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İkinci cilt sunum

T

ürkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın başlıklı bu kitabın 2009 yılındaki ilk
baskısının gözden geçirilerek ve genişletilerek yeniden yayınlanması gündeme
geldiğinde düşünülmeyen bir durum, çalışma ilerledikçe ortaya çıktı. Bazı bölümler
kitap dışında bırakılmış olsa da gelişmelerin zorunlu kıldığı ilaveler kitabı tek cilt
boyutunun ötesine taşıdı.
Elinizde tuttuğunuz kitap aylar süren çalışma sonucunda ikinci baskısını yaptığımız eserin ikinci cildidir. Okuyucuların kitaptaki değerli yazarların Türkiye’de kitle
iletişiminin çeşitli yönlerine değinen bir birinden önemli makalelerini okudukça, teknik nedenlerle iki cilt halinde yayınlama zorunda kalmamızı anlayışla karşılayacağını
ümit etmekteyiz.
Ankara, 24 Eylül 2017
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
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Cumhuriyet olayı: “Kemalistler Cemalistlere karşı”
Bülent Tellan

C

umhuriyet, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerini halka anlatmak ve kurulan yeni
rejimini savunmak” için Mustafa Kemal’in emriyle 7 Mayıs 1924’te İstanbul’da
yayın hayatına başladı. Gazetenin kurucusu Yunus Nadi (Abalıoğlu) 1945 yılında
ölene dek gazetenin imtiyaz sahibi ve başyazarı olarak çalıştı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri ve Nazi Almanya’sını destekleyen gazete, savaş sonrası çok partili demokrasiyi ve muhalefet hareketi olarak gelişen Demokrat Parti’yi savundu. 1956’dan itibaren, DP karşıtı bir tutum sergileyen
gazete, 1960 yılından sonra 27 Mayıs askeri harekâtının destekçisi oldu. 61 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamında sosyalizmin tartışıldığı ilk platformlardan biri
haline gelen gazete, 70’li yılların ikinci yarısındaki ‘iç savaş’ ortamında sadece sağdan değil soldan da eleştiriye uğradı. Ancak ulusalcı-halkçı çizgisinden ödün vermeden yayınını sürdürmeye çalıştı. 12 Eylül sonrasında demokrasiye yeniden geçilmeye
çalışıldığı sırada “Babıâli’nin Pravdası” olarak tanımlandı. Neo liberal ekonominin
tek geçer yol olarak topluma sunulduğu dönemde Başbakan Özal tarafından yazarları
“sol amigolar” olarak adlandırıldı.
Cumhuriyet üç önemli bunalım dönemi geçirmiştir. 1963, 1971 ve 1991 yıllarında
yaşanan bu bunalımlar iktidar ile olan ilişkisinden değil, gazetenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmıştır.
1963 yılında gazetenin sola açılması, aile şirketinin ortakları konumundaki “damatlar” tarafından engellenmeye çalışılır; başyazar Nadir Nadi 20 ay boyunca gazetede yazmaz. 20 Nisan 1963’te başlayan bunalım, 21 Aralık 1964’te son bulur; “Damatların Başkaldırısı” bastırılır.
1971 yılındaki bunalımın görünürdeki sebebi İlhan Selçuk’tur. Selçuk, yazdığı
yazılar yüzünden Sıkıyönetim Mahkemesi’nce tutuklanınca, Yunus Nadi’nin kızları
Leyla Uşaklıgil, Nilüfer Nun ve kocalarının çabası ile gazetenin yayın politikası tekrar değiştirilir. “Atatürkçü, milliyetçi ve aşırı uçlara eğilmeyen” bir politika saptanınca, Nadir Nadi 4 Ağustos 1971’de gazeteden ayrılır. Yeni yönetim gazetede solcu
olarak tanınan herkesi işten çıkartmaya başlar ve yeni yazarlar ile anlaşır. Yunus Nadi’nin eşi Nazime Nadi’nin uyarısına da uymayan yeni yönetim asıl tepkiyi ise okuyucudan alır. 130 binlerde seyreden tiraj 45 bine dek geriler. Nadir Nadi 12 Temmuz
Gazeteciler Cemiyeti
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1972’de gazeteye geri döner ve “Damatlar Darbesi”nin izlerini silmek için eski kadro
gazeteye geri çağırılır.
Gazetedeki üçüncü bunalım dönemi ise 1991 yılında yaşanır. İlerleyen yaşı ve
bozulan sağlık durumu nedeniyle Nadir Nadi, 1989 yılında gazeteyle olan ilişkilerini,
yazdığı başyazılar dışında fiilen sonlandırmıştı. Gazetenin idari işleri müessese müdürü olarak atadığı yeğeni Emine Uşaklıgil, yazı işlerini de genel yayın yönetmeni
Hasan Cemal yürütüyordu. Nadir Nadi’nin gazetenin üstündeki etkisi azalırken küçük bazı gruplaşmaların ortaya çıkmakta olduğu da inkar edilemezdi. Fakat iddialara
göre Nadir Nadi’nin asıl korkusu grupların varlığı değil, gazetenin ortaklarının girişeceği üçüncü bir hareketti. Bu nedenle ölümünden önce gazetenin tüm haklarını
kurulacak bir vakfa devretmeyi, Yayın Kurulu adı altında oluşturulan bir örgütlenme
ile gazetenin politikasını sabit tutmayı planlamıştı. Yayın Kurulu oluşturulması fikri
gazetedeki gruplaşmanın daha da belirginleşmesine neden olmuştu. İlhan Selçuk kurulun, Başyazar, Genel Yayın Yönetmeni ve dört yazardan oluşmasını isterken; Hasan Cemal daha kalabalık olması gerektiğini ileri sürüyordu. Tartışmaların sonunda
Hasan Cemal’in ağırlığı ile 10 kişilik bir Yayın Kurulu oluşturuldu. Ancak oluşturulan kurulun bir danışma organı olarak mı, yoksa bir karar verme organı olarak mı
çalışacağı üzerine tartışmalar sürerken, 20 Ağustos 1991 günü Nadir Nadi’nin ölüm
haberi gazeteye ulaştı.
Nadir Nadi yalnız gazete açısından değil, Türkiye açısından da önemli bir dönemde hayata gözlerini yummuştu. 1917’de kurulan Sovyetler Birliği, tüm yenilenme çabalarına rağmen varlığını artık sürdüremez hale gelmişti. Orta Doğu’da yaşananlar Türkiye’nin bölgedeki rolünün yeniden tartışılmasına neden oluyordu. Irak’ın
Kuveyt’i işgali ile başlayan gerginlik ABD ve müttefiklerin harekâtının ardından
sona ermemiş, bölgedeki iktidar kargaşası bir türlü ortadan kaldırılamamıştı. Üstelik
Türkiye bir seçim dönemine girmişti.
20 Ekim 1991’de gerçekleştirilen genel seçimlerde 1983’den beri süren ANAP
iktidarı son buldu, ancak hiçbir parti tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Gazetenin yayın politikası sosyal demokrat partilerden ama özellikle de Sosyal
Demokrat Halkçı Parti’den yanaydı. Seçim sonuçlarıysa iki olasılığa izin veriyordu:
Merkez Sağı birleştirecek bir DYP-ANAP koalisyonu, ya da DYP-SHP koalisyonu.
Cumhuriyet’te kaynayan kazanların taşması için gereken son damla da koalisyon
tartışması oldu.
Gazetenin ekonomi yazarı Osman Ulagay, 22 Ekim 1991 günü “Seçmen ve Ekonomi İçin DYP-ANAP Koalisyonu mu?” başlıklı yazısında “enflasyon, işsizlik, dış
politika gibi sorunları ancak güçlü bir hükümetin aşabileceğini bu nedenle de koalisyonu programları bile birbirinin neredeyse aynı olan DYP ve ANAP’ın kurmasının
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uygun olduğunu ve SHP’nin ağır sorunları üstlenecek hükümete yama olmaması gerektiğini” yazdı. Aynı gün İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ve Ali Sirmen yazılarında
DYP-SHP koalisyonunun gerekliliğini anlatıyordu. Selçuk, Mumcu ve Sirmen ertesi
gün isim vermeden Ulagay’ı eleştirdiler ve onu “TÜSİAD Yazarı” ve “SHP’nin iktidar olmasını engelleyen bir komplonun parçası” olmakla suçladılar. Ulagay eleştirilere 25 Ekim’de yazdığı “Hükümeti SHP Kurmalı” başlıklı yazısında nükteli bir dille
cevap verdi. Özellikle İlhan Selçuk’a yönelik eleştiriler de içeren yazı yayınlanmadan önce Hasan Cemal tarafından da okunmuş ve onaylanmıştı.
26 Ekim’de Hasan Cemal, İlhan Selçuk, Okay Gönensin ve Yalçın Bayer bir araya geldiler. Tartışılan konu Ulagay’ın yazı periyodunun haftada beş güne çıkarılmasıydı. Hasan Cemal’den gelen öneri İlhan Selçuk tarafından kabul edilmedi: “Ulagay
haftada üç gün ve sadece ekonomi yazmalıydı”.
Başlatılan tartışma bitirilemedi. İlhan Selçuk 28 Ekim’de öneriyi daha güçlü olduğu Yayın Kurulu’na götürdü. Kurulda Ulagay’ın üç gün yazması kararlaştırıldı.
Hasan Cemal ve Okay Gönensin alınan bu karar üzerine sadece toplantıyı değil gazeteyi de terk ettiler. Planları, konuyu gazetenin ortaklarının bir araya geleceği Yönetim Kurulu toplantısı taşımaktı. Cemal ve Gönensin, ilerleyen günlerde Emine Uşaklıgil ile görüşerek fikirlerini Yönetim Kurulu’nda destekleyecek bir ortak edindiler.
İlhan Selçuk ve diğer yazarlar ise köşelerinden Genel Yayın Yönetmenine bayrak
açan imalı yazılar yazıyorlardı. Bu arada Osman Ulagay ise izne ayrıldı ve Cumhuriyet’e bir daha geri dönmedi.
5 Kasım’da toplanan Yönetim Kurulu 10 gündür süren tartışmaya 15 dakika içinde son noktayı koydu: “Yayın Kurulu danışma niteliğinde oluşturulmuştur ve gazete
ile ilgili tüm yetki ve sorumluluk Genel Yayın Yönetmeni ile Yazı İşleri Müdüründedir”.
Yürütme Kulunun bu kararı Türk basın tarihinde bir ilke de imza atılmasına sebep
oldu. Karara karşı oy kullanan gazetenin İmtiyaz Sahibi Berin Nadi, kuruldaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu kararı İlhan Selçuk’un istifası takip etti. İstifaların
önü alınamıyordu: Uğur Mumcu, Ali Sirmen, Oktay Akbal, Ali Ulvi, Mustafa Ekmekçi, Şükran Ketenci... kısaca Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan isimler bir bir gazeteden ayrıldıklarını ilan ettiler. Hemen ardından da gazetenin asıl emekçileri, muhabirler, foto muhabirler, neredeyse tüm çalışanlar istifa dilekçelerini doldurdular.
6 Kasım günü Cumhuriyet okurları, yazarların neredeyse hiç birinin yazmadığı
bir gazete ile karşılaştılar. Açıklama ise ancak ertesi gün birinci sayfada üç sütunu
kaplayan bir yazı ile yapıldı: “Cumhuriyet ve Demokrasiyi Savunmak...” başlıklı
yazıda Yönetim Kurulu’nun aldığı karardan bahsediliyor ve sorunun “çağdaş bir gazetenin hem kendi kimliğini titizlikle korurken, hem de değişik görüşleri en geniş
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yelpazede haber ve yorum nasıl yansıtılabilir?” sorusuna verilen yanıtlardan kaynaklandığı anlatılıyordu.
Adet olduğu üzere ‘Cumhuriyet’ şeklinde imzalanan yazının altında ise Hasan
Cemal’in “Nadir Nadi’ye Mektuplar (1)” başlıklı yazısı yer alıyordu. Cemal, Nadir
Nadi’nin tartışma adabı ve hoşgörü üzerine yazılarından yaptığı alıntılarla ayrılan
yazarları “düşünce diktatörü” olmakla suçluyordu.
Gazeteden istifa edenlerin sayısı 80’i bulduğu sırada kendilerini “bir grup Cumhuriyet okuru” olarak adlandıran bazı yazar, sanatçı ve öğretim üyeleri düzenledikleri toplantı sonunda “Cumhuriyet okumamaya, gazeteyi satın almamaya karar verdiklerini” açıkladılar. Alınan karar tıpkı 1971’de olduğu gibi okurun eski yönetim gelene dek gazeteye boykot uygulaması yolundaydı. İlginç olan toplantının ve alınan
kararların Cumhuriyet’te de haber olarak verilmesiydi.
8 Kasım günü gazetede yer alan “Kimlik” başlıklı yazıda “yaşamda yol ayrımlarının kaçınılmaz olduğu, ancak gazetenin kimliğini koruyarak yolunda yürümeyi sürdüreceği” ilan ediliyordu. Bu arada gazetenin iç sayfalarında yeni yazarlar görülmeye başlanıyordu.
Hasan Cemal, “Nadir Nadi’ye Mektuplar” başlıklı yazılarını üç gün daha sürdürdü. 8 Kasım’da ayrılan yazarların tek bir partiyi destekliyor olmasının doğurduğu
sıkıntılardan söz ediyor; 9 Kasım’da 11 yıllık Genel Yayın Müdürlüğü döneminde
yapmaya çalıştıklarının nasıl engellendiğini anlatıyor ve 10 Kasım’da yazdığı dördüncü mektupla birlikte Nadir Nadi’ye yazmaya ara veriyordu. Yazının hemen altında, gazetenin imtiyaz sahibi Berin Nadi’nin bir açıklaması bulunuyordu. Açıklamada
Hasan Cemal’in Nadir Nadi’ye saygısızlık ettiği ileri sürülerek yazılara son verilmesi
isteniyor ve Nadir Nadi’nin “doğruluğu şüpheli söylentilerle başyazı köşesinde okurların işgal edilmesini hafiflik sayacağı” belirtiliyordu.
11 Kasım’da Okay Gönensin haftalık kaleme aldığı köşesinde “Üzgünüz ama...”
başlıklı yazısıyla yaşananları yorumluyordu. Gönensin soru cevap şeklinde kaleme
aldığı yazısında “gazeteden sadece 20 kişinin ayrıldığını, 380 çalışanın görevinin
başında olduğunu; ayrılanların kendi istekleriyle gittiklerini ve yine kendi istekleri ile
dönebileceklerini; ileri sürüldüğü gibi gazetenin çizgisinin değiştirilmeyeceğini, aynı
ilkeler ile yollarına devam edeceklerini” anlatıyor ve “ayrılanların kıdem tazminatlarını ödemenin zaten ekonomik darboğazda olan gazeteyi zorlayacağını ancak bu durumu da atlatacaklarını” açıklıyordu.
Ayrılanlar Gönensin’in yazısını bir deklarasyon ile yanıtladılar: “Cumhuriyet bir
beyin kanaması geçiriyordu… Gazeteden iddia edildiği gibi 20 değil, 80 kişi ayrılmıştı ve olaylar Yönetim Kurulunun kararından değil, 26 Ekim’de başlayan tartışmadan kaynaklanıyordu.”
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Babıâli de Türkiye’nin en eski gazetesi Cumhuriyet’te yaşananları yakından takip
ediyordu. Gazetelerde her gün gelişmeler ile ilgili haberler yayınlanıyordu. 8 Kasım’da Günaydın’da Oğuz Şeren imzası ile yayınlanan “Cumhuriyet’te 4. Harekât”
başlıklı yazıda, “ayrılanların Milliyet’in sahibi Aydın Doğan ile görüştükleri, Sabah
ve Hürriyet’le de görüşebilecekleri” ve “Hasan Cemal’in Cumhuriyet’e ‘yeni sol’
adına yeni bir yüz kazandırmaya çalışacağı” anlatılıyordu. 13 Kasım tarihli Ekonomide Panaroma dergisinde Çiğdem Toker’in sorularını yanıtlayan Uğur Mumcu,
“Hasan Cemal ve Emine Uşaklıgil’in gazeteyi İmar Bankası’na satmak istediğini,
buna engel olunmaması için yazarların istifaya yönlendirildiğini” ima ederken “ayrılanların hep birlikte bir gazete çıkaracaklarını” da açıklıyordu.
17 Kasım’da Hürriyet’te başlayan “Kapalı Kapılar Ardında Cumhuriyet” yazı dizisi de basındaki ilginin göstergesiydi. Zeynep Atikkan ve Süleyman Sarılar tarafından hazırlanan ve dört gün süren yazı dizisinde sadece ayrılanların ve kalanların görüşlerine yer vermekle kalınmıyor, okurun da fikri soruluyordu. Berin Nadi Hasan
Cemal için “Nadir Nadi olmaya çalışıyor” derken, aynı iddia Hasan Cemal tarafından
İlhan Selçuk için kullanılıyordu. Uğur Mumcu Emine Uşaklıgil’i “başarısız işkadını”
olarak değerlendirirken, Hasan Cemal’i “gizli sağcılıkla” suçluyor; Ali Sirmen Hasan
Cemal için “dedesi Osmanlı’yı batırmıştı, kendisi de Cumhuriyet’i batırıyor” diyordu. Yazı dizisinde taraflara ayrılan birer köşe ile kendi görüşlerini ifade etme imkânı
tanınıyordu. İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu bu imkânı kullanıp birer yazı yazarken,
Okay Gönensin ve Hasan Cemal yazı yazmıyor, ancak Hürriyet, Cumhuriyet’te yayınlanan konu ile ilgili iki yazıya yer veriyordu. Bu arada tarafların tüm iddia ve görüşlerinden farklı olarak Yunus Nadi’nin torunu Ali Nun olayın başka bir boyutuna
dikkat çekiyordu. Ablası Lale Tokuş ile hisse paylaşımı konusunda mahkemelik olan
Nun, “Hasan Cemal bir günde mi sağcı oldu? Esas mücadele gazetenin sahiplerine
karşı yürütülmektedir” diyordu. Bu arada Cumhuriyet okurları da tıpkı yazarlar gibi
ikiye ayrılmıştı. Bir grup okur “Cumhuriyet okumuyorum, çünkü Cumhuriyet Okuruyum…” sloganı ile gazeteyi almamaya başlamış, yazarların istifasından önceki
günlerde 120 binlerde seyreden tiraj bir hafta içinde 60 bine kadar düşmüştü. Bir
başka okur grubu ise gerekirse birden çok gazete alarak bunalımın atlatılmasına çalışıyordu.
Ayrılanların ilk günkü heyecanı kısa süre sonra kaybolmaya başladı. Bunalım
beklenildiği gibi birkaç günde aşılamamış, kalanlar “biz beceremedik buyrun geri
dönün” dememişlerdi. Özellikle muhabir kadrosunda bulunanların bir kısmı gazete
yönetiminin çağrısı üzerine geri döndüler. Bu grupta yer alan Faruk Bildirici, “Biz ne
Cemalistiz ne de Kemalistiz” diyor ve “gazetede yaşanan iktidar kavgasına karışmak
istemediklerini” söylüyordu. Ayrılanların bir kısmı ise Babıâli’nin çeşitli gazeteleGazeteciler Cemiyeti
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rinden gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Önceleri grup olarak yeni bir gazete kurmak için bazı patronlar ile görüşenler, bir süre sonra şartların istedikleri gibi
olmadığını anlayarak bireysel iş tekliflerini değerlendirdiler. Daha ilk gün kendisine
Sabah’tan yapılan teklifi reddeden, “hazırlıkları tamamladık, Atatürk ilkelerini savunan bir gazete çıkarıyoruz” diyen ve ayrılanların doğal lideri görünümündeki Uğur
Mumcu, 12 Ocak 1992’de Milliyet’te ilk yazısını yayınladı. Uğur Mumcu ayrıca hazırladığı son çalışması “Gazi Paşa’ya Suikast”ın yayın haklarını da Milliyet’e satmıştı. Mumcu “hayalciliği bırakmak lazım, kim bize 20 milyar verir, sonuçta ben de para
kazanmak zorundayım, Cumhuriyet’i terk eden okur artık Milliyet’i okuyabilir” sözleri ile Milliyet’e gidişini açıklamaya çalışırken; Cumhuriyet’ten ayrılan ve iş tekliflerini hâlâ reddedenler “Mumcu’nun gidişini Cumhuriyet’in tirajı düşsün diye biz
istedik” diyebiliyordu. Ancak ayrılanlar hızla parçalanmaya başladılar. Cüneyt
Arcayürek Bugün, Ali Sirmen ve Oktay Akbal Milliyet kadrosuna dahil oldular.
Cumhuriyet ise her şeye rağmen yoluna devam ediyordu.26 Ocak 1992’de okurun
karşısına yeni bir sayfa düzeni ile çıktı. Kadrosuna neredeyse her gün yeni bir yazar
ekleyen gazete idari işlerde de yenilenmiş, 11 yıl sonra yazı işlerinde müdür yardımcılığı kurularak Gönensin’in yükü hafifletilmişti.
Ancak gazetenin üzerindeki ekonomik yük bir türlü azaltılamıyordu. İmar Bankası’ndan alınan 44 milyarlık kredi, ayrılanların yaklaşık altı milyar lira tutan tazminatları ve çalışanların 2.5 milyarlık maaşları ödenecekler listesini oluşturuyordu. Emine
Uşaklıgil’in İmar Bankası ile yaptığı görüşmeler sonuç vermiyordu. Bankanın sahibi
Uzan ailesinin medyaya girme ve etkin bir güç olma hayali, anlaşmayı engelliyordu.
Şubat ayında 17 yıllık Cumhuriyetçi, 11 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal
önce izne ayrıldı, daha sonra da Dinç Bilgin ile anlaşan Osman Ulagay’ın ardından
Sabah’a transfer oldu ve sessiz sedasız Cumhuriyet’ten ayrıldı. Bu arada Cumhuriyet’ten istifa eden ve Milliyet’te yazmaya başlayan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu vefat
etmiş ve son yazısını eşine emanet ederek, yazının Cumhuriyet eğer bir gün eski haline gelirse yayınlanmasını vasiyet etmişti.
26 Mart günü yayınlanan bir haber Cumhuriyet yönetimi için sonun başlangıcına
işaret ediyordu: İmar Bankası, borçlarına karşılık haciz yoluyla gazetenin mal varlığına el koyduruyordu. Gazete yönetimi bir yandan haciz işlemlerini durdurabilmek
için konkordato ilan ederken, bir yandan da 8 Nisan’da Genel Kurul toplantısı yapılması için hazırlıklara başlamıştı.
Emine Uşaklıgil’in katılmadığı toplantıda, yüzde 21’lik hissesi ile anahtar konumunda yer alan Lale Tokuş’un, Berin Nadi’ye destek vermesi üzerine gazetede ikinci
bir istifa dönemi başladı. Müessese Müdürü Emine Uşaklıgil, Yazı İşleri Müdürü
Okay Gönensin ve Yazı işlerinde görev alanlar sıra ile istifalarını hazırlarken gazete710
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nin 9 Nisan tarihli sayısında “Cumhuriyet’te Yeni Dönem” başlıklı haberle gelişmeler okura duyuruldu.
İlk istifa dalgasının mağdurları gazetelerine kavuşmuştu. Uğur Mumcu, İlhan
Selçuk gibi bazı yazarlar gazetelerine geri dönerken, Ali Sirmen ve Oktay Akbal gibi
bazıları yeni gazetelerinde kalmayı yeğlemişti. Ancak yeni yönetim, eski yönetim ile
birlikte çalışanların tamamını gazeteden uzaklaştırmayı tercih etmişti.
Ekonomik bunalımın aşılması için konkordato ilanının kabulünden sonra gazetenin imtiyaz hakları Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. adına Medya
C’ye satıldı. Medya C, aslında gazetenin yazar kadrosunca kurulmuş bir şirketti ve
ortakları arasında gazeteye dönmeyen bazı yazarlar da vardı.
5 Kasım 1991-8 Nisan 1992 tarihleri arasında yaşanan ve Cumhuriyet’te “Kuvayı Milliye Savaşları” olarak adlandırılan bunalım döneminin en büyük zararı gazetenin
kendisine oldu. Gazetecilikte iyi yetişmiş bir genç kuşağı kaybeden Cumhuriyet,
ekonomik krizi kurduğu vakıf ve CUMOK isimli okur örgütlenmesi ile aşabildiyse
de gazetesinden uzaklaşan genç okurunu tekrar gazeteye bağlayamadı. Büyük medya
gruplarınca birbiri ardıca eski Cumhuriyetçiler tarafından çıkartılan “light Cumhuriyet”lerin de etkisi ile Türkiye’nin en eski gazetesinin tirajı bir türlü 5 Kasım 1991
öncesindeki seviyesine ulaşamadı.
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Devlet ve gazeteci
Metin Aksoy

M

edyadaki çarpıcı ve hızlı değişimin meslek ilke ve değerlerinde yarattığı
aşınma, gazetecilerin yaşam biçimlerine de yansımıştır. Medyanın iktidar ve
devletle ilişkilerinde güç sahiplerinin “sesi” olmasına gösterilen tepki ve eleştiri, öncelikle “köşk gazetecisi” sıfatıyla ifade edilmiştir. Bazı gazetecilerin soyadı ile yakın
ilişkide bulunulan devlet katını simgeleyen “köşk” sözcüğü -her ne kadar Ertuğrul
Özkök bu tanımı ilk kez kendisinin söylediğini belirtse de- “Özköşk” olarak kavramsallaştırılmıştır.1“Mehmetçik gazeteci”, “sivil generaller”, “yalaka gazeteci”, ”yandaş
gazeteci”, “kurye gazeteci”, “yağdanlık”, “brifing gazeteciliği”, “Andıç gazeteciliği”
“embedded (iliştirilmiş) gazetecilik/gazeteci” gibi tanımlamalar da basın tarihine
girmiştir.
AKP iktidarı döneminde ise moda tanımlamalar, “yandaş medya” ve “uçak mürettebatı”, “paralel gazeteciler”, “okyanus medyası” oldu. AKP’yi gözü kapalı destekleyen, iç ve dış politikada “U” dönüşler yapıldığında manşetleriyle anında uyum
sağlayan yayın organları ve gazeteciler için “yandaş medya” ifadesi kullanılırken,
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın yurtiçi ve yurtdışı gezilerine hemen her seferinde
davet edilenler de “uçak mürettebatı” diye anılmaya başlamıştır. Bu durum anında
yeni polemiklere yol açar. Radikal İslamcı Yeni Akit genel yayın koordinatörü Hasan
Karakaya, “Malûm; kedi, uzanamadığı ciğere ‘mundar’ dermiş...” diye alay ettiği
kendilerini eleştiren meslektaşlarının kıskançlık krizi içine girdiklerini iddia etti! 2
“Her devirde, her uçağa’ binen gazeteciler, bugün, TUR’un müdavimi gazetecileri ‘mürettebat’ diye aşağılamaya çalışıyorlar... Bunlar; aslında var ya; o uçağa binebilmek için, adeta ‘ağızlarının suyu’nu akıtıyorlar, ‘Bir TUR da ben binebilsem’ diye
can atıyorlar.”
Yıllarca kol kola “beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söyledikten sonra
AKP’nin Fethullah Gülen’le ölüm kalım mücadelesine girmesinden sonra cemaati
destekleyen gazete ve televizyonlar iktidarın boy hedefi haline geldi; böylece Babıâli iki yeni tabir daha kazandı: Okyanus Medyası ve Paralel Gazeteciler!

1

Hürriyet, 16 Aralık 2001.
Hasan Karakaya, “Siz Evren’in uçağındayken, biz Evren’in mahkemelerinde yargılanıyorduk!”, Yeni Akit, 10 Mart 2015.
Karakaya bu yazıyı yazdıktan 10 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisi sırasında geçirdiği
rahatsızlık sonucu 30 Aralık 2015 günü Medine’de yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni medyada farklı değerlendirmelere konu oldu.
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Gazetecilerin politik ve ekonomik güç sahipleriyle, sağ iktidarların simge
isimleri Menderes, Demirel ve Özal’la, 12 Eylül’de askeri yönetimin generalleriyle, 28 Şubat’ta genelkurmay karargâhının güçlü adları Çevik Bir ve Erol
Özkasnak’la, Ecevit’le ve son dönemde AKP ile kurdukları ilişkiler meslek etiği
açısından gerek kamuoyunda gerekse medya camiasında sorgulanmıştır.

El öpen gazeteci
12 Eylül’ü “huzur ve güven ortamının tesisi” ve “vatanseverlik” adına destekleyen basının sergilediği tutumu, cunta lideri Kenan Evren köşe yazarlarının yazılarından tek tek örnekler vererek Ne demişlerdi? Ne dediler? Ne Diyorlar? kitabında gözler önüne sermiştir.312 Eylül döneminde basının durumunu simgeleyen en çarpıcı
olay Şeyhülmuharririn (en büyük yazar, anlamında) Burhan Felek’in 18 Kasım 1980
günü İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyareti sırasında darbenin başı Kenan Evren’in elini öpmesidir.
Evren, basın camiasında büyük yankı yaratan bu olaya değinirken “...birbirimizin
ellerini öpmüştük. Fakat bu bir el öpme değil, bir kucaklaşmaydı. Ama onu öyle tefsir ettiler. Büyüklerin elini öpmek bizde gelenektir (...) bir riya kabul edilmemelidir”
diye savunma gereği duymuştur.4Turgut Özal’ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı
sırasında “Köşk”te pijamayla oturarak yaptığı gece yarısı sohbetleri de gazetecipolitikacı ilişkileri bağlamında sorgulanmış, büyük tepki almıştır.
Ethem Sancak’ın aşkı
Devlet ve gazete/gazeteci arasındaki ilişkilerin en çarpıcı örneği ise AKP döneminde yaşanmıştır. İktidarın desteği ile ESMEDYA adıyla gazete ve televizyonlardan oluşan bir imparatorluk kuran Ethem Sancak, AKP’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığını kamuoyu önünde “Ona anam, babam, eşim çocuklarım feda
olsun” sözleriyle dile getirmişti.5 Bu sözlerinin üzerinden dört gün geçtikten sonra
Sancak, bir televizyon programında Erdoğan’a olan sevgisini anlatırken de “Dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe de aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde
Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm
ki, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor…” demişti.6
Kuryelik yapan gazeteciler
Gazetecilerin politikacılarla ilişkilerinde en sorunlu konuların başında ise “siyaset
erbabı” ya da örgüt liderleri arasında arabuluculuk yapmalarıdır. Bu işe soyunan ga3

Kenan Evren, 12 Eylül’den Önce ve Sonra… Ne Demişlerdi? Ne Dediler? Ne Diyorlar?, İstanbul, Milliyet, Eylül 1997.
Erbil Tuşalp, 12 Eylül Tutanakları-Bin Tanık, Dost Kitabevi, 1986, s.9-12.
5
http://t24.com.tr/haber/ethem-sancak-anam-babam-cocuklarim-sana-feda-olsun-erdogan,296269 (Erişim tarihi: 11 Mayıs
2015)
6
https://t24.com.tr/haber/ethem-sancak-erdogani-gordukce-asik-oldum-boyle-bir-ilahi-ask-iki-erkek-arasindaolabiliyor,296777(Erişim tarihi: 15 Mayıs 2015)
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zeteciler kamuoyunda ya da meslektaşlarınca “kuryelik”le suçlanmışlardır.
Özal’ın Kürt sorununa yönelik arayışları sırasında Irak’taki Kürt liderlerin görüşlerini kendisine aktardığı için gazeteci Cengiz Çandar “Kuryelikle” suçlanmıştır.
Sabah Genel Yayın Yönetmeni Zafer Mutlu da 1995’te DYP-CHP koalisyonunun
gerçekleşmesi için Tansu Çiller ve Deniz Baykal arasında “kuryelik” suçlamasına
muhatap olmuştur. Hürriyet yazarı Emin Çölaşan da Uğur Mumcu ile 1991’de DYPSHP koalisyonunun kurulmasında aracılık yaptıklarını şöyle anlatmaktadır. 7
“O günlerin koşulları altında düşünüyoruz. En uygunu DYP-SHP koalisyonu
olacak. Milyonlarca insanımız böyle düşünüyor. Rahmetli arkadaşım Uğur Mumcu ile bir girişimde bulunuyoruz. O sırada DYP’nin ikinci adamı (halasının oğlu)
Hüsamettin Cindoruk, SHP’nin ise Hikmet Çetin. Dört aile, bir gece bizim evde
toplanıyoruz. Evde olacak kadroyu Cindoruk ve Çetin de biliyor. Tabii ana konuyu, ne konuşulacağını da!.. Sonra öğreniyoruz, bize gelmeden önce her ikisi de liderlerinden, Demirel ve İnönü’den izin ve görüş alıyorlar. Uğur ve ben onlara güvence veriyoruz... Bu toplantıdan kimseye söz etmeyeceğiz, yazmayacağız, gazetecilik yapmayacağız. Tamamen özeldir. Konuşulanlar, bizim açımızdan orada kalacaktır (...) Evet, ilk harcı bizim evde ve çok iyi niyetle koymuştuk (...) Devleti
yine ‘devlet’ yapacaktık”.
Çölaşan, DYP-SHP koalisyonunun kuruluşuna ilk harcı atan ve iki parti arasında
aracılık yapan bir gazeteci olmasına karşın Cengiz Çandar’ı “‘Zekeriya’ kod adıyla
Filistin gerillası olarak görev yapan, sonra Turgut Özal’la bazı Kürt liderler arasında
kuryelik görevini üstlenen” diye suçlayabilmiştir!8Emin Çölaşan’ın bir başka yazısı
da Türk medyasında devlet-gazeteci ve gazetecilik ilişkilerine damgasını vuran bir
anlayışı yansıtması açısından önem taşımaktadır.9
“Bir gün Uğur Mumcu ile birlikte zamanın Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’le konuşuyoruz. Güreş Paşa makamında, Şemdinli ve yöresinin PKK’nın elinden nasıl ve hangi yöntemlerle kurtarıldığını bize güvenip -yazmamak koşuluylaanlatırken işin vahim boyutunu bir kez daha anlıyoruz. O dönemde olup bitenlerin
pek çoğunu bugün bile bilmiyoruz. İşte bu ortamda bazı gazeteciler türüyor ve
‘gazetecilik’ yapma hevesine kapılıyor. Bunlar için birinci koşul, Şam’da yaşamakta olan Apo ile söyleşi yapmak!”
“Kuryelikle” suçlanan bir başka gazeteci de Turkish Daily News’un genel yayın
yönetmeni ve başyazarı İlnur Çevik olmuştur. Çevik’in Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel adına Amerikalı yetkililere mesaj götürdüğü iddia edilmiştir.10

7

Emin Çölaşan, “Ne Umutlar Bağlamıştık!”, Hürriyet, 21 Eylül 1995, s.5.
Emin Çölaşan, “Şemdin Öterken”, Hürriyet, 26 Nisan 1998.
9
Emin Çölaşan, “Asker Haksız mı?”, Hürriyet, 4 Kasım 2000, s.5.
10
Tempo, S.50, 14 Aralık 1994, s.30-33.
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Fehmi Koru’nun kuryeliği
Basın tarihinin ses getiren son “kuryelik” olayı AKP-Cemaat kavgası sırasında
yaşanmıştır. Fethullah Gülen ve AKP’ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Fehmi Koru,
olay, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından deşifre edildikten sonra
yazdığı kitapta “Bir mektup taşıdım…” başlığı altında Ankara-Pensilvanya arasında
geçen kuryelik macerasını tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır.11
Cemaatle AKP iktidarı arasında iplerin koptuğu 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nun patlak verdiği günün hemen ertesinde, bir öğle vakti, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den gelen telefonla Koru’nun kuryelik macerası başlamıştır!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayı ile Pensilvanya’da Fethullah Gülen’le
görüşüp Cumhurbaşkanı Gül’e hitaben yazdığı mektubu 24 Aralık günü kendisine
elden teslim etti; Başbakan Erdoğan’la görüşeceği gün ise 25 Aralık Operasyonu
başlar. Ve Koru, kuryelik macerasının sonucunu “İlk arabuluculuk deneyimim: Fiyasko” sözleriyle noktalamaktadır.
Devlet-basın ilişkilerini en çarpıcı biçimde gözler önüne seren bir başka olay,
90’lı yılların başında ortaya çıkmıştır. Süleyman Demirel, yedinci kez başbakanlık
koltuğuna oturduktan bir süre sonra kamuoyu İLKSAN skandalı ile çalkalanmaya
başlar.
“Ben verdim!” anlayışı
Türkiye’de tek parti ve DP iktidarları sırasında da daha sonraki dönemlerde de
sıkça görülen devlet tarafından basına sağlanan kolaylık ve menfaatlere ilişkin örneklerin yeni bir versiyonudur aslında yaşanan skandal!..
Tercüman’ın sahibi Kemal Ilıcak’ın aracı olduğu arsa alımı için İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na (İLKSAN) 1993 yılında bütçeden 60
milyar lira ödenmiştir. Başbakan Demirel, tepkileri Meclis kürsüsünden hafızalara
kazınan “Hiç kimsede bir şey aramayın, ben verdim” sözleriyle yanıtlamıştır. Kemal
Ilıcak’ın yaşamını yitirmesine neden olan skandal, medya-iktidar ilişkileri açısından
dramatik bir olay olarak basın tarihine geçmiştir.12
Refahyol iktidarının yıkılmasıyla sonuçlanan 28 Şubat sürecinde medyanın üstlendiği rol gazetecilik mesleğinde ağır yaralar açmıştır; 28 Şubat sürecinde stratejik
bir yer tutan “genelkurmay brifingleri”yle belirlenen yayın politikaları doğrultusunda
atılan manşetler, devlet yönlendiriciliğindeki gazeteciliğin somut örnekleri olmuştur.
Brifing gazeteciliği!
28 Şubat sürecinin güçlü isimlerinden dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri
11

Fehmi Koru, Cemaat’in Siyasetle Sınavı/Ben Böyle Gördüm, İstanbul, Alfa, 2016, s.13-39.
Ayrıntılar için bakınız: Metin Aksoy, Gazetecinin Yaşamı, Çağdaş Gazeteciler Derneği, 1999, s.63.
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Tümgeneral Erol Özkasnak, sonradan Hürriyet Ankara Temsilcisi Sedat Ergin’le
girdiği tartışmada, bir haberin kaynağını araştırmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada o yıllarda atılan manşetlerin perde arkasına ilişkin şu ipucunu vermektedir. 13
“O dönem generallere yaranmak için herkesi ihbar edenler şimdi aslan kesildi... O dönemde Genelkurmay karargâhıyla çalışabilmek için askeri kaynaklı haber kırıntılarını bile manşet yaparak komutanlara yaranmaya çalışan, karargâh bir
şey söylemeden haber kaynaklarını ihbar eden kalemler, bugün benim kaynak soruşturması yaptığımı iddia eden kalemlerdir”.
Türk basınının yayıncılık gelenekleri arasında “Genelkurmay brifingleri” önemli
bir yer tutmaktadır. Toplumsal yaşamı derinden etkileyen Kürt sorununa yönelik
strateji ve politikalarla uyumlu bir yayıncılık yapması amacıyla medyanın yönlendirilmesi, bu brifinglerle sağlanmaktadır. Sansür ve sürgün (SS) kararnameleri olarak
bilinen Kanun Hükmündeki Kararnameler ile Terörle Mücadele Kanunu’nun çıkarılmasından önce 6 Nisan 1990 ve 3 Aralık 1990 tarihlerindeki “Terör ve Kontrgerilla”, Çiller’in başbakan olmasıyla birlikte 11 Temmuz 1993’de basın patronları ve
genel yayın yönetmenlerinin bilgilendirildiği yeni “Terörle Mücadele Konsepti” ve
Refahyol’u hedef alan 29 Nisan 1997’de medya yöneticilerine verilen 28 Şubat’ın
ünlü “irtica” brifingleri ile Babıâli devlet tarafından “hizaya” getirilmiştir! 14 Söz konusu brifinglerden sonra medyanın genel yayın politikalarında önemli dönüşümler
yaşanmıştır.
“Terör ve irticaya karşı yürütülen mücadele” sırasında hukuk devleti ve insan
haklarını göz ardı eden uygulamalar ve ihlallere hoşgörülü yaklaşıldığı, gazetecilik
duyarlılığıyla hareket edilmediği gözlemlenmektedir. Gazeteler bu süreçte Güneydoğu’da öldürülen kendi muhabirlerine bile sahip çıkmamışlardır. Sabah’ın 23 Mart
1992’de Nevroz kutlamaları sırasında İzzet Kezer’in Cizre’de öldürülmesinden dolayı Başbakan Demirel ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan’ı sorgulaması gerekirken tam tersine manşetleriyle göklere çıkarttığı görülmektedir.15
MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, 24 Nisan 2000 tarihinde gazetecilerle olan ilişkilerine yönelik suçlamaları yanıtlarken iki yıldır basının yöneticileriyle, kendilerine
göre çok yararlı sohbet toplantıları yaptıklarını belirtmekte ve devletin basını yönlendirdiğini açıkça ifade etmektedir. 16
“Haber olarak yazılmamak kaydıyla, bilhassa terör ve servis karşı çalışmalarımız
13

Milliyet, 14 Ocak 2001.
Milli Güvenlik Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından medyaya yönelik brifinglerin ayrıntılı dökümü için bkz.
Metin Aksoy, Gazetecinin Yaşamı, s.68, 95. Ferit İlsever brifing gazeteciliğinin basın özgürlüğünün bir numaralı katili olduğunu düşünmektedir. “Brifing Gazeteciliği”, Aydınlık, 13 Temmuz 1993.
15
Metin Aksoy, “Manşetlenen İnsan”, Türkiye İnsan Hakları Hareketi-2000 Konferansı, Yayına Hazırlayan Gül Erdost,
Ankara, TİHV Yayınları, 2003, s.263-316.
16
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000-2001 Çalışma ve Hesap Raporu, s.98-100; Zaman, 25 Nisan 2000.
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hakkında kendilerini bilgilendirmeye çalıştık. Bu toplantılar, medyanın bazı konularda gerçekleri bilmesi ve ona göre yorum yapması amacına yönelikti ve amacına
ulaşmıştır (a.b.ç.)”
Türk medyasında “etik sapma” olarak nitelendirilebilecek brifing geleneğinin tek
taraflı olmadığı görülmektedir. Gazeteciler de devleti “brife” etmektedirler. Turkish
Daily News Genel Yayın Yönetmeni İlnur Çevik gazeteci olarak verdiği bir brifingi,
ülkesine karşı bir görevi yerine getirmenin huzurunu duyarak anlatmaktadır.17
“Apo (Abdullah Öcalan) İsmet’i (İmset) istedi. Biz de gönderdik. Cengiz Çandar
da gitmişti. Döndüklerinde Çandar, Özal’a brifing verdi. Bunun üzerine ben İsmet’e
‘Gel biz de Demirel ile İnönü’ye bir brifing verelim’ dedim. Ona brifing verdirttim”
(Tempo, 14 Aralık 1994).
Radikal yazarı iken “İlişkilerimdeki mesafeyi hep haberci kimliğimin gerektirdiği
ayarda tutarım” diye övünen Kanal D haber sorumlusu Tuncay Özkan da
(tuncayozkan.com) adlı kendi internet sitesinde yer alan asker üniforması giyerek
verdiği “Abdullah Öcalan’ın Yakalanmasıyla İlgili Konferans”ta silahlı kuvvetler
mensuplarını bilgilendirmiştir. 18
1999-2002 arasında iktidar-medya ilişkisinin odağı Başbakan Bülent Ecevit olmuştur. Özelleştirme, enerji ihaleleri ve RTÜK üçgeni içindeki medya patronlarıyla
hükümetin uyumlu ve yakın işbirliği, ekran ve gazete sayfalarında Ecevit’e verilen
açık destekle yansımıştır. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Ecevit’le
arasında “Anayasa fırlatma”dan çıktığı iddia edilen “devlet krizi”nin sorumlusu olarak ilan edilmiştir. Gazete manşetleri, kendilerini medya patronlarının çıkarlarını
korumakla görevli sayan genel yayın yönetmenlerince ustalıkla atılmıştır.
Patron çıkarları, atılan manşetlerin dışında, doğrudan ticari ilişkilere müdahale
edilerek de korunmaya çalışılmıştır. Hürriyet genel yayın yönetmeni Ertuğrul
Özkök’ün dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner’le yaptığı Aydın Doğan’a ait karton
fabrikasının sorunuyla ilgili telefon görüşmesinin tutanakları, medyanın içinde bulunduğu durumu sergileyen önemli bir belgedir.19
AKP iktidarı döneminde polis tarafından gerçekleştirilen dinlemelerde kamuoyuna sosyal medya üzerinden yansıtılan “Alo Fatih” ve “Azarlanarak ağlatılan medya
patronu” TAPELER’i gazeteci-devlet ilişkilerinde yaşanılan ibret verici örnekler
olarak tarihteki yerini almıştır.

17

Tempo, 14 Aralık 1994, s.30-33.
Metin Aksoy Özel Arşivi.
19
Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki 1998/835 ve 1998/865 Esas Sayılı Dava Dosyaları
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Metin Aksoy

Y

eni medya düzeni, sahiplik yapısındaki değişimle birlikte mekânsal olarak da
bir göçe sahne oldu. Önce Sabah (29 Kasım 1990) daha sonra da Hürriyet(6
Ekim 1993) ve Milliyet (1 Mayıs 1993-Künye 23 Ağustos 1993’te Cağaloğlu yerine
İkitelli olarak değişti) Babıâli’den ayrıldılar.
İkitelli’deki görkemli Medya Plaza, öncelikle yükselen değerlerin temsilcisi olma
iddiasındaki Sabah’ın yeni imajıyla simgeleştirildi. Sabah’ın bu görkemli plazası
“medya fabrikası”na benzetilirken Milliyet’in Bağcılar’daki Doğan Medya Center,
Hürriyet’in Güneşli‘deki Medya Tower “Centerleri”nin görenlerde ilk bakışta kaba
bir saldırganlık ve meydan okuma hissi yarattığı ifade edilmektedir. 1 550 milyar liraya mal olan 30.000 metrekarelik bir alana sahip Doğan Medya Center “21. yüzyıl
medya üssü olarak” değerlendirilmektedir.
Milliyet’in 1992 yılındaki genel yayın yönetmeni olan Umur Talu, Aydın Doğan’a “kulaklarımdan para fışkırıyor” dedirten Birinci Ansiklopedi Savaşı’ndan elde
edilen büyük kâr sonucu hem Doğan Medya Center’ın hızla bitirildiğini hem de Hürriyet ve Dışbank’ın satın alındığını anlatmaktadır.2
“İkitelli” adıyla özdeşleşen bu “medya üsleri”nin “komutanları” bu mekânlara
yönelik esprilere bile tahammül edemediler. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Başkanı Nail Güreli, “İkitelli”yi çağrıştıran “Babıâli Çiftetelli Oldu” esprisi yüzünden Radikal genel yayın yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz’ın ağır eleştirisine uğramıştır. Doğan Medya Grubu’nun önemli isimlerinden Yılmaz, modernliğin simgesi olarak gördüğü İkitelli’yi hafife alan TGC’yi emekliler kulübü olarak niteler.3
90’lı yıllar medyanın gücünü simgeleyen ancak mesleki değerleri yok eden plazalarla anımsanacaktır. Basında yarım asırdır kalem oynatan Altemur Kılıç, Babıâli’den insanı göz ardı eden görkemli plazalara geçişin yarattığı meslek ilişkilerindeki
değişimi şöyle ifade etmektedir.4
“...Türk basınının artık bugün yerinde yeller esen geleneksel Bab-ı Alisinde bizler
‘kırk kişi idik’ ve hepimizi bir meslek dayanışması içinde tanırdık. Bugün ise o yeni
1
İsmail Atlas, “Yeni Mekânlar: Medya Fabrikalarına Bir Yenisi Medya Plaza”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar,
(Yay. Haz. Korkmaz Alemdar, TÜSES Vakfı - Afa Yayınları,1999, s.241-243.
2
Umur Talu, “Pekiyi Neden Satın Alınamadım?”, Star, 24 Nisan 2002.
3
Mehmet Y. Yılmaz, “Gazeteciler Cemiyeti’nde Çiftetelli”, Radikal, 21 Nisan 1998.
4
Altemur Kılıç, “Medya: Dün ve Bugün”, Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı II, Eylül-Ekim 1996, s.427-429.
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otel lobileri kadar büyük ve lüks binalarda çalışanlar, hatta aynı kattakiler birbirlerini
bile tanımıyorlar!”
Gerçekten de daha sonra işine son verilen yazar Zeynep Atikkan, Hürriyet’te
üçüncü katta oda komşusu Tekin Aral’ın ölümü üzerine yazdığı yazıda, plazalardaki
gazeteci ilişkilerinin yok oluşunu doğrulamaktadır:5
“O kadar sessizce gelip giderdi ki yan odaya Tekin Aral! Bir gün kapımı çalıp
da kitabını uzattığı zaman, o sessiz ve nazik komşumun Tekin Aral olduğunu anladım. Gene sessizce süzülüp ayrıldı aramızdan. Mizahını yazılarından tanıyordum, mesafesini ve nezaketini de çalıştığımız binanın üçüncü katındaki komşuluk
ilişkilerinde keşfettim”
Radikal yazarlarından Hakkı Devrim de plazalara ısınamayanlar arasındadır.6
“Her birinde bin küsur kişiden fazla insanın çalıştığı, bu içinde bulunduğumuz
binalara ısınamayanlardan biri de benim. Kimse gocunmasın, çok yüksek aylıklarla bu binaların üst katlarında çalışanların zihniyetini de benimseyemedim. Çok
müşkülde kalan, gönülden yaralanan arkadaşlarımızın derdine ortak olamadığımız
için üzülürken, ben, büyüklüğü binalarda, yüksek ücretlerde ve bunların zorunlu
kıldığı daha çok, daha çok satışlarda aramayacak basın anlayışına bir an önce dönülmesini özlüyorum.”
Sabah’ın Yayın Koordinatörü Can Ataklı da insanın yerini binanın aldığı değişimi, ancak 10 yıl sonra İkitelli’den Nişantaşı’na taşındıklarında fark edebilmiştir.7
“Bir itirafta bulunmak istiyorum. İkitelli’deki binamız bir uzay üssünü andırıyordu, teknoloji harikasıydı, her şeyimiz vardı, lokantasından sağlık merkezine
kapalı yüzme havuzundan berberine kadar. Ama pek sevemedim. Mecidiyeköy’ü
hep özledim (...) Mecidiyeköy’de kimsenin aklına bina gelmezdi. Çünkü hayatımızda binanın önemi yoktu. O zaman insanlardan konuşurduk. İkitelli’de ise binanın özellikleri öne geçti. (...) İkitelli’deki bina hepimizi bozdu. Bir kere birbirimizden uzaklaştık (...) o eski sıcak ilişkiler de bitti. Şimdi Nişantaşı’ndayız. (...)
Sanki burası daha sıcak olacak. Sanki eskisi gibi olacağız yeniden. Bilmem. Hayali bile güzel.”
Ataklı’nın hayali gerçekleşmeyecek, bu satırları yazdıktan bir süre sonra kader
birliği yaptığı genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu ile yolları ayrılacak, işine son verilecektir. Plazada yaşayan bir gazetecinin Cezmi Ersöz’ün gözlemleri ise muhabirin
acı dramını sergilemektedir. 8
“İkitelli’de yaşayan insanlarda çok büyük depresyon gördüm. Büyük bir mutsuzluk gördüm. Dışarıda sigara içerek bekleşirdik (...) Binanın büyüklüğü, sevim5

Hürriyet, 25 Nisan 1999.
Radikal, 4 Mart 2001.
7
Sabah, 1 Ağustos 2000.
8
Ümit Otan, Bâbıtelli, İzmir Kitaplığı,1995, s.140-141.
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sizliği, cam mekânlarda, o mekanik ortamlarda kimsenin kimseye dost olmadığı,
herkesin her an birbirine düşman olabileceği bir ortamda, o yüreklerin çaresizliğini ve mutsuzluğunu gördüm. Güzel yemekler, şık ışıklandırmalar, pahalı mekânlarda zavallı, fakir ruhları gördüm.”
Medyadaki yapısal ve içerik değişimi sonucu mesleğin değerlerine ve haber ilişkilerine yabancılaşan, plazaların camlı mekânlarıyla çevrili gettolarına hapsolan gazetecilerin toplumdan koptuğu görülmektedir.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Olivium Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Magazin
Gazetecileri Cemiyeti’nin Altın Objektif Ödülleri gecesinde jüri başkanı olan Hürriyet
genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün yaptığı konuşma bu kopukluğun bir itirafı
olmuştur.
“Buraya gelmeye hazırlandığım sırada, Milliyet’i yöneten Mehmet Yılmaz bana telefon açtı. Meğer o, erkenden gelip oturmuş salona. Dedi ki: ‘Hemen gelmelisin. Çünkü Zeytinburnu’nun orta yerinde meğer iki Akmerkez varmış da haberimiz yokmuş. Mutlaka gelip görmen gerekir burayı. Ben çok etkilendim. Sen de
gör, bak neleri başarmışlar…Gelip görünce hak verdim arkadaşıma. Biz medya
plazalarda oturup buraları görmeden yaşıyormuşuz meğer!”
Geceye katılan Sabah yazarı Savaş Ay, bu sözler üzerine hemen arka masada oturan gazeteci Uğur Dündar ve sanatçı Kayahan’a “Hey ağabeyler şu işe bakın. Türkiye’nin iki büyük gazetesinin genel yayın yönetmenleri, (medya plazaların yanı başındaki) Zeytinburnu’nu bilmediklerini itiraf ediyor!..” diye seslenmekten kendini
alamadığını yazmaktadır.9
Hem Yaşadım Hem Yazdım kitabını10“Yepyeni heyecanların, yepyeni coşkularımın nedeni ve kaynağı, sevgili kardeşim ve müdürüm” dediği Zafer Mutlu’ya ithaf
eden Mete Akyol, Sabah’ta işine son verildiğini elektronik kartı kapıyı açmadığında
anlayacaktır. Yükselen değerlerin temsilcisi olduğunu söyleyen medya kuruluşu,
deneyimli gazetecilerini bile kendilerine haber verme gereği duymadan işten uzaklaştırma yöntemini plazalarda gerçekleştirmeye başlamıştır.

9

Savaş Ay, “Medya Plazalarından Zeytinburnu Gözükmez mi?..”, Sabah, 3 Nisan 2004, s.16.
Mete Akyol, Hem Yaşadım Hem de Yazdım, Yılmaz Yayınları,1993.
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ekelleşme sürecinde, özellikle 1980 sonrası, siyasi mücadeleler, rekabet ve promosyonun neden olduğu gruplar arasında güç gösterisine dönüşen medya savaşları yaşanmıştır. Cumhuriyet ve Tercümanarasında 1980 sonrası Uğur Mumcu’nun
sürdürdüğü kavga, 12 Eylül’ün hesaplaşması olarak değerlendirilebilir.
Basında liderliğe soyunan Sabah, sırasıyla Güneş (1987), Hürriyet (1987, 1991,
1992, 1993, 1995), Tercüman (1993), Milliyet (1992, 1993, 1995) gazeteleriyle medya savaşına girmiştir. Hürriyet, Milliyet ve Sabah arasında 1992-1993 yıllarında kamuoyunda büyük yankı yaratan “Ansiklopedi Savaşları” yaşanmıştır.
Uzanlar’ın 1993’te Hürriyet ve Show TV, 1999’da da Doğan ve Bilgin gruplarıyla reklam pastasının bölüşümü yüzünden girdiği savaşta karşılıklı suçlamalar doruk
noktasına çıkmıştır. YeniŞafak’ı çıkaran AlbayrakŞirketler Grubu ile Doğan ve Bilgin grupları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan ihaleler ve RTÜK
yasasının değiştirilmesinden kaynaklanan savaş 2000 yılında başlamış 2001’de de
sürmüştür. AKP iktidarı öncesindeki son savaş Uzan-Doğan grupları arasında Temmuz 2001’de patlak vermiştir. AKP Döneminde de özellikle Ergenekon/Balyoz davaları ile 17/25 Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları sırasında yeni medya savaşları
yaşanmıştır.
İlk cephe - Medya savaşlarının 1980’li yıllarda açılan ilk cephesinde Cumhuriyet
- Tercüman arasındaki kavgaya tanık olunmaktadır. Yazar Uğur Mumcu’nun sürdürdüğü, 1979’da yoğunlaşan daha sonra 80’li yıllarda devam eden Cumhuriyet - Tercüman savaşı 12 Eylül’le hesaplaşmanın da bir parçası olmuştur.
Mumcu, Kemal Ilıcak’ı ortağı bulunduğu MİSTAŞ firmasının Şili’de darbe yapan
Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi (ITT) ile ilişkili olduğunu belirterek Tercüman ve yazarlarını “çokuluslu şirket milliyetçisi” olmakla suçlamaktadır.
Ilıcak için “tüccar gazeteci” sıfatını kullanan Mumcu, Tercüman yazarları tarafından “kışkırtıcı ajan”lıkla Cumhuriyet de “Cağaloğlu’nun Pravdası” diye suçlanmaktadır.1
İkinci cephe - Medya savaşlarının ikinci cephesinde Sabah - Hürriyet arasındaki
kavgalar vardır; ilk kavga 1987’nin Aralık ayı başında çıkmıştır. Hürriyet’te çıkan
1

Uğur Mumcu, Polemikler, um:ag Vakfı Yayınları, 1998; Uğur Mumcu, Gazetecilik, um:ag Vakfı Yayınları, 1998.
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adı altın ve döviz kaçakçılığına karışan Yaşar Aktürk’ü suçlayan “Küçük Hikmet
Cinayetinde Mafya Parmağı” manşeti kavganın nedeni olmuştur. Yaşar Aktürk’ün
Hürriyet’i suçlayan ilanını basan Sabah’a Çetin Emeç büyük tepki göstermiş; Güngör Mengi de doğrudan Erol Simavi’yi hedef almış, sonuçta her iki gazete kılıçları
çekmiştir.
Sabah’ın 4000 konutluk bir projede Hürriyet’in vatandaşı mağdur ettiği iddialarına Genel Koordinatör Çetin Emeç, “İt ürür, kervan yürür” diye yanıt verince kavga
alevlenir; ancak 28 Eylül 1988 günü Dinç Bilgin ve Erol Simavi’nin birlikte yedikleri yemekle noktalanır.2
İkinci Sabah-Hürriyet kavgasıise üç yıl sonra çıkacaktır. Hürriyet, ekonomik sıkıntıya düşmesi nedeniyle Sabah’ın yüzde 10 hissesini Çukurova Grubu’na sattığını
“Basın Dünyasında Bomba” manşetiyle duyurmuştur. Sabah tepkisini “Zavallı Hürriyet” yazısıyla yanıtlamış, Hürriyet’in bu tür yayınlarının basın dünyasında liderliğini kaybetmesinden kaynaklandığını ileri sürmüştür.3Hürriyet de Sabah’ın zor durumda olduğunu yineleyip erteletmeye çalıştığı vergi borçlarının su yüzüne çıkmasından, telaşa düştüğünü yazmıştır.
Üçüncü Sabah-Hürriyet kavgası Aydın Doğan grubundan Milliyet’in de katılımıyla 24 Ekim 1992 günü resmen başlamıştır! “Birinci Ansiklopedi Savaşı” adıyla
anılan bu kavgaya medya tüm ağır toplarıyla katılmış, siyasiler de işin içine sokulmuştur.
Gazetelerin ünlü köşe yazarları, siyasi partilerin liderleri televizyon ekranlarında
“Benim ansiklopedim daha iyidir!” reklamlarında rol almışlardır.
Sabah 28 Ekim’de Meydan Larousse, Hürriyet, 21 Kasım’da Ana Britannica,
Milliyet, 22 Kasım’da Büyük Larousse ansiklopedilerinin kuponlarını vermeye başlayarak bir yıl kadar sürecek savaşa girdiler.
Bu savaşta Hürriyet Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Yılmaz, “Sabah’ta ahlak kaygısı yok”“Zafer Mutlu en şişman gazeteci” suçlamalarında bulunurken; Sabah genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu da TV reklamlarına çıkan Hürriyet
yazarları Mümtaz Soysal ve Oktay Ekşi’yi okurlarını kandırmakla, “en büyük benim” diyen Milliyet’i ise “Utanmadan en büyük diyor...” diye suçlamıştır.
“Birinci Ansiklopedi Savaşı” üç gazeteye toplam bir trilyon liraya mal olmuştur.4
Birinci Ansiklopedi Savaşı’nın galibi ise Milliyet olmuştur. Milliyet 1992’de 398 bin
742 olan günlük net satışını neredeyse üç katı bir artışla 917 bin 700’e çıkarmıştır.
Hürriyet’in 165 bin 530’lık bir artışla gerçekleşen net günlük satışı 792 bin 469’dur.
2

Nazlı Ilıcak, Özal Döneminde Medyanın İçyüzü-Yazarlar Kavgalar, Yedirenk Yayıncılık, 2000, s.141.
Sabah, 30 Ağustos 1991.
4
Nokta, 29 Kasım-5 Aralık 1992, s.60-64.
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Sabah ise 769 bin 839’luk günlük net satıştan 798 bin 654’lük bir sayıya ulaşmıştır.5
Dördüncü Sabah-Hürriyet-Milliyet (Bilgin-Simavi-Doğan) kavgasıya da“İkinci
ansiklopedi savaşı”henüz birincisinin külleri soğumadan 1993’ün sonlarına doğru
ilk sinyallerini vermeye başlamıştır.
Uzan grubuyla reklam pastasının paylaşımı yüzünden büyük bir kapışmaya giren
Hürriyet’in ansiklopedi savaşından sonra, 1 Eylül’den itibaren bir yıl süreyle, promosyon yapılmamasına ilişkin protokolü ihlal ettiğini öne süren Sabah, 12 Ekim’de
5 milyon dolarlık tazminat davası açmıştır. Sonuçta Hürriyet, Sabah ve Günarasında
imzalanmış olan protokol da iptal edilmiştir.6 Kılıçlar yeniden çekilir, Hürriyet ve
Milliyetİkinci Ansiklopedi Savaşı’nı başlatırlar. Sabah bu kez kuponsuz herkese
Grolier International Americana Ansiklopedisi’nin ilk cildini vererek gecikmeli de
olsa savaşa girer.7
“...Ansiklopedi kavgası sırasında, rakip gazetelerin verdikleri ansiklopediler
yerlere atıldı. Amerika’ya gidilip verilen ansiklopedilerin sahte olduğu ispatlanmaya çalışıldı. Köşe yazarları, arkadaşlarıyla yaptıkları çok özel konuşmaları banda kaydederek, manşet haber hazırladı. Yine köşe yazarları, birbirlerini yalancılıkla, komplekslilikle, ilkesizlikle, saldırganlıkla, şımarıklıkla, küçüklükle suçladılar.
Verdikleri ansiklopedilerin, macro, micro, yavru olduğunu ispatlamaya çalıştılar.
Gazeteler verdikleri ansiklopedilerdeki yanlışları bularak, gazetelerde tam sayfa
yayınladılar”
İkinci Ansiklopedi Savaşı’nı bu kez Hürriyet kazanmıştır. Hürriyet’in 1994 yılı
tirajı 909 bin 367’ye çıkarken Milliyet’in tirajı üç kata yakın düşüşle 383 bin 846,
Sabah’ın satışı 166 bin 746 azalarak 631 bin 908 olmuştur.8
Beşinci Sabah-Hürriyet (Bilgin-Doğan) savaşı ise Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz
arasında geçen siyasi mücadelenin doruk noktasına çıktığı 1995’in sonbahar aylarında başlamıştır. Hürriyet’in televizyon promosyonuyla tirajı bir milyonun üzerine
çıkan, Sabah’ın basıp dağıttığı Akşam’ı hedef almasıyla cephe genişlemiştir.9 Kıran
kırana geçen savaşa Hürriyet’le birlikte Doğan Grubu’nun başta Milliyet olmak üzere
diğer gazeteleri Meydan ve Posta da katılmıştır.
Çiller ve Yılmaz da kavganın göbeğindedirler. Sabah“şantajcılık - satılmışlıkla”
ve Mehmet Ali Ilıcak’ı “kiralık katil olarak kullanmakla”, Genel Yayın Yönetmeni
Zafer Mutlu “DYP-SHP liderleri arasında kuryelik yapmakla”; Akşam, “Sabah’ın
tetikçisi” olmakla”, Aydın Doğan “Dış Bank’ı ucuza kapatmakla” suçlanırlar. Dinç
5

