde Öncü sadece Tansu Çiller’in liderliğinde olan DYP’nin seçim ilanlarına, 18.2.1999’dan itibaren yer vermiştir.
Seçim ertesinde, “Koalisyon” sürmanşetiyle seçim sonuçlarını değerlendiren Öncü’de, kamuoyunda Tansu Çiller’in başarısız olduğu için DYP’nin başından gitmesi
gerektiği düşüncesinin ağır basması üzerine “GİT-ME-YE-CEK” sürmanşetinde de
ifadesini bulan yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçte, Tansu Çiller’in Kasım Kongresinde yeniden DYP Genel Başkanı seçilmesine kadar, Tansu Çiller muhaliflerine
verilen mücadeleyi yansıtan yazılar yer alır. Artık bu süreçte “kartel medya” yoktur
ama onun yerine geçen “güç odakları” Tansu Çiller’i siyasetten silmek istemektedirler (7.11.1999).
Öncü’nün (ve BTV’nin) bu tür yayınları nedeniyle kamuoyunda bu yayın organlarının Tansu Çiller ile bağlantı kurularak düşünülmesine yol açtığını belirtmiştik. Öncü bu iddialara çeşitli tarihlerde yayınladığı yazılarla cevap vermiştir. Bu yazılardan
ilkini, “Saldırarak sindiremezsiniz” sürmanşetiyle; “28 Şubat sürecinde örtülü bir
şekilde ülke yönetimine el koyarak Refahyol hükümetine iktidardan el çektiren sivil
cunta, Çiller’i siyaset sahnesinden silmek için başlattığı ‘siyasi savaş’ta başarılı olamadı. Çiller ile herhangi bir ‘organik’ bağı bulunmayan ancak ‘ideolojik’ hedefleri
aynı olan Öncü ve BTV’yi de hedef seçen sivil cunta, gerçekleri haykırmaya devam
eden bu iki kuruluşu bitirmeye karar verdi “diyecektir (18.1.1999).
İkincisi, “Tansu Çiller’i mutlu etmek için çıkan gazete” suçlamasına karşı Çiller’le bir bağlantılarının olmadığını vurgulayarak Birikim Dergisi’nde Kemal Can’ın
bir yazısının kendilerini haklı çıkarttığını öne sürmeleridir (13.2.1999).
Bu yazıların üçüncüsü “Susturamazsınız” başlıklı Öncü imzalı yazıdır. Bu yazıda
Tansu Çiller ile bağlantıları, “Gerek Öncü, gerekse BTV bağımsız yayın organlarıdır.
Kartel medyasında her Öncü ve BTV geçişinde ‘Çiller ailesine yakınlığı ile bilinen’
ifadesi kesinlikle doğru değildir. Fakat Tansu Çiller’in tekellere ve kartellere verdiği
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mücadelede hem Öncü hem de BTV taraftır. Bu bağlamda bir ideolojik yakınlık söz
konusudur...Öncü ve BTV’nin Çiller’in verdiği bu mücadelede taraf olmasının, tekellerden ve kartelden yana taraf olmasından daha iyi olacağına inanıyoruz”denildi
(25.3.1999).
Bu konuda son bir yazı Nisan 1999 seçimi sonrasında ve DYP’nin Kasım Kongresi arifesinde yayınlanır. “Öncü adalete başvuruyor” başlıklı yazı, “Ülkenin kaynaklarının peşkeş çekilmesine sessiz kalamayan ve talana karşı çıkanlarla birlikte olmayı
kendisine ilke edinmiş olan Öncü, Çiller’in yayın organı diye nitelendirilen bir kısım
medyanın sesini mahkeme kararıyla kesmeye ve bu çirkin nitelendirmelere karşı tedbir koydurma zorunda bıraktı “denilmekle beraber, yazının devamından henüz böyle
bir başvurunun olmadığı sadece bunun bir tür “niyet” olduğu anlaşılmaktadır. Buna
göre; “Öncü karalamaya dava açıyor” başlığı altında yazılan “Bundan sonra yayın
organları, Çiller’le ilişkisi olmayan Öncü’ye ‘Çiller’in yayın organı’ ifadesini kullanamayacak. Haber ve yorumlarda bu tip ifadelerin kullanılması durumunda, taraflar
mahkemeye verilerek tazminat davası açılacak” ifadeleri yanında yazı tehdit içeren
sözlerle sona ermektedir (25.7.1999).
Son örnek, Öncü’nün kapanmasından sonra bu yayın organını gündeme getiren
Emin Çölaşan’a, Tansu Çiller’in verdiği yanıt olabilir. Tansu Çiller; “Ben uzun süre
hiç gazete okumadım. Ama işin diğer boyutunu da görmeniz gerekir. Seçimde beş
milyon oy almış bir partinin genel başkanına her gün akıl almaz saldırılar yapılıyordu. Öncü ve BTV’nin yaptıklarını, bir partinin sempatizanlarının gösterdiği tepki olarak görüyorum!” demektedir (Çölaşan, Hürriyet, 9, 11.4.1999). Yani Öncü’nün (ve
BTV’nin) ideolojik bağlarla bağlı olduklarını belirttikleri Tansu Çiller’e göre de Öncü ve BTV parti sempatizanlarının eseriydi. Fakat bu konuda son noktayı, künyede
gazetenin (dolayısıyla televizyonun) ilk sahibi olan ve DYP yönetiminde bulunan
Bekir Altunok koyar.
Bekir Altunok, “Sayın Çiller, Emin Çölaşan ile yaptığı konuşmada, Öncü ve
BTV’nin kendisinin talimatlarıyla yayın yaptığını reddediyor. Reddetse de bu kamuoyuna mal olmuş bilinen bir gerçek. Bu, o dönem oluşturulmuş Çiller’i savunma politikasıydı. O zaman bunu niye reddetmedi, o zaman ‘televizyonum ‘‘gazetem’ diyordu” (Milliyet, 17.6.2000). Öte yandan Tansu Çiller’in kocası Özer Çiller’in bu
gazetede isimsiz yazı yazdığı, bazı metinlerin hazırlanmasında rolü olduğu ya da
bizzat kendisinin bu metinleri kaleme aldığı öne sürülür (Çölaşan, Hürriyet, 29.2,
5.8.2000, 21.4.1998).
Öncü’de özellikle “kartel medyası” hedef alındığı için bununla ilgili köşeler açılmıştır. Bunlar, “Kartel Medyasının Tarafsızlığı” (19.11.1997),”Taraflı Haberlere
Tepkiler” (5.3. 1998),”Kartel Medya Haberlerine Tepkiler” (19.6.1998),”Medya
Gazeteciler Cemiyeti
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Market” (22.9.1998),”Medya Market/BTV’den alt yazılar” (1.11.1998),”BTV alt yazıları/Gözlemci’nin Kulisi” (3.1.1999),”Medya Plazacı’nın Kulisi” (7.1.1999),”KoMedyacının Köşesi”dir (1.1.1999). Bu köşelerde örneğin “Koç ailesinin gazetesi
Hürriyet...” (16.12.1997),” Eşlerine çok düşkün Güngör(Mengi)...” (3.1.1998), “Ekşi
Oktay” (5.3.1998),” İşini bilen ve her devrin adamı olan ‘Bücür’ Mehmet Emin
Karamehmet” (7.1.1999) gibi hakaret içeren nitelemelere yer verilmiştir.
Öncü’de, Mehmet Ali Ilıcak’ın Akşam’ı Tansu Çiller’e muhalif yayın yapmadığı
için önemli bir yere sahip olmuştur. Örneğin Doğan ve Bilgin Grubu’nun sahip olduğu dağıtım şirketinin Akşam’ı dağıtmaması “Kartel Anayasa tanımıyor” başlığıyla
haber yapılmıştır (26.6.1997). Öte yandan Akşam yazarlarına Öncü’de yer verilmiştir. “Konuk yazar “Memduh Bayraktaroğlu bunlardan biridir (31.12.1997). Daha
sonra bu gazetede (ve BTV’de) yer alacak olan Memduh Bayraktaroğlu, “sahtekarlık” suçlaması yanında, Tansu Çiller’in “tetikçisi” ve “yalakası” olmak gibi nitelemelerle kamuoyu gündeminde olmuştur (Kuva-yı Medya, 3.3. 1999).
Akşam Çukurova Grubu’na satıldıktan sonra gazetenin Tansu Çiller aleyhinde
yayın politikası izlemesi -onların deyimiyle “Karamehmet sonrası tarafsızlığını yitirmesi” (16.9. 1998)- üzerine Öncü’nün de Akşam sempatizanlığı sona ermiş; yukarıda örnek verdiğimiz gibi özellikle Akşam’ın yeni sahibi olan Mehmet Emin
Karamehmet, Öncü’de (ve BTV’de) konu olmaya başlamıştır.
Akşam olayında bir başka ilginç gelişme de daha önce bu gazetede yazar olan
Ömer Çavuşoğlu, (26.3.1998), Ömer Asım Livanelioğlu (5.4.1998) ve daha önce
değindiğimiz Memduh Bayraktaroğlu’nun Öncü’de yer almalarıdır. Ayrıca Sabah
yazarlarından Canan Barlas (15.10.1998) ve Mehmet Barlas (20.3.1999) da Öncü’ye
katılırlar. Öncü Canan-Mehmet Barlas çifti ile Memduh Bayraktaroğlu’nun işine,
hükümete muhalif oldukları için, Başbakan Mesut Yılmaz’ın talimatıyla son verilmiştir (Öncü, 26.10.1997).
Öncü’nün birçok iş adamı, politikacı, bürokrat yanında özellikle bu bölümün başından beri örneklediğimiz -onlar tarafından nitelenen- “kartel medyası” ve yazarları
hakkında saldırgan nitelikte yayınlar yapması, kardeş kuruluşu olan BTV televizyonunda da özellikle alt yazıyla bu kişilere yönelik ağır ithamlarda bulunması, beraberinde Öncü ve BTV aleyhine açılan pek çok tazminat davasını da gündeme getirmiştir. Bu tazminat davaları sonuçlanmaya başlayınca tazminat miktarı 1.5 milyon dolara kadar çıkmıştır (Milliyet, 12.3.2000).
Öncü’yü yayınlayan BAYS AŞ. bu tazminatları ödeme güçlüğü içine girince çeşitli
yollar denemiştir. Bu yolları, Öncü’nün çeşitli tarihlerde künyede yaptığı değişikliklerden ve bu konuyla ilgili açıklamalarından çıkarmak mümkündür. Bu yol, aynı zamanda gazete künyesinde yer alan isimlerin DYP, dolayısıyla Tansu Çiller bağlantı668
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larını da ortaya koyacaktır.
Bu şirket, “Bays Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adıyla ve Hasan
Hilmi Yılmazer, Hüseyin Kocabıyık, Selçuk Sezai Dökmeci, Mümtazer Türköne ve
Sedat Durgun’dan oluşan kurucularla Ankara’da kurulmuştur (Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi, 19.11.1996). Bunlardan Mümtazer, Türköne ve Hüseyin Kocabıyık “Analitik” adlı kamuoyu şirketleriyle Tansu Çiller’in siyasi danışmanlığını da üstlenmişlerdir. Özellikle Nisan 99 Seçimlerinde Tansu Çiller’in ve dolayısıyla DYP’nin seçim
söylemini FP-MHP arasında bir yere oturtmaya çalışarak etkin olan bu danışmanlar;
seçimden Tansu Çiller’in istediği sonucu alamaması üzerine siyasi danışmanlıktan
ayrılmak zorunda kalmışlardır (Hürriyet, 23.5. 2000).
Bu ekip Öncüü’de doğrudan yer almaz ama kamuoyu araştırmaları ile iş birliği
söz konusudur. Gazetenin “Medyaya güven yok” sürmanşetiyle yaptığı haberin araştırmasını söz konusu şirket yapmıştır (2.4.1997). Öte yandan bu ekibin hazırladığı
Tansu Çiller’in II. Demokrasi Paketi’ni Öncü sıklıkla ek olarak vermiştir (Hergün,
2.2.1999). Bays Basın Yayın Ticaret ve Sanayi A.Ş. yüklü tazminatlar ödemeye
mahkûm olunca kamuoyunda, bu şirketin asıl sahibinin Çiller’lere yakınlığı bilinen
Sevgi Hastanesi sahibi Orhan Özcanlı olduğu öne sürülür (Hürriyet, 14.10.1998).
Öncü’nün künyesinde, Bays Basın Yayın Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına ilk sahibi
ve Genel Müdürü görünen Bekir Altunok (31.3.1997),”zimmetine para geçirmekten
sabıkalı” olarak tanınır. (Kuva-yı Medya, 15.9.1997). DYP Genel Sekreter Yardımcılığı da yapmış olan (Hürriyet, 19.7.1996), Nisan 99 seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili adayları arasındadır ama seçilememiş ancak Tansu Çiller sayesinde yeniden
DYP yönetiminde yer almıştır (Hürriyet, 25.2 ve 20.4.1999). Bekir Altunok
16.9.1998’den itibaren gazetenin künyesinde yer almaz. Bu değişiklikle birlikte Bekir Altunok’un Öncü (ve BTV) ile resmi bir bağlantısı görünmese de bu yayın organlarının yayınlarına ara vermesinin ardından kamuoyunda yer alan açıklamalar Bekir
Altunok tarafından yapmıştır.
Öncü’nün künyesindeki 16.9.1998 tarihli değişiklikte, Bays Basın Yayın Ticaret