Çiler Dursun - Korkmaz Alemdar, “Medya Dünyası”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Yay. Haz. Korkmaz Alemdar, TÜSES Vakfı - Afa Yayıncılık, 1999, s.135.
6
Milliyet, 13 Ekim 1993.
7
Cumhuriyet, 8 Ağustos 1995.
8
Çiler Dursun - Korkmaz Alemdar, a.k., s.135.
9
Hürriyet, 19 Ekim 1995; Akşam 21 Ekim 1995.
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Bilgin ve Aydın Doğan’ın 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nden kısa bir süre önce
anlaşmaya varmaları ile savaş sona erdirilir. Akşam ise bir süre sonra kendi matbaasını ve dağıtım şirketini kurarak yoluna devam edecektir.
Üçüncü cephe- Medya Savaşlarının üçüncü cephesinde Sabah-Güneş kavgası 31
Aralık 1986 Yılbaşı gecesi Tercüman muhabiri Asım Ertan’ın dövülmesi olayı ile
başlamıştır. Tercüman ve Bulvar gazeteleri de kavganın tarafları arasında yer almışlardır. Sonunda yargı kararıyla Güneş patronu Mehmet Ali Yılmaz’ın Ertan’ı dövmekten suçlu bulunması üzerine kavgaya nokta konulmuştur.10
İkinci Sabah-Güneş kavgası“İhaleci Genel Yayın Müdürü Kim?” manşetiyle
patlak vermiştir.11Güneş Genel Yayın Müdürü Mehmet Barlas, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne ait iki ihalede patronu müteahhit Mehmet Ali Yılmaz için devreye
girmekle suçlanınca, Bilgin ailesinin örtülü ödenekten para alarak matbaa kurduğunu, İzmir’in Yunan işgali altında olduğu yıllarda Selanik’te Yeni Asır’ı çıkartmaya
devam ettiğini yazarak kendini savunmuştur.12Sabah’ın yanıtı dört gün sonra gelir:
Mehmet Ali Yılmaz’ı Kürt İdris (Özbir), İnci Baba (Mehmet Nabi İnciler) ve Dündar
Kılıç’la birlikte gösteren, orijinal kopyasının devletin gizli arşivinde bulunduğu belirtilen bir fotoğrafın şu resim altıyla birlikte yayımlandığı görülmektedir. 13
“‘Arkadaşını söyle bana, kim olduğunu söyleyeyim sana’ Yukarıdaki fotoğrafı bu
atasözünden daha iyi yorumlayacak bir cümle olabilir mi? Bir tarafta Güneşsahibi,
müteahhit, Büyük Ankara Oteli kumarhanesi işleticisi ve Mehmet Barlas’ın patronu
Mehmet Ali Yılmaz, bir tarafta Kürt İdris, İnci Baba ve Dündar Kılıç... Gazete patronlarının başka işler yapabileceğini savunan Mehmet Barlas patronunun bu ilişkilerinden ve bu işlerinden haberdar mı? Yine aynı görüşü savunabilecek mi?”
Güneş, bu yayından sonra olayı Türk adaletine götüreceğini bildirerek kavgaya
son noktayı koyar.14
Üçüncü ve dördüncü Sabah-Güneş savaşı ise bir yıl sonra çıkar. Güneş’in 1988
yılında muhalif bir yayın politikası izlemeye başladığı görülmektedir. Bankerler
Skandalı’nda Ziraat Bankası’na devredilen Hisarbank’ın alacakları arasındaki Güneş’in 6,5 milyar lira borcuyla ilgili yayınlar kavganın asıl nedenidir. 15 Kısa bir ateşkes döneminden sonra Sabah, bu kez de Mehmet Ali Yılmaz’ı devleti milyarlarca
lira dolandırmaktan yargılanan Kemal Horzum’ın ortağı olmakla suçlar.16 Nazlı Ilıcak, olayın perde arkasını açıklarken geri planda Başbakan Turgut Özal’ın bulundu10

Nazlı Ilıcak, 2000, s.141.
Sabah, 21 Nisan 1987.
12
Güneş, 22 Nisan 1987.
13
Sabah, 26 Nisan 1987.
14
Güneş, 27 Nisan 1987.
15
Sabah, 14,15 Nisan 1988.
16
Sabah, 30 Eylül 1988.
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ğunu söylemektedir. Ilıcak, 25 Eylül 1988 referandumunun ertesi günü, Çetin Altan’ın yazısının yayımlanmaması üzerine Güneş’in patronu Mehmet Ali Yılmaz’ı
telefonla tehdit ederek “canına okuyacağım” dediğini, Sabah’ın haberinin bu olaydan
hemen sonra yapıldığını, ancak Horzum’un Ercan Arıklı’nın sahibi bulunduğu Noktadergisiyle ortak olduğunu kamuoyundan gizlediğini iddia etmekte ve “Ama Turgut
Özal, Ercan Arıklı’yı değil, Yılmaz’ı hedef göstermişti” demektedir.17Güneş, bu son
savaşı da yargı yolunu seçerek bitirir.
Dördüncü cephe - Medya savaşlarının dördüncü cephesinde Sabah– TercümanKavgası 7 Nisan 1993 günü İLKSAN Skandalı olarak kamuoyuna yansıyan olay
nedeniyle başlamıştır. Başbakan Süleyman Demirel’i hedef alan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na arsa alımı için 60 milyar lira devlet yardımı
yapılmasına ilişkin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın suçlamalarını, Sabah’ın
sahiplenerek sürdürmesi üzerine, olayda aracılık eden Kemal Ilıcak’ın sahibi bulunduğu Tercüman’da Dinç Bilgin ağır bir dille eleştirilir.18 Kemal Ilıcak’ın olayın kamuoyunda duyulması üzerine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinden
sonra kavga da biter.
Beşinci cephe -Tiraj ve reklam pastası paylaşım savaşlarıolarak adlandırılabilecek kavganın ilkiHürriyet (Erol Simavi), Show TV (Erol Aksoy) ile
Interstar (Uzan’lar) arasında çıkmıştır. Hürriyet bu sırada Sabah‘la İkinci Ansiklopedi Savaşı içinde olmasına karşın aynı anda iki cephede birden mücadeleye girmekten
kaçınmamıştır. Basın dünyasında o güne dek görülmemiş boyutta karşılıklı hakaretlerin gazete sayfaları ve ekranlarda uçuştuğu bu kavgada tetiği ilk çeken Hürriyet
olur. Hürriyet 27 Eylül 1993 tarihinde “Medya Cücesine Hodri Meydan” manşetini
atarken Interstar’ı terör makinesi ve medya teröristi olmakla suçlar. Hürriyet’in “Titre Şantajcı Masken Düşüyor”, “Uzan’lar Vergi Sülüğü”, “Şantajcı Köşeye Sıkıştı”
manşetlerine karşılık Interstardoğrudan kavgaya girdiği patronların kişiliklerini hedef
alarak Erol Simavi için “Alkolik İhtiyar”, Erol Aksoy için de “Rum Çocuğu” gibi
deyimler kullanır.19 Basın kuruluşları basının saygınlığını zedelediğini ve kamuoyu
gözünde gazetecilik mesleğini küçük düşürdüğünü belirterek çığırından çıkan bu
kavganın bitirilmesini ister. Sonuçta karşılıklı milyarlık davaların açılmasıyla savaşın
ilk raundu tamamlanır. Basın Konseyi’nin çağrısı üzerine de 31 Ocak 1994 tarihinde
imzalanan “Basında Uzlaşma Bildirisi” ile basın kuruluşları “birbirlerini promosyon
kampanyaları konusunda kötüleme yoluna gitmeyeceklerini” kamuoyuna ilan eder-

17

Nazlı Ilıcak, 2000, s.183-185.
Tercüman, 11 Nisan 1993.
19
Hürriyet, 1, 4, 5 Ekim 1993; Milliyet, 2 Ekim 1993.
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ler. Bildiriye Interstar ve Kanal 6 katılır.20
İkinci raunt- Uzanlar’a karşı 1993 yılında Show TV ile aynı cephede kavga veren Hürriyet beş yıl sonra artık Doğan Grubu’nun amiral gemisi olarak Sabah’ı da
yanına alıp bu kez Show TV ile kıran kırana bir mücadeleye girmiştir. Kavganın temelinde yatan reklam pastasından daha çok pay kapmaktır. Show TV, 1998 reklam
yayın süreleri dikkate alındığında ATV ve Kanal D’nin bir ila sekiz puan önünde
gitmektedir. Futbol karşılaşmalarını naklen yayımlayan Cine 5 adlı şifreli kanala sahip olması da Show TV’ye reklam piyasasında ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Bu üç
kuruluş birlikte, reklam hizmetleri veren Medya Pazarlama A.Ş.(MEPAŞ) adlı bir
şirket de kurmuşlardır. Buna karşın Birleşik Medya Pazarlama A.Ş. (BİMAŞ) adlı
yeni bir şirket kuran Bilgin (ATV) ve Doğan (Kanal D) Gruplarıyla Show TV’nin
sahibi Erol Aksoy’un yolları ayrılır.
Ekranlarda ve gazete sayfalarında, kamuoyu önünde küçük düşme pahasına, etik
kurallara aldırmadan kıyasıya bir kavgaya girişen “medya devleri” hesaplaşmayı Şubat 1998’de Rekabet Kurulu’na taşırlar: Bilgin ve Doğan grubu BİMAŞ’ı piyasa dışına çıkarmayı amaçlayan fiyat uygulamaları nedeniyle Show TV’nin; Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle de CİNE 5’in
bu haksız eylemlerinin durdurulmasını talep ederler. Show TV’nin sahibi AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş. de BİMAŞ’ın televizyon reklam
piyasasında rekabeti sınırlayıcı uygulamalarının engellenmesini ister. Rekabet Kurulu üç dakikalık haber amaçlı maç görüntülerini farklı fiyatlarla TV kanallarına satması nedeniyle CİNE 5’e, 49 milyar 387 milyon 577 bin 457 lira para cezası verir.21
Kurulu haksız bulduğu BİMAŞ’ın ortakları Bilgin ve Doğan gruplarına da toplam
277 milyar 866 milyon 675 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırır.22
Reklam savaşlarının üçüncü raundu ise tam altı yıl sonra bu kez yayın hayatına
11 Mart 1999 günü giren Uzanlar’a ait Star tarafından başlatılır. Star 5 Eylül gününden itibaren fiyatını 130 bin liradan 50 bine indirince tirajı 600 binlere çıkar ve ilk
sıraya oturur. İşte bu sırada Star’ın Sütaş firmasını hedef alan ve mamullerinin “etiketinde gıda üretim izni bulundurmamakla” suçlayan “Rezalet” haberi yayımlanır.23Star’a ilk tepki, ertesi gün Doğan Grubu’ndan gelir. “İş Dünyasında Şantaj Şoku” manşetiyle Hürriyet, olayı “basın tarihinin ilk medya şantajı” olarak nitelendirir.
Sabah da Sütaş’ın reklam ajansı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Yiğit Şardan’ın
Star’a ilan vermedikleri için böyle bir yayın yapıldığı” yolundaki sözlerini aktararak

20

Metin Aksoy (Yay.Haz.), Basın’94-95, Ankara, ÇGD Yayınları, 1996, s.8, 9.
Rekabet Kurulu Kararı, 11 Ekim 1999.
22
Rekabet Kurulu Kararı, 1 Şubat 2000.
23
Star, 3 Ekim 1999.
21
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kavgaya girer.24 Bu arada Doğan ve Bilgin grubuna ait tekel konumundaki Birleşik
Basın Dağıtım (BBD) ve Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım (YAYSAT) ile bu kuruluşların ortak olduğu Birleşik Yayın Dağıtım (BİRYAY) şirketleri Star’ı kendi bayilerinde sattırmayarak Uzanlar’ı en can alıcı noktadan vururlar. Sonuçta Rekabet Kurulu Doğan ve Bilgin’i toplam bir trilyon 133 milyar 760 milyon 689 bin TL para
cezasına çarptırır.25
Doğan Grubu ve Uzanlar arasındaki üçüncü rauntta ilk manşet Hürriyet’ten gelir.
Uzanlar’ın Motorola ve Nokia firmalarına iki milyar dolar borcu olduğunu manşet
yapan Hürriyet’le Star arasında başlayan milenyumun bu ilk büyük kavgası yıl boyunca sürmüştür.26 Hürriyet, Uzanları Çukurova Elektrik ve Kepez şirketlerini “hortumlamakla” ve yatırımcıları “soymakla”, kara para transfer etmekle; kanunsuz telefon dinleyerek özel hayata müdahale eden bir “tecavüzcü”, “medya eşkıyası ve şantajcı” olmakla suçlarken27Star da Aydın Doğan’ı hedef alır. Aydın Doğan’ın Milliyethisseleri üzerinde borsa spekülasyonu yaparak haksız kazanç sağladığı, düşük
faizle kredi alıp devlet bankalarını “hortumladığı”, “vergi kaçakçısı” ve “papyonlu
eşkıya” olduğu iddia edilir.28
Dünyayı sarsan ABD’deki ikiz kulelerin vurulması olayı bile Doğan-Uzanlar
arasındaki kavgayı durduramamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ortaya atılan iddialar üzerine Kepez Elektrik A.Ş’nin Devlet Su İşleri’ne ödemesi gerektiği bildirilen
200 milyon dolarlık borç ile Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin Simge Yayıncılık ve
Dağıtım A.Ş.’ye ait hisseleri spekülasyon amacıyla satın alması konularını inceleme kararı alır.29
Ucuz Gazete Savaşı - Medya kavgalarının en önemli silahı olan promosyon aracılığıyla tirajı patlatarak reklam pastasından daha fazla pay alma ve rakibi piyasadan
silme stratejisinin gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden biri de ucuz gazetedir:
Ucuz gazete ya grupların Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi büyük gazetelerinin fiyatlarını düşürmek ya da bunları satışında bir değişiklik yapmadan Posta, Takvim, Gözcü
gibi ikincil konumdakileri çok düşük fiyatla piyasaya vermektir. Ansiklopedi savaşlarıyla başlayan promosyon kampanyalarında yaşanılan sonradan fiyatları astronomik ölçülerde arttırılan “ucuz gazete tuzağı” haksız rekabete yol açmış, ayrıca okuyucular da mağdur edilmiştir. Star’ın yayın hayatına girmesinden altı ay sonra 5 Eylül 1999’da fiyatını 130 binden 50 bin liraya düşürmesiyle medya dünyasında yeni
bir meydan savaşı çıkar. Bayilerde satışı engellenen Star, gerçekleştirdiği yeni yapı24

Sabah, 6 Ekim 1999.
Rekabet Kurulu Kararı, 14 Aralık 2000.
26
Hürriyet, 17 Temmuz 2001.
27
Radikal, 4 Ekim 2001; Milliyet, 6 Ekim 2001.
28
Star, 31 Ağustos 2001; 3-6, 9 Eylül 2001; 6 Ekim 2001.
29
Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülten, 2001/41, 8-12 Ekim 2001.
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lanma ile dağıtım tekelini kırar. Uzanlar, Doğan ve Bilgin gruplarına ait yayın organları bu savaşta birbirine girer. Star’ın ardından 75 bin lira olan fiyatlarını Posta 8
Eylül’de, 50 bine Takvim de ertesi gün 25 bine düşürür. Star’ın tirajının promosyonla
600 bine oturması, reklam pazarında yüzde 44-50 arasında bir payla ilk sırayı alan
Hürriyet ile yüzde 30’la ikinci sırada olan Sabah’ı harekete geçirmeye yeter.30Sabah,
22 Mart 2000’de fiyatını 175 binden 100 bin liraya indirir. Doğan grubu gazetelerinden Milliyet 25 Mart’ta, Hürriyet de 4 Nisan’da fiyatlarını 175 binden 100 bine düşürür. Sabah’ın merkez sol çizgideki gazetesi Yeni Binyıl ise genel yayın yönetmeni
Ergun Babahan’ın ATV’de yaptığı “Bu bir devrimdir” açıklamasının ardından 5 Nisan’da fiyatını 175 bin liradan 50 bine düşürür. “Damping operasyonu” kamuoyunda
ve medya dünyasında şaşkınlıkla izlenirken Cumhuriyet, diğer gazetelerin piyasadan
silinmesine yol açacağı gerekçesiyle Rekabet Kurulu’na başvurur. Ancak, Kurul’un
başvuruyu kabul etmediği görülür.31 Ucuz gazete kavgası, bir süre sonra, piyasada
yeni bir dengenin ve fiyat politikasının oluşmasıyla son bulur.
En uzun savaş: Laik ve İslamcı medya kavgası- Bilgin Gruplarıyla
AlbayrakŞirketler Topluluğu arasındaki kavga yaklaşık bir yıl sürer. Etibank’a devletin el koymasıyla 27 Ekim 2000 tarihinde başlayan kavga, Dinç Bilgin’in tutuklanması, Sabah genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu’nun yurtdışına çıkışının yasaklanması ile RTÜK Yasası’nın TBMM’de görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı’nca veto
edilmesi sürecinde giderek büyümüştür. Albayrak Şirketler Grubu Başkanı Mustafa
Albayrak’ın tutuklanmasıyla bu en uzun savaş yeni bir boyut kazanır.
Etibank’a el konulmasını izleyen günlerde, YeniŞafak’ın manşetleri32 doğrudan
Dinç Bilgin’i hedef almaktadır: “İmparator Zorda-Dinç Bilgin’in Pasaportuna El
Kondu”, “Bilgin’e Hapis Yolu”, “Dinç Bilgin Böyle Soydu”Yeni Şafak’ın batık banka haberleri ve Bilgin’in ortağı Turgay Ciner’in bor madenlerinin işletme hakkını
elde etmek amacıyla yasal olmayan yollara başvurduğu iddialarına ilişkin yayınları
üzerine, Sabah’ın “Şeytan Üçgeni” manşetiyle iki kuruluş arasındaki kavga alevlenmiştir.33 AlbayrakŞirketler Grubu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ihalelerde kayrıldığı, Topkapı Şehir Parkı kamulaştırmaları sırasında ayrıcalık tanınan
“dinci gazetenin” binasına dokunulmadığına ilişkin iddialara, Yeni Şafak, “Yalancı
Sabah” manşetiyle karşılık verirken Ramazan’da düzenlediği promosyonla Kuran
dağıtan Sabah’ı “din ticareti” yapmakla suçlar.34 Dinç Bilgin’in Sabah’tan “ceketini
alıp çıkmasından”kırk gün sonra “eve dönüş” yapması ve gazete yönetiminin başına
30

Rekabet Dergisi, C. 1, S.3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2000, s.111-116.
Rekabet Kurulu Kararı, 8 Aralık 1999 tarih 99-56/599-381.
32
Yeni Şafak, 29 Ekim, 3 Kasım ve 18 Kasım 2000.
33
Sabah, 26 Kasım 2000.
34
Yeni Şafak, 27 Kasım 2000, s.1-5.
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geçmesiyle birlikte Yeni Şafak’ta çıkan “Bilgin DGM’lik” ve “Çete Davası-Etibank’ı
hortumladığı gerekçesiyle DGM’lik olan Dinç Bilgin ve arkadaşları ‘çete kurarak
dolandırıcılık’ suçundan yargılanacak” manşetleri iki gazete arasındaki gerginliği artırır.35
Sabah da “İstanbul’un Parasını Bu Ahtapot Yiyor!” ve “Hortuma Tantan El Koydu” haberleriyle Yeni Şafak’ın sahibi Albayrak Şirketler Grubu’nu son yedi yılda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerini alıp “katrilyonları götürmekle” suçlar.36 Yeni Şafak ise ertesi gün “diğer hortumcuların hapiste olmasına karşın” Dinç
Bilgin’in niçin tutuklanmadığı sorusunu “Dokunulmaz İkili” başlığıyla Zafer Mutlu
ve Dinç Bilgin’in yan yana fotoğrafını da vererek sürmanşetine taşır. Bu arada
Albayrak Şirketler Grubu Başkanı Mustafa Albayrak, ihalelerle ilgili soruşturma sonucu gözaltına alınır.
Sabah bir yandan bu soruşturmayla ilgili gelişmeleri okuyucularına duyururken
diğer yandan da Yeni Şafak’la kavgasını, kamuoyuna laik-anti laik mücadelesi şeklinde yansıtma çabası içinde görünmektedir; “Gerici, laik düzenin düşmanı Yeni Şafak özellikle dolarla tuttuğu tetikçileriyle Sabah’a ve sahibine saldırarak, kamuoyunu
ve yargıyı etkilemeye çalışıyor (...) Aylıklı tetikçilerinin tek hedefi var: Laik düzenin
savunucusu Sabah’ı yok etmek”, “İşte ayda 15 milyara kiralanan kalemler” diye
okuyucusuna tanıttığı Yeni Şafak’ın üç yazarı Mehmet Barlas, Nazlı Ilıcak ve Fehmi
Koru’yu da “Hortumcunun Tetikçileri” olarak göstermektedir. 37
Nazlı Ilıcak ise aynı gün Ankara’da DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e Bankacılık
Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) üyeleri ile Etibank soruşturmasını savsakladıkları iddia edilen siyasetçi ve bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunmaktadır. Kavga doruk noktasına çıkmıştır. Sabah, “Şirret Tetikçi” diye Nazlı Ilıcak’a
saldırırken bir eğlence yerinde oğlu Mehmet Ali Ilıcak’la birlikte tef çalıp dansöz
oynattıkları fotomontaj fotoğrafı “Nazlı Çalıyor, Oğlu Soyuyor” başlığıyla iç sayfalarda yayımlamıştır.38
Yeni Şafak’ın sürmanşeti ise “Atatürk Kurdu, Bilgin Soydu”şeklindedir. Ilıcak, üç
gün sonra BDDK murakıplarının el konulmadan önce hazırladıkları Etibank’la ilgili
raporu İstanbul DGM Savcısı Ercan Cengiz’e teslim etmiştir. Sabah-Yeni Şafak cephesinde süren medya savaşı Dinç Bilgin’in, 30 Mart günü gözaltına alınmasıyla yeni
bir sürece girer. Bu arada Sabah’ın Bilgin’in gözaltına alınmasına ilişkin haberleri
vermemesidikkat çekicidir.
Savaş, üç ay sonra daha geniş bir cephede ve şiddetlenerek sürecektir. Bu arada
35

Yeni Şafak, 16 ve 17 Şubat 2001.
Sabah, 12-13 Mart 2001.
37
Sabah, 22 Mart 2001, s.1-19.
38
Sabah, 23 Mart 2001, s.1-23.
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Dinç Bilgin’in gözaltında olduğu günlerde önemli bir gelişme olmuş, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 10 Nisan’da medya patronlarının enerji ihalelerine giremeyeceği yolunda yasa hükmünde bir karar almıştır. (Bu hüküm kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra, ancak 18 Kasım 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
Televizyonların 26-27 Nisan’da yapılacak frekans ihaleleri medya patronlarının
başvurusu üzerine mahkeme kararı doğrultusunda RTÜK tarafından iptal edilince
RTÜK Yasası’nda değişiklik öngören düzenlemeler sürpriz biçimde Meclis gündemine gelir. RTÜK Yasası’nın görüşülmesi sırasında Nazlı Ilıcak, Meclis’te ve Yeni
Şafak’ta yürüttüğü, iktidarı ve Doğan Grubu’nu hedef alan etkili muhalif tavrıyla
yeniden ön plana çıkar.
Yeni Şafak tarafından desteklenen Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasaklı olma
durumunun Anayasa Mahkemesi’nce açıklığa kavuşturulması ve Fazilet Partisi’nin
“yenilikçi” diye adlandırılan muhalif kanadının partileşme süreci de tüm hızıyla sürmektedir. Bu arada, Sadettin Tantan zamanında kapatılan AlbayrakŞirketler Grubu’yla ilgili soruşturma dosyası Rüştü Kazım Yücelen’in İçişleri Bakanı olmasıyla
birlikte yeniden açılır. İşte böyle bir ortamda savaşın ikinci cephesi açılmıştır.
YeniŞafak’ın karşısında bu kez Doğan grubu vardır. Milliyet, Nazlı Ilıcak ve Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan manşetleriyle harekete geçer. “Fazilet Bahane, Ticaret Şahane” manşetiyle İstanbul Belediyesi gül ihalelerini hep kocası Emin Şirin’in
aldığı belirtilerek Nazlı Ilıcak; Albayraklar dosyasının yeniden açıldığını duyuran
“Yenilikçi Hortum-Fesat İhaleleri” manşetiyle de doğrudan Recep Tayyip Erdoğan
hedef alınmıştır.39
Doğan ve Bilgin grubu gazeteleri, Nazlı Ilıcak’ın eşi ve kendisinin Meclis tarafından yasalar gereği ödenen diş tedavi masraflarını, kızı Aslı’nın kına gecesi davetiyesiyle ilgili aile içi sorunları manşetlere taşıyarak bu kavgada alışılmışın dışında bir
tutum sergiler.40
YeniŞafakise Albayraklar Dosyası’nı yeniden açtıran ANAP’lı İçişleri Bakanı
Rüştü Kazım Yücelen ile Genel Başkan Mesut Yılmaz ve Aydın Doğan’ı karşısına
alarak manşetlere41 taşımıştır: “Bitiş Korkusu - Aydın Doğan-Mesut Yılmaz İttifakında ‘Yeni Oluşum Paniği’”, “Doğan Borç Batağında”, “Doğan’a Borsa Şoku”,
“Ekonomik Kriz, Hürriyet, Milliyet, Kanal D, CNN TÜRK ve Dışbank’ın Sahibini
de Vurdu-Yılmaz’ın Tetikçisi Doğan”, “Bağımsız Yargıyı Etkilemek İçin Tezgâh
Kurdular”, “Doğan Porno Yasaklısı”. Manşet Savaşı’na dönüşen kavga yaz ve son-

39

Sabah, 11 ve 17 Temmuz 2001.
Milliyet, “Diş Parasını Millet Ödedi”, 20 Temmuz 2001; Sabah, “Böyle Olur Ilıcak’ın Davetiyesi”, 22 Temmuz 2001,
s.5; Sabah, “Kına Gecesi Krizi”, 25 Temmuz 2001.
41
Yeni Şafak, 18-21, 23, 25 Temmuz 2001.
730
Gazeteciler Cemiyeti
40

Medya savaşları

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

bahar aylarında da tüm şiddetiyle sürer. Savaşın en önemli isimlerinden Nazlı Ilıcak’ın Anayasa Mahkemesi’nce milletvekilliğinden düşürülmesi de ilginç bir gelişme olarak kaydedilmelidir.
Doğan Grubu yayın organları yeniden açılan dosyayla ilgili müfettiş raporlarını
manşetlerine taşırken “Albayraklar Mafya Gibi”, “Kışlaya Tosladı-Albayrakların
askeri bir ihaleyi sahte belge kullanarak aldığı ortaya çıktı”, “Şeriatın Sinsi Planı ‘İstanbul Belediyesi’ne ait paralar ‘geleceğin başbakanını hazırlayıp, cihat hazırlığı
yapmak’ için Albayraklar’a aktarıldı’”, “Çark Böyle İşledi” başlıkları dikkat çekmektedir.42YeniŞafak ise manşetten “Aydın Doğan’ın Demirbank Vurgunu-150 milyon doların üstüne yattı” iddialarını gündeme getirmiş; Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yayınları dolayısıyla hükümetin enerji ihalesine giren medya patronlarına vergi
oranını yüzde 18’den bire indirerek 581 milyon dolarlık “KDV rüşveti” verdiğini
ileri sürmüştür.43
Manşetler savaşı sürerken yeniden açılan soruşturma kapsamında Albayrak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve YeniŞafak sahibi Mustafa Albayrak ve 20
yöneticisi 13 Eylül günü “Temiz Şehir Operasyonu”yla gözaltına alınır. Yeni Şafak,
gözaltına alınanlara işkence yapıldığına ilişkin doktor raporları ve diğer iddiaları
manşetten verirken, Doğan Grubuna mensup gazete yazarlarından bazıları da bu iddialara değinir.44 Doğan-Bilgin gruplarıyla Albayraklar arasındaki medya savaşı,
2002 sonbaharında yapılan erken genel seçimler öncesi ülkedeki siyasi hesaplaşmaların bir provası olmuştur.
AKP döneminde topyekûn savaş
AKP’nin 3 Kasım 2002’den itibaren 15 yıllık iktidar döneminde de, basın tarihinde görülmemiş biçimde medya savaşları yaşandı. Bu savaşların önceki yıllarda
görülenlerden farkı iktidarın, tüm devlet aygıtı ve yandaşı gazete/televizyonlarla birlikte muhalif medyayı teslim almaya yönelik topyekûn bir kavganın tarafı halinde
sahnede yer almasıdır.
Savaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 367’ye kilitlenmesiyle başlamıştır. AKP,
2007 seçimlerini kazanmanın ve Anayasa Mahkemesi’nce kapatılma şokundan kurtulmanın verdiği özgüven ileTMSF’ DE biriken“medya stoku”nuiktidar gücünü kullanarak muhaliflerinin tanımlamasıyla “yandaş medya”ya dönüştürdükten sonra Babıâli’yi teslim alma operasyonunu başlatmıştır.
Askeri vesayeti ortadan kaldırmaya yönelik olarak açıldığı söylenen Ergenekon
ve Balyoz davaları ile birlikte başlayan kavga, medyayı ikiye böldü. Bir yanda dava42

Milliyet, 22, 25, 30, 31 Temmuz 2001.
Yeni Şafak, 31 Temmuz ve 7 Ağustos 2001.
44
Yeni Şafak, 14-20 Eylül 2001.
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ların savcısı olduğunu söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile arkasında saf
tutan iktidar yanlısı medya ve bizzat cemaatin sözcüsü konumundaki gazeteler/televizyonlar diğer yanda da başta Babıâli’nin amiral gemisi Hürriyet ve Aydın
Doğan Grubu’na ait yayın organları birbirleriyle kıran kırana bir mücadeleye girdiler.
İktidarın destekçisi Sabah, Akşam, Star ve cemaatin sözcüleri Zaman ve Bugün
gazeteleri daha iddianameler bile yazılmadan aralarında İlhan Selçuk, Mustafa
Balbay, Tuncay Özkan, Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet Şık ve Yalçın Küçük
gibi gazeteci ve yazarlarında da bulunduğu tutuklu insanları manşetleriyle peşinen
mahkûm etmekten kaçınmadılar. Ahmet Şık’ın yayımlanmamış kitabı nedeniyle tutuklanmasına yönelik eleştiriler üzerine dönemin başbakanı Erdoğan da “Öyle kitaplar vardır ki bombadan daha tesirlidir” sözleri45ile suçlamalar kervanına katıldı.
Bu süreçte, iktidar yanlısı, “yandaş” yayın organları ile onların “Ergenekon medyası” olarak nitelediği Hürriyet, Milliyet, Posta, Sözcü ve Cumhuriyet karşı karşıyadır.
Bu savaş sırasında meslek etiği ayaklar altına alındı: Yandaş medyada isim listeleri yayımlanarak hedef gösterildi; tutuklanacakları önceden ilan edildi.Doğan Medya Grubu mali kıskaç altına alındı. Hukuk devleti ilkelerinin yerlerde süründüğü uygulamalar utanç verici boyutlara ulaştı. Sahte delillerle insanlar suçlandı; gece yarısı
baskınlarıyla gözaltına alındı; tutuklandı.
Ergenekon/Balyoz davaları ve KCK operasyonlarını takiben Gezi olayları,17/25
Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonları ile Barış süreci öncesi ve sonrasında AKP
medyası, “tek cephe” halinde tek merkezden geldiği izlenimi veren talimatlar doğrultusunda atılan benzer manşetlerle sayıları az da olsa muhalif yayın organlarıyla ana
akım gazete ve televizyonlara karşı açtığı savaşta aykırı sesleri susturmaya çalışmıştır.
7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri sürecinde AKP medyasının ana hedefi ise Doğan
medyasının patronu Aydın Doğan olmuştur. Terörün tırmandırılmasının yarattığı
şiddet ortamında doğrular ve gerçeklerin yerini alan manipülatif ve yalan haberler
medyanın ana bilgi kaynağı haline gelmiştir.
AKP/Cemaat kavgası
AKP’nin Fethullah Gülen Cemaati ile adı konmamış koalisyon ortaklığı, dershanelere el konulma kararıyla bozulduktan sonra iki taraf arasında kıran kırana bir
medya savaşı başladı.
45

http://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-bazi-kitaplar-bombadan-daha-tesirli,V6-67sjVaUuyUCAnarjHlg (Erişim tarihi:
10 Haziran 2011)*
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Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın dershanelerin kapatılması konusunda kararlı
olduklarına ilişkin yaptığı açıklama savaşın ateşleyicisi oldu. Cemaat, kapatma kararına “eğitime darbe” diye karşı çıkarken AKP medyası iddiaları “yalan” manşetleriyle yanıtladı.46 17/25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonları ile birlikte kavga daha da kızıştı.
Bir yanda AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında saf tutan Sabah, Akşam, Star, Takvim, Güneş, Yeni Şafak, Yeni Akit ile ATV, AHBR, Kanal 24, Ülke
TV, TGRT, a Haber, TV Net, 360 TV; diğer yanda Zaman, Bugün ile Samanyolu TV
Samanyolu Haber TV, Meltem TV, Bugün TV, Kanaltürk arasında süren savaş hükümetin devlet gücünü kullanmasıyla sona erdi.
Gülen cemaatini destekleyen gazete ve televizyonlara önce kayyım atandı; daha
sonra TMSF’ye devredildi. Uzanlar ve Çukurova’dan sonra İpek ve Samanyolu
grupları da medyadan tasfiye edildi. Gazete ve televizyon kanalları aracılığıyla sürdürülen iktidar mücadelesinin görünür yüzü olan medya savaşları da 15 Temmuz
2016’ta yaşanan başarısız darbe girişimiyle noktalandı.47

46

Bakınız, 14 ve 15 Kasım 2013 tarihli gazeteler.
AKP-Cemaat Medya Savaşları için bakınız: Ali Özsoy, Hırsız Var, 3.baskı, İleri Yayınları, 2014; Gökçe Fırat, AKPCemaat çatışmasının perde arkası/Paralel Devletler Savaşı, İleri Yayınları, 2014;İdris Gürsoy, İstihbarat Yalanları ve İftiralar,
2. baskı, Zaman Kitap, 2014; Dr. Mehmet Altan, Alo Fatih! Medyanın RTE ile İmtihanı, Klas Kitaplar, 2014; Nazlı Ilıcak, Ar
Damarı Kâr Damarı, Truva Yayınları, 2015.
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Metin Aksoy

Y

eni medya düzeninin geleneksel basın yapısını ve değerlerini ortadan kaldıran
süreçte gazeteci ile haber kaynakları arasındaki maddi çıkar ilişkileri dikkat
çekicidir. Patrondan muhabire hemen her kademede tanık olunan haber kaynağı ya
da devletle olan çıkar ilişkilerinin çap ve boyutunun önceki dönemlere göre arttığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Teşvik, kredi, vergi muafiyeti gibi uygulamalarla devletin medyaya sağladığı destek özellikle 1980’li yıllarda büyük ölçüde artmıştır.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, medya 1 Ocak 1980-31 Mayıs 2002 tarihleri
arasında toplam altı milyar 723 milyon 451 bin dolar tutarında yatırım teşvikinden
yararlanmıştır; bu desteğin 753 milyon 496 bin doları televizyon ve radyo yayıncılığına, geri kalanı ise basın ve basım sanayiine verilmiştir.1
Medyanın yüzde 80’ini kontrol eden Doğan ve Bilgin gruplarına 1983-1997 yılları arasında sağlanan toplam devlet desteği ise 625.2 milyon doları bulmaktadır. 2 Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan bir araştırmada teşviklerin teknoloji yenileme ve
kapasite yaratma amacıyla kullanıldığı belirtilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre,
1986 sonrası dönemde de basın ve medya sektörünün geçirdiği değişimde teşviklerin
payı büyük olmuştur.3 90’lı yıllarda İkitelli’de “Medya Center”ların peş peşe gökyüzüne yükselmesinin sırrını bu ifadelerde bulmak mümkündür.
Bu mekanizmanın işleyişine yönelik ilginç eleştirilerden biri The Economist’de
yayımlanmıştır. Dergi, Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde “şaibeli bir
anlaşmayla gazetelere üç milyar dolar teşvik” verildiğini, Sabah ve Doğan medya
grubunun “aslan payını kaparak yüksek teknolojili matbaa tesisleri kurduğunu” yazmıştır. İlginç olan bu yazının Doğan Grubu’na ait Radikal’de de yayımlanması ve
“devlet teşvikiyle güçlenen medya patronlarının bu süreçte hükümetlere siyasi borçlarının arttığı, yolsuz siyasetçilerin pisliklerini ortaya çıkaran haberlerin tırpanlandığı, yazarların, generallerin bir işaretiyle işten atıldığı” yolundaki ifadelerin gazetede
yer almasıdır. 4
Medyadaki tekelleşmeyle birlikte gazete ve televizyon patronların enerji, maden1

Ahmet Kıvanç, “Medya Sektörü ve Yatırım Teşvikleri”, Ekonom, Nisan-Kasım 2002, s.25.
Metin Aksoy, Gazetecinin Yaşamı, Ankara, ÇGD Yayınları, 1999, s.65-67.
3
Mustafa Duran, Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları (1968-1998), Ankara, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 1998, s.190.
4
Radikal, 7 Nisan 2001.
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cilik ve inşaat sektöründeki büyük yatırımları dolayısıyla siyasal iktidarlarla olan
ilişkileri basın ve ifade özgürlüğünü tehdit eder hale gelmiştir. AKP döneminde
medya-iktidar ilişkileri, geçmiş dönemlere göre çok daha farklı boyutlar kazanmıştır.
Devlet ihaleleri ve vergi denetimleri havuç-sopa politikasının iki ana belirleyicisi
olmuştur. Devletle ilişkiler, AKP döneminde medya sahipliği yapısını büyük ölçüde
değiştirmiş, Doğuş, Ciner gibi gruplar güçlerine güç katarken devasa bir iktidar
medyası oluşmuştur.5
Devlet imkânlarından yararlanma, salt medya patronlarına ait bir “imtiyaz” değildir. Medya mensuplarının ve basın örgütlerinin de devlet ya da haber kaynaklarının
olanaklarından “istifade” ettikleri, özellikle son 15 yılda gazete ve dergi haberleriyle
sıkça kamuoyunun gündemine gelmiştir.
Devlet-basın ilişkilerinde; “istifade” edilen olanaklar arasında teşvik, kredi ve
ihale desteğine ek olarak özellikle basın örgütlerine sağlanan bina ve mesleki araç
gereçlerin yanı sıra her yıl bütçeden yapılan parasal yardımlar da dikkat çekmektedir.
Devlet bütçesinden alınan yardımlar sembolik bile olsa özellikle medyanın iktidar
karşısındaki bağımsızlığı açısından sorgulanması gereken bir husustur.
Devlet bütçesinden 2004 tarihi itibariyle para yardımı alan medyayla ilgili dernek, vakıf ve kurumların sayısı dokuza ulaşmıştır:
Anadolu Basın Birliği, PMD-Parlamento Muhabirleri Derneği, CBMDCumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği, TGC-Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, TSYD- Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi’ne yapılan yardımlar, RTGD- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, YBD- Yabancı Basın Derneği
(Dış Basın Derneği), TYB- Türkiye Yazarlar Birliği, um:ag-Uğur Mumcu
Araştırmacı Gazetecilik Vakfı.
Bütçe kanunlarında yardım alan basın kuruluşları arasında adı geçmemesine karşın 1990-1997 döneminde Anadolu Basın Birliği’ne de para desteği sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu sekiz yıl içinde Anadolu Basın Birliği ile birlikte 63 dernek, vakıf ve
birliğe bütçeden yardım yapılmıştır.6 Bütçeden yardım alan kuruluşlar bu tarihten
itibaren giderek artmış, 1998’de 45 olan dernek ve vakıf sayısı 1999’da 78, ertesi yıl
ise 91 olmuş, 2001’de 151’e 2002’de de 169’a yükselmiştir. AKP iktidarında ise kriz
nedeniyle uygulanan tasarruf önlemleri sonucu 2003’te adı belirtilerek bütçeden yardım yapılan dernek sayısı 12’ye düşmüştür. Bu rakamlar, 1980-2003 dönemi mali yıl
bütçe kanunlarında adları açıkça belirtilen dernek, birlik ve vakıf gibi benzeri kuruluşların sayısını göstermektedir. Ancak, Anadolu Basın Birliği örneğindeki gibi adı
5

Yrd. Doç. Dr. Michael Kuyucu, Türkiye’de Medya Ekonomisi, Esen Kitap, 2012; http://turkey.mom-rsf.org/tr/ (Erişim tarihi: 1 Mart 2017)
6
TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 3, C. 51, Birleşim 80, 22 Nisan 1998, s.208-209.
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açıkça belirtilmese de ilgili bakanlık bütçe olanakları çerçevesinde uygun göreceği
başka kuruluşlara da yardım faslından para verebilmektedir
Bütçe kıyakları
Söz konusu dönemde dernek, vakıf gibi benzeri sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan para yardımlarının toplamı cari fiyatlarla 16 trilyon 882 milyar 800 milyon liraya ulaşmıştır. Her yıl derneklere yapılan para yardımı bütçenin bin 556’da
biri (1987 yılı) ile 53 bin 972’de biri (2003 yılı) arasında değişmektedir. Burada altı
çizilmesi gereken husus dernek ve vakıflara yapılan toplam yardımların neredeyse
yarıya yakın bölümünün (yüzde 42.2) TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları bütçesinden dağıtılmış olmasıdır.
Futbol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında ortaya
çıkan maddi yardım konusu dernek üyesi spor yazarlarını bile isyan ettirecek bir durum ortaya çıkarmıştır. Futbol Federasyonu’nun Dernek’e yaptığı 150 bin dolarlık
para yardımının hemen ardından TSYD, bu kuruluşun başkanı Haluk Ulusoy’u
“2001 Sportif İletişim Ödülü”ne layık görmüştür. TSYD ve yöneticileri alınan yardım ve bu karar nedeniyle kamuoyunda ve kendi camialarında ağır eleştirilere muhatap olmuşlardır. Hıncal Uluç, TSYD’yi “150 bin dolar uğruna derneğin itibarını Futbol Federasyonu’na armağan etmekle” suçlamıştır. Para yardımını alan o dönemin
TSYD yöneticilerini basın özgürlüğüne sahip çıkmak yerine tam tersine Futbol Federasyonu’nu eleştirenlere saldırmakla da suçlayan Uluç, basın özgürlüğü ve meslek
örgütlerini ele aldığı yazısında aynen “dolarları gelecek yıl da hak etmeye çalışıyorlar” ifadesini kullanmıştır.7 TSYD Yönetim Kurulu ise para yardımının yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu açıklamıştır.
EMD’yi bölen proje
Gazeteci örgütleriyle haber kaynakları ve devlet kuruluşları arasında meslek etiğine ters düşen en çarpıcı olaylar arasında Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)’nin
bölünmesine yol açan TOKİ ile ortak konut projesi gelmektedir. Celal Toprak’ın
başkanlığını yürüttüğü İstanbul Şubesi’nin söz konusu projesine EMD Genel Merkezi karşı çıkar. O yıllarda genel başkan olan Cahit Uyanık, bu girişimin EMD Etik
İlkeleri’ne aykırı olduğunu; daha önce Tanıtma Fonu’nun dernek bünyesinde internetle desteklenen bir bilgi merkezi oluşturulması ve Arsa Ofisi’nin Ankara’nın en
yüksek prim yapan bir bölgesinde değeri trilyonlar ile ifade edilen arsa tahsisine ilişkin iki ayrı önerinin reddedildiği hatırlatarak projeden vazgeçilmesini ister. 8

7

Hıncal Uluç, “Basın Özgürlüğü ve Meslek Örgütleri”, Sabah, 3 Ekim 2001.
Taylan Erten, Vecdi Seviğ, İsmet Hazardağlı, Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü, Ekonomi
Muhabirleri Derneği, 2016, s.129-131.
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Sonuçta, projeden vazgeçtiğini bildiren İstanbul Şubesi kendini feshederek
EMD’den kopar; 2007 yılında da “Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)” adıyla
Celal Toprak’ın kurucu başkanı olduğu yeni bir örgütlenmeye gidilir.
Kurulduktan sonra gerçekleştirdiği etkinlikleri meslek etiği açısından eleştirilen
EGD,Habertürk ekonomi müdürü Yavuz Barlas’tan sonra aralarında iktidar yanlılarının da bulunduğu dört gazetenin ekonomi müdürleri Sefer Levent (Hürriyet), Ercan
İnan (Vatan), Yener Yalçın (Star) ve Mehmet Ali Ergün (Akşam)’ün yaptıkları ortak
açıklama ile istifa etmeleri üzerine yeniden kamuoyunun gündemine geldi. 9 Ortak
açıklamada yer alan “(Türkiye’nin önde gelen ulusal gazetelerinin ekonomi müdürlerine otomatik olarak verilen EGD Yüksek İstişare Konseyi üyeliği sıfatının) EGD
çatısı altında yapılan organizasyonlara mutlaka haber desteği verileceği şeklinde algılanması son derece yanlıştır. Bu ayrıntının sponsorluk desteği veren kurum ve kuruluşlar tarafından bilinmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.” ifadeleri istifaların
geri planında yatan nedeni açıkça ortaya koymaktadır.
Gazetecilerin haber kaynaklarıyla meslek etiğiyle bağdaşmayan ilişkiler içine
girmeleri, para ya da çeşitli hediyeler almaları artık neredeyse olağan hale gelmeye
başlamıştır. Kooperatif üyeliğine bağlı maddi çıkar ilişkilerinin yerini, 90’lı yıllarda
özellikle spekülatif kazanç sağlamaya yönelik olarak gerçeğe aykırı haberlere dayalı
borsa oyunlarının aldığı görülmektedir. Devletin zor durumda oldukları gerekçesiyle
bazı bankalara el koyduğu operasyonlar sonucu başlatılan soruşturmalar, gazetecilerin meslek etiği açısından sorgulanan, iş dünyasıyla olan ilişkilerini de gözler önüne
sermiştir.Türkiye’yi derinden etkileyen, 1999’un sonunda başlayan ve toplam 21
bankanın devlet yönetimine geçtiği “Bankalar Operasyonu”na bağlı olarak süren
yargılamalarda ortaya dökülen ilişkiler; özel çıkarlar yüzünden program yapımcılarıyla kamu görevlileri arasında canlı yayında çıkan kavgalar medyanın zaten zedelenen güvenirlik ve saygınlığına yeni darbeler vurmuştur.
Kanal 6 televizyonunda 16 Ocak 2000 akşamı canlı yayımlanan “Objektif” programının yapımcısı Kadir Çelik ile Eski Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya
arasında geçen eski ilişkilere dayalı kavgaya dönüşen tartışmada, taraflar hakaret ve
tehditlerle birbirlerini Bahçeşehir’deki villayı garsoniyer olarak kullanmakla, sekiz
bin Mark yemek parasını ödememekle, evinde bedava oturmakla suçlamışlardır.
Milyonlarca izleyicinin gözleri önünde süren, “Hammam” adıyla lokantaya dönüştürülen Sepetçiler Kasrı’nın işletmesinin Kadir Çelik’in arkadaşı Alp Kassay’a verilmemesinden çıktığı öne sürülen tartışma, Basın Konseyi’nin tanımlamasıyla sadece
“taraflar arasındaki diyalogun seviyesizliğini değil, tarafların seviyesini de teşhir
9

Cumhuriyet, 7 Haziran 2016.
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etmiştir.” Kadir Çelik, programdan sonra üyesi bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden ihraç edilmiştir.10
“Aşk Gemisi” ile tatil
İyi niyetli görüş ve çabalara, temennilere; hemen her toplantıda etik değerlere sürekli vurgu yapılmasına karşın firmaları hakkında artık olumlu düşünülmesi ve iyi
ilişkiler kurmak isteyen işadamlarının muhabirlere ya da gazete künyelerinde yer
alan yöneticilere piyasaya yeni girmeleri nedeniyle Aria ve Aycell’in cep telefonu ve
200 kontörlük kart armağan etmeleri11 veya Nokia’nın Aşk Gemisi’yle tatil davetleri
gibi sağlanan olanaklar mesleki çevrelerden çekinilmeden kabul görebilmektedir.
Kaybettiği arkadaşı Gülçin Telci’nin ardından yazdığı yazıda ekonomi muhabirliği
yaptıkları sırada birlikte paylaştıkları anıları aktarırken12 Meral Tamer’in anlattıkları,
yoruma gerek bırakmayacak açıklıkta gazeteci-iş dünyası arasındaki ilişkilerin boyutunu sergilemektedir:
“... [Nerelere gitmedik ki... Geçen hafta ölen Ekrem Elginkan’ın sahibi bulunduğu ECA’nın Kıbrıs’taki bayiler toplantısından tutun da Uluslararası Giyim Sanayicileri Federasyonu’nun Hasan Arat’ı başkan seçtiği Washington’daki genel
kuruluna, Finlandiya’da Nokia’nın yeni teknolojisini gördükten sonra bir Aşk
Gemisi’yle Kuzey Denizi’nin eşsiz fiyortlarını seyrederek İsveç’e, Bekir Okan’ın
makarna tesislerini görmek için gittiğimiz Gaziantep’ten Yapı Kredi’nin Marmaris’in asude bir koyundaki eşsiz manzaralı tatil köyü Robinson Maris’e (...) Gülçin’le Uludağ’da da birlikte olduk, Turtel Sorgun’da da, İngiltere’de de Romanya’da da...”
Ölen bir arkadaşın ardından yazılsa da Meral Tamer’in bu anlatımları gazeteciliğin içinde bulunduğu düzeyi gösteren benzersiz bir belge olarak basın tarihindeki
yerine almıştır. Ancak benzer örnekler yaşanmaya devam etmektedir. Ekonomi muhabirleri ve yazarlarının haber kaynaklarıyla ilişkileri bugün de sorunlu bir alan olarak tartışılmaktadır.
Sedat Ergin, Milliyet’te genel yayın yönetmeni olduğu 2005 yılında, ekonomi bölümünü her ziyaretinde gazetede olmadığını tespit ettiği muhabirlerin şirketlerin davetlisi olarak sürekli yurtdışına gittikleri ortaya çıkınca bu tür gezileri disiplin aklına
almak amacıyla belirli kurallar getirir: Önemli olmayan gezilere gidilmeyecek; izlenenlerde ise uçak ve otel masraflarını gazete ödeyecekti. Uygulamada başarılı olamadıklarını; ancak bir yıl sürdürebildiklerini ve “ipin ucunu yeniden bıraktıklarını”
bildiren Ergin, “Bunun bir kurala, teamüle dönüşebilmesi için bütün gazetelerin hep
10

Babıâli Magazin, “Canlı Rezaletin Perde Arkası”, Şubat 2000, s.24-26.
Yeni Gündem, 31 Mart 2001; Evrensel, 24 Ağustos 2001.
12
Meral Tamer, “Hiç Gitmeyecekmiş Gibi Gitti”, Milliyet, 10 Nisan 1999.
11
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birlikte bunu uygulaması gerekiyor. Tek başınıza kalınca bir sonuç alamıyorsunuz.
Diğerleri devamlı gidiyorlar, siz de onları izliyorsunuz” diye şikâyet etmektedir!13
Bedava gezi şampiyonu!
Ekonomi gazetecileri arasında Vahap Munyar’ın özel bir yeri bulunmaktadır. Yıllarca Hürriyet ekonomi haberleri müdürlüğü ve köşe yazarlığı yapan Vahap Munyar,
işadamlarının yurtiçi ve yurtdışı gezileri ile iş dünyasının temel atma/açılış törenlerinin vazgeçilmez davetli gazetecileri arasında yer almıştır. Munyar, 2000-2012 tarihleri arasında resmi olanlar dışında davetli olarak tam 143 kez yurtdışı geziye katılmıştır.14
Munyar’ın Sabah, Milliyet, Akşam, Radikal,Yeni Şafak, Zaman, Cumhuriyet ve
Posta’dan ekonomi müdürleri, muhabirler ve yazarlarla birlikte Coca Cola’nın
125’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için davetli olarak Mayıs 2011’de gittiği
ABD gezisinden sonra kaleme aldığı yazılar meslektaşlarının büyük tepkisini çekti.
T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, geziyle ilgili kaleme aldığı “Türk basını
yine uçtu, yedi, içti, sevdi, yazdı!” başlıklı eleştirisinde Türk medyasının büyük bir
mutabakat ve iştahla bedava şirket gezilerini sürdürdüğünü belirtmektedir. Köşelerini
iki gün boyunca Coca Cola’ya ayıran bu gazetecilerin hiçbirinin yazılarında davetli
olduklarına ilişkin bir not düşmediklerine dikkat çeken Doğan Akın, yazısını şu saptama ile noktalamaktadır. 15
“Türk medyası tarihine utanç duyacağı sayfalar ekliyor.O utancın kayıtları sadece haber ve yazı sütunlarına değil, gazetecilerin bedava ağırlandıkları geziler
için hevesle uzattıkları pasaportlara da düşülüyor!..”
Vahap Munyar’ın, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağına, patronun davetlisi olarak faciadan bir yıl önce yapılan gezi sonrası yazdığı yazıda madende yüksek teknoloji kullanımı nedeniyle şirketi övmesi gazetecilerin ağır eleştirilerine yol açmıştı.16
Cep telefonu pazarlamacısı!
Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici“davet gazeteciliği” diye tanımlayıp eleştirdiği bu tür gezilere katılarak yapılan haberciliğin Türkiye medyasında giderek daha da ağırlık kazandığını yazmaktadır.
Bildirici, “Bütün medya kuruluşları artık başkasını suçlama kolaycılığına sapmadan önlem almak zorunda. Görmezden gelinecek noktayı çoktan aştı.” uyarısında
13

Ulusal İletişim Kongresi 2010, Antalya, Gazeteciler Cemiyeti, Ankara, 2010, s.84.
Vahap Munyar, Hürriyet’te 16 Ekim 2000-8 Mayıs 2012 tarihleri arasında yayımlanan toplam bin 960 yazısındaki ifadelerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, 12 yılda davetli olarak 143’ü yurtdışı olmak üzere toplam 302 geziye katılmıştır.
15
http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/turk-basini-yine-uctu-yedi-icti-sevdi-yazdi,3628
(Erişim tarihi: 2 Mart 2017)
16
Metin Aksoy, “Kuşatma altındaki gazeteci/medya,” Çağdaş, Mayıs-Haziran 2014, 9-10.
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bulunmaktadır.Bildirici, “çuvaldızı” da kendi çalıştığı yayın organına batırarak uluslararası bir kurvaziyer şirketinin davetlisi olarak son bir buçuk yıl içinde Hürriyet’in
farklı servislerinden üç yazar ve bir muhabirin, Atina, Miami ve Uzakdoğu gezilerine
katıldığını; gezi öncesi yazılanlar hariç, gemi turlarının tanıtımı niteliğinde her biri
yarım sayfa olmak üzere tam beş haber yayınlandığını belirterek bu durumu eleştirmektedir.17
Türkiye’de ilaç şirketlerinin yasaların yasaklaması yüzünden kendi reklamlarını
yapmak amacıyla tüm masraflarını karşılayarak gazeteciler için geziler düzenlediklerine dikkat çeken Faruk Bildirici,gezilere katılan gazetecilerin kendilerine anlatılanlarla yetinerek haber yaptıklarını, bu yüzden ABD menşeli ilaç firmalarının yasal
denetimden kaçmak için başka ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de tam 716 klinik deney gerçekleştirdiklerini ancak bu gerçeği Amerikan Vanity Fair dergisinden öğrenmek zorunda kaldıklarını anlatmakta meslektaşlarını “bedava geziler körleştirir” sözleriyle uyarmaktadır.18
Firmaların yeni ürünlerini tanıttığı lansmanlara davet edilen gazetecilerin daha
sonra köşelerinde adeta bir pazarlamacı gibi kaleme aldıkları yazılar meslek etiği
açısından sorgulanmakta; ancak önlenememektedir. Hürriyet yazarı Onur Baştürk,
New York’ta katıldığı HTC lansmanıyla ilgili “Bu cep telefonu harika kuzum!” başlıklı yazısı19 ve hediye telefon konusu medyada eleştirilince gazetesinin Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’ye “Pazarlama harikası tanımının övgü değil, aksine durumu
hafiften ti’ye almaktır” diye kendini savunmuştur. Bildirici’nin şu sözleri20 ise her
gazetecinin kulağına küpe olmalıdır!
“Bu cümlede bir ‘ti’ye alma’ hali göremedim doğrusu. Aksine sorun tam da
bu. Gazetecilerin ‘pazarlama’nın parçası haline getirilmesi. ‘Demode’ denebilir
ama ben gazetecinin ‘pazarlama’larda ‘rol’ almasını mesleğimizle bağdaştıramıyorum. Gezi harcamasını karşılayan her şirket haber ya da yazı konusu olacaksa
vay halimize.”
Bayram harçlığı
Gazeteciliğin ve gazetecilerin saygınlık ve güvenirliğini azaltan, son yıllarda örnekleri hızla çoğalan bir başka etken de muhabirlerin haber kaynaklarından kabul
ettikleri “hediyeler” ve aldıkları paralar olmuştur. Malumat ve Server’i çıkaran “Baba Tahir” geleneği Osmanlı’dan bugüne ne yazık ki süregelmiştir. Gazeteciliği, şirketlerden rüşvet almak amacıyla uydurma “Terkos gölüne domuz düştü” haberi ya-

17

Faruk Bildirici (Okur Temsilcisi), “Reklamın etkili ve ucuz yolu”, Hürriyet, 2 Ocak 2017.
Faruk Bildirici (Okur Temsilcisi), “Bedava Geziler Körleştirir,” Hürriyet, 13 Aralık 2010.
19
Hürriyet Kelebek, 13 Ekim 2014.
20
Faruk Bildirici, “Lansman gazeteciliği,” Hürriyet, 29 Ekim 2014.
18
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yımlamaya kadar vardıran ya da “İhsan-ı Şahane”den maaşa bağlanmayı doğal karşılayan Baba Tahir” geleneği, artık daha değişik biçimlerde, “sarı zarfla” yapılan ödemelerle çağa ayak uydurmuştur!21
“Sarı zarf” ya da “yağcı basın” tartışmalarının yarattığı bu tür tepki ve eleştiriler
nedeniyle medya ile iyi ilişkilerin kurulmasında “daha ince ve meşru (!)” yolların
tercih edildiği görülmektedir. Örneğin, bayram-yılbaşı nedeniyle verilen hediye çekleri, çeyrek altın, kol saati, “gümüş tabak içinde fıstık”, indirimli alışveriş kartı, cep
telefonu ve kontör kartları ya da izlenecek bir olay bahane edilerek yaratılan ABD
gezileri, “dünyaca ünlü Aşk Gemisi’yle veya Marmaris’in asude bir koyundaki eşsiz
manzaralı Robinson Maris’te” tatil olanakları, aracılık edilen futbolcu transfer payları, ödenen yüklü yemek faturaları, İstanbul’un ünlü Bahçeşehir villalarının ödenen
taksitleri, gazetecilerin iş ve siyaset dünyasıyla kurdukları “haber alışverişi(!)”nin
bugüne dek yaşanmış ve yaşanmakta olan gazeteciliği derinden yaralayan örneklerden bazılarıdır.
ÇGD Posta Grubu’nda çıkan Eylem Düzyol’un 14 Aralık 2001 tarihli gözlemlerine göre, Aycell’in Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında dağıttığı 100
kontörlük kartı almak için gazetecilerin “kuyruğa” girmeleri, “Böyle bir düzeyde,
hangi mesleğin etiğini tartışacağız?” diyen genç gazeteci Fatma Sibel Yüksek’i haklı
çıkarmaktadır. 22
Son olarak, bayram harçlığı almak için cami çıkışında dönemin Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elini öpen TGRT muhabiri medya etiği tartışmalarına adeta tüy
dikti! TGRT Muhabiri Sultan Akten’in, Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Annemizle babamızla bayramlaşamadan sizin yanınıza geldik, harçlığımızı da istiyoruz” şeklindeki konuşması üzerine Erdoğan, muhabire 200 lira bayram harçlığı verdi; “Aranızda
paylaşın” dedi! Olay medyada büyük tepki yarattı.
Kadri Gürsel,”Bu bayram harçlığı skandalı AKP dönemindeki iktidar-medya ilişkilerini özetleyen bir kara simge olarak tarihe geçecek” diye tepki gösterirken, İsmail
Saymaz, “meslek adına utanç verici” dedi.Çağdaş Gazeteciler Derneği de “cehalet,
rezalet, mesleğe ihanet” olarak nitelediği bu olayın haberini “harçlığı kaptı” gibi ifadelerle veren basın kuruluşlarını da bu rezaletin ortağı olmakla suçladı. 23

21

Metin Aksoy, Gazetecinin Yaşamı, s.7-8; Babıâli Magazin, “Babıâli’nin İlk Şantajcısı Baba Tahir”, Ekim 1999, s.30-31.
Fatma Sibel Yüksek, “Basın Mensupları Eleştiri Karşısında Tahammülsüz”, Evrensel Kültür, Ağustos 1999, s.40.
23
http://www.evrensel.net/haber/70102/erdogandan-basin-mensubuna-bayram-harcligi.html#.Ur1PB_Cot60 (Erişim tarihi:
15 Ekim 2013)
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Metin Aksoy

M

edya Plaza ve Medya Center’lara dikilen bayraklarla basın döneminin artık
sona erdiği tekelleşme sürecinde, gazeteciler açısından en dramatik gelişme,
sendikanın yok edilmesi olmuştur. Milliyet’te 1992, Hürriyet’te de Aydın Doğan’a
satıldığı 1994 yılında, sistemli biçimde, gazeteciler noter aracılığıyla istifa ettirilerek
sendika ile bağları koparılmıştır.
Hürriyet genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün sendikasızlaştırma operasyonunu bizzat yönetmesi “sendikadan istifa etmeyenler için bir şeyler düşüneceklerini”
açıkça ifade etmesi tepkilere yol açmış ancak sonuç değişmemiştir.1 Türkiye’de bugün gazeteciler örgütsüzdür; ekonomik ve sosyal haklarını güvenceye alacak güçlü
bir sendikal örgütlenmeden mahrumdur.
12 Eylül askeri yönetiminin 7 Mayıs 1983’te yürürlüğe koyduğu yasayla sendikal
yaşam yeniden düzenlenirken matbaa işyerlerinin kapsam dışına çıkarılmıştır. 6356
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra ise 28 olan işkolu sayısı 20’ye düşürülmüştür. Basın ve Yayın ile Gazetecilik işkolları birleştirilmiştir; bu nedenle de çalışan işçi ve işyeri sayıları da artmıştır. Radyo, televizyon ve diğer medya kuruluşları da Haberleşme işkoluyla birlikte İletişim adı altında yeni bir işkolunun çatısı altında toplanmıştır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi gazetecilik işkolundaki sendikalaşma oranı 1984’den
2009’a kadar yüzde 26,54-66,38 arasında seyretmektedir. TGS’ nin sendikalaşma
oranı 10 yıl önce Türkiye ortalamasının dört puan üzerinde iken 2001’de 20 puan
birden geriye düşmüştür. TGS sürekli kan kaybetmiştir.
Sendikalı gazetecilerin yaklaşık yüzde 10’u Anadolu Ajansı’nda çalışmaktadır.
AA’dan sonra en büyük iki işyerinden Milliyet’in Ocak 1992’de; Hürriyet’in de
Ağustos 1994’te sendikadan ayrılmasına karşın DYP-SHP Koalisyonu döneminde
ajansa alınan çok sayıda gazetecinin hemen TGS’ ye katılmaları sonucu üye sayısında büyük boyutlu bir düşme olmamıştır.
Özellikle kriz dönemlerinde ve teşmil kararının alındığı 1995 yılında yapılan tüm
çağrı ve açılan kampanyalara rağmen gazetecilerin örgütsüz olduğu basın kuruluşlarına sendikanın girmesi bir yana TGS, mevcut işyerlerindeki gücünü de yitirmiştir.
1

TGS Çalışma Raporları 1989-1992 ve 1992-1995.
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TGS’ nin üye sayısı 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle 3.381’e inerken işkolundaki
sendikalaşma oranı da o tarihe kadar ki en düşük düzeyine, yüzde 34.94’e gerilemiştir. Medya-Sen’in gücü ise yüzde dört seviyesindedir. Sonuçta 1980’li yılların ortalarında gazetecilik işkolunda çalışanların yarısına yakınını çatısı altında toplayabilen
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 2000’li yılların başında sadece devletin kontrolündeki Anadolu Ajansı ile Cumhuriyet ve ANKA Ajansı’nda varlığını sürdürebilir
hale gelmiştir. Bu işyerlerinde de etkili bir toplu sözleşme düzeninin geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir.2
Tablo 1 - Gazetecilik işkolunda sendikalaşma
Yıl
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Toplam işyeri
Toplam işçi sayısı
sayısıGazetecilik
Türkiye
Türkiye
3.934
2.317.016
7.530
2.590.978
8.952
3.038.619
462
9.916
3.145.652
572
9.119
3.354.718
769
8.984
3.525.956
876
8.808
3.495.087
612
8.043
3.573.426
619
7.084
3.606.170
637
6.837
3.683.426
653
6.919
3.837.910
691
6.571
3.334.193
719
6.890
3.973.306
739
7.527
4.111.200

1998

764

7.724

4.266.097

1999

795

7.913

4.350.016

2000

894

9.029

4.508.529

2001

890

9.228

4.537.544

2002

919

9.828

4.564.164

2003

1.037

11.929

4.686.618

2004

1.051

10.969

4.857.792

2005

1.147

12.577

4.970.784

2006

1.289

14.439

5.088.515

2007

1.339

14.524

5.210.046

2008

1.320

15.561

5.349.828

2009** 1.421
17 7 09 ?

15.762
15.391

5.434.433
5.398.296

Sendikalı işçi sayısı
Gazetecilik
Türkiye
1.993
3.287
3.615
3.968
4.031
4.471
3.744
4.184
4.546
4.438
4.554
4.362
4.376
4.349(TGS)*
142(MED)
4.419( TGS)
354(MED)
4.509(TGS)
382(MED)
4.544(TGS)
409(MED)
3.313(TGS)
382(MED)
3.398(TGS)
370(MED)
3.460(TGS)
370(MED)
3.560(TGS)
370(MED)
3.772(TGS)
370(MED)
3.847(TGS)
370(MED)
3.994(TGS)
369(MED)
4.485(TGS)
369(MED)
4.550(TGS)
4.632(TGS)

1.247.744
1.594.577
1.937.120
1.977.066
2.120.667
2.277.898
1.921.441
2.076.679
2.192.792
2.341.979
3.610.122
2.660.624
2.695.627
2.713.839
(4.491)
2.856.330
(4.773)
2.987.975
(4.891)
3.086.302
(4.953)
2.580.927
(3.695)
2.648.847
(3.768)
2.717.326
(3.830)
2.806.927
(3.930)
2.901.943
(4.142)
2.987.431
(4.217)
3.043.732
(4.363)
3.138.120
(4.854)
3.205.662
3.232.679

Sendikalaşma oranı (%)
Gazetecilik
Türkiye
50,66
43,65
40,38
40,01
44,20
49,76
42,50
52,02
64,17
64,91
65,81
66,38
63,51
57,77
1,88
57,21
4,58
56,98
4.82
50,32
4,52
35,90
4,14
34,57
3,76
29,00
3,10
32,45
3,17
29,99
2,94
26,64
2,56
27,49
2,54
28,82
2,37
28,86
30,09

53,85
61.54
63,75
62,85
63,21
64,60
54,97
58,11
60,80
63,58
68,00
69,39
67,84
66,01
(59,67)
66,95
(61,79)
68,68
(61,81)
68,45
(54,86)
56,87
(40,04)
58,03
(38,34)
57,98
(32,11)
57,78
(35,83)
58,37
(32,93)
58,70
(29,21)
58,42
(30,04)
58,65
(31,19)
58,98
59,88

2

TGS Çalışma Raporu 1998-2001, s.17-27.
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2014

2015

2016

2017

11.674

11.638

11.692

11.682

-

104.141

95.826

96.934

97.094

91.843

10.881.618

11.600.554

12.180.945

12.663.783

12.699.769

Sendikadan koparılan gazeteci
1.791(BASIN-İŞ)+
817(TGS)
546(BASIN-İŞ)+
560(MEDYA-İŞ)+
1.764(BASIN-İŞ)
1.000(TGS)
496(BASIN-İŞ)
1.110(MEDYA-İŞ)
1.887(BASIN-İŞ)
1.018(TGS)
481(BASIN-İŞ)
1.338(MEDYA-İŞ)
241(PAK-M-İŞ)++
2.107(BASIN-İŞ)
1.026(TGS)
483(BASIN-İŞ)
1.922(MEDYA-İŞ)
789(PAK-M-İŞ)
2.252(BASIN-İŞ)
1.035(TGS)
419(BASIN-İŞ)
2.328(MEDYA-İŞ)

1.001.671
(3.714)
1.096.540
(4.370)

1.297.464
(4.965)

1.544.053
(6.327)
1.546.565
(6.034)

1,72
0,78
0,52
0,54
1,84
1,04
0,52
1,16
1,95
1,06
0,50
1,39
0,25
2,18
1,06
0,50
1,98
0,82
2,46
1,13
0,46
2.54

9,21
(3,57)
9,45
(4,60)

10,65
(5,12)

11,96
(6,52)
12,18
(6,57)

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı İstatistikleri ve Resmi Gazete’de 19842017 yılları arasında yayımlananOcak ayı İşkolları İstatistikleri; 2010-2012 tarihleri arasında açıklanmadı.
*(TGS) Türkiye Gazeteciler Sendikası; (MED) MEDYA-SEN: Medya, Radyo, Televizyon, Gazete İşçileri
Sendikası.
**İşkolu istatistikleri 2010-2012 tarihlerinde yayımlanmamıştır. 6356 Sayılı Kanun’la birlikte 30 Ocak
2013’te yeniden yayımlanmaya başlandı.
+(BASIN-İŞ) Türkiye Basın,Yayın, Grafiker ve Ambalaj İşçileri Sendikası; (BASIN-İŞ) Türkiye Basın
Sanayii İşçileri Sendikası; (MEDYA-İŞ) Medya İşçileri Sendikası
++(PAK-M-İŞ)-PAK MEDYA İŞ: Pak Medya İşçileri Sendikası

AKP’nin iktidar olmasıyla birlikte durum daha da kötüye doğru gitmiştir.
TGS’nin sendikalaşma oranı 2003’te yüzde 30’un altına düşmüştür. Tablo’daki veriler TGS’nin kan kaybının 2012’de yeni sendikalar yasası çıkıncaya kadar sürdüğünü
göstermektedir. Tablo 1 a, b ve c’nin ortaya koyduğu bir başka gerçek de gerek gazetecilik işkolunda gerekse Türkiye genelinde sendikalaşma oranlarının “sanal” olduğudur. 2012’de yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkmadan önce en
son yayımlanan3 verilere göre, Türkiye’de toplam beş milyon 398 bin 296 işçi, üç milyon 232 bin 679’da sendika üyesi bulunmaktadır. Hâlbuki bu tarihteki sigortalı işçi sayısı
4
devletin kayıtlarında dokuz milyon 57 bin 358 olarak görülmektedir.
Devletin iki kuruluşunun yayımladığı Türkiye’deki işçi sayısı arasında dört milyona yakın bir fark vardır! İşçi sayısını mevcut durumun çok altında gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, hükümet politikalarına destek veren sendikaların yüzde 10 barajını aşmalarına yardımcı olmak amacıyla “kanuna karşı hile” yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır! Bakanlık, aynı şekilde, gerçekte 750-800 bin olan
3
4
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üye sayısını 3.2 milyon gösterip, barajı aşmalarına yardımcı olduğu sendikalara karşı
her an kullanabileceği bir sopayı da elinde bulunduruyordu. Bu sopa, AKP döneminde sendikaları hizada tutmak için etkili biçimde kullanıldı. 5
Yapayalnız gazeteci
Gazeteci artık devasa güç sahibi medya patronunun karşısında tek başınadır. Türkiye’de 1.400 dolayında gazete ve dergi satıldığı dikkate alındığında örgütsüzlüğün
boyutu daha iyi anlaşılmaktadır. Muhabir, yürürlükteki hukuk düzeni karşısında “gazeteci” bile sayılmadığı bir statüde mesleğini yapmak durumuna düşürülmüştür;
çünkü 212 sayılı yasa kapsamında çalıştırılmamaktadır.
Patronlar, yasayla tanınan hakları yerine getirme yükümlülüğünden kurtulmak
için muhabirleri uzun süre stajyer olarak kadrosuz ve sigortasız çalıştırmaktadır. Ankara’da gazete ve haber ajanslarında görev yapanlar arasında gerçekleştirilen bir anket, bu işyerlerinde çalışanların yaklaşık yarısının bir ayla üç yıl arasında sigortasız
yani “kaçak işçi statüsü” ile istihdam edildiğini ortaya koymaktadır.6 Stajyerlikten
kurtulanlar ise “fikir işçisi” statüsü kazandıran 212 yerine 1475 sayılı yasa hükümlerine göre sözleşme imzalama koşuluyla işe alınmaktadırlar. Bir diğer yaygın uygulama olan “taşeron” yöntemiyle de holding bünyesindeki başka bir şirket bordrosundan ücret ödenmektedir. Böylece toplumun yakından tanıdığı ünlü isimler dâhil
yayıncıların büyük bölümü, meslekle ilgisi bulunmayan şirketlerin kadrolarından
ücret alırken başka bir kuruluşun sahibi bulunduğu gazete ve televizyonlarda manşetlik haberlere imza atmaktadırlar! Mesleğe bu koşullarla girmek zorunda kalan muhabir, hem sendikalı olmaktan koparılmakta hem de gazeteci kimliğini simgeleyen “sarı basın kartı”nı alma hakkını yitirmektedir. 7
“Türkiye’nin üç büyük gazetesinden biri olan Sabah’ın da içinde bulunduğu Medi
Grup’ta 1700’ü gazeteci 3000, Milliyet’te 300’ü gazeteci 900 kişi, Hürriyet’te ise
550’si gazeteci olmak üzere 1300 kişi çalışmaktadır. Toplam olarak üç gazetede -ki
bunlar aynı zamanda basında tekel durumundadır- çalışan 2550’si fikir işçisi 5200
basın emekçisinden yüzde 10’u bile gerçek kadrolarında gösterilmemektedir. Dolayısıyla 212 sayılı yasadan yararlanmaları söz konusu değildir. Diğer taraftan sendikalı
olmadıkları için Toplu-İş Sözleşmesi ve örgütlülüğün gücünden de mahrumdurlar”
Tablo 1’e göre, 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle gazetecilik işkolunda 9.675 işçi
çalışmaktadır. Yukarıdaki anket verileri ışığında bu rakamın yüzde 50’si kadar sigortasız çalışan olduğu varsayıldığında, gazetecilik işkolunda istihdam edilenlerin sayısı
5
6

Yıldırım Koç, AKP ve Emekçiler 2002-2012, İpos Yayınları, 2012, s.99-104.
Abdülrezak Altun, Basında Çalışma Yaşamı ve Sendikalaşmanın Sorunları (Çoğaltma), Ankara, TGS Ankara Şubesi,

1995.

7
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14.512’ye ulaşmaktadır. TGS Genel Sekreteri Ercan İpekçi, yasal güvenceye sahip
çalışanların yüzde 70’e yakınının 212’ye tabi olduklarını ve sayılarının yaklaşık
4.200’ü bulduğunu söylemektedir. 8
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün verdiği sarı basın kartı sahibi gazeteci sayısı ise Aralık 2001’de 11.303’tür. Sürekli kart sahipleriyle
resmi kurumlarda çalışanlar dışında medyada sarı basın kartı sahibi olanların sayısı
ise 8.762’dir. Bu da gösteriyor ki fiilen mesleklerini yapmalarına karşın medyada
çalışanların yüzde 40’ı gazetecilik kimliği alamamış durumdadır.
Sigortasız çalışma (kaçak işçi statüsü) döneminden sonra, mesleklerini yapabilmek uğruna, 212 yerine 1475 sayılı yasa kapsamında ya yayın kuruluşu ya da çoğunlukla holding bünyesindeki başka şirketlerin bordrosundan hukuken gazeteci (fikir
işçisi) sayılmayan bir statüden ücret almayı kabullenen, bu yüzden iş güvencesi ve
sendikalaşma hakkından yoksun bir ortamda çalışmak zorunda kalan basın emekçileri, tüm bu olumsuz koşullara ilaveten bu kez de “taşeronlaşma” ve “haber havuzu”
uygulaması sonucu yeni bir haksızlığa uğramaktadır.
Eğer gazeteci ile 212 sayılı yasaya göre sözleşme yapılmış ise havuz sistemini
hukuken güvenceye alan hükümler konulmaktadır. Sabah’ın 212 sayılı yasa kapsamında çalıştırdığı bir muhabirle 2001 yılında yaptığı hizmet sözleşmesinin üçüncü
maddesiyle havuz sistemi şöyle güvenceye alınmaktadır.
“İşveren (Sabah Yayıncılık A.Ş.), gazetecinin yazı, fotoğraf, resim, karikatür veya haberini, yurtiçinde veya dışında bizzat veya dolayısıyla yayınladığı, dağıttığı, her
türlü mevkutede basıp yayınlayacağı gibi, basılıp yayınlanması için üçüncü kişilere
devredebilir. Bu durumda gazeteciye hiçbir bedel ödenmez.”
Akşam’ın Ağustos 1994 tarihinde imzaladığı hizmet sözleşmesinde de “Eleman’ın
(muhabir) işi kurumun (Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.) yayınlamakta olduğu
Akşam isimli günlük gazete ile kurumun çıkaracağı sair bilcümle yayınlarında muhabir olarak görev almayı kabul etmektedir.”şeklinde benzer düzenleme bulunmaktadır.
Gazetecinin haberi, oluşturulan “havuz”da toplanmakta, çalıştığı medya grubunun
tüm yayın organlarında kullanılabilmektedir. Ya da mekanizma başka bir yöntemle
şöyle işlemektedir.9
“...Bir gazetenin yazar, çizer, muhabir ve foto muhabirleri, tek bir şirket bünyesinde değil 8-10 ayrı şirketin elemanı gibi gözükmektedirler. Bu sayede, işveren, tek
bir gazetenin çıkarılması için gerekli gazeteci kadrosuyla birden fazla gazete ve dergi
yayımlayabilmektedir. Böylece işveren tek bir ücret karşılığında daha fazla kazanç

8

TGS Genel Sekreteri Ercan İpekçi ile 9 Aralık 2001 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme.
TGS Çalışma Raporu 1998-2001, s.115.
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elde etme hevesindedir”
Medya patronu, işsizlik ya da “hizmet akdi adı altında kölelik belgelerine imza
atarak” dayatılan koşullarda çalışmak ikilemi ve çaresizliğine mahkûm edilen gazeteciden yasal kılıfına da uydurarak artık “birden çok post” çıkarmaktadır.10 Bunun
etik açıdan sorgulanması gereken bir örneği Akşam ile Ağustos 1994 tarihinde imzalanan sözleşmenin (G) fıkrasının 5’inci maddesinde görülmektedir:
“Eleman bu sözleşme hükümlerine veya yasaya aykırı olarak yahut sözleşme süresi bitmeden önce, sözleşmeyi feshederse, feshine neden olursa veya işi bırakırsa, işi
terk ederse Kurum’a 25.000,-$ cezai şart parası ödeyecektir. Bu şekilde işi bırakan
eleman ayrıca işi bırakmasından itibaren (bir) yıl içinde aynı konuda faaliyet gösteren başka bir kurum veya kuruluşta çalışmaya başladığı takdirde, aylık ücretin 25
katı tutarında cezai şart parasını kuruma ödeyecektir.”
Suskun gazeteciler
Yaşanan olumsuzluklara karşın gazetecilerin sessiz kalması, haksızlıkları kabullenen bir tutum sergilemeleri dikkat çekicidir. Ayrıca, son iki kriz döneminde yaşanan yoğun işten çıkarmalar karşısında yargı yoluna gitmekten kaçınma ya da sendikal haklardan yararlanma olanağı sağlayan “teşmil” kararına duyarsız kalma 1990
sonrası dönemde medyaya egemen olan anlayışı gösteren tipik üç önemli olaydır.
5 Nisan kararlarının alındığı 1994 yılındaki krizde basındaki yoğun işten çıkarmalar üzerine Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin “Kamuoyunun kılavuzu olan gazeteci,
haksızlıklar karşısında sessiz kalmamalıdır. Gazeteci muhatap olduğu haksızlık karşısında önce kendi hakkını arayabilmelidir” sloganıyla işsiz gazetecilere yaptığı
“ÇGD Hukuk Büroları”na başvuru çağrısı karşılık bulamamıştır. Tek bir işsiz gazeteci bile yargı yoluna gitmek üzere ücretsiz avukatlık hizmeti sağlayan bu bürolara
başvurmamıştır.11 Benzer bir durum, 19 Şubat 2001’de patlak veren ÇGD’ye göre
5.000, TGS’ye göre de 3.900 gazetecinin işsiz kalmasına neden olan ikinci krizde
yaşanmıştır. Medyaya egemen olan yeni anlayış, TGS Çalışma Raporu’nda şu çarpıcı
ifadelerle sergilenmektedir.12
“Tüm girişimlerimize ve çağrılarımıza karşın, sayıları binlerle ifade edilen işsiz basın emekçilerinin büyük bir çoğunluğu, alacakları için dava açmayı tercih
etmedi. Mağdur olan basın emekçilerine yardımcı olabilmek amacıyla TGS olarak
bir adım daha atarak, Avukat Asena Özgen, Avukat Güven Ergin ve Avukat Fikret
İlkiz’in görev yapacağı bir Hukuk Masası oluşturulmasını kararlaştırdık. Hukuk
Masası, 19 Mart 2001 Pazartesi gününden itibaren Sendikamız Genel Merkezi’nde
10

A.k., s.139.
Metin Aksoy (Yayına Hazırlayan), Basın Güncesi, Ankara, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, Haziran1994, s.301.
12
TGS Çalışma Raporu 1998-2001, s.44-47.
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bir hafta süreyle görev yaptı. Ancak tazminat hesabı ve danışma için gelen birkaç
kişinin dışında dava açmak için başvuran olmadı. İzleyebildiğimiz kadarıyla, Sendikamıza başvuruda bulunmadan dava açma yoluna gidenlerin sayısı da 50’yi bile
bulmamaktadır.”
Gazetecilerin bu tavrı, Bakanlar Kurulu’nun 21 Aralık 1995’te yürürlüğe konulan
“Teşmil Kararı”nın uygulanması sırasında da yaşanmıştır. Söz konusu kararla Anadolu Ajansı’nda bağıtlanan son toplu iş sözleşmesi hükümleriyle sağlanan haklardan

sendikanın kapısından giremediği ya da kapı dışarı edildiği Yeni Asır, Hürriyet, Sabah, Türkiye, Milliyet, Meydan, Akşam, Posta, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl, Bugün,
Takvim, Zaman, Milli Gazete, Hürriyet Haber Ajansı ve Milliyet Haber Ajansı’nda
çalışan gazetecilerin de aynen yararlanacakları öngörülmüştür.13
Gazete patronları Aydın Doğan, Dinç Bilgin ve Enver Ören’in teşmil kararıyla ilgili Danıştay’da açtıkları yürütmenin durdurulmasına ilişkin dava reddedilmiştir.
Gazete sahiplerinin teşmile yönelik bu karşı tavrı etkisini göstermiş, teşmil kararının
yürürlükte kaldığı 30 Eylül 1996 tarihine kadar adı geçen 16 gazete ve ajansta çalışanlardan hiçbiri kendilerine sağlanan hakların uygulanmasını işverenden talep etmemişlerdir; TGS’nin ısrarlı uyarıları sonuçsuz kalmıştır.14 Uzanlar’ın şirketlerine
devlet tarafından el konulmasından kısa bir süre önce maaş ödemelerinin TMSF tarafından engellendiği gerekçesiyle direnişe geçen Star çalışanları da tüm çağrılara karşın sendikaya üye olmaktan kaçınmışlardır.
TGS yöneticilerinin uğradığı hayal kırıklığı Ankara Şubesi Çalışma Raporuna şu
ifadelerle yansımıştır.15
“TGS olarak, hükümetle mücadeleye giren Star’da ücretlerini alamayan çalışanların başlattığı açlık grevi eylemine destek olduk ve bütün çalışanları sendikaya üyeliğe davet ettik. Fakat bir kişi hariç hiçbir Star çalışanı üyelik için sendikaya
gelmedi “
Bir başka hayal kırıklığı da gazetecilerin kendi sorunlarına ve örgütlerine karşı ne
kadar yabancılaştıklarını ortaya koyan Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TGS’nin
düzenlediği etkinlikler sırasında yaşanmıştır. TGS Genel Başkanı Şükran Soner, 10
Ocak 2003’te düzenlenen etkinliklere “medyanın ve gazetecilerin hiç ilgi göstermemesinden” yakınmaktadır.16
Gerçekten Ankara’da Harb İş Sendikası Salonu’nda saat 17.30’da başlayan bizim
de takip ettiğimiz paneli sadece 15 gazetecinin izlemesine karşın, akşam başkentin
tanınmış mekânlarından Dedikodulu Meyhane’de Ankara Ticaret Odası Başkanı Si13

Resmi Gazete, 21 Aralık 1995.
TGS Çalışma Raporu 1995-1998, s.41-53.
15
TGS Ankara Şubesi Çalışma Raporu 2001-204, s.23.
16
Şükran Soner, “Gazetecinin Fiyatı”, Cumhuriyet, 16 Ocak 2003.
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nan Aygün’ün Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle verdiği yemekte 150 dolayında
muhabir ve yöneticinin hazır bulunması, yabancılaşmanın boyutunu yansıtan düşündürücü bir tablo olmuştur.17
Bu suskun ve çaresiz tavır nasıl yorumlanmalıdır? Bu noktaya nasıl gelinmiştir?
Gazeteci yazar Şahin Alpay’a göre yaşanılan bu süreçte medya patronları öncelikle
iki şey yaptılar.18
“Birincisi gazetecileri sendikasızlaştırdılar ve örgütsüzleştirdiler. Dayanışma
imkânlarını ortadan kaldırdılar. İkinci olarak da medya aristokrasisi yarattılar.
Medya patronlarının dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar çok para verdikleri kimi yönetici ve yazarlar, aldıkları paralara meslek ilkelerinden çok daha
fazla bağlılar ve patronların sözünden asla dışarı çıkmıyorlar. Bunun için meslek
ilkelerini çiğnemeye hazırlar. Bu medya aristokrasisi, gerçekten Türkiye’nin ciddi
bir problemidir. Açıkça medya patronları tarafından ‘satın alınmış’ kimi gazeteciler ve gazete yöneticileri vardır.”
Bu süreçte, dikkati çeken önemli olaylardan biri de basın ve sendika tarihi açısından bugüne kadar tanık olunmamış bir şekilde yaşanan Cumhuriyet’teki grevdir. 6
Eylül 2005’te başlayan grev, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle hâlâ devam etmektedir;
ama kâğıt üzerinde… Tam 11 yıl 5 ay 25 gün; başka bir ifadeyle 4 bin 165 gün. Bu
durumun dünya rekorlar tarihine geçtiği söylenebilir. TGS’nin yayımlanan son Çalışma Raporu’nda gelinen nokta, “Cumhuriyet gazetesi işvereni ile grev ve toplu iş
sözleşmesi sorununun görüşülmesi amacıyla çalışanlar aracılığıyla diyalog kurma
girişimlerinden bu zamana kadar ne yazık ki olumlu bir sonuç alınamadı” ifadesi ile
özetlenmeye çalışılmıştır.19 Sendikasızlaştırmanın hedefi haline getirilen TGS’nin ve
meslek onuruna sahip çıkan gazetecilerin kangren haline dönüşen bu sorun karşısında çaresiz kalmaları ve bunların resmi çalışma raporlarında anlatılan öyküsü ise bir
başka üzüntü kaynağı olmaktadır.20
Gazetecilik açısından utanç verici bir başka olay ise AKP iktidarında Çalık Grubu’na tartışmalı bir şekilde devredilen Sabah-ATV’deki grevde yaşanmıştır. TGS’nin
13 Şubat 2009’da 10 gazetecinin katılımıyla başlattığı grev, 16 Temmuz’da İstanbul
2. İş Mahkemesi tarafından durdurulmuş, Yargıtay’ın bozma kararına uyulması üzerine Sabah-ATV’nin Balmumcu’daki binası önünde TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarının
yönetici ve üyelerinin katılımıyla 200’üncü güne kadar destek nöbeti tutulmuştur.21
TGS Çalışma Raporu’na yansımayan ancak grev sırasında yaşanan “gazetecilerin

17

Sabah, 12 Ocak 2003.
“Medyanın Krizi, Krizin Medyası. Medya Nereye?”, İşletme ve Finans, Ocak 2003, s.35-43.
TGS Çalışma Raporu 2007-2010, s.289.
20
TGS 2004-2007 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 3-4 Kasım 2007, s. 105-111.
21
TGS Çalışma Raporu 2007-2010, s.291-381.
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sınıf bilinci”ni gösteren tanıklıklar, basın emekçilerinin içine düştüğü çaresizliği de
gözler önüne sermektedir.22
“Sol yelpazedeki bir iki gazete dışında radyosundan televizyonuna tüm medya
ağız birliği edercesine basın tarihine ‘şerh düşen’ bu grevlere ilişkin iki satır haber
vermeme konusunda ‘kutsal ittifak’ halindeler… Grevdeki gazetelerde çalışan kalem erbabı da benzer bir tavır içinde… Köşe yazarları grev konusunda tek bir satır
yazmamak için adeta yeminli! Kalem tutan elleri prangalı, beyinleri de bu konuda
kilitlenmiş durumda!
“Sabah-Atv’de greve katılmayan gazetecilerin bulduğu çözüm yolu ise insanın
yüreğini acıtıyor; herhalde yüzyılların içinden süzülüp gelen emeğin mücadele serüvenine buruk bir sayfa olarak eklenecektir. Sabah-Atv Grev Günlüğü bilmem
dikkatinizi çekti mi? Grevci gazetecilerin çıkardığı broşürde yer alan Günlüğe, 39.
Gün 23.03 2009 Pazartesi/Sabah’ın arka kapısı hâlâ faal başlığı altında şu not düşülmüş: ‘Haftaya sakin başlıyoruz. Sabah binasındaki arkadaşlarımızın bir kısmı
Barbaros Süpermarket poşetleriyle yanımıza gülümseyerek yaklaşıyor. Bazısı
transit geçiyor. Şüphesiz gazetenin arka kapısı daha faal. Zira orada grev pankartı
da, grev gözcüsü de yok’
“Kendisine yabancılaştırılmış gazetecinin geldiği noktayı, ne kadar da çarpıcı
sözcüklerle ifade ediyor grevci meslektaşları değil mi?”
Sonuçta, 212 sayılı yasayı uygulamamak için gazetelerini 10 Ocak 1961’de üç
gün çıkarmama kararı alan dokuz basın patronuna karşı Basın adlı günlük bir gazete
yayımlayarak direnişe geçen 50 yıllık bir sendikal mücadele geleneğine sahip basın
emekçileri, küreselleşen dünyada yeni medya düzeninin mekanik parçaları haline
dönüştürülmüştür. Başta sendika olmak üzere örgütlerinden ve örgütlü mücadeleden
koparılmışlar, edilgenleştirilmişlerdir.
Yeni medya düzeninde, bir yanda sahiplik yapısıyla özdeşleşen üst gelir grubundaki gazeteciler(!); diğer yanda işini kaybetmeme uğruna patron ve genel yayın yönetmeni ile onların yeddi emini durumundaki Ankara temsilcilerinin hiyerarşik hegemonyasında, etik değerleri göz ardı eden, haber kaynaklarıyla ilişkileri sağlıksız
bir çizgide oluşan, meslek değerlerine yabancılaşan, “kölelik belgesi” olarak adlandırılan sözleşmeleri imzalamak zorunda kalan muhabir ekolü yaratılmıştır. Asil Nadir’in 80’li yılların ikinci yarısında basın dünyasına girdiğinde söylediği “kendi gazetecilerimizi yetiştirmeliyiz” sözü gerçekleşmiştir!
Babıâli, eleştirel aklı rehber edinen meslek ilkelerine saygılı gazetecileri sendikasızlaştırma süreci ile birlikte tasfiye ederken iktidara eklemlenmiş medya organlarında, yürütülen yayın politikalarını harfiyen uygulayan “sadık ve uyumlu” yönetici ve
22
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muhabir kadroları oluşturmuşlardır.
Babıâli yokuşunda Güneş genel yayın yönetmenliği yapan Metin Münir, bu süreci
şöyle kayda geçirmektedir.23
“Medyanın kaliteye tahammülü yoktu. İyi gazeteciler dik kafalıdır. Otoriteye
biat etmez. İnatçıdır. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Her zaman, güçlüye karşı
mazlumun ve ezilmişin yanında durur. Bu ve bunlara benzer özellikleri dolayısıyla her zaman devletle ve kurulu düzenle araları açıktır. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Türkiye’de gazetecilerin hükümetlerin mikrofonu olması beklenir.”
TGS’ye AKP darbesi
Parti programında “Örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak, sendikalaşma teşvik
edilecek, kamu görevlilerinin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar ve özgürlüklere kavuşturulması için gereken mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir” sözü
veren AKP, iktidar olduktan sonra tam tersi uygulamalara imza attı. Yüzünü, emekçi
yerine patrona çevirdi!
Basın mensuplarının en büyük sendikal örgütü TGS, iktidara yönelik eleştirileri
yüzünden AKP’nin boy hedefi haline geldi. Önce gazetecilerin yıpranma hakkı 1
Ekim 2008’de kaldırıldı; tepkiler üzerine 19 Ocak 2013’te bundan vazgeçilse de bazı
basın çalışanları gene kapsam dışı tutularak bu haktan yararlandırılmadı.
1990’lı yıllardan beri patronların bir kaşık suda boğmak istedikleri ve gazetelerden kapı dışarı ettikleri TGS, toplu iş sözleşmesi yetkisini kıl payı koruduğu bir dönemde, örgütün ana omurgasını oluşturan Anadolu Ajansı’nda çalışanlar,iktidar baskısıyla sendikadan istifa ettirilince büyük darbe yedi.Kemal Öztürk’ün 3 Ağustos
2011’de genel müdürlüğe atanmasıyla24 birlikte çalışanlar üzerinde kurulan baskı
sonucu emekli olmaya zorlama, tazminatsız işten atma, görev yerlerini değiştirme
gibi idari tasarruflar devreye sokularak TGS’nin tasfiye süreci başlatılmıştır. Neticede, 100 kişi emekliye ayrılmış, çalışanlardan 6’sı işten atılırken 43’ünün görev yerleri değiştirilmiş, 23’ü hakkında soruşturma başlatılmıştır; bu arada 65 yeni eleman
alınmıştır.25 Böylece TGS’nin tasfiyesi ve yönetimin desteklediği Medya İş adlı yeni
bir sendikanın kurulmasının alt yapısı hazırlanmıştır.
Daha sonra ise AA çalışanları 9 Mart 2012’de kurulan Medya İş adlı sendikasına
üye olmaya zorlandı. AA’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, TGS’den istifa etmeleri yönünde hiçbir üyeye baskı yapılmadığını ve
noter ücretlerinin Ajans tarafından ödenmesinin de söz konusu olmadığını savunarak,
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“Ülkemizde hiçbir basın kuruluşunda sendika bulunmamaktadır. Oysa ajansımızda
TGS ve Medya-İş olmak üzere iki sendika faaliyetlerini sürdürmekte ve her ikisine
de eşit mesafede yaklaşılarak gerekli destek ve kolaylık sağlanmaktadır” diyerek26tarafsızlık (!) örneği sergiledi.
TGS’ye ikinci ve üçüncü darbeler de Toplu İş Sözleşmesi yetkisini kaybettiği gerekçesiyle Basın İlan Kurumu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın
Kartları Komisyonu’ndan atılarak vuruldu.
TGS’nin AA’dan tasfiye edilmesi sürecinde genel başkan olan Ercan İpekçi,
“Ajans’ta yaşananlar bir AKP operasyonu idi” saptamasını yapmaktadır. 27
“Önce kıdemli gazeteciler emekli olmaya zorlandı; aksi halde Ankara dışındaki
bürolarda görevlendirilecekleri söylendi.
Çalışma saatlerinin yanı sıra yayın politikası değiştirilerek gazetecilerin baskı altına alınması yolu denendi. Dördüncü aşamada da TGS’yi olağanüstü kongreye zorlayarak yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Başarılı olamayınca 23 yıl önce Milliyet’te
yaşananların benzeri tekrarlandı: Ajans’a noter getirerek çalışanlar tek tek sendikadan istifa ettirildi. Arkasından Medya-İş adıyla yeni bir sendika kurdurttular.
TGS’den istifa ettirdikleri çalışanları bu sendikaya üye olmaya zorladılar. Operasyon
tamamlanmıştı!”
AA yönetimi, kurulduğu günden itibaren, son sendika operasyonunda da olduğu
gibi hep devletle dirsek teması halinde hareket etmiştir; bugün de misyonuna uygun
olarak devlet refleksiyle hareket etmeyi sürdürmektedir!
TGS’nin Anadolu Ajansı’nda 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle yetkiyi kaybetmesinden 37 gün sonra sendika ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile çalışma yaşamı yeniden
düzenlendi.28 Ülke genelindeki yetki barajı yüzde 10’dan üçe düşürüldü; bir süre
sonra Anayasa Mahkemesi’nin iptali ile bu oran yüzde bire indi. 29
Barajın düşmesinden sonra yayımlanan sendika üye sayıları ile de gerçekler ortaya çıktı! Bakanlığın 2009’da yetki barajını aşması için dört milyona yakın eksikle 5.3
milyon olarak gösterdiği toplam işçi sayısı iki katı artışla 10.8 milyona fırlarken sendikalı üye sayısı ise tam üç kat azalmıştı! Sonuçta üç yıl içinde sendikalaşma oranı
dramatik bir düşüşle yüzde 59,88’den 9, 21’e gerilemiştir.
Yasa mevcut işçi konfederasyonları için adeta can yeleği olmuş, devlette kanuna
karşı hile yapmaktan kurtulmuştu!Benzer acı durum gazetecilik işkolunda da yaşanmıştır. TGS’nin üye sayısı AKP’nin AA operasyonu sonucu yetkinin kaybedilmesiy-
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le 4.632’den 817’ye düşmüştür; sendikalaşma oranı ise yüzde 30,06’danyüzde 0,78’e
gerilemiştir.
TGS, AKP döneminde yediği darbelerden sonra örgütlenme kampanyaları ile yeniden üye sayısını artırma ve toplu iş sözleşmesi imzalama çabası içine girmiştir. Bu
çalışmalar sonucu 2014-2016 tarihleri arasında Evrensel, Birgün, Yurt ve Manşet
Kocaeli ile Bianet ve ANKA Ajansı’nda toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır.
Gazeteciliğin yok olma sürecini yaşadığı OHAL döneminde, yazdığı haberlerden
dolayı hapishanelere tıkılan basın emekçileri için imzalanan her toplu iş sözleşmesi
bir umut ışığı olmaktadır.
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ATV-Sabah (Turkuvaz) grevi
Yıllar sonra sembol(lik) bir işçi eylemi
Gülcan Seçkin

T

asarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 3 Nisan 2007’de,Dinç Bilgin ve Turgay
Ciner’in imzaladıkları gizli sözleşmelerle ortak hareket ettiklerinin, hileye dayalı ve muvazaalı işlemlerle Fon’u yanılttıklarının belgelendiği gerekçesiyle Medya
Grubu (Bilgin Grubu) ve Merkez (Ciner) Grubu şirketlerinin yönetimine el koymuştu. Merkez ve Medya Grubu çalışanları bu belirsiz koşullar karşısında, gelecek kaygısı ile başlamış oldukları sendikal örgütlenme çalışmalarını hızlandırmış ve önemli
bir mesafe katetmişken Medya Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı imzasıyla
(Sabah’tan bir editör ve ATV’den iki muhabir olmak üzere) üç çalışan sendikal etkinliklerinden dolayı işten çıkarılmıştır (www.tgs.org.tr. 9.4.2007). Sendikal örgütlenmeyi önlemeye yönelik Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı, hukuki ve etik olmayan
bu uygulamaya karşılık Türkiye Gazeteciler Sendikası işe iadelerini istemiştir. Aksi
halde “işe iade” ve “sendikal tazminat” davaları açılacaktır. Ayrıca baskı uyguladığı
için ATV haber Genel Yayın Yönetmeni hakkında da suç duyurusunda bulunur. Sendika, bağlı olduğu Türk-İş Konfederasyonu aracılığıyla girişimlerini sürdürür. Görüşmeler sonunda TMSF Başkanı sendikalaşma sürecine müdahale edilmeyeceğini
açıklar. TGS gereken çoğunluğa ulaştığı ATV işyerlerinde toplu iş sözleşmesi süreci
için işlemleri başlatır (11 Mayıs 2007). Sendika gruba ait Sabah’ta da 406 kişiyle
çoğunluğu sağlayarak toplu sözleşme yapma yetkisi için 18 Haziran’da (2007) Çalışma Bakanlığı’na başvurur. Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan’ın çalışanların bir kısmını hizmet sözleşmelerinin 212 sayılı Basın İş yasası kapsamında
düzenlenmesi karşılığında sendika üyeliğinden ayrılmaya zorladığı şeklindeki şikâyetler TGS’ye iletilir. Demokrat gazeteci kimliğini vurgulamasıyla bilinen Babahan
Sendika yönetimince eleştirilir. Öte yandan 15 Haziran’da Merkez Haber Ajansı Genel Müdürü’nün iş akdi feshedilir. TGS yönetimi, uluslararası düzeyde de şikâyet
mekanizmalarını işleteceği, “gazete yönetiminin basın emekçileri, tüm işçi sınıfı,
demokratik kitle örgütleri ve kamuoyunun tepkilerine” maruz kalacağı uyarısını içeren bir açıklama yapar.
Merkez Gazete Dergi Grubu İnsan Kaynakları Müdürü’nün, işyerlerinde sendika
üyesi olan ya da olmayan çalışanlara “sendika üyeliğinden çekilme fişi” dağıtarak,
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Sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı uyguladığı, 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi
olarak çalıştırılan gazetecilere Sendikadan istifa fişini imzalamalarıyla birlikte 212
sayılı Basın İş Kanunu’na göre sözleşme yapılabileceği vaat ve tehditlerinde bulunduğu şikâyetleri Sendikaya ulaşır. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türk Ceza Kanunu
ve Sendikalar Yasası’nın ilgili hükümlerinin ihlali iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur. Ayrıca, Merkez medyada asıl işi “gazetecilik” olan
çok sayıda işçinin, 212 sayılı Basın İş Kanunu yerine 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi
olarak istihdam edildiği, sosyal güvenlik primlerinin de gazetecilik işkolundan değil
diğer işçilerle aynı statüden yatırılmakta olduğu bilgisi üzerine Sendika, yasadışı istihdamın tespit edilmesi ve bu durumun düzeltilmesi istemiyle Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne de başvuruda bulunur. Diğer taraftan, Merkez ATV (atv televizyonu) işyerlerinde TGS’nin toplu iş sözleşmesi yapabilecek çoğunluğa sahip olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespit edilir, onaylanır (5 Temmuz 2007).
TMSF yönetimindeki işveren çoğunluğun sağlanmasına ilişkin itirazlarıyla sözleşme sürecini engelleme girişimlerini sürdürür. Ancak gidilen İş Mahkemesi işverenin itirazını reddeder. Yeni bir itirazla Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin önüne giden
dava Türkiye Gazeteciler Sendikası lehine sonuçlanır. Toplu iş sözleşmesi yapılması
konusunda yeter çoğunluğun mevcut olduğu tekrar onaylanmıştır (4 Aralık 2007).
Sendika TMSF yönetimi ve ATV işveren temsilcilerine bu tür engellemelere son
vermesi için çağrıda bulunurken, toplu iş sözleşmesi yapma yolunda girişimlerini
hızlandırır. Çalışanlarla görüşülerek toplu sözleşme taslağının hazırlanması ve işverenin görüşmeye çağırılması için çalışmalar başlatılır (28 Mart 2008). Sendika resmi
web sayfasından tüm özel tv kanallarında çalışanları bu sürece katkı ve destek vermeye çağırır. Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş işyeriyle ilgili olarak
15.5.2007 tarihinde ‘‘Yetki Belgesi’’ alan Sendika, işvereni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine çağıracağı aşamada Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş,
“Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş” tarafından ihale yoluyla satın alınarak devralınır. Mayıs 2008’de, ATV ve Sabah işletmelerini devralmış
bulunan Çalık Grubu’na ait Turkuvaz işverenini toplu iş sözleme görüşmelerine çağırır.
Görüşmeler 26 Haziran’da başlamıştır. Beş toplantı sonunda sendikanın 59 maddelik teklifinin ancak 22 maddesi üzerinde anlaşmaya varılabilmiş, 60 günlük sürede
özellikle akçeli konularla ilgili maddeler üzerinde anlaşma sağlanamamıştır. İşveren
bu süreyi oyalama stratejileri ile bir bakıma doldurmuş, bu süreçte de çalışanlar üzerindeki baskılara devam etmiştir. Yasalara göre görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandığı için ilgili mahkemece “resmi arabulucu” tayin edilmiştir (daha önce Haziran
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2008’de Turkuvaz grubu sendikanın ATV, Sabah ve Dergi gruplarındaki çoğunluğuna itiraz etmiş, başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin ihtiyaten durdurulması için
dava açmıştır. İşverenin engelleme ve sürüncemeli bir hale getirme girişimleri sürmüştür. Sözleşme görüşmelerinin durdurulması istemi kabul edilmezken Ekim
2008’de de sendikal çoğunluğun yeniden belirlenmesi talebi reddedilmiştir). Sendika
uzayan süreçte çalışanların dayanışmasındaki çözülmelerden endişe duymuştur. Gelinen aşama uyuşmazlık olduğundan toplu sözleşme süreci için resmi arabulucunun
daveti beklenir (22 Ekim 2008). ATV-Sabah yöneticilerinin “kara liste”ye aldıkları
sendikalıları diğer medya gruplarına da bildirerek işe alınmalarını engellemek yollu
baskıları, sendika yöneticilerine yönelik çeşitli suçlamalarda bulunma yönelimleri,
tıkanan sözleşme sürecini gerilimli hale getirir.
İlk süreç özetlenirse, ATV-Sabah ve Dergi grubunun TMSF yönetimine geçişi öncesi başlayan ve sonrasında da bu işyerlerinde çeşitli engellemelerle karşılaşılsa da
örgütlenme imkânı bulan Türkiye Gazeteciler Sendikası toplu iş sözleşmesi yapma
yetkisine ulaşmıştır. Ancak Turkuvaz Grubu’na satılan medya grubunda yeni yönetim sendikaya üye olanları tasfiye etmeye çalışmıştır. İki yıla ulaşan çabalarla sendikanın yetki aldığı, toplu iş sözleşmesine sıra geldiğinde gösterilen bu çabalar işten
çıkarma ve çeşitli baskı yöntemleri ile engellenmeye ve zayıf düşürülmeye çalışılır.
Çalık Grubu’na ait olan Turkuvaz Grubu’nun İnsan Kaynakları sorumlusu Şefik Çalık’ın sendikanın ATV işyeri temsilcisini tazminatsız bir biçimde işten atma, Doğan,
Çukurova ve diğer medya gruplarında da işe alınmayacakları tehditleri ile sendikadan istifaya zorlaması sırasında işyeri temsilcisi fenalaşarak hastaneye kaldırılır.
Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürdürülürken ATV yönetiminin sendikalı çalışanlara yönelik artan baskılarını protesto etmek için TGS, işverenin binası önünde 20 kişilik bir grupla oturma eylemi yapar (11 Ağustos 2008). Eylemi destekleyen Türkiye
Petro Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı baskıların halkın
doğru haber almasının önünde önemli bir engel oluşturduğunu, sendikalaşmanın çalışanları daha özgür ve cesur kılacağını vurgulayarak eyleme destek verir. Oturma eylemine Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Türkiye Posta, Telgraf,
Telefon ve Televizyon İşçileri Sendikası (Haber-İş), Petrol-İş Sendikası destek verir.
Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kesintiye uğramış ve arabulucu aşamasında da
işverenle anlaşma sağlanamamıştır. Arabulucu raporu ulaştıktan sonra grev kararı
alınacağı ve işyerine asılacağı duyurulur. İşveren tekrar tekrar uzlaşmaya davet edilir. Bu esnada biri işveren temsilcisi olmak üzere iki sendikalı çalışan, iş akitleri feshedilerek işten çıkarılır. Atılanların işe iadesi ve sendikal tazminat için dava yoluna
gidilmesi kararlaştırılır. Sendika işvereni kınayan bir açıklamayla birlikte, bu sıkıntılı
sürecin önemini hatırlatır ve “basın emekçilerinin iş güvencesi, ücret zammı, ikrami756
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ye, sosyal yardım, kıdem ve ihbar tazminatını korumak ve yükseltmek, haftalık beş
gün çalışma, iki gün izin yapma hakkını elde etmek, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi gibi birçok sendikal hakkın elde edilmesi ve toplu sözleşmeyle koruma altına
alınması” amacıyla uğraşların sürdürüldüğünü vurgular (4 Kasım 2008). 30 Ekim’de
arabulucunun daveti ile yapılan tek toplantıda işveren toplu sözleşme görüşmelerini
sürdürme niyetinin olmadığını ortaya koyar. Sendika 5 Aralık’ta grev kararı alır. 17
Aralık’ta bu karar Turkuvaz Medya’nın ilgili işyerlerine asılır. Sendikal örgütlenme
sürecinin, işvereni 212 sayılı Basın İş Yasası’na uygun kadroların yapılması ve Ramazan bayramında yarım maaş ikramiye verilmesi gibi bazı adımlar atmaya mecbur
ettiği ifade edilse de bunların stratejik olduğunu düşünmeyi de getirecektir.
Sendika, işveren ve temsilcisi Ahmet Çalık ve Serhat Albayrak’a seslenir. Grev
için 60 günlük sürenin başladığı ve bu sürede anlaşma konusunda iyi niyetli yaklaşımlarının her an beklendiği tekrar tekrar vurgulanır. Öte yandan basın mensuplarına
mesleğin özellikli konum ve koşullarının değer bulması, editoryal bağımsızlık, ticarisiyasi çerçeveden kaynaklanan yozlaşmalarla mücadele, kamusal amaçlı yayıncılığın
korunması, sansür biçimlerine karşı koyabilmek, politik baskılar, özgürlük ihlalleri,
kamunun yanlış yönlendirilmesi, bilgi ve haberlerin gizlenmesi, dezenformasyona
karşı koyabilmek, çalışanların maddi yaşam koşullarının, kötü çalışma koşullarının
düzelmesi, iş güvencesi ve işten çıkarmalara direnebilmek için “AYAĞA KALK”
çağrısında bulunur (İngiltere’de de Ulusal Gazeteciler Sendikası “National Union of
Journalists” (NUJ) 2007’den beri “gazetecilik için ayağa kalk” günü ile tüm mensuplarını ve giderek halkın katılımını arayan kampanyalar düzenlemekte ve “gazeteciyi korumak, gazeteciliği korumaktır” sloganları ile işverenlerin çalışanlara yönelik
baskıcı, kazanılmış haklarını daraltıcı uygulamalarını, işyeri bütçelerinde ağır kesintileri ve bunların habercilik açısından sonuçlarını protesto etmeye çağırmaktadır
(http://www.standupforjournalism.org.uk/). Türkiye Gazeteciler Sendikası, Turkuvaz
çalışanı sendikalı gazetecilerin cesaretini kaybedeceği kaygısıyla etik ve mesleki ilkelerle çelişmeyen bir hak, özgür basın ve meslek icrası arayışında olduklarını hatırlatır. Genel Başkan E. İpekçi, çalışanlara kalemlerinizi insan kaynakları yöneticilerinin odalarının kapısına bırakın çağrısında bulunur.
Turkuvaz medya işvereni sendikanın tüm uzlaşım çağrılarını yanıtsız bırakmıştır.
TGS yönetimi, son çare olarak Turkuvaz işletmesinin İstanbul ve Ankara’daki işyerlerinde 13 Şubat Cuma günü grev başlatılacağını açıklar (9 Şubat 2009). Altı aydır
süren uzlaşmazlık için işverene yeniden çağrıda bulunur. Grev kararının üzerinden
60 günlük yasal süre geçtiği ve tüm görüşme talepleri cevapsız kaldığı için sıra grev
kararının uygulanmasına gelmiştir. 10 Ocak 2009 “Çalışan Gazeteciler Günü”nde de
sendika yönetimi, “son çare” olarak greve gidileceğini açıklarken, hiçbir sendika
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üyesinin bu süreçte mağdur edilmeyeceğini, anlaşma sağlanana dek dayanacak güce,
desteğe sahip olduklarını duyurur. Aynı günlerde TGS’nin de bağlı olduğu Türk-İş
DİSK ve KESK’in öncülüğünde 15 Şubat 2009 Pazar günü Kadıköy’de “İşsizliğe ve
Yoksulluğa Hayır! Emek ve Demokrasi” mitingi düzenleme kararı alır. TGS, tüm
medya çalışanlarını mitinge kendi pankartı altında katılmaya çağırır. 13 Şubat’ta
sendika yöneticileri Ankara ve İstanbul’da Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme
ve Yayıncılık A.Ş.’nin İstanbul Balmumcu, Sefaköy ve Ankara Balgat (eski
Söğütözü) işyerlerine “BU İŞYERLERİNDE GREV VARDIR” pankartını asar. TGS
Ankara Şube Başkanı T. Dedeoğlu Ankara’da greve çıkılan işyerine pankart asarken
basında örgütlenmenin ve sendikal mücadelenin zorluğuna vurgu yapar. Sendikadan
ayrılan ya da ayrılmaya zorlananları “ya ekmek, ya sendika” tercihinde bulunmak
zorunda bırakılanlar olarak değerlendirirken, durumu ekonomik kriz ortamında greve
çıkmanın güçlüğüne de bağlar. Aynı anda İstanbul’da TGS Genel Başkanı E. İpekçi,
TGS İstanbul şube yöneticileri, Türk-İş Genel Sekreteri, KESK Genel Başkanı, Petrol-İş Genel Başkanı ve TGS Yönetim Kurulu üyeleri, greve çıkan gazeteciler işverenin Balmumcu’daki binası önünde grevi başlatır. “Grev Gözcüsü” yazılı gömlekler
giyen gazeteciler ve destek verenlerce “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz; kurtulmak yok
tek başına”, “Sendika yoksa üretim de yok”, “Sendika hakkımız engellenemez”,
“Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “ Sendika hakkımız grev silahımız”, “Direne direne kazanacağız” şeklinde sloganlar atılır. Sendikanın grev kararını astıktan sonra 60 günlük sürede greve çıkma hakkı vardır. Ancak
sendika yöneticileri sıkça vurgular: Temel hedef grev değildir, işvereni, greve çıkma
kararlılığını göstererek anlaşma masasına çekmektir. Sendika 60 günlük süre dolduğu için grevi başlatmak zorunda olduklarını işverene bir daha bildirmiştir. Son güne
kadar girişimlerini sürdüren sendika Türk-İş Konfederasyonu’nun çabalarıyla da görüşme yollarını arar. Grevden bir gün önce Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı
ve yöneticilerinin aracılığıyla TGS Genel Başkanı Turkuvaz Medya Grubu’nda yayınlardan sorumlu Yönetim Kurulu Danışmanı olan gazeteci Ahmet Tezcan’la görüşerek bu süreçte arabulucu olmasını istemiştir. Bu görüşme sürecini ve sonucunu
hemen ertesi gün Tezcan, sendikaya ilişkin eleştirilerini de ortaya koyarak, basına
açıklamıştır. Tezcan görevinin yönetimsel olmadığını, ancak taraflara kişisel düşünce, tavsiye ve önerilerini sunabileceğini” belirtir. Tezcan’ın basın açıklamasına göre
TGS yöneticilerine ilettiği görüşleri şöyledir:
“Grup çalışanları ile göreve geldiğim günden bu yana yaptığım görüşmelerden
edindiğim izlenimler arasında, sendika üyesi ve işyeri temsilcilerinin dahi mevcut
sendika yönetimi ve anlayışına güvenmediklerini, sendikanın kalıcı bir çözüm üretebilecek kapasite ve anlayıştan yoksun olduğuna inandıklarını, üyeliklerini ta758
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mamen duygusal nedenlerle sürdürdüklerini gördüğümü belirttim. Benimle görüşen gazeteci arkadaşlardan hiç birinin ücret meselesini birinci madde olarak görmediklerini, onların gündemindeki birinci maddenin editoryal sıkıntılar olduğunu
tespit ettiğimi anlattım. Durum bu iken sendikanın toplu sözleşme talebinde işverene olağanüstü maliyet artışı yükleyecek hükümleri ön plana çıkartmasının da,
çalışanlar nezdinde neredeyse yitirilmiş olan güveni iyice zedelediğini hatırlattım.
Kişisel düşüncelerim olarak Gazeteciler Sendikası’nın mutlaka var olması gerektiğini, ancak klasik ücret sendikacılığı anlayışını terk ederek, çağdaş partner
sendikacılık anlayışına yönelerek güçlenmesinin kaçınılmaz olduğunu, taleplerinde ücret politikasını değil editoryal bağımsızlık arayışlarını öncelemesinin daha
doğru olacağını anlattım.
Durum böyle iken, TGS’nin hiçbir çalışanın katılmayacağı bir grevi başlatarak
sonuç almasının mümkün olmadığını, sonuçsuz bir grevin ise sendikanın kapısına
kilit vurmasına kadar gidecek bir erime sürecini başlatabileceğini belirttim.
Ve kişisel bir öneride bulundum. Önerim özetle şöyle oldu:
“Turkuvaz Medya Grubu içinde, çalışanların yönetimle birlikte sorunları tespit
ederek çözümler üreteceği bir Çalışma Meclisi oluşturulması yönünde bir projeyi,
Sayın Ahmet Çalık ve Serhat Albayrak’a sunmuştum. Kendileri bunu ve benzer
sosyal gelişme projelerimi heyecanla ve memnuniyetle karşıladılar. Biz grubumuzda bu meclisi oluşturacağız.
Siz sendika olarak, mevcut ekonomik krizi ve bu kriz sürecinde Turkuvaz
Medya Grubu’nun; yarım maaş bayram ikramiyesi dağıtmak, toplu eleman çıkarmamak ve belli bir oranda zam yapmak gibi, başka hiçbir medya kuruluşunda
görmediğimiz olumlu uygulamalarını dikkate alarak, mevcut sendikacılık ve medya yönetimi anlayışını değiştirecek devrim niteliğinde bir ortak çalışma süreci başlatmak için grevden vazgeçtiğinizi açıklayın. Turkuvaz Medya Grubu ve TGS olarak bir yıllık gayr-ı resmi bir çalışma takvimi belirleyelim. Sendika, bu süreçte
grubun Çalışma Meclisi’nde bir temsilci ile yer alsın ve çalışmalara aktif olarak
katılsın ve çalışmaları raporlasın. Sendikanın çağdaş partner sendikacılık alanındaki çalışmalarında da Turkuvaz Grubu temsilci düzeyinde aktif olarak yer alsın.
Bir yılın sonunda karşılıklı güven sağlandığı takdirde bütün mevcut çalışanlar
sendikaya üye kaydedilsin ve bu durum resmiyet kazandırılarak yaygınlaştırılsın.
Bir yıllık bu sürecin sonunda TGS tarihe geçecek bir adımla olağanüstü güçlenmiş
olacak ve yeni bir oluşumun öncülüğünü yapmış olacaktır. “
Kişisel önerim bu yönde idi. Sayın Türk İş Genel Başkanı, kendilerine telefonda anlattığım bu öneriye çok olumlu yaklaşmış ve heyecan duyduğunu belirtmişlerdi.
Bu önerimi Turkuvaz yönetimi ilgiyle karşıladılar.
Ancak TGS Başkanı Sayın Ercan İpekçi, tek taraflı bir grev iptalini yapamayaGazeteciler Cemiyeti
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cağını belirterek, daha önce üzerinde mutabık kalınan bir takım maddelerle beraber yeni bir müzakere yapılıp toplu sözleşme imzalanmasında ısrarcı oldular. Onların bu yaklaşımı da grup yönetimi tarafından kabul edilmedi. Ve netice olarak
hiçbir ATV çalışanının katılmadığı bir grev süreci ne yazık ki başlatılmış oldu.
Kişisel olarak, tarihi bir fırsatın“günü kurtarmak” adına kaçırıldığı kanaatindeyim. Tek üzüntüm budur (Tezcan, www. medyatava.net. 13. 2. 2009).
Grevin başladığı gün sendika başkanı İpekçi de bu görüşmenin sonuçlarını açık-