ve Sanayi A.Ş. de künyeden çıkarılmıştır. Gazetenin sahibi olarak Mehmet Göktürk’ün adı geçer. Öncü’nün künyesinde yapılan bu değişikliği Emin Çölaşan’ın köşesinde, “tazminat ödememek için bir uygulama” olarak yorumlaması üzerine, Öncü’de “Öncü sorumluluklarına sadıktır” başlıklı bir yazı yayımlanır. Yazıda şöyle
savunma yapılmaktadır: “Öncü’nün Bays AŞ. bünyesinden ayrılmasının açılan tazminat davalarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bays A.Ş. şimdiye kadar açılmış ve açılacak
bütün tazminatları ödeyecektir ve ödeme gücü vardır. Şu ana kadar açılan tazminat
davaları, Öncü’nün temsil ettiği misyon ve verdiği mücadelenin yanında hiçbir şey
değildir” (19.9.1998).
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Bu tarihte Öncü’nün ikinci sahibi görünen Mehmet Göktürk ise, kısa aralıklar dışında Öncü’nün yayınına ara verdiği tarih olan 5 Mart 2000 tarihine kadar künyede
sahibi olarak yer almıştır. Öncü ilk yayınlandığında (30.3.1997), künyede genel müdür yardımcısı olan Mehmet Göktürk, gazetede köşe yazıları da yazmıştır (4.4.1998).
Mehmet Göktürk de, Bekir Altunok gibi Nisan 99 seçimlerinde milletvekili aday
listesine alınmış, seçilemeyince Tansu Çiller tarafından DYP Merkez Kurulu üyesi
yapılmıştır (Milliyet, 12.3.2000).
Öncü’nün künyesinde 2.9.1999’da bir değişiklik daha yapılarak Öncü Yayıncılık
ve Matbaacılık A.Ş.’nin adı yer alır. Bu tarih aynı zamanda Öncü’nün Ankara’dan
İstanbul’a taşındığını gösterir. Bu şirketin adı da kısa aralar dışında, Öncü’nün künyesinde sürekli olarak yer alacaktır.
Öte yandan bu şirketin kurucuları arasında yer aldığı “Öncü Gazete Baskı Malzemeleri İthalat ve İhracat Anonim Şirketi” unvanıyla 3.2.1999’da İstanbul’da yeni
bir şirket kurulmuştur. Bu şirketin kurucuları arasında Öncü Yayıncılık ve Matbaacılık Ticaret Anonim Şirketi dışında, Bays Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Birleşik Medya Basın Yayın Dağıtım Tanıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
Ajans Prestij Basın Yayıncılık Anonim Şirketi ve Erol Altunok’un adı yer almaktadır
(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 3.2. 1999). Buna göre, Öncü’nün yayınlanmasında
rolü olan şirketler tek bir isim altında toplanmaktadır.
Bu gazeteyi (ve BTV’yi) yayınlayan şirketin adının sürekli değişmesinde, BAYS
A.Ş.’nin tazminat ödemeleri ve diğer borçlar nedeniyle sıkıntıya düşmesinin rolü
olduğunu belirtmiştik. Bu süreçte, kamuoyunda borçlar karşılığında BTV’nin JetPa’ya satıldığı haberleri yer alır. Zaten başından beri (12.5.1998’den itibaren) reklam
ve ilanlarının yayınlanması ile Öncü ve BTV’yi finansal yönden destekleyen tek şirket Jet-Pa görünmektedir.
Nisan 1999 seçimlerinde, kamuoyunda Jet-Pa olarak bilinen bu şirketle DYP’nin
çok ilginç bağlantıları olmuştur. Jet-Pa, Almanya gibi yabancı ülkelerde bulunan
Türk işçilerinin parasıyla kurulmuş; Türkiye’de konut, otomobil, spor ve medya
alanlarında yatırım yapmış; fakat başarılı olamamış bir şirkettir. Kamuoyunda özellikle futbol alanında futbolcu satın alıp bunları futbol kulüplerine kiralaması gibi uygulamalarıyla ve seçim sürecinde (Nisan 1999) DYP ve FP gibi partilerde para karşılığı milletvekili adayı göstermesi ile gündemde olmuştur. Örneğin bu süreçte JetPa’nın, BTV ve Öncü’de yayınlanacak ilan ve reklamların karşılığı da olmak üzere
DYP’ye 1 trilyonluk bütçe ayırdığı; bunun karşılığında da bazı illerden adaylarını
liste başı yaptığı öne sürülür.
Jet-Pa’nın bir özelliği de yaptığı ya da yapacağı tüm yatırımları (projeleri) astronomik ücretler karşılığında tüm basın yayın organlarında yayınlattırmasıdır. Örneğin
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Jet-Pa’nın projelerinden biri olan ve yılda 1 milyon otomobil üreteceği söylenen İmza Projesi’nin hem tanıtımı hem de reklamları Öncü ve BTV yanında Doğan ve Bilgin Gruplarının yayın organlarında da yayınlanmış ve tartışma konusu olmuştur
(Hürriyet, 6.1.2000).
Öncü (ve BTV), Jet-Pa ile ilişkilendirilmesine rağmen Jet-Pa ile ilgili yazıların
Öncü’de geniş yer tuttuğunu söylemek mümkün değildir. Ancak seçim sürecinde
(Nisan 1999) kamuoyunda, Jet-Pa’nın DYP ile ilişkilendirilmesi yanında, faaliyetlerinin yasal olmadığı tartışmaları üzerine örnek verebileceğimiz birkaç yazı yayınlanmıştır. Bunlardan ilkini (1.2.1999)”Başarıyı hazmedemiyorlar”, “Şimdi de JetPa’yı boy hedefi yaptılar” başlıklı yazı; ikincisini (2.2.1999) “Aydın Doğan’ın gazeteleri elbirliğiyle Jet-Pa’ya yükleniyor... Maşallah kim bu ülke için bir şeyler yapmaya kalksa karşısında kartel medyayı görüyor” ifadelerini içeren yazı; üçüncüsünü
(7.2.1999) “Gazetecilik bu mu?” başlığıyla verilen”Jet-Pa’nın faaliyetleri egemen
holdinglerin pazarlarını daraltınca, bütün muhabirler Jet-Pa aleyhine malzeme toplamak için seferber ediliyor” ifadelerini içeren yazı oluşturur.
Öncü 5.3.2000 tarihinde yayınını durdurmak zorunda kaldı. Buna neden olarak
Jet-Pa’nın mali sıkıntıya düşmesi gösterildi. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, Öncü’nün daha sonra haftalık yayınlanacağı söylense de 5.3.2000 Öncü’nün kapanma
tarihi oldu. Bu tarihte Öncü (ve BTV) aleyhine açılmış 652 tazminat davası sonucunda 500 milyonu Öncü’nün olmak üzere 1.5 milyar dolar kadar birikmiş borç vardı
(Milliyet, 12.3.2000).
BTV Televizyonu
Bu televizyon, Haziran 1997 yılında müzik klipleri yayınlayarak yayın hayatında
yerini almıştır. Bays A.Ş.’nin sahibi olduğu bu televizyonda Yönetim Kurulu Başkanı (Vekâleten) Bekir Altunok, Haber Genel Koordinatörü Metin Özkan, Haber Müdürü ise Hadi Özışık’tır.
BTV televizyonu, Eylül (1997) ayında kamuoyunda oldukça tartışma yaratacak
olan alt yazı geçmeye başlar. Kablolu yayında olan bu televizyon kanalı asıl yayınlarına ise 22.9.1997 günü başlayacağını duyurur (Öncü, 22.9.1997)). Bu süreçte de
spiker kullanmadan görüntülü haber veren BTV televizyonu, yayınladığı tanıtım
fragmanlarında “taraf olduklarını” belirtir. Bu taraflılık da oligarşik sermayenin ve
bu sermayenin sacayağı bürokrasiye karşı halkın yanında olmayı ve medyaya karşı
medya çalışanlarının yanında olmayı içermektedir (Öncü, 26.10.1997). Oysa kamuoyunda; “Tansu Çiller ve ailesi, haklarında çıkan yolsuzlukları örtbas etmek için çıkardığı Öncü de yetmeyince bu kez televizyon kanalı kurmak zorunda kaldı” düşüncesi hakimdir (Kuva-yı Medya, 23.6.1997).
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Öncü’nün yayın politikasını benimseyen BTV televizyonunun özellikle hakaret
içeren ve Öncü’de de 1.11.1998’den itibaren yer aldığı için örneklediğimiz alt yazıları, kısa zamanda kamuoyunun tepkisini çeker ve özellikle seçim sürecinde (Nisan
1999) bu tür şikâyetler artar (Çölaşan, Hürriyet, 12.2.1999). Bunun üzerine RTÜK,
alt yazılarla ilgili bir yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelikte, programlarda alt yazı
kullanımını yeniden düzenlemektedir. Buna göre alt yazı programlarda yer alan kişilerin kimliklerinin belirtilmesi, borsa ve hava durumu bilgilerinin verilmesi, günün
herhangi bir saatinde meydana gelen çok önemli olayların anında verilmesi, yabancı
dildeki filmler veya programlarda yer alan sözlü anlatım ve diyalogların Türkçe yazılı olarak yayınlanması, yayın kuruluşlarının kendi programlarını tanıtmaları ve kendileriyle ilgili bilgilerin verilmesi, resmi duyuruların verilmesi, eğitim-kültür ve sanat programlarında yer alan bilgilerin sözlü anlatımla birlikte yazılı verilerek desteklenmesi ve pekiştirilmesi, işitme engelliler için yapılan programlardaki sözlü bilgilerin ve diyalogların verilmesi için kullanılabilecektir. Ancak alt yazıların süresi sekiz
saniyeyi geçmeyecek ve yerleştirme sıklığı da 10 dakikadan kısa olamayacaktır. Ayrıca alt yazılarla yayınlanan spot ve küçük ilanlar tarzındaki reklamların, programın
bütünlüğünü, değerini, etkinliğini ve mesajını bozmasını engellemek için sesli olarak
yayınlanması; spor karşılaşmalarında sporcuların, diğer programlarda oyuncuların,
sunucuların veya konuşmacıların görüntülerini kapatacak şekilde verilmesi yasaklanmaktadır (Resmi Gazete, 23.3.1999).
Öte yandan kardeş kuruluş Öncü’de BTV’yi savunan yazılar yer alır. Örneğin,
“kartelin BTV korkusu” başlıklı (23.12.1998) “BTV alt yazı bant haberlerinden rahatsızlık duyan kartel medyası, BTV’yi defalarca RTÜK’e şikâyet etti. Hâlbuki dürüst
gazetecilerin birçoğu TV alt yazı bant haberlerinin Türkiye için büyük bir şans olduğunu söylüyorlar. Çünkü BTV, bu kartel medyasının haksız olarak karalayıp, aşağıladığı insanların hak ve hukukunu koruyor. Kartelci medya, liboş, pespaye, şaibe, İ.
ahlaksız, hırsız, götürücü, yalancı gibi sıfatları bolca kullanırken, BTV’nin de kendilerine ‘canım, cicim’ demesini bekliyorlar” ifadelerini içeren yazı gibi.
RTÜK’ün alt yazılara ilişkin yeni yönetmelik çıkarmasını ise” BTV altyazı bant
haberlerini hazmedemediler”, “Tekelcilerin sansürü” başlıklarıyla verirler. Bu haber;
“Anlama özürlüler duyma özürlü insanımızın haber alma özgürlüğünü kısıtladı...
Türkiye’de bir ilki başaran BTV alt yazı bant haberlerini hazmedemeyen kartelciler
çirkin emellerine RTÜK’ü alet etti. RTÜK’ün uzun süredir tartışılan alt yazı konusunda yaptığı sansür düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece BTV’yi köşelerinde sürekli ‘ispiyonlayan’ kartel köşe bazları haber alma
özgürlüğüne darbe vurmuş oldu” ifadelerini içermektedir (24.3.1999).
Ancak BTV televizyonu, RTÜK’ün Yönetmelik çıkararak hakaret içeren alt yazı672
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larını durdurma girişimi için de yeni bir yol bulur. Buna göre, BTV televizyonu yine
hakaret içeren alt yazılarını yayınlıyor ve üst bölümde ise; “Bu program işitme engelliler için hazırlanmıştır” ifadesini içeren sabit bir yazı bulunduruyordu (Çölaşan,
Hürriyet, 6.4.1999).BTV hakaret içeren yayınlarından dolayı RTÜK tarafından Ocak
1998-Kasım 1999 arasında 33’ü yayın durdurma, altısı uyarı olmak üzere 39 kez cezalandırılmıştır. BTV yayınları, Telekom’un BAYS A.Ş.’nin sözleşmesini 9Şubat
2001’de feshetmesiyle sona ermiştir.
Kaynaklar
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Gazeteci milletvekilleri: 1980-2009
Ayşe Asker