lar. “İşverene güven verebilmek için sendikanın tek taraflı olarak grev kararını kaldırması, kriz ortamında iyi niyetli yaklaşımını işverene göstermesi, sonra zaman içerisinde sendikaya güven artarsa oturup meseleleri konuşuruz” önerisi getirilmiştir.
Sendika tek taraflı grev kararını kaldıramayacağını, ancak görüşme masasında tüm
iyi niyetini göstereceğini, çözülemeyen madde olursa müzakerelerin sürdürüleceğini,
protokolle düzenleneceğini, bunların gerçekleştirilmesiyle ancak grev kararını iki
tarafın iradesiyle ve imzasıyla kaldıracaklarını iletmiştir. TGS grev kararını tek taraflı kaldırmakla görüşmelerin gerçekleşeceği ve devam edeceğinin güvencesini alamamıştır. İşverenin bu çağrıları kabul etmemesi ve toplu sözleşme yapmak istememesiyle sonunda zorunlu olarak, 10 kişilik çok küçük bir gazeteci grubu greve çıkmıştır. İşveren grevi engellemek için çalışanlardan greve katılmayacaklarına dair
imza toplar. Sendika bunun kanun dışı bir uygulama olduğunu belirterek şiddetle
kınar.
Greve gidilmesi halinde matbaa ile birlikte 1500-2000 kişinin çalıştığı işyerinde
herkesin işi bırakıp destek vermesi zayıf da olsa umut edilir. Toplu sözleşme gerçekleşirse tüm kazanımlardan çalışanların hepsi de yararlanacaktır. Bu işyerlerinin içinden, çalışanlardan destek gelmesi, katılımın güçlü olması da bu nedenle çok önemlidir. İşveren baskısı ile sendikadan ayrılanların da geri döneceği ya da greve destek
vereceği ve yapılacak sözleşme ile korkudan uzak çalışacakları vurgulanır. Bu arada
en son Anka Ajansı ve Anadolu Ajansı ile toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. Son dakikada işverenin olumlu bir yaklaşım içine gireceği ve burada da sorunun çözüleceği
beklentileri yinelenir.
Sendika toplu sözleşme yetkisi aldığı işyerlerinde üye tam sayısının yarıdan bir
fazlasının “greve evet” demesiyle eylem başlatabilmektedir. Bu nedenle önce sendikaya üye 500 gazeteci, sözleşme süreci işveren tarafından tıkanınca grev kararını
onaylamıştır. Sendika bu desteğe güvenerek grevi başlatmıştır. 500 gazeteciden ancak 10 tanesi işyeri önünde grevi başlatma cesaretini gösterir. Dünya yazarlarından
kıdemli gazeteci Taylan Erten’in deyişi ile “sendika grevi başlattığı gün o 500 gazeteciden 490’ı ortada yok”tur (tgc.org.tr, 23.2. 2009). Çekimser gazetecilerin de katılımı ile sözleşme imzalanana dek grevi sürdürme iradesi tavizsiz gösterilse, Erten’e
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göre “çivisi çıkmış, menteşeleri dağılmış, ruhu çökmüş, haysiyeti ağır vurgunlar yemiş meslekte hakikaten tarihi bir grev olurdu.” 29 yıl önce 12 Eylül darbesinin uygulayıcılarının Banknot Matbaası işçilerinin grevine son vermesinden sonra ilk kez basın çalışanları grevle tanışmıştır. Bu sendika yönetimince tarihi bir olay olarak değerlendirilse de yeni nesil gazetecilerin bilgisizlik, cesaretsizlik, haklarına, haklı grevine
ve sendikasına karşı bir sadakatsizlik örneği olarak da yorumlanır. Öte yandan izleyicilerin de, okurların da bu grevden ve nedenlerinden haberi yoktur.
Greve destek verdiğini ifade etmek, sesini büyütmek üzere pek çok kişi, örgütlerin temsilcileri, genel başkanları, yöneticileri küçük grev kadrosuna ziyaret trafiği
başlatmıştır. Türk-İş Genel Sekreteri tüm basın yayın kuruluşları yüreği yetiyorsa
ayrım gözetmeden bu greve destek çıkmalı çağrısında bulunur. İstanbul’da Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, yardımcısı Turgay Olcayto, Balmumcu
tesislerine gelerek grevi desteklediklerini ve taraflar arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunabileceklerini belirtir (14 Şubat 2009). KESK’e bağlı Haber-Sen Genel
Başkanı ve diğer yöneticileri, Türk-İş Başkanlar Kurulu “Turkuvaz işçilerine” destek
ziyaretinde bulunur. Sözleşme sürecine yardımcı olmaya çalışacaklarını, TGS ve
grevdeki işçilerin maddi ve manevi olarak destekçisi olduklarını vurgulayarak grevci
işçilere başarı diler. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel’in başkanlığını yaptığı TEKGIDA-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu TGS’nin başlattığı grevi desteklemek
amacıyla, üyelerinin, TURKUVAZ Grubuna bağlı yayın organlarını izlemeyeceğini
ilan eder. Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası TEKSİF greve
destek verdiklerini açıklar. Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Tez-Koop-İş grev süresince genel merkezinde ve tüm teşkilatında Turkuvaz Grubu yayınlarının izlenmeyeceğini, gazete ve dergilerin satın
alınmayacağını açıklar. DİSK GENEL-İŞ de Turkuvaz Grubuna bağlı basın ve yayın
organlarını izlemeyeceğini bildirir. Türk-İş’e bağlı sendikaların İstanbul şubelerinin
yöneticileri Sabah ve ATV’nin merkezlerinin bulunduğu Balmumcu’da işyeri önündeki grev gözcülerini sloganlar eşliğinde ziyaret eder. “ATV ve Sabah için üretimden
gelen gücümüzü kullanacağız”, “grev yıllarca da sürse sendikaya ve grevcilere maddi ve manevi olarak sahip çıkacağız” açıklaması yapılırken, TGS Genel Başkanı
İpekçi, Turkuvaz işyerlerinde başarılı bir toplu sözleşme imzalanırsa bunun diğer
medya gruplarına teşmil edilmesini isteyeceklerini vurgular. 2002 yılında teşmil uygulaması için hükümete başvurduklarını sumen altı edilerek kadük bırakıldığını hatırlatır. Greve çıkanları “içerideki sessiz çoğunluğun hakları için greve çıkmış 10
yürekli nefer” olarak tanımlarken bu eylemin tüm medya gruplarını saracağı beklentisini yineler. Greve çıkmayan içerdeki sessiz çoğunluğun katılmadıkları için vicdan
azabı çektiklerini belirterek “dışarıdaki grevci meslektaşlarınızla dayanışmaya deGazeteciler Cemiyeti
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vam edin” çağrısında bulunur. İşvereni yeniden görüşmeye, anlaşmaya davet eder.
Aynı gün ATV’den altı çalışan işten atılır. İpekçi “greve katılsalar iş güvenceleri olacaktı, işleri işverenin keyfi kararlarına kalmayacaktı”, açıklamasında bulunur (17
Şubat 2009).
İşveren “kanun dışı bir greve katıldıkları” iddiasıyla grevdeki gazetecilerin iş akdini feshettiğini bildirir. Sendika grevdeki medya çalışanlarının işten çıkarılmasını
şiddetle eleştirerek, “yasal grevdeki işçilerin iş akdinin feshinin kanunsuz” olduğunu,
Toplu Sözleşme Kanunu’na göre grevdeki işçinin iş akdinin feshedilemeyeceğini,
karşı yasal girişimlere başlanacağını açıklar. Yeniden grevin yasal konumunu açıklama gereği duyar. “Uygulamaya konulan grev Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon
A.Ş.’yi devralmış olan Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık
A.Ş.’nin üç işyerinde İstanbul’da Balmumcu, Sefaköy ve Ankara Balgat işyerlerinde
çalışan tüm Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. işçilerini
kapsamaktadır. Bu işletme ile ilgili sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin işletme bünyesindeki işyerlerine nereden geldiğine bakılmaz. O İşletmede işverence istihdam edilen işçilerdir”. Ayrıca TGS’nin “Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş. işletmesi işyerlerinde aldığı toplu sözleşme yetkisinin Turkuvaz Radyo
Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. işletmesinde geçerli olduğu mahkeme
kararıyla kesinleşmiştir. ATV, Sabah, dergiler ayrı işyerleri değil, Turkuvaz Medya
Grubu’nun çeşitli ürünleridir. Toplu iş sözleşmesi ve grev bu ürün adlarına göre değil, işletme ve işyeri tanımına uygun olarak yürütülmektedir. Üç işyerinde greve katılan işçiler ilgili yerlerdeki sosyal güvenlik merkezleri ve sigorta müdürlüğünce
Turkuvaz Radyo Televizyon, Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. kadrosunda tespit edilmektedir. Bu üç işyerinde başlatılan grev 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Kanunu’na göre yasal ve meşru bir grevdir. Greve katılan sendikalı işçiler de
yasal haklarını kullanmaktadır” (tgs. org.tr, 17 Şubat 2009).
İşveren ile anlaşma sağlanabilse “bu toplu iş sözleşmesi Merkez ATV ile Merkez
Gazete Basım ve diğer şirketleri devralan Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme
ve Yayıncılık A.Ş. şirketlerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır
ve diğer illerdeki işyerlerinde çalışan tüm sendika üyelerini kapsayacaktı” açıklamasını yapan sendika yönetimi, kanunun grev uygulamasını yetki başvurusunda bulunulan işyerleri ile sınırladığını böylece grevin, Merkez ATV dönemindeki yetki başvurusunda adresleri belirtilen üç işyeriyle sınırlı” olduğunu belirtir. Grev kararı üzerine
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerince görevlendirilen iş müfettişleri işyerlerine gelerek işveren temsilcileri ile görüşerek greve katılamayacak “kapsam dışı personel” listelerini belirlemiştir. Balmumcu ve Sefaköy işyerlerinde “grev ve lokavt dışı kalacak personele dair” listeler işveren vekili Şefik
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Çalık imzalıdır. Grevin, Merkez ATV ile sınırlı olduğu iddia edilirken, kapsam dışı
personel listelerinde ATV’den hiçbir çalışanın adına yer verilmemiştir. TGS grev dışı
kalacak personelin resmi olarak belirlendiği Turkuvaz işyerlerinde sendika üyelerinin
greve katılamayacağını iddia etmenin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgular.
Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’nin üç işyerinde 13 Şubat 2009 tarihinde grev uygulaması başlatılmıştır ve bu üç işyerinde çalışan tüm işçileri kapsamaktadır. Artık Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş. diye bir şirket
yoktur. Onu satın alarak devralan ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
Çalışma Müdürlüklerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ATV,Sabah, Takvim,
Pasfotomaç, Aktüel, Sinema, vb isimlerle bilinen yayınlar için tescil edilmiş ve numara verilmiş olan şirket Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık
A.Ş. vardır. Greve çıkacak ve grev dışı kalacak personel belirlenirken, yayın organlarının kamuoyunda bilinen isimlerine değil, bağlı oldukları şirket ve işyerlerine bakılır. Dayanağı Bakanlık ve SGK kayıtlarıdır” (tgs. org.tr. 19.2.2009).
TGS, diğer yandan 21 Ocak 2009’da Bakanlıktan aldığı yetki belgesine dayanarak, Merkez Gazete Basım Yayımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi satın alarak devralmış olan yeni işveren Turkuvaz Medya’yı toplu iş görüşmelerine çağırır. Bu çağrı,
taraflar arasında anlaşma olanağı bulunamazsa Ankara ve İstanbul dışındaki illerde
bulunan işyerlerinde de grev uygulamasının başlatılabilmesinin yasal prosedürlerinin
tamamlanmasıyla ilgilidir. Anlaşma sağlanırsa, bir şirkette tek bir toplu iş sözleşmesi
imzalanarak, diğer tüm uyuşmazlık ve grev kararları yine sendika tarafından kaldırılacaktır. Tekrar vurgulanır, üç işyerinde tüm işçileri kapsayacak düzeydeki grev yasal olduğu gibi, Turkuvaz’ın Merkez ATV televizyonla birlikte satın alarak devraldığı
Merkez Gazete Basım Yayımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerleri için alınmış21
Ocak 2009 tarihli yetki belgesine dayanılarak yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çağrı da yasalara uygundur.”(TGS, 19 Şubat 2009).
“Grevci gazetecilerin iş akitleri feshedilemez”
Grevle birlikte işveren, iş akitlerini feshederek işten çıkarma uygulamasını sürdürdüğü gibi greve çıkan gazetecileri de işten çıkarmıştır. Sendikalardan tepkiler
gelir. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası TES-İŞ, Belediye-İş, Basın-İş,
Türk Harb-İş Sendikaları da Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık
A.Ş.’ye bağlı ATV, Sabah ve Turkuvaz Dergi Grubu’ndaki 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre İstanbul Balmumcu, Sefaköy ve Ankara
Balgat’taki üç işyerinde başlatılan grevi destekler ve işverenin grevdeki işçilerin iş
akdini feshini yasal mevzuatın ihlali olarak kınar (19 Şubat 2009). Türkiye Maden
İşçileri Sendikası ve DİSK/Genel Maden İşçileri Sendikası da, Turkuvaz Medya’ya
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atılanların işe alınması, toplu sözleşmenin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunur.
DİSK Genel İş, grevin beşinci gününde 10 basın emekçisinin iş akitlerinin feshedildiğini, grev talepleri kabul edilinceye kadar Sabah’ın okunmayacağını ve ATV’nin
izlenmeyeceğini ilan eder (24 Şubat 2009).
Medya grupları ve saygın köşe yazarları grevi görmezden gelir. Grevci gazeteciler grevi görmezden gelen medya çalışanlarını bu sansür ve suskunluğu bozmaya
davet etse de çok ses getirmemiştir. İşveren sendikalı gazetecileri istifa ettirme, işten
atma, kara listeye alma, güçlükler çıkarma, rüşvetsi teklifler, tazminatsız işten çıkarma, greve gidenleri işten atma tehdidi gibi çeşitli baskı ve tehditler uygulamıştır. Sabah’ta, ATV’de ve grup dergilerinde çalışan, bir bölümü sendikalı olan gazeteciler,
“Bu işyerinde grev vardır” pankartı altında grev gözcüsü önlüğü giymiş halde bekleyen meslektaşlarının yanından geçerek işyerinde mesailerini sürdürmüştür. Üretim
bu üç işyerinden hiçbirinde durmamıştır. Diğer yandan Turkuvaz Medya Grup Başkanı Serhat Albayrak, kriz döneminde işçi çıkarmadıklarını açıklasa da (Mediacat,
Nisan 2009), grevin başlamasıyla işten çıkarmalar da başlamıştır. Belirtildiği gibi
bunlar arasında greve katılan gazeteciler de vardır. Grevin beşinci gününde işyeri
önündeki grevci gazetecilerin işten çıkarıldıkları kendilerine iletilmeden, önce internette açıklanır. Bu süreçte, Sabah her gün çıkarılmakta, TV kanalı yayınına sorunsuz
devam etmektedir.
Express’in “güzel 10’lu” (Şubat 2009) diye tanımladığı Sabah-ATV ve Dergi grubu çalışanı grevci küçük gazeteci grubuna ziyaretlerle, günlük temsili katılımlarla
sendikalar başta olmak üzere çeşitli örgütler, bazı küçük partiler ve küçük ölçekli
radikal yayınlardan gelen temsilciler destek vermiştir. İki elin parmakları sayısındaki
gazeteci grubunun greve fiilen başlaması ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası,
Basın gazetesinin eki olarak atv-Sabah Grev gazetesini çıkarır. Burada grevci gazeteciler gün gün yaşadıklarını, ziyaretçilerinin desteklerini kaleme alırken, aynı amaçla gönderilen çeşitli köşe yazılarına da yer verilmiştir. 13 Şubat 2009’da başlayan
greve ilerleyen günlerde ÖDP İstanbul Milletvekili U. Uras, Pen Yazarlar Derneği ve
Yeşiller Partisi yöneticileri ziyaretle destek verir. Sol Dergisi çalışanları ziyaret eder.
Hava-İş Sendikası bir dayanışma yemeği verir. Express “29 yıldır olmayan oldu:
Medya çalışanları greve çıktı” başlığı ile destek verir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) eski başkanı Nail Güreli, Türk-İş’e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası Genel Merkez ve İstanbul şubesi yöneticileri ağırlanır. Tesadüfen orada bulunan bazı Yunanlı
gazetecilerin ilgisi ile karşılaşılır: Sendikalı çalışmanın önemli olduğu bu ülkede toplu iş sözleşmelerinin işveren sendikası ile yapıldığı; sendika grev kararı almışken
sendikalı diğer çalışanların greve katılmamasının olanaksız olduğu; sendikanın meslek örgütü gibi çalıştığı; gazetecilerin en az üç yıllık iş tecrübesiyle sendikalı olması764
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nın mesleki bir zorunluluk olduğu anlatılırken grevci gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemez.
Türkiye Yazarlar Sendikası, Pen üyeleri, Evrensel yönetici ve çalışanları, Hayat
TV çalışanları, Özerk Sanat Konseyi üyeleri, Karikatüristler Derneği üyeleri, İşçi
Partisi İstanbul İl Örgütü, cemiyetlerden gelen bazı gazeteciler, BEKSAV (Bilim
Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı), Kızılbayrak çalışanları, Genç-Sen
üyeleri, TKP Genel Başkanı, üyeleri, DİSK’e bağlı OLEYİS mesajlarla ve yürüyüşe
katılarak destek verir. Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyeleri destek
verir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanı Hayri Kozanoğlu ve İstanbul İl
yöneticileri ziyaretlerinde grevci gazetecilerin toplumsal mücadele tarihinde çoktan
yerlerini aldığını belirterek destek verir. Dem TV, “4. Vardiya” programında grevdeki gazetecilerden konuk alır.
Sabah’ta dipsiz kuyu köşesinden Umur Talu (22 Şubat 2009), “vicdanen doğru
bildiklerini yapan bu çocuklara özgür gazeteci arayan medyanın özel değer vermesi”
gerektiğini (umutsuzca) vurgular. Gazeteci-yazar, Ragıp Duran Grev gazetesine yazısı ile destek verir. 25 Şubat’ta “devrimci sosyalist basın emekçileri” olarak Atılım,
Devrimci Demokrasi, İşçi Köylü, Kaldıraç, Kızıl Bayrak, Odak, Proleter Devrimci
Duruş, Sosyalist Barikat dergisi çalışanları, grevdeki gazetecileri ziyaret eder. Yürüyüş Dergisi de destek verir. “Basın emekçisi yalnız değildir”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “ATV-Sabah’da grev kazanacak”, “Yaşasın sınıf dayanışması”
sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilir. “Burjuva medya”nın grevi görmezden
gelmesi protesto edilir ve grevi desteklemeye devam sözü verilir. Öğrenci sendikası
Genç-Sen üyeleri ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) destek amaçlı ziyaret eder.
Taksim tramvay durağından Galatasaray Meydanı’na, diğer bir gün İstiklal Caddesi’ne meşale ve dövizlerle, 250 kadar destekçi ile yürüyüş gerçekleştirilir. “Yaşasın
sendikal mücadelemiz, “Grev, grev, grev”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Basın
emekçileri yalnız değildir”, “ATV-Sabah’ta sendika kazanacak”, “Sabah’a boykot,
greve destek”, “AKP’ye hamdolsun direnişteyiz”, “Toplu sözleşme hakkımız, grev
silahımız” sloganları atılır (www.odak-direnis.com).
Grevin ikinci haftasında ATV’de magazin bölümünün kapatılması nedeniyle 26
çalışanın işine son verilir. İşveren 15 günde toplam 42 kişinin iş akdini fesih etmiştir.
Sendika yönetimi bunun kanuna aykırı olduğunu, “toplu işçi çıkarma”ya girdiğini,
işverenin toplu işçi çıkarmayla ilgili olarak işyerindeki yetkili sendika temsilcisi ile
herhangi bir temasının olmadığını, sendikaya ve Türkiye İşçi Kurumu’na bildirim
yapılmadığını açıklar. İşverenin grevde olanların yerine görevlendirme yapmasının
da kanunlara aykırı olduğu vurgulanır. Sendika işten çıkarmaları kınarken bir kez
daha bu iş yerlerinde çalışanları sendikalarına sahip çıkmaya çağırır. Bu örneklerin,
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sendikal örgütlenmeye katılmamanın bir iş güvencesi olmadığını bir kez daha gösterdiğini vurgularken işten çıkarılanlara hukuki destek verileceğini açıklar (tgs.
org.tr, 27 Şubat 2009). Diğer yandan Turkuvaz medya grubu iş mahkemesine başvurarak “grevin sona erdirilmesi ve sendikanın yetki belgesinin geçersizliğine karar
verilmesi talebiyle” dava açmıştır. Dava, 1 Nisan 2009 tarihine ertelenirken, grevin
ihtiyati tedbir kararı ile durdurulması istemini mahkeme reddeder. İlk duruşmada
Merkez ATV ile Merkez Gazetenin iki farklı iş yeri olduğunu, her ikisine de farklı
yetki belgesi verildiğini ve ayrı toplu iş sözleşmesi yürütüldüğünü, bu nedenle Merkez Gazete işçilerinin, Merkez ATV işyerinin grevine değil, Merkez Gazete’nin grevine katılması gerektiğini savunan Turkuvaz vekilleri, sendikanın Merkez ATV’deki
üye sayısının 96’dan beşe düştüğünü, bu nedenle grevin durdurulması gerektiğini
ileri sürer. Greve 10 kişinin katıldığını belirtir. Grev kararının uygulanmaya konulduğu tarihte sendikanın grev uygulanan iş yerlerindeki üye sayısının ilgili kanunun
aradığı dörtte üç oranından fazla azaldığı ve greve katılımın olmadığı ifade edilerek,
bu nedenle uygulanan grevin son bulması gerektiği öne sürülür. Sendikanın yetki
belgesinin de grevin uygulanamaz hale gelmesinin sonucu olarak geçerliliğini yitirdiği, dava kesinleşinceye kadar söz konusu grevin de ihtiyati tedbiren durdurulması
gerektiği öne sürülmüştür.
Sendika avukatları davacı olarak karşılarında Merkez ATV ve Merkez Gazete değil, Turkuvaz adıyla tek bir tüzel kişinin mevcut olduğunu, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bu işverenle yürütüldüğünü, bu grevin de bu tüzel kişiliği ilgilendirdiğini, Turkuvaz Medya’ya ait işyerinde yapıldığını belirtir. Grevin başladığı tarih (13
Şubat 2009) ile davanın açıldığı tarih (18 Şubat 2009) arasında sendika üyelerinin
dörtte üç kaybı halinde bu davanın görülebileceği, grevin başladığı tarih itibarıyla da
sendikanın üye kaybının olmadığı belirtilir. Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri de
ek olarak sunulur. Sendikanın aldığı grev kararının Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş’nin, Balmumcu, Sefaköy ve Ankara Balgat’taki işyerinde çalışan tüm işçileri kapsadığı, iddia edildiği gibi sadece Merkez ATV çalışanlarını
kapsamadığı belirtilir. Grevin uygulamaya konulduğu tarihteki sendika üye sayısı ve
bunu dörtte üç oranında kaybedip kaybetmediği hesaplanırken bu üç işyerindeki tüm
çalışanların göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedilen dilekçede, 13 Şubat
2009 tarihinden itibaren de hiçbir üyenin istifa etmediği vurgulanır (tgs.org.tr, 4 Mart
2009).
İşyerlerinde sendikalı çalışanlar olduğu halde, bina önünde 10 gazeteciden ibaret
grevcilere dışarıdan destek ziyaretleri devam eder: Türk Tabipler Birliği, Ulusal Sivil
Toplum Kuruluşları Birliği, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türkiye Otel,
Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), Türkiye Sinema Emek766
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çileri Sendikası (SİNE-SEN), Tek-Gıda-İş Sendikası (gıda yardımlarıyla da) grevcileri destekler. Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri (TÜMTİŞ), Türkiye Deri İşçileri Sendikası’ndan 100 işçi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri Balmumcu’daki işyeri
önünde küçük grevci gruba katılarak sloganlarla destek verir. Ankara’da çeşitli siyasal parti, sendika ve sivil toplum örgütleri üyeleri Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde greve destek için toplanır. İstanbul’da Taksim’de yürüyüş yapılır.
DHA (Doğan Haber Ajansı) ve TV8 kameraları izler. Grevci gazetecilerin bir kısmı 8
Mart Kadın Platformu’nun mitingine katılarak DİSK korteji önünde grev önlükleri
ile yürür. Denizciler Sendikası, Petrol-İş Sendikası, Konut İş Sendikası, TEKSİF
Sendikası, Türkiye Tarım-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası, Sinter ve Gürtaş işçileri, Kristal-İş Sendikası, Belediye-İş Sendikası, Yol-İş Sendikası, Tekstil-Sen yöneticileri ve üyeleri; bağımsız gazetecilerden oluşan Nar Photos destek ziyaretlerini
günler içinde sürdürür.
29 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu destek ziyaretinde bulunarak yaptığı konuşmada
basında yürütülen sendikal örgütlenme hareketinin diğer örgütlenmeleri harekete
geçirici bir başlangıç noktası olduğunu söyler (Grev, 30. Gün). Öte yandan, LC
Waikiki için fason üretim yapan MEHA Giyim’in işten çıkardığı direnişteki kadın
işçiler destek vermeye gelir. Desa Kadın Platformu, Plaza Eylemleri Platformu üyesi
sendikalı IBM çalışanları ve direnişçileri, İstanbul Üniversitesi’nde örgütlenen Anti
50 D üyesi araştırma görevlileri, Tes-İş Sendikası yöneticileri, üyeleri grevcilere destek verir. Halkevleri, www.sendika.orgüyeleri, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı),
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) grevcileri ziyaret eder. Evrensel, Birgün, Cumhuriyet gazeteleri, Hayat TV, Açık Radyo, haber sitesi Bianet, Dem TV, Cem TV, Yön
FM, Red Dergisi, Medyatava sitesi, Best-FM gibi çeşitli medya organları haber ve
programları ile grevi izleyerek destek verir. ÇGD, TGC gibi gazeteci dernekleri temsilcileri destek verir. Grevci gazeteciler de dışarıdan gelen dayanışma örneği katkılara karşılık örneğin kriz gerekçesiyle işlerine son verilen Sinter Metal işçilerinin direnişine, MEHA Tekstil’den çıkarılan kadın işçilerin direnişine, suyun Ticarileşmesine
Hayır Platformu’nu desteklemek için SU Mitingi’ne katılır. Diğer günlerde de işçiler
direniş yapılan bu işyerlerinde karşılıklı destek ziyaretlerini sürdürür. Bu arada Metin
Göktepe ödülleri açıklanır ve “Dayanışma Ödülü” Sabah-ATV grevine verilir.
Grevin birinci ayı dolarken Ankara’da grevdeki gazetecilere destek eylemi yapılır. TGS Genel Başkanı E. İpekçi grevin pek çok önemli boyutu olduğunu vurgulayan bir konuşma yapar:
“Genel yayın yönetmenleriyle, temsilcileriyle, birim şefleriyle, insan kaynaklarıyla yıllardır üzerimize korku salan medya devlerinin merkezinde mücadele bayrağını
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açtık. Korkutanların kalbine korku saldık. Toplumda medyaya karşı oluşan güvensizlik ortamında, basın emekçilerinin bu grevi, bir ihtiyacı da karşıladı. Tüm toplumsal
kesimler, özledikleri tepki ve direnci bu grevde buldular. Grevimiz, sağdan sola geniş bir yelpazede dayanışma ve hareketlilik yarattı (…) Grevimize, halk, yeni misyonlar da yükledi: Basın ve ifade özgürlüğü, iktidarlardan bağımsız medya, sanal ve
yalan manşetler yerine halkın gerçek gündeminin haberleştirilmesi, dezenformasyon
ve manipülasyon yerine editoryal bağımsızlık, sermayenin değil halkın sesi olmak,
sendikal hak ve demokrasi mücadelesini sürdürmek.”
konuşmasının devamında yine aynı çağrıyı yineler: “Sessizce, mücadeleye katılma sırasını bekleyen basın emekçileri; sizleri de aramızda görmek istiyoruz. İşyerlerinde sessizlik eylemlerine hazırlanın! İşsizlik sırası size gelmeden, örgütlü mücadeleye katılma önceliğini siz alın! Aradığınız cesaret ve kuvveti, GREV GÖZCÜLERİMİZİN onurlu duruşlarında bulacaksınız!” (TGS, 14 Mart 2009). Turkuvaz işyerlerinde grev uygulayan Türkiye Gazeteciler Sendikası ve 10 gazeteci, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ‘‘Dayanışma Ödülü’’ne değer görülür. TGS Genel Başkanı İpekçi, basın özgürlüğü, editoryal bağımsızlık ve sendikal haklar için mücadele verildiğini vurgularken, greve çıkmayan sessiz çoğunluk olarak tanımladığı medya çalışanlarından işyerlerinde bir dakikalığına ayağa kalkarak 10 grevciye sessizce destek vermelerini, dayanışma göstermelerini ister (TGS, 16 Mart 2009).
Grevin 37. gününde, grev gözcüleri meşaleli yürüyüşlerinin beşincisini düzenler.
İstanbul’da 10 grev gözcüsü ile birlikte yüzlerce destekçi katılımcı Taksim’den Galatasaray’a kadar yürürken, Ankara’da da TGS üyeleri ve Özgürlük ve Dayanışma Parti’si (ÖDP) üyeleri Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 10 meşale yakarak greve desteklerini ifade eder. “Kapitalizmin tarihinin en büyük finansal krizini
yaşadığı, Türkiye’de krizin genişlediği, AK Parti hükümetinin önlem almadığı, işsizliğin tırmandığı”na ilişkin bir konuşmayla birlikte “emekçi düşmanı hükümet istifa”
sloganları eşliğinde iş akdi feshedilen Sabaha-atv çalışanlarının işe iade mücadelesini, emekçilerin grevlerini desteklediklerini ilan eder (www.tgs.org, 21.3.2009).
Turkuvaz Medya’nın sendika hakkında “grevin durdurulması ve sendikanın yetki
belgesinin geçersizliğine karar verilmesi” talebiyle açtığı davanın ikinci duruşması 1
Nisan’da (2009) görülür. Mahkeme bilirkişi atar. Turkuvaz Medya’nın diğer işyerleriyle ilgili TGS hakkında açtığı ve mahkemenin bilirkişi atamasıyla sonuçlanan
“sendikanın yetki belgesinin geçersizliğinin tespiti” davasının ikinci duruşması da
aynı gün yapılır. Her iki davanın da üçüncü duruşması Mayıs’a bırakılır. Greve devam edilir.
Türkiye Gazeteciler Sendikası grevle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderir. Toplu sözleşme görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi
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amacıyla aracılık girişiminde bulunmasını ister. Bu çözümsüzlüğün devam etmesinin
Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının önünde de engel oluşturacağı belirtilir (15 Nisan 2009). Sendika, yurt içinde geniş bir kesimden destek bulan greve
yönelik uluslararası düzeyde dayanışmayı geliştirmek amacıyla uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) nezdinde girişim
başlatır. Kıbrıs Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği ve yine Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde örgütlü diğer sendika ve sivil toplum örgütlerinden de greve destek mesajları gelir. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (FIJ)bölgesel grubu olan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Türkiye’de
medya sektöründe temel sendikal haklara saygı gösterilmesi çağrısı yapar. EFJ Başkanı Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa Konseyi Sosyal Şartı ve Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını hatırlatarak hükümete çağrıda bulunurken, sorunun çözümü için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle de konuyu görüşme sözü verir.
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Başbakan’ın damadı Berat
Albayrak’ın ağabeyi) Serhat Albayrak “kriz döneminde çalışan sayımızı azaltmadık”
açıklaması yapmakla birlikte bu süreçte Turkuvaz işvereni greve katılan 10 gazeteci
ve greve katılmamış 32 gazetecinin işine son vermiştir. Ardından 28 çalışanın daha
işine son verilir (Grev, 79. Gün).
Medyada “üst düzey gazeteciler/köşe yazarları”nın gündemine bakıldığında,
grevden hiç söz edilmediği görülür. Yukarıdaki gazeteciler, kişisel yüksek yaşam
tarzları içinden konuşan elit bir kesim olarak öne çıkma ve ayrıca moda ikonları gibi
konumlanmanın gerilimleri içinde izlenirler. Karşıt çizgilerdeki medya grupları arasındaki transferlerin, fasıl toplantılarının (dindar sağcı, laik sağcı, liberal sol, vb.)
farklı mahallelerin içinden ve dışından yazmanın politik, stratejik önemle değerlendirildiği bir tablo belirginleşirken, bir başka tarz yaygınlaşır. Kendini gündem haline
getirmeye, sıklıkla sataşmalara ayrılan köşelerde konforlu, zorlu ve eğlenceli bir sahne performansı izlenir. Son yıllarda gazeteciler popüler eğlence figürleri gibi magazin konusu haline gelmiştir. Başka deyişle gazetecilerin eğlenmesi, diyeti, doğurması, kozmetik tercihleri, ameliyatları, ev dekorasyonu, oturduğu site, çocuklarının
“Style” dergilerine konu olması, gezme yeme yerleri, kişilik özellikleri, gelmiş, geçmişleri, ilişkileri, aileleri, geldikleri “mahalle”, özel hayatlarının çok çeşitli bölgeleri
eğlendirici, model alınası hale gelmişken, yukarı katmanlardaki gazeteciler arasında
ayrıca kişisellik vurgulu yenişememe hali başlı başına bir gazetecilik uğraşısına dönüşmüştür. Tabloya dikkat çeken eser miktardaki gazeteci, bu süreci “Abdi İpekçi,
Uğur Mumcu gazeteciliğini yıkma”nın da ötesinde gazeteciliğin yıkılması ve yerini
“sabun köpüğü gazeteciliğin” alması olarak da değerlendirir(Talu, Sabah, 22 Mayıs
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2009). Grev ise bu gündemlerin içerisine girememiştir. Basının tecrübeli kalemlerinden ancak bir kaçı grevi köşelerinde konu edinmiştir. Grevdeki gazeteciler Metin
Göktepe“dayanışma ödülü”ne layık görülürken, Sabah yazarı Umur Talu da “yazı
yazdığı grupta gerçekleşen grevi köşesine taşıdığı ve toplumun çeşitli kesimlerinin
sorunlarına köşesinde yer verme duyarlığı gösterdiği” için Onur Ödülü’ne layık görülür. Talu, bu ödülü almaktan ve kapısının önündeki grevi yazan tek gazeteci olmaktan duyduğu utancı dile getirmiştir (Grev, 65. gün, 10 Nisan 2009).
Sendika, Turkuvaz işyerlerinde 89. gününü dolduran grevle ilgili olarak Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’a ikinci kez mektup gönderir. Kamusal bir görev yapan gazetecilerin sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını kullanmalarının Turkuvaz
işverenince engellendiğini ve hükümetin, yasaların ihlaliyle ilgili olarak gerekli denetleme görevini yerine getirmemesinden dolayı grevde sorumluluk sahibi olduğu
belirtir. Hükümete seslenerek, işverenin sendikal haklara saygı duymasını ve toplu
görüşme masasına oturmasını sağlayacak girişimlerde bulunmasını bir kez daha “arz
eder” (12 Mayıs 2009). Öte yandan ATV ile Sabah’ın bağlı olduğu Turkuvaz işyerlerinde devam eden greve sadece ATV eski çalışanlarının katılabileceği iddiasıyla işveren tarafından açılan dava dördüncü duruşmada reddedilir. Sendika avukatları “Bir
işyerinde çalışan tüm işçiler adına sendika grev kararı almıştır. Bu işyerinde çalışan
tüm işçiler bu greve katılabilir. İşçiler arasında bu şirket elemanı veya şu şirket elemanı olarak ayırım yapılamaz. Esasında da burada tek bir şirket vardır. Bu nedenle
davanın reddini istiyoruz” talebinde bulunmuştur. Mahkemenin kararıyla ortaya çıkan sonucu değerlendiren Sendika yönetimi, “Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş (ATV ile Sabah grubu) işyerlerinde çalışanların tamamının
greve katılabileceği ve burada yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de tüm
çalışanları kapsadığı mahkeme kararıyla bir kez daha tescil edildi” açıklamasında
bulunur. (27 Mayıs 2009). Sendika Genel Başkanı 27 Mayıs’ta sonuçlanan mahkeme
kararı ile iş akitlerinin feshinin de geçersiz olduğunu vurgular.
Greve katılan gazeteciler gazetelerine gelen desteklere ilişkin yazdıkları güncelerinde mesleğe sahip çıkabilmek, mesleği tartışabilmek için sendikal örgütlülüğün
gerekli olduğunu ve toplu iş sözleşmesinin getireceği iş güvencesiyle ancak editoryal
özgürlüğün önündeki engellerin azalabileceği ve görece baskılardan uzak gazetecilik
yapılabileceğini vurgularlar. Greve, içerde çalışmayı sürdüren medya çalışanlarının
destekleri çok açık izlenemez ya da örtülü ve kısıtlı kalır. Ancak dışarıdan sendikalar, dernekler, diğer sendikalı, sendikasız çalışanlar, kişi ve gruplarca ziyaretlerle
desteklenir ve kalabalıklaşır. Grev gazetesinde, “10 basın çalışanı grev önlüklerini
giyerken merkez binada ve grubun diğer işletmelerinde üretimin durması için müdahalede bulunma gücünden yoksundur. Ancak yine de yıllar sonra yaşanan grev med770
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yadaki ilişkilerin demokratikleşmesine katkı anlamında özel (tarihi) bir önem taşımaktadır” (Ergündoğan, Radikal 2, 8 Mart 2009) yorumları da yapılır. Grev’e yazan
Hava-İş Sendikası Başkanı A. Ayçin, grev mücadelesinin aslında tümüyle ticarileşmiş, kârlılık esasına dayalı, holding çatısı altında toplanan güçler birleşeninin oluşturduğu örgütlü bir güce karşı verildiğini ve gerçekte basın çalışanlarının özgüvenlerini kazanma mücadelesi olduğunu vurgular (Grev, 30.gün).
Turkuvaz medya ile bu sorunlar sürerken, diğer medya gruplarında da krizler, kapatılan servisler, birleştirilen servisler, büyütülen havuzlar ve diğer nedenler gerekçe
gösterilerek işten çıkarmalar sıradan bir uygulama şeklinde devam eder. 10 Ocak
2009 Çalışan Gazeteciler Günü’nde sendika Doğan grubuna bağlı Hürriyet, Milliyet,
Radikal, Tempo, CNN TÜRK ve diğer işyerlerinde; Çukurova grubuna bağlı, Akşam,
Güneş, Tercüman, Türk Medya ve Sky Türk’te, Türkiye ve TGRT’de, Doğuş grubuna
bağlı NTV ve Kral TV’de 2008’in son aylarından itibaren yüzlerce basın emekçisinin
işten atıldığını, atılan basın emekçilerine her türlü hukuki desteğin sağlandığını açıklar.
Sendika temsilcileri ATV-Sabah grevi için girişimlerini sürdürür, Avrupa Parlamentosu’nda tartışılması için girişim başlatır. Öte yandan grevin siyasi yönüne dikkat çekmek üzere Meclis’te grubu bulunan partilerin bazılarının grup başkanvekilleri
ile görüşmeler yapılır. Sendika yönetimi, grevin daha da uzayacağını ve bunu göze
aldıklarını açıklar. Bu arada Halk TV’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürdürülürken beş gazetecinin iş akdinin fesih edildiği ve sigortasız çalışan 15 kişinin de işverence iş yerinden uzaklaştırıldığı haberi gelir. Sendika, TV kanalıyla resmi olmasa da
organik bir bağı olan CHP’nin Genel Merkezi önünde bu durumu protesto eder.
CHP’yi TV çalışanlarına destek vermeye çağırır. (18 Haziran 2009). ‘‘Halkçıyız Dediler, Emekçi Düşmanı Oldular’’şeklinde sloganlar atılır. İşten çıkarılanlar işe iade
edilene kadar CHP ve Halk TV protesto edilecektir (1 Temmuz 2009). Diğer yandan
Sendika ATV, Sabah gazete ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz işletmesinde
aldığı grev kararını İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon’daki işyerlerinde de fiilen başlatır. Toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi ve grevin sona erdirilmesi konusunda Başbakan Erdoğan’a iki kez mektup yazmış olan sendika Başbakan’a çözüm için yeniden çağrıda bulunur (1 Temmuz 2009).
Nasıl sonuçlanacağı belirsiz olmakla birlikte sendikayı bilmeyen, sendikayı kendi
yanlışları ve güçlü işverenler eliyle bitirilmiş olarak değerlendiren, koşulları etkileyecek kadar güçlü ve inançlı bir örgütlenmenin artık olanaksızlığına inanan, sendikaya üye olmanın alay edilesi bir durum olduğunu düşünen, olumlu, olumsuz daha
pek çok yaklaşım içerisinde olan medya yöneticileri ve çalışanları için ve sendika
için bu dar ölçekli grev sembol ya da sembolik bir deneyim olarak değerlendirilebiGazeteciler Cemiyeti
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lir. Piyasanın neferi medya endüstrileri habercilik odağından ve onun geleneksel kurum ve kavramlarından uzaklaşarak genişlemiş, katları çoğalmışken sendikanın hem
medyaya, hem meslek ve çalışanlarına ilişkin tanımlamalarını, politikalarını yeniden
gözden geçirmek, geniş bir çerçeveden bakmak zorunluluğuna da işaret etmektedir.
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Sendikasızlaşırken dernekleşen medya
Metin Aksoy

T

ekelleşme eğilimlerinin güçlendiği 1980’li yıllarda sendikacılık gerilerken uzmanlık alanlarına göre kurulan gazetecilik meslek örgütleri yaygınlaşmıştır.
1984’ten itibaren polis-adliyeden belediyeye; Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan
diplomasiye; ekonomiden bilişime; tarımdan turizme; magazinden radyo televizyona; havalimanlarından otomotive kadar görev yapılan hemen her alanda gazetecilik
örgütleri kurulmuştur. Bu dernekler kurulurken evrensel gazetecilik ilkelerinden daha çok mesleğin icra edildiği alana yönelik duyarlılıklara öncelik verildiği görülmektedir. Otomotiv Gazetecileri Derneği, daha kurulur kurulmaz resmi internet sitesinden1“sektör ve müşteriler arasında bir köprü oluşturma amacıyla çalışmalara” başladığını kamuoyuna duyurmuştur!
Sendikanın Babıâli’den kovulmasını takiben hızlanan dernekleşme daha çok Ankara’da yoğunlaşmıştır. Dernekleşme o hale gelmiştir ki her uzmanlık alanında birden fazla dernek kurulmaya başlanmıştır. Turizm’de üç; ekonomi ve magazin dallarında ikişer derneğin kurulduğu görülmektedir. 2000’li yılların ortalarından itibaren
de İnternet medyasında hızlı bir örgütlenmeye gidildiği gözlemlenmektedir. AKP
iktidarı döneminde internet gazeteciliği alanındaki örgütlenmenin daha çok federasyon şeklinde olması da dikkat çekmektedir. Beş dernek bir araya gelerek federasyon,
üç federasyon da konfederasyon adı altında örgütlenebilmektedir. Anadolu’daki yerel cemiyetleri tek çatı altında toplayarak oluşturulan, meslek sorunlarına çözüm getirmek yerine gazetecilik üzerinden güç sağlamayı amaçlayan “federasyon ve konfederasyon” adıyla sanal örgütsel yapılar ortaya çıkmıştır. İnternet medyasının da yaygınlaşması bu tür federasyon ve konfederasyonların kurulmasını tetiklemiştir.
“Hormonlu gazetecilik örgütleri” olarak tanımlanabilecek bu “tabela” kuruluşlarından bazılarının kolayca sahip olabilecekleri bir internet siteleri bile bulunmamaktadır. İnternet siteleri bulunan federasyonlar ve üye derneklerin aynı ikametgâhı
“özel oda” adı altında adres olarak göstermeleri de bu kuruluşların “tabela”, “naylon”
ya da “korsan” diye adlandırılmalarını haklı kılmaktadır.
AKP bir yandan iktidar olmanın olanaklarını kullanarak kendi medyasını oluştururken diğer yandan da meslek örgütlerine el atmıştır. Önce, muhalif basın tarafından
1

http://www.otomotivgazetecileri.org/sayfa-ogd-hakkinda-66 (Erişim tarihi: 7 Ocak 2017)
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“yandaş medya” olarak adlandırılan iktidar yanlısı gazete ve televizyonların üst düzey yöneticileri, yazarları bir araya gelerek Medya Derneği’ni kurdular.2 Hemen arkasından Fethullah Gülen cemaati ile ortaklığın henüz bozulmadığı dönemde Türkiye’nin en büyük meslek örgütünü ele geçirmek için harekete geçildi.
Zaman’ın destek verdiği Değişim Grubu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC)’nin 29 Nisan 2010 günü yapılan genel kurulunda Nuh Albayrak, Ünal Tanık,
Celal Toprak, Ali Akkuş, Abdülhamit Avşar, Soner Can, Kemal Çiftçi, Mahmut
Övür, Cengiz Kahraman, Zeki Gümüş ve Kadir Demirel’in yer aldığı yönetim kurulu
listesi ile seçimlere katıldı. 3
O gün yaşananları, gazeteci Orhan Erinç, şöyle aktarmaktadır.4
“… [A]daylar Türkiye gazetesi, Kanal 7 TV, Bugün gazetesi, Zaman gazetesi,
Meydan gazetesi, TGRT TV, Sabah gazetesi, Akşam gazetesi, Gazete 34 ve TRT
İstanbul televizyonunun üst düzey yöneticileriydi. (…) Cemiyet’in önüne masalar
koyup ikramlar yapmış, şapkalar dağıtmışlardı. Ödenti borcu olan üyeler oy kullanamadığından (bu) yayın organlarının muhasebe yetkilileri de gelmiş ve ödenti
borçlarını ödemişlerdi.”
Ancak, bir ay kadar önce Medya Derneği’ni kuran bu ekibin TGC’yi ele geçirme
girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
“Hedonist çıkarları için”
Türkiye basın tarihinde daha önce bir örneği bulunmayan bu dernekleşme sürecini Raşit Kaya, farklı bir açıdan değerlendirmektedir. 5
“Sendikal hareket etkisizleştirilirken ‘dernekleşme’ yaygınlaşmaktadır. ‘Gazeteciler Cemiyetleri’nin yanı sıra etkinlik koluna göre çok sayıda dernek kurulmuştur. Neredeyse uzmanlaşılan her konu için bir dernek kurulmaktadır. Bu derneklerin önemli bir kısmının gazetecilik mesleğinin yapılış koşulları ile etik sorunlarından çok üyelerinin meslek dışı, bireyci, hedonist çıkarları için çaba gösterdikleri
kolayca gözlemlenebilmektedir. Böyle çabaların temel ekseni de siyasi ve iktisadi
iktidar sahipleriyle kurulan özel ilişkiler ile kamusal fonlardan koparılacağı düşünülen paylardır. Böyle örgütlenmelerin sermayenin medyayı etkileme girişimleri
için çok uygun bir zemin oluşturduğu da gözden kaçırılmamalıdır”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da, özellikle Anadolu’da
2
Medyada kalitenin artırılması için çalışacaklarını açıklayan Sabah karikatüristi Salih Memecan’ın (eşi Mesude Nursuna
2011’de AKP listesinden milletvekili oldu) kurucu başkan olduğu Medya Derneği, 23 Mart 2010’da kuruldu. Derneğin, başkan
yardımcılıklarına Stargenel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu ve Zaman genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı getirildi.
TRT genel müdürü İbrahim Şahin, Turkuvaz Medya yönetim kurulu başkanvekili Serhat Albayrak, Kanal 7 genel yayın yönetmeni Mustafa Çelik, Yeni Şafak genel yayın yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Türkiye genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak ve
Bugün genel yayın yönetmeni Erhan Başyurt da yönetim kurulunda üye olarak yer aldılar.
3
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=978309&title=turkiye-gazeteciler-cemiyetinde-degisim-grubu-iddiali (Erişim tarihi: 15 Ağustos 2016)
4
Orhan Erinç, “Siz Kanka Değil miydiniz?..”, Cumhuriyet, 22 Eylül 2016.
5
Raşit Kaya, “Medyanın Durumu”, TGS Çalışma Raporu 1998-2001, s.189.
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kurulan gazetecilik derneklerinin sürekli olarak siyasetle ilgili faaliyette bulunmalarından şikâyet etmektedir. Gazeteciliğin siyaset için kullanılmasına karşı çıkan Olcayto, İngiltere’de siyasete soyunan gazetecinin bir daha mesleğe dönemediğini,
Türkiye’de ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtmektedir.6
Tablo: Medyada dernekleşme yoğunluğu
Kuruluş Tarihi
Dernek Adı
Dernek merkezi
12 Haziran 1984 (Türkiye) Foto Muhabirleri Derneği
Ankara
30 Temmuz 1987 Ekonomi Muhabirleri Derneği
Ankara
10 Ocak 1989
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık
Muhabirleri Derneği
Ankara
1 Mayıs 1989
Belediye Muhabirleri Derneği
Ankara
2 Temmuz 1989
Türkiye’deki Dış Basın Derneği
Ankara
6 Temmuz 1990
Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği
Ankara
1991
Sağlık ve Eğitim Muhabirleri Derneği
İstanbul
26 Mayıs 1992
Magazin Muhabirleri Derneği
İstanbul
1992
Havalimanları Muhabirleri Derneği
İstanbul
22 Nisan 1994
Çevre Gazetecileri Derneği
Çevre Habercileri Derneği
Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği
Ankara
18 Temmuz 1994 Haber Kameramanları Derneği/Fesih
Ankara
4 Kasım 1994
TV Kameramanları Derneği
İstanbul
7 Şubat 1996
TV Muhabirleri Derneği/Feshedildi
İstanbul
1996
Turizm Yazarları ve Gazetecileri
Derneği (TUYED)
İstanbul
7 Ekim 1997
Diplomasi Muhabirleri Derneği
Ankara
22 Şubat 1998
Bilişim Muhabirleri Derneği
İstanbul
1998
Yerel Televizyonlar Birliği
Ankara
22 Temmuz 1999 Profesyonel Haber Kameramanları Derneği Ankara
5 Aralık 2000
Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği
Ankara
Haziran 2003
Tüm Özel Radyo ve Televizyon
Yayıncıları Derneği (TÜRYAD)
Ankara
2004
Turizm ve Çevre Gazetecileri
Derneği (TURÇEV)
Ankara
7 Eylül 2006
İnternet Medyası Derneği
İstanbul
26 Aralık 2006
Uluslararası Radyocular Birliği Derneği
Ankara
6

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2013-2015 Çalışma ve Hesap Raporu, İstanbul, 2016, s.263.
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10 Şubat 2007
8 Eylül 2007
2007
2007
23 Mart 2010
2010
18 Ocak 2012
6 Mart 2012
19 Haziran 2012
17 Ekim 2012
2012
23 Aralık 2013
10 Nisan 2014
2014

Sendikasızlaşırken dernekleşen medya

İnternet Yayıncıları Derneği
Bursa
Ekonomi Gazetecileri Derneği
İstanbul
Enerji Gazetecileri Derneği
İstanbul
Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri
Derneği (KÜLTURÇEV)
Ankara
Medya Derneği
İstanbul
İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF)
Ankara
Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği
Ankara
Tarım Yazarları Gazetecileri, Yayımcıları Derneği Ankara
Tüm İnternet Medyası Federasyonu (TİMED)
Ankara
Türkiye İletişim Konfederasyonu (TİKON)
Ankara
Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF)
Ankara
Medya İhtisas Gazetecileri Federasyonu (MİGFED) Ankara
Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD)
İstanbul
Uluslararası Kent Gazetecileri Derneği
Ankara
Radyo, Televizyon, İnternet Gazetecileri
Federasyonu (RATİG)
Ankara

Kaynaklar
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü.
İlgili dernek kayıtları.
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Lotarya/promosyon çılgınlığı
Metin Aksoy

B

asında (medyada) promosyon 1980 sonrasında önceki dönemlerle kıyaslanamayacak biçimde medyanın ana faaliyetlerinden biri haline geldi;görülmemiş
ölçüde bir lotarya ve promosyon çılgınlığına tanık olundu.
Haldun Simavi’nin 1960 ve 1970’li yıllarda çıkardığı Son, Günaydın ve Gün gazeteleriyle sürekli hale dönüşen promosyon kampanyaları, 12 Eylül 1980 darbesiyle
başlayan yeni dönemde yayın hayatına giren Güneş, Bulvar, Tan, Ankara Ulus, Posta, Sabah, Gölge Adam, Gazete ve Bugün (Bilgin Grubu) gazeteleriyle tüm basını
kapsayacak şekilde yaygınlaşmıştır. Günaydın, Sabah, Güneş, Hürriyet, Milliyet ve
Tercüman arasında daha önceki dönemlerde hiç yaşanmamış bir promosyon yarışı
başlamıştır. Bu yarış, 90’lı yıllarda kıyasıya bir savaşa dönüşecektir!
I. Darbe günlerinden ANAP’A
1. Banker faciasının getirdiği yasak
12 Eylül darbesinden sonra 1981 yılının sonlarında yaşanan banker faciasının ardından gazetelerin halktan para toplayarak düzenledikleri promosyon kampanyaları
Bankalar Hakkında 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı bulunarak yasaklandı.1 Altı ay sonra da, TRT Reklam Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme2 sırasında şans oyunlarına uygulanan reklam yasağı eskiden olduğu gibi aynen korununca
Bulvar ve Güneş’le başlayan, Haldun Simavi’nin peş peşe çıkardığı Tan, Posta ve
Ankara Ulus’la artan promosyon kampanyalarının rüzgârı bir süre dindi. Gazeteler,
ev ve araba benzeri verecekleri hediyelerin reklamını TRT’den yapamaz hale gelince, ekran yasağının kapsamı dışında tutulan kitap, sözlük ve ansiklopedi gibi kültürel
ürünlerin promosyonuna yöneldiler. 3 Ancak, medyadaki promosyon yarışı, tiraj konusunda beklenen artışı yaratamadı.
ANAP’ın ekonomik politikaları sonucu 80’li yılların ikinci yarısından itibaren
siyasi güç dengeleri değişmeye başlayınca, basında da taşlar yerinden oynadı. Turgut
Özal’ın da desteği ile Kıbrıslı işadamı Asil Nadir Babıâli’ye girdi. Nadir’in 1988’de
Günaydın ve Veb Ofset Grubu’nu, daha sonra da Güneş’i ve Gelişim Yayınlarını

1

Resmi Gazete, 13 Ekim 1983.
Resmi Gazete, 15 Mayıs 1984.
3
Güventürk Görgülü, Basında Ekonomik Bağımlılık, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1991, s.72.
Gazeteciler Cemiyeti
2

777

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Lotarya/promosyon çılgınlığı

satın almasıyla başlayan basın devleri arasındaki mücadelede promosyon, rekabetin
stratejik gücü haline gelince beklenmeyen bir gelişme yaşandı. TRT’deki promosyon
kampanyalarıyla ilgili reklam yasağı rekabetin kızıştığı yaz günlerinde kaldırıldı.4Böylece basında yeni bir döneme girildi. Karton Savaşları diye adlandırılan bu
dönemi ansiklopedi; (Ev eşyaları) Tabak-çanak ve (elektronik ürünler) radyotelevizyon-bilgisayar promosyon kampanyaları izledi.
2. Promosyonda “Karton savaşları”
TRT’de reklam yasağının kalkmasından üç gün sonra Milliyet, çocuklara yönelik
karton oyuncaklar promosyonu ile basın tarihine aynı adla geçen “karton savaşları”nı
başlattı.5Milliyet’in kartondan “dünya evleri” dizisini, “taşıt araçları” izledi. Daha
sonra “dünya çocukları” dizisiyle Gazete, “Naylon bayraklar”la Sabah, “Karton
maskeler”le Tan, “sporcular”la Hürriyet, “uzay araçları”yla Güneş bu promosyon
yarışında yerlerini aldılar. Milliyet, altıncı hafta sonunda bir milyon 243 binlik tirajıyla savaşın ilk raundunu kazandı. 6
Promosyon kavgasının kızıştığı günlerde ilginç bir gelişme daha oldu. TRT’nin
promosyon kampanyalarıyla ilgili reklam yasağını kaldırmasından iki ay sonra bu
kez Milli Piyango İdaresi de, basının kazı-kazan benzeri şans oyunları da dâhil piyango düzenleyebilmesine izin verdi. 7Kıyasıya bir tiraj savaşının yaşandığı Aralık
1988 itibariyle gazeteler, toplam 99 promosyon kampanyası düzenledi 8. Hürriyet,
Sabah, Milliyet, Güneş, Günaydın, Tercüman, Gazete ve Tan otomobilden, Cumhuriyet Altını’na, devre mülk yazlıktan markete, kol saatinden elbiselik kumaşa kadar
tam 54 çeşit armağan dağıttı. Promosyon ve artan TV reklamlarına karşın ortalama
günlük net satışlar geriledi ve 2.428.000 olarak gerçekleşmiştir.9Hürriyet Murahhas
Üyesi olan Yaşar Eroğlu, “ortada 400 bin civarında bir okur var. Nerede kupon varsa
oraya kayıyor” sözleri medyanın açmazı açıklamaktadır. 10
3. “Lotarya uyuşturucu gibi!”
Promosyon ve TV reklamlarının neden olduğu maliyet artışlarından gazete patronları da şikâyetçidir! Milliyet’in sahibi ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Aydın Doğan, promosyon ve reklamların yeniden makul sınırlara indirilmesi

4

Resmi Gazete, 12 Temmuz 1988.
Milliyet, 15 Temmuz 1988.
6
Güventürk Görgülü, a.k., s.74.
7
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’nin 19 Eylül 1988 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
8
TGS 1992-1995 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, s.122-123.
9
Metin Aksoy, Basın’94-95, s.515.
10
İnci Hekimoğlu, “Basında Kriz”, Panorama, 13-19 Nisan 1994, s.42.
Nezih Demirkent de toplam gazete satışlarının iki milyon dolayında seyrettiği 1984 yılında, bu tirajın bile zorlama olduğunu, en az 100-150 bin okurun sadece lotarya arzusu içinde gazete satın aldığını belirtmektedir. Güneş, 26 Ağustos 1984.
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gerektiğini,11Sabah’ın sahibi Dinç Bilgin de promosyon yarışının olanca hızıyla sürdüğü günlerde lotaryaya taraftar olmadığını, bu işin çılgınlığa vardığını “Adeta uyuşturucu gibi gittikçe dozajı arttırma gereği duyuluyor” dedi.12
Adı lotarya ile anılır hale gelmiş bir gazeteci Rahmi Turan bile “Türk basınında
bir hastalık var, tiraj tutmuyor. Delik bir tekne gibi su alıyor. Lotarya ile yüzdürmeye
çalışıyorlar” diye şikâyet etmektedir. 13 Dinç Bilgin ve Rahmi Turan’ın anlatımlarıyla
örtüşen bir durumun en çarpıcı örneği Asil Nadir’in Güneş ve Günaydın’ın NisanMayıs 1989’daki promosyon kampanyası ve tirajlara etkisinde yaşanmıştır. Güneş’in
Nisan ayında 955 milyon liralık TV reklamı yapmasına karşın günlük ortalama net
satışı yüzde 6,9 düşmüştür. Günaydın ve Tan için ise Mayıs ayında 759 milyon liralık TV reklamı yapılmış, buna karşın Günaydın yüzde 2,5 tiraj kaybetmiştir.14
Kamuoyu önünde yapılan lotarya karşıtı açıklamalara, reklam harcamalarının büyük yük getirmesine ve tirajların yerinde saymasına karşın promosyon savaşı
1989’da da artarak sürmüştür: Sabah, Günaydın, Güneş, Hürriyet, Milliyet ve Tercüman düzenledikleri kampanyalarda en başta otomobil olmak üzere 52 çeşit armağan dağıtmıştır.15Promosyonda “karton savaşı” 1988’e, “otomobil yarışı” ise 1989’a
damgasını vurmuştur. Tercüman ise iki kişilik uçak vererek promosyon ve basın tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir.16
II. 90’lı yıllar: Tiraj ve promosyon kavgaları
Lotarya ve promosyon şeklinde devam eden kampanyalar, 1995’ten sonra tamamen promosyon şekline dönüşmüştür.17 Sonuçta, 90’lı yılların başında promosyon,
kâğıt ve personel giderlerinden sonra yüzde 18’lik payla gazetelerin üçüncü önemli
maliyet unsuru haline gelmiştir.18 Promosyonun payı beş yıl sonra yüzde 90’ın üzerine çıkmıştır.19Gazetelerin promosyon faturası, 1994 yılında üç trilyon lira dolayında
gerçekleşmiştir.20
Türkiye, 1990 yılı ile birlikte belki de dünyada eşi görülmemiş bir promosyon
çılgınlığı ve kavgalarına tanık olmuştur. Toplum, kupon peşinde koşar hale gelmiştir.
Peşpeşe düzenlenen kampanyalar sırasında gazeteler, okuyucularına, mezar yerinden
kefene, prezervatiften porno kasete kadar değişik promosyonlar dağıtmıştır. Promos-

11

İsmet Berkan, “Basın, 1988’i Sıkıntılı Geçirdi”, Cumhuriyet, 15 Ocak 1989.
Babıâli Magazin, Haziran 1989, s.28-30.
13
Azime Acar, “Lotaryasız, Muhalif ve Ucuz”, Ekonomik Panorama, 5 Mart 1989, s.54-55.
14
Babıâli Magazin, “Nereye Kadar Lotarya”, Temmuz 1989, s.24-25.
15
İsmet Berkan, “88: Karton Savaşı, 89: Araba Yarışı”, Cumhuriyet, 31 Ocak 1989.
16
Tercüman, 9 Aralık 1988.
17
Murat Özkan, “Satış Arttırıcı Yöntemler-Promosyonlar ‘Türk Basınında Promosyon’”, (basılmamış uzmanlık tezi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı), 2006, s.58.
18
Aysun Küçükduran, “Bir Gazete Kaça Mal Olur?”, Ekonomik Panorama, 25 Haziran 1989, s. 28-29.
19
Güventürk Görgülü ve Engin Eren, “Gazetecilik Öldü, Yaşasın Kuponculuk!..” Ekonomik Forum, Eylül 1995, s. 48-51.
20
Türkiye Gazeteciler Sendikası 1992-1995 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, s. 125.
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yon çılgınlığı sonucu milyonluk tirajlara ulaşılmış, okuyucular gazeteleri okumak
amacıyla değil promosyon kuponu için almaya başlamışlardır.

1. Milyonluk tirajlar
Sabah ve Asil Nadir’in 80’li yıllarda basın dünyasına girmesinden sonra giderek
artan, ansiklopedi-televizyon kampanyalarıyla doruk noktasına çıkan promosyon
yarışı sonucu basın tarihinde iki milyonluk tiraj rekoru kırılmıştır. Milyonluk tirajlar
ne yazık ki uzun süreli olamamış, bir süre sonra sabun köpüğü gibi kaybolmuş ve
promosyon öncesi eski satış düzeylerine gerilemiştir.
Hürriyet, Tercüman, Günaydın, Tan, Milliyet, Sabah, Türkiye, Akşam, Takvim,
Posta, Star ve Zaman günlük baskılarıyla milyon sınırını aşan gazeteler olarak basın
tarihine geçmişlerdir.
Tablo 1: Tiraj rekorları ve promosyon
Gazete
Rekor tarihi Promosyon
Baskı Sayısı
Hürriyet
27.4.1969
Özel ikramiye çeki
1.067.688
Tercüman 30.12.1981
İsim tombala - İlk gün kuponu
1.061.366
Tercüman 1.1.1982
Milli Piyango biletlerine ikramiye
1.032.677
Tan
16.1.1984
Milyonerler Kulübü üyelik kartı
1.060.285
Sabah
15.2.1987
Okuyucu kartı-günlük ikramiyeler
1.048.464
Hürriyet
9.5.1987
İkramiyeli bulmaca eki
1.000.000
Milliyet
31.8.1988
Karton uçak maketi1.217.000
(Net satış) 1.050.000
Türkiye
26.11.1990
Stres bileziği/duvar saati
1.087.238
Türkiye
1-31.12.1990 Aralık ayı ortalama tiraj
1.230.184
Hürriyet
26.9.1992
28 kupona 100 Renaut 9 Spring
İlk kupon günü
1.159.312
Hürriyet
27.9.1992
Yemek kartı
1.004.143
Sabah
7.11.1992
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Mega kupon-1.500.000 (Net satış)
1.657.216
Hürriyet
9.12.1992
İpana diş macunu/Temel Britannica
Mega kupon-1.518.044(Net satış)
1.773.601
Sabah
18.12.1992
Omo deterjan/mega kupon2.000.000 (Net satış)
2.082.645
Sabah15.1.1993
Ariel deterjan (7.500 TL.)
5.000 TL
mega kupon-2.500.000 (Net satış)
2.571.654
Sabah
23.2.1993
Knor çorba (Ramazan’ın ilk günü)
1.735.616
Hürriyet
3.10.1993
Grossier Welt Atlası/ mega kupon
1.052.646
Hürriyet
20.10.1993
Ana Britannica -İlk kupon
1.255.711
780
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Hürriyet
7.000 TL
Sabah

Akşam
Star
Star
Hürriyet
Hürriyet
Zaman*
Zaman
Zaman
Zaman
Zaman
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10.12.1993

Fabmatik deterjan (17.500 TL)
1 ve 2. Ciltler istek formu/
22 kuponluk mega kupon
17.12.1993 Grolier International Americana
Ansiklopedisi-1.Cilt bedava
2.Cilt ilk kupon
1.7.1995
TV kuponu
19.9.1999 Cep telefonu /Walkman
26.9.1999 Cep telefonu/ Walkman
06.07.2000 Hazır kartlı cep telefonuGünde bir milyon liraya 36 sertifika
4.2.2007
Bedava Kek, Pasta Kurabiye Kitabı
24.2. 2011 Sınav Dergisi
2-8.4. 2012 Sınav Dergisi/Yeni Bahar
25.11.2013 Sınav Dergisi/Yeni Bahar
16-22.12.2013 Sınav Dergisi
23-29.12.2013 Sınav Dergisi

2.278.884

2.067.337
1.024.168
1.005.347
1.011.999
1.000.000
1.000.000
1.021.730
1.012.276
1.405.000
1.243.957
1.238.038

Kaynak: Rekor tirajdan sonraki gün yayımlanan gazeteler
*Zaman’ın tirajı, yayın hayatının 25’inci yılında ilk kez bir milyon sınırını aştı; Kasım 2013-Temmuz 2014
arasında sekiz ay süreyle milyonun üzerinde seyretti. 21

Tablo 1’in ortaya koyduğu gibi satışları büyük miktarlarda cazip promosyon
kampanyalarıyla artmasına karşın gazeteler, yakaladıkları rekor düzeydeki milyonluk
tirajları sürmanşetten okuyucularına duyururken bunu,gazetecilik başarılarının bir
göstergesi olarak değerlendirmişlerdir. Sabah genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu,
promosyon kampanyalarına hiç değinmeden “Türk halkı okumayı sevmiyor’ düşüncesine katılmıyoruz. İyi gazete okuyucu bulur. Ulaştığımız yer, bizi doğruluyor.”diye
övünmektedir.22Star da başarının sırrını yaptıkları gazeteciliğe bağlarken, “Bir milyon kişi dün Star’ı ‘sadece okumak için’ satın aldı. Bu rekor, ‘Türk halkı gazete
okumuyor’ diyenlere karşı halkın cevabı ve zaferidir.”şeklinde Mutlu’nun benzeri bir
değerlendirmede bulunmakta, verdiği promosyon kuponlarını unutmuşa benzemektedir!23
Türk basınında olumsuzluk anlamında bir ekol olarak isim yapan Tan, milyonluk
tirajı yakalamasında büyük rol oynayan “Milyonerler Kulübü” üyelik kartı kampan21
AKP-Cemaat çatışmasının başlaması ve dershanelere el konulmasıyla birlikte Gülenciler’in sözcüsü konumundaki Zaman’ın tirajı, Kasım 2013’ten itibaren 17/25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sürecinde bir milyon seviyesinde devam
etti. Gazeteye hükümet tarafından atanan kayyumın yönetiminde ilk çıktığında -6 Mart 2016 Pazar- Zaman’ın bir gün önce Cumartesi- 635.869 olan tirajı 8.450’ye üç gün sonra da 3.445’e düştü! 3 Kasım 1986’da yayın hayatına başlayan Zaman,
Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Temmuz 2016 tarihinde kapatıldı.
22
Zafer Mutlu, “Bugün 1 Milyon... Çok Yakında Her Gün 1 Milyon”, Sabah, 16 Şubat 1987.
23
Star, 19 ve 27 Eylül 1999.
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yasında dönemin Başbakanı Turgut Özal ile Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem’i
gazetenin promosyon aktörü gibi kullanma becerisini göstermiştir! Tan, Özal ve Erdem’i Milyonerler Kulübü’ne üye kaydetmiştir!24Hürriyet, yıllar sonra bir milyon
tirajını 2000 ve 2007’de iki kez aştığında sevincini sürmanşetten verdiği “Gazeteniz
Hürriyet dün rekor bir tiraj gerçekleştirdi. 1.000.000 kez teşekkür” anonsuyla okuyucularıyla paylaşırken artık Avrupa’da “devler ligi”ne girmekle övünmektedir.
2. Promosyon savaşları
Türk basını tekelleşme süreci içinde, 90’lı yılların başında, promosyonun tutsağı
haline gelmiştir. Gücünün kaynağını oluşturan tirajını koruyabilmek ve kronik hale
gelen üç milyon sınırını aşabilmek için promosyona can simidi gibi sarılmak zorunda
kalan Türk basını, rekabetin yarattığı medya kavgalarıyla da varlık nedeninin en temel direği olan güvenirliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Türk basını açısından 1991,
krizin ve promosyon yarışının birlikte yaşandığı bir yıl olmuştur. Asil Nadir’in basın
sektöründen çekilme sürecinde Günaydın ve Güneş’in yanı sıra Tercüman ve sendikasızlaştırmanın yaşandığı Milliyet’te yoğun işten çıkarmalar olmuş, 1.650 dolayında
basın çalışanı işsiz kalmıştır.25Promosyon maliyetlerinin çok ağır boyutlara ulaşması
üzerine çözüm arayışına giren Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Türkiye temsilcileri Mayıs 1991’de bir araya gelmişlerdir.26 Ancak, girişimler sonuçsuz kalmıştır.
2.1. Birinci ansiklopedi savaşı
İşte böyle bir ortamda basın tarihine “Ansiklopedi Savaşları” olarak geçen
1992’deki büyük promosyon kampanyası ile medya, o güne kadar tanık olunmamış
bir kavganın içine girmiştir. Gazetelerin bir ayda televizyon reklamı için ödedikleri
74 milyar 905 milyon 200 bin lira, kavganın çapını göstermesi bakımından önemli
bir göstergedir. Öyle ki televizyonda reklam kuşaklarının yüzde 10’undan fazlasını
gazeteler kullanmışlardır. Seyirciler, bir ayda TV ekranlarında 8 saat 45 dakika süreyle ansiklopedi reklamı izlemek zorunda kalmıştır. Basının saygınlığını yok eden
karşılıklı hakaret ve suçlamaların dozajı giderek artmıştır. Rakip gazetelerin verdikleri ansiklopedilerin okuyucuların gözünde değersiz gösterilmesi için terazide tartılarak “Daha hafif!” ya da boyu ölçülerek “Bir karış büyüklüğünde, bir parmak kalınlığında” gibi karşılıklı inanılmaz karalamalara tanık olunmuştur.27
TV ekranları ve gazete sayfalarına yansıyan promosyon kavgaları o kadar rahatsız
edici boyutlara ulaşmıştır ki ansiklopedi reklamlarına çıkan politikacıları, bakanları
ve haberciliği unutan gazeteleri suçlayan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğ-

24

Tan, 11 Şubat 1984, 13 Mart 1984.
Cumhuriyet, 28 Ağustos 1991.
26
Seçkin Türesay, “Promosyon Yarışı ve Bir Öneri”, Hürriyet, 13 Mayıs 1991.
27
Sabah, 28 Aralık 1992.
25
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rencileri, açtıkları imza kampanyasında “Bir gün, promosyonlarla yarattığınız yüzer
okuyucu bataklığında boğulacaksınız.” uyarısında bulunmuşlardır.28Dünya sahibi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Nezih Demirkent de yaşanılan
olayı “Ansiklopedi kavgasında gazetecilik öldürüldü” sözleriyle özetlemiştir.29
İş öyle bir noktaya geldi ki büyük kentlerde “kupon pazarları” kuruldu! Günaydın’ın 1969’da başlattığı kampanyada verdiği alışverişlerde indirim olanağı sağlayan
“Pay Kuponu”,İstanbul Kadıköy’de belli mekânlarda alınıp satılmıştır.30 90’lı yıllarda da özellikle büyük kentlerde benzer manzaralar görüldü. Ankara’nın Babıâli’si
olarak bilinen Rüzgârlı Sokak’ta, İstanbul İkitelli ve Cağaloğlu’nda ve İzmir Konak’ta kurulan bu pazarlarda eksik kuponlar tamamlanmış ya da değiş-tokuş edilmiştir. Bazı gazete okurları da ellerindeki tamamlayamadıkları kuponları yarı fiyatına bu
işin toptancılarına devretmişlerdir.31
2.1.1. Plaza yaptıran promosyon!
Birinci Ansiklopedi Savaşı’ndan en kârlı çıkan Milliyet olmuştur. Birinci Ansiklopedi Savaşı’nın “muzaffer genel yayın yönetmeni” Umur Talu 10 yıl sonra, bu zaferin sonuçlarını32şöyle anlatmaktadır:
“İki önemli sonuç çıktı: Bir, okur ansiklopedi işinde de Milliyet’e güvendi ve
Milliyet bir milyonluk satışa ulaştı, birinci gazete oldu. (...) İkincisi, Milliyet ve tabii Aydın Doğan büyük para kazandı. Şu andaki bina (Doğan Medya Center) hızla
bitirildi, yeni makineler geldi. Borsa’da Milliyet sayesinde Doğan’ın her şirketi tavana vurdu. Diyordu ki, “Kulaklarımdan para fışkırıyor”. Sanırım, kâr, yatırım ve
Borsa, gazetenin o performansının toplam katkısı 120 milyon dolara filan ulaşıyordu. (...) O ‘başarı’ ile Hürriyet satın alındı, içindeki ve tepesindeki (Ertuğrul)
Özkök’le birlikte. Ardından da Dışbank…”
Gerçekten de ansiklopedi savaşlarıyla doruk noktasına çıkan promosyon

kampanyaları sonucu medyanın üç büyükleri Hürriyet, Milliyet ve Sabah Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında en üst sıralara tırmanmışlardır.33
2.2. İkinci ansiklopedi savaşı
Ansiklopedi kampanyasının getirdiği mali yük o kadar büyüktür ki Sabah, Hürriyet ve Milliyet’in reklam harcamaları sadece Ocak 1993’te 185 milyar 226 milyon
gibi astronomik rakama ulaşmıştır.34 Ancak ansiklopedi kavgası tüm hızıyla sürmüş,
yeni yeni ek promosyon kampanyaları düzenlenmiştir. Sabah, 10 kupona 1000 tele28