G

azeteciler 1980 sonrasında da milletvekili olma olanağı bulmuşlardır. 1970’li
yılların ekonomik ve siyasal bunalımları ve bunun yarattığı kargaşa ortamı 12
Eylül 1980’de ordunun yönetime el koymasıyla son bulmuştur.
1980 askeri darbe dönemi
Bu dönemde gazeteler sıkıyönetim yanında yönetimde tek yetkili olan Milli Güvenlik Konseyi ve özellikle Konsey Başkanı tarafından denetlenmiştir. Gazeteler
kapatılmış, gazeteciler hakkında açılan soruşturma, kovuşturma ve davalar hızla artmıştır. Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlatılan ve özellikle Konsey Başkanınca
kamuoyuna tanıtılıp, “tanıtım konuşmalarının eleştirilmesinin yasak olduğu” 1982
Anayasası, 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilmiştir. Parti yöneticilerine 10 yıl politika yasağı getiren anayasa, basın özgürlüğü yönünden de pek çok antidemokratik hüküm içermiştir.
Özellikle düşünce özgürlüğüne ayrılan 25. ve 26. maddelerinde, düşünce özgürlüğü ile düşünceyi açıklama özgürlüğünü birbirinden ayırması ve basın özgürlüğünü
ilgilendiren 26.-28. maddelerinde de basın özgürlüğünü oldukça kısıtlaması Anayasanın eleştirilmesine neden olmuştur. Demokrasiye geçiş döneminde oluşturulan ve
atanma yoluyla oluşturulan Danışma Meclisi üyeleri içinde de gazeteciler yer almıştır.
Danışma meclisinde gazeteci üyeler:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Mehmet Aydar
Güneş Matbaacılık TAŞ. yönetici,
gazeteci-yazar
15.10.1981-6.12.1983
Aydemir Aşkın
Rapor başyazarı
15.10.1981-13.7.1983
ANAP dönemi
1983 seçimlerinde tek başına iktidar olan ANAP, 1991 seçimlerine kadar iktidarda kalmıştır. ANAP, Mart 1986’da 1927 tarihli ‘Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nu değiştirerek, bir sansür yasasına dönüştürmüştür. Basına yönelik
önemli bir düzenleme de, 4 Mayıs 1988’de Medeni Kanun’un 24. maddesinin değiştirilmesidir. Bu değişiklikte, “şahsiyet hakkına tecavüz” konusu antidemokratik bir
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biçimde düzenlenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu’nun 25 Ekim 1983’te çıkardığı “Olağanüstü Hal Kanunu”nun maddeleri kararnamelerle birkaç kez değiştirilmiştir.
Basında “sansür-sürgün kararnameleri” olarak adlandırılıp, geniş tepki toplayan
bu kararnameler, İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal Bölge Valisi ile İl Valilerine
olağanüstü yetkiler vermiştir. Türk Ceza Kanunu’nun yıllardır tartışmalı olan 141,
142. ve 163. maddelerini kaldıran ANAP, 3713 sayılı ve 12 Nisan 1991 tarihli Terörle Mücadele Yasasıyla, bu maddelerden daha ağırlarını yürürlüğe koymuştur. Yasanın basınla ilgili 6-8. maddelerinde kasıt unsuru yerine propaganda amacı aranmıştır.
ANAP, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda yaptığı değişiklikle de polise, “ahlak ve umumi terbiyeye aykırı” yayınları toplatma yetkisi vermiştir. Ayrıca Borçlar
Kanunu’nda yaptığı değişiklikle de kusur aramadan manevi tazminata hükmedilmesini öngören bir diğer sınırlama getirmiştir. İktidar son olarak, 657 sayılı Devlet memurları Kanununda da değişiklikler yaparak, gazetecilerin bilgi almasını güçleştirmiştir (Topuz, 148-153).
ANAP iktidarı boyunca gazete kâğıdına yaptığı zamlarla da basını kontrol altında
tutmaya çalışmıştır. Bir başka açıdan da gazete sahip ve yöneticilerinden mal beyanı
vermelerinin istenmesi de baskı aracı olmuştur. 19 Nisan 1990’da Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu çıkarılmıştır. Böylece siyasal iktidar, politikacıların mal beyanlarını sürekli isteyen basın üzerinde baskı kurabilmenin bir yolunu daha bulmuştur (Görgülü, 1991:60-63).
1980 sonrasındaki yasal düzenlemelerin sonuçlarını en iyi şu tablo ortaya koyabilir: 1980-1990 yıllarında arasında açılan basın davalarının sayısı 2000’in üstünde
olmuştur. 3000 gazeteci, yazar, sanatçı ve yayıncı sanık olarak yargılanmıştır. Kapatılan gazete ve dergilerdeki yazıları nedeniyle yazı işleri müdürlerine toplam 500
yıldan fazla hapis cezası verilmiştir. 1980’den 1989’a kadar uzanan dönemde 850
yayın yasağı konmuştur. Bunların 440’ını Bakanlar Kurulu’nun, Basın Kanunu’nun
31. maddesine dayanarak aldığı kararlar oluşturmuştur. 1984 yılında kurulan ve
“Devletin güvenliğini zedeleyici” yayın yapanlarla ilgili davalara da bakan Devlet
Güvenlik Mahkemeleri de pek çok yayını toplatmış ve açılan davalarda hapis cezaları vermiştir (Topuz, a.k.).
Öte yandan ANAP, TRT Genel Müdürü atamaları yanında, siyasal yayınlara müdahale ederek TRT’yi kontrolü altında tutmayı başarmıştır. ANAP iktidarı, 1989 Şubat ayında çıkardığı 3517 sayılı yasa ile TRT’nin elinde bulunan tüm radyo ve televizyon vericilerinin doğrudan, bir hükümet organı olan Ulaştırma Bakanlığına bağlı
PTT Genel Müdürlüğüne devrini öngören düzenlemeyi de yapmıştır. Siyasal iktidar,
kendisine yakın kişilerin kurduğu Star 1 adındaki televizyon kanalının uydular aracılığıyla Mayıs 1990’da yayına başlamasına göz yummuştur (Rigel, 1991:163-165).
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Bu dönemde ANAP’ın Genel Başkanı ve Başbakan olan Turgut Özal, aynı DP
döneminde olduğu gibi kimi gazete sahip, yönetici ve köşe yazarlarıyla ilişkisini iyi
tutarak ötekileri “yeren” bir tutum sergilemiştir. Nitekim Turgut Özal’ın pek çok
gazeteci ile hakaret davaları olmuştur (Topuz, 145; Çetin, 1991:237-245).
Öte yandan ANAP, iktidarı boyunca yakın olduğu basın mensuplarını milletvekili
de yapmıştır.
ANAP’ın 17-18 dönemlerde milletvekili yaptığı gazeteciler:
Adı Soyadı
Çalıştığı/Gazete/Dergi/Kurum
İsmail Dayı
Belli Değil! (Yayımcı-Editör)
Saffet Sakarya
Günaydın Parlamento muhabiri
Akif Kocaman
Bayburt Postası mesul müdürü
Mustafa Kemal Togay
Ulaştırma Bakanlığı haberleşme müşaviri
Bülent Akarcalı
Belli Değil! (araştırmacı-yazar)
Kemal Or
Belli Değil! (Yayın)
Ramiz Sevinç
Belli Değil! (gazeteci-yazar)
Mehmet Akarca
TRT Haber Merkezi

Dönemi
17-18
1,7
17
17
17-21
17
18
18

Burada uzun yıllardır gazetecilik yapmadığı için bu kimliğini belirtmeyen Bülent
Akarcalı, 1965-1970 yılları arasında Akşam’ın Brüksel muhabirliğini yapmıştır. Bülent Akarcalı, Milliyet’in Aralık 1999’da, siyasi parti temsilcilerine köşe açması üzerine bir süre de bu gazetede yazılar yazmıştır.
ANAP listesinde Gazetecilik Okulu mezunu gazetecilerden biri olan (diğeri Ramiz Sevinç) Saffet Sakarya ise, daha sonra sıklıkla örneklerini göreceğimiz gazetecibakan müşavirlerinden biridir. Burada Saffet Sakarya, politikacılara en yakın gazetecilik uzmanlaşma dalı olan “parlamento muhabiri” kimliğiyle de dikkat çeker.
ANAP listesinde TRT Haber Merkezi Müdürü kimliğinden dolayı yer alan Mehmet Akarca ise, milletvekili olduğu 18. dönemde, Meclis yönetiminde etkin bir görev
olan Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapmıştır. Milletvekilliği sonrasında yine
ANAP tarafından Anadolu Ajansı Genel Müdürü yapılan Mehmet Akarca, özel televizyon kuruluşlarında gazetecilik mesleğini sürdürmüştür.
Bu dönemde TBMM’nde yer alan ana muhalefet partisi Halkçı Parti (daha sonra
SHP), her muhalefet partisi gibi ANAP iktidarının basın yayın alanındaki “olumsuz”
düzenlemelerine karşı mücadele etmiştir. SHP olarak 3517 sayılı yasanın iptali için
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Yasal olmayan özel televizyon yayınları için
de Meclis’te araştırma önergesi vermiştir (Cumhuriyet, 10 Ocak 1992). Öte yandan
HP-SHP de kendine yakın gazetecileri milletvekili yaparak onlar sayesinde kamuoyu
desteğini sürdürmeye çalışmıştır.
676

Gazeteciler Cemiyeti

Gazeteci milletvekilleri: 1980-2009

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

HP-SHP’de gazeteci milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Ahmet Kemal Aydar
Cumhuriyet Ankara Temsilcisi
Sabit Batumlu
Hâkimiyet sahibi
Günseli Özkaya
Belli Değil! (yazar)
Hayrullah Olca
Belli Değil! (gazeteci)
Mehmet Rüştü Şardağ
Güneş yazarı
Ömer Kuşhan
Belli Değil! (halkla ilişkiler)
Musa Ateş
Belli Değil! (şair ve yazar)
Muhteşem Vasıf Yücel
Zonguldak Şafak sahibi,
Eşref Erdem
Belli Değil! (gazeteci)
İbrahim Tez
Belli Değil! (halkla ilişkiler)
Tayfur Ün
Yarın yazı işleri müdürü
Rıza Ilıman
Çorum gazetesi sahibi ve yazarı
İsmail Cem
TRT Genel Müdürü
Tufan Doğu
İlkadım sahibi ve başyazarı

Dönemi
17
17
17
17
17
17
17
17
18, 20
18-19
18
18
18-21
18

17. Yasama döneminde ANAP’ın 211, HP’nin ise 117; 18. Yasama döneminde
ise ANAP’ın 291, SHP’nin 99 milletvekili vardır. Bu durumda da söz konusu dönemde HP-SHP en fazla gazeteci-milletvekili yapan parti olmaktadır. Hatta bu listeye gazeteci olmasalar da bu alana eleman yetiştiren Gazetecilik Okulları Müdürleri
olan ve HP-SHP tarafından milletvekili yapılan Besim Göçer ve Aydın Güven Gürkan’ı da eklemek gerekir. Burada o dönemde gazetecilik yapmadığı için yer vermediğimiz 17-18. Yasama dönemlerinde HP-SHP’den milletvekili olan Cüneyt Canver’in de ilginç bir durumu vardır. Cüneyt Canver, milletvekilliği sonrasında basınyayın alanında yer almıştır. Kanal 6, Flash TV gibi televizyonlarda program yapan
Canver, Akşam, Güneş ve Sabah’ ta yazarlık yapmıştır.
HP-SHP listesinde de daha önce ANAP listesinde de yer aldığı için değindiğimiz
gazeteci-basın müşavirleri vardır. Sabit Batumlu Basın Yayın Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri, Eşref Erdem Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri, Tayfur Ün Bilecik Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri’dir.
Bu dönemde gazetecilik eğitimi veren Basın Yayın Yüksek Okulları’nın “Halkla
İlişkiler” eğitimini de içermesi, bu okulları bitirenlerin söz konusu alanda da yer almasını sağlamıştır. Nitekim basın-yayın alanıyla doğrudan bağlantılı olduğu için
SHP, milletvekili listesine İbrahim Tez, Ömer Kuşhan gibi okullu olan ve halkla ilişkiler alanında çalışanları da eklemiştir.
Bu dönemde HP-SHP listesinde yer alan İsmail Cem ise, 1980 öncesi dönemde
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MC Hükümeti’nin olaylı bir biçimde görevden aldığı TRT Genel Müdürü’dür. İsmail
Cem’i, HP-SHP TBMM’ne taşımış ve DYP ile ortak kurdukları I. Çiller Hükümeti’nde, 1995’te üç ay Kültür Bakanlığı da yapmıştır. Fakat İsmail Cem, CHP Genel
Başkanı ve Başbakan olarak kendisini 1974’te TRT Genel Müdürü yapan ve orada
kalması için uğraş veren Bülent Ecevit’in bu dönem partisi olan DSP’de siyasal yaşamını sürdürmeyi tercih etmiştir. İsmail Cem, DSP’nin koalisyon ortağı olduğu III.
Yılmaz Hükümeti’nde, 1997 yılında Dışişleri Bakanı yapılmıştır. Bunu izleyen azınlık hükümeti olan IV. Ecevit Hükümeti ve günümüzdeki DSP-MHP-ANAP Hükümeti’nde de Dışişleri Bakanı olarak yer almıştır. Milletvekili olduğu dönemde Güneş
yazarı olan İsmail Cem, köşe yazarlığını milletvekili olduktan sonra geçtiği Sabah’ta
da sürdürmüştür. Hatta Dışişleri Bakanı olduktan sonra da bir süre bu gazetede yazmayı sürdürmüştür.
HP-SHP listesinde tek kadın olan Günseli Özkaya, HP’nin kurucu üyeleri arasında yer alır (Doğan, 1985:233-234). Gazetecilik Okulu mezunu olan Günseli Özkaya,
kadın ve basınla ilgili kuruluşlarda etkin olarak yer almıştır. Bunlar Türk Kadınlar
Birliği Genel Başkanlığı, Türk Basın Birliği Konsey Üyeliği, Dünya Kadınlar Birliği
Yönetim Kurulu Üyeliği’dir.
Bu dönemin diğer bir partisi ise MDP’dir. Dönemin askeri koşullarının ürünü
olan ve 1983 seçimlerinde 67 milletvekili çıkararak 17. Yasama döneminde
TBMM’nde yer alan MDP, 1983 seçimlerini izleyen ilk seçimde TBMM’ne girebilecek kadar oy alamamış ve sonra silinip gitmiştir. MDP’nin de milletvekili yaptığı
gazeteciler vardır.
MDP’nin medya kökenli milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Ebubekir Akay
Vilayet Matbaası müdürü
Turgut Sera Tirali
Belli Değil! (gazetecilik)
Doğan Kasaroğlu
Basın Yayın ve TRT Genel Müdürü
Musa Öğün
TRT Genel Müdürü