Türkiye Gazeteciler Sendikası 1992-1995 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, s.124.
Nezih Demirkent, “Ansiklopedi Kavgasında Gazetecilik Öldürüldü”, Dünya, 1 Aralık 1992.
30
Hilmi Tutar, “Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Promosyon Uygulamaları,” Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1996, s.415-426.
31
Gamze Erdoğan, “Türk Basınında Lotarya ve Promosyon Olgusu,” (basılmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı), İzmir, 1997, s. 54.
32
Umur Talu, “Pekiyi Neden Satın Alınamadım?”, Star, 24 Nisan 2002.
33
İstanbul Sanayi Odası Dergisi, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”, S. 330, Eylül 1993 ve S.342, Eylül 1994.
34
Alican Değer, “Savaş Baltaları Gömüldü”, Nokta, 7-13 Mart 1993, s.48-49.
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vizyon35 verirken, Hürriyet, her okuyucusunu kazalara karşı 30 kupon karşılığı sigortalamış36 ayrıca, “Yıldızlı Günler” adıyla “her gün 100 milyonlarca lira değerinde
armağanlar” dağıtmıştır.37 Kampanyaların ağır yükü karşısında Hürriyet, Milliyet ve
Sabah 1 Mart’tan itibaren mega altın ve süper kupon yayımlamama konusunda anlaşmışlardır.38
Ancak, kamuoyuna açıklanan ittifakın altı ay sonra bozulması sonucu İkinci Ansiklopedi Savaşı tüm şiddetiyle başlamıştır. İlk ansiklopedi savaşında toplam tirajlarını üç milyona çıkaran Hürriyet, Milliyet ve Sabah, ikinci kampanyada umduklarını
bulamamış, toplam satışları 1 milyon 800 binlere kadar düşmüştür.39
Ansiklopedi Savaşı, Hürriyet, Milliyet ve Sabah’ın aylık kâğıt ihtiyacının 20-22
binlerden 35 bin tona çıkmasına ve SEKA’nın aylık 15 bin tonluk üretiminin yetersiz
kalması nedeniyle Amerika, Kanada ve Güney Afrika’dan kâğıt ithal edilmesine yol
açmıştır.
Artan talep sonucu SEKA gazete kâğıdı fiyatını sadece Aralık 1992’de yüzde 42
artırmak zorunda kalmıştır. Sonuçta, promosyon yapmayan gazeteler de bu maliyet
artışının getirdiği yüke katlanmak durumunda bırakılmıştır.40
2.3.Trilyonluk piyango kavgası
Ansiklopedi savaşları sırasında promosyon maliyetlerinin büyük faturası ve kamuoyunda medyanın saygınlığını yıpratan karşılıklı suçlamalar, yeniden uzlaşma
arayışlarını beraberinde getirmiş, Basın Konseyi’nin çağrısı üzerine bu kez de 31
Ocak 1994’te ortak bir deklarasyon imzalanmıştır. Anadolu Ajansı, TRT, ATV, Kanal D, TGRT televizyonları ile Türkiye, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Zaman ve Akşam
gazetelerinin imzaladığı Uzlaşma Deklarasyonu’nda kamuoyuna bundan sonra meslek etiğine uygun hareket edileceği, promosyon kampanyaları konusunda kötüleme
yoluna başvurulmayacağı sözü verilmiştir. 41İmzaların üzerinden daha altı ay geçtiğinde karşılıklı çekişmeye başlayan Hürriyet ve Sabah, sürmanşetlere yansıyan inanılmaz bir kampanya ile yine birbirlerine girmişlerdir.“Hürriyet’le yarışılmaz”, “Sabah’la yarışılmaz” sloganlarıyla 28 kupon biriktiren okuyucularına çekilişle 155 ve
200 otomobil vermişlerdir.42
Ansiklopedi kampanyalarından sonra bu defa da piyango savaşları başlamıştır.
Promosyonu, 5 Nisan kararlarıyla yaşanan kriz bile durduramamıştır! Ansiklopedi

35

Sabah, 4 Aralık 1992.
Hürriyet, 18 Ocak 1993. Hürriyet 1971 ve 1973’te de Tam Hayat Sigorta Kampanyası düzenlemişti.
37
Hürriyet, 1 Şubat 1993.
38
Hürriyet, Milliyet ve Sabah’ın 28 Şubat 1993 tarihli sayılarında yayımlanan protokol.
39
Türkiye Gazeteciler Sendikası 1992-1995 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, s.124.
40
Semra Atılgan, “Türk Basınında Promosyon Çıkmazı”, Marmara İletişim Dergisi, Ocak 1995, s.141-148.
41
Güvenilir Gazetecilik İçin Basın Konseyi, Basın Konseyi Yayınları, 1996, s.16.
42
Hürriyet, 5 Ağustos 1994; Sabah, 7 Ağustos 1994.
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savaşı yerini bu kez yüzlerce ev, villa, otomobil, mutfak araç ve gereçlerinin verildiği kartlı - biletli lotarya kampanyalarına bırakmıştır; 1994’te de gazeteler krize rağmen 369 ayrı kampanya düzenlemiştir. Gazetelerin bu dönemde verdikleri hediyelerin günlük tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı, promosyonda dağıtılan ürünlerin tanıtımı
için harcanan reklam parası da 950 milyar lirayı bulmuştur.43Gazeteler Milli Piyango
İdaresi’nden izin aldıkları bu kampanyalarda yapacakları çekiliş ve piyangolar için
toplam 986 milyar 831 milyon liralık nakit olmayan ikramiye dağıtacaklarını vaat
etmişlerdir.44
2.3.1. Piyango
Söz konusu kampanyalar, 1988 tarihli 320 sayılı KHK ile Milli Piyango İdaresi’nin yetki ve sorumluluğuna devredilmeden önce il valiliklerinden izin alınarak
yapılabiliyordu.45
Bu düzenleme, tiraj sendromunu yaşayan gazeteler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tarihten itibaren kurallara uygun lotarya/promosyon yapmayan gazetelere ve sorumlu yetkili kişilere KHK’nin 37, 38 ve 52’nci maddeleri uyarınca 10
milyon liraya kadar para iki yıla kadar da hapis cezası verilebilecektir.Bu nedenle
gazeteler, lotarya yerine yasa kapsamı dışında kalan promosyon yolunu tercih etmeye başlamışlardır.
Gazetelerin daha önce sıkça uyguladıkları ikramiye çekilişlerinden vazgeçerek
“promosyon”a yönelmelerinde, Milli Piyango İdaresi’nin denetimden kurtulmak istemeleri önemli bir rol oynamıştır.46 Tablo 7’in de ortaya koyduğu gibi 1995’ten itibaren düzenlenen piyango çekilişlerinde gözlenen anlamlı düşüşler bu görüşü doğrulamaktadır.
2.3.1. Promosyona büyük öfke!
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, promosyon yarışını “devrimi
olmayan bir karşı devrim” olarak47 nitelendirirken, Türkiye Gazeteciler Sendikası
Genel Başkanı Orhan Erinç de “medya, kendi yarattığı ve tutku ile büyüttüğü canavarın elinde tutsak olmuştur” yorumunu yapmıştır.48Basın Konseyi Başkanı Oktay
Ekşi ise promosyonun, basının sağlığını kemiren, kanser gibi, basını ölüme sürükleyen bir hastalık haline dönüştüğünü söylemiştir. 49

43

Rıdvan Akar, “Basında ‘Herkese’ Dönemi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 11, s.140-141.
Cumhuriyet, 14 Aralık 1994.
45
Mete Tunçay, Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli Piyango İdaresi, Ankara, Milli Piyango İdaresi Yayını, 1993, s.441.;
Resmi Gazete, 11 Temmuz 1939, 6 Haziran 1988, 4 Ekim 2006.
46
C. Murat Baykal, A.k.
47
Cumhuriyet, 26 Ekim 1994.
48
Orhan Erinç, “Lotarya Öldü! Yaşasın Lotarya!..”, Cumhuriyet, 12 Aralık 1994.
49
Özgür Basın, Kasım-Aralık 1994.
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Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de “Gazeteler mürekkep
kokmalıdır, deterjan, diş macunu değil... Gazeteler, dün olduğu gibi bugün de ‘yazıyor’ diye satmalıdır ‘veriyor’, ‘dağıtıyor’ diye satmamalıdır” sözleriyle başından beri
promosyonlara karşı olduğunu ifade etmiştir.50
İslami çizgide radikal bir yayıncılık anlayışını sürdüren Vakit’ gibi gazeteler bile
50
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artık tiraj artırmak ve yeni okurlar kazanmak amacıyla liberal ve ılımlı yayın organları kadar promosyona duyarlı hale gelmişlerdir. Tercüman, Türkiye, Yeni Şafak ve
Vakit, okurlarının İslami duyarlılığını gözeterek promosyon kampanyaları düzenlemekte, Kuran, Hadis ve dini kitapların yanı sıra CD’ler vermektedirler. Vakit yazarı
Abdurrahman Dilipak, İkinci Ansiklopedi Savaşı’nın devam ettiği aylarda “Türk
okuru, adeta uyuşturucuya alıştırılır gibi promosyona alıştırıldı. Bu durum iç açıcı
değil.” diye duyduğu kaygıyı dile getirmiştir.51 Muhabirlikten patronluğa kadar gazeteciliğin tüm kademelerinde bulunan Dünya’nın sahibi Nezih Demirkent ise medyayı, “Esnaflığa başladı.” diye suçlarken.52 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, “Lotarya Değil, gazete istiyoruz” kampanyası başlatmıştır.53 Kampanyaya Ankara, İstanbul ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi iletişim fakülteleri de destek vermiştir.54
2.4. “Televizyon” promosyonu kavgası
Promosyon konusunda Uzlaşma Deklarasyonu’yla verilen sözler de ne yazık ki
kâğıt üzerinde kalmış 20 Ekim 1995’de Akşam ve Sabah ile Aydın Doğan grubu arasında medyanın saygınlığına büyük darbe indiren yeni bir kavga çıkmıştır.55Akşam,
basın tarihinde inanılmazı gerçekleştirmiş, Haziran 1995’te herkese televizyon kampanyasını başlatmıştır.56Akşam’ın tirajı Temmuz’da 1 milyon 24 bin 168’e fırlamıştır; daha sonraki aylarda ortalama 800 bin dolayında seyretmiştir.57Kavga bu noktada
patlak vermiştir. Hürriyet, önce Akşam’a ardından da bu gazeteyi basan Sabah grubuna savaş ilân etmiştir.
Başlangıçta fiyatı düşük vaadi büyük olduğu için tirajı 1 milyona varan Akşam,
fiyatını yüzde seksen sekiz artırıp 40 bin liradan 75 bin liraya çıkınca tirajı da buna
paralel olarak 350-400 binlere düşmüştür. Fiyat artışları nedeniyle gazete alamayan
yaklaşık 600 bin kişi mağdur edilmiştir; bunların o ana kadar ödemiş oldukları paralar (bir noktada katkı payını da içeren) haksız olarak Akşam gazetesinin kasasına
girmiştir.
3. Promosyondan beslenen tiraj
Akşam’ın çekilişsiz-kurasız herkese bedava televizyon verdiği 1995 yılında tabakçanak promosyonlarıyla gazete dağıtım şirketleri ve bayileri adeta bir zücaciye dükkânına dönmüştür! Promosyon bağımlılığı, toplam günlük tirajın beş milyona yükseldiği 1995’te yüzde 16.3 ile 70 arasında seyretmiştir. Bu tarihte, Zet Nielsen tara51

Abdurrahman Dilipak, “Böyle Gazetenin, Böyle Okuru Olur”, Vakit, 23 Ağustos 1994.
Milliyet, 20 Ekim 1995.
53
Cumhuriyet, 28 Kasım 1994.
54
Türkiye Gazeteciler Sendikası 1992-1995 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, s.125.
55
Metin Aksoy, Basın’94-95, s.151-187.
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Akşam, 23 Haziran 1995. Son kupon 23 Haziran 1996’da yayımlanmıştır.
57
Metin Aksoy, Basın’94-95, s.518.
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fından yapılan bir araştırma, Sabah, Hürriyet ve Milliyet’i her 100 okurdan ortalama
30’unun promosyon için satın aldığını ortaya koymaktadır. Akşam’ı bedava televizyon dağıttığı için alan okurların oranı ise yüzde 70.7 olarak saptanmıştır. Diğer gazeteleri promosyonları için alan okurların oranı sırasıyla yüzde 50.8 (Bugün), 34.5 (Sabah), 32.4 (Milliyet), 27.6 (Günaydın), 26.4 (Hürriyet), 26.1 (Zaman), 24.9 (Takvim),
23.2 (Türkiye), 19.7 (Yeni Yüzyıl), 16.3 (Posta).58‘Diyojen İletişim Danışmanlık’ın
1995’teki,59 yaklaşık 2 yıl sonra da İzmir’deki iki ayrı araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir.60 Araştırmalar da gösteriyor ki gazeteler okunmak için alınmamaktadır! Alım gücü düşük okuyucu artık “evine renkli televizyon sokmak, kızına
çeyiz düzmek için elinde makas, her gün gazete kuponu kesen bir ‘mekanik’ insan”
haline gelmiştir!61
Özetle, gazetelerin kıyasıya rekabet ortamında promosyon yoluyla tirajlarını korumaya, rakipleri karşısında ayakta kalmaya çalıştıkları basın-yayın sektörü, reklam
harcamaları içindeki payını 1987-1997 dönemi içerisinde her yıl artırmış, reklam
yapan ilk 10 sektör içinde yer almıştır.62
3.1. Promosyona ucuz gazete dopingi
Tirajı artırmanın en önemli unsurlarından biri promosyon ise diğeri de gazete fiyatlarını düşürmek olmuştur. Bunun en çarpıcı örneği Uzanlar’ın çıkardığı Star’dır.
İlk sayısının yayımlandığı 11 Mart 1999 günü başlatılan ve tam 113 gün boyunca
100 milyar lira değerinde hediyelerin dağıtıldığı promosyon kampanyasını takiben
fiyatı da 130 binden 50 bin liraya düşürülünce gazetenin tirajı bir milyona fırlamıştır.
Star’ın yayın hayatına girmesinden altı ay sonra fiyatını 50 bin liraya indirince Sabah, Milliyet ve Hürriyet de fiyatlarını 175 binden 100 bine düşürür. Ve medya dünyasında yeni bir meydan savaşı çıkar.
Cumhuriyet, diğer gazetelerin piyasadan silinmesine yol açacağı gerekçesiyle Rekabet Kurulu’na başvurur. Ancak, Kurul başvuruyu kabul etmemiştir.63 Ucuz gazete
kavgası, bir süre sonra, piyasada yeni bir dengenin ve fiyat politikasının oluşmasıyla
son bulmuştur.64
3.2.“Köpük” tiraj kavgası
Promosyon ve ucuz gazete yoluyla tiraj kazanmaya çalışan medya açısından gün58

Süleyman Yağız, “Medya-Tiraj-Promosyon ve Gazete Halk Diyaloğu,” Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1996, s.406-408.
Zafer Aknar, Ayşe Yıldırım, “Promosyon, amacını aştı,”Cumhuriyet, 11 Ağustos 1995.
60
Gamze Erdoğan, “Türk Basınında Lotarya ve Promosyon Olgusu,” (Basılmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı), İzmir, 1997, s.124-159.
61
Aylâ Selışık Tamar, “Promosyon Çılgınlığı”, Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1996, s.404-405.
62
Güntaç Özler, Ayşegül Farsakoğlu, Murat Öztürk, “Türk Reklamcılık Sektörünün Profili ve Ekonomideki Yeri”, (Basılmamış rapor, Uluslararası Reklamcılık Derneği), Mart 1998, s.8-18.
63
Rekabet Kurulu Kararı, 8 Aralık 1999, S. 99-56/599-38.
64
Metin Aksoy, “Reklam Savaşları,” Türkiye’de Kitle İletişimi/Dün-Bugün-Yarın, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 2009, s.
618-619.
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lük satışların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi de büyük önem taşımaktadır. Tirajdaki istikrarın yanı sıra erişebilirlik yani gazetenin kaç kişi tarafından okunduğu da
ayrıca reklam verenler tarafından dikkatle izlenmekte, portföyler buna göre belirlenmektedir. Bu yüzden gazeteler, tiraj ve erişebilirlik verileri ile okuyucularının eğitim
ve gelir düzeyi gibi sosyal konumlarını daha çok ilan-reklam alabilmek ve kârlarını
maksimize etmek amacıyla kullanmaktadırlar.65 Dolayısıyla böylesine stratejik öneme sahip tiraj raporlarının güvenirliği, ön plana çıkmaktadır. İşte bu nedenle medya
patronları, sahip oldukları dağıtım kuruluşları ile gerektiğinde -geçmişte Akşam ve
Star örneklerinde olduğu gibi- gazetelerin okuyucuya ulaşmasını engelleyerek fiilen
kontrol altında tuttukları tirajları, öncülük ettikleri araştırma kurulları kanalıyla da
denetlemeye çalışmışlardır.
28 Şubat sürecinde Refahyol iktidarını destekleyen medyanın dışlanmasıyla kurulan Basın İzleme Araştırmaları Kurulu (BİAK), 15 Ağustos 1997 tarihinde çalışmalarına başladı. BİAK, daha sonra dernek statüsü ile yeniden canlandırıldı. 66 AKP iktidara geldikten sonra da 1 Haziran 2005’te Hürriyet ve Sabah’ın o tarihteki patronları
Aydın Doğan ve Turgay Ciner’in öncülüğünde ABC Türkiye Tiraj Denetim Kurulu
faaliyete geçti. Satışının büyük bölümünü abonelik yoluyla gerçekleştiren Zaman
gazetesi denetleme listesinden çıkarılınca, sorun Rekabet Kurulu’na, ardından da
Danıştay’a taşındı. Aleyhte çıkan kararlar üzerine de ABC Türkiye Tiraj Denetim
Kurulu, 23 Ağustos 2007’de çalışmalarını sona erdirdi;67 17 Ağustos 2009 tarihinde
de feshedildi.68 O yıllarda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni olan Fatih Altaylı,
“bazı gazeteler sokakta dağıttığı gazeteyi bayi satışı diye bildirdi, bazıları da bastığından çok satış rakamı gösterdi. ABC Türkiye ise bunları görmezden geldi.” diyerek çok önemli bir tiraj sorununa işaret etmektedir.69“Köpük tiraj” olarak da bilinen
bu sorun üç yıl sonra medyada yeni bir kavganın fitilini ateşleyecektir. AKP’ye yönelik muhalif bir yayın politikası izleyen Sözcü, Türkiye’yi yerinden oynatan Gezi
Olayları’nın hemen öncesinde “Temiz basın” için “tarihi çağrı” sürmanşetiyle gazeteleri gerçek tirajlarını açıklamaya davet etti. 70Sözcü daha sonra, Türkiye genelinde 2
65
İlhan Selçuk, “100 bin liradan satılan çok sayfalı ve yüksek tirajlı gazetelere karşın 20 sayfalık Cumhuriyet’in fiyatının
250 bin lira olduğunu” belirterek “Şaka değil, bir Cumhuriyet yerine 2.5 gazete alınabilir” demekte ve “(50 bin tirajlı) Cumhuriyet’i 6.5 kişi okuyor, toplam okur sayısı 350 bini aşıyor, okurlar arasında bilgisayar kullanma oranı ortalama yüzde 20…”
sözleriyle BİAK’ın erişim verilerini ve okurlarının donanım düzeyini, reklam verenlere, gazetesinin gücünü göstermek amacı yla kullanmaktadır. Bkz. Cumhuriyet, 3 Mayıs 2000.
66
Basın İzleme Araştırma Derneği, 15 Aralık 2014’te kuruldu. (Milliyet, 17 12 2014)
http://www.milliyet.com.tr/biak-acilimi-tamamlandi/ekonomi/detay/1985521/default.htm
(Erişim tarihi: 12 Ocak 2017)
67
Danıştay13. Dairesi’nin 24 Kasım 2009 tarih 2007/10688 Esas ve 2009/10295 sayılı kararı.
68
http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Basin-Duyurusu/Rekabet-Kurulu8217nun-ABC-Turkiye-Tiraj-Denetim-KuruluKararina-Iliskin-Basinda-Yer-Alan-Haberlere-Dair-Aciklama
(Erişim tarihi: 15 Ocak 2017)
69
Aksiyon, 10 Mayıs 2010.
70
Sözcü, 24 Mayıs 2013.
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bin 500 satış noktasında örnekleme sistemiyle gazetelerin bayi satışlarına ve kamuoyuna açıklanan tirajlara ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı. 71
Tablo 2: Gazetelerin olması gereken satış rakamları
Gazete
Açıklanan Bayi
Abone
Sponsor Bedava
Tiraj
Satışı
Satışı
Satışı
Dağıtım
Zaman
1.095.776 19.074
1.076.702
?
?
Posta
441.551 414.711
5.840
21.000 Yok
Hürriyet
387.165 360.663
6.106
20.396 Yok
Sabah
319.186
?
?
?
90-100 bin*
Sözcü
287.313 287.313
Yok
Yok
Yok
Habertürk 200.487
?
?
?
45-65 bin*
Türkiye
180.749 9.320
171.429
?
?
Milliyet
176.161
?
?
?
80-90 bin*
Star
135.346
?
?
?
90-100 bin*
Vatan
133.217
?
?
?
70-85 bin*
Takvim
105.545
?
?
?
15-20 bin*
Akşam
105.149
?
?
?
60-65 bin*
Bugün
102.690
?
?
?
70-80 bin*
Yeni Şafak 102.399
?
?
?
70-80 bin*
Güneş
101.973
?
?
?
20-25 bin*
* Bu rakamların bayi satışında olmadığı tespit edildi. Abone ya da sponsor satışımı, yoksa bedava dağıtım
mı olup olmadığı bilinmiyor.

Sözcü’nün bu iddialarını yalanlayan Sabah ise hiçbir zaman bedelsiz gazete veya
dergi satışı gerçekleştirmediklerini, bu özelliği ile sektörde örnek gösterilecek konumda olduklarını açıkladı. Sabah, otobüs terminalleri, dershaneler gibi benzeri yerlerde bazı gazetelerin bedava dağıtıldığını bilmesine karşın Sözcü’yü bu durumu
görmezden gelmekle suçladı. 72 Bir süre sonra, AKP ile meydan savaşına giren Gülen
Cemaati’nin destekçisi Bugün de “tirajlarını şişiren” iktidar yanlısı gazetelere “‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu işleniyor” diye yüklenir.73
Bedava gazete, AKP iktidarı döneminde, tirajları belirli seviyede tutabilmek amacına hizmet etmiştir. AKP’nin 2005 yılından itibaren devlet olanaklarını kullanarak
oluşturduğu “yandaş medya”nın, günlük ve haftalık satışlara bağlı olarak özellikle
Basın İlan Kurumu tarafından verilen reklamlardan elde ettikleri gelirleri koruyabilmek amacıyla bedava gazete dağıttığı ifade edilmektedir. Bu gazeteler gerçek satış71

Sözcü, 28 Mayıs 2013.
Sözcü, 31 Mayıs 2013.
73
Erhan Başyurt, “Gazetelerin ‘şişirme’ satış rakamları...”, Bugün, 10 Haziran 2014.
72
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mış gibi tiraja yansıtılmaktadır. Gerçek satışlar üzerine bedava dağıtılan gazetelerin
bindirilmesi sonucu “köpük tiraj” ortaya çıkmaktadır. Ki toplam tiraj içindeki bedava
dağıtılan gazetelerin payının zaman içinde üçte bir ila beşte bir arasında değiştiği
iddiaları kamuoyuna yansımıştır.74 Tiraj şişirme ya da köpük tiraj kavgası hız kesmeden 2016’da da sürmüştür. Tartışmalar sırasında ortaya çıktı ki kamuoyuna yansıyan köpük ve gerçek tiraj rakamları arasında uçurumlar bulunmaktadır. 75
Habertürk’ün kurucu genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı, “pek çok gazetenin ithal ettiği veya satın aldığı kâğıt miktarı, tirajının gerektirdiği kâğıdın 10’da biri kadar” olduğunu söylemekte, dolayısıyla mevcut tirajların gerçeği yansıttığının ileri
sürülemeyeceğini belirtmektedir. 76 Suç duyurusu niteliğindeki bu açıklamaya karşın
kısa sürede ortaya çıkarılabilecek söz konusu yasadışı işlemlerin denetlenmesi için
kamu otoritelerinin harekete geçmemesi ise ayrıca düşündürücüdür.
4.Promosyon şikâyetleri
Türkiye’de son 36 yılda üç farklı dönem yaşanmıştır. Ülke, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 11 yıl süreyle askeri cunta ve onu takip eden ANAP iktidarı tarafından
yönetilmiştir. Arkasından 11 yıl süren koalisyon hükümetleri dönemi gelmiştir.
Üçüncü dönemde ise 3 Kasım 2002’de seçimleri kazanan AKP, 15 yıldan bu yana
iktidarını sürdürmektedir. Her üç dönemde farklı biçimlerde ortaya çıksa da medyaiktidar ilişkileri, gazeteler için hayati öneme sahip promosyon faaliyetlerini doğrudan
etkilemiştir. Bu etkilemenin en önemli göstergelerinden birisi tüketici ya da okurun
promosyon şikâyetleri olmuştur.
4.1. AKP öncesi dönem
Promosyon öncesi yaygın olarak uygulanan lotarya, Milli Piyango mevzuatı kapsamında devletin iznine bağlı olarak yapılabiliyordu. 77 Daha sonra kura ve çekiliş
yerine belli sayıda biriktirilen kupon karşılığı mal ve hizmetin verilmesi şeklinde
yapılan promosyon uygulamalarına geçilmesi sonucu gazeteler, devlet denetiminden
kurtulmuştu! Promosyonla ilgili olarak ise Türk hukuk sisteminde bir düzenleme
bulunmuyordu. Böyle bir ortamda tüketici/okurlar sermayenin insafına terk edilmişti! Kampanyalarda ortaya çıkan tüketici şikâyetleri 1995’e kadar 2011’de yürürlükten kaldırılan 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde açılan maddi ve
manevi tazminat davaları kapsamında değerlendiriliyordu; ancak bir sonuç alınabildiğini söylemek ise mümkün değildi.
74

http://t24.com.tr/haber/iste-fuat-avniye-gore-yandas-medyanin-gercek-tirajlari,295878 (Erişim tarihi:21 Nisan 2016)
Cumhuriyet, 10 Haziran 2016.
76
http://t24.com.tr/haber/fatih-altayli-30-40-bin-lira-civari-maas-aliyorum-yarisi-hayatimizin-icine-sicilmasininkarsiligi,297184 (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2016)
77
Resmi Gazete, 11 Temmuz 1939, S. 4255; 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun, 6 Haziran 1988’de yürürlüğe
giren 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
değiştirilmiştir.
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8 Eylül 1995’te yürürlüğe girmesiyle
birlikte yeni bir dönem başlamıştır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile illerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne
yapılan şikâyetlerde patlama yaşanmıştır. Şikâyet sayısı 2002 yılı sonunda 923 bin
879’a ulaşmıştır; bunun 305 bin 676’sı Bakanlığa, 618 bin 203’ü ise illerdeki hakem
heyetlerine yapılmıştır. Başvuruların üçte biri 2000 yılındaki cep telefonu şikâyetlerine ait bulunmaktadır. 78
Tablo 3’te Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri dışında sadece Bakanlığa yapılan
başvurular değerlendirildiğinde söz konusu dönemde 40 bine yakın olan gazete promosyon şikâyetlerinin toplam şikâyetler içindeki payının da yüzde 13 dolayında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak 2000 yılındaki cep telefonu şikâyetleri göz ardı
edildiğinde bu oran yüzde 33’e çıkmaktadır.
Medya tekellerinin kural tanımaz bir anlayışla yasaların etrafından dolanarak (!)
promosyon kampanyaları yaptıkları yıllara ilişkin okur şikâyetlerindeki patlama dikkat çekicidir: 1997-1999 yıllarında tüketici şikâyetlerinin neredeyse yarısı promosyon mağduru gazete okurlarına aittir.
Tablo 3: AKP iktidarından önce yıllar itibariyle yapılan promosyon şikâyetleri*
Yıllar
A)Promosyon şikâyetleri B)Toplam şikâyetler C)A/B ( %)
1995
18
1.452
1,24
1996
250
4.975
5,03
1997
19.585
30.050
65,17
1998
10.290
20.709
49,69
1999
4.530
26.537
17,07
2000
3.461
174.180
1,99
2001
1.368
22.625
6,05
2002
180
25.140
0,72
Toplam
39.682
305.668
13
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 1995-2002
Yılları Çalışma Raporları.
* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan promosyon şikâyetlerini kapsamaktadır. Tüketici Sorunları Hakem
Heyetlerine ulaşan tüketici şikâyetleri dikkate alınmamıştır.

Verilerin ortaya koyduğu bir başka bulguya göre, söz konusu yıllardaki promosyon şikâyetlerinin yarısını, Mehmet Ali Ilıcak’a ait Akşam’ın TV ve Günaydın’ın
buzdolabı kampanyalarında mağdur olan gazete okurları yapmıştır. Aydın Doğan ve
Dinç Bilgin gruplarından şikâyetçi olan okurların oranı ise yüzde 40 dolayındadır.

78
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4.2. AKP’nin iktidar yılları
AKP’nin iktidara geldikten dört ay sonra çıkarılan promosyon yasasının yürürlüğe girmesi ile gazete okurlarının mağduriyetlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı
görülmektedir. Tablo 4’teki veriler bu yargıyı doğrulamaktadır. Bakanlığa yapılan
promosyon başvurularının, önceki yıllara göre artış gösteren toplam şikâyetler içindeki payı neredeyse sıfırlanmıştır.
Tablo 4: AKP iktidarı döneminde yıllar itibariyle yapılan promosyon şikâyetleri*
Yıllar
A)Promosyon şikâyetleri B)Toplam şikâyetler
C)A/B ( %)
2003
226
45.432
0,50
2004
115
52.553
0,22
2005
53
33.790
0,16
2006
78
35.555
0,21
2007
107
39.055
0,27
2008
96
50.587
0,19
2009
77
41.950
0,18
2010
18
2.525
0,71
2011
124
2.924
4,24
2012
29
7.151
0,40
2013
63
12.777
0,49
2014
35
23.389
0,15
2015
33
15.130
0,22
Toplam
1.054
362.818
0,29
Kaynak:1)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 2003-2009
Yılları Çalışma Raporları.
2)Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2010-2015 Yıllarına İlişkin Veriler
* Bakanlığa yapılan promosyon şikâyetlerini kapsamaktadır. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine ulaşan
tüketici şikâyetleri dikkate alınmamıştır.

5. Promosyon cezaları
Bakanlık tarafından yasalara aykırı şekilde düzenlendiği iddia edilen kampanyalar
nedeniyle kesilen para cezalarının tutarı, promosyon şikâyetlerinde yıllar itibariyle
gerçekleşen artış ve azalışlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. AKP, iktidar
olduktan sonra verilen idari para cezalarının tutarı daha önceki döneme göre neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu durum Tablo 5 ve 6’da net bir şekilde görülmektedir.
Tablo 5: AKP Öncesi 1995-2002 Tarihleri Arasında Verilen İdari Para Cezalarının Gazetelere Göre Dağılımı (Milyon TL.)
Gazeteler
Ceza miktarı
Oran %
Doğan Grubu
4.738.320
88
Milliyet
3.561.820
66
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Hürriyet
Bilgin Grubu/ Sabah
Uzan Grubu/Star
Akit
Toplam

1.176.500
460.000
115.000
80.000
5.393.320
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22
9
2
1
100

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü (STB
TRKGM) 1995-2002 Yılları Çalışma Raporları.

Tablo 6: AKP sonrası promosyon kampanyaları nedeniyle verilen idari para cezalarının gazetelere göre dağılımı (YTL.)
Gazeteler
Ceza Miktarı Oran %
Doğan Grubu
1.142.500
40
Milliyet
457.000
16
Hürriyet
328.500
11
Posta
357.000
13
Bilgin Grubu/ Sabah
857.000
30
Aslı Gazetecilik /Akşam
728.500
26
Bağımsız Gazetecilik/Vatan 128.500
4
Toplam
2.856.500
100
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü (STB
TRKGM) 2003-2009 Yılları Çalışma Raporları.

III. Hukuk/promosyon/siyaset
Gazeteler arasındaki promosyon savaşları sırasında, yasaları tanımayan bir anlayışla, medya patronları rakiplerini yok etmek için o kadar gözü kara hareket etmişlerdir ki arada mağdur olan okuyucu olmuştur. Medya patronları kendileri için adeta
can suyu olarak gördükleri promosyonları ne pahasına olursa olsun sürdürmekten
vazgeçmemişler; gerektiğinde trilyonlara ulaşan idari para cezalarını göze almaktan
kaçınmamışlardır. Öyle ki tüketici haklarına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle
1996-2001 yılları arasında verilen toplam 18.5 trilyon lira idari para cezasının üçte
biri promosyon kampanyaları nedeniyle gazetelere kesilmiştir.79 Ancak medya patronları özellikle iktidar değişiklikleri döneminde daha önce attıkları manşetlerin karşılığını fazlasıyla almışlar; bu cezalardan büyük ölçüde kurtulmuşlardır.
1. Okura “göstermelik” güvence!
Siyasi iktidarların tüketici haklarını koruma konusunda samimi bir tavır sergilediği söylenemez. AB’nin tüketici haklarına ilişkin hassasiyeti karşısında bir yanda bu
konuda yasal düzenleme yapma çabası içine giren siyasi partilerin diğer yandan da
kendilerine destek sağlayan medya patronlarını gözeten bir politika izledikleri gö79

794

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 2001 Yılı FaaliyetRaporu.
Gazeteciler Cemiyeti

Lotarya/promosyon çılgınlığı

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

rülmektedir! Tüketicinin Korunması Yasa Tasarısı gazeteler arasında resmen başlayan Birinci Ansiklopedi Savaşı’ndan ancak iki gün önce 22 Ekim 1992 tarihinde
TBMM’ye sevk edilebilmiştir. Ama Tasarıda gazetelerin promosyon kampanyalarına
karşı okuyucuyu koruyacak tek bir hüküm bile bulunmamaktadır; sadece, sözleşmeye aykırı davranılması durumunda süreli yayın aboneliğine tek taraflı son verebilme
ve abone ücretini geri alabilme hakkı sağlanmaktadır.
Kıran kırana bir promosyon mücadelesinin yaşandığı bu günlerde söz konusu Tasarı, üç yıla yakın süre Meclis komisyonlarının tozlu raflarında bekletildikten sonra;
ancak 8 Eylül 1995’te yürürlüğe girebilecektir.
2. Medyaya promosyon “kıyakları”
Tüketicinin ve rekabetin korunmasını amaçlayan; ancak lotarya ve promosyon
konusunda gazete okuyucuna bir güvence getirmeyen düzenlemelerden hemen sonra
hükümetin,medya patronlarına KDV ve teminat kolaylıkları gibi yeni imkânlar sağlaması bu konuda dürüst davranılmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.80
Kamuoyunda yükselen eleştirilen üzerine Başbakan Tansu Çiller’in Başbakanlığı
sırasında çıkarılan Tebliğ ile yeni bir düzenlemeye gidildi; promosyon kampanyalarının günlük en az bir milyon adet yayın dağıtımını gerçekleştiren bir dağıtım anonim
şirketinin kefaleti ile yapılabileceği hükme bağlandı.81
Böylece, promosyon kampanyaları basın sektöründeki iki büyük grubun,Aydın
Doğan ve Dinç Bilgin’in kontrolündeki dağıtım şirketleri YAYSAT ve BBD’nin
insafına terk edilmiş oldu: Bir süre sonra tiraj patlaması yapan Akşam’ın televizyon
kampanyası bitimine 6 gün kala durduruldu! 82Sonuçta, yeni düzenleme de devam
eden promosyonlara ilişkin olarak sadece kampanya ile ilgili bilgilerin bakanlığa
iletilmesi dışında soruna bir çözüm getiremedi.
1995 seçimleri sonrası Başbakanlık koltuğunda oturmakta olan DYP lideri Tansu
Çiller’in daha yeni bir hükümet kurulamamışken yürürlüğe soktuğu promosyon
kampanyalarına ilişkin iki tebliğ ile büyük gazete patronlarını rahatlattığı görülmektedir. Gazete manşetleriyle bunun karşılığı verilir! “Türkiye ANAYOL’u istiyor”
(Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’ın yönetiminde DYP ve ANAP koalisyonu!)
3. Medyada Refahyol şoku!
Kısa süreli DYP-ANAP koalisyonundan sonra kurulmasına karşı çıktığı Refahyol
hükümeti ile büyük medya arasındaki hesaplaşma, Başbakan Necmettin Erbakan’ın,
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Resmi Gazete, 6 Şubat 1995; Resmi Gazete, 11 Temmuz 1995; Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Eylül 1988 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan “Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik”; Zafer Aknar, Ayşe Yıldırım, “Devletten promosyona destek,”Cumhuriyet, 6 Ağustos
1995; Resmi Gazete, 25 Aralık 1995.
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koltuğuna oturur oturmaz yaptığı “Bu rantiyecilerin bir elleri devletin kasasında, bir
elleri devletin direksiyonunda. Allah aşkına, bu ülkeyi bu Parlamento mu yönetecek,
üç tane rantiyeci gazeteci mi yönetecek?” suçlamasıyla sıcak savaşa dönüşür.83 Bu
ağır suçlamalar karşısında medyanın en büyüğü sıfatıyla Aydın Doğan, dört sayfalık
bir mektup göndererek Erbakan’a meydan okumuştur.84
Refahyol’un ilk icraatlarından biri promosyon kampanyalarını izne bağlamak
olur. Yeni düzenlemeye göre, Bakanlığın yazılı izni alınmadıkça hiçbir şekilde promosyon kampanyası düzenlenemeyecek ve bu kampanyaya ilişkin reklam ve ilan
yapılamayacaktır. Ayrıca, teminat, kupon, fiyat ve ürün dağıtımı yeni kurallara bağlanır. Aykırı davrananlara da yine altı aya kadar hapis cezası verilebilecektir. 85Yeni
düzenleme ile hedef,on ikiden vurulmuş olur. Doğan ve Bilgin gruplarının Bakanlık
tebliğinin yayımlandığı tarihte başlayan promosyon kampanyaları da tartışmalı hale
gelir, konu yargıya intikal eder.86
Tebliğin hemen arkasından siyasi mücadelenin odağı haline gelen yasal düzenleme de TBMM’ye sunulur. Yürürlük ve yürütme ile birlikte 5 maddeden oluşan Tasarı, Meclis’te görüşülürken iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalar yaşanır.Tasarıyı “basından öç alma ya da intikam yasası” olarak niteleyen muhalefet, basın özgürlüğünün ortadan kaldırılacağını ileri sürerek görüşmeleri tam 12 kez engellemiştir. Doğan ve Bilgin grubuna mensup gazetelerin temsilcileri komisyonda ve
Meclis koridorlarında Tasarının yasalaşmaması amacıyla yoğun bir kulis ve lobi çalışması yaparlar. Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında özellikle gazeteci kökenli
milletvekilleri Yılmaz Ateş (CHP), Ahmet Tan (DSP), Altan Öymen (CHP), Uluç
Gürkan (DSP) ve Mümtaz Soysal (DSP) Tasarıyı engellemek için büyük çaba harcadılar; promosyon konusunu rejim meselesi haline getiren bir tutum sergilediler. 87
Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez ise eleştirileri esprili bir dille “Bu kanunun basın özgürlüğüyle falan ilgisi yoktur, bu kanunun tencere tava özgürlüyle ilgisi vardır”
sözleriyle yanıtlar.88Meclis’teki promosyon kavgası aynen medyada da yaşanır, Doğan ve Bilgin grupları gazete (Hürriyet, Milliyet, Sabah) ve televizyonlarıyla (Kanal
D, ATV) Refahyol iktidarına karşı kıyasıya bir muhalefet yaparken, Yeni Şafak, Akit
ve Milli Gazete tasarıyı destekleyen bir yayın politikası izlemişlerdir.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, iktidar ve muhalefet arasında geçen zorlu
mücadele sonucu kabul edilen promosyon kanununu; bir daha görüşülmek üzere
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TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 1, C. 8, Birleşim 72, 6 Temmuz 1996, s.91.
TBMM 10/18, 23, 79, 212, 244, 257 Esas Sayılı Medya Araştırma Komisyonu Tutanağı, 12 Haziran 2002, s.21.
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Resmi Gazete, 10 Temmuz 1996.
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Cumhuriyet, 11 Aralık 1996.
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TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 1, C. 9, Birleşim 85, 31 Temmuz 1996, s.237-337.
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A.k., Dönem 20, Yasama Yılı 2, C. 18, Birleşim 38, 19 Aralık 1996, s.19-48.
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Meclis’e geri gönderdi.89 Geri gönderilen Yasa, TBMM tatile girdiği için ancak ikinci yasama yılında yeniden görüşülerek ilk şekliyle aynen kabul edildi ve Meclis’e
sevk edilmesinden tam altı ay sonra yürürlüğe girdi.90 Demirel, yasanın yürürlüğe
girdiği gün Anayasa Mahkemesi’ne gitti.91
Yasaya göre, medya promosyon kampanyalarında artık sadece kültürel ürünler
verebilecekti. En çok 60 gün sürebilecek olan kampanyalarda gazetelerin fiyatında
bir artış yapılamayacaktı. Okuyucuya verilecek mal ve hizmetin değeri de kampanya
süresince gazete almak için ödenecek paranın yarısını aşamayacaktı. Yasaya aykırı
hareket eden basın kuruluşuna 10 milyar liraya kadar para cezası verilebilecekti. Aykırı hareket etmeye devam eden yayın kuruluşuna her sayı için 1 milyar lira para cezası uygulanacaktı.
4. Yasa nasıl delindi? Promosyon taktikleri!
Yıllardan beri sürüp giden promosyon kavgası nihayet sona ermiş gibi görünüyordu; ancak medya sahiplerinin pes etmeye pek niyetli olmadıkları kısa sürede ortaya çıktı. Patronlar, kendi dağıtım şirketlerine yaptırdıkları “gazete satışlarını destekleme kampanyaları” ve “bedava gazete” yöntemleriyle yasaları delme yolunu buldular ve yasaklanan ürünleri promosyonla vermeye devam ettiler.
Kupon biriktirme koşuluna bağlı olmaksızın gazete ile birlikte her gün nevresim,
tencere, tabak çanak gibi promosyonların verildiği kampanyalar, özellikle Milliyet,
Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Sabah ve Radikal tarafından 1997’nin sonlarında düzenlenmiştir.Ancak hükümet, bu kampanyaların yasalara aykırı olduğuna karar vermiştir.92Yine gazete satışlarını destekleme kampanyası kapsamında Milliyet’in, otomobil,93Hürriyet ve Sabah’ın da buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi94promosyonuna başlamaları karşısında, ilanların derhal durdurulması için bu yayın organları uyarılmıştır.95
Devletin uyarılarına rağmen bildiklerini okumayı sürdüren gözü kara medya patronlarının yasaları delen promosyon uygulamaları sonucu haklarında kesilen trilyonluk
idari para cezalarına ise daha sonra ödeme kolaylığı getirilmiştir!
5. 28 Şubat promosyonu!
Türkiye’de bir yandan promosyon kavgaları devam ederken ülkede siyasi dengeler de değişmiş, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan yeni koalisyon hükümetleri 28 Şubat sürecinde ülkeyi yönetmeye başlamıştı. Sonunda medya
patronları rahat bir nefes almıştı! İşte böyle bir ortamda yargı devreye sokuldu.Önce
89

A.k., C. 10, Birleşim 88, 27 Ağustos 1996, s.29-31.
Resmi Gazete, 28 Ocak 1997.
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TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 3, C. 38, Birleşim 27, 11 Aralık 1997, s.421-427.
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Milliyet, 2 Temmuz 1998.
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Hürriyetve Sabah, 3 Temmuz 1998.
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Ankara Asliye 8 inci Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı; 4226 sayılı yasanın Anayasaya aykırılığı iddia edildi. Mahkeme, iddiaları ciddi bularak iki kez Anayasa Mahkemesi’ne gitti; her iki iptal başvurusu da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in açtığı dava gibi reddedildi. Demirel’in başvurusunun gerekçeli kararı96 tam 15 ay, diğer
ikisinin ise altı ay sonra97 yayımlanarak resmen yürürlüğe girebildi!98 Yargıtay da
Ocak 1999’da dağıtım şirketleri aracılığıyla düzenlenen destekleme kampanyaları
aleyhine karar verdi.Böylece, 28 Şubat sürecinde medya patronları geç yürürlüğe
giren yargı kararları ve iktidarların hoş görüsü sonucu mevcut yasal düzenlemelere
karşın hukuki belirsizlikten de yararlanarak iki yıl süreyle promosyon kampanyaları
düzenlediler.
Ancak sonuçta, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları karşısında süreç, medya patronlarının yenilgisiyle sonuçlandı. Buna rağmen promosyondan vazgeçilmedi;
kampanyalara devam edildi. Yüksek mahkeme kararlarından hemen sonra yayın hayatına başlayan Uzanlar’a ait Star görülmemiş boyutlarda yürüttüğü promosyon
kampanyası ile medyada yeni bir kavganın fitilini ateşledi; Doğan ve Bilgin gruplarıyla kıran kırana bir mücadele başladı.
Refahyol iktidarının yıkılmasına yol açan 28 Şubat sürecine destek veren Doğan
ve Bilgin gruplarının promosyon yasağını delen kampanyaları nedeniyle haklarında
uygulanacak idari para cezalarının arttırılması, yeni kurulan 3. Mesut Yılmaz ile 4.
ve 5. Bülent Ecevit hükümetlerinin aldıkları kararlarla iki yıl süreyle donduruldu.
Doğan ve Bilgin grupları, 17.3 trilyon lira; Star grubu da 821 milyar lira daha az para
cezaları ödediler.99 Doğan ve Bilgi gruplarının 1997-1999 yıllarında ödemesi gereken promosyon cezasının 87 trilyon lira düşürüldüğüne ilişkin haberler, gazete manşetlerine taşındı.100
6. Gazetenin kendisi promosyon oldu
Parlamentoda yasa çıkarılmış, Bakanlık tebliğleri yayımlanmış, idari ve adli yargı, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ve mahkûmiyet kararları verilmiş, trilyonlarla ifade edilen idari para cezalarına hükmedilmiş; ancak yine
de medya patronlarının promosyon kampanyalarının hızını kesmek mümkün olmamıştır!
Yargıtay’ın 1998 sonunda Hürriyet, Milliyet ve Sabah aleyhinde sonuçlanan dağıtım şirketleri kanalıyla gazete satışlarını destekleme adı altında promosyon yapıla96

Resmi Gazete, 16 Ocak 1999.
Resmi Gazete, 18 Mart 1999.
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Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 28 Ocak 1997 tarihinde yaptığı başvuru, 23 Ekim 1997 günü; Ankara Asliye 8 inci Ticaret Mahkemesi’nin 20 Mayıs 1998 tarihli iki iptal istemi de 29 Eylül 1998’de reddedildi.
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mayacağına ilişkin kararları kesinleşince101bu kez “hediye gazete” formülü devreye
sokulmuştur! Çeşitli üretici ve ithalatçı firmalarca düzenlendiği ilan edilen müzik
seti, bisiklet, cep telefonu gibi ürünler ilgili sıra numaralı kuponlar gazetede yayımlanır, okurlar YAYSAT ya da BBD gibi dağıtım şirketlerine günlük taksitlerini yatırdıklarında hediye olarak kendilerine gazete verilmeye başlanır. Milliyet, Hürriyet,
Sabah ve Star tarafından devreye sokulan bu yöntemle hediye-bedava olarak verilen
ana gazetenin yanında Bahar, Karnaval Tarih, Gelin gibi “uyduruk” isimlerle çıkarılan adı gazete olan tek yapraklı ikinci bir yayın günlük taksit tutarına tekabül eden
bir fiyatla satılır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından taksitli kampanyalı satış sayılan yasadışı
bu uygulamalar sonucu tüketici mağduriyetine yol açan firmalara -gazetelere değilHaziran 1999-Ocak 2002 tarihleri arasında üç trilyon lira idari para cezası kesilmiştir.102
7. Promosyonda en son nokta: Bedava gazete dönemi!
Gazetelerin kendisinin promosyon haline dönüşmesi de yeterli olmamış, hamburgercilerde, süpermarketlerde, benzin istasyonlarında bedava dağıtılmaya başlanmıştır. Sütaş firmasının 11-31 Mayıs 1999 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile
bir kilo yoğurt alana Milliyet bedava verilmiştir. Migros, Şok ve Sanal Market’ten
alışveriş yapanlara, BP ve Shell’den akaryakıt alanlara, Mc Donald’s da hamburger
yiyenlere Hürriyet, Milliyet ve Sabah bedava dağıtılmıştır.103
Süpermarketlere, hamburgercilere ve akaryakıt istasyonlarına, o tarihteki toplam
tirajın yüzde 10’una tekabül eden 325 bin gazetenin104her gün satış fiyatının yarısından daha ucuza toptan105 tanesi 60 bin liradan106dağıtıldığı ifade edilmiştir. Bu bilgiyi diğer kaynakların verdiği rakamlar doğrular niteliktedir. Migros, her gün yüz bin
Hürriyet’i müşterilerine bedava vermeye başlamıştır.107Migros ve Şok mağazalarında
6 ve 7 Eylül 1999 tarihlerinde sırasıyla Milliyet, 77.640 ve 77.040; Sabah ise her iki
gün 76.675’er adet bedava dağıtılmıştır. Sabah aynı tarihlerde ayrıca Shell’de de sırasıyla 83.310 ve 83.100 adet müşterilere bedava verilmiştir. Sabah’ın söz konusu
tarihlerdeki tirajının yüzde 38’inin bedava dağıtıldığı ortaya çıkmaktadır. Milliyet’in
ise günlük tirajının yüzde 27’si Migros’da bedava dağıtılmıştır.108 Bedava dağıtılma-
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sına karşın, Migros ve benzin istasyonlarına verilen gazetelerin yüzde 40’ının talep
edilmediği ve elde kaldığı saptanmıştır.109Taşra ve Kıbrıs’a gönderilenlerden önce ilk
grupta basıldığı bildirilen bu gazetelerin içeriği ve özensiz hazırlanışı eleştiri konusu
olmuştur.
IV. AKP’nin promosyonla sınavı
Türkiye’de, 2002’nin 3 Kasım’ında yapılan erken genel seçimlerle ülke tarihinin
en önemli dönemeçlerinden biri daha geçilmiş, o güne kadar yaşanmamış bir siyasi
mücadeleye tanık olunmuş; ülke, muhafazakâr İslamcı düşüncenin temsilcisi Adalet
ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından yönetilmeye başlanmıştır.
Promosyon ve ucuz gazete politikasıyla milyonluk tiraja ulaşan Star gazetesinin
patronu Cem Uzan’ın liderliğinde kurulan Genç Parti’nin bankaların batmasına neden olan ekonomik krizin tetiklediği siyasi bunalım ortamında gidilen seçimlerde sağ
oyları bölmesi sonucu CHP dışındaki diğer partiler baraj altında kalınca yüzde 34.3
oyla TBMM’deki 550 sandalyeden 363’ünü kazanan AKP’nin,tek başına iktidara
geldiğinde110 ilk icraatlardan biri promosyon yasasına el atmak oldu.
Seçimlerden sonra Abdullah Gül başkanlığında kurulan AKP hükümeti, Ecevit’in
başbakanlığının son yılı Meclis’e sevk edilen111 ve komisyonlardan geçmesine karşın
dönem sonu nedeniyle kadük olan tasarıyı yenileyerek TBMM’ye gönderdi. Meclis’teki görüşmelerde önceki dönemlerdekinin aksine promosyonu kısıtlayan hükümler tartışmasız kabul edilir.112
1997’de yürürlüğe giren 4226 sayılı yasayla getirilen düzenlemelere ek olarak
kampanya sırasında okurdan katkı payı istenmesi uygulamasına son verildi; promosyon olarak dağıtılacak mal ve hizmetin kampanyanın bitiminden itibaren en geç 30
gün içinde okuyucuya teslimi zorunlu hale getirildi. Ayrıca gazetelerin kendi bünyelerindeki dağıtım şirketleri aracılığıyla yasaları delerek promosyon kampanyaları
düzenlemeleri de engellendi. Para cezaları da büyük ölçüde arttırıldı: Daha önce 500
milyon olan ceza 5 milyar liraya, kurallara aykırı promosyon yapılan yayının her
sayısı için kesilen 1 milyar lira ceza da 100 milyara yükseltildi.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren113 Türkiye’de medyanın saygınlığını
yok eden promosyon kampanyaları açısından yeni bir dönem başlar. Bu dönemde
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TBMM’ye 14 Şubat 2002’de sunulan tasarı ile kültürel ürünler dışındaki promosyon kampanyalarını yasaklayan düzenleme kaldırılarak baştan beri ısrarla sürdürülen kanuna aykırı uygulamalar yasal hale getirilmekte, gazete patronları aklanmaktadır.
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TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 22, Yasama Yılı 1, C. 6, Birleşim: 42, 6 Mart 2003, s.365-419.
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4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik yapan Kanun, TBMM’de 6 Mart 2003’te kabul edildikten sonra 14 Mart 2003’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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gazetelerin yasal zorunluluk dolayısıyla daha çok kültürel ürünleri promosyon olarak
verdikleri özellikle CD türünden hediyeleri okuyucularına kupon karşılığı dağıttıkları
görülmektedir.
Kısa bir süre sonra da Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik çıkarıldı. 114 Promosyon gibi satış özendirici reklamlarda
“hediyeli”, “bedava”, “bir tane alana ikincisi bedava” gibi duyuruların gerçeği yansıtması gerektiği hükme bağlandı.
Promosyon kampanyaları tam 10 yıl AKP’nin getirdiği kurallar çerçevesinde yapıldı; 2013’te 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı, promosyon mevzuatı da-daha önceki uygulamalara ilişkin esaslar genel olarak
korunurken-baştan sona yeniden düzenlendi. 115 Promosyon kampanyaları ile mal ve
hizmetin teslim süreleri 15 gün uzatıldı. Kampanyaların süreli yayınlar günlük ise 75
günü, haftalıksa 18 haftayı daha uzun sürelerde de 12 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.Promosyon ürünlerinin de kampanya bitiminden sonra en geç 45 gün içinde
teslim edileceği öngörüldü.
Yasadan altı ay sonra yayınlanan yönetmelikle de promosyon kampanyaları ayrıntılı şekilde düzenlendi. 116 Yönetmelikte süreli yayın organlarının promosyon olarak hangi mal ve hizmetleri verebileceği tek tek sayıldı: a) Kitap, dergi, ansiklopedi;
b) Harita, atlas, yerküre; c) Bayrak, afiş, poster; ç) Ajanda, takvim; d) Kâğıt ortamında basılı bulmaca; e) Satranç takımı; f) Sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale,
sergi, festival ve sportif faaliyetlere ilişkin bilet; g) Kültür turu; ğ) Yurtiçi veya yurtdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi; h) Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, müzik, konser, opera ve baleye ilişkin CD, DVD, Blu-Ray ve
benzeri optik disk.
Promosyon,2016 yılında da yeni düzenlemeler çerçevesinde medyanın can suyu
olmaya devam etmektedir.

114
115

girdi.