Dönemi
17
17
17
17

MDP, TRT’nin iki eski Genel Müdürünü milletvekili yapmıştır. Bunlardan Musa
Öğün, aynı zamanda generaldir ve 1971 Askeri Muhtırası’ndaki Ara dönemde, 19711973 arası TRT Genel Müdürü olmuştur. Doğan Kasaroğlu ise, 1980 öncesi dönemin
son hükümeti olan AP azınlık hükümeti tarafından Genel Müdür yapılmıştır. Bu görevini 1979-1981 yılları arasında sürdüren Kasaroğlu, 12 Eylül’deki Askeri Darbenin
ardından emekli olmak zorunda kalmıştır (Turam, 1994:300-385).
MDP listesinde yer alan Turgut Sera Tirali, CHP’den 1. dönem (1960 sonrası)
milletvekili yapıldığı için yer verdiğimiz Naim Tirali’nin akrabasıdır. Naim
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Tirali’nin edebiyat merakı, edebiyat dergisi olan Yenilik’i çıkarması, daha sonra Vatan’ı satın alması, onun basın dünyasında yer almasını sağlamıştır (Çetin, 40-41).
Ancak Naim Tirali, gazetesinde yöneticilik yanında yazarlık da yapmıştır (Tirali,
1994:121). Turgut Tirali ise, basın dünyasında gazete sahibi olması dolayısıyla yer
almıştır. Nitekim Turgut Tirali, fındık üreticiliği yanında “gazetecilik” işini belirtmiştir.
18. dönemde 59 milletvekiliyle TBMM’nde yer alan DYP ise yalnızca gazeteciyazar Tevfik Ertüzün’ü milletvekili yapmıştır.
ANAP döneminde bağımsızlar içinde de yalnızca yazar olan Cafer Tayyar Sadıklar vardır.
Koalisyon ve azınlık hükümetleri dönemi
1991 seçimleri ve sonrasında hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamadığı için yine 1980 öncesinde olduğu gibi ülkede koalisyon ve azınlık hükümetleri dönemi başlamıştır. Bu dönemin birinci yarısını 1991 seçimlerinden sonra
DYP’nin koalisyon ortağı olarak yer aldığı ve 30 Haziran 1997’de III. Yılmaz Hükümeti’nin kurulmasıyla muhalefete düştüğü hükümetler oluşturur. İkinci yarısı ise
ANAP’ın ya dışarıdan desteklediği ya da koalisyon ortağı olarak yer aldığı hükümetlerle geçmiştir.
Dönem hükümetlerinin birincisi, SHP-DYP’nin koalisyon ortağı olduğu VII.
Demirel Hükümeti (21 Kasım 1991- 25 Haziran 1993), Başbakan Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olmasıyla sona ermiştir. İkincisi, yine SHP-DYP’nin oluşturduğu ancak DYP’nin yeni Genel Başkanı Tansu Çiller’in kurduğu I. Çiller Hükümeti’dir (26 Haziran 1993-5 Ekim 1995). Üçüncüsü, Tansu Çiller’in azınlık hükümeti
olarak kurmaya çalışıp başarılı olamadığı II. Çiller Hükümeti’dir (5 Ekim 1995-30
Ekim 1995). Dördüncüsü, DYP-CHP’nin (SHP, CHP’ye dönüşmüştür.) koalisyon
ortağı olduğu ve ülkeyi 1996 seçimlerine götürecek olan III. Çiller Hükümeti’dir (30
Ekim 1995-6 Mart 1996). Beşincisi, seçim sonrası oluşturulan ve kısa süreli olan
ANAP-DYP’nin koalisyon ortağı olduğu II. Yılmaz Hükümeti’dir. Altıncısı, kamuoyunda rejim tartışmalarına neden olan DYP-RP’nin koalisyon ortağı olduğu Erbakan
Hükümeti’dir (28 Haziran 1996-30 Haziran 1997). Yedincisi, DSP-ANAP-DTP ve
dışarıdan CHP’nin desteğiyle kurulan III. Yılmaz Hükümeti’dir (30 Haziran 1997-11
Ocak 1999). Sekizincisi, ANAP ve DYP’nin dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümeti olarak DSP’nin kurduğu IV. Ecevit Hükümeti’dir (11 Ocak 1999-28 Mayıs
1999). Son hükümet 1999 seçimlerinin ardından kurulan DSP-MHP-ANAP’ın koalisyon ortağı olduğu V. Ecevit Hükümeti’dir.
Bu dönemin birinci yarısını oluşturan ve DYP’nin etkin rol oynadığı dönem,
Gazeteciler Cemiyeti
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TBMM’nin yasama dönemi olarak 19-20. dönemlerini içermektedir. Yirminci dönem
içinde III. Yılmaz Hükümeti ve DYP ve ANAP’ın dışarıdan desteklediği IV. Ecevit
Hükümeti de yer almaktadır. Biz bu hükümetlerin basın-yayın alanıyla ilgili uygulamalarını daha çok ANAP’ın etkin rol oynadığı bu dönemin ikinci yarısında değerlendirmek istiyoruz. Fakat partilerin 19. ve 20. dönemde milletvekili yaptıkları gazetecilere bir bütünlük sağlaması açısından DYP’nin etkin rol oynadığı bu dönemde
yer vermek istiyoruz.
Bu dönemin ilk hükümeti olan VII. Demirel Hükümeti’nin, SHP ve DYP’nin bir
araya gelerek kurulmasında kimi gazeteciler etkin rol oynamışlardır (Çekirge,
1992:80). Bu ortaklığın devamı olan DYP-CHP Hükümeti, Aralık 1995 seçimlerinden önce 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın antidemokratik bir maddesi olan
ve basını da ilgilendiren 8. maddesini yeniden düzenlemiştir. Buna göre, “devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propaganda”
artık suç sayılmıştır. Ek bir fıkra eklenen 13. maddede ise cezaların ertelenmesi ya da
paraya çevrilmesi olanağı sağlanmıştır.
RP-DYP (Refah-Yol) Hükümeti ise, 6 Kasım 1996’da 5680 sayılı Basın Yasasına
iki madde ekleyerek dağıtım tekellerini önlemeye çalışmıştır. Ancak Refahyol Hükümeti kamuoyunda rejim tartışmaları üzerine basın konusunda genel görüşme açmıştır. RP’li milletvekillerinin “basın ahlak ve meslek esaslarına aykırı olarak görsel
ve yazılı basında yer alan yayınlar konusunda genel görüşme önerisi”, TBMM’nde
19-20, 26 Kasım tarihlerinde ele alınmıştır. Ayrıca RP’li Adalet Bakanının hazırladığı ve Basın Yasasında değişiklikler içeren taslak, “sansürcü bir zihniyet taşıdığı düşüncesiyle” kamuoyunda geniş tepkilere yol açmıştır.
Refah-Yol Hükümetinin basına yönelik ikinci bir düzenlemesi ise, Türk Basınında yıllardır sorun olan “promosyonu” durdurmaya yönelik olmuştur. “Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 31 Temmuz 1996 günü TBMM’nde kabul edilen bu düzenleme, cezalandırmada yetkiyi Sanayi Bakanlığına vermesi dolayısıyla kamuoyunda tepkilere
neden olmuştur. Bu tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Kanunu onaylamamıştır ama
siyasal iktidarın ısrarlı tutumu üzerine 15 Ocak 1997’de TBMM’nde bu Kanun aynen kabul edilmiş ve 28 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun
yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanı ve Ankara Asliye Sekizinci Ticaret Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ne bu yasanın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptıkları başvuru ise reddedilmiştir.
DYP-SHP Hükümeti zamanında, özel televizyon yayınlarına yasal olanak sağlanmıştır. Bu süreçte önce 8 Temmuz 1993’te Anayasanın ilgili 133.maddesi değiştirilmiş ardından 3984 sayılı Radyo Televizyon Yasası çıkarılmış ve 20 Nisan 1994
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tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu yasa üç yönden eleştirilmiştir. Bunlardan birincisi, yasayla kurulması öngörülen yayın alanında düzenleyici kurul olan Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK)
üye seçiminin siyasal iktidar yanlısı yapısı dolayısıyladır. Nitekim RTÜK’e her üye
seçimi kamuoyunda geniş tepkilere neden olmuştur. İkincisi, siyasi parti, sendika
dernek gibi kuruluşlara radyo televizyon kurma hakkı vermezken, TBMM’ne TRT
yanında yayın yapma olanağı vermesidir. Üçüncüsü, milli güvenliğin gerekli kıldığı
hallerde radyo televizyon yayınının Başbakanlık tarafından durdurulabileceği hükmüdür (Aziz, 1994:36, 47, 59). Bu hükmü Refah-Yol Hükümeti, 15 Temmuz 1996
günü ölüm oruçlarıyla ilgili görüntülerin verilmesini Inter Star Televizyonuna yasaklamasıyla kullanmış ve geniş tepki toplamıştır. Bu yasanın RTÜK’e verdiği uyarı,
kınama, kapatma cezalarını radyo ve televizyon kuruluşlarına karşı kullanması da
kamuoyunda geniş tepkilere yol açmıştır (Hürriyet, 16 Temmuz 1996).
DYP’nin etkin rol oynadığı bu dönemde, basının holdingleşme yapısının güçlenmesi yanında, siyasal iktidar tarafından verilen “teşvikler” sürekli eleştiri konusu
olmuştur (Öngören, 1994:316-320).
Bu partilerden DYP-SHP (CHP)-RP’den yalnızca CHP 24 Nisan 1999 Seçimlerinde gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı için TBMM’nde yer almamıştır. RP ise
rejim aleyhtarlığı tutumları yüzünden Anayasa Mahkemesi tarafından 1998’de kapatıldığı için varlığını FP (daha sonra SP) olarak sürdürmüştür. Bu partilerde yukarıdaki düzenlemeler yanında, kendilerine yakın olan gazetecileri milletvekili yaparak
kamuoyu desteklerini sürdürmeye çalışmıştır.
DYP’nin milletvekili yaptığı basın mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Fethi Akkoç
Hollanda I.O.S. Televizyonu temsilcisi
19
Turhan Tayan
Belli Değil! (Gazeteci)
19-21
Ayvaz Gökdemir
Belli Değil! (Yazar)
19
Osman Nuri Özbek
TRT Yönetim Kurulu üyesi
19
Fethiye Özver
Sinema eleştirmeni
19
Mehmet Ali Yılmaz
Yılmaz Yayınları AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 19
Ali Uzun
İl basın müşaviri
19
Saffet Arıkan Bedük
Basın İlan Kurulu üyesi
20-21
Osman Berberoğlu
Belli Değil! (radyo, gazete sahibi)
20
Bunlardan Turhan Tayan, II.- III. Çiller Hükümeti ve II. Yılmaz Hükümeti zamanında Milli Eğitim Bakanı yapılmış, daha sonra ANAP milletvekili olarak politik
yaşamını sürdürmüştür. DYP listesinde, yerel ve ulusal düzeyde radyo gazete sahibi
Gazeteciler Cemiyeti
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olması dolayısıyla basın dünyasında yer alan ancak asıl işleri iş adamlığı olan iş
adamı-gazete patronu tiplemesine örnek iki kişi vardır. Bunlardan biri, turizm işletmeciliği, özel okul sahibi olmanın yanı sıra yerel radyo ve gazete sahibi olan Osman
Berberoğlu’dur. Nitekim Osman Berberoğlu, iş adamı kimliğine uygun olarak Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi kimliğini de
belirtmiştir. Diğer bir iş adamı-gazete patronu ise Mehmet Ali Yılmaz’dır. Mehmet
Ali Yılmaz, Güneş gibi ulusal düzeyde bir gazetenin sahibi olarak basın dünyasında
yer almıştır. Mehmet Ali Yılmaz da iş adamı kimliğine uygun olarak uğraş alanlarını
bankacılık, Basın, Tek Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak belirtmiştir. Mehmet Ali Yılmaz, I. Çiller Hükümeti zamanında, 28 Kasım 1983-15 Temmuz 1994 tarihleri arasında Devlet
Bakanı da yapılmıştır.
Bunlar içinde tek Gazetecilik Okulu mezunu olan Fethi Akkoç’u gazeteci örgütlenmeleri içinde de görüyoruz. Bunlar, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliği ve Parlamento Muhabirleri Derneği Üyeliği’dir.
DYP listesinde Basın İlan Kurulu üyesi olması dolayısıyla yer alan Saffet Arıkan
Bedük’ün vali, kaymakam, genel müdürlük gibi idari görevleri vardır. Bunlar yanında YÖK üyesi ve Basın İlan Kurulu üyesi olmuştur.
SHP-CHP’nin milletvekili yaptığı basın mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Halis Uluç Gürkan
Cumhuriyet, Dünya Yazarı
Mehmet Ercan Karakaş
Belli Değil! (gazeteci-yazar)
Erman Şahin
Belli Değil! (gazeteci)
Yılmaz Ateş
Yankı yazı işleri müdürü
Atilla Sav
Belli Değil! (Tiyatro eleştirmeni-yazar)

Dönemi
19-21
19-20
19
20
20

Uluç Gürkan, 20. dönemde parti değiştirerek DSP’de yer almıştır. DSP, Uluç
Gürkan’ı TBMM yönetiminde etkin bir görev olan Başkanvekilliği görevine getirmiştir.
SHP-CHP listesinde yer alan Ercan Karakaş, Kültür Bakanı, Erman Şahin ise
Devlet Bakanı yapılmışlardır.
DYP’nin basın alanında çoğu zaman tartışmalı olan düzenlemelerini birlikte gerçekleştirdiği koalisyon ortağı RP’nin de milletvekili yaptığı gazeteciler vardır.
RP’de gazeteci kökenli milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
İsmail Coşar
Hakses dergisi sahibi
19-20
Hüsamettin Korkutata
Belli Değil! (halkla ilişkiler)
19-21
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Mehmet Altınsoy
Hasan Hüseyin Ceylan
Hasan Belhan
Metin Işık
Osman Yumakoğulları
Bahri Zengin
Avni Doğan
T. Rıza Güneri
Mustafa Hasan Öz

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Gazeteci

Temsilciler Meclisi Üyesi,
1-2, 4 (1980 öncesi), 20
İslam genel yayın yönetmeni
20
Özel televizyon genel koordinatörü
20
Öncü, Akajans, Tercüman, Sabah, Akşam,
Yeni Yüzyıl Parlamento muhabiri
20
Bursa Marmara genel yayın yönetmeni,
Milli Gazete Avrupa baskıları sahibi
20-21
Mavera Dergisi yayın yönetmeni ve sahibi
20-21
Zaman, Yenidevir, Akit köşe yazarı
20-21
Kon TV Yönetim Kurulu üyesi,
Merhaba gazetesi genel müdürü
20-21
Belli Değil! (gazeteci)
20

DYP’nin iktidar ortaklarından olan RP, bu dönem en çok gazeteci milletvekili
yapan parti durumundadır. Hatta burada, RP’nin 20. dönemde milletvekili yaptığı
ancak AP, 5. dönemde milletvekili yaptığı için değindiğimiz Şaban Karataş’ı da göz
önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca RP’nin 20. dönemde milletvekili yaptığı Melih
Gökçek, gazeteci kimliğini belirtmediği için bu listede yer alamamıştır. Oysa Gazetecilik Okulu mezunu olan Melih Gökçek, Günaydın gibi gazetelerde gazetecilik
yaptıktan sonra ANAP tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü ve Keçiören Belediye Başkanı yapılmıştır. Melih Gökçek, politik yaşamını önce milletvekili daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldığı
RP’de (FP) sürdürmüş daha sonra AKP’de yer almıştır.
RP listesinde yer alan Mehmet Altınsoy’a ise daha önceki dönemlerde milletvekili yapıldığı halde, gazeteci kimliğini belirtmediği için yer verememiştik. Daha önce
Temsilciler Meclisi Üyesi ve 1-2. dönemlerde, bugünkü MHP’nin kökeni olan
CKMP tarafından milletvekili yapılan Mehmet Altınsoy, CKMP’ni temsilen Ürgüplü
Hükümeti’nde de Devlet Bakanı olarak yer almıştır. DP’nin 4. dönemde milletvekili
yaptığı Mehmet Altınsoy, 1980 sonrası politik yaşamını ANAP’ta yer alarak sürdürmüştür. ANAP iktidarı döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapılan
Mehmet Altınsoy’u, RP milletvekili yapmış ve Refah-Yol iktidarı döneminde de
Devlet Bakanı yapmıştır.
Bir başka yönden RP, daha çok 1980 sonrası basınının bir özelliği olarak ortaya
çıkan İslami basın mensuplarını milletvekili yapmıştır. Bunlar içinde yer alan Osman
Yumakoğulları’nı Milli Gazete’nin Avrupa Baskıları Sahibi olması dolayısıyla özellikle belirtmek gerekir. 980 sonrası dönemde RP’nin sözcüsü durumundaki Milli GaGazeteciler Cemiyeti
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zete, 12 Ocak 1973 günü yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihte Milli Gazete’nin sahibi, AP listesinde 1-2 ve 5. dönemlerde milletvekili yapıldığı ve Milli Gazete başyazarı olarak kimliğini belirttiği için yer verdiğimiz Hasan Aksay’dır (İnuğur, 442).
Bunun dışında RP, yerel gazete ve televizyon sahip ve yöneticileri milletvekili
yapmıştır. Bunlardan biri olan T. Rıza Güneri’yi Refah-Yol iktidarı döneminde Devlet Bakanı da yapmıştır.
ANAP’ın 18-23 dönemlerde milletvekili yaptığı gazeteciler:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Tunca Toskay
TRT Genel Müdürü, Asya Pasifik
Yayın Birliği Başkan Yardımcısı
19, 21, 23
Uğur Aksöz
Belli Değil! (gazeteci-yazar)
19-20
Agah Oktay Güner
Köşe Yazarı
5 (1960 Sonrası) 20-21
Mustafa Cumhur Ersümer RTÜK üyesi
18, 20-21
Yılmaz Karakoyunlu
Günaydın, Akşam, Son Havadis,
Sabah yazarı, Kanal D murahhas üyesi
20-21
Biltekin Özdemir
AA Yönetim Kurulu üyesi, RTÜK üyesi
20
Yaşar Okuyan
Gazeteci-yazar
20-21
İsmail Durak Ünlü
Vefa Yayıncılık Dış İlişkiler müdürü
20
ANAP listesinde yer alan Tunca Toskay, 1984-1988 yılları arasında TRT Genel
Müdürü olmuş, bu süre içinde muhalefet sürekli TRT yayınlarının taraflı olduğundan
yakınmıştır (Turam, 399-437). Tunca Toskay, 21. dönemde MHP milletvekili olmuştur.
ANAP listesinde RTÜK Üyeliği yapan iki kişi bulunmaktadır: Biltekin Özdemir
ve Cumhur Ersümer. Özdemir, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği yanında,
BOTAŞ, DMO, Emlak Bankası gibi çeşitli kuruluşların Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. ANAP kontenjanından önce RTÜK Üyesi yapılan Özdemir, yine bu parti
tarafından milletvekili yapılmıştır. Ersümer ise 18. dönemde ANAP’tan milletvekili
olmuş, milletvekili olamadığı dönemde (19. dönem) ANAP kontenjanından RTÜK
üyesi yapılmıştır. ANAP, 20-21. dönemlerde yeniden milletvekili yaptığı Cumhur
Ersümer’i koalisyon olarak kurduğu III. Yılmaz Hükümeti’nde ve yine koalisyon
ortağı olduğu V. Ecevit Hükümeti’nde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yapmıştır. Cumhur Ersümer, bu görevinden, TEDAŞ’taki yolsuzlukları açığa çıkarmak
amacıyla başlatılan “Beyaz Enerji Operasyonu”yla ilgili iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalar ve kamuoyu baskısı sonunda 27 Nisan 2001 tarihinde istifa etmek
zorunda kalmıştır.
Burada, daha önce 5. dönemde MHP milletvekilliği yaptığı sırada gazeteci kimli684
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ğini belirtmediği için yer verilmeyen Agâh Oktay Güner de “köşe yazarı” kimliğiyle
yer almaktadır.
Agâh Oktay Güner, İkinci MC Hükümeti olan V. Demirel Hükümeti’nde,
MHP’den Ticaret Bakanı olarak yer almıştır. Daha sonra politik yaşamını ANAP’ta
sürdüren Agâh Oktay Güner’i bu parti de kısa süreli olarak DYP ile koalisyon ortağı
olduğu II. Yılmaz Hükümeti’nde Kültür Bakanı yapmıştır.
ANAP listesinde göze çarpan bir isim de ulusal basında etkin bir yere sahip olan
Aydın Doğan ve Dinç Bilgin Grubu ile bağlantıları nedeniyle Yılmaz Karakoyunlu’dur. ANAP tarafından ortağı olduğu V. Ecevit Hükümeti’nde, TRT ve AA’ndan
sorumlu Devlet Bakanı da yapılan Yılmaz Karakoyunlu, Kanal D Murahhas Üyesi ve
Sabah’ın köşe yazarı olması yanında, Sabancı Holding ve Tekstilbank Yönetim Kurulu Üyesi kimliğini ön plana çıkarmıştır. Yılmaz Karakoyunlu, bu yönleriyle günümüz basınının sektörel bir özellik göstermesinin yansıması olarak basında yer alanların da çok yönlü ilişkilerini yansıtan iyi bir örnektir. Yılmaz Karakoyunlu, Devlet
Bakanı olduktan sonra Sabah’taki yazılarına ara vermiş ve adı belirtilmeyen bir özel
şirkette kendisine sembolik olarak ayrılan “bir dolarlık” hissesini devretmiştir (Hürriyet, 7 Haziran 2001).
ANAP’ın bu dönem milletvekili yaptığı tek Gazetecilik Okulu mezunu olan Yaşar Okuyan, aynı zamanda “gazeteci-yazar” olarak, gazeteci kimliğiyle karşımıza
çıkmaktadır. Daha önce Turgut Özal zamanında ANAP Genel Başkanı Başdanışmanı
olan Yaşar Okuyan’ı ANAP, 20. ve 21. dönemlerde milletvekili yapmıştır. Yaşar
Okuyan, ANAP-DSP-MHP Hükümeti’nde ANAP’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı olarak yer almaktadır.
Bugünkü MHP’nin 1980 sonrasında kurulduğunda adı olan MÇP, yalnızca 19.
dönemde 19 milletvekiliyle TBMM’nde yer almıştır. MÇP de kendisine yakın olan
Yeni Düşünce sahibi olan Rıza Müftüoğlu’nu milletvekili yapmıştır.
TBMM’nde 20. dönemde MHP çizgisinde bir parti olan BBP yer almıştır. 24
Aralık 1995 seçimlerine, barajı geçmek için ANAP’la ittifak yaparak giren BBP,
seçim sonrasında yedi milletvekiliyle TBMM’nde yer alabilmiştir. Buna karşın BBP
milletvekillerinin çoğunu basın mensuplarından oluşturmuştur.
BBP’li gazeteci kökenli milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Orhan Kavuncu
Türk Yurdu genel yayın yönetmeni
Mehmet Ekici
Belli Değil! (matbaacı-yayımcı)
Hasan Çağlayan
Belli Değil! (gazeteci)
Recep Kırış
Belli Değil! (gazeteci-yazar)
Gazeteciler Cemiyeti
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20
20, 23
20
19-20
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Bunlar içinde yer alan Recep Kırış, 19. dönemde bağımsız milletvekili olarak
TBMM’nde yer almıştır. Islahatçı Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi olan Recep Kırış,
politik yaşamını yeni bir parti olan BBP’nde de yer alarak sürdürmüştür. Bu dönemin
bağımsız milletvekilleri içinde de gazeteci kimliklerini belirtenler vardır.
19. dönemde bağımsız milletvekili olan gazeteciler:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Leyla Zana
Belli Değil! (gazeteci)
Aykut Edibali
Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Bayrak,
Gerçek kurucusu ve başyazarı

Dönemi
19
19

Bunlar içinde yer alan Leyla Zana, 1991 seçimlerinde, SHP’nin DEP’le ittifak
etmesi üzerine DEP kontenjanından milletvekili olmuştur. DEP milletvekilleri seçim
sonrasında da bir süre SHP içinde yer almayı sürdürmüşlerdir. Leyla Zana’nın bu
dönemde, 1992 yılında bağımsız olarak yer almasının nedeni, 6 Kasım 1991 tarihinde yapılan milletvekili yemin töreninde Kürtçe çıkış yapması, tepki toplamasına neden olmuş ve SHP’den istifaya zorlanmıştır. Zaten bir süre sonra SHP’den ayrılan
DEP kökenli milletvekilleriyle DEP çatısı altında yeniden bir araya gelmişlerdir.
DEP’in 1994 yılında rejim karşıtı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması
ve kendisiyle birlikte beş milletvekilinin tutuklanmasına karar verilmesi üzerine Leyla Zana, mahkûm olmuştur. Lise mezunu olduğunu belirten Leyla Zana’nın gazeteci
kimliğinin nereden kaynaklandığını belirleyemedik.
Bağımsızlar listesinin ikinci ismi olan Aykut Edibali, Islahatçı Demokrasi Partisi’nin genel başkanıdır ve 1995 seçimlerinde RP-MHP-IDP’nin ittifak etmesi üzerine
TBMM’nde milletvekili olarak yer alabilmiştir. Hukuk alanında eğitim gören Edibali’nin, belirttiği gazete ve dergilerden kendi dünya görüşünü yansıtan fikir basınında
yer aldığı anlaşılmaktadır.
ANAP’ın koalisyon ortağı ya da dışarıdan destek vererek etkin rol oynadığı dönemin ikinci yarısında, basın-yayın alanıyla ilgili düzenlemeler de yer almıştır.
ANAP’ın ana muhalefet partisi olarak bu konuda ilk girişimi, Refah-Yol Hükümeti’nin çıkardığı dağıtım tekeline son vermeyi amaçlayan 4202 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Haziran 1997 tarihinde iptal edilmesini sağlamak olmuştur (Resmi Gazete, 10 Haziran 1997).
III. Yılmaz Hükümeti zamanında, 12 Ağustos 1997 günü, “Bazı Gazete Kuruluşlarının Amaçları Dışında Fon Kaynaklı Kredi Kullandıkları İddialarını Araştırmak
Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına” karar verilmiştir (Resmi
Gazete, 16 Ağustos 1997). TBMM’nde 14 Ağustos 1997 günü ise, 12 Temmuz 1997
Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı ile İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların
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Ertelenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır (Resmi Gazete, 14 Ağustos 1997).
ANAP’ın koalisyon ortağı olduğu V. Ecevit Hükümeti ise, 28 Ağustos 1999 tarihinde, Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunu çıkarmıştır. Bu kanunun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuran ana muhalefet partisi FP’nin bu
isteği, söz konusu Mahkeme tarafından uygun görülmüş ve Yasa, 19 Eylül 2000 tarihinde iptal edilmiştir (Resmi Gazete, 12 Ekim 2000). Ancak Hükümet, 21 Aralık
2000 tarihinde çıkardığı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı
şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun adıyla çıkardığı
“Af Kanunu” kapsamına yukarıda adı geçen iptal edilmiş düzenlemeyi de almıştır
(Resmi Gazete, 22 Aralık 2000).
III. Yılmaz Hükümeti zamanında çıkarılan ve kamuoyunda kısaca “Sekiz Yıllık
Eğitim Kanunu” olarak adlandırılan kanunda, radyo ve televizyon reklam gelirlerinden eğitime katkı payı ayrılması öngörülmektedir (Resmi Gazete, 18 Ağustos 1997).
ANAP’ın dışarıdan desteklediği azınlık hükümeti olan IV. Ecevit Hükümeti zamanında, 16 Mart 1999 tarihinde “TRT ile İlgili Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını
Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına” karar verilmiştir (Resmi Gazete, 23 Mart 1999).
Beşinci Ecevit Hükümeti zamanında, 10 Temmuz 1999 günü, Anayasa Mahkemesi’nin 18 Mayıs 1990 tarihinde iptal ettiği 3517 sayılı Kanunun yerine Radyo ve
Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
çıkarmıştır (Resmi Gazete, 10 Temmuz 1999).
Bu dönemde siyasi parti liderleri daha çok özel olarak seçtikleri televizyon programlarında ya da gazetecilere açıklamalarda bulunmayı tercih etmişlerdir. Bunun en
iyi örneklerini ANAP’ın bu dönem Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz vermiştir. Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesine fesat karıştırdığı yolundaki iddialara cevap olacak
açıklamaları tek başına katıldığı “Arena” gibi televizyon programlarında ya da özel
olarak Başbakanlık Konutu’na çağırdığı kimi gazetecilere yapmıştır (Doğan, Finansal Forum, 27 Ekim 1998). Öte yandan ordu da kendileri hakkında yapılan haberlerden dolayı Mehmet Ali Birand, Muharrem Sarıkaya, Yalçın Doğan gibi kimi gazetecilere yasaklamalar getirirken, genel olarak basın-yayın organlarıyla üst düzeyde
ilişkilerini iyi tutmaya çalışmıştır (Türenç, Hürriyet, 25 Mart 1998). Özellikle RefahYol iktidarı zamanında, RP’nin rejim karşıtı tutumları yüzünden Milli Güvenlik Kurulu aracılığıyla Hükümetin istifaya zorlandığı ve kamuoyunda “28 Şubat Süreci”
olarak anılan süreçte, Genelkurmay, basın-yayın organlarının üst düzeyleriyle sürekli
“bilgilendirme toplantıları” yapmıştır (Hürriyet, 1 Mayıs 1997).
Gazeteciler Cemiyeti
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Öte yandan bu dönem basın-yayın mafyanın bu alana girmeye çalıştığı, basın patronlarının birkaç gazete, dergi, radyo, televizyon yayını ile tekelci bir yapı oluşturmasının yanında banka faaliyetleri içinde yer aldığı hatta sahibi olduğu, Etibank’ın
hesabında kendi yararına usulsüzlük yapma suçundan tutuklanan Dinç Bilgin örneğinde olduğu gibi mahkûmiyetlerin yaşandığı, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası
gibi banka alanında faaliyet gösterenlerin basın alanında da birkaç gazete, televizyon
sahibi olarak söz sahibi olmaya başladığı, basın patronlarına enerji ihalelerine girebilme gibi yeni yatırım olanaklarının yaratılmaya çalışıldığı ve siyasal iktidarın da
mevcut 3984 sayılı Radyo Televizyon Yasası’nı bu yönde değiştirmeye çalıştığı bir
faaliyet alanı haline gelmiştir (Yeni Şafak, 3 Nisan 2001).
Basın çalışanları ise, sendikasız bırakılmıştır (Cumhuriyet, 20 Şubat 1998). Öte
yandan ekonomik kriz bahane edilerek binlercesi işsiz kalmıştır (Evrensel, 2 Mart
2001). Bunun yanında star olan gazeteciler, MİT adına çalışan gazeteciler, ordunun
açtığı Milli Güvenlik Akademisi’nde eğitim gören gazeteciler kamuoyunda tartışma
konusu olmuştur (Engin, Aktüel, 9 Kasım 2000).
Bu dönemin gazeteci kökenli Başbakanı olan Bülent Ecevit, 1980 öncesi olduğu
gibi DSP’den de çok sayıda gazeteciyi milletvekili yapmıştır. DSP, TBMM’nin 19.
Yasama döneminde 73, 21.Yasama döneminde 173 milletvekiliyle TBMM’nde yer
alarak bu dönemdeki hükümetlerin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Gazetecilerin
de milletvekili olmak için en çok başvurdukları parti olan DSP olmuştur (Hürriyet,
16 Ocak 1999).
DSP’de yer alan gazeteci milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Kubilay Uygun
Belli Değil! (Yerel televizyon sahibi)
20
Ahmet Tan
Cumhuriyet Parlamento muhabiri
20-21,23
Zekeriya Temizel
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi
20
Hakan Tartan
Sabah haberler müdürü
20-21
Gaffar Yakın
Belli Değil! (araştırmacı-yazar)
19, 21
Mustafa Vural
TRT, AA ve NTV Ankara temsilcisi
21,23
Faruk Demir
TRT Televizyonu program danışmanı
21
Şadan Şimşek
Belli Değil! (yerel gazete köşe yazarı)
21
Mehmet Mail Büyükerman Belli Değil! (araştırmacı-yazar)
21
Erol Al
A.A. İç Haberler Müdür yardımcısı,
Genç Kalemler Dergisi genel yönetmeni
21
Masum Türker
Güneş Murahhas üyesi, Yeni Yüzyıl yazarı,
Nokta genel yayın yönetmeni
21
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Yeni Ortam ve Ankara Yenigün yazarı,
AA muhabiri ve istihbarat şefi, UBA
İstanbul bölge müdürü, Son Havadis, Tan,
Yeni Asır yazı işleri müdürü, Sabah redaktörü,
Yeni Günaydın ve Takvim yazarı
21,23
Köşe yazarı ve televizyon program yöneticisi
21