Resmi Gazete, 14 Haziran 2003.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe

116
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 18 Haziran 2014 tarihli Resmi
Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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801

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (1997)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (1997)
Anadolu basınında “güç birliği”
Gülcan SEÇKİN

T

ürkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşu Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin
50. kuruluş yılı kutlamalarıyla birlikte 1 Ağustos 1997’de Bursa’da Türkiye
Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi 8. toplantısında ilan edilmiştir. Ankara
Gazeteciler Cemiyeti’nin yıllardır öncülüğünü yapmaya çalıştığı ve oluşumunda en
büyük pay sahibi olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun örgütlenmesi Ankara
Gazeteciler Cemiyeti ve İstanbul Gazeteciler Cemiyetlerinin kurucu desteği, Aydın,
İzmir, Balıkesir, İstanbul Gazeteciler Dernek ve Cemiyetlerinin attığı adımlarla ve
diğer dernek ve cemiyetlerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde Gazeteciler Federasyonu’nun Doğuşu
isimli bir kitap çıkarılarak bu süreç tüm detayları ile anlatılmıştır. Basında güç birliği
arayışları esasen çok eskiye dayanmaktadır. En sonunda, 30 Mart 1996’da Anadolu
basınından gelen ortak çağrı ile oluşum başlamıştır. Aydın’da, Aydın Gazeteciler
Cemiyeti’nin öncülüğünde Ege bölgesi dernek ve cemiyetleri: Afyon, Burdur, Balıkesir, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti ortak bir toplantı
düzenlemiştir. Toplantıda, yerel basının ve basın emekçilerinin sorunları ve çözüm
arayışları üzerinde durulur. Çözüm yolunda ilk önce yerel, sonra ülke genelinde yeni
bir örgütlenme modeline ihtiyaç olduğu yönünde görüş birliğine varılır. Bunun için
de tüm gazeteciler dernekleri ve cemiyetleri tüzel kişilikleri öncülüğünde bir birlik
modeli oluşturulması için yaygın girişim kararı alınır.
Bu kararın uygulamaya geçirilmesi için Balıkesir’de Balıkesir İli Gazeteciler
Cemiyeti’nin davetiyle Türkiye, İzmir, Çukurova, Mersin, Zonguldak, Aydın, Afyon,
Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir cemiyet başkanlarınca düzenlenen (mazereti olduğu
için katılamayan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı toplantıya desteğini bildirir),Basından sorumlu Devlet Bakanı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve TRT gibi kuruluşların,
basın kökenli milletvekillerinin ve Türkiye’deki tüm gazeteciler cemiyetlerinin davet
edildiği “Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri “ başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilir (9 Mayıs 1996). Balıkesir ili Gazeteciler Cemiyeti Başkanı toplantı davetinde kamuoyunu bilgilendirmede son derece önemli bir görev üstlenen yerel basının
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ekonomik, teknik ve mesleki sorunlarıyla yaşama savaşı verdiğini, mesleğin hızla
yozlaştığını ve karşı karşıya olunan güçlüklerle mücadelede görüşlerini yasama organına tek ses halinde duyurma amacında olduklarını vurgular. Toplantıya katılan
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli’nin önerisiyle üçüncü toplantının
“Basında Güç Birliği” adıyla İstanbul’da yapılması kararlaştırılır. Balıkesir toplantısı
sonunda alınan kararlar ise şöyledir:
1. Basınla ilgili yasaların taranması suretiyle özellikle 195 sayılı yasada yerel
basın lehine yapılacak değişiklikler için TBMM nezdinde girişimde bulunulmasına,
2. Promosyonun bir tanıtım aracı olarak basının saygınlığına yaraşır biçimde
ve makul ölçülerde uygulanmasının sağlanmasına,
3. Basın Kartları Komisyonu’nda Türkiye, Ankara ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin yanı sıra Anadolu’da bulunan diğer Gazeteciler Cemiyet ya da Derneklerinin temsiline olanak sağlanmasına,
4. Bayram gazeteleri çıkarılması için, Cemiyet ve Derneklere güç verilmesine
ve bu konuda geleneğin yaşatılması için çaba gösterilmesine,
5. Basın çalışanlarının işbirliği ve dayanışmalarına sendikal örgütlenme yoluyla destek verilmesine, Teşmil Yasası’nın tüm yayın organlarına uygulanmasına,
6. Kamu kuruluşlarının basın kartlarına uyguladığı bazı indirimlerin gazete ve
diğer yayınların, okura daha kolay ve ucuza ulaşmasını sağlamak üzere yaygınlaştırılmasına, bunun için gerekli girişim ve çalışmalar yapılmasına,
7. Aydın’da 30.3.1996 tarihinde yapılan basın dünyasında yeni bir örgütlenme
modeli gerekliliğinde mutabakatın devam ettiğine, bu yöndeki girişimlerin önceden kararlaştırıldığı şekilde diğer cemiyet ve derneklerce de sürdürülmesine,
8. Balıkesir’de yapılan sempozyumun adının‘Basında Güç Birliği’ olarak deklare edilmesine, Türkiye ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin de bu birliğin içerisinde yer aldığına,
9. Bundan böyle basında gazeteci ve gazete sahibi düzeyinde karşılaşılan tüm
sorunlar karşısında ortak tavır ve tepki konulması, böylece meslek ilke ve saygınlığının geliştirilip korunmasına, oy birliği ile karar verilir (9.5.1996).
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 50.yıl etkinlikleriyle aynı gün yapılan geniş katılımlı İstanbul toplantısına (9-10.6.1996); Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara
Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Yayıncılar Birliği, Antakya Gazeteciler Cemiyeti, Bolu Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler
Cemiyeti, Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum
Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Edirne Gazeteciler Cemiyeti, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, GazianGazeteciler Cemiyeti
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tep Gazeteciler Cemiyeti, Giresun Gazeteciler Cemiyeti, Güneydoğu Gazeteciler
Cemiyeti, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti,
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Konya Gazeteciler Cemiyeti, Kütahya
Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Manisa Gazeteciler Cemiyeti,
Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Ordu Gazeteciler Cemiyeti, Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Rize Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, Seydişehir Gazeteciler
Cemiyeti, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Trakya Gazeteciler Cemiyeti, Uşak Gazeteciler Cemiyeti, Yozgat Gazeteciler Cemiyeti, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti katılır. İstanbul’da yapılan bu toplantıda, dernek ve cemiyetler arasında uzun zamandır
konu edilen güç birliğini gerçekleştirmek üzere önemli bir adım atılır. Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi oybirliği ile oluşturulur.
“Basının çeşitli sorunlarını, özellikle yerel basının ağırlaşan sorunlarını bir kez
daha saptayarak, bu sorunların çözüme kavuşturulması için Gazeteciler Cemiyetleri
Başkanlığı Konseyi eliyle ortaklaşa, güç birliği içinde hareket edilmesi, sonraki toplantının 17 Ağustos’ta Aksaray’da yapılması kararlaştırılır”.
Federasyon oluşumu için bir sonraki toplantı Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nın merkezi olan Aksaray’da yapılır. Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri
Başkanlar Konseyi ilk toplantısını burada gerçekleştirir. Anadolu basınının sorunları
ele alınırken, federasyon oluşumunun önemi ve buna ilişkin engeller tartışılır. İlgili
devlet bakanı da katılır.
Toplantı tutanakları Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce kitap haline getirilir. Kitap’ın önsözünde 45 gazeteci cemiyetinin başkanlarının 9 Haziran 1996’da Başkanlar Konseyi’ni oluşturma ve konsey üyesi cemiyetlerin
kendi illerinde dönüşümlü toplanma kararı aldığı, ilk toplantının da Aksaray’da yapıldığı belirtilir ve alınan kararlar ilan edilir (17.8.1996). Toplantıda Orta Anadolu
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Ay, basın organlarında demokrasi ve çok seslilik için öncelikle Anadolu basınının yükseltilmesi gerektiğini vurgularken, bunun
için öncelikle Anadolu basınına yatırım yapılması, teknolojiye ve insana yatırım yapılması ve devletten yeterli desteğin alınmasının aciliyeti üzerinde durur. Anadolu
basınında usta-çırak ilişkisinin, çalakalem gazeteciliğin yaygın olduğu hatırlatılırken
yetişmiş gazetecilerden destek amacıyla kurslar, seminerler gibi etkinliklerde bulunması istenir.
Yaygın yayın organlarının bölgesel haberlere daha çok önem vermesi gerektiği,
bölgesel alanda Anadolu basınının yayınlarının büyük önem taşıdığı, bu bakımdan
devletin de Anadolu basınının ihtiyaçlarına duyarlı olması gerektiği vurgulanır. Tür804
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kiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, bu toplantıyı on yıldır uğraş verilen
güç birliği hayalinin gerçeklemesi olarak nitelendirir. Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi çatısı altındaki bu güç birliğinin yerel basının muhatap bulamamış, çözümsüz kalmış sorunlarının olduğu kadar Türk basınının genel sorunlarının çözüme kavuşturulmasına da katkıda bulunacağını vurgular. Ardından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin söz alır ve basın sektöründe dernek enflasyonu
olduğunu, on yıl boyunca birlik için atılan adımların sonuca ulaşmadığını ve Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlar Konseyi’nin bu karmaşayı giderecek bir girişim olduğunu söyler. Mevcut 214 dernek ve cemiyetin tek bir güç haline gelemeyişinin
devletin sunduğu olanaklardan yararlanamama gibi bir sonucu da doğurduğunu belirtir. Devlet olanaklarının İstanbul’da medya plazaların yapılmasında ve donatılmasında kullanılırken Anadolu’da gazetecilerin sağlıksız alt yapı koşullarında çalış(tırıl)masını mesleki ve siyasi bir ayıp olarak nitelendirir. Radyo, gazete ve televizyonların büyük kısmının iki buçuk elde toplandığı hatırlatılarak Anadolu basınının önemini ve birliğinin mevcut koşullarda daha da önemli hale geldiğini ifade eder.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri de federasyon kurma çabasının yeni
olmadığını belirtirken, 30’larda İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin matbuat cemiyetini kurduğunu ve bu tür güçlü cemiyetlerin Anadolu’daki basının dertlerinin uzağında
olduğunu vurgular. Aydın toplantısında ifade edilen güç birliği oluşturma düşüncesinin İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarının asıl kurucu desteği vermesiyle ancak somut bir sonuca ulaştırıldığını belirtir.
Aksaray’da yapılan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi toplantısında cemiyet başkanlarının tek güç birliği oluşturmak üzere Basın Konseyi’nden ayrılmaları
da kararlaştırılır. “Basın Konseyi ile birlikte Türk Basın Birliği’nin, Anadolu Basın
Birliği’nin ve benzer amaçla kurulmuş diğer kuruluşların, Gazeteciler Cemiyetlerinin
yanı sıra basını temsil edemeyecekleri” görüşü toplantıda benimsenir. Başkanlar
Konseyi’ne katılan cemiyetlerin çoğunun esasen Basın Konseyi üyesi olmadığı da
belirtilir. Başkanlar Konseyi’ne katılan cemiyet ve dernek sayısı bu toplantıda 54’e
ulaşır. “Bayram gazeteleri geleneğinin yeniden sürdürülmesi, promosyonların kültürel ağırlıklı ve belli kurallar çerçevesinde olması, kamu kurumları reklamlarından
yerel basına da fon ayrılması yönünde çalışmalar yapılması” kararlaştırılır. Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi’nin sonraki toplantısının, Çukurova, Mersin, İskenderun, Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyetlerinin ortak katkılarıyla 24-25-26 Ekim 1996 günlerinde Adana’da yapılacağı” duyurulur.
Adana toplantısına 45 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı katılır. Anadolu basınının
sorunları, basın özgürlüğü, basında tekelleşme tartışılır. Federasyon ya da basın mesGazeteciler Cemiyeti
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lek odası şeklinde bir örgütlenmenin meslek ilkelerinin yaşama geçirilmesinde ve
yitirilen saygınlığın yeniden kazanılmasında önemli bir rol üstleneceği konuşulur.
Burada Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, “Gazeteciler Federasyonu ve Basın Meslek
Odaları Kuruluşu ile ilgili görüşler”ini bir rapor halinde sunar. Basın mesleğini ve
mensuplarını temsil eden kuruluşların güç birliği halinde bir çatı altında toplanması
ihtiyacının giderek arttığını, Aydın’da başlayan ve Adana’da süren toplantılar zincirinin bu konuda ortak isteği ortaya koyduğunu belirtirken,”Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları Konseyi” adıyla toplanan platformun nasıl bir oluşum içinde
tüzel kişilik kazanacağının henüz belirlenemediğine işaret eder. Birlik için Federasyon mu, Meslek Odaları mı kurulmalı tartışmasında nerede durduğunu gerekçeleri ile
ortaya koyar. “Basın mesleğinin saygınlığının korunması, güçlendirilmesi ve benimsenen ilkeler doğrultusunda icra edilmesi amacıyla önerilen ilk alternatif, “Gazeteciler Federasyonu”dur. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, “gazeteciler federasyonu” yerine “birlikteliği sağlayacak örgütlenme modeli olarak “basın meslek odaları”nı gösterir. Federasyon önerisi ile ilgili karşı çıkış gerekçelerini geniş biçimde ifade ederken,
“uyulması gereken mevcut meslek ilkelerini korumak ve basın kuruluşlarının bu ilkelere uymasını sağlamak, ancak üyeleri üzerinde belli bir yaptırım gücüne sahip ODA
statüsündeki bir kuruluşun gücüyle gerçekleşebilir” değerlendirmesinde bulunur.
Raporunda, “Federasyon Tüzüğü taslağında belirtilen meslek ilkelerini aynen -hatta
genişleterek- kabul eden bir Basın Meslek Odası bu ilkelerin uygulanması noktasında
yaptırım gücüne sahip olacağından çok daha avantajlı olacaktır.
Her şeyden önce, Oda statüsüne kavuşacak olan derneklerimiz bu statünün kendilerine vereceği güçle Anadolu’nun dört bir yanında mesleki sorunlarımızın çözümü
için çalışabilecek, yerel problemlerini hızla kendisi çözebilecektir. Gerçek anlamda
bir güç birliğinin sağlanabileceği, meslek ilkelerinin yaşama geçirilebileceği Basın
Meslek Odaları, zedelenen mesleki saygınlığımızı da yeniden sağlayacaktır”, açıklamasına yer vererek geniş bir değerlendirme sunar.
Adana toplantısında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti“Yazılı ve Görsel Basının Sorunları” üzerine odaklanan bir rapor sunar:
1) Öncelikle yerel basın, yaygın basın ile değerlendirilmemelidir.
2) Yaygın basına verilen teşvik kredileri dolara endeksli olduğundan yerel basın, kredi almaktan korkmaktadır. Yerel basına verilecek kredilerin miktarı esasında yaygın basın kadar fazla değildir. O bakımdan bu kredilerin uzun vadeli ve
düşük faizli sanayi kredisi olarak, Türk lirasına endeksli hale getirilmesi gerekmektedir.
3) Yerel basının ilan-reklam gelirlerinin tamamı ya da bir bölümü vergi dışı bırakılmalıdır.
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a) Yerel basında kâğıda sübvansiyon uygulanmalıdır. (Kâğıdın başka amaçlarla el değiştirmesini önlemek için sübvansiyonlu ürünlerde filigran uygulaması yapılabilir.)
4) Basın İlan Kurumu’nun önderliğinde, yerel basın kuruluşları ile bir çatı altında toplanarak ortak bir sistem kurulmalı ve gazete baskıları bu tesiste yapılmalıdır.
5) Kamu kuruluşlarının ilanları, büyük şehirlerde yayınlanan ve Basın İlan Kurumu statüsüne bağlı ve yine şimdi olduğu gibi, Basın İlan Kurumu puanlarına
orantılı olarak dağıtılmalıdır.
6) Yerel basına sübvansiyon sağlayan Resmi İlan Tarifesi her yıl yükseltilmesine karşın artan maliyetleri karşılamada yeterli olmaktan uzaktır.
1980’li yıllarda İhale Yasası’nda yapılan değişikliklerle yerel gazetelerde ilanların yayın sayısı azaltılmıştır. Ayrıca 2886 sayılı yasaya tabi olmayan kamu kuruluşları alım-satım ilanlarını yerel gazeteler dışındaki araçlarla (hoparlör, duvar ilanı, vs.) yapmaktadırlar. Bu da basın ilanlarının hacmini düşürmektedir.
Kamu ilanlarının yerel basına yansıyan hacmini artırıcı karar ve önlemlere her
zamankinden fazla gereksinim duyulmaktadır.
Türk Basını’nda toplumun çoğulcu yapısını tehdit eden tekelleşme eğilimlerinin, kamu çıkarı göz önüne alınarak önlenmesi için, Batı tipi uygulamalarında başarılı sonuçlar alındığı gözlenen türde, Radyo ve TV’lerde olduğu gibi yazılı basında Anti tekel Yasası çıkarılmalıdır.
Haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılması amacıyla “kültür amaçlı”
programlar dışında bütün lotarya ve promosyon uygulamaları yasayla engellenmelidir.
7) Posta ücretlerinde, tıpkı telefonlarda olduğu gibi yüzde 50 indirim sağlanmalıdır. Dolayısıyla gazeteler abonelere daha ucuz şekilde ulaştırılır.
8) Anadolu Ajansı’nın yerel basına uyguladığı ücretlerin indiriminde, yeniden
düzenleme yapılması, yanı sıra geciken ücretlerde ajans haber akışını kesme yerine, belirli bir faiz uygulayarak geciken ücretleri tahsil etmelidir.
9) Gazete ve kitaptan Katma Değer Vergisi kaldırılmalıdır.
10) Toplumda gazete, kitap okunmasını özendirmek için Kültür Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı ve basın kuruluşlarının ortak çalışmaları sağlanmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1996/1997 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanacak okuma saatlerinde öğrencilerin yerel gazeteleri de okumaları özendirilmelidir.
11) Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce geleneksel olarak düzenlenen Özendirme Yarışmalarında yerel basın mensuplarının ilgisini çekici maddi
ödüller konulmalıdır.
Gazetecilerin mesleki örgütlenmelerinde özlük haklarını, kültürel haklarını korumak, yasalar ve basın ahlak ilkelerine karşı sorumluluklarını düzenlemek amaGazeteciler Cemiyeti
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cıyla Basın Odası kurulması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
12) Teknolojik gelişmelerden faydalanılması için, bir defa olmak üzere gümrüksüz makine ve ekipman dışalım izni verilmelidir.
13) Haksız rekabeti önlemek için kültür ağırlıklı ve gazete maliyetine yansıtılmayacak promosyonların dışında, getirilecek bir yasayla, lotarya, promosyon ve
kupon gazeteciliğine derhal son verilmelidir.
14) Dağıtım tekeli mutlaka kırılmalı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul
edilen; Süreli ve Süresiz yayınların dağıtımının engellenmesi durumunda, kapatma veya para cezası uygulaması yasa teklifi, TBMM’den bir an önce çıkarılmalıdır.
15) Basında kıdem tazminatlarına güvence getirilmeli, Özel Sigorta Sistemi
kurulmalıdır.
16) Özel televizyon kuruluşlarında sarı basın kartı sahibi gazeteci çalıştırma
zorunluluğu getirilmelidir.
17) 657 sayılı yasayla getirilen kamu görevlilerinin bilgi ve demeç verme konusundaki kavramlar, gazetecilerin haber alma özgürlüklerini kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmelidir.
18) Yerel radyo ve TV’lerin çalışmalarının düzenlenmesi amacıyla RTÜK İl
Temsilciliği kurulmalıdır.
19) Toplumda çeşitli rahatsızlıklara yol açan “frekans kirliliği”nin önlenmesi
amacıyla, radyolar üzerinde bir an önce çalışmaya başlanmalıdır.
Cemiyet raporunda önerilen ekonomik iyileştirmeler için gerekli kaynağın televizyon reklamlarından “Yerel Basını Kalkındırma Fonu” adı altında pay alınmasıyla

sağlanabileceği belirtilir. Adana’da bir “ulusal basın merkezi”nin kurulmasının ve
bunun için ödenek ayrılmasının gereğine de değinilir. Cemiyet, raporunda “yerel
görsel basının sorunları”na geniş biçimde yer verir. Türk Telekom’un yerel, ulusal ve
uluslararası TV’lere uyguladığı ücret tarifeleri arasında büyük farklar olduğuna dikkat çeker ve örnekler verir. Telekom’un yerel kanallara en kalitesiz kanalı tahsis ettiğini vurgular. Yerel radyo ve televizyonların sorunlarından söz edilen raporda yaklaşık dört yıllık bir geçmişi olan yerel televizyonların en önemli sorununun yasal düzenlemelerin yapılmaması olduğu vurgulanır. Yerel radyo ve televizyonlarda fikir
işçisi gazetecilerin çalışma yasalarına uygun konumda çalıştırılmadıkları konu edilir.
Gazetecilerin emeklilik ve sağlık hakkının daha fazla güvenceye alınması konusunda
öneriler sıralanır.
Çukurova, İskenderun, Antakya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mersin Cemiyetlerinin ev sahipliği yaptığı Adana toplantısı sonunda (25-28 Ekim 1996)
Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi iletişim özgürlüğünün, düşünce
açıklama özgürlüğünün güvence altına alınmasını, tam demokrasi isteklerini vurgu808
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larken, halkın gerçekleri öğrenme hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını, ilgili
yasal düzenlemelerin Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi adına üye meslek
örgütleri temsilcilerinin görüşünün alınarak belirlenmesini talep eder. Yalnız yasalardaki sınırlamalar değil, medyadaki yapısal değişimin ve tekelleşme eğilimlerinin
de iletişim özgürlüğü ve çokseslilik önündeki ciddi bir tehlike oluşturabileceğini, bir
an önce bu konuda yasal güvencelerin getirilmesi gereğini belirtir. Televizyon ve
Radyoların frekans tahsislerinin bir an önce yapılarak yasal bakımdan tamamlanması
ve burada çalışan gazetecilerin sosyal ve mesleki haklara kavuşturulmasını önemle
vurgular. “Çoksesliliğin en önemli güvencesi” olarak tanımladığı yerel basının güçlendirilmesi için, sorunlarının öncelikle çözüme kavuşturulmasını, ciddi Anadolu
basınına objektif bir statü içinde destek sağlanmasını talep eder. Basının tarafsızlık
ve bağımsızlık ilkesine bağlı kalınarak, bu desteğin alınması/verilmesinin önemi hatırlatılır: Başlıcaları teknik donanım için düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanması,
resmi ilanlarda Anadolu basınına adaletli bir biçimde dağılımını sağlayacak yasal
düzenlemenin yapılması, KDV’nin kaldırılması, Enerji ve PTT hizmetlerinden, Anadolu Ajansı kaynaklarından kolaylıkla yararlanmaları şeklinde sıralanır. 53 Gazeteciler Cemiyeti’nden oluşan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi bunlar ve tüm
diğer sorunların çözümü için, güç birliği ve dayanışma içinde çalışmalarını inançla
sürdüreceğini belirtir. Adana toplantısında Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi’nin çalışma yöntemi ve oluşum ilkeleri de belirlenir. Bu yönetmelik, Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlar Konseyi’nin 25.10.1996 tarihinde Adana’da yapılan toplantısında oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe konulur.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğini yaptığı 28 Şubat ve 1 Mart 1997
tarihleri arasında gerçekleşen Antalya toplantısına 55 Gazeteciler Cemiyeti katılır.
Federasyonla ilgili kararların alındığı bu toplantıda prensip tartışmaları üzerine
yoğunlaşılır. Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi’nin Antalya’daki
6.Toplantısıdır. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adana’da yapılan 5. toplantı
ile ilgili bir değerlendirme konuşması yapar. Isparta Gazeteciler Cemiyeti’nin Başkanlar Konseyi’ne alınması teklifi oybirliği ile kabul edilir. Konsey toplantısına katılan 36 cemiyet başkanına üye sayıları, sarı basın kartlı hamili üye sayılarıyla federasyona katılma konusundaki kararı sorulur. 36 cemiyetten 19’u federasyona katılma
kararında olduklarını açıklar. Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin söz alarak sarı basın kartı komisyonunun çalışmalarıyla yapılan son değişiklikler
konusunda bilgi verir. Basın kartının gazetecinin tanınmasında tek resmi belge olduğunu, Basın Konseyi’nin de Basın Kartları Komisyonu’ndan çıkartıldığını anlatır.
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Çezik söz alarak, gazeteciliğin Sarı
Basın Kartı ile eşdeğer görülmemesi gerektiğini belirtir. Sakarya Cemiyet Başkanı
Gazeteciler Cemiyeti
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Necdet Güngörsün de söz alarak, Sarı Basın Kartı verilişinde yerel cemiyetlerin görüşünün alınması ve verilişte titiz inceleme yapılmasının yerinde olacağını söyler.
Ayrıca Federasyona katılacak cemiyetlerin tüzüklerinin ortak olması görüşünde olduklarını belirtir. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Basın kartı alınışında
emniyet gibi kuruluşlardan görüş alınmasının doğruluğuna değinir ve son toplantıda
yerel cemiyetlerin görüşlerinin de alınması yolunda görüşlerin doğduğunu ve bundan
sonra görüşlerinin alınacağını söyler. Sürekli Basın Kartında gerekli sürenin 17 yıla
indirildiğini açıklar. Diğer yandan tüm cemiyetlerin ortak bir tüzüğe sahip olmalarının yanlış olacağı yönünde görüşlerini ortaya koyarken federasyon kurulması halinde
ortak bir tüzüğün olabileceğini belirtir. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muammer Başer söz alarak hizmetin Sarı Basın Kartıyla tanımlanamayacağını, basın
kartı olmayan ama gazetecilik yapan kişilerin de aynı muameleyi görmesi gerektiği
görüşünü savunur. Divan Başkanı Erdoğan Kâhya, konuşmaların Sarı Basın Kartıyla
sınırlı tutulmayacağını hatırlatarak gündem gereği Federasyon ön taslak tüzüğü üzerinde görüş bildirilmesini isteyerek Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin bu konudaki
görüşünü açıklar.
Aydın Başkanı Mustafa Çezik söz alarak “yeni üyeliklerin başvuru sahibinin bulunmadığı toplantılarda görüşülmesi gerektiğini belirtirken 8’nci maddenin daha demokratik hale getirilmesini ister. Federasyon ön taslağını genellikle onayladıklarını
belirtir. Antakya Başkanı Günay Çelenk, Federasyon isminin Gazeteciler Cemiyetleri
Federasyonu olarak düzeltilmesi teklifinde bulunur.
Yozgat Cemiyet Başkanı Osman Hakkı Kiracı, asgari bir Sarı Basın Kartı olan
cemiyetin Federasyona katılmasını teklif eder, diğer yandan delege sayısının Sarı
Basın Kartıyla belirlenmesinin yanlışlığına değinir. Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ali Adalıoğlu da, 25 üyeye bir delege gösterilmesi önerisinin gözden geçirilmesini, İstanbul, Ankara ve İzmir cemiyetlerine de bir kısıtlama getirilmesinin
daha demokratik olacağını savunurken, federasyon yönetim kurulu sayısının da
13’ten 15’e çıkarılmasını ister. Kütahya Başkanı İhsan Tunçoğlu, delege sayısının
belirlenmesinde endişeleri olduğunu, özellikle Sarı Basın Kartı koşulunu endişeyle
karşıladıklarını söyler.10 Cemiyet Başkanı tarafından verilen bir önerge sunulur ve
delege sayısının ilin milletvekili sayısına göre belirlenmesi teklif edilir. Toplantıya
katılmayan ve görüşlerini yazılı olarak bildiren Balıkesir Başkanı Reşit Kıpçak, her
cemiyetin üye sayısına bakılmaksızın beş delegeyle temsiline, yönetim kurulunda da
Anadolu basınına yüzde 50 kontenjan tanınmasını önerir. Sakarya Başkanı Necdet
Güngörsün, milletvekili sayısına göre delege belirlenmesinin yanlış olacağını, kota
getirilmesinin gerekli olduğunu ve Federasyon Başkanının genel kurulda değil, yönetim kurulu içerisinde seçilmesinin daha demokratik olacağını savunur. Samsun Ce810
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miyet Başkanı Necdet Uzun, Federasyonun bir an önce kurulması gerektiğini belirtir.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da Federasyon adı başına Türkiye ifadesi konulmasının yasaya bağlı olduğunu, Gazeteciler Federasyonu ifadesinin
uygun olduğunu söyler. Taslağın kabulü halinde 28 Şubat 1997 tarihinin delege seçilmesinde baz alınması şartının getirilmesini isteyerek, bu tarihten sonrasının değerlendirmeye alınmaması gerektiğini belirtir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu’nun bu Federasyona katılmama kararı aldığı yolunda söylentiler çıktığını,
bunun ne derece doğru olduğunun Cemiyet Başkanı Nail Güreli tarafından açıklanmasını ister. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli kişisel olarak Federasyonun kurulmasından yana olduğunu, bu güne kadarki tutumuyla da bunu ortaya
koyduğunu, federasyon kurulmasıyla ilgili taslağı yönetim kuruluna götürdüğünü,
burada tartışıldığını ve kesin bir katılmama kararı alınmadığını, ancak yönetim kurulu kararına (bu arada katılınmaması gerektiği) yolunda karar alındığını açıklar. Başkanlar Konseyi’nin daha da genişletilerek sürdürülmesi görüşünde olduğunu da hatırlatır. Muğla Başkanı Ünal Türkeş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli’nin Yönetim Kurulu’nda aldığı bu kararın gerekçelerini açıklamasını ve önerilerini
sunmalarını beklediklerini söyler. Yapılan toplantılarda ortaya konulan beraberlik
anlayışıyla o güne gelindiğini ve İstanbul’un federasyon kurulmasından yana olduğunun sürekli vurgulandığını hatırlatarak üzüntülerini belirtir. İskenderun Başkanı
Sami Uygur da, basına nasıl yardımcı olunur düşüncesiyle yola çıkıldığını, federasyon kurulmasının benimsendiğini ve ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduklarını
belirtir. Kocaeli Başkanı Kâzım Ertek, basında çalışanları korumak için kurulan Başkanlar Konseyi’nin bu çabalarının boşa çıkarılmaması gerektiğini ve federasyon kurulmasını istediklerini, ayrıca sarı basın kartının da gerçek gazetecilere verilmesi gerektiğini savunur. Aydın Başkanı Mustafa Çezik, İstanbul Cemiyeti’nde olan sıkıntının diğer cemiyetlerde olup olmadığı sorusuyla birlikte eksikliklerin tamamlanarak
bir sonraki toplantıya gelinmesini ister.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İstanbul Cemiyeti’yle Ankara arasında geçmişte çatışmalar olduğunu, ancak son yıllarda bir yakınlaşmanın oluşturulduğunu ve herhangi bir sorunun olmadığını vurgular. Bilgin, Federasyon taslağında
merkezin Ankara olması yolundaki ifadenin şekil olarak yer aldığını hatırlatarak,
Ankara diye bir taleplerinin olmadığını, temsilci sayısını önemli bulmadıklarını, her
türlü öneriye açık olduklarını ve başkanlığa aday olmayacaklarını söyler.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin Başkanlar Konseyi’ne alınması yolunda 19 imzalı bir önerge verilir. Bursa, Aydın, Sakarya, Adana alınması yolunda görüş bildirir.
İskenderun ve Aksaray ise Başkanlar Konseyi’nin önceki kararına ters düştüğünü
belirterek, bunun yanlışlığına değinir. 17 olumlu, sekiz olumsuz oyla Alanya’nın da
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Başkanlar Konseyi’ne alınması, üyelerin durumlarını incelemeleri ve gazeteci olmayanları üyelikten çıkarmaları koşulu ile kararlaştırılır. Federasyon Taslak Tüzüğü’nün yeniden hazırlanması ve gözden geçirilmesi için oylama ile beş cemiyet başkanından oluşan bir komisyon kurulur. Komisyonda, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nazmi Bilgin, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necdet Uzun, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tamer Ünal, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nuri Kolaylı ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kadir Sabuncuoğlu yer
alır. Komisyonun federasyon taslağını hazırlayarak, 7’nci Başkanlar konseyi toplantısından önce tüm cemiyet başkanlarına iletmesi, 7’nci toplantıda taslağa son şeklinin
verilmesi ve taslakla ilgili görüş bildirmek isteyen Başkanların Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Nazmi Bilgin’e başvurması kararlaştırılır.
7’nci toplantının Mayıs ayı sonunda Diyarbakır’da, 8’nci toplantının da Ağustos
ayında Bursa’da yapılması oybirliğiyle kabul edilirken, 6. Başkanlar Konseyi deklarasyonunun Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli tarafından hazırlanması istenir ve hazırlanan deklarasyon oybirliğiyle kabul edilir. 55 gazeteciler cemiyetinden oluşan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi 28 Şubat-1 Mart
1997’de gerçekleştirilen Antalya toplantısı ile ilgili basın açıklaması yapar:
“Anayasada ifadesini bulan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesinin
mutlak savunucuları olduğumuzu ve bu ilkelerden vazgeçilemeyeceğini kesinlikle
belirterek, yaşanan sıkıntılara TBMM ve hukuk kuralları içinde çözüm bulunması
inancımızı vurgularız. Başta iktidarda olsun, muhalefette olsun ya da meclis dışında bulunsun, siyasal partilerin tümüyle birlikte, diğer demokratik kurumları da sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkı
demek olan basın özgürlüğünün vazgeçilmez koşulu olan demokrasiyi kararlılıkla
koruyacağımızı, demokrasiyi araç olarak kullanıp, kendi dikta rejimlerini dayatmak isteyenlere kesinlikle geçit vermeyeceğimizi açıklarız.
Gazeteciler Cemiyetleri güç birliğinin somut ifadesi olan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi, yerel ve yaygın basının sorunlarını çözme mücadelesini
sürdürecektir. Bu arada 24-25 Kasım 1996 tarihinde Ankara’da yapılan 1. Anadolu Basın Kurultayı’nda yerel basının sorunlarını çözme yolunda vaat edilen hususların gerçekleştirilmediğini anımsatıyor ve bu ilgisizliği kınıyoruz. Buna karşı getirilecek yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümlerin demokrasiyi zedeleyeceği unutulmamalı; her zaman saydamlıktan yana olunmalıdır.”
Basınla ilgili yasal düzenlemeler yapılırken Gazeteciler Cemiyetlerinin görüşlerinin alınmasının gerekli olduğu basın açıklamasında yinelenir. Başkanlar Konseyi’nin
7. toplantısı Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Diyarbakır’da yapılır (16-17 Mayıs 1997). Gazeteciler Federasyonu adıyla Gazeteciler Cemiyetlerini
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ve Derneklerini bir araya getirecek bir kuruluşun oluşturulması ve cemiyetlerin gerekli yasal çalışmaları yapması ilke olarak kabul edilir.
7’nci toplantının açılış konuşmasını yapan Naci Saran, konuşmasında özellikle
toplantının amacını vurgularken giriş konuşmasında bölgedeki çalışma koşullarına
değinir. Bölgede ve Diyarbakır’da görev yapan gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları, yoğun olayların yaşandığını, kent merkezlerinde faili meçhul cinayetlerin işlendiğini,
kimi zaman illegal, legal örgüt, kuruluş ya da kişilerin tehdit ve baskılarına maruz
kalındığını, gazete bürolarının ölüm tehditleriyle kapattırıldığını, bölgede 1990-93
yıllarını kapsayan dönemde, çeşitli gazete, dergilerde görev yapan 16 gazetecinin
faili meçhul cinayetlere kurban gittiğini belirtir. Her türlü baskıya rağmen gazetecilerin yılmadığını, yeni gazete ve TV büroları açıldığını ve objektif gazetecilik yapıldığını, Kuzey Irak’ın Diyarbakır büroları tarafından izlenmesiyle bölge gazeteciliğinin
uluslararası bir boyut kazandığını ancak yine de habere ulaşmada, olayları izlemek
konusunda rahat koşullar içinde olmadıklarını belirtir. Diyarbakır toplantısının “tüm
cemiyetlerin Federasyon çatısı altında toplanması için yapılan çalışmaların netleştirilmesi ve sorunlu bir bölgenin merkezi durumunda olan Diyarbakır’dan Türkiye’nin
her kesimine toplumsal mesaj verilmesi gibi iki önemli amacı olduğunu vurgular.
Burada federasyona son şeklini veren Gazeteciler Cemiyeti Başkanlar Konseyi 7.
Toplantısında federasyona son şekli verilecektir. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nazmi Bilgin söz alarak “7. Toplantının amacının artık tüzüğün onaylanması, federasyon konusunda son kararın verilmesi amacını taşıdığını hatırlatır ve İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli’nin de düşüncelerini aktarmasını rica eder.
Güreli, yüreğinin birliktelikten yana olduğunu, Federasyona tam destek için önce
Yönetim Kurulu, daha sonra Genel Kurulları’ndan karar çıkması gerektiğini belirterek, “Tüzük taslağı son şeklini aldıktan sonra Yönetime götüreceğim. Genel Kurul’dan da kararın çıkması gerekir. Hukuki durum bu” açıklamasında bulunur.
Nazmi Bilgin, federasyon’un büyük cemiyetlerin hegemonyasında olmaması için
merdiven sistemi getirdiklerini ve eşit dağılım olsun istediklerini belirtir.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, tüm cemiyetlerin Federasyon kararını alarak, Federasyon’un delege seçimini yapmalarını önerir ve ayrıca, Bursa toplantısında Genel Kurul tarihinin belirlenmesini ister
Tüzük Komisyonu tarafından son şekli verilen tüzük madde madde okunarak oylanır ve maddeler oybirliğiyle kabul edilir. Son olarak Federasyon’un merkezinin
İstanbul olması kararlaştırılır. Toplantıda Gazeteciler Federasyonu adıyla Gazeteciler
Cemiyetlerini ve Derneklerini bir araya getirecek bir kuruluşun oluşturulması ve bu
konuda kamu yararına çalışan cemiyetlerin gerekli yasal çalışmaları yapması ilke
olarak kabul edilir.
Gazeteciler Cemiyeti
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Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanlığı’na İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı İsmail Sivri’nin getirilmesi kararlaştırılır. Toplantının sona ermesinin ardından hazırlanan Deklarasyon Dönem Başkanı Naci Sapan tarafından açıklanır. Toplantıya katılamayan Manisa, Uşak, Sinop, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Gaziantep, Trakya, Rize, Çorum, Kastamonu ve Isparta Gazeteciler Cemiyetleri gönderdikleri faks
ve telgraf mesajları ile toplantıda alınacak kararları destekleyeceklerini iletirler. Toplantıya katılan cemiyetler şunlardır:
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (Ankara)
Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Gazeteciler
Cemiyeti, Antakya Gazeteciler Cemiyeti, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya
Gazeteciler Cemiyeti, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti, Eskişehir
Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, Giresun Gazeteciler Cemiyeti, Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Karaman Gazeteciler Cemiyeti.
55 Gazeteciler cemiyetinden oluşan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları Konseyi
7. toplantı sonunda basına ve gazetecilere yönelik saldırıları kınarken gazeteciler
federasyonunun kurulmasına ilişkin son karar ve gelinen aşama açıklanır: “Başkanlar
Konseyi toplantısında Gazeteciler Federasyonu adıyla Gazeteciler Cemiyetlerini ve
Derneklerini bir araya getirecek bir kuruluşun oluşturulması ve bu konuda kamu yararına çalışan cemiyetlerin gerekli yasal hazırlık çalışmalarını yapması ilke olarak
kabul edilmiş; hazırlıkların tamamlanmasından sonra Gazeteciler Federasyonu’nun
kurucu genel başkanlığına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri’nin getirilmesi kararlaştırılmıştır.”
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 50. yıl etkinlikleri içinde gerçekleştirilen Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi 8. Toplantısı (1-2 Ağustos 1997) çok geniş bir
katılımla yapılır. Bursa’da yapılan Başkanlar Konseyi’ne katılan Cemiyetler ve başkanları şunlardır:
“Gazeteciler Cemiyeti (Nazmi Bilgin), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İsmail Sivri), Bursa-Gazeteciler Cemiyeti (Nuri Kolaylı), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
(Tamer Ünal), Aksaray O. Anadolu Gazeteciler Cem (Abdülkadir Ay), Antakya
Gazeteciler Cemiyeti (Günay Çelenk), Antalya Gazeteciler Cemiyeti (Erdoğan
Kâhya), Aydın Gazeteciler Cemiyeti (Mustafa Çezik), Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (Reşit Kıpçak), Bolu Gazeteciler Cemiyeti (Oğuz Uçar), Çorum Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Yolyapar), Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (Kadir
Sabuncuoğlu), Edirne Gazeteciler Cemiyeti (Bülent Ayan), Erzurum Gazeteciler
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Cemiyeti (Ali Galip Tutar), Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti (Yılmaz Karaca), Fırat
Havzası Gazeteciler Cemiyeti (Eşref Turan), Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (Halil Zor), Giresun Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Yüksel), Güneydoğu Gazeteciler
Cemiyeti (Naci Sapan), İskenderun Gazeteciler Cemiyeti (Sami Uygur), Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (Abit Vanlı), Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
(Abdülkadir Akın), Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (Oktay Ensari), Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti (Selim Tıran), Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (Kâzım Ertek),
Konya Gazeteciler Cemiyeti (Uğur Özteke), Kütahya Gazeteciler Cemiyeti (İhsan
Tunçoğlu), Malatya Gazeteciler Cemiyeti (Haydar Karaduman), Manisa Gazeteciler Cemiyeti (Ertuğrul Aytaç), Mersin Gazeteciler Cemiyeti (Ali Adalıoğlu), Muğla Gazeteciler Cemiyeti (Ünal Türkeş), Ordu Gazeteciler Cemiyeti (Ali Aydın),
Rize Gazeteciler Cemiyeti (Faik Bakoğlu), Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (Necdet
Güngörsün), Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti (Necdet Uzun), Seydişehir
Gazeteciler Cemiyeti (Şeref Değirmenönü), Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Tan), Trakya Gazeteciler Cemiyeti (Gönül Gökçe), Uşak Gazeteciler Cemiyeti (Çoşkun Özler), Yozgat Gazeteciler Cemiyeti (O. Hakan Kiracı), Zonguldak
Gazeteciler Cemiyeti (Yusuf Günaydın), Kilis Gazeteciler Cemiyeti (Ahmet Barutçu), Sivas Gazeteciler Cemiyeti (Aydın Deliktaş), Niğde Gazeteciler Cemiyeti
(Ali Osman Sayın), Karaman Gazeteciler Cemiyeti (Mesut Çetin), Afyon Gazeteciler Cemiyeti (Arif Yağcı), Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (Muammer Başer),
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Emin Turpçu), Kırıkkale Müstakil (Cengiz Selci), Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (Ragıp Ersoy), Tokat Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Kenarpınar), Sinop Gazeteciler Cemiyeti (Mustafa Genç), Isparta
Gazeteciler Cemiyeti (Zafer Çağlar), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (M. Ali Dim).”
Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunun bu toplantıda duyurulması planlanmıştır. Böylece Bursa’da 2 Ağustos 1997’de yapılan Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar

Konseyi 8. Toplantısında Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluş çalışmaları tamamlanır ve Ankara genel merkez olarak belirlenir. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nuri Kolaylı’nın dönem başkanlığını yaptığı Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi, sonuç bildirgesini basına açıklar:
“Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi’nin 8.Toplantısı, 50. kuruluş yılını kutlayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 55 cemiyet başkanının
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda kamu yararına çalışan ve basın kuruluşları statüsünde yer alan Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), İzmir, Çukurova ve
Bursa Gazeteciler Cemiyetleri’nin katılımıyla Gazeteciler Federasyonu oluşturulmuş ve Kurucu Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı meslektaşlarımız oybirliğiyle seçilmişlerdir.
İsmail Sivri (İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Gazeteciler Cemiyeti
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Nazmi Bilgin(Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Nuri Kolaylı (Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Tamer Ünal (Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Erdoğan Kâhya (Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Mustafa Çezik (Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Kadir Sabuncuoğlu (Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Naci Sapan (Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Yılmaz Karaca (Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Necdet Güngörsün (Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Necdet Uzun (Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı).”
Kurucu Yönetim Kurulu görev dağılımı yapar: Genel Başkanlığa İsmail Sivri,

Genel Sekreterliğe Nazmi Bilgin, Genel Başkan Yardımcılıklarına Nuri Kolaylı,
Tamer Ünal, Erdoğan Kâhya, Necdet Uzun, Genel Saymanlığa Mustafa Çezik, Genel
Sekreter Yardımcılığına Naci Sapan getirilir. Federasyonun ilk genel kurul toplantısının Kasım 1997’de Ankara’da yapılması kararlaştırılır.
Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi güncel bir soruna değinerek basın yayın çalışanlarına yönelik her türlü şiddet hareketini nefretle kınadıklarını, bu konudaki tüm gelişmelerin ve gereğinin takipçisi olacaklarını vurgular. Açıklamasında
görsel ve sözlü basın organlarında çalışanların hukuki sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması ve bu yayın organlarına frekanslarının en kısa zamanda tahsisinin şart olduğunu belirtir.
TBMM Komisyonu’ndan geçen ve basın suçundan cezaevlerinde bulunan gazetecilerin cezalarının infazının üç yıl durdurulmasını öngören yasa tasarısının yasalaşmasını ve gazetecilere özgürlüklerinin iade edilmesini ister. Ayrıca, başta kağıt olmak üzere, elektrik, posta ve benzeri girdilere peş peşe yapılan zamlara son verilmesi, bu konularda basın ve yayın organlarına gerekli indirimlerin sağlanması konusunun bir an önce gündeme alınmasını talep eder.1
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Tüzüğü’nde federasyonun amaçları 14 madde
halinde belirtilmiştir. Özetlenirse: “İnsan haklarına dayalı, özgürlükçü ve çoğulcu
demokrasiye dayalı, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini
sağlamayı; haber alma ve halkı bilgilendirme hakkının baskı ve sınırlamadan uzak
kullanılabilmesinin önünü açmayı; basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve bağlı bulundukları kurumların haklarını ve menfaatlerini koruyarak geliştirmeyi; basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık

1

http://www.gazetecilerfederasyonu.org/tarihce.htm
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mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin
yükselmesine katkıda bulunmayı; kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmayı, cevap ve düzeltme hakkına
saygı gösterilmesini sağlamayı; gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara
alet edilmesini engellemeyi, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmeyi ve mesleğin
onurunu korumayı; basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde
çalışanları bir araya toplamayı; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamayı, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı
yönde önlemler almayı ve çalışmayı; bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili konferans,
panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmayı; üye cemiyetlerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve
dış seyahatler düzenlemeyi; mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı
yapmayı ve yaptırmayı, projeler üretmeyi, raporlar hazırlamayı, hazırlatmayı, bunları
kitaplaştırmayı, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamayı,
ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmayı;
okul ve kütüphane açmayı, derslikler, etüt salonları kurmayı, eğitim kurumları ile
derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmayı, öğrenci yurtları, konuk
ve huzurevleri, tatil köyleri açmayı, yardımlaşma sandıkları kurmayı; müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmeyi, bağışta bulunmayı,
desteklemeyi; ülkeyi kalkındırma, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmayı ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara
yardımcı olmayı, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmayı; yurtiçiyurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamayı, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmayı ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmayı ve katılmayı; her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle
faaliyette bulunmayı, şirket kurmayı, katılmayı; çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb.
ile kamu yararı statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmayı ve bütün bu
amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın
gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmayı” amaçlamaktadır.
Bütün bu amaçlar için yapılacak çalışmalar 23 madde halinde sıralanmıştır. Genel
hatlarıyla özetlenirse: “Basın meslek ilkelerini savunmak, basın mesleğine ilişkin hak
ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine
yardım etmek; gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak;
kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak; düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek; mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet
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edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu
korumak; basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak; mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak; bu kapsamda bölgesel, ulusal ve
uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak
çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek; gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve
yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üye gazeteciler
cemiyetlerini temsil etmek; mesleğin ve federasyonun gelişmesine ilişkin plan ve
programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak; Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun amaç ve etkinliklerine yönelik, yurt içinde ya da yurt dışında gelir getirici çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmak; amaçlara yönelik olarak reklam
vermek, online mecraları kullanmak, mesleğin geliştirilmesi, federasyonun tanıtımı
amacıyla yazılı, görsel, işitsel mecralardan ve web ortamından yayınlar yapmak; buralara reklam, sponsor almak, şirket kurmak, gerektiğinde gazete ve dergi çıkarmak;
üye cemiyetlerin mensuplarının sağlık, dinlenmesine yönelik tesis vb. girişimlerde
bulunmak; yurt içinde ya da dışında mesleki gezileri maddi olarak desteklemek; mesleki ve sosyal gelişme için üye Gazeteciler Cemiyetleri üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak; mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için
kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek; bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak,
arşiv oluşturmak; kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini
temsil etmek, gerektiğinde uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak; kanunlar çerçevesinde bağış, gelir sağlamak; Vakıf ve yardım sandıkları gibi
kurumlar kurmak ve bunlara katılmak; TGF’ nin adı ve logosunun bulunması koşulu
ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak şeklinde girişilen, girişilebilecek çok sayıda mesleki ve bunlara yönelik gelir
sağlayıcı faaliyetler sıralanmıştır.
Tüzükte, federasyona üyelik koşulları, üyelik ilkeleri, yükümlülükler, yaptırımlar,
derneğin/federasyonun organları, oluşumları, görev ve yetkileri, çalışmaları, idari ve
mali yönetimi, gelirleri gibi başlıklar da geniş biçimde düzenlenmiştir. 50. maddesinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurucu üyeleri yerlerini almıştır: İzmir
Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Cemiyeti,
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti.
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1 Ağustos 1997’de kurulan TGF’ nin tüzüğü, günün şartlarına uygunluk sağlaması için yönetim kurulunca yeniden düzenlenir ve 4 Kasım 2006’da yapılan genel kurulda tüm maddeleri oybirliği ile kabul edilir. 04/11/2006 tarihinde yapılan genel
kurul tarafından 50 madde ve iki geçici madde oybirliği ile kabul edilir ve yürürlüğe
konulur.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nu yerel medyanın güçlendirilmesi için köklü
çözümler arayışına girmiştir. TGF Başkanlar konseyi, toplantılarında yerel medyanın
güçlenmesi için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Kanunu’nda değişiklik yapılarak, yerel medya kuruluşlarının
da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) statüsüne alınması taleplerini Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’na iletir. Böylece kaliteli bir büyümeye geçebilmesi, teknolojiye
yatırım yapılabilmesi, istihdamın artması, sermaye ve tecrübelerin birleştirilmesi gibi
adımlar için yerel medyanın düşük faiz ve uygun vadeli krediler gibi teşvikler ve
destekler almasının yolu açılacaktır.
2007’de Sanayi ve Ticaret Bakanı Türkiye Gazeteciler Federasyonuyla ortak bir
çalışma yürütülmesi ve KOSGEB yasasında bir değişiklik yapılmasının talimatını
vermiştir. KOSGEB Kuruluş Yasası’na “hizmet sektörü de dâhil tüm sektörler yararlanır” ibaresi konacaktır. Böylelikle tüm yerel medya kuruluşlarının ciddi şekilde
desteklerden ve teşviklerden yararlanır hale gelebilmesinin yolu açılabilecektir. Bu
talep farklı platformlarda da ısrarla ifade edilmiştir. “Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun da davet edildiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kurduğu Medya ve
İletişim Meclisi toplantısı sonunda Başbakana sunulmak üzere ‘medya ve iletişim
sektörünün sorunları’na ilişkin beş maddelik bir rapor hazırlanmış ve birinci maddesinde yerel medyanın KOBİ kapsamına alınması ve bu yasa değişikliğinin
TBMM’den bir an önce çıkarılması talep edilmiştir” (Uvak, 27-28.6.2007).
Yerel medya dâhil olmak üzere hizmet ve ticaret sektöründeki tüm işletmelerin
beklediği gerçekleşmiştir. 22 Nisan 2009’da KOSGEB Kanununda yapılan değişikliklerle yerel medya kuruluşları da (diğer hizmet ve ticaret işletmeleri ile birlikte)
KOBİ statüsü içine dâhil edilmiştir. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Sefa Özdemir, “Yerel basın organlarının KOBİ statüsüne alınması, İhale Kanunu’ndaki değişikliklerle resmi ilan gelirlerinden
önemli kayıplara uğrayan yerel gazeteler için çıkış sağlayabilecek. Yasal sürecin ilgili yönetmeliklerin çıkarılarak tamamlanmasının ardından yerel basın organları vergi,
enerji giderleri ve teknoloji kullanımı-yenilemede çeşitli avantajlara sahip olabilecek.
İlgili yönetmeliklerin iletişim sektörünün temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarının
görüşleri alınarak, ihtiyaca uygun hazırlanması halinde yerel basın organlarının güçlenerek bölgesel hüviyete dönüşmesi mümkün” olabilecektir açıklamasını yapar (28
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Nisan 2009).
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel
Başkanı Nazmi, Bilgin Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’a mektup göndererek bu değişikliğin yerel medya açısından önemini değerlendirmiş ve KOSGEB Yasası’nda yapılan değişiklikle ortaya çıkan yeni durumu belirlemek amacıyla hazırlanacak yeni yönetmeliklerin oluşumunda da Bakanlığın yapacağı çalışmalara katkıda
bulunmaya hazır olduklarını iletmiştir (29 Nisan 2009).
Gazeteciler Cemiyetleri’nin ortaya koyduğu güç birliğinin somut ifadesi olarak
tanımlanan TGF yerel ve yaygın basının/medyanın sorunları ve çözüm yolları üzerine odaklanırken, medya alanıyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili her türlü yasal düzenlemenin tüm süreçlerine katılım çabasını sürdürmeye, medya alanındaki tekelleşmelere, çalışanların sendikasızlaştırılmasının yarattığı tehlikelere, basına, basın çalışanlarına yönelik indirimlerin gerekliliğine, basın ve iletişim özgürlüğünü tehdit eden
yasa, yapı, uygulama ve koşullara, Anadolu basınının finansal sorunlarına çözüm
bulmaya, gazetecilerin sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine, örgütlenme
hakkının, iş ve çalışma güvencesinin yeniden sağlanmasına ve bunun için basın iş
yasasının gündeme getirilmesine, yerel basına/medyaya yönelik tüm düzenlemelerde
söz sahibi olmaya, federasyon üyeleri arasında güç birliğinin sağlamlaştırılmasına,
geliştirilmesine önem vermeye, basın etiğine ciddiyetle eğilmeye, anti tekel yasalarının çıkarılmasına, yerel basın kuruluşlarındaki gazetecilerin eğitim ve çağdaş teknolojileri kullanmaları konusunda desteklenmelerine, gazetecilik mesleğinin gelişmesi
ve meslek etiğinin korunması amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine,
Anadolu’da giderek yaygınlaşan korsan yayınların önlenebilmesi için, Basın İlan
Kurumu’nun daha yaygın örgütlenmesine, yerel medyanın KOBİ statüsüne alınmasına, teknolojik yenilemelere kavuşmasına, yerel basının resmi ilan alımı ve gelirlerinin tahsilindeki sorunların çözümüne, bilgi ve haber almanın önündeki engellerin
giderilmesine, yerel basına başta posta dağıtım ücreti olmak üzere, elektrik, su ve
haberleşme gibi girdilerde indirim sağlanmasına, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunlarında yerel basına darbe indirecek düzenlemeleri önleyici çabalara, yabancı sermayenin ve büyük sermayenin yerel basını ele geçirme ve yok etme
çabalarına dikkat çekmeye,gazetecilik ve basın işkollarıyla ilgili yıpranma hakkının
korunması çabalarına, yerel basına haberler nedeniyle uygulanan fiili ve hukuk dışı
baskılara karşı koymaya, KOSGEB Yasasında yapılan değişiklik ile ortaya çıkan
yeni durumu belirlemek amacıyla hazırlanacak yeni yönetmeliklerin oluşumunda
görev üstlenmeye ve yerel ve yaygın medya ile ilgili çözüm bekleyen daha pek çok
konuya odaklanarak bu sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler ve UNESCO ile ortak proje çalışmala820
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rının sürdürülmesine önem veren Federasyon, çatısı altındaki cemiyetlerin birlik,
bütünlüğünü ve etkinliğini zayıflatabilecek müdahalelere karşı üyelerini bilgilendirmeyi ve önlemler almayı ihmal etmemektedir. Üye cemiyetleri naylon basın örgütü
olarak nitelendirdiği örgütlenmeler konusunda da dikkate davet eden Federasyon
yönetimi bu yönde tavsiyelerde bulunmaya da önem vermiştir.2
61 ilin gazeteciler cemiyetinin üye olduğu (74 Gazeteciler Cemiyeti’ni çatısı altında toplayan) Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Genel Başkanlığını kuruluşunda çok büyük pay sahibi olan Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin 1992’den beri Başkanı olan Nazmi Bilgin yürütmektedir. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Nazmi Bilgin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Reklam Kurulu” üyeliğine seçilmiştir. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na bağlı gazeteciler cemiyetlerinin oylarıyla Reklam Kurulu üyeliğine seçilen Bilgin, Federasyon
adına ilk kez böyle bir görev üstlenmiştir (11.7.2009).
Kaynaklar:
Gül Kolaylı (Yayına Hazırlayan), Gazeteciler Federasyonu’nun Doğuşu, 1997.
Uvak, S.,“Yerel medya nasıl güçlenir?”, XIV. Yerel medya eğitim semineri, Karabük/Safranbolu (27- 28
Haziran 2007).
http://www.gazetecilerfederasyonu.org/
http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/incele.php?id=NjE=
http://www.gazetecilerfederasyonu.org/tuzuk.htm
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Nuri Kolaylı - Sinan Tunç

G

ünümüz Türkiye’sinde basın meslek kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, demokratik yönetim, eşit ve hakça temsil ile
basının sorunlarına etkin çözümler üretme hedefiyle doğdu.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kuruluş öyküsü, 15 yılı aşkın süreyle
dayanışma içinde güç birliği yapan meslek örgütlerinin, tek adam olma ve antidemokratik uygulamalarla tıkanma noktasına gelen bir kurumdan kurtularak, çağdaş,
demokratik ve çok sesli bir yapıyı oluşturma çabalarına dayanıyor. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kuruluş tarihçesine değinmeden önce, günümüzdeki güçlü,
yaygın, etkin ve dinamik yapısını özetlemeliyiz. TGK, Türkiye genelinde 8 bölgesel
ve genel gazeteciler federasyonunu bir araya getiren, üye ve temsil yetkisi veren federasyonlarla birlikte 94 gazeteciler cemiyeti ile basın derneklerinin güç birliği yaptığı, yaklaşık 20 bin medya çalışanının en üst çatı meslek kuruluşudur.
TGK’ nin kurucu başkanlığını ve genel başkanlığını, aynı zamanda Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Nuri Kolaylı yapmaktadır.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Mayıs 2017’de yapılan genel kurulunda
oy birliği ile göreve seçilen yönetimi şu isimlerden oluşmaktadır:
Genel Başkan: M. Nuri Kolaylı (Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri
Genel Başkan Vekili: Feridun Fazıl Özsöy (Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı)
Genel Başkan Yard. (Teşkilat) : Sefa Özdemir (Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Genel Başkan Yard. (Ar-Ge ve Dış İlişkiler) : Mevlüt Yeni (Akdeniz Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkanı)
Genel Başkan Yard.(Eğitim) : Adem Alemdar (İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan)
Genel Başkan Yard. (Yayın) : Mehmet Abdioğlu (Ege Gazeteciler Federasyonu
Genel Başkanı)
Genel Başkan Yard. (Yayın) : Erdoğan Erişen (Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı)
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Genel Sayman: Mehmet Çelik (Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu
Genel Başkanı)
Genel Sekreter: Ergun Ata (Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi)
Danışman Genel Koordinatör: Osman Hakan Kiracı (Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Genel Koordinatör: Sinan Tunç (İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği
Başkanı)
Ahmet Yetişen (Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Alaettin Aslan (Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Ali Cihangir (Osmaniye Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)Y. Ü.
Ali Er (Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili) Y. Ü.
Atila Durak (Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı) Y. Ü.
Ayhan Polat (Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) Y.Ü.
Bekir Bayram (Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) Y. Ü.
Cem Kaytan (Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı)
Deniz Güçer (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı)
İsmet Akıncı (Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı)
Mehmet Aydın (Aydın Gazeteciler Dayanışma Derneği Başkanı)
Mehmet Ergun (Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Mehmet Emin Turpçu (Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Murat Atay (Gaziantep Basın Cemiyeti Başkan Vekili)
Nazmi Pınar (Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı)
Osman Nuri Boyacı (Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) Y. Ü.
Denetim Kurulu asıl üyeleri: Hürmüz Seda Köktener, Hüseyin Oğuz, Mustafa Erkan Yılmaz
Denetim Kurulu yedek üyeleri: Ahmet Yenigün, Barış Yalçınkaya, İbrahim Güneş
Onur Kurulu asıl üyeleri: Onur Kurulu Başkanı: İ. Nazmi Bilgin,
Üyeler: Adnan Taraşlı, Derya Sarılarlı, Haydar Karaduman, İhsan Tunçoğlu,
Mustafa Arslan, Ramazan Demir, Şevket Erzen, Şevket Karahan, Turgut Özdemir,
Zeki Dışkaya
Onur Kurulu yedek üyeleri: Ahmet Genç, Ali Filizkan, Hatice Türkan, Lokman
Koyuncuoğlu, Zeki Alkan
Yüksek İstişare Kurulu asıl üyeleri: Yüksek İstişare Kurulu Başkanı: Yaşar Yıldız
Başkan Yardımcıları: Sezai Köprülü, Orhan Üngör.
Üyeler: Alpaslan Başaran, Aslan Deveboynu, Aydın Deniz, Aytekin Polatel,
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Emrullah Özbey, Ercan Atay, Erkan Sağlam, İhsan Uluözlü, Müjdat Çetin, Osman
Koca, Rıza Özel, Salih Kılınç, Selim Tiran.
Yüksek İstişare Kurulu yedek üyeleri:Bostan Yılmaz, Bülent Ayhan, Fatih Sevinç, Mesut Bölük, Mustafa Bayrak, Onur Sağsöz, Şeref Yaşar, Turhan Koyuncu,
Ümit Babacan
Basın Etik Kurulu asıl üyeleri
Başkan: Üstün Tuncer
Başkan Vekili: Tevfik Fikret Sönmez
Genel Sekreter: Cengiz Selci
Üyeler: Arif Kurt, Deniz Başlı, Ercüment Daşdelen, Gökhan Aytaç, Güngör
Yavuzarslan, Metin Kaya,
Basın Etik Kurulu yedek üyeleri: Cengiz Demirel, Erhan Dabak, Levent Silistre
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun kuruluş nedenleri
Bilindiği gibi basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü,
demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu hak günümüzde sosyal
medyayı da kapsayacak bir biçimde genişlemiştir.
Ancak özeleştiri yapılarak, basınımızın bugünkü yapısının da içtenlikle ortaya
koyulması gerekir.
Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajansı, internet-elektronik yayıncılığı kapsayan medya sektöründe, basın meslek ve etik ilkelerine uymayan kişiler boy göstermektedir. İsteyen herkes, eğitimine, bilgi birikimine bakılmaksızın habercilik yapabilmektedir.
Günümüz Türkiye’sinde basın sektöründe yaşanan sorunların en büyük nedeni de
bu kuralsızlıktır. Sadece okuma yazma bilmeniz, gazetecilik yapmanız için yeterlidir.
Gerçek gazetecilik eğitim ve bilgi gerektirmesine karşın, gazetecilik, isteyen herkesin kuralsızca yapabileceği bir iş durumundadır.Oysa Türkiye’de, pek çok ülkede
olduğu gibi, mesleklerle ilgili yasal düzenlemeler vardır. Herkes avukatlık ya da doktorluk yapamaz. Eczacılık, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, muhasebecilik eğitim gerektiren mesleklerdir. Bu eğitimi veren fakültelerin diplomasına sahip olmak
ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek gerekir.
Basınımızın bugünkü içler acısı bu durumu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kuruluş nedenlerinden başlıcasıdır.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kuruluş hedefleri
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında güç birliği yapan basın meslek
kuruluşlarının gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
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Kurumsal yapılanma
Bilindiği gibi 5311 Sayılı Basın Birliği Yasası, 28 Haziran 1938 günü yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Türk basınına “oda” düzenini getirmek üzere çıkarılan Basın
Birliği Yasası, sadece sekiz yıl yürürlükte kaldı. Gerek şube kongrelerinin zamanında
yapılamaması, gerekse pek çok bölgede gazete sahiplerinin toplantılara katılıp, kurulan komisyonlarda görev almaması nedeniyle sadece Anadolu Ajansı’nda uygulanabildi. Sonra politik çekişmeler ortaya çıktı ve mesleği yerine getirmek için Birliğe
zorunlu üye olmayı gerektiren yasa 18 Haziran 1946’da yürürlükten kaldırıldı.
Öncelikli hedef, 1953 yılında kabul edilen Türk Tabipleri Birliği Yasası veya
1969 yılında yürürlüğe giren Avukatlık Kanunu gibi gazetecilik mesleğini ve bu
mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Basın Birliği Yasası”nın, teknolojik
gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmasıdır.
Bunun yapılabilmesi ancak gazetecilerin örgütleri aracılığıyla tartışmalarına ve
karşılaşılabilecek sorunların çözümü için ortak görüş oluşturmalarına bağlıdır. Bu
kapsamda siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Gazeteciler Konfederasyonu’nun
temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak kanun teklifi hazırlanmasını
ve Basın Birliği Yasası’nın ülkemize kazandırılması hedefleniyor.
Basında çalışma koşulları
Gazetecilik mesleğinin özellikleri, çalışma koşullarının zorlukları, toplumsal işlevi, kamuoyu oluşturma gibi önemli bir hizmet görmesi ve bunu doğru ve kamuoyu
yararına yapacak imkân ve güce sahip olabilmesi, kendine özgü özel bir yasal düzenlemeye ihtiyaç gösterdiğinden “5953 sayılı kanun” çıkarılmıştır.
5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kısa adı ile Basın İş Kanunu olarak da bilinir. Basın
işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir.
5953 Sayılı Basın İş Kanunu, Türkiye’de yayımlanan gazete ve süreli yayınlar ile
haber ve fotoğraf ajanslarında fikir ve sanat işlerinde çalışan, 4857 Sayılı Kanun’daki
işçi tarifinin dışında kalan meslektaşlarımıza ve bu meslektaşlarımızın işverenlerine
uygulanmaktadır.
Yaklaşık 60 yıl önce, 20 Haziran 1952’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek meslektaşlarımıza
önemli kazanımlar sağlanmıştır. Yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazedeki bu kazanımlar, aradan geçen süre
içerinden bir bir değiştirilmiş ve birçoğu geri alınmıştır.
Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece gaGazeteciler Cemiyeti
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zetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacı haline gelmiştir. Konfederasyonun bir
diğer önceliği “5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun”un yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmesi olmuştur.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de, aynı hedef doğrultusunda ilki
Ankara’da, ikincisi de Erzurum’da gerçekleşen iki çalıştay gerçekleştirmiştir. Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve ekibi her iki çalıştaya da destek vermiş, katılım sağlayarak görüş bildirmiştir.
Basın özgürlüğü
Sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir.
İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğüdür. Halkın haber
alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir.
Özellikle son on yılda Avrupa Birliği uyum süreciyle başlayan yargı reformu
kapsamında, hukuk ve ceza alanındaki temel kanunlarda değişiklikler yapılsa da,
ifade ve basın özgürlüğü alanını kapsayan değişiklikler dilediğimiz düzeyde olmamıştır.
Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne
kadar yapılan tüm bu düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü
konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.
Mevzuattan kaynaklanan sorunlar yapılan düzenlemelerle zaman içerisinde kolaylıkla giderilebilir. Fakat ifade ve basın özgürlüğü sorunu başta yönetim, yargı ve
toplum zihniyeti olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümlenebilir.
Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel
ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü,
uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için yoğun çaba harcamaktadır.
Kuruluş süreci ve hukuksuzluk dönemi
Yazımızın başında da vurguladığımız gibi; Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kuruluş süreci; temelleri 1 Ağustos 1997’de Bursa’da atılan Gazeteciler Federasyonu’nun 2000’li yılların sonunda anti-demokratik bir yapıya bürünmesi ve
yönetimin hukuksuz uygulamalara imza atmasıyla başladı.
Ankara’da 2009 yılında gerçekleşen Genel Kurulun ardından işbaşına gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun yeni yönetimi, tertemiz tarihine leke süren sayısız
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anti demokratik, hukuk tanımaz uygulamalara imza attı.
2009’da yapılan TGK Olağan Genel Kurul’unda dönemin Genel Başkanı Nazmi
Bilgin tarafından önerilen tüzük değişikliği sayesinde aday olabilen ve Bilgin’e karşı
beş oy farkla seçimi kazanan Atilla Sertel’in ilk icraatı, TGF tüzüğünü masa başında
kendi lehine değiştirmek oldu.
Bu değişiklikle kurucuların ve mevcut cemiyet başkanlarının doğal delegelikleri
kaldırıldı, 11 kişilik yönetim kurulu doğal delege yapıldı. Nitekim Sertel’in 23 Eylül
2012 tarihinde yapılan son genel kurulda seçimi 11 oyla kazanması, yapılan bu ince
hesabın bir kanıtı oldu. 2009 yılında masa başında yapılan bu tüzük değişikliği, duyarlı üyelerce yargıya taşınsa da, sonuç alınamadı.
TGF yöneticilerinin hukuk tanımazlığı Eylül 2012’de yapılan TGF olağan genel
kurulunda da sürdü. TGF yöneticileri seçim sürecinde delege listelerini saklamaktan,
muhalif dernekleri üyelikten atma ve delegelerini genel kurul salonuna sokmama gibi
birçok haksız uygulama gerçekleştirdi.
Örneğin Atilla Sertel’e muhalif olan Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği,
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği, Çukurova, Yalova, İskenderun, Karabük ile Çanakkale gazeteciler cemiyetlerinin toplam 28 delegesine delege
listesinde yer verilmedi. Genel kurullarında federasyon delegelerini seçen ve bu süreçte TGF yönetimini desteklemediklerini deklare eden dört cemiyetin toplam 16
delegesi de kongreye alınmadı. Hazirana alınmayan bu dört gazeteciler cemiyetinin
16 delegesinin genel kurula alınması için verilen önerge de, yasal sınır olan 25 imzanın yaklaşık üç katı delegenin imzasını taşımasına rağmen, açıkça taraflı bir tutum
izleyen İbrahim Erdoğan başkanlığındaki divan kurulunca yasaya karşı gelinerek
gündeme alınmadı. Kongreye alınmayan 16 delegenin kürsüde konuşmaları için verilen önergeler bile görmezden gelindi. Böylece kongre, basın tarihine kara bir leke
olarak geçti ve TGF’ nin yöneticileri çeşitli oyunlarla yönetimde kaldı.
40 cemiyetten ortak deklarasyon
23 Eylül Kongresi sonrasında 40 ilin Gazeteciler Cemiyeti, bir deklarasyon yayınlayarak kongreye alınmayan gazeteciler cemiyetlerinin oy kullanma haklarının
iade edilip, hukuk kuralları içerisinde üye tüm gazeteciler cemiyetlerinin katıldığı,
demokrasinin gereklerinin yerine getirildiği yeni bir genel kurul yapmaya davet etti.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun ismi lekelenmesin diye yargı yoluna gitmek için yasal sürenin son gününe kadar beklense de, TGF yönetimi tarafından herhangi yaklaşım görülmemesi üzerine, 20 delege tarafından kongrenin iptali için dava
açıldı.
Genel kurulun ardından Alanya’da 3 Kasım 2012 tarihinde yapılan Başkanlar
Konseyi de antidemokratik uygulamalara sahne oldu. Atila Sertel TGF ile ilgili koGazeteciler Cemiyeti
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nuların Twitter’da yazılmasına yasak koydu ve bu yasağa uymayanları “disipline
vereceğini” açıkladı.
Muhalif cemiyetler ihraç edildi
TGF’ de yaşanan haksızlıklar nedeniyle, 100’ün üzerinde delegeyle olağanüstü
genel kurul çağrısı yapıldı. Bunun üzerine paniğe kapılan ve TGF’ye kayyum atanmasından korkan Sertel yönetimi, akıl almaz uygulamaları sahneye koymaya başladı.
İlk iş olarak muhalif olduğu bilinen Bartın, Edirne, Fırat Havzası, Gaziantep, Karabük, Konya, Şanlıurfa, Yalova gazeteciler cemiyetleri ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği ile Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin üyeliklerine çeşitli bahanelerle son verildi.
Üyelikten çıkarılmaya“Derneğinizin yöneticilerinin son dönemde Federasyonumuzun birlik ve beraberliğini bozan, 23 Eylül 2012’de yapılan genel kurul sonucunu
kabullenmeyen ve genel kurul iradesini yok sayan” gibi doğruluktan uzak gerekçeler
ileri sürüldü.
23 Eylül’deki seçimi 11 oy farkla kazanan Atilla Sertel’in, muhalif 10 cemiyetin
üyeliğine son vermesiyle 40 delege bertaraf edilmiş oldu. Bununla da yetinmeyen
TGF yönetimi, tüzükte yer alan: “Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlar Konseyi’nin
olurunu” almadan, TGF’ye yedi ilçe cemiyetini üye yaparak taraftarlarının sayısını
arttırdı.
Kolaylı’nın adaylığı engellendi
Basın meslek kuruluşuna yakışmayacak anti demokratik uygulamalar, güçlü
adayların önünü kesme girişimleriyle devam etti. Sertel, TGF Tüzüğü’nün 17. maddesinde yer alan; “TGF delegelerinin organlara aday olabilmeleri için son beş yıl
içinde disiplin cezası almamış olması” maddesini hayata geçirebilmek için; yine muhalif cemiyetlerden Ankara, Antalya, Bursa, Doğu Anadolu, Kütahya ve Yozgat gazeteciler cemiyetlerine önce yazılı uyarı, ardından da Nazmi Bilgin, Nuri Kolaylı ve
Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne kınama cezası verdi.
Böylece Nuri Kolaylı’nın adaylığının önünü kesen sertel, gönül rahatlığıyla olağanüstü genel kurul kararını aldı, kongreyi15 gün yerine, 13 gün önce internet sitesinden duyurdu. TGF Yönetimi bunu yaparken, TGF’ nin resmi internet sitesinde yer
alan “Üye Cemiyetler” ve “Delegeler” bölümlerine erişimi engelledi, seçimde oy
kullanacak ‘hazirun listesini’ de açıklamadı.
Seçim anına kadar delege listesini açıklamayan Atilla Sertel’in bu keyfi uygulamalarından vazgeçmesi ve TGF’nin bütünlüğünün korunması amacıyla olağanüstü
kongre öncesi; ihraç edilen cemiyetlerin geri alınması, cezaların kalkması koşuluyla
toplantının 12 Ocak’a kalması çağrısı yapıldı. TGF yönetimi yapılan bu çağrıya yanıt
bile vermedi.
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu doğuyor
TGF çatısı altında gerçekleşen çirkin oyunları protesto eden ve kongreye katılmayan 40 gazeteciler cemiyeti, yeni bir oluşumu hayata geçirmek üzere Türkiye Gazeteciler Platformu adı altında bir araya geldi.
Örgütlenme çalışmaları hızla başlatıldı ve ilk olarak Türkiye’nin yedi bölgesinde
yedi bölgesel gazeteciler federasyonu kuruldu. Bu bölgesel federasyonlar, kendi bölgelerinin güçlü, tarafsız ve bağımsız gazeteciler cemiyetlerini bir araya getirdi. Medyanın çeşitli alanlarında ihtisaslaşmış basın dernekleri de 8. federasyon olan Medya
İhtisas Gazeteciler Federasyonu çatısı altında toplandı. Böylece Türkiye genelinde
birbirinde güçlü sekiz gazeteciler federasyonu kuruldu.
Bu federasyonların bir araya gelmesi sonucu da, Kasım 2013’de Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kuruluşuna imza atıldı. Türk Basını için 6 Kasım 2013
yeni bir dönüm noktası oldu. Gazeteciler Konfederasyonu’nun kuruluş dilekçesi Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne verildi ve 06-111-181 kütük numarasıyla kuruluş
gerçekleşti.
Gazeteciler Konfederasyonu, altı ay süren teşkilatlanma çalışmalarının ardından
yaklaşık 20 bin gazeteci, 85 gazeteciler cemiyeti ve sekiz gazeteciler federasyonunun
güç birliği ile 10 Mayıs 2014’te ilk genel kurulunu yaptı.
Gazeteciler Konfederasyonu Birinci Genel Kurul Toplantısı için Türkiye’nin bütün illerinden gelerek Ankara’da buluşan 144 delege, genel başkanlığa Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’yı oybirliği ile seçti.
Seçimde Gazeteciler Konfederasyonu kurulları alfabetik isim sırasına göre şöyle
oluştu:
TGK Yönetim Kurulu asil üyeleri: Adem Alemdar, Ahmet Yetişen, Celal Çevirgen, Derya Sarılarlı, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Feridun Fazıl Özsöy, Haydar
Karaduman, İhsan Tunçoğlu, Kenan Macit, Mehmet Abdioğulları, Mehmet Çelik,
Mevlüt Yeni, Osman Hakan Kiracı, Rıza Özel, Sefa Özdemir, Talat Akay ve Turgut
Özdemir.
TGK Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Alaettin Aslan, Ali Cihangir, Atila Durak,
Bekir Bayram, Bülent Öztürk, Cengiz Selci, Mehmet Aydın ve Mehmet Ergun.
TGK Denetim Kurulu asıl üyeleri: Şevket Karahan, Mustafa Erkan Yılmaz ve Sinan Tunç.
TGK Denetim Kurulu yedek üyeleri: Bilal Bölükbaş, Fikret Öztürk ve Hasan Akbaş.
TGK Onur Kurulu asıl üyeleri: Ercan Atay, Ertuğrul Aytaç, Mehmet Emin Turpçu, Mustafa Arslan, Nazmi Bilgin, Şevket Erzen, Yaşar Yıldız, Yücel Sezer ve Zeki
Dışkaya.
Gazeteciler Cemiyeti
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TGK Onur Kurulu yedek üyeleri: Ahmet Genç, Ömer Kıvanç, Süleyman Tuzcu,
Vedat Özkeleş ve Vahap Güner.
TGK Yüksek İstişare Kurulu asıl üyeleri: Abdülkadir Üründü, Abit Vanlı, Alparslan Düzgün, Aydın Deniz, Ayhan Polat, Emrah Ayyıldız, Emrullah Özbey, İbrahim Güneş, Mesut Caner, Mustafa Bayrak, Nihat Alparslan, Selim Tiran, Ümit Varol, Yusuf Erbaş ve Yusuf Sadık.
TGK Yüksek İstişare Kurulu yedek üyeleri: Ali Er, Bostan Yılmaz, Burhan
Akyıldırım, Ersin Demirci, Hacı Hasan Bulut, İhsan Bölük ve Yunus Özler.
TGK Basın Etik Kurulu asıl üyeleri: Abdülkadir Kalender, Ali Südemen, Burak
Gezen, Ercan Atay, Güngör Yavuzarslan, Osman Akkuş, Salih Kılıç ve Şehmuz Aslan.
TGK Basın Etik Kurulu yedek üyeleri: Gürkan Çelebi, İdris Taş ve Sedef
Işıkkent.
Gazeteciler Konfederasyonu "Türkiye” ismini aldı
Türkiye genelinde basın meslek kuruluşları alanında örgütlü en üst çatı kuruluş
olduğunu belgeleyen Gazeteciler Konfederasyonu, bu niteliğini 2015 Eylül ayında
“Türkiye” ismini alarak perçinledi.
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 2015 yılı Eylül ayında
Uşak’ta yapılan 4. Başkanlar Kurulu toplantısında müjdeyi verdi ve “Artık ismimiz
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu” dedi.
Uşak’ta yapılan toplantıda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak Mayıs
2014’te Ankara’da yapılan birinci genel kurul toplantısının ardından etkin bir çalışma dönemine girildiğini ifade eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Gazeteciler
Konfederasyonu için yeni bir dönemi başlatan gelişme ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Mesleğimizin onurunu korumak ve hak ettiği saygın konuma ulaşmasını sağlamak için örnek bir güç birliği yaptık. Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında bir
araya geldik. Türkiye genelinde örgütlü 8 federasyon ile bu federasyonlara üye ve
Konfederasyona yetki veren 86 basın meslek kuruluşunun gücünü her platformda
gösterdik. Ne mutlu bizlere ki; Türkiye genelinde medya alanında örgütlü en üst çatı
kuruluş olduğunu belgeleyen Gazeteciler Konfederasyonumuz, bu niteliğini ‘Türkiye’ ismini alarak perçinledi. Şimdi sizlere artık ismimizin ‘Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’ olduğunu müjdelemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.”
Gazeteciler cemiyetleri ile basın derneklerinin başkanları tarafından ayakta alkışlanan konuşmanın ardından, “Türkiye isminin onaylandığına” ilişkin resmi belge
TGK Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy tarafından Genel Başkan Nuri Ko830
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laylı’ya teslim edildi.
Başkanlar Kurulu toplantıları
TGK’nın, yukarda vurgulanan hedefler doğrultusunda kuruluşu, basın tarihimizde, mesleki dayanışmanın artmasında ve sorunların belirlenerek çözüm için Türkiye
genelinde güç birliği yapılmasında adeta bir dönüm noktası oldu.
Kuruluşun ardından ilk toplantı olan Gazeteciler Konfederasyonu’nun 1. Başkanlar Kurulu toplantısı, 20-22 Haziran 2014 tarihlerinde Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde Siirt’te gerçekleştirildi.
74 gazeteciler cemiyeti ve dernekleri ile bunları bünyesinde toplayan 8 federasyonun çatı örgütü olan Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkanlar kurulu, ilk toplantısını Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde 8 federasyon başkanı, 57 cemiyet başkanı ve delegelerinin katılımıyla yaptı.
Toplantı sonucunda, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan konular şöyle:
1- Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Çözüm Süreci’nin kararlılıkla
sürdürülmesi konusunda iradesini ortaya koydu. Çözüm sürecinde meslektaşlarımızın “barış dili” kullanmasının önemine dikkat çekildi.
2- Basın Özgürlüğü, basın kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde kurumsallaşma,
basın ahlakı, çalışma koşulları, mesleki eğitim ve sarı basın kartı olmayan gazetecilerin yıpranma hakkından faydalanamaması başta olmak üzere birçok sorun için kalıcı
çözümler üretme iradesi ortaya konuldu.
3- Gazeteciler Konfederasyonu’nun siyaset üstü, tarafsız ve tüm meslektaşlarını
kucaklayıcı bir anlayış içinde yola çıktığına yeniden vurgu yapıldı.
4- Kamuoyunda uzun zamandır tartışılan İnternet Medyası Yasa Tasarısı’nın
TBMM’de bir an önce görüşülerek, internet gazetecilerinin ihtiyacına cevap verecek
şekilde yasalaşması yönünde ısrarcı talep yinelendi.
5- Gazetecilik mesleğine kurumsal nitelik kazandırılarak, tıpkı Barolar Birliği ve
Tabip Odaları gibi medyada özdenetim yetkileri ve yaptırım gücü olan bir yapının
oluşturulmasının aciliyeti vurgulandı.
6- Anadolu medyasındaki eğitim çalışmalarını ön planda tutan Gazeteciler Konfederasyonu’nun bir eğitim kurulu oluşturarak, en ücra köşeye dahi ulaşıp eğitim
çalışması yapması kararlaştırıldı.
7- Terörle Mücadele ve Türk Ceza kanunlarında yer alan basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin gözden geçirilerek düzeltilmesi istendi.
İkinci buluşma Edirne’de
Gazeteciler Konfederasyonu’nun 2. Başkanlar Kurulu toplantısı 28-29-30 Kasım
2014 tarihlerinde Edirne Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Edirne’de gerçekGazeteciler Cemiyeti
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leştirildi.
Toplantıya 8 federasyon başkanı, 69’u cemiyet ve dernek başkanı olmak üzere
toplam 118 delege katıldı.
Toplantı sonucunda, kamuoyuna aşağıdaki duyuru yapıldı:
1) Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu’nun Siirt’te gerçekleştirilen 1.
toplantısında gündeme getirilen, Çözüm Süreci’nde ‘barış dili’nin kullanılması önerisinin yerel basında destek gördüğü, bu söylemin gazetecilik dilinde kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
2) Gazetecilik mesleğinin sorunlarının çözümü konusunda, bir önceki bildirgede
tespit edilen ‘Basın Özgürlüğü, basın kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde kurumsallaşma, basın ahlakı, çalışma koşulları ve sarı basın kartı olmayan gazetecilerin
yıpranma hakkından faydalanamaması’ konularının takibinin yapıldığı ve bu yöndeki
çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği dile getirildi.
3) Anayasa’da basının özgür olduğu ve basının demokratik bir toplumda zorunlu
ve ölçülü olmasının gerektiği açıkça yazılı olduğu anımsatılan Başkanlar Kurulu’nda,
insan haklarını temel alan gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazlarının; Şeffaflık,
toplumun bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğü olduğuna vurgu yapıldı. Başkanlar
Kurulu, yayın yasağı yoluyla basının ve toplumun haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği görüşünü savundu. Demokratik toplumda ancak istisna olması
gereken yayın yasağı uygulamasının, ülkemizde genel bir kurala dönüşmemesi gerektiğinin altı çizildi.
4) Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Sarı Basın Kartları Komisyonu’nda, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda, diğer basınla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında Konfederasyon ve bağlı federasyonların temsilcilerinin yer alması
konusunda gerekli girişimlerin yapılması önerisinde bulunuldu.
5) Gazetecilik mesleğinin geliştirilmesi amacıyla, Konfederasyon öncülüğünde
‘medya etiği, pozitif habercilik ve mesleki eğitim’ çalıştaylarının düzenlenmesi kararı alındı.
6) Gazeteciler Konfederasyonu’nun siyaset üstü, tarafsız ve tüm meslektaşlarını
kucaklayıcı bir anlayış içinde yola çıktığına yeniden vurgu yapılarak, bu ilkenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.
Urfa buluşmasında bölgesel sorunlar ele alındı
Gazeteciler Konfederasyonu’nun 3. Başkanlar Kurulu toplantısı 3-5 Mayıs 2015
tarihlerinde Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
85 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek örgütü ile bunları bünyesinde toplayan 8
Federasyonun çatı örgütü olan Gazeteciler Konfederasyonu’nun Başkanlar Kurulu, 3.
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toplantısını sekiz Federasyon Genel Başkanı, 73 Cemiyet Başkanı ve delegelerinin
katılımıyla yaptı.
Toplantı sonucunda, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan konular şöyle;
1- Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Şanlıurfa’da yapılan 3. toplantısında Çözüm Süreci’nin kararlılıkla sürdürülmesi konusundaki iradesini ortaya
koydu. Sürece katkı vermesi ve Başkanlar Kurulu’nun bilgilendirilmesi amacıyla
toplantı öncesi “Çözüm Süreci ve Medya” ile “Çözüm Süreci ve Kadın” konulu paneller düzenlendi.
Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu’nun Siirt’te gerçekleştirilen birinci
ve Edirne’de gerçekleştirilen 2. toplantısında gündeme getirilen, Çözüm Süreci’nde
‘barış’ dilinin kullanılması önerisinin yerel basında destek gördüğü, bu söylemin gazetecilik dilinde kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
2- Halkın gerçekleri öğrenme, haber alma ve bilgi edinme hakkı olan basın özgürlüğünün önemine dikkat çekilen Başkanlar Kurulu’nda, insan haklarını temel alan
gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazlarının; Şeffaflık, toplumun bilgi edinme
hakkı ve basın özgürlüğü olduğu ifade edildi. Basın özgürlüğünün sadece basın kuruluşlarının ya da gazetecilerin özgürlüğü olmadığına işaret edilerek, bu bağlamda basın özgürlüğünün, halkın haber alma özgürlüğü olduğu ve demokrasinin vazgeçilmez
unsuru olduğu belirtildi.
3- Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajansı, internet-elektronik yayıncılığı
kapsayan medya sektöründe, basın meslek ve etik ilkelerine uymayan kişilerin boy
gösterdiğine dikkat çekilerek; İsteyen herkesin, eğitimine, bilgi birikimine bakılmaksızın habercilik yapabildiği vurgulandı. Günümüz Türkiye’sinde basın sektöründe
yaşanan sorunların en büyük nedeninin bu kuralsızlık olduğuna dikkat çekilerek,
gerçek gazeteciliğin eğitim ve bilgi gerektirmesine karşın, mesleğin, isteyen herkesin
kuralsızca yapabileceği bir iş durumuna düştüğü ifade edildi. Bu sorunun çözümü
için, basın sektörünün, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi
mesleki standartlara sahip olması gerektiğine, mesleki düzenlemeye gidilme ihtiyacı
olduğuna vurgu yapıldı.
4- Siirt ve Edirne’de yapılan Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu toplantılarında da belirtildiği gibi; Basın Özgürlüğü, basın kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde kurumsallaşma, basın ahlakı, çalışma koşulları, mesleki eğitim ve sarı basın kartı olmayan gazetecilerin yıpranma hakkından faydalanamaması başta olmak
üzere, birçok sorun için kalıcı çözümler üretme kararlılığı üzerinde duruldu. Sorunların takipçisi olunmaya devam edileceği iradesi ortaya konuldu.
5- Gazeteciler Konfederasyonu’nun içinde bulunduğumuz seçim sürecinde de, siyaset üstü, tarafsız ve tüm meslektaşlarını kucaklayıcı bir anlayış içinde yola çıktığıGazeteciler Cemiyeti

833

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu

na yeniden vurgu yapılarak, bu ilkenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği konusunda
fikir birliğine varıldı.
4. Başkanlar Kurulundan sağduyu çağrısı
Gazeteciler Konfederasyonu’nun ‘Türkiye’ adını aldıktan sonraki ilk Başkanlar
Kurulu toplantısı Uşak Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde yapıldı.
86 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek örgütü ile bunları bünyesinde toplayan 8
Federasyonun çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun toplantısında, basının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.
Uşak’ta 8 Federasyon Genel Başkanı, 67 Cemiyet Başkanı ve delegelerinin katılımıyla yapılan TGK Başkanlar Kurulu’nun ardından açıklanan ‘Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi;
1- Ülke olarak çok hassas ve zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin dört bir
yanından gelerek Uşak’ta toplanan basın mensupları olarak, bölücü terör örgütünün
saldırılarında asker ve polislerimizi şehit vermenin, çok sayıda vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyoruz.
Nedeni ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir hak arama yolu olarak
asla kabul edilemez ve lanetlenmelidir.
Toplumsal huzuru bozmak, korku ve kaos ortamı yaratmak amacıyla organize
edilen terör eylemleri karşısında, herkesin daha soğukkanlı ve sağduyulu olması gerekiyor. Aksi davranış, teröre hizmet eder.
Güvenlik güçlerimizden, hukukun içinde kalarak, her türlü yasa dışı eyleme karşı
mücadele ederken, tarafsız ve doğru habercilik yapmak için çaba sarf eden basın
mensubu meslektaşlarımıza karşı da duyarlı yaklaşmaya özen göstermelerini istiyoruz.
Birlik – beraberliğimize, kardeşliğimize ve demokratik yaşama yönelik terör saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak kınıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
2- Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak vurgulamak isteriz ki; İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de
demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğüdür. Bu vesileyle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak gerekçesi ne
olursa olsun Basın Yayın Kuruluşlarına yapılan saldırıları kınadığımızın altını bir kez
daha çizerken, halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğünün temel gereklilik olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı
maddeler mutlaka yeniden ele alınmalı, basın özgürlüğü gerçek anlamda sağlanmalıdır.
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3- Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetiminin her platformda dile getirdiği
gibi; basın mesleği birçok yönüyle gözde olması nedeniyle, kötü niyetlilerin hedefi
haline gelmeye devam etmektedir. Bu çevreler basın mesleğini, kendi çıkarları uğruna iş takibi, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanmaktadır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak bu durumun ortadan kalkması için dünyadaki uygulamalar da dikkate alınarak, gazetecilik mesleğini yasal bir platforma oturtmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorunun çözümü için Tabipler Odası gibi, Baro gibi özel bir yasa ile gazetecilik mesleği düzenlenmeli, cemiyetlerimiz ve derneklerimiz meslekte söz sahibi
konuma gelmelidir.
4- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nde geçtiğimiz ay yapılan son değişiklik, Anadolu’nun sesinin daha gür duyulacağının habercisidir. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Anadolu’daki 1.200 gazeteyi temsilen üç kişi Basın Kartları Komisyonu’na eklenmiştir. Bu düzenleme ile
yapılan iyileştirme memnunluk verici olsa da, bir adım öteye gitmeli ve Türkiye’nin
en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer alması sağlanmalıdır.
5. Başkanlar Kurulu Afyon’da toplandı
Gazeteciler Konfederasyonu’nun 5. Başkanlar Kurulu toplantısı 15-17 Ocak 2016
tarihlerinde Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 94 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşu ile bunları
bünyesinde toplayan sekiz Federasyonun çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Başkanlar Kurulu, 5. toplantısını sekiz Federasyon Genel Başkanı,
86 Cemiyet Başkanı ve delegelerinin katılımıyla yaptı.
Toplantı sonucunda, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan konular şöyle;
1- Ülke olarak çok hassas ve zor bir dönemdeyiz. Terör, çirkin yüzünü her fırsatta
gösteriyor ve güvenlik güçlerimizden masum vatandaşlarımıza kadar acımasızca can
alıyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Afyonkarahisar’da toplanan 20 bin basın
mensubunun temsilcileri olarak, bölücü terör örgütünün saldırılarında asker ve polislerimizi şehit vermenin, çok sayıda vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü
taşıyoruz.
Unutulmamalıdır ki nedeni ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir hak
arama yolu değildir. Terör, aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli, mücadele edilmelidir. Birlik- beraberliğimize, kardeşliğimize ve demokratik yaşama yönelik terör
saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak kınıyor, aziz şehitlerimize
ve terörist saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifaGazeteciler Cemiyeti
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lar diliyoruz.
Öte yandan, terör olaylarının yaşandığı şehirlerde yayın yapmaya çalışan yerel
medya kuruluşları, birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Kimi zaman gazete çıkaramayan ve yayınlarına ara vermek zorunda kalan yerel medya kuruluşları, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmektedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Başkanlar Kurulu olarak çağrımız, bu durumdan olumsuz etkilenen yerel medya kurumlarının ekonomik anlamda desteklenmesidir.
2- Basın özgürlüğü, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak her fırsatta vurgulandığı gibi; demokratik ülkeler için “olmazsa olmaz” kavramların başında gelmektedir. Ancak Türkiye’de demokratik yaşamın temel sorunu, ne
yazık ki yine basın ve ifade özgürlüğüdür.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, meslektaşlarımızın yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler nedeniyle tutuklu yargılanmalarını “asla
kabul etmiyor”, halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğünün temel gereklilik olduğunu özellikle vurguluyoruz. Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı
maddelerin mutlaka yeniden ele alınması ve basın özgürlüğünün ülkemizde gerçek
anlamda sağlanması çağrısında bulunuyoruz.
3- Basın mesleğinin ana omurgasını oluşturan “haberciliğin”, diğer meslek dalları
gibi kurumsallaşması Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun önceliği olmaya devam etmektedir. Her platformda dile getirdiğimiz gibi; basın mesleği birçok yönüyle
gözde olması nedeniyle, kötü niyetlilerin hedefi haline gelmeye devam etmektedir.
Bu çevreler basın mesleğini, kendi çıkarları uğruna iş takibi, tehdit ve şantaj aracı
olarak kullanmaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için dünyadaki uygulamalar da
dikkate alınarak, gazetecilik mesleğini yasal bir platforma oturtmak gerektiği çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu sorunun çözümü için Tabipler Odası gibi, Baro gibi özel bir
yasa ile gazetecilik mesleği düzenlenmeli, cemiyetlerimiz ve derneklerimiz meslekte
söz sahibi konuma gelmelidir.
4- Basın İlan Kurumu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını düzenleyen mevzuatlarda 2015 yılında yapılan değişikliklerle olumlu
adımlar atılmıştır. Ancak, bu düzenlemeler ile yapılan iyileştirmeler memnunluk verici olsa da, sektörün sorunlarına tam anlamıyla çözüm üretmemektedir. Bu nedenle,
bir adım öteye gidilmeli sektörel sorunların etkin olarak çözümlenmesi sağlanmalıdır.
5- Basın etiğine uymayan, şantaj ve kartalama haberlerle yayın yapan gazetelerin
özellikle seçim dönemlerinde sıkça ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu tür yayınların izlenerek, gazetecilik mesleğinin gölgelememesi amacıyla yayın periyotlarına uyum
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mutlaka savcılıklarca izlenmeli, basın meslek örgütlerimiz de söz konusu yayınları
deşifre ederek kamuoyunu bilgilendirmelidir. Mesleğimizin onurunu korumak, yine
biz basın meslek örgütlerinin birincil görevidir.
TGK 6. Başkanlar Kurulundan teröre lanet
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 6. Başkanlar Kurulu toplantısı 18-20
Mart tarihleri arasında Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya yedi federasyon ve buna bağlı 87 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcileri katıldı.
Başkanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi:
Ortadoğu’da ve sınırlarımızın hemen yanında insanlık tarihinin kanlı savaşlarından biri yaşanmaktadır. Bu durumun doğurduğu kaos ortamı, ülkemizi derinden etkilemektedir. Savaştan kaçan milyonlarca sığınmacı güvenli topraklar olarak Türkiye’yi seçmekte, büyük bir mülteci akını yaşanmaktadır.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, medeniyetlerin
beşiği, huzur ve hoşgörünün hâkim olduğu Hatay’dan öncelikle, Ortadoğu’daki savaş
ortamının bir an önce son bulmasını diliyoruz.
Bölgedeki karışıklıktan yararlanan çeşitli terör örgütleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğimize yönelik saldırılar gerçekleştirmekte, huzur ve güven
ortamını baltalamaya çalışmaktadır. Terör son günlerde Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerimizi hedef seçmiş, güvenlik güçlerimizden masum insanlara, onlarca
kişiyi katlederek, çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir.
Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Hatay’da toplanan 20 bini aşkın basın mensubunun temsilcileri olarak, terör saldırılarında güvenlik güçlerimizi şehit vermenin,
çok sayıda vatandaşımız ve ülkemizde bulunan konukları kaybetmenin derin acısını
yaşıyoruz.
Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu’da yayın yapan medya kuruluşları ve meslektaşlarımız, terör belası yüzünden görevlerini özgürce yapamamaktadırlar. Konfederasyonumuz konunun sonuna kadar takipçisidir ve meslektaşlarımızın yanındadır. Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak gerekli tedbirlerin alınması
konusunda, ilgililere çağrıda bulunmaktayız. Bu ortamda, ülkemizdeki tüm meslektaşlarımızın da, terörün amacına hizmet edebilecek görüntü ve haberlerden titizlikle
kaçınmasını bekliyoruz.
Unutulmamalıdır ki; gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir
insanlık suçudur. Bu nedenle aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli ve terörle mücadele edilmelidir. Birlik- beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef
alan terör saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak
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lanetliyor, aziz şehitlerimize ve terörist saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
TGK’lı başkalar Mardin’de
7. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi(Mardin): Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 7. Başkanlar Kurulu toplantısı 20-21-22 Mayıs tarihlerinde Mardin Gazeteciler Cemiyeti’nin ile Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıya 7 federasyon ve buna bağlı 72 Gazeteciler Cemiyeti ve
basın meslek kuruluşunun temsilcileri katıldı.
Medeniyetlerin beşiği, huzur ve hoşgörünün hâkim olduğu Mardin’de bir araya
gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, öncelikle barış, birlik
ve kardeşlik mesajı verdi.
TGK Başkanlar Kurulu tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinde şu görüşlere
yer verildi:
Sınırlarımızın hemen yanında yuvalanan ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne,
kardeşliğimize yönelik saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri, huzur ve güven ortamını baltalamaya çalışmaktadır. Ülkemizin çeşitli kentlerinde kaos ortamı yaratmak
isteyen bu örgütler, güvenlik güçlerimizi ve masum insanları hedef seçmekte, acımasızca can almaktadır.
Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Mardin’de toplanan ve 20 bini aşkın basın
mensubunun temsilcisi olan TGK Başkanlar Kurulu, terör saldırılarını lanetlemekte,
saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerimize ve yaşamını yitiren vatandaşlarımıza
rahmet, ulusumuza baş sağlığı dilemektedir.
Mardin ve Batman’da iki gün süren gezi ve incelemelerde açıkça görülmüştür ki;
ulusal ve uluslararası kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının aksine, bölgede güvenlik zafiyeti veya terör tedirginliği yoktur.
Mardin toplantısında açıkça görülmüştür ki, Doğu ve Güneydoğu’da yayın yapan
medya kuruluşları ve meslektaşlarımız, terör yüzünden görevlerini özgürce yapamamakta, maddi ve manevi mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda ilgili kurumları göreve çağırıyoruz. Konfederasyonumuz bu mağduriyetlerin giderilmesinin takipçisidir ve sorun çözümleninceye kadar meslektaşlarımızın yanındadır.
Öte yandan bu ortamda, ülkemizdeki tüm meslektaşlarımızın da, terörün amacına
hizmet edebilecek görüntü ve haberlerden titizlikle kaçınmasını bekliyoruz.
Unutulmamalıdır ki, gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir
insanlık suçudur. Bu nedenle aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli ve terörle mücadele edilmelidir.
Birlik - beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef alan terör
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saldırılarının amacına ulaşamayacağını vurguluyor, ulus olarak aydınlık yarınlara
ulaşacağımıza olan inancımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.
Darbeye ilk örgütlü tepki TGK’dan
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine ilk örgütlü toplu tepki Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’ndan geldi. TGK, 15-17 Temmuz tarihlerinde Ağrı’da gerçekleştirdiği 8. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’ni, darbe girişimine tepki içeriğiyle yayınladı. 16 Temmuz sabahı saat 09.30’da Ağrı Valisi Musa Işın’ın da katılımıyla
yapılan açıklama, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı tarafından okundu. Bildiride şu
görüşlere yer verildi;
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) mensupları olarak, vatanın güzel
parçası Ağrı’ya, mesleğimizin sorunlarını paylaşmak, birliğimizi pekiştirmek ve bağımızı güçlendirmek için yurdun dört bir yanından koşup gelmiş bulunuyoruz.
Gazetecilik mesleğini milletin değerlerinin dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda
da yaşanılır kılınması adına, tüm zorluklara rağmen mücadelesini sürdüren bizler,
büyük bir karar ve inançla, dün geceden itibaren yaşanan darbe girişiminin demokrasimiz adına endişe verici olduğunu ifade ediyor ve şiddetle kınadığımızı belirtiyoruz.
Vatanın her bir rengini, kokusunu ve coğrafyasını temsil eden bizler;
Türkiye’nin sorunlarının çözümünün ancak ve ancak demokratik sistem içinde
olabileceğini,
Seçimle gelinen makamlardan seçimle uzaklaşılacağına ve hesabın halka verileceğini,
Farklı düşüncelerin zenginlik görülmesini,
Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların Türkiye’nin gündeminden bir
daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini,
Güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini,
Şanlı Türk Ordusu’nun böylesi, çılgınca, ahmakça girişimlerle lekelenemeyeceğini,
Milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri
reddettiğimizi,
Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyoruz.
Yedi federasyonu ve 93 üye cemiyetten 74’ünün, 8. Başkanlar Kurulu için hazır
bulunduğu Ağrı’dan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu mensupları olarak diyoruz
ki bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz.
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Dün yaşanan gelişmeler göstermiştir ki; Türkiye’de zemin, darbe zihniyetindekiler için asla eskisi gibi uygun olmayacaktır. Çünkü geçmiş dönemlerde sadece devlet
tekelinde olan, günümüzde ise bağımsız ve özgür yayın yapan medya, tüm gücüyle
bu tür girişimlerin karşısında duracak ve engellenmesine katkı sağlayacaktır.
Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası dün gece önemli bir sınav ve bir de
şehit vermiştir. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir.
Milletimize bir kez daha geçmiş olsun derken, darbe girişimini ve terörü lanetliyor, başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
9. Başkanlar Kurulu Yalova’da yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 9. Başkanlar Kurulu Toplantısı 6-9
Ekim tarihlerinde Yalova Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya yedi federasyon ve buna bağlı 82 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek
kuruluşunun temsilcileri katıldı.Toplantının ardından kamuoyuna sunulan 9. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası geçen süreçte
ülke olarak olağanüstü günler yaşadığımıza dikkat çekilerek, öncelikle birlik, beraberlik ve sağduyu mesajı verildi.
Darbe girişimine 16 Temmuz sabahı örgütlü olarak ortak tepki gösteren ilk sivil
toplum kuruluşunun Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olduğu hatırlatılan sonuç
bildirgesinde, Türkiye’de sorunların ancak ve ancak demokratik sistem içinde çözüleceğine vurgu yapıldı.
TGK 9. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi.
“Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) mensupları olarak, vatanın güzel
parçası Yalova’da, mesleğimizin sorunlarını paylaşmak ve birliğimizi pekiştirmek
için yurdun dört bir yanından gelerek toplandık.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin demokrasimiz adına endişe verici olduğunu bir kez daha
vurguluyor, şiddetle kınadığımızı tekrarlıyoruz.
Unutulmamalıdır ki; Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik
sistemle çözülebilir. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan darbe girişimlerinin Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini bir kez daha yineliyor, milli iradenin üzerinde başka bir gücü kabul etmediğimizi özellikle vurguluyoruz.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak 15 Temmuz darbe
girişiminin ortaya çıkardığı bir gerçeğe de yeniden dikkat çekmek istiyoruz. Türk
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halkı ve Türk medyası, 15 Temmuz gecesi demokrasi adına önemli bir sınav vermiştir. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek kanlı
emellerini gerçekleştirmelerine engel olmuştur. Darbe gecesi önemini kanıtlayan
medyamızda yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimiz açısından
önem taşımaktadır. Bu nedenle; birçok alanda olduğu gibi medya mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda kılı kırk yarmalı, kurunun yanında yaşın da yanmasına
izin verilmemelidir.
Ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, standartların belirlendiği mesleki düzenleme zorunluluğuna kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak önerilerimiz şunlardır:
1) Basın, uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermiştir. Özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de gazeteciler yazdıkları yazılar,
yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi
ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın yasası
hazırlanmalıdır.
2) Meslektaşlarımızın en temel sorunlardan bir diğeri, olumsuz çalışma koşullarıdır. Sendikalaşmanın adeta hiç olmadığı basın sektöründe çalışanlar düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında görev yapmaktadır. Yıpranma
hakkından ise sadece Sarı Basın Kartı olanlar yararlanabilmektedir.
3) Basın sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi
mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın herkes gazeteci olabilmektedir. Sektörde acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Bu sayede haberciliği şantajcı kimliklerine alet edenler de meslekten men edilebilmelidir.
4) Basın İlan Kurumu Genel Kurul delege yapısında ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartları yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, temsilde eşitliğin sağlanması gerekmektedir.
5) Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Sektörde istihdam sağlayan, gazete ve televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet
haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye
gitmeyen haber siteleri yer almaktadır. Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her
geçen gün daha da artmaktadır. İnternet medyasının yayıncılık konusunda acil olarak
yasal düzenlemeye ihtiyacı vardır. Kurumsal çalışan sitelerde habercilik yapan meslektaşlarımız da yeni düzenlemelerle gazeteci sayılmalıdır.
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TGK’nın 10. buluşmasında kınama ve başsağlığı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı 2016
yılı Aralık ayında Muğla’da yapıldı. Muğla’da bir araya gelen 8 federasyon ve buna
bağlı 79 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcileri, terörün bir
insanlık suçu olduğuna dikkat çektiler. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde, şu görüşlere yer verildi:
“Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Muğla’da toplanan 20 bini aşkın basın
mensubunun temsilcileri olarak, terör saldırılarında güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı şehit vermenin derin acısını yaşıyoruz.
Gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir insanlık suçudur. Bu
nedenle aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli ve terörle mücadele edilmelidir. Birlik
– beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef alan terör saldırılarını
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak lanetliyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”
Sorunlara acil çözüm bekliyoruz: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 10. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde, 2016 yılsonu itibariyle medya sektöründe yaşanan sorunların genel değerlendirmesi de yapıldı. TGK 10. Başkanlar Kurulu Sonuç
Bildirgesi’nde medyanın sorunları ve çözüm önerileri şöyle özetlendi:
Basın özgürlüğü: Medya, hem ülkemizde, hem de tüm dünya genelinde özgür
olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermiştir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül
döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de
ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar,
yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi
ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir.
15 Temmuz hain darbe girişimi dönemde gözaltına alınan, ancak terör ve darbe
girişimi ile ilgisi olmayan meslektaşlarımızın durumu dikkat çekicidir. Medya kurumlarının kapatılması ve meslektaşlarımızın gözaltına alınması sürecinde kurunun
yanında yaş da yanmamalı, suçlu ile suçsuz birbirinden çok iyi ayrılmalıdır. Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak terör suçlarıyla ve darbe girişimiyle ilgisi olmayan meslektaşlarımızın serbest bırakılmalarını ve tutuksuz yargılanmalarını beklemekteyiz.
Mesleki düzenleme ihtiyacı: Medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik
veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine
bakılmaksızın herkes gazeteci/haberci olabilmektedir. Bu neden sektörde acil olarak
mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Aynı kapsamda, sıradan dernek statüsünde olan
basın meslek örgütlerinin sektörde söz sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenleme
yapılmalıdır.
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Çalışma koşulları ve yıpranma hakkı: Medya sektöründe yaşanan en temel sorunlardan birisi, olumsuz çalışma koşullarıdır. Sendikalaşmanın adeta hiç olmadığı
medya sektöründe çalışanlar düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında görev yapmaktadır. Yıpranma hakkından ise sadece Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartı olanlar yararlanabilmektedir.
BİK ve BYEGM’de değişim: Özellikle yerel basın için büyük önem taşıyan Basın
İlan Kurumu’nda son dönemde olumlu değişimler yaşanmıştır. BİK’in mevzuatından
kaynaklı; Anadolu basınını öteleyen yaklaşımı değişmiştir. Genel Kurul kararıyla,
BİK yardımlarının hakça dağıtımı sağlanmıştır. Basın İlan Kurumu’nun oluşumunu
içeren 195 sayılı kanun yeniden ele alınmalı, çağımız koşullarına göre güncellenmelidir.
BYEGM Basın Kartları yönetmeliğinde de düzenleme yapılmalı, Türkiye’nin en
üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Basın Kartları Komisyonunda temsil edilmelidir.
Ayrıca, internet haber yayıncılığı da göz önüne alınarak BİK ve BYEGM’de yeniden yapılanmaya gidilmelidir.
Televizyon yayıncılığı ve sorunları: Gazeteler, radyolar, haber siteleri gibi televizyonlar da sorumlu yayıncılık anlayışı ile yayın yapmak için gayret göstermeli,
doğruyu olduğu gibi yansıtmalıdır. Bu kapsamda Türkiye genelinde yerel, bölgesel
ve yaygın yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı TURKSAT’A ödenen
yayın ücretleri, RTÜK’e ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan ücretlendirmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasıdır. Özellikle yerel ve bölgesel
yayın yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altında kalmıştır. Bu kapsamda
TURKSAT uydu yayın ücretlerinde indirim yapılmalı ve Türk Lirası üzerinden ücretlendirilmelidir. RTÜK Yasası günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmalıdır.
Internet basını/Yasası: Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Bu nedenle internet yasası bir an önce meslek örgütlerinin de katılımıyla ele
alınmalı, daha fazla gecikilmeden çıkarılmalıdır.
Çünkü Sektörde yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse BİK yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, yerel gazeteler gibi desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da, düzenleme yapılarak basın katı alabilmelidir. Şantajcı ve korsan internet haber siteleri, sadece yasal düzenleme ile önlenebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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Kolaylı 2. genel kurulda güven tazeledi
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Mayıs 2017’de
Fethiye’de yapıldı. Genel Kurulda, Genel Başkan Nuri Kolaylı oy birliği ile güven
tazeledi.
Türkiye genelinde sekiz federasyon ve bu federasyonlara üye 93 gazeteciler cemiyeti ile basın meslek kuruluşunun üst çatı örgütü olan TGK’nın genel kuruluna
112 delege katıldı.
Divan Başkanlığını Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin’in yaptığı genel kurulda divan başkan yardımcılığına BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Arslan, Divan üyeliklerine de Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan
ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen seçildi.
Kongrenin açılışında konuşan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti.
Gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan medyanın, 15 Temmuz 2016
tarihinde yaşanan darbe girişiminde önemini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken
Kolaylı, “Tüm gücüyle darbe girişiminin karşısında duran Türk basını, darbenin engellenmesinde çok önemli rol oynadı. Bu nedenle basının günümüzde var olan sorunlarının çözülmesi, geniş kitlelerin doğru, tarafsız ve hızlı haber almasının önü açılmalıdır” dedi. Kolaylı konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç
duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu’nda yeniden yapılanmaya kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır.
Basın, uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermiştir. Özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de, Türk Ceza Kanunu ve Terörle
Mücadele Kanunu’nun bazı maddeleri ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümler içermektedir. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda
sağlanması gerekmektedir.”
Konuşmasında medya sektöründeki çalışma koşullarına, gazetecilerin yıpranma
hakkına, mesleki düzenleme ihtiyacına, televizyon yayıncılığı ve sorunları ile internet yasasına da değinen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, sözlerini şöyle tamamladı;
“Konuşmamın sonunda, demokratik, laik, çağdaş hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sektörümüze ilişkin düşüncelerine vurgu yapmak istiyorum. Şöyle diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, mil844
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letin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.”
Genel Başkan Kolaylı’nın konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. 11 Başkanlar Kurulu ile
birlikte yapılan TGK Genel Kurulunda son olarak seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen ve oy birliği ile kabul TGK kurulları şu isimlerden oluştu:
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Kurulları üye listesi (alfabetik)
Genel Başkan: Mehmet Nuri Kolaylı
Yönetim Kurulu asıl üyeleri: Adem Alemdar, Ahmet Yetişen, Alaettin Aslan,
Cem Kaytan, Deniz Güçer, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Feridun Fazıl Özsoy, İsmet
Akıncı, Mehmet Abdioğulları, Mehmet Aydın, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun,
Mevlüt Yeni, Murat Atay, Nazmi Pınar, Osman Hakan Kiracı, Sefa Özdemir
Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Ali Cihangir, Ali Er, Atila Durak, Ayhan Polat,
Bekir Bayram, Mehmet Emin Turpçu, Osman Nuri Boyacı, Sinan Tunç
Denetim Kurulu asıl üyeleri:Hürmüz Seda Köktener, Hüseyin Oğuz, Mustafa Erkan Yılmaz
Denetim Kurulu yedek üyeleri: Ahmet Yenigün, Barış Yalçınkaya, İbrahim Güneş
Onur Kurulu asıl üyeleri: Adnan Taraşlı, Derya Sarılarlı, Haydar Karaduman, İ.
Nazmi Bilgin, İhsan Tunçoğlu, Mustafa Arslan, Ramazan Demir, Şevket Erzen, Şevket Karahan, Turgut Özdemir, Zeki Dışkaya
Onur Kurulu yedek üyeleri: Ahmet Genç, Ali Filizkan, Hatice Türkan, Lokman
Koyuncuoğlu, Zeki Alkan
Yüksek İstişare Kurulu asıl üyeleri: Alpaslan Başaran, Aslan Deveboynu, Aydın
Deniz, Aytekin Polatel, Emrullah Özbey, Ercan Atay, Erkan Sağlam, İhsan Uluözlü,
Müjdat Çetin, Orhan Üngör, Osman Koca, Rıza Özel, Salih Kılınç, Selim Tiran, Sezai Köprülü, Yaşar Yıldız
Yüksek İstişare Kurulu yedek üyeleri: Bostan Yılmaz, Bülent Ayhan, Fatih Sevinç, Mesut Bölük, Mustafa Bayrak, Onur Sağsöz, Şeref Yaşar, Turhan Koyuncu,
Ümit Babacan
Basın Etik Kurulu asıl üyeleri: Arif Kurt, Cengiz Selci, Deniz Başlı, Ercüment
Daşdelen, Gökhan Aytaç, Güngör Yavuzarslan, Metin Kaya, Selim Tiran, Tevfik
Fikret Sönmez, Üstün Tuncer
Basın Etik Kurulu yedek üyeleri: Cengiz Demirel, Erhan Dabak, Levent Silistre
TGK 12. Başkanlar Kurulu Tokat’ta yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 12. Başkanlar Kurulu Toplantısı, sekiz
federasyon ve buna bağlı 83 Gazeteciler, Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun
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temsilcilerinin katılımıyla 14-17 Temmuz 2017 tarihlerinde Tokat’ta yapıldı.
Tokat Gazeteciler, Televizyoncular Radyocular Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklanan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 12.
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi:
“Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Tokat’ta toplanan 20 bini aşkın basın
mensubunun temsilcileri olarak öncelikle, 15 Temmuz’un yıldönümünde darbeye ve
darbecilere karşı olan kararlı tutumumuzu tüm Türkiye’ye bir kez daha duyurmak
istiyoruz. Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası 15 Temmuz 2016 gecesi
önemli bir sınav vermişti ve Demokrasiye desteğimizin onurunu yaşıyoruz. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiş, darbenin önlenmesinde çok önemli rol oynamıştı. Darbe girişiminin birinci
yıldönümünde milletimize bir kez daha geçmiş olsun derken, darbe girişimini ve terörü lanetliyor, başta basın şehidimiz olmak üzere bu hain girişimde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan gazeteciler federasyonları ve bu
federasyonlara üye gazeteciler cemiyetleri ve basın meslek kuruluşları olarak, medya
sektöründe yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekmek istiyoruz.
1. Medya sektörü hem ülkemizde hem de birkaç istisna hariç tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermektedir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanmakta, tutuklanmakta, mahkûm olmaktadır. Bu durumun sona erdirilmesi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması
ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir.
2. Medya sektöründe yaşanan temel sorunlardan bir diğeri, olumsuz çalışma koşullarıdır. Sendikalaşmanın adeta hiç olmadığı medya sektöründe çalışanlar düşük
ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında görev yapmaktadır. Yıpranma hakkından ise sadece Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın
Kartı olanlar yararlanabilmektedir.
3. Ülkemizde medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara ne yazık ki sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın Türkiye’de herkes gazeteci/haberci olabilmektedir. Bu nedenle medya
sektöründe acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Aynı kapsamda, sıradan
dernek statüsünde olan basın meslek örgütlerinin sektörde söz sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
4. Medya sektörünü yakından ilgilendiren devlet kurumları Basın İlan Kurumu ile
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Anadolu basınını söz sahibi ya846
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pacak düzenlemeye gidilmelidir. Basın İlan Kurumu’nun oluşumunu içeren 195 sayılı kanun yeniden ele alınmalı, çağımız koşullarına göre güncellenmelidir. BYEGM
Basın Kartları yönetmeliğinde de düzenleme yapılmalı, Türkiye’nin en üst çatı basın
meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Basın Kartları Komisyonunda temsil edilmelidir. Ayrıca, internet haber yayıncılığı da göz önüne alınarak
BİK ve BYEGM’de yeniden yapılanmaya gidilmelidir.
5- Yerel gazetelerimiz ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçmektedir.
Gazetelerin can suyu olan ve aylık zorunlu giderlerin karşılanmasında önemli rol
oynayan resmi ilân fiyat tarifesi son olarak Mart 2016’da ayarlandı. Bunun ardından
döviz fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’lere ulaşan yıllık artış yaşandı. Bunun sonucu
gazetelerimizin dövizle satın aldığı kâğıt, kalıp, film ve boya gibi zorunlu kullanılan
malzemelerin fiyatlarında da artış oldu. Bunun üzerine bir de başta SGK olmak üzere
çeşitli işçilik giderleri ve vergiler de eklenince, yerel gazetelerimiz ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladı. Yerel gazetelerimiz Ocak ayından bu yana Bakanlar
Kurulundan çıkacak kararı bekliyor. Mevzuat gereği, Basın İlan Kurumu Kasım Genel Kurulu’nda yerel gazetelerin resmi ilân fiyat tarifesinin 12 TL’ye arttırılması kararı alındı ve bu karar Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere Ankara’ya iletildi. Yerel
basının nefes almasını sağlayacak bu kararı Bakanlar Kurulu’nun bir an önce onaylamasını bekliyoruz.
6-Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının neredeyse her noktaya ulaşması
ile birlikte, ülkemizde internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Bu nedenle
İnternet Yasası bir an önce meslek örgütlerinin de katılımıyla ele alınmalı, daha fazla
gecikilmeden çıkarılmalıdır. Çünkü Sektörde yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar,
her geçen gün artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse BİK yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda
habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, yerel gazeteler gibi desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da, düzenleme yapılarak basın kartı alabilmelidir. Şantajcı ve korsan internet haber siteleri, sadece yasal
düzenleme ile önlenebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna üye federasyon
ve dernekler ile destek veren basın meslek örgütleri
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı M. Nuri Kolaylı,
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni,
Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir,
Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsöy,
Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları,
Gazeteciler Cemiyeti
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Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çelik,
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar,
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen,
Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Müjdat Çetin.
Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dışkaya,
Afyonkarahisar Gazeteciler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Abdioğulları,
Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aleattin Aslan,
Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Südemen,
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni,
Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı,
Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan,
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın,
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir,
Bartın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güngör Yavuzaslan,
Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Ercan Atay,
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız,
Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeref Yaşar,
Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergun,
Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yunus Boztimur,
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş,
Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu,
Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel,
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Nuri Kolaylı,
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı,
Çorlu (Tekirdağ) Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre,
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen,
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı,
Diplomasi Muhabirleri Derneği Başkanı Mahmut Gürel,
Diyarbakır TGK Platform Temsilcisi Nevzat Bingöl,
Doğu Anadolu (Erzurum) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy,
Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı,
Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker,
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya,
Eskişehir TGK Platform Temsilcisi Ferhat Şahin,
Fethiye Gazeteciler Derneği Seda Köktener,
Fırat Havzası (Elazığ) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Topal,
Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin,
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Gaziantep Basın Cemiyeti Derneği Başkanı Arif Kurt,
Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram,
Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü,
Hakkâri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hekim Çiftçi,
Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen,
Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Aydın Deniz,
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan,
İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç,
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aslan Deveboynu,
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya,
Karamanoğlu Mehmet Bey (Karaman) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin
Oğuz,
Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen,
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Erkan Yılmaz,
Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Derneği Üstün Tuncel,
Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Nazmi Pınar,
Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Selci,
Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Selim Tiran,
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu,
Kilis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Barutçu,
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir,
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam,
Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Sinan Tosun,
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman,
Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç,
Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik,
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal,
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan,
Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey,
Nevşehir Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca,
Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Başaran,
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen,
Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir,
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Deniz Güçer,
Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak,
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe,
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan,
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Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Atilla Durak,
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel,
Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör,
Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat,
Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkan Mesut Caner,
Tokat Gazeteciler Televizyoncular Radyocular Derneği Başkanı İhsan Uluözlü,
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut,
Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Topaç,
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör
Yavuzarslan,
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel,
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel,
Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir,
Uşak Gazeteciler Derneği Başkanı Salih Kılınç,
Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç,
Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat,
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı,
Zonguldak-Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Sav.
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Emin Özdemir

S

ıkça yinelene gelmiştir, gazete yazarı, gazete yazılarının hangi türünde yazarsa
yazsın, yazdıklarının okunurluğu dili kullanma gücüne dayanır. Yaratıcı yazarlar
gibi gazete yazıları yazanların da dil duyarlığı gelişmiş, sağlam bir dil donanımı kazanmış olmaları gerekir. Böyle bir duyarlık ve donanımdan yoksunsa dile yeterli ve
gerekli özeni göstermez. Bu yüzden de yazıları sözcük düzleminde olsun, tümce düzleminde olsun yanlışlarla yüklü olur. Gazete ve dergilerde rastlanan özensizliklerden
ve yaygın yanlışlardan kimi örnekler verelim.
Anlatımını Türkçe sözcüklerle biçimlendiremeyen, anadili duyarlığı tam gelişmemiş kimi yazarlar, gereksiz yere yabancı kökenli sözcükler kullanıyorlar. Türkçeye yabancılaşmadan, daha doğrusu batı kökenli yabancı sözcükleri kullanma özentisinden kaynaklanıyor bu tutum. Şu örnekte olduğu gibi: “Bu sabah saat 8.30’da start
alan sendika başkanlarının Ankara yürüyüşü. “Başlayan” demek varken “start alma”yı kullanma özentidir bir tür. Aynı biçimde hiç gerek yokken “mega”, “şov”,
“ultra”, “hiper”, “şok” gibi sözcükleri kullanma da. Gazetelerde ve dergilerde Türkçeleri varken batı kökenli şu sözcüklerin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz:
Abstre (soyut), aktivist (eylemci), aktivite (etkinlik), aktivizm (eylemcilik), aktüalite (güncelikli), aktüel (güncel), alternatif (seçenek), analiz (çözümleme), anarşi (kargaşa), anarşizm (kargaşacılık), anemi (kansızlık), anemik (kansız), animasyon (kişileştirme), antropoloji (insanbilim), antropolojist (insanbilimci), arkeolog (kazıbilimci), arkeoloji (kazıbilim), arkeolojik (kazıbilimsel), asimilasyon (özümseme), asimile
etmek (özümlemek, özümsemek), astronom (gökbilimci), astronomi (gökbilim),
avantgart (öncü), aysberg (buzdağı), bibliyografya (kaynakça). Dedektör (arayıcı,
izleyici), defans (savunma), defile (giyim gösterisi), dejenere (yoz), deklarasyon
(açıklama, bildiri), demografi (nüfusbilim), demografik (nüfusbilimsel), depresyon
(çöküntü, bunalım), detant (yumuşama, gevşeme), detay (ayrıntı), distribütör (dağıtıcı), eksper (uzman), eksport (dışsatım), enfeksiyon (bulaşım), enternasyonal (uluslararası), etik (töre, törebilim), fanatik (bağnaz), fanatizm (bağnazlık), faktör (etken
,etmen), form (biçim), formalist (biçimci), fotokopi (tıpkıçekim), fultaym (tamgün),
galaksi (gökada), heterojen (ayrışık), hijyen (sağlıkbilim), hijyenik (sağlıksal), ideal
(ülkü), idealist (ülkücü), idealizm (ülkücülük), idefiks (saplantı), imaj (imge), ironi
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(alaysama), izolasyon (yalıtım), koloni (sömürge), kompütür (bilgisayar), konkre
(somut), komünikasyon (iletişim), konsept (kavram), konser (dinleti), kontekst (bağlam), kontrat (sözleşme), kontrol (denetleme), koordinasyon (eşgüdüm), korner (köşe), kriter (ölçüt), kriz (bunalım), kronik (süreğen), kronoloji (zamanbilim), kronometre (süreölçer), kupür (kesik), lider (önder), materyal (gereç), mesaj (ileti), metot
(yöntem), mizanpaj (sayfa düzeni), monoton (tekdüze), montaj (kurgu), narkotik
(uyuşturucu), nasyonel (ulusal), nasyonalist (ulusçu), natürel (doğal), nüans (ayırtı),
objektıf (nesnel), obstrüksiyon (engelleme), optimist (iyimser), otobiyografi (özyaşamöyküsü), otonom (özerk), otonomi (özerklik), pakt (anlaşma) pasif (edilgen), plasman (yatırım), plüralist (çoğulcu), primitif (ilkel), problematik (sorunsal), program
(izlence), promosyon (tanıtım), proses (süreç), prospektüs (tanıtmalık), provokasyon
(kışkırtma), provokatör (kışkırtıcı), radikal (köktenci), radikalizm (köktencilik), randıman (verim), rantabl (verimli), reaksiyon (tepki), sabotaj (baltalama), seksiyon
(bölüm), seksüel (cinsel), sembol (simge), senkron (eşzamanlı), sentez (bireşim), sirküler (genelge), sistemli (dizgeli), sosyalizasyon (toplumsallaştırma), spekülatif (kurgusal), spekülatör (vurguncu), sübjektif (öznel), teori (kuram), teorik (kuramsal),
transformasyon (dönüşüm)... gibi.
Hürriyet, Milliyet ve Sabah’ın (verdikleri eklerle birlikte) bir haftalık sayılarını
tarayarak saptadığımız bu sözcükler, gazete ve haber dilindeki belirttiğimiz yönsemeyi, batı kökenli sözcükleri kullanma özentisini sınırlı da olsa örneklendiriyor.
Bunlardan kurtulmanın yolu Türkçe düşünmek, düşünceyi Türkçe sözcüklerle anlatmaktır.
Gazete ve dergilerin dilinde görülen bir başka özensizlik de sözcükleri yanlış anlamda kullanmadır. Bilindiği her sözcüğün bir ya da birkaç anlamı vardır. Bir sözcüğü seçip kullanırken bu anlam inceliklerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Şu
örneğe bakalım: “Devletin kendi ekonomisini dış yardımlara bağlaması, ekonomik
hareket serbestîsinin kaybolmasını sağladı.” Tümcede “sağlamak” sözcüğü yanlış
anlamda kullanılmıştır; çünkü “sağlamak” elde edilmek istenen şeyi olumlu bir sonuca ulaştırmaktır. Buradaysa istenmeyen, olumsuz bir sonuç çıkmıştır ortaya. Böyle
olunca istenmeyen sonuç için “sağlamak” denmeyeceğinden bunun yerine “doğurdu”
ya da “ yol açtı” sözcükleri kullanılmalıydı. Benzer bir yanlışı şu tümcede de görüyoruz: “Çevresinde son derece dürüst ve güvenilir biri diye tanınan ...ın Eskişehir’deki
senet çek mafyası olaylarına adının karıştığı savunuluyor.” Bildiğimizi gibi “savunma” bir saldırıya karşı koyma ya da bir düşünceye karşı çıkmadır. Tümcedeyse böyle
bir durumdan söz edilmiyor. “Savunmak” yerine “iddia etmek” ya da “öne sürmek”
demek gerekirdi. Şu tümce de aynı türden bir yanlışı içeriyor: “Dün gece sabaha karşı gerçekleşen trafik kazasında yedi kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.” Tümcede “ger852
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çekleşme” sözcüğü yanlış anlamda kullanılıyor. Önceden planlanan bir tasarı ya da
düşünce gerçekleştirilir. Trafik kazası için böyle bir şey söz konusu olamaz. “Gerçekleşen” yerine “meydana gelen” denmeliydi.
Bu türden yanlışların değişik örnekleriyle gazete ve dergilerde karşılaşabiliriz
sıkça. Değindiğimiz gibi bu tür yanlışlar belirtilmek istenen düşünceyi eksiksizce
karşılayacak sözcüğü seçememekten, bir başka deyişle sözcüklerin anlamlarını karıştırmaktan kaynaklanıyor. Yazılarımızı oluştururken sözcük seçimine özen göstermeliyiz.
Sözcükleri seçerken bir tartımdan geçirmeme, anlatılmak istenenin tam olarak anlatımını engellediği gibi gereksiz sözcüklerin kullanımına, yinelemelere de yol açar.
Şu tümcede olduğu gibi: “ Bankadaki mevcut sekiz görevlinin ayrı ayrı ve tek tek
ifadelerine başvuruldu.”“Bankadaki” sözcüğünden sonra “mevcut” sözcüğünün kullanımı gereksizdir. Bunun gibi “ayrı ayrı” ve “tek tek” ikilemeleri de aynı anlamdadır. Bunlardan biri kullanılmalıydı.
Sözcükleri anlamlarına göre seçmenin, gereksiz sözcük kullanmadan kaçınmanın
yanı sıra bunları işlevlerine göre tümcede yerli yerinde kullanma da çok önemlidir.
Sözgelimi, “Maliye eski Bakanlarından...’in alınan son kararlarla ilgili görüşlerini
sorduk. “Tümcede “eski” sözcüğü yerli yerinde kullanılmamıştır Söylemek fazla
Türkçede “maliye bakanı” gibi bir tamlama bir sıfatla nitelenmek istenirse sıfat tamlamanın başına gelir. Bu nedenle “maliye eski bakanı” değil, “ eski maliye bakanı”
denmeliydi. Aynı yanlışı “sayın” sözcüğünün şu kullanımında da görüyoruz: “Prof.
Dr. Sayın... düşüncelerini şöyle sıraladı.”
Sözcüklerin tümcedeki yeri çok önemlidir. Tümcenin açıklığı, anlaşılırlığı buna
bağlıdır büyük ölçüde. Bir sözcük ya da sözcük öbeğinin yerinde kullanılmayışı yüzünden tümce açıklık niteliğini yitirebilir. Şu tümcede olduğu gibi: “Başbakan ve
beraberindeki heyet, bir hafta içinde petrol üreten dört Ortadoğu ülkesini ziyaret edecek.” Tümcede “bir hafta içinde” sözcükleri kendi yerinde kullanılmamıştır. Bu yüzden “ziyaret” mi hafta içinde yapılacak, yoksa “petrol” mü çıkarılacak anlaşılmıyor.
Söylenmek istenense şu: “Başbakan ve beraberindeki heyet, petrol üreten dört Ortadoğu ülkesini bir hafta içinde ziyaret edecek.”
Sözcüklerin tümcedeki yeri kadar onların anlamca da birbirini bütünlemesi, birbiriyle çelişmemesi de önemlidir. Gazete ve dergilerde görülen bir yanlış türü de budur: Anlatımda anlamca çelişen sözcükler kullanma. Şu tümcede görebiliriz bu tür
yanlışlığı: “İtalyan savunma bakanı, ( Filistinli korsanlarca kaçırılan İtalyan yolcu
gemisi için) kesinlikle askeri bir çözüme başvurulmayacağını umduğunu belirtti.”
Tümcede bir çelişme var. “Askeri çözüme başvurulmayacağı” kesinlik taşıyorsa bu
umulmaz; çünkü “ummak”da olasılık vardır. Şöyle de denebilir, umulan bir şey kesin
Gazeteciler Cemiyeti