Bu listeye daha önce milletvekili oldukları için yer verdiğimiz Uluç Gürkan, İsmail Cem, Mümtaz Soysal, Bülent Ecevit ve hatta Gazetecilik Okulu’nda da öğretim
üyesi olan Nami Çağan’ı da eklemek gerekir. Hakan Tartan, Ahmet Tan, Nami Çağan ve İsmail Cem bakanlık da yapmışlardır. Listede yer alan Kubilay Uygun,
TBMM tarihinde en çok parti değiştiren milletvekili olmuştur.
21. Yasama döneminde ANAP’ın milletvekili yaptığı gazeteciler:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Birkan Erdal
Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ.
21
Kenan Sönmez
Yeni Asır muhabiri, Ege Ekspres ve Rapor
Yazı işleri müdürü.
Medi Grup murahhas üyesi ve Medya Holding
yardımcısı
21
A. Emre Kocaoğlu
Belli Değil! (yazar)
21
Nesrin Nas
Dünya Ekonomi danışmanı
21
İ. Süha Özkan
AA Yönetim Kurulu üyesi
21
ANAP listesinde gazetecilik yapmadığı için yer vermediğimiz ancak Gazetecilik
Okulu mezunu olan Musa Öztürk’ü de belirtmek gerekir. Turgut Özal’ın koruma
müdürlüğünü yapmış olan Öztürk, 20. dönemde ANAP milletvekili seçilmiştir.
ANAP’ın listesinde basın-yayın dünyasının iki etkin grubu olan Dünya ve Bilgin
Grubunda üst düzey yönetici olan Kenan Sönmez ve Birkan Erdal yer almışlardır.
Bunlara daha önceki dönemde milletvekilli yapıldığı için değindiğimiz Yılmaz Karakoyunlu’yu da eklemek gerekir.
Bu dönemin iktidar partilerinden olan DSP ve ANAP’ta yer alan ve Sabah Grubu’nun yayın organlarında ya da üst düzey yönetiminde yer alan milletvekillerinin,
Dinç Bilgin’in tutuklanması üzerine 21 Aralık 2000 tarihinde çıkarılan Af Kanunu’nun kapsamının, Dinç Bilgin’i içerecek biçimde düzenlenmesinde etkin rol oynadıkları ileri sürülür. Bunlar, Ahmet Tan (Sabah), Süleyman Yağız (Takvim), Hakan
Tartan (Yeni Asır- ara sıra Star), Yılmaz Karakoyunlu (Sabah), İsmail Cem (kızı İpek
Cem Sabah’ın köşe yazarı), Güneş Taner (Sabah Grubu Yönetim Kurulu Üyesi),
Gazeteciler Cemiyeti
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Kenan Sönmez’dir (Sabah Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) (Yeni Şafak, 22 Kasım
2000). Bunlar arasında yer alan ve III. Yılmaz Hükümeti’nin ekonomiden sorumlu
Devlet Bakanı olan Güneş Taner, Türkbank ihalesinde “ihaleye fesat karıştırmak ve
yolsuzluk yapmak” gerekçesiyle düşürülen bakandır (Radikal, 26 Kasım 1998). Güneş Taner, Dinç Bilgin’e ait Medya Holding Yönetim Kurulu’nda 15 ay görev yaptıktan sonra Etibank’a el konulmasından kısa bir süre önce “özel nedenlerle” istifa
etmiştir (Cumhuriyet, 6 Kasım 2000).
Beşinci Ecevit Hükümeti’nin ortaklarından olan MHP’de de 21. dönemde gazeteci-milletvekilleri yer almaktadır.
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Müjdat Kayayerli
Belli Değil! (araştırmacı-yazar)
21
Hayrettin Özdemir
TRT Kameramanı
21
Şevket Bülent Yahnici
Belli Değil! (gazeteci)
21
Hakkı Duran
Hergün
21
Mücahit Himoğlu
Belli Değil! (spor yazarı)
21
Nazif Okumuş
Belli Değil! (gazeteci)
21
Bu listede gazetecilik yapmadığı için yer vermediğimiz Yusuf Kırkpınar’a Gazetecilik Okulu mezunu olduğu için değinmek gerekir. Burada iş adamı kimliğini belirttiği için yer almayan Ahmet Çakar ise, Ortadoğu’nun sahibi olarak, bu gazetenin
başyazılarını yazmaktadır. Çoğunlukla yeni ya da eski MHP milletvekillerinin yazılar yazdığı Ortadoğu, adeta MHP’nin yayın organı gibidir (Sabah, 21 Nisan 2000).
Ahmet Çakar, TBMM Başkanlık Divanı’nda MHP’yi temsilen İdare Amirliği yapmıştır.
FP’nin 21. Yasama döneminde gazeteci milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Ayşe Nazlı Ilıcak
Yeni Şafak yazarı
Nevzat Yalçıntaş
TRT Genel Müdürü, Türkiye başyazarı

Dönemi
21
21,22

Nazlı Ilıcak, gazeteciliğe eşinin sahibi olduğu Tercüman’da başlamış, bu gazetenin kapanmasından sonra yine eşine ait olan Bulvar ve Akşam’da yazı yazmayı sürdürmüştür. Bu gazetelerin de el değiştirmesi üzerine milletvekilliği yanında Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı yapmıştır. Anayasa Mahkemesi partisini laiklik karşıtı eylemlerin odağı olarak 22 Haziran 2001 tarihinde kapatırken, Nazlı Ilıcak’ın da bir başka
milletvekiliyle birlikte (Bekir Sobacı) tutumları nedeniyle partinin kapatılmasına
neden oldukları gerekçesiyle Meclis Üyeliğini düşürmüştür.
FP’nin bu dönem milletvekili yaptığı Nevzat Yalçıntaş, 1980 öncesinde kurulan
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MC Hükümeti zamanında, 1975’de kısa bir süre TRT Genel Müdürü olmuştur. MC
Hükümeti’nde yer alan AP’nin o dönem TRT Genel Müdürü olan İsmail Cem yerine
Genel Müdür yapmak için uğraş verdiği Nevzat Yalçıntaş, Danıştay’ın atama kararnamesini hukuka aykırı bulması yanında, MC Hükümeti’nin özellikle MHP ve MSP
kanadının kendisini desteklememesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştır (Turam,
327-332). FP, kökeni olan MSP’nin TRT Genel Müdürlüğü’nü o dönem desteklemediği Nevzat Yalçıntaş’ı TBMM’nin 21. Yasama döneminde milletvekili yapmıştır.
FP’nin bu dönem milletvekili yaptığı Eyyüp Sanay’a Gazetecilik Okulu’nda Öğretim Üyesi olduğu için değinmek gerekir. Bu dönemin TBMM’nde yer alan partilerinden DYP’nin, 21. yasama döneminde gazeteci milletvekili yoktur.
AKP Dönemi (2002-2007)
DSP-ANAP-MHP’nin birlikte oluşturdukları V. Ecevit Hükümeti’nin erken seçim kararı üzerine 3 Kasım 2002 tarihinde Genel Seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde
yalnızca AKP 365 ve CHP 177 milletvekiliyle TBMM’nde yer alabilmişlerdir.
TBMM’nin 22. Yasama dönemini, AKP tek başına iktidar olduğu için AKP dönemi
olarak adlandırdık. Bu dönemde AB Komisyonu’nun her yıl yayınladığı İlerleme
Raporları çerçevesinde iletişim alanında da düzenlemeler yapılmıştır. TCK ve Basın
Kanunu çıkarılmış; Telekom özelleştirilmiş ve bu alanda düzenleyici bir kurul olan
Telekomünikasyon Kurumu oluşturulmuştur.
AKP döneminde de partiler kendilerine yakın basın/yayın mensuplarına aday listelerinde yer vermişlerdir. Bu partilerden AKP’nin gazeteci milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Ömer Çelik
Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star yazarı
22
Recep Garip
Radyo ve televizyon program yapımcısı
22
Ziyattin Yağcı
Basın ve Halkla İlişkiler müşaviri
22
Reyhan Balandı
Belli Değil! (gazeteci)
22
Eyyüp Sanay
Zürih Radyosu program yapımcısı, Türkiye’nin
Sesi Radyosu program koordinatörü
21-22
Mehmet Dülger
Tercüman genel müdürü
22
Fahrettin Poyraz
Mali Hukuk Dergisi yönetim kurulu üyesi
22
Sedat Kızılcıklı
Süper Kanal TV, Gençses FM radyosu program
yapımcısı ve yerel gazete yazarı
22
M. İhsan Arslan
Zaman ve Cıngar sahibi, Tasvir muhabiri
22
Cavit Torun
Diyarbakır Söz yazarı ve televizyon yorumcusu 22
Mücahit Daloğlu
Yazar, Ankara Belediyesi basın müşaviri
22
İbrahim Özdoğan
Belli Değil! (köşe yazarı)
22
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Nurettin Canikli
Sabri Varan
Hüseyin Besli
Halide İncekara
Emin Şirin
Fazıl Karaman
Serpil Yıldız
Avni Doğan
Süleyman Gündüz
Mehmet Faruk Bayrak

Mehmet Atilla Maraş
Resul Tosun
Ömer İnan

Gazeteci milletvekilleri: 1980-2009

Yeni Şafak yazarı
22
Belli değil! (Gümüşhane Köy Hizmetleri
Spor basın temsilcisi ve köşe yazarı)
22
İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı,
Yeni Şafak genel yayın yönetmeni
22
Köşe yazarı ve TV program danışmanı
22
Belli Değil! (gazeteci, yazar)
22
Zaman ekonomi yazarı, Sigortacı yazarı
22
Halkla İlişkiler ve Reklam Ajansı sahibi
22
Zaman, Yeni Devir, Akit yazarı
22
Sinema yönetmeni, gazeteci-yazar
22
Yayıncı-Bayrak Matbaacılık, Bayrak Grafik,
Evrim Basım Yayım Dağıtım’ın kurucusu,
Alfa Yayın Grubu yönetim kurulu başkanı
22
Yazar, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli
Heyeti üyesi, TYB genel başkanı
22
Yörünge dergisi sahibi, Yeni Şafak yazarı
22
Çeşitli dergi ve gazetelerde yazarlık
22,23