853

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Basında dil ve anlatım sorunları

olmaz. Şu tümce de sözcüklerin anlam çelişmesinden kaynaklanan benzer bir yanlışlığı içermektedir: “Bundan aşağı yukarı tam bir hafta önce büyük bir sel felaketine
uğrayan kasabanın sokaklarındayız.”
Özensizliğin yol açtığı yanlışlardan biri de tümcenin öğeleriyle ilgilidir. Tümceyi
oluşturan öğelerden biri (özne, yüklem, ya da tümleç) atlanıyor çoğu kez. Bu yüzden
de anlatımı ve yapısı bozuk tümceler çıkıyor ortaya. Şu tümceye bakalım bu açıdan :
“Türk vatandaşının en büyük güvencesi basındır ve ondan çok şey beklemektedir”.
Görüldüğü gibi burada birbirine bağlı iki tümce var. Birinci tümcenin öznesi “vatandaşın güvencesi”dir; yüklemi de “basındır”. Oysa ikinci tümcenin öznesi atlanmıştır; yüklemiyse “beklemektedir” Bu yüklemin öznesinin “vatandaş” olması gerekirdi. Ancak birinci tümcenin öznesi olan “vatandaşın güvencesi”ne bağlanmış, sanki
“basından bekleme işini” vatandaş değil de, vatandaşın güvencesi yapıyor.
Özne yanlışları gibi tümleç eksikliğinden doğan yanlışlar da çok yaygın. Genellikle bunlar birden çok yüklemli bileşik tümcelerle sıralı ve bağlı tümcelerde görülüyor daha çok.
Başka başka tümleçler alması gereken yüklemler birbirine bağlanırken bu yüklemlerden birinin aldığı tümlecin öteki yüklemleri de tümlediği sanılıyor; yanlışlık da
buradan doğuyor işte: “Öğrenciler, Ümitköy Huzurevi’ndeki yaşlıları ziyaret ederek
güzel bir gün yaşattılar.” Tümcedeki yanlışlık, “ziyaret ederek” yüklemiyle “yaşattılar” yükleminin aynı tümlece, yaşlıları tümlecine, bağlanmasından doğuyor. “Yaşlıları ziyaret etmek” denir; ancak “yaşlıları güzel bir gün yaşattılar” denmez. “Güzel
bir gün”den önce “onlara” tümlecini koymak gerekirdi. Benzer bir yanlışı şu tümcede de görebiliriz: “Erkeklere öfke veren, aşağılık duygusuna düşüren sebeplerin derinine inelim.”
Gazete ve dergilerde görülen dil ve anlatım yanlışlarını bütün türleriyle burada
inceleyerek gösterecek değiliz. Şunu vurgulamak istiyoruz: İster kısa oylumlu bir
haber metni yazalım, ister uzun soluklu bir düşün yazısı ya da röportaj, sözcükleri
seçerken, bunları tümceleştirirken özen göstermemiz gerekir. Yazmak, sözcükleri
özenle seçmeyi, yapısal ve anlamsal yönden bir tartımdan geçirmeyi zorunlu kılan
bir eylemdir. Dil yanlışları, anlatım pürüzleri içeren haberler, yazılar genellikle böyle
bir tartımdan geçirilmeden “çala kalem” ya da “çala tuş” yazılanlardır.
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çinde yaşadığımız çağa kültürel niteliğini görsel kültür kazandırmaktadır. Bu kültürün can damarını imgelerin dolayımından geçerek ticari değerini artıran ürünler
ve insanlar oluşturmaktadır. Bu anlamda imgelerle donanmış toplumlarda yaşıyoruz.
Vakko ya da Beymen Kadın ve Erkek’i yukarıdaki yaşam mekânlarından bakışlarıyla
bizi sürekli kendilerine bakmaya davet ediyor. Şıklık, lüks ve karşı cinsin markayla
bütünleşmiş cazibesi. Sanki gitgide daha fazla hemen her yanımızda bize doğrudan
hitap edip, bizi kendisiyle diyaloga çağıran reklam imgeleri var. Sokaklar, binalar ve
gitgide yaygınlaşan bir biçimde toplu ya da özel taşıma araçları reklam evreninin
imgelerini bize yöneltiyor, getiriyor; onların deviniminde onlarla birlikte kent sokaklarında biz de deviniyoruz. Stroer firmasının reklam panoları en yeni ve uçucu fikirlerle tasarlanmış ya da herhangi bir görsel güzelliğe sahip olmayan reklamlarıyla her
an karşımızda beliriveriyor, istesek de istemesek de. Vakko ve Beymen Kadın ve
Erkek’inin tam aksi yönünde duran bir başka reklam afişini örnek verebiliriz: Media
Markt mağazasının açılışını duyuran reklam afişinde Yavuz Bingöl’ün mahalle külhanbeyi rolünde bizi duruşuna ve bakışına davet etmesinde olduğu gibi.
Reklamların kendine özgü görsel kodları hiç de masumane, durduğu yerde bize
bakmakla yetinmiyor, doğal olarak. Ticari mantığın tüm yaşamı bu şekilde kuşatışı
aynı zamanda görselin en popüler iletişim aracı televizyon ile de günlük yaşamımızın
en mahrem yerlerinde ve uzamlarında bizi bizden yapmaya devam ediyor. Televizyon halka halkı anlatmak için tüm günlük yaşamı görülebilirin ve görselin koduna
böyle tercüme ediyor. Televizyon izdivaçlar düzenliyor, evlenmek isteyenler artık
onun aracılığıyla dünya evine giriyor. Ama bunun yanı sıra herkes birbirinin evine
“Yemekteyiz” ile de giriyor: Komşu gibi ağırlanırın parodisi böyle yaşam buluyor,
ama herkesin gözü önünde misafir ağırlamak misafirperverliğin başka kavranışlarını
da harekete geçirir. Günlük yaşamın “dedikodulu” ilişkileri birden insan ilişkilerinin
tek koduna dönüşür. Ünlü deyişin de ifade ettiği gibi “Üzüm mü yenir bağcı mı dövülür” pek anlaşılmaz. Ya da “ye kürküm ye” ifadesinde somutluk kazanan toplumsal eleştirinin yerini başka bir şey almıştır. Her şey görselin diline böyle soyutlanıp
kalırken, iletişim araçlarının bildiğimiz klasik işlevi de bundan payını alır. Başka bir
deyişle her şeyin seyir olmak zorunda olduğu medya evreninde, egemen yapı artık
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iletişim araçlarının klasik bilgilendirme işlevini günden güne geri plana iten bir dönüşüme uğramaktadır. Bunu sadece görsel iletişim araçlarında görmeyiz. Yazılı iletişim araçları da bu yasaya uymak zorunda kalmıştır. Gazeteler de normal akışın dışına çıkan ve varlıkların var oluş şeklinde bir kopuş yaratan olaylara öncelik vermeye
başlar.1 Olağanüstü olduğu yargısına varılan haberler hem görsel hem de yazılı basının konusu haline gelir: Başka bir deyişle kendilerine görsel ve seyirsel alanda yer
açılmasını hak ederler. Enformasyonel ve seyirsel olanın düzeninde kayıtlanabilmek
için hep “beklenmedik olanın” beklentisini yaratmak gerekmektedir. Bu beklenti
yaratma ustalığının diğer ifadesi Jean Baudrillard’a göre, iletişim araçlarının, ölümlerden, tecavüzlerden, cinayetlerden ve devrimlerden hep günlük yaşamın kendi
içindeki dinginliğini yeniden üretmek için bahsetmek zorunda olmasıyla bağlantılıdır
(1970:148). Adliye haberciliğinin esas konuları artık iletişimin esasını oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda simülasyon, yeniden çevrimleme, güncellik ve ambiyans oluşturma gibi terimlerle kendisini dışa vuran bir iletişim etkinliği yapısıdır.
Ambiyans ve güncellik televizyon aracılığıyla örneğin siyasetin yanı sıra siyasetçilerin de oluş biçimini seyirsel ve görsel kılar. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir
eğilim bunun açık göstergesidir. Karşı kamplardan siyasetçiler meslekte yıllanarak
deneyim kazanmış popüler gazetecilerin “hakemlik” yaptığı canlı yayın programlarıyla haklı ya da haksız, iyi ya da kötü olduklarını ve siyaset yapma etiğine sahip
olup olmadıklarını “halkla” ya da daha uygun bir tabirle izleyiciyle paylaşmaktadırlar. Televizyon bu anlamda siyaset yapmanın ve siyasetçi olmanın tanımlarını da
belirleyen bir iletişim aracına dönüşmüştür. Başka bir deyişle, bir milletvekilinin
diğerini ya da belediye başkanlığına aday bir siyasetçinin halen belediye başkanlığı
yapmakta olan siyasetçiyi düelloya davet ettiği ve meydan okuduğu yer artık televizyondur.
Medya ticarileştikçe gösterinin ayrıcalıklı mekânı haline daha fazla gelmeye başlamıştır. Çünkü gösteri toplumunun en ayrıcalıklı öğelerindendir de. Medya dünyayı
imgelere dönüştürüp, gösterinin olmazsa olmaz aktörlerini bizimle tanıştırır. Günümüzde haber de her geçen gün biraz daha fazla görselleşip seyirselleşiyor. Bu seyirselliğe ve görselliğe haber üretim süreçlerinde çalışan gazetecilerin bizzat kendi imgelerini medyatik bir şekilde oluşturma çabası da dâhil olmaktadır.
İletişim alanında yapılan çalışmalarda siyasi söylemin çözümlenmesi genellikle
siyasi haberi de seyirsel ve görsel kılan medyanın işleyiş yapısı dikkate alınmadan
yapılmıştır. İfade etmek istediğimiz, artık siyasi olan ile medyatik olanın iç içe geçmiş olmasıdır. Bu iç içelikte, çağın egemen yapısının asli unsuru olan toplumsalın ve
1
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kişiselin kitle iletişim araçları ile aracılanmış olmasının belirleyici olmasıdır. Kitle
iletişiminin biçimsel, toplumsal ve kültürel yapısı hem iletişim pratiğine (pratiği taşıyan araca) hem de diğer toplumsal pratiklere nüksedip onları son kertede belirlemektedir.
Aslında iletişim bilimleri alanında siyasal iletişim başlığı altında gündem hazırlama tezi ve sessizlik sarmalı gibi kavramsal çerçevelere dayalı olarak haber ve siyaset ilişkisi hep sorgulanmıştır. Aynı çizgide seçim kampanyalarının başarısında iletişim araçlarının rolü ve oy davranışındaki etkisi hep sorgulamalara konu olmuştur.
Ayrıca iletişim araçları sahipliğinin ekonomik ve politik perspektiften sorgulanmaları
da bu alanda önemli bir yer tutar. Son yıllarda, kamusal alanın siyaset-dışılaşmasında
iletişim araçlarının önemli bir etken olduğu da üstünde durulan konular arasında yer
almaktadır. Bunun yanı sıra, çağımız başka tür siyasileşmelerin de tanığıdır. Çağımızda yeni iletişim teknolojileri ve sunduğu toplumsallaşma fırsatları siyasetin sadece organik siyasi yapıların (merkezi ulus devlet, siyasi partiler, seçimler, seçmenler,
seçim sistemleri) işi olmadığını sıkça gözler önüne sermektedir. Hücresel siyasi yapılanmaların yeni iletişim biçimleriyle yarattıkları alternatif siyaset(ler) de siyasi pratiği yeniden biçimlendirmektedir (Appadurai, 2008:34-35).
İmgelerin böylesine bizi kuşatmış olmasının bariz örneklerini serimlemek istedik
buraya kadar. Ancak Guy Debord’un da yukarıda alıntıladığımız metninde vurgulandığı şekliyle imgelerarasılıktan geçerek seyirselleşmek ve görselleşmek günümüzde
varoluş kodumuza dönüştü dediğimizde, sadece imgelerle kuşatılmış olmanın ötesinde bir şeyler söylüyor olabilmemiz gerekir. İnsanın insan olarak kendisi, diğerleri ve
dünyayla ilişkisinin merkezinde yer alan siyasiliğin, siyasi ve yurttaş olmanın, siyaset pratiklerinin ve sorunlarının anlam bulduğu mekân-uzam olarak medya-habersiyaset ilişkileri de dönüşüme uğramıştır. Sözünü ettiğimiz koda uyar ya da uyarlanmış hale gelmiştir. Nasıl kesintisiz haber kanalı CNN Türk’te haber artık “her evde
bir haber var” tınısını taşır hale gelmiş ise, aynı şekilde her siyasetin de haber olabilmek için hikâyeleşme buyruğuna uyması gerekmektedir (Tutal, 2006a:171). Türkiye ilk özel televizyonlar ile başlattığı “siyaset meydanı” tartışmalarıyla bu buyruğa
daha 1990’lı yılların başında kucak açmıştır. Aslında hikâyenin başlaması için start
hem sıradan yurttaşlar için hem de sıra dışı temsilcileri için aynı anda verilmiştir.
Fransa’daki benzer bir eğilimin, yani “siyasi içerikli haber söyleminin 19. yüzyılın
popüler kitle basınının üslubunu miras aldığının” da altını bu arada çizebiliriz (Tutal,
2006:30). Doğal olarak iletişim bilimciler olarak, öykü ve hikâyenin popüler kültürün can damarını oluşturduğunu ve bunun insanlığın çok eski çağlarından bu yana
icat edilmiş olduğunu da biliriz. Yukarıda belirttiğimiz anlamda Jean Baudrillard’ın
1970’li yıllardan bu yana işaret ettiği yeni bir şey söz konusu bugün.
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Siyasetin oyun kurallarını bile medyanın belirlediği çağımızda medyanın ürettiği
söylemi analiz etmek, kendini her geçen gün biraz daha fazla dayatıyor. Sanıldığının
aksine, bu hiç de basit bir uğraş değil. Örneğin, siyasi söylemi analiz etmek, medyanın söylemini analiz etmekten görece daha kolaydır. Siyasi söylemin, iktidarla ve bu
nedenle de manipülasyon ile doğrudan doğruya bağlantılı olduğu açıkça ortadadır.
Oysa medya dünyası, kendisini iktidara ve manipülasyona karşı tanımlar. Bu en
azından ideal olarak böyledir.
Medyanın iktidar karşısındaki eleştirel konumu her ne kadar yadsınamaz bir olguysa da, bu iddianın yanlışlığını değil, aksini kanıtlayacak pek çok şey vardır. Sözgelimi, siyasetçiler medyayı kamuoyunu manipüle etmek için kullanır; aynı şekilde,
medya bilgilendirdiğini varsaydığı kamuoyunu siyasetçilerin çıkarları doğrultusunda
“bilgilendirmekten” kaçınmaz. Bu iki örnekte, siyasetçilerin ve gazetecilerin okuryurttaşın doğru bilgilenmesi kaygısıyla hareket etmedikleri açıkça ortadadır. Üstelik
medya, kendisini dördüncü güç olarak tanımlayıp (bu, toplum genelinde de takdir
edilen olumlu bir nitelemeye bile dönüşmüştür), kendisine isnat ettiği bu güçle kamuoyu yararına iktidar kertelerini denetlediğini iddia eder. Oysa yurttaş, medyada
temsil edilme tarzı ve medyanın üzerinde yarattığı tutkusal/coşkusal etkiler nedeniyle
sanki medyanın tutsağı gibidir.
Her şeyin medyatikleştirilmesi öğrenmeyi ve farkına varmayı sağlasa bile, örneğin televizyon haberleri “salt heyecana dayalı bilgiyi görüntüyle verir... Ancak, haber
mantığı reklam mantığı değildir. Birinin mesajı sadeleştirmesi ‘gerekirken’, ötekinin
buna hakkı yoktur.” (Boniface, 1997:35, 37). Türkiye’de yazılı basın haberciliğinin
fotoğraf kullanımı, haberin sadeleştirilmesi ve heyecanı körükleyen bir üslubun kullanılması açısından televizyon haberciliğinden çok da farklı olmadığı söylenebilir.
Türk yazılı basınının en popüler örneklerinin fotoğraf saplantısını bir kenara bıraksak
bile, en fazla tiraja sahip, “ciddi” sayılabilecek gazetelerin ilk, ikinci ve son sayfalarındaki fotoğrafların işlevlerinin bilgilendirme y a da haberin inandırıcılığını desteklemek olduğunu söylemek zordur.
Gazetelerde fotoğraflar, yazılı metinlerden daha fazla yer kaplar. Yazılı metinlerin başlıkları da dâhil olmak üzere iri puntolarla basılıyor olması, yazılı metne ayrılan yeri daha da daraltır. Üstelik özel televizyon kanallarının çoğalması ve yazılı basınının bu kanallarla girdiği ilişkiler nedeniyle, yazılı basın televizyondaki akşam
bültenlerinde verilen haberleri yineler hale gelmiştir. Bu, bize televizyon haberciliğinin egemen biçim haline geldiğini gösterir. Üstelik televizyon haberlerinin gitgide
eğlence programlarına benzediği saptaması dikkate alındığında (İnal, 2001:257), haberin bir boş zaman etkinliğine, eğlenceye dönüşmekte olduğu saptamasını yapabiliriz.
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Bu bağlamda medyanın işlevi ve söylemi konusunda birbirini tanımlayan üç saptama yapabiliriz: Medya bir iktidar kertesi değildir ya da olmamalıdır, manipüle ettiği kadar manipüle edilir ve toplumsal gerçeklikte olan biteni aktarmaz, aksine kamusal alana ilişkin kendisinin oluşturduğu bir vizyonu dayatır (Charaudeau, 1997:7-9).
Bu üç saptamayı aşağıda sırasıyla ele alacağız. Bunu yaparken, öncelikle günümüz
Türk basınında “eski ve yeni gazeteciler ayrımı”nın ne anlama geldiği ele alınacaktır.
Bununla bağlantılı olarak köşe yazarlarının “haber ve yorum” hakkındaki düşünceleri tartışılarak, gazetecilerin haberi seyirselleştirirken kendilerini seyirsel aracılığıyla
nasıl “bireyselleştirdikleri” ya da kendilerini bireyselleştirirken nasıl dokundukları
her şeyi seyirselleştirdikleri üzerinde durulacaktır.
Medya iktidara yabancı değildir
Medya iktidara hiç de yabancı değildir. Ama buna karşın, bir iktidar mercii de
değildir. İktidar bir kişiye değil, kişinin içinde bulunduğu kuruma ait bir iktidardır.
Bu kurum, toplumdaki bireylerin davranışlarını yönetme ve etkileme kapasitesine
sahip olmak ve bunu yapabilmek için de baskı aygıtlarına ve baskının meşrulaştırıldığı yasalara/kurallara sahip olmak zorundadır. Oysa medya ve gazeteci kendilerini
iktidarın karşısında konumlandırırlar ve hiçbir davranış kuralına, yasaya ve yargılama yetkisine sahip değillerdir. Aksine, meşruluklarını, vaat ettikleri iktidar eleştirisi
üzerine kurarlar.
Bu anlamda, medya dördüncü güç hiç değildir. Ancak, “toplumsal mekânlar ve
öncellikle de siyasi, ekonomik ve entelektüel alanlar üstünde uygulanan belli bir iktidar biçimine sahiptir. (Champagne, 2000:11). Bir görüşe göre medyanın sahip olduğu güç diğer tüm toplumsal güçler tarafından tanınır: “Tüm diğer toplumsal güçlerin,
medyayı “bağımsız bir güç olarak dikkate almaları -onunla iyi geçinmeleri, isteklerini karşılamaları gerektiğine inanılmaktadır.” (Alemdar, 1999:18).
Medyanın dördüncü güç olarak görülmesinin nedenini bu saptamada açıkça görürüz: Kendisini iktidara yöneltmeyi vaat ettiği eleştirel konumla meşrulaştıran medya,
bir manipülasyon/şantaj ve promosyon aracı olarak işleyebildiğinden olsa gerek ki,
diğer toplumsal güçler medyayla “iyi geçinmeleri gerektiğini” düşünürler. Örneğin
Mehmet Ali Kışlalı 27 Aralık 2008 tarihli Radikal’de yayımlanan köşe yazısında
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e önerilerde bulunur. “İtibar Kazanma Şansı”şeklinde
bir başlık taşıyan yazı da gazetecinin Cumhurbaşkanı’na davranış öğütleri verdiğini
görürüz. Gazeteci bir yandan kurumsal saygınlık yanlısıdır, bunu özellikle de Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı söz konusu olduğunda yazılarında açıkça
dile getirir. Kışlalı, Cumhurbaşkanı’nı iletişim araçlarının duyarlılığını dikkate almaya davet ederken, onu “beceriksiz olmakla” ve işgal ettiği kurumun gereğini yerine
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getirememekle açıkça itham etmektedir:
“Abdullah Gül’ün bulunduğu makamda, göreceli de olsa, itibar kazanması için
önüne iki fırsat çıkmış bulunuyor. Bunlardan biri; İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörünün saptanması konusundaki yetkisini kullanması... Diğeri, kendilerine ‘Aydınlar grubu’ denen gurubun Ermenilerden özür dilemeleri girişimiyle ilgili tavrını
aydınlığa kavuşturmasıyla ilgili... (...). Erdoğan’ı da çileden çıkaran talihsiz ve beceriksiz açıklamayı görece düzeltme gereğini duymalıdır. Hiç olmazsa ‘Annesinin
Ermeni kökenli olduğu bilinmektedir’ iddialarına dayanarak, ‘Cumhurun Cumhurbaşkanı olsun, etnik kökenin değil’ yaklaşımı medyada yer bulurken, Gül’ün
daha dikkatli davranması gerekmez mi?”
Hem gösteri dünyasının yıldızları hem de toplumdaki önemli iktidar konumlarını
işgal edenler medya ile iyi geçinmeleri gerektiğini düşünürler. Ama iletişim araçlarının bizzat kendileri de bunu sıkça iktidar konumundakilere karşı koz olarak kullanırlar. İtibarlı olmak, itibarını korumak bugün iletişim araçlarının verip alabileceği bir
hakka dönüşmüştür sanki. Bu itibar ve tanınmışlık baskısı genel olarak kendisini
başka medyatik oluş biçimlerinde de hissettirir. Başbakan eşinin giyim tarzı da medyatiktir, siyasetçilerin gafları da. Ayrıca onların seyirsel medyatikliği yapısal niteliğini, kesintisiz canlı haber yayını kanalı NTV’nin “Haydi Gel Bizimle Ol” formatındaki magazin programlarının varsaydığı seyirselin kodlarından (hemen her şeyden
biraz; biraz fizik biraz zihin, ama zihin hep fiziğin ağır bastığı hızda düşünsün kodu)
alır.
Dolayısıyla içinde yaşadığımız zamansal uğrakta, medyanın sahip olduğu baskı
gücü, toplumsal katmanların tümü üzerinde tarihte hiç görülmemiş bir biçimde artmıştır. Yazılı ve görsel basının sahip olduğu baskı gücü aslında, hem gazetecilik
mesleğinin etik kurallarıyla hem de basın özgürlüğüyle çelişen bir güçtür. Medya
tüm diğer toplumsal katmanlar üzerinde hükümranlık kurmaya çalışmaktadır
(Lemieux, 2000:57). Fransa’daki toplumsal aktörler, yazılı ve görsel basının sahip
olduğu gücün büyüsüne kapılarak artık yaptıklarıyla değil, medyanın kendilerine
sağlayacağı popülerlikle ön plana çıkmanın yollarını aramaktadırlar. Bunda, yetmişli
ve doksanlı yıllar arasında mesleğe adım atan gazetecilerin “şok eden” ya da “tabuları yıkan” konuları haber konusu olarak seçmeleri büyük bir rol oynamıştır. Mesleki
kariyerine daha erken dönemlerde başlamış ve statüye ilişkin oydaşımlara saygı duyulması gerektiğini düşünen gazeteciler bu yeni gelişmeler karşısında kendilerini
rahatsız hissederler. Yeni gazetecilerin son derece rahat olmaları, müstehcen sözcüklerin bol olduğu bir dil kullanmaları, hiçbir otoriteye saygı duymamaları, özel alandaki cinselliği ya da şiddeti açıkça kamusallaştırmaları eski gazeteciler tarafından
şiddetle eleştirilir. Araştırmacı gazetecilik ya da gazetecilerin gizli kamera kullana860
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rak, kimliklerini gizleyerek yaptıkları haberler ile realite show’lar yeni gazeteciliğin
yarattığı türlerdir. Bu türler, meslek etiği ve kamusal ahlâk alanında sapmalar yaratır.
Bu anlamda gazetecilere yöneltilen en sık eleştirilerden biri, genellikle sorumsuzlukları hakkındadır. Sözgelimi, gizli bilgilerin açıklanmasının bu gazeteciler için hiçbir
öneminin olmadığına dikkat çekilir.
Basının böyle davranması, örneğin ordu mensupları gibi oldukça hiyerarşik bir
dünyada yaşayan kesimlerin basından yararlanarak kendilerini boğan hiyerarşiyi altüst etme girişimlerinde bulunmasına yol açar. Böylece, hiyerarşik bir yapı basın aracılığıyla kamusal alanda tartışma konusu haline gelir. Genel olarak eleştirilen, Fransa
örneğinde örgütlü modernliğin kriziyle birlikte gazetecilerin neredeyse tüm toplumsal sektörleri kapsayacak şekilde ele geçirdiği her şeye müdahale etme ve her şeye
burnunu sokma iktidarıdır. Çağımızda farklı ülkelerin modernlik deneyimleri birebir
örtüşmemektedir. Ancak, bir Fransız araştırmacının Fransa örneğinde sözünü ettiği
eski ve yeni gazeteciler ayrımı ile bu iki türün gazetecilik anlayışları arasındaki farklılıklar, Türkiye için de geçerlidir. Türkiye de örgütlü modernliğin uğradığı dönüşümlere maruz kalmaktadır.
Günümüzde Taraf’ın varlığı ile daha da güncel bir görünüm kazanan kurumsal
toplumsal hiyerarşinin üst taraflarında konumlanan kurumlar ve mensupları hakkındaki haberler veya bu kurum ve çalışanlarının iletişim araçları ile ilişkileri (demeç
verip veremeyecekleri, basın açıklaması yapıp yapamayacakları, haber kaynağı olarak açıkça kullanılıp kullanılamayacakları) artık açıkça biçim değiştirmiştir. Birazdan sözünü edeceğimiz post modern darbenin yerini artık e-posta ile darbe almıştır
denilebilir. Ya da daha somut bir şekilde bu değişimin ne olduğunu, Radikal’ in 27
Aralık 2008 tarihli baskısında yayımlanan Cengiz Çandar’ın (ikinci kuşak gazetecilik
anlayışının temsilcisi olarak) köşe yazısıyla örneklendirebiliriz.
“Çoktandır varlığını unutmuştuk. Türkiye’nin önemli meseleleri konusunda
Genelkurmay’ın açıklama yapmasına alışık bir toplumuz biz. Genelkurmay açıklaması gelince, birçok insan o açıklamaya göre kendisini hizalar, birçoğu gönüllü
olarak hizaya girer.”
Bu tür vakaların Türkiye’nin 1990’lı yıllarla birlikte küreselleşmeye hem ekonomik hem de kültürel anlamda açılmasıyla başladığını söylemek yanlış olmaz. 1998
yılında yaşanan 28 Şubat sürecinde Genel Kurmay Genel Sekreteri olan Tümgeneral
Erol Özkasnak’ın Hürriyetköşe yazarı Sedat Ergin’e 28 Şubat hakkında yaptığı açıklamaların “demeç” olarak yayımlanması, basında eski gazeteciler ile yeni gazeteciler
ayrımını açıkça görünür kılan tartışmalara yol açmıştır. Radikal’de yazan Mehmet
Ali Kışlalı, emekli Tümgeneralin neredeyse tüm köşe yazılarına ilham veren nitelemesinin ardından Sedat Ergin’in gazetecilik anlayışıyla bağlantılı olarak 16 Ocak
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2001 tarihinde yayımlanan yazısına şu başlığı atar: “Asker demeç vermez”. Yukarıda
Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrı açıkça kurumsal-karşıtlıkla nitelenebilecek Kışlalı önce kendi mesleki deneyimine şu ifadelerle işaret eder:
“Kırk yıla yakın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konulan bir gazeteci olarak
izliyorum. Bu sırada yüzlerce subay ile konuştum. Bunlardan istisnai olarak, sadece kimi Genel Kurmay başkanının ve kuvvet komutanının ‘yazılmamak kaydıyla
demeç’ verdiğini gördüm.”
Bu açıklamaların ardından Kışlalı, herhangi bir gazetecinin rütbeli bir subayla
samimi konuşmalar yapabileceğini ve bu konuşmadan TSK’nın genel eğilimi üzerine
pek çok doğru şey öğrenebileceğini, ancak bu rütbeli subayın kurumsal hiyerarşi nedeniyle demeç veremeyeceğini belirtir. Kışlalı’ya göre, rütbeli subaylarla yapılan bu
tür özel görüşmelerin “demeç” olarak yayınlanması mesleki bir hatadır. Ancak, Kışlalı’ya göre, bu tür konuşmalardan elde edilen bilgiler haberde ya da köşe yazısında
kaynak belirtilmeden. Kaynağı güç durumda bırakmadan kullanılabilir. Örgütlü modernlik ve bu dönemin gazetecilik anlayışı, hiyerarşik yapılara duyulan saygıda somutlaşıyordu. Oysa günümüzde hiyerarşilere ve kurumsal statülere duyulan saygı,
yerini, tüm bunların sorgulanmasına bıraktı. Ayrıca 2000’li yıllardan günümüze geldiğimizde Hürriyet ile TSK mensupları arasındaki demeç verilir mi verilmez mi tartışması örgütlü modernlik savunucularının dayandıkları fikirlerin aksine gelişmiştir.
Ancak aynı olayın başka bir boyutu da var. 2001 yılı Ocak ayının ikinci haftasından itibaren bütün gazete köşe yazarları, “post modern darbe” nitelemesini büyük
keyifle kullanmıştır. Konunun önemi bir yana, emekli tümgeneralin adı, önce basın
çalışanları, ardından da okuyucular tarafından öğrenildi. Böylece, eski bir ordu mensubu da birkaç dakikalık starlıktan yararlanmış oldu. Bunda, basın mensuplarının
ilgisini çekecek bir ifadenin kullanılmış olması da önemli bir rol oynadı. İfade, en az
reklamların çekici dili kadar ve gazetecilerin kullanmaktan kıvanç duydukları kısa ve
özlü ifadeler kadar medyatik bir ifadeydi. Tıpkı s on günlerde, he m hukuki kurumlarca hem de güvenlik güçlerince yolsuzluklara ve yasa dı şı örgütlere karşı yürütülen soruşturmaların “Beyaz Enerji Operasyonu”, “Hayata Dönüş Operasyonu”vb.
gibi gazetecilerin kullanımına hazır, çekici ve çarpıcı sloganlarla adlandırılmasında
olduğu gibi. Alain Touraine’in (1992:274), “kitle iletişimi, siyasal ya da olaysal içeriği ne olursa olsun, doğası gereği önceliği iletişime, yani mesajdan çok etkiye verir”
şeklindeki tanısı bir kez daha doğrulanmış oldu.
Üstelik yukarıda söylediğimize geri dönecek olursak, iletişim araçlarının neyi haber yapacaklarının zamansal ve durumsal siyasi ve ekonomik duruşlarıyla bağlantılı
olduğunu da unutmamak gerekir. 21 Ekim 2007 tarihinde PKK’nın Türk ordusuna
karşı gerçekleştirdiği Dağlıca baskınının ardından, Türk silahlı kuvvetleri hem yazılı
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hem de görsel basındaki olayla ve olayı izleyen askeri müdahalelerle ilgili haber ve
görüntülerin tek kaynağı olmuştur. Bunun yanı sıra 27 ve 28 Ekim 2007 tarihlerinde
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlter Başbuğ’un ilki PKK konusundaki fikirlerini ikincisi Dağlıca baskınında yararlanan bir Asteğmen’i ziyaretini konu alan iki
“özel haber”in Hürriyet’te yer aldığını görüyoruz. Her iki haberin gazeteci olarak
muhatabı Enis Berberoğlu dur. İlk haberde başlık “Komutanım Ağlıyorum çünkü”
şeklindedir. Orgeneral Başbuğ’un ziyaret ettiği asteğmene ait sözler, bunlar. İlginç
olan bu haber bağlamında gazetenin fotoğraf üstüne koyduğu açıklamadır: “Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlter Başbuğ, dün ziyaret ettiği Dağlıca gazisi Asteğmen Hüseyin Deniz Durduran’ın hikâyesini anlatmak için Hürriyet’i seçti”. İkinci
haberde ise başlık “Paşa’nın iki sorusu” şeklindedir. Alt başlık “Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral İlter Başbuğ’un iki kritik sorusu var. Biri Türk ve dünya kamuoyuna, diğeri de Barzani ve Talabani’ye”şeklindedir. İletişim aracının ve gazetecilerin iktidar odakları ile ilişkileri ideolojik yapıların inşasındaki aracılıklarıyla dolaylı
olarak hep gündemde olsa da, tarihte günümüze ekonomik, siyasi ve askeri iktidar
kertelerinin sözcüsü olarak işlev görmüş olduklarını unutmamak gerekir. Post modern dönemler kimi katı kurumsal yapıları da medyatikleşmeye yöneltmiş bulunmaktadır.
Başka bir ifadeyle, günümüzde. Guy Débord’ un deyimiyle her şey medya tarafından seyirselleştiriliyor ya da bu öyle bir durum ki seyirselliğin ve görselliğin koduna uymak gerekmektedir. Bu da her şeyi siyasi ya da ekonomik olarak sömürülebilir ve rasyonelleştirilebilir kılabilmektedir. Michael Henry (1987:163) bu durumu
şöyle değerlendirir: “Medya dokunduğu her şeyi kirletiyor. Medya önemli bir şeyle
karşılaşırsa -bir eser, bir kişi, bir düşünce- onu aktüaliteye dâhil etmekle bile tüm
ağırlığını yitirmesine neden oluyor”. Yazılı ve görsel basında, tanıtım ya da ticari
amaçlı propaganda yaygınlık kazanmaktadır. Medya, kullanım değerini değil mübadele değerini ö n plana çıkartarak haber yapmaya başlamıştır. Cennetimsi bir yer bir
kez medyatikleştirildikten sonra turistik bir klişeye dönüşmektedir. İnsani amaçlı bir
yardım, kameralarla aktarıldığı andan itibaren, yardımı yapanın kişisel olarak popülarite kazanmasının aracına dönüşmekte gecikmemektedir. Ne kadar tarafsız olursa
olsun herhangi bir haber, bir reklam etkisi yaratmaktadır. Medyanın bir olaydan reklamını yapmadan söz etmesi bile, konunun ticari olarak kullanılmasını beraberinde
getirmektedir. Herhangi bir gösterinin yazılı ve görsel basın tarafından izlenmesi ve
aktarılması, gösterinin siyasi açıdan etkinliğini artırıp, başarı elde etme şansını yükseltmektedir. -Edebiyatçının en iyisine de akademisyenin en yeteneklisine de, onların
kendi söylem evrenlerine girme yeteneğine sahip olup olmadığına göre karar veren
gazeteciler olmaya başlamıştır. Pierre Bourdieu, 1995 yılında Telerama dergisinde
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yayımlanan bir söyleşide, gazetecinin “Var olmak için radyo ya da televizyona çıkmak mı gerekmektedir?”şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verir: “Günümüzde hiç kimse medyanın desteği olmadan bir eylem başlatamaz. İşte, bu kadar basit. Gazetecilik,
politik, bilimsel ya da entelektüel yaşamları en sonunda hükümranlığı altına aldı”
(1995:9). Bunun yanı sıra, bir yandan medya çalışanları bir yandan da üniversite dışında yazmakla uğraşanlar hep bir ağızdan “akademisyenlerin söyleminin ne kadar
ağdalı ve anlaşılmaz” olduğunu söylemeye başladılar. Söylemlerin geniş kitlelerin
anlayacağı şekilde formülleştirilmesi gerektiği medya tarafından dile getirilen bir
buyruktur. Ancak bu buyruk, Türkiye’deki kimi entelektüel çevrelerde de medyanın
talebinden biraz farklı bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Bu çevreler, belki de
medyanın sade ve anlaşılır, ama derinlikten yoksun buldukları söylemini derinliği de
olan basit ve anlaşılır bir söyleme dönüştürmeye çalışıyorlar. Benzer bir sorgulama,
ama biraz daha derinlikli bir şekilde Fransa’da da gündemde. Telerama’daki söyleşisinde gazetecinin, medyanın konuları basitleştirerek ele almasının en azından konunun anlaşılmasını sağladığını düşünerek Bourdieu’ye “ama sizin okunması gerçekten güç olan kitaplarınızı herkes anlayamaz” demesi üzerine Bourdieu şöyle yanıt
verir: “Hakikat karmaşık olduğunda ki genellikle de karmaşıktır, hakikati sadece
karmaşık bir tarzda dile getirebiliriz... Bizim işimiz, sadece yaygın görüşe ve toplumsal olarak kendi bakışımızı sınırlayan her şeye karşı değil, aynı zamanda genellikle bilimsel hakikatin saptırılarak yaygınlaştırılmasına hizmet eden dilden farklı bir
dil kullanmaktır” (1995:12).
Medyanın kamusal eylem alanını yapaylaştırması nedeniyle, hemen her şey gibi
bir hizmet olan siyaset bir gösteriye, şova ve sahneye konulan bir eğlenceye dönüşmektedir. Siyasetçiler düşüncelerini derinleştirmek yerine, medyanın ilgisini çekeceği düşünülen, üzerinde önceden çalışılmış söylemler üretmektedirler. Amaçları sözlerinin gazetelerde yer alması, mümkünse manşetlerde kullanılması, böylece kendi
sözlerinin yorumlara neden olmasını sağlamaya çalışmaktır. Başbakan Tayyip Erdoğan 2008 sonu ve 2009 yılı başının önemli siyasi ve hukuki davası “Ergenekon” kapsamında bulunan silah ve bombalara işaret ederek, muhalefeti sıkıştırmak amacıyla
“ne bunlar harbe mi gidiyoruz ya” diyebilmektedir. Ya da İsrail saldırısı karşısında
Filistinlilerin Mısır’a çıkan bir tünel açmış oldukları haberi bağlamında gazetecilerin
bir sorusuna Başbakan söz konusu durumun Mısır’ı ilgilendirdiğini söylemek için
“Biz bu durumdan vazife çıkarmayız” diyebilmektedir. Siyasi söylem olabildiğine
popülerleşmiş üsluplarda ifadesini bulmaktadır. Aslında yoğun bir şekilde siyasetdışılaşmış kamusal ve toplumsal var oluş biçimlerinden söz edilmesine rağmen, popülerin tüm alanına siyasetin popülerleşerek girmesinden ya da popülerleşmenin siyasi alana nüfuz etmesinden aynı anda söz edilmesi gerekmektedir.
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Bu bağlamda aldığı biçimler ne olursa olsun iletişim buyruğunun eleştirel bir yönünün de olduğunu anımsamak gerekir. Bu buyruk, örgütlü modernliğin statüye saygı duyulmasına bağladığı iyi davranış ve toplumsal iletişim kalıplarını değiştirmeyi
hedef alır. Eski gazeteciler hiyerarşilere ve kurumlara saygıyı savunurken, yeni gazeteciler, kapalı kapılar ardındaki tüm fısıltıları bazen yerinde bazen de belli çıkarlar
için gün ışığına çıkarmaya çalışmaktadır. 70’li yıllardan itibaren örgütlü modernliğin
ahlak anlayışının uğradığı sarsıntıyla birlikte, bir iletişim ve şeffaflık zorunluluğu
ortaya çıkmıştır. Medyanın söyleminin temel öğelerinden biri, bu şeffaflık temasıdır.
Bu tema Milliyet’teki bir köşe yazısında şöyle ele alınır:
“Yolsuzluk ve rüşvet... Devlet adabı... Devlet ciddiyeti ya da ciddiyetsizliği...
Bin yılın birikimi olarak siyaset ve kamu yaşamını kaplamış olan kalın bir kir tabakası... Ve bu kirin nasıl temizleneceği... Bütün bunların büyük gürültüler çıkartarak, devlet, politika ve iş dünyasını fena halde sarsarak yaşandığı, tartışıldığı bir
dönemden geçiyoruz. Hayırlı bir altüst oluş bu! Ama sonu nereye varacak? Tünelin ucunda ışık gözükecek mi? Hukukun üstünlüğüne dayanan, yazılı ve yazısız
kuralları tıkır tıkır işleyen şeffaf bir devlet, toplum ve politika düzenimiz olabilecek mi?” (Cemal, 2001)
Bu köşe yazısında yolsuzluk ve rüşvet Devlet adabı ve ciddiyetinin, siyasi ve kamusal saydamsızlık siyasi ve kamusal şeffaflığın karşında konumlandırılır. Kirlinin
karşıtı temiz, karanlığın karşıtı saydamlıktır. Siyasi temsilcilerin temsil işlevlerini
Devlet adabına uygun bir şekilde yerine getirmeleri gerekliliği talebinde bulunulur.
Görüldüğü üzere, hiyerarşilerin ve kurumsal statülerin mutlak saygı duyulacak değerler olarak algılanılmaması, her zaman sadece var olan yapıların yerinden edilmesini amaçlamaz. Şeffaflık talebine yaslanılarak, otorite konumundaki ve yüksek
mevkilerde bulunan kişilerin bu mevkilerde yer almak için gerekli yetenek ve kapasiteye sahip olup olmadıkları yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlanır. Bürokrasiyi
veşirketleri çevreleyen kapalılık da böylece sorgulanır. Bunun bir sonucu olarak, tüm
kurum ve kuruluşlar iletişim buyruğuna boyun eğmeye ve hakikat sınavlarından
geçmeye çağrılır. Konuşmama, suskunluk ve medyaya açıklama yapmama gibi davranışlar, arkaik ve patolojik davranışlar olarak nitelenmeye başlanır.
Medya sadece haber kaynaklarının ve toplumsal aktörlerin kendisiyle konuşmasını ya da Devletin ve şirketlerin iletişim buyruğuna boyun eğmesini talep etmekle
kalmamaktadır. İletişim buyruğu, önce gazetecilerin cismen kendi köşelerinde görünürlük kazanmalarına da yol açıyor. Artık, görsel basının “haberciler” olarak adlandırdığı basın çalışanlarının dışında yer alan bir kategori olarak işlev gören köşe yazarları, köşelerine fotoğraflarıyla birlikte yerleştiler. B u fotoğrafların ortak paydası,
temsil ettikleri kişilerin yüzündeki gülümsemedir. Murat Belge’nin kinayeli, Mehmet
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Ali Kışlalı’nın çekimser tebessümü, Hasan Cemal’in uzaklara dalıp gitmiş gözlerinin
yansıttığı tebessüm, Güneri Cıvaoğlu, Hasan Bülent Kahraman, Umur Talu, Ertuğrul
Özkök ve İsmet Berkan’ın tebessümü kısmen aşıp, kahkahaya dönüştürülmeden
dondurulmuş gülümseyişleri. Köşe yazarlarının fotoğraflarını, yani fotoğrafların taşıdığı kendi imgelerini önemsedikleri oldukça aşikâr.
Daha 1950’li yıllarda C. Wright Mills, tecimsel mantığın egemen olduğu çalışma
toplumunda, kişilik piyasasının oluşmasının kaçınılmaz olduğunu söylemişti. “Satma, manipüle etme ve müşterilere hizmet etme sanatı, elsel becerilerin önüne geçtiğinde, çalışanın kişisel ve mahrem nitelikleri tecimsel bir değer kazanır ve iş piyasasında değiş-tokuş edilen metalara dönüşür. İyi mizaca sahip olmak ve sevimli görünmek, yerine getirilen hizmetin ayrılmaz bir parçasına dönüşür. Anonim bir içtensizlikle profesyonel, kendi görünüşünü ve kişiliğini bir araç olarak kullanır” (Aktaran
Gorz, 1997:117). Günümüzde işadamları, çalıştırdıkları kişilerin güler yüzlü, sevimli, hoş sohbet olmalarına mesleki yeteneklerinden daha fazla önem veriyorlar. Gazetecilerin gülümseyen yüzleri de, tecimsel mantığın somut göstergeleri olarak düşünülebilir. Okuyucu ile köşe yazarı arasındaki iletişim bile, gazetecinin kendi imgesinin
okuyucu tarafından algılanma biçimine odaklanmış gibi görünüyor. Radikal’de köşesi olan Cüneyt E. Koryürek, 4 Nisan 2001 günkü yazısını “Yazarın Mutluluğu” başlığı altında kaleme almış. Yazı, iletişim ve monolog üzerine. Yazısında elektronik
posta adresi sayesinde aldığı okuyucu mektuplarından örnekler sunan Koryürek, iletişim buyruğuna duyduğu inancı şöyle dile getirir:
“İki kişi -kendisi ve okuyucusu- arasında, birbirlerinin yüzünü görmeseler dahi
-benim resmim maalesef görülüyor -yapılan tüm konuşma ve yazışmaların kutsallığını biliyor ve buna inanıyorum”.
Söz konusu gazetecinin basının gücü karşısında okuyucunun gücünü vurguladığı
pasajlar ise, konunun gazetecinin kendi fotoğrafıyla ilgili olması açısından okunmaya
değer:
“Bayan okuyuculardan kısmetim açılmış meğer. Bir başkası, bundan önceki
yazıların yanında pipolu olan resmime, haklı olarak takmış. ‘Köşe yazılarınızın
başında yer alan pipolu fotoğrafınıza bir türlü alışamadım’ diyor. Daha da ileri giderek, yaşıma rağmen, bana öğüt de veriyor. ‘Tütün eğer bugün keşfedilseydi,
inanıyorum ki, yaşa dışı bir madde olurdu’ diyor. Herkes basının gücünden söz
eder. Bu mesajı aldıktan sonra, hemen yazımın yanındaki pipolu resmi değiştirip,
yerine ‘sivil’ bir fotoğrafın yer almasını sağladım. İşte size okuyucunun gücü”.
Son yıllarda gazeteler, radyo ve televizyonlar okuyucuların kendileriyle iletişim
kurabilecekleri kanalları çoğaltmaya çalışıyorlar. Örneğin CNN Türk izleyicilerini
tekniğin yeni olanaklarıyla kendi haberlerini üretmeye davet etmektedir. Böylece
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haber kanalı, kendisinin “ilk bilen siz olun” şeklindeki yayıncılık anlayışına izleyicilerini de katmayı amaçlamaktadır. Cep telefonları ile “Oradaydım” ya da “Her Evde
Bir Haber Var” mantığını izleyicilerin de yaşamlarında uygulamalarını talep etmektedir. Yazılı basında internet gazeteciliği alanında sadece okurların metinlerinden
oluşan elektronik gazete geleneği de bunun benzer bir örneğidir. Bunların yanı sıra,
bir başka şey daha var. İletişim araçları otantik bir konuşma ortamı yaratma, okuyucunun istek ve taleplerini gerçekten dikkate alma gibi içten amaçlar taşıdığı söylenen
karşılıklı iletişim biçimleri de yaratmaya çalışmaktadırlar.
Bu anlamda yüz yüze iletişim simülasyonunun hemen her iletişim aracını sarıp
sarmalayan bir gerçekliğe dönüştüğünü söylemek hiç de yanıltıcı olmaz. Cep telefonu reklamlarında sıkça kullanılan “her şey konuşmakla ya da iletişim ile başlar, susmak çare değil” türünden sloganlar dillere düştü. Slogan, aslında gitgide keşfedilen
tüm iletişim olanaklarının iletişimsizliğe yol açtığı bir çağda, toplumun her kesimini
soğurmaya yeltenen bir iletişim toplumu ideolojisini mükemmelen ifade ediyor. Aslında Turkcell’in son reklam kampanyalarından birinde olduğu gibi sadece diğeriyle
sürekli bağlantı da olmak için de cep telefonlarının kullanılabileceği söylenmektedir.
Reklamda iki genç (kız ve oğlan) içtikleri pepsi tenekelerinin sayısına bakıldığında,
uzun süredir telefonla karşılıklı olarak birbirleriyle “şimdi ne yapıyorsun, hiç”, “yarın ne yapıyorsun, hiç”şeklinde sadece “hiçleşerek” bağlantıda kalabilmektedirler.
Konuşmanın ucuzluğunun yanı sıra, teknolojik bağlantılılık bu reklam metninde olduğu gibi aslında bir tür “duygusallaştırılmış” hiçleşme de kendini açıkça dışa vurmaktadır. Sevginin dilsizliği ya da fiziki biraradalığı hep talep edişi reklamın güçlü
noktasını oluşturmaktadır. Bu reklam metninin başarısında da görüldüğü gibi, iletişim uzmanları, bu iletişim mükemmelliğini toplumun diğer kesimlerinden çok daha
iyi simüle edebilmektedirler. Ancak başka bir yapısal sorun vardır. Bu uzmanlar artık, duygusal yaşamının çalkantıları hakkında okuyucularına reçeteler sunan Gönül
Ablalar değiller; keskin bir U dönüşüyle, okurları Gönül Abla konumuna yerleştirdiler. Şimdi gazeteciler kendilerini öğütlere ihtiyacı olan kimseler olarak kurmaya başladı. Gösteri toplumunun baş aktörlerinin okuyucularından talep ettikleri ya da eder
gibi yaptıkları öğütler, doğal olarak öncelikle imajlarına ilişkin öğütler.
Medya manipüle mi eder manipüle mi edilir?
İkinci olarak, medyanın kimi manipüle ettiği ve nasıl manipüle edildiği sorusu,
manipüle edilenin kim olduğu, gazetecinin kimin için konuştuğu ya da yazdığı sorusuyla bağlantılı bir sorudur. Öncelikle, haber vermeyi, belli bir bilginin bu bilgiye
sahip olmayan kişiye ulaştırılması olarak tanımlarsak, haber, hedef kitle kendisine
aktarılan bilgiden ne kadar habersizse, o kadar önemli olacaktır. Eğer, basın en geniş
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kitleye ulaşmayı amaçlıyorsa, hedef kitlesinin bilgi düzeyinin çok düşük olduğu türünden temel bir hipotez kurmalıdır. Ancak, bu geniş kitle, bilgi düzeyi en düşük
olanlar ile en yüksek olanlardan oluştuğundan, kimisi için yeni, bilinmedik olan bilgi, kimisi için zaten bilinen bir şey olacaktır. Medya genellikle olabildiğince “geniş
bir kitleye” seslenmeyi tercih ettiğine göre medya, haberin hedeflediği geniş kitle
için haberin hem ilginç hem de önemli olduğu etkisini yaratmak zorunda kalacaktır.
Böylece medya, kendisine rağmen bir manipülatör olmak zorunda kalacak ve bu
yüzden de kendi kendisini manipüle etmeye dayanan kısır bir döngünün içine düşecektir. Daha çok satmak ya da daha etkili olmak için, tıpkı sanat sanat içindir de olduğu gibi, araç araç içindir döngüsünün içinde haber verme işlevini bir kenara atacak
ve dolayısıyla okurunu kendi amaçları için manipüle ederken, kendi kendisini de
manipüle eder hale gelecektir.
Hürriyet genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün Türk basınındaki ansiklopedi
savaşları döneminde yazdığı bir yazı, bir gazetecinin habercilik/yorumculuk yapma
işinden nasıl vazgeçtiğini ve okurunu nasıl kendi gazetesinin “tiraj” kaygısına alet
ettiğini, diğer gazetelerle yapılan rekabetin “kim en iyi ansiklopediyi verir” tartışmasına dönüştüğünü gösterir. Bununla da kalmaz, gazetecinin neyle gurur duyduğunu,
gazetenin okurunu nasıl ve hangi yöntemlerle manipüle etmeye çalıştığını, ama okuru manipüle ederken, başlığı “Politika” olan bir köşenin nasıl gazetenin kendisinin
reklamını yapmak amacıyla kullanıldığını, tüm diğer gazeteler gibi Hürriyet’in de
nasıl kısır bir döngüde devindiğini gözler önüne serer:
“İki hafta önce, dünyaca ünlü Washington Post’un Genel Müdür yardımcılarından biri ile İstanbul’da yemek yedim. Söz bir ara Türk gazetelerinin ansiklopedi vermelerine geldi. Ansiklopedi rekabeti, Washington’da bile ilgiyle izleniyor.
Türk hasmı dünya basın tarihine geçecek ilginç bir olayı gerçekleştiriyor. Dünyada başka hiçbir ülke basınının cesaret edemeyeceği bir işin üstesinden geliyor.
Ansiklopediyi demokratikleştiriyor. Her eve bir değil, iki, üç ansiklopedi sokma
mücadelesi yapıyor. (...) Kısaca Hürriyet, okuyucularına Britannica’yı verebilmek
için birçok kişinin “Çılgınlık’ diye nitelediği bir şeyi yapmıştı. Bunu yaptık ve hiç
de pişman değiliz. Çünkü satın alma gücü sınırlı insanlarımıza dahi bu dünyanın
en iyi ve en evrensel ansiklopedisini verme gururunu yaşıyoruz. (...) Hürriyet’in
böyle bir ansiklopediyi, benim genel yayın yönetmenliği yaptığım bir dönemde
vermesinden dolayı gurur duyuyorum” (Özkök, 1993).
Özkök’ün yazısı değerini, ne haber ne de yorum olmasından alır. Haberciliğin ve
yorumculuğun sıfır noktasını temsil etmektedir. Bu ifade doğal olarak Roland
Barthes’ın yazının sıfır derecesi deyişine gönderme yapmaktadır. Barthes, Fransız
devriminin söylemini bu önermeden hareketle analiz ettiğinde oldukça çarpıcı bir
868

Gazeteciler Cemiyeti

Seyirlik ve gösterilik haber

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

sonuca varır. Barthes’a göre, kardeşliğe, eşitliğe ve özgürlüğe methiye düzen devrim
söylemi, aslında kardeşliği değil düşmanlığı, eşitliği değil eşitsizliği, özgürlüğü değil
diktatörlüğü derinden derine över. Özgürlüğün sadece ideolojik dayanaklarından biri
olduğu bu söylemin hakikati, giyotinlerde akıtılan kanlarda somutlaşır. Devrim söyleminin sıfır derecesi, kan akıtmaya dayanır. Barthes’ın bu ifadesiyle daha farklı bir
bağlamda yeniden karşılaştığımızda, bu kez aynı ifadenin, medyanın söyleminin sıfır
derecesinin ne olduğunu açıklamak üzere kullanıldığını görürüz. Batılı gazeteciler,
Körfez Savaşı’nın ardından dış politika haberlerinin üretim koşulları üstüne düşünmeye başlarlar. Bu savaş, Béatrice Joinet’nin deyimiyle “gazeteciliğin sıfır derecesini” ortaya çıkarmıştı. Gazeteciliğin sıfır derecesi, haber üretiminin propagandanın
mantığına boyun eğdirildiğine, gösterilme hakkına sahip olan “imajların” çoğunluğunun haber gücü taşıyan imajlar değil, iktidarı temsil eden ya da herhangi bir şirket
yararına oluşturulan marka imajları gibi iktidar yararına oluşturulan imajlar olduğuna
gönderme yapar (2000:86). Benzer bir saptamayı Özkök’ün promosyon yazısı için de
kullanmak yanlış olmaz. Kim kime sesleniyor sorusuyla bu metne baktığımızda, öncelikle “politika” başlıklı köşe yazısının günün politik konularını ele alacağı ve bu
nedenle de yurttaş-okura sesleneceğini düşünürüz. Oysa durum tamamen farklıdır.
Gazeteci-yorumcu okuyucusunu ünlü Amerikalı bir gazeteciyle yediği yemekten
haberdar etmektedir. Yazının dekoratif unsurlarından biridir, bu kişisel bilgi. Bu bilgilerle gazeteci hedeflenen okura ne kadar ünlü ve önemli kişilerle görüştüğünü iletir. Ama bu iki tanık, aslında, gazetenin promosyonuna başladığı ansiklopedinin ne
kadar önemli kişilerce bilindiğini ve beğenildiğini onaylamak üzere yazıya konuk
edilmiş misafirlerdir.
Özkök’ün asıl okuruna ulaştırmak istediği bilgi, genel yayın yönetmeliğini yaptığı Hürriyet’in 17.5 milyon dolar ödeyerek Britannica’nın telif ücretini almış olmasıdır. Bu kadar yüksek bir telif ücretinin ödenmiş olmasını, gazetesinin en fakir kesimlerin bile dünyanın en iyi ansiklopedisine sahip olmasını istemesine yorarak, kendi
gazetesini, gösterdiği cesaret nedeniyle över. Özkök, “Politika”da sadece gazetesinin
ne kadar cesur ve okuyucusunu düşünen bir gazete olduğunu dile getirmez. Aynı
zamanda, diğer gazetelerin aynı dönemde verdiği ansiklopedilere kıyasla, kendi ansiklopedilerinin ne kadar evrensel olduğunu, herhangi bir ülke halkı değil, dünya
halkları düşünülerek hazırlanmış, türünün en iyi örneği olduğunu vurgular. Üstelik
Amerikalı bir gazeteciye bu söylediklerini doğrulatır. Ayrıca bununla da yetinmez,
ANAP genel başkanı ile yaptığı son görüşmelerden birinde bizzat kendi gözleriyle
Mesut Yılmaz’ın kitaplığında Britannica ansiklopedisi setini gördüğünü söylerken,
önemli siyasetçilerin bu ansiklopediye sahip olduğunu ima eder. Britannica, siyasetçilerin söylediklerinin inandırıcılığını sağlamak için vitrinlerine dizdikleri bir ansikGazeteciler Cemiyeti
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lopedi sanırım, derken, Hürriyet okuyucularının nasıl bir başyapıtı elde etme olanağıyla karşı karşıya olduklarını vurgular. Tüm bunlar bize Özkök’ün “Politika” köşesinin, reklam sektörünün bir ürünün reklamını yapmak için kullandığı temel söylemsel stratejilerle örülü olduğunu gösterir.
Özkök’ün yazısında iki söylem düzeni iç içe geçmiş gibidir: popülizm ve seçkincilik. Ama her iki düzen de reklam söyleminin mantığına tabi kılınmıştır. Popülizmi,
gündelik dildeki kullanımıyla üstü örtük bir fakirlik edebiyatı yapılmasında buluruz.
Bu düzene göre, ülkenin aydınları ve siyasetçileri (popülizmleriyle ünlü siyasetçileri!) halkın yaşam standardının yükseltilmesiyle alakadar olmayan kişiler olarak temsil edilir. Seçkincilik ise, 80’li yıllar öncesinde basının üstlendiği öğretici olma rolünün neredeyse sadece “gösteriye” indirgenmiş bir versiyonu olarak çıkar karşımıza:
Gazeteci Özkök figüründe somutlaştırılan, seçkinler seçkinlerle görüşür şeklindeki
üstü örtük önermede ve halkın seçkinlerin ulaştığı bir kültür ürününe Hürriyet sayesinde sahip olup “seçkinleşebileceği” önermesinde. Ancak, daha önce de ifade edildiği gibi, seçkinlik popülizme, popülizm de tüketim toplumunun mantığına yenik
düşer. Hedef kitle, fakir bir kitledir. Hürriyet ve gazetenin genel yayın yönetmeni
fakir kitlenin iyiliğini isterler. Ancak fakir kitle öylesine “cahildir” ki, Türk basınının
(kastedilen kendini Türk basınıyla özdeşleştiren Hürriyet aslında) dünya basın tarihine geçecek bir şey yaptığını, yani başka hiçbir ülke basınının yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yaptığını bilmemektedir. Okur bundan haberdar edilir. Yazarın zihninde öyle bir okur var ki, bu okur gazetecilik ile promosyonculuğun ne olduğunun
farkında olmayan bir okurdur. Yazar, okurunu böyle kurduğu için, okuruna Hürriyet’in Britannica kuponları vererek, tarihe geçecek bir edimde bulunduğunu söyler.
Böylece Hürriyet, “ansiklopediyi demokratikleştiren”, fakir kesimlerin bilgilenmesi
kaygısını taşıyan bir gazete olarak kurulmuş olur. Bu çerçevede basın, “kamusal
hizmet veren” bir kurum olarak sunulup, kimi siyasetçilerin ve aydınların basını eleştirmesine dikkat çekilerek, şu dilekte bulunulur:
“Keşke toplumun öteki müesseseleri de bizler gibi her eve böyle değerli ürünleri sokabilmek için böylesine büyük fedakârlıklar, böylesine güzel çılgınlıklar
yapsa” (Özkök, 1993).
Bu dileğin ironiliği ve trajikliği, bir gazetenin genel yayın yönetmeninin kamusal
hizmeti tanımlama tarzında açıkça ortaya çıkmaktadır. Radikal’de Murat Belge bu
trajediyle bağlantılı olduğu düşünülebilecek şu sözleri dile getirir:
“Yazılı medyada değişen çok da, pek fazla değişmeyen taraf toplam tirajı. Nüfus artıyor, nüfus içinde okuryazar oranı artıyor (ya da öyle olduğuna inanıyoruz),
ama gazetelerin toplam satışı olduğu yerde duruyor. Bu, son analizde kimin başarısı acaba? Toplumun mu, basının mı?” (2001).
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Çağımızda her şeyin krizinden söz ediliyor. Medyanın içine düştüğü okuyucu krizi hiç de Türkiye’ye özgü değil. Amerikan medyasının bu krize getirdiği çözümler de
en az Türk basınının çözümleri kadar tuhaf. ABD’de medyada çalışmaya başlayan
“medya danışmanları”, medyaya maddi sıkıntılarını aşmak için şu önerilerde bulunur: Haberlerin uzunluğunun kısaltılması, kolay okunan yazıların yayınlanması, yerel
haber sayfalarına önem verilmesi, grafiklerin ve hedeflenen tüketici kategorilerinin
olası reklam şirketleriyle ilişkiye sokulmasını sağlayacak pratik bilgilerin çoğaltılması. Ancak, medya danışmanlarının önerileri ile okuyucuların beklentilerinin çakışmadığı başka araştırmalarla tanıtlanır. Amerikan medyası nezdinde bu çalışmaların sonuçları hâlâ Tanrı sözüymüş gibi algılanmaya devam etse de, bundan sonraki araştırmalar okuyucunun gerçekten eksikliğini hissettiği şeyin medya danışmanlarının
önerisi üzerine yapılan değişikliklerle hiçbir alâkasının olmadığını ortaya çıkardı;
Okur ulusal ve uluslararası haberlere daha çok yer verilmesini, sorunların kaynağına
inebilmek için yazıların yeterince uzun olmasını ve sayfalarda güncel olaylara öncelik verilmesini istiyordu. Gazeteler, bu yöntemleri uygulamaları nedeniyle okuyucularını kaybettiler, ama aynı yöntemler sayesinde kârlarını hızlandırmak amacını güdüyor. Bu gelişmelerin Türkiye’de neden olduğu gelişmeye de değinmek gerekir.
Böylece klasik fıkradan birçok yönüyle ayrılan, yorumsal yönü ağır basan bir yazı
türü oluşmuş oluyor (Özdemir,1983:101-107 ve 108).
Yazılı basının krizine dair sorulara ekonomik, kültürel, sosyolojik jargonlardan
hareketle yıllardır yanıt verilmeye çalışılmaktadır. Bu sorulara yanıt vermek zor olsa
da, aktardığımız köşe yazısında okuyucunun nasıl tanımlandığından hareketle söylenecek birkaç şey vardır. Toplumun üst kesiminde yer alan, ünlü kişilerle sürekli temasta olduğu için kendisi de en az onlar kadar ünlü olan gazeteci, okurunu fakir ve
cahil olarak konumlandırır. Bu okur, toplumun alt kesimlerinde yer alır, bilgi ve iletişim çağında evrensel bilginin içinde hapsedildiği bir ansiklopediye bile henüz sahip
değildir. Aydınlar kadar siyasetçilerin de tıpkı medyanın yaptığı gibi yapması gereken şey, bu fakirlerin evlerine değerli ürünleri sokmaktadır. Birikim dergisinin medyaya ayırdığı Nisan 2001 tarihli 144. sayısında Ertuğrul Özkök’ün söylemini konu
alan yazısında Rıfat N. Bali, Özkök’ün söyleminde “tüketici olmanın insanlara haz
verdiği” önermesinin merkezi bir yer tutuğuna işaret eder. Bali (2001:60), bu önermeyle Türkiye’de 1980’li yıllardan beri uygulanmakta olan iktisadi politika arasında
haklı olarak bağlantı kurarak, yüksek enflasyonlu bir ekonomiyi tüketimi körükleyerek canlı tutmaya dayanan bu politikanın önemli unsurlarından birinin sıradan insanın tüketiciye dönüştürülmesi olduğuna dikkat çeker. Bu bağlamda Özkök, bu ekonomik politikanın savunuculuğunu yazılarında üstlenir ve mutluluk ile hazzın tüketilerek elde edilebileceğini sürekli dile getirir. Tüketim toplumu ideolojisinin gazeteleGazeteciler Cemiyeti
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rin prestijli konumlarını işgal edenler tarafından yaygınlaştırılması ve en meşru ideoloji olarak kurulması, 1980’li yıllardan bu yana Türk basınına damgasını vuran başka
bir gelişmeyle doğrudan doğruya bağlantılıdır. Murat Belge’ye göre bu gelişme, günümüzde çalıştıkları kurumlarda önemli konumlarda bulunan gazetecilerin 1980 öncesinin pedagog gazetecilerinden farklı olarak yalnızca “popülerleşmek’” ve “çok
satmak” için kafa yormalarıyla bağlantılıdır (2001b). Tüm gazetecilik ürünlerinde
magazin gazeteciliği üslubunun kullanılmaya başlanmasıyla, bir yandan geniş kitlelere seslenme olgusu gündeme gelir. Diğer yandan ise okuyucuların tüketiciler olarak
görülmesi yaygınlaşır.
Ertuğrul Özkök’ün artık klasik gazeteci köşe yazısının ötesinde yer alan yazısı
bağlamında kurulan fakir okur, aslında zengin, eğitimli, bilgili tüketiciye dönüştürülmek de istenmektedir. Okur ne olduğuyla, ne beklediğiyle, demokratikleşmeden
ne anladığıyla değil, hep olumsuz olarak, ne olmadığıyla ve en önemlisi, neye sahip
olmadığıyla ya da ne olması gerektiğiyle tanımlanır. Seslendiği kişi ya da kitleyi
dikkate almayan, onu sadece olumsuzlayan bir söylemin dinleyicisi ya da okuru olmak, her halde çok sevimli bir şey olmasa gerek. Basında sıklıkla karşılaştığımız bu
tür söylemlerin özneleri, kendilerini okuyucu karşısında daha üstün bir konuma yerleştirir. Üstelik Hürriyet genel yayın müdürünün bu yazıyı okurun bilgiye daha demokratik bir biçimde ulaşmasını savunmak/sağlamak üzere yazmadığı da açıkça ortadadır. Medyanın da içinde yer aldığı iktidar odakları, bireyleri seçmen, hedef kitle
ya da tüketici olarak kurarak, onlara toplumsal roller atfederler. Yalnızca tüketenler
olarak kurulduğunda bireyler “toplumu üretmek ve değiştirmek yerine ekonomiyi,
politikayı ya da bilgiyi yönetenlere” (Touraine, 1992:260) bağımlı olmaya devam
ederler. Basının sıkça kullandığı dilin propaganda ve reklam dillerine benzediğini
söylemek gerekir. Alain Touraine’e göre, bireyleri kendilerine bağımlı kılmak için
bir şey olarak kuran ve onlara toplumsal roller atfeden “propaganda ve reklam dili
istikrarlı bir biçimde bu temel çatışmayı saklama, toplumun örgütlenmesinin ‘gereksinimler’i karşıladığı fikrini dayatma eğilimindedir; oysa, kuşkusuz, yapay olmayan
ama iktidarın çıkarlarına uygun düşen bu gereksinimleri oluşturan o örgütlenmenin
kendisidir. Birey, ancak, bir özgürlük, özgür bir ben üretimi mantığı adına uygulanan, toplumsal egemenliğe karşı çıkmakla Kendi’nin elinden kurtularak, özneye dönüşür” (1992:260).
Medyanın “aktarma işlevi”?
Medya neden toplumsal olguları oldukları gibi aktaramaz sorusunu burada hemen
şimdi sormak gerekir. Haber bir dil işidir ve dil pozitivist bilim anlayışının iddia ettiğinin aksine, şeffaf değildir. Dilin şeffaf olduğu iddiası, gerçek dünyada olup biten
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olayların dil aracılığıyla olduğu gibi aktarıldıklarını/yansıtıldıklarını varsayar. Sanki
şeyler kendi kendilerinden söz ediyor gibidir. Oysa şeylerin bir şeyden söz eder hale
gelebilmeleri için söylemin alanına dâhil edilmeleri, hatta bu söylem tarafından anlamlandırılmaları gerekir. Demek ki dil, bir dünya vizyonunun ve dünyaya ilişkin
tikel bir anlamın kurulduğu saydamsızlığı içinde taşır; dilin kullanımı, şeffaf v e masum değildir. Bunu biraz daha anlaşılır