Görüldüğü gibi AKP daha çok Yeni Şafak’ta yer alan gazetecileri milletvekili
yapmıştır. Bu listede 21. dönemde FP tarafından milletvekili yapıldığı için yer vermediğimiz Nevzat Yalçıntaş’ı da göz önünde tutmak gerekir.
CHP de muhalefet partisi olarak kendine yakın gazetecileri milletvekili yapmıştır.
CHP’de milletvekili basın mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum
Dönemi
Uğur Aksöz
Belli Değil!(gazeteci-yazar)
22
Ayşe Gülsün Bilgehan
Belli Değil! (gazeteci-yazar)
22
Yakup Kepenek
Cumhuriyet ekonomi yazarı
22
Feridun Fikret Baloğlu
Özgür Akdeniz yayıncısı ve yazarı
22
Atila Emek
CHP Genel Merkezi Halkla İlişkiler ve
Kamu Yönetimi uzmanı
22
Tuncay Ercenk
Antalya Barosu Dergisi yayın kurulu üyesi
22
Özlem Çerçioğlu
Halkla İlişkiler ve Müşteri İlişkileri müdürü
22
Mehmet Küçükaşık
Belde ve İlkadım yazıişleri müdürü
22
Mustafa Özyurt
Cumhuriyet yazarı
22
Mustafa Şükrü Elekdağ
Milliyet ve Sabah yazarı
22
Ali Kemal Kumkumoğlu Hasay Basın Yayın AŞ, Anadolu TV
22
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Ömer Zülfü Livaneli
Yaşar Nuri Öztürk
Emin Koç
Muharrem İnce
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Belli değil! (yazar)
22
Son Havadis, Tercüman, Hürriyet, Star yazarı
22
Yankı, Hürriyet, Sabah, Star parlamento muhabiri 22
Yalovaspor basın sözcüsü
22-23

AKP dönemi (2007- )
Türkiye’de cumhurbaşkanı seçme krizi yaşanması üzerine 22 Temmuz 2007’de
erken seçime gidilmiş ve AKP tek başına iktidar olmuştur. Bu döneme Türkiye’nin
en büyük medya grubu olan Doğan Grubu ile AKP arasındaki çekişmeler ve iktidar
yanlısı medyanın oluşumu damgasını vurmuştur. Bu dönemde Mecliste, iktidar partisi AKP dışında, CHP, MHP, DTP, DSP, ÖDP yer almıştır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde 23. Yasama Dönemini gösteren bu dönemde de partiler kendilerine yakın medya mensuplarını Meclise taşımışlardır. Bunlar:
AKP’nin medya kökenli milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Medya Organı
Dönemi
Fatih Öztürk
TRT, Flash TV, program yapımcısı, sunucusu
23
Suat Kılıç
Dünya Radyo, Kanal 7, NTV ve Kanal D’de
program yapımcısı, sunucusu, haber müdürü
23
Fuat Bol
Türkiye ve TGRT yöneticisi, köşe yazarı,
program sunucusu
23
Hüseyin Belsi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın
danışmanı, Yeni Şafak genel yayın yönetmeni
23
Mehmet Sait Dilek
Ekonomik Doğuş ve Millet Ankara temsilcisi
23
Mehmet Ocakdan
Yeni Devir, Tercüman ve Güneş editörü,
Yeni Şafak kurucusu, genel yayın yönetmeni,
Ankara temsilcisi ve köşe yazarı
23
Faruk Çelik
Yerel gazete sahibi ve köşe yazarı
21-23
Hayrettin Çakmak
Bursa Marmara ve Londra Olay ve Bursa
Time, Demokrat Bakış, Apamedya, Duayen,
Gazete A dergileri yazarı
23
Edibe Sözen
AA Yönetim Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu
23
Reha Çamuroğlu
Cem ve Nefes dergileri yazıişleri müdürü
23
Suat Kınıklıoğlu
Turkish Daily News, Today’s Zaman yazarı
23
Nazmi Haluk Özdalga
Toplumcu Düşün, Sosyal Demokrat Ufuk editör 23
Zeynep Dağı
Demokrasi Platformu editörü ve Bugün yazarı
23
Avni Erdemir
Kardelen yazıişleri müdürü
23
Cemal Kaya
Türkiye’de Ekonomi Politika, Ekonomi
Gazeteciler Cemiyeti
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Bülten, Ekonomi Haber, Günaydın
araştırmacı gazeteci ve muhabiri
Ahmet Yeni
Yazar
Ahmet Erdal Feralan
Netform Matbaacılık kurucusu
Kerem Altun
Telif Hakları ve Sinema genel müdürü,
Basın ve Halkla İlişkiler müşaviri
Hacı Hasan Sönmez
Basın ve Halkla İlişkiler müşaviri
Ertuğrul Günay
Belli Değil! (Yazar)
Fatih Arıkan
Yalnız Ardıç sahibi
Mesude Nursuna Memecan Yayıncılık Şirketi sahibi
Tuğrul Yemişçi
Gazete, dergi yazarı ve tv program yapımcısı
Ömer İnan
Belli Değil! (Yazar)
Mustafa Hamarat
Aktif Hukuk Dergisi yayıncısı

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Bu listeyi değerlendirirken TBMM’nin 22. döneminde yer verdiğimiz Sedat
Kızılcıklı, Avni Doğan, Halide İncekara, M. İhsan Arslan, Nurettin Canikli, Ömer
Çelik, Ömer İnan ve Fahrettin Poyraz’ı da göz önünde bulundurmak gerekir.
Ayrıca AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve 60. hükümette Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı olan Faruk Çelik ile Suat Kılıç gazeteci kimliklerine daha önce değinmedikleri için sadece bu listede yer almışlardır.
CHP’nin milletvekili yaptığı medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Medya Organı
Dönemi
Faik Öztrak
Milliyet yazarı
23
Mustafa Özyürek
Milliyet ve Finansal Forum yazarı
22-23
Esfender Korkmaz
Günaydın Grubu danışmanı, yazar
23
Kemal Kılıçdaroğlu
Belli Değil! (Yazar)
23
Necla Arat
Kadın Araştırmaları Dergisi editörü
23
Hüsnü Çöllü
Turizm Word Dergisi köşe yazarı
23
Muharrem İnce
Basın müşaviri
23
Hüseyin Ünsal
Halkla ilişkiler uzmanı
23
Nesrin Baytok
Finansal Forum ve Forum Diplomatik yazarı
23
Hulusi Güvel
Kadirli’nin Sesi sahibi
23
CHP’nin listesini de daha önceki dönemlerde de milletvekili oldukları için yer
verdiğimiz K. Kemal Anadol, Eşref Erdem, Yılmaz Ateş, Muharrem İnce ve Mustafa Şükrü Elekdağ’ı da göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir. Burada ilk
kez yer alan Mustafa Özyürek daha önceki dönemde gazeteci kimliğine değinmediği
için yer verilmemiştir.
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MHP’nin milletvekili yaptığı medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Medya Organı
Dönemi
Rıdvan Yalçın
Yerel televizyon programcısı ve yazarı
23
Osman Çakır
Haber ve Ortadoğu yazarı
23
Mithat Melen
Radyo ve televizyon program yapımcısı,
Turkish Daily News, Dünya yazarı
23
Mehmet Günal
Ortadoğu ve Etik haber sitesi yazarı
23
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Basın Danışmanı, Ortadoğu yönetim kurulu
başkanı, Akşam, Son Havadis ile Yeni
Harman dergisi köşe yazarı
23
Mehmet Ekici
Matbaacı ve yayıncı
23
MHP’nin listesinde hemen göze çarpan bir yön MHP’ye yakınlığı ile bilinen Ortadoğu mensuplarının milletvekili olarak Meclise taşınmasıdır.
Bu listede 20. dönemde Büyük Birlik Partisi’nden milletvekili yapılan Mehmet
Ekici ile 19. dönem Anavatan Partisi’nden ve 21. dönemde MHP listesinden milletvekili yapılan Tunca Toskay’ı daha önce yer verdiğimiz için bu listeye dahil etmedik
ama listenin bu milletvekilleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir.
DSP’nin milletvekili yaptığı basın mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Medya Organı
Dönemi
Ayşe Jale Ağırbaş
Yönetmen asistanı/reklam sektörü
23
Mücahit Pehlivan
Son Söz
23
DSP’nin listesini değerlendirirken, DSP’nin 21. dönemde milletvekili yaptığı için
yer verdiğimiz Mustafa Vural, Ahmet Tan ve Süleyman Yağız’ı da göz önünde tutmak gerekir.
DTP’nin milletvekili yaptığı medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Medya Organı
Dönemi
Sırrı Sakik
Cumhuriyet ve Vatan muhabiri
19, 23
Gültan Kışanak
Belli Değil! (Muhabir)
23
Hasip Kaplan
Hukuk ve Esmer, Gündem yazarı
23
Bengi Yıldız
Haftalık Yeni Ülke, Gündem, Demokrasi,
Ülkede Özgür Gündem muhabiri ve yöneticisi
23
DP’nin milletvekili yaptığı medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Medya Organı
Mehmet Ufuk Uras
İktisat Dergisi yayın yönetmeni
Gazeteciler Cemiyeti
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Seniye Yücel

Y

erel basın zor koşullar içerisinde yaşamını sürdürmektedir. Yerel gazete çıkaranların büyük bölümünün asıl işi matbaacılıktır ve mesleğin genel-geçer kurallarına uygun yayın yapılamamaktadır. Yerel radyo ve televizyonların ortaya çıkması ve yaygınlaşması ise özellikle reklam gelirleri açısından durumu daha da kötüye götürmüş bulunmaktadır. Önceleri yalnızca ulusal basının yaşadığı sıkıntılar bugün artık yerel basının da sıkıntıları haline gelmiştir. Ancak yerel radyo ve televizyonlar da frekans tahsisi ve ödenen bedellerin yüksek olmasından şikâyet etmektedirler.
Yerel basında çalışanlar üvey evlat muamelesi gördüklerini, sorunlarının çoğunlukla ekonomik olduğunu sürekli olarak dile getirmekte, ulusal basın kuruluşlarına
verilen kredi toplamının kendilerine verilenin 20-30, hatta 100 misli olduğunu ifade
etmektedirler. Ancak yüksek kredilerin geri ödemesinin, özellikle e az tirajlı yerel
gazeteler açısından ne denli güç olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla devletten yüksek oranlarda kredi alabilseler bile bunun da aslında yerel basının, içinde bulunduğu
ekonomik güçlüklerin giderilmesine katkıda bulunmayacağı, hatta onların daha güç
durumlarla karşı karşıya kalmalarına yol açabileceği de kabul edilmelidir.
Öte yandan yerel basın mensuplarının şikâyetçi oldukları diğer konular arasında
yerel yöneticilere yönelik eleştiri sonuçlarının ağır olması, hukuki danışmanlık hizmetlerinin yeterli olmaması, yerel ajans haberlerinin logosunun kapatılıp sadece ilin
adının yazılması, Basın İlan Kurumu’yla ilgili uygulamaların kendileri için önemli
dezavantajlar taşıdığı vb. yer almaktadır.
Gazeteci Orhan Erinç’in anlattıkları da Basın İlan Kurumu’nun uygulamalarıyla
ilgili sorunlara ışık tutar niteliktedir:
“Basın İlan Kurumu dışında kalan yerlerde ilanlar vasıflı vasıfsız gibi bir takım ayrıntılara bakılmaksızın veriliyor. Hiç çıkmayan bazı yerlerde istimlâk, karayolunun istimlâki, Devlet Su İşleri’nin istimlâki, Milli Savunma Bakanlığı’nın
yapıları gibi, devlet ihale yasasına göre ilan verilerek yapılması gereken yerlerde,
kıymet takdir ilanlar falan, o bölgeye gidip bunları yakından izleyen, o ilanlar süresince gazete yayınlayıp paraları cebe indiren, ilanlar bittiği zaman da bırakıp
başka bir yer arayan ‘gazeteciler’ de var.”
Basın İlan Kurumu’nun resmi ilanları yerel basına dağıtmasındaki yanlış uygulaGazeteciler Cemiyeti
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malar aşağıdaki tablodan da anlaşılmaktadır. Tablo I’de Basın İlan Kurumu şubelerinin bulunmadığı yerlerde 2000 yılında yayımlanan resmi ilanların tutarı görülmektedir:
Tablo I: Basın İlan Kurumu şubelerinin bulunmadığı yerlerde 2000 yılında yayımlanan resmi ilanların tutarı
İl Adı
Gazete Resmi İlan
Gazete
Resmi İlan
Adana
Kurum Şubesi
(11)
6.735.000.000
Adıyaman
(2)
18.860.129.000
(6)
7.593.800.000
Afyon
(5)
55.838.200.000
(7)
7.011.750.000
Ağrı
(1)
6.000.000.000
(3)
3.245.426.824
Amasya
(4)
20.740.050.000
(4)
12.050.071.000
Ankara
Kurum Şubesi
(30)
20.327.500.000
Antalya
(7)
111.272.612.000
(15)
43.410.363.500
Artvin
(5)
18.493.924.000
(5)
5.738.286.050
Aydın
(9)
48.893.452.000
(12)
26.613.146.000
Balıkesir
(8)
66.672.173.442
(17)
69.199.043.825
Bilecik
(1)
10.963.419.000
(1)
4.701.607.800
Bingöl
(1)
4.200.000.000
(-)
Bitlis
(3)
11.780.000.000
(3)
1.000.000.000
Bolu
(1)
28.787.643.000
(1)
3.451.263.000
Burdur
(2)
21.434.800.000
(4)
3.456.600.000
Bursa
Kurum Şubesi
(20)
50.468.028.600
Çanakkale
(5)
41.675.600.000
(4)
21.210.300.000
Çankırı
(4)
17.339.100.000
(-)
Çorum
(6)
50.911.194.060
(4)
3.300.000.000
Denizli
(11)
65.427.600.000
(5)
9.696.400.000
Diyarbakır
(4)
97.167.220.000
(3)
370.000.000
Edirne
(5)
39.680.948.000
(5)
25.402.200.000
Elazığ
(5)
46.998.810.000
(-)
Erzincan
(2)
26.074.000.000
(-)
Erzurum
(4)
82.877.206.000
(2)
3.308.948.000
Eskişehir
(7)
82.706.000.000
(1)
Gaziantep
(23)
137.787.537.000
(4)
6.409.200.000
Giresun
(5)
32.278.700.000
(1)
3.220.000.000
Gümüşhane
(2)
8.859.600.000
(-)
Hakkâri
(6)
13.529.966.000
(1)
3.530.269.000
Hatay
(4)
46.945.500.000
(15)
44.661.200.000
Isparta
(11)
43.768.566.650
(6)
15.574.768.000
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İçel
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
K. Maraş
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Gazeteciler Cemiyeti

(7)
(5)
(3)
(14)
(3)
(7)
(3)
(4)
(6)
(11)
(3)
(3)
(3)
(2)
(1)
(3)
(4)
(3)
(4)
(7)
(5)
(2)
(5)
(2)
(6)
(2)
(2)
(4)
(4)
(4)
(7)
(3)
(3)
(1)
(2)
(4)

96.873.950.000
Kurum Şubesi
Kurum Şubesi
34.022.210.000
37.870.521.000
98.871.227.250
22.756.639.120
34.730.931.900
93.473.072.647
Kurum Şubesi
26.425.864.000
56.728.700.000
42.261.600.000
51.078.668.000
14.430.032.000
35.818.086.580
8.722.091.000
10.255.433.000
20.675.085.000
31.741.289.000
17.439.100.000
88.628.915.000
76.281.614.000
12.588.650.000
11.649.636.000
56.815.634.000
29.784.483.000
30.150.300.000
58.654.720.000
6.443.600.000
40.207.893.000
6.200.000.000
37.125.000.000
30.000.000.000
48.002.180.000
32.172.592.050
520.000.000
16.000.000.000
63.000.000.000
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(8)
(2)
(22)
(2)
(6)
(-)
(7)
(2)
(6)
(18)
(9)
(5)
(2)
(14)
(4)
(16)
(-)
(2)
(4)
(5)
(4)
(-)
(7)
(-)
(5)
(-)
(9)
(8)
(1)
(-)
(5)
(3)
(1)
(6)
(4)
(-)
(-)
(1)
(-)

53.521.900.000
4.620.762.000
78.999.901.000
2.762.656.000
2.266.173.000
23.896.328.903
2.864.705.000
75.569.413.000
15.485.033.500
15.274.049.000
15.497.126.500
38.264.528.300
3.058.941.000
53.673.151.196
3.000.000.000
10.765.720.000
7.170.025.000
7.100.779.000
14.962.056.000
8.631.483.000
57.906.861.500
12.835.183.332
3.200.885.000
2.930.000.000
3.120.764.085
19.034.000.000
13.624.227.000
1.250.000.000
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Batman
(15)
Şırnak
(1)
Bartın
(1)
Ardahan
(4)
Iğdır
(3)
Yalova
(2)
Karabük
(5)
Kilis
(2)
Osmaniye
(11)
Düzce
(2)
Toplam
(351)
Gazete genel toplam:

22.259.976.000
635.935.000
11.530.312.500
10.118.000.000
17.169.941.000
44.641.514.000
24.245.172.000
13.580.740.000
12.424.000.000
19.987.368.383
2.812.965.626.582
351+385 = 736
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(-)
(-)
(-)
(1)
(-)
(-)
(2)
(-)
(2)
(2)
(385)

1.146.000.000
4.070.150.000
2.550.612.000
1.329.147.000
962.076.532.915

Ödenen Genel Toplam: 2.812.965.626.582 + 962.076.532.915 = 3.875.042.159.501
Basın İlan Kurumu’nun şubeleri bulunan yerlerde yayımlanan gazetelerin 2000
yılında yayımladıkları resmi ilanların tutarı da Tablo II’de verilmektedir:

Tablo II: Basın İlan Kurumu’nun şubeleri bulunan yerlerde yayımlanan gazetelerin 2000 yılında yayımladıkları resmi ilanların tutarı
İstanbul gazeteleri
Ankara gazeteleri
Akit
75.386.925.000 Belde
94.123.000.000
Ayrıntılı Haber
85.835.190.000 Tasvir
50.598.100.000
Bizim Anadolu
85.381.170.000 Anayurt
60.482.000.000
Bizim Gazete
120.133.720.000 Günlük Haber
56.516.600.000
Cumhuriyet
175.516.875.000 24 Saat
67.408.600.000
Dünya
170.440.200.000 Ankara Ticaret
40.332.600.000
Ekonomi
70.225.050.000 Ekonomik Yorum
40.405.400.000
Finansal Yorum
7.875.475.000 Olay
50.664.600.000
Gazete 34
88.180.050.000 Son Söz
58.282.000.000
Gözcü
34.409.925.000 Ankara İl
56.506.500.000
Hürriyet
234.619.650.000 Toplam
575.319.400.000
Hürses
114.187.500.000 İzmir gazeteleri
İstanbul
99.306.000.000 Ege Telgraf
85.501.920.000
İstiklal
84.996.450.000 Yeni Asır
215.687.250.000
Milli Gazete
222.723.700.000 Ticaret
73.698.100.000
Milliyet
203.019.300.000 Yeni Ekonomi
45.603.600.000
Ortadoğu
164.238.900.000 Toplam
420.490.870.000
Posta
325.497.150.000 Adana gazeteleri
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Radikal
Sabah
Son An
Son Haber
Son Saat
Star
Takvim
Tünaydın
Türkiye
Türkiye’de
Akşam
T. ve D. Güneş
Yeni Asya
Yeni Devir
Yeni Nesil
Yeni Şafak
Yeni Binyıl
Zaman
Toplam

195.983.775.000
304.258.950.000
85.439.410.000
58.786.000.000
82.273.800.000
253.368.000.000
250.782.750.000
72.294.950.000
228.726.450.000
162.063.900.000
146.085.750.000
136.339.940.000
85.802.990.000
89.401.970.000
203.431.950.000
63.953.100.000
130.307.850.000
5.041.274.765.000

Genel toplam:
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Bölge
Ekspres
Güney Haber
Toros
Yeni Adana
Zirve
Toplam
Bursa gazeteleri
Bursa Hâkimiyet
Olay
Bursa Haber
Toplam
Konya gazeteleri
Konya Postası
Yeni Konya
Merhaba
Yeni Meram
Anadolu Manşet
Yeni Gazete
Toplam

30.225.090.000
28.351.050.000
2.919.000.000
20.362.860.000
18.873.400.000
20.771.730.000
121.503.130.000
100.181.200.000
103.820.150.000
72.289.000.000
276.290.350.000
22.563.100.000
17.138.450.000
30.070.600.000
30.174.200.000
21.508.900.000
14.504.000.000
135.959.250.000

6.570.837.765.000

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün bilgilerine göre, 2001 yılı
itibariyle süreli yayınlarla ilgili sayısal veriler ise şöyledir:
Türkiye’de toplam süreli yayın sayısı 5767’dir. Bunların günlük olanlarının sayısı
642’dir. Yayınların siyasi nitelikli olanlarının sayısı ise 1028’dir.
Söz konusu yayınların 520’si İstanbul’da, 2498’i Ankara’da, 305’i İzmir’de,
167’si Adana’da, 112’si Balıkesir’de, 230’u Bursa’da, 105’i Eskişehir’de, 193’ü
Kayseri’de, 230’u Konya’da çıkmaktadır. Bu illerdeki yayınların toplam sayısı 4360
olup, tüm yayınların yüzde yaklaşık 75’ini oluşturmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayımlanan süreli yayınların toplamı ise 3323 olup, bu rakam tüm yayınların
yüzde 57’sini oluşturmaktadır.
Yoğunlaşmanın yaşandığı yukarıda belirtilen illerin dışındaki yayınların toplam
sayısı 1407’dir ve bu sayı, genel toplamın yaklaşık yüzde 25’ini içermektedir. Bize
göre bu rakam, Anadolu basınının bütün sorunları ile baş başa olan kesimini ifade
etmektedir. Üç büyük ilin dışında kalan altı ilde yayımlanan ve tüm yayınların yüzde
18’ini oluşturan kesim ise, teknoloji bakımından daha iyi durumda olan yerel basını
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ifade etmektedir. Kesin olmayan aynı verilere göre, yayınların üç büyük ilde yer
alanlarının “siyasi” özellik taşıyanlarının oranı yüzde 26, yukarıda adı geçen altı büyük ilde 15, diğer illerde yüzde 59’dur. Yayınların 642’si günlük periyot izlemekte,
bunların 262’si üç büyük ilde, 66’sı adı geçen altı ilde ve 314’ü diğer illerde yayımlanmaktadır.
En fazla süreli yayın Ankara’da yayımlanmakta (2498), bunların yaklaşık
1400’ünün dergi, 333’ünün bülten, broşür vs., 64’ünün ajans olduğu görülmektedir.
Geri kalan 701 rakamı, gazete ve kodlanmamış süreli yayını göstermektedir. Ankara’da 122 “siyasi” nitelikli yayın vardır ve 203 yayın günlük periyot izlemektedir.
En az yayın ise Bingöl ve Şırnak’ta yayımlanmaktadır. Söz konusu illerde sadece
bir gazetenin yayımlandığı ve bunların siyasi nitelik taşıdıkları görülmektedir. Bingöl’deki yayın günlük periyot izlerken, diğerinin periyodu kodlanmadığı için belli
değildir.
Yayınların illere göre sayıları da şöyledir: Adana 167, Adıyaman 23, Afyon
23, Ağrı 10, Aksaray 11, Amasya 13, Ankara 2498, Antalya 37, Ardahan 3, Artvin
12, Aydın 34, Balıkesir 112, Bartın 2, Batman 6, Bayburt 2, Bilecik 6, Bingöl 1, Bitlis 5, Bolu 17, Burdur 8, Bursa 230, Çanakkale 42, Çankırı 8, Çorum 11, Denizli 17,
Diyarbakır 11, Düzce 10, Edirne 34, Elazığ 69, Erzincan 3, Erzurum 17, Eskişehir
105, Gaziantep 28, Giresun 11, Gümüşhane 4, Hakkâri 10, Hatay 46, Iğdır 4,Isparta
34, İçel 79, İstanbul 520, İzmir 305, Kahramanmaraş 18, Karabük 26, Karaman 3,
Kars 8, Kastamonu 8,Kayseri 193, Kırıkkale 6, Kırklareli 15, Kırşehir 12, Kilis 3,
Kocaeli 17, Konya 230, Kütahya 31, Malatya 12, Manisa 61,Mardin 6, Muğla 29,
Muş 3, Nevşehir 5, Niğde 8, Ordu 32, Osmaniye 16, Rize 9, Sakarya 37, Samsun 36,
Siirt 6, Sinop 9, Sivas 80, Şanlıurfa 38, Şırnak 1, Tekirdağ 16 Tokat 15, Trabzon 83,
Tunceli 2, Uşak 26, Van 8, Yalova 21, Yozgat Zonguldak 36.
Yerel basınla ilgili şikâyetlerin giderilmesi ya da azaltılmasıyla ilgili genel görüş
ise, basın yayın organlarının birleşip, sayının azaltılması önerisine dayanmaktadır.
Özellikle mali sorunların bu yolla çözülebileceği doğru olsa da tek yönlü sese dönüşme tehlikesi taşıyan bir yerel medyanın demokrasiye yararı olmayacağı açıktır.
Ancak yerel basın mensuplarının, 1930’lu yılların devletçi yaklaşımı çerçevesindeki
beklentilerini sürdürmeleri etik açıdan problemli olduğu gibi, mali açıdan da olanaklı
görünmemektedir.
Yerel radyo ve televizyonlar
Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde, Mayıs 1990’da başlayan özel radyo ve
televizyon yayıncılığı, Haziran 1992’de TBMM’nin radyo ve televizyon yayıncılığında devlet tekelini öngören 2954 sayılı kanunu kaldırması ve 13 Nisan 1994’de
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3984 sayılı kanunu çıkarmasıyla yasal çerçeveye oturmuştur. Söz konusu kanunla
kurulan ve özel radyo ve televizyonların “Türk Cumhuriyeti’nin temel değerlerine”
uygunluklarını izlemekle yükümlü olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun
(RTÜK) yerel kanalları izlemek için illerde şubelerinin açılması düşünülmüşse de
pratikte gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle yüzlerce yerel radyo-televizyon kanalının denetimi, yerel mülki idare temsilcileri aracılığı ile polise devredilmiştir.
2001 yılı itibariyle RTÜK’ün verilerine göre Türkiye’de toplam 260 televizyon
kanalı bulunmaktadır. Bu kanalların 16’sı ulusal, 15’i bölgesel ve 229’u yerel niteliktedir. Özel yayına izin verilmesiyle adeta bir patlama yaşayan radyo yayıncılığı ile
ilgili veriler ise şöyledir: 36 ulusal, 108 bölgesel, 1051 yerel toplam 1195 radyo yayın yapmaktadır.
Özetle söylemek gerekirse, günümüzde Türkiye’de yerel basının durumu hiç de iç
açıcı değildir. Özellikle de yazılı nitelikteki yerel basında tam anlamıyla bir geriye
gidiş yaşanmaktadır. Bir yandan öteden beri sahip oldukları misyonlarını sürdüremeyen gazetelerin yayın yaşamından çekilmesi, diğer yandan yerel gazete kimliğini
etiketten ibaret bir işlevle taşımakta olan naylon gazetelerin sayılarının alabildiğine
artışı, durumu tam anlamıyla içinden çıkılmaz bir tıkanma noktasına getirmiş bulunmaktadır.
Ancak yerel nitelikteki yazılı basında gözlenen bu gidiş, görsel-işitsel basın olarak nitelenen radyo ve televizyon için daha farklı bir yönelim ortaya koymaktadır.
Bir kere yerel nitelikteki radyo ve televizyon kanallarının sayısal anlamda hızlı bir
artış içinde oldukları gözlenmektedir.
Bunlardan özellikle de televizyon kanallarının bazılarının, sahip oldukları olanaklar ölçüsünde nitel anlamda da kendilerini geliştirme çabası içinde oldukları dikkati
çekmektedir.
Öyle ki bazı yörelerdeki radyo ve televizyon kanallarının, yer yer yerel gazetelerin yayın yaşamından çekilerek açtıkları boşluğu doldurma çabası içinde oldukları
bile görülmektedir.
Ancak bu tür olumlu ve bilinçli çabaları genellemek için henüz çok erken. Nitekim yerel düzeyde radyo ve televizyon yayını yapmanın, gerek yasal engellemeler
gerekse maddi külfet açısından ne denli zor olduğu da bilinmektedir. Bunlara yerel
medya mensuplarının eğitim düzeyleri, mesleki anlayışları da eklenirse ne denli iç
karartıcı bir tabloyla karşılaşacağı çok daha iyi anlaşılır.
O halde yerel medyanın geliştirilmesi ve hak ettiği ölçüde bir işleyişe kavuşturulması için yasal düzenlemelerden, mali desteğe, mesleki eğitimden halkın bilinçlendirilmesine dek uzun ve karmaşık bir öneriler ve çözümler paketinin hazırlanarak
bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir.
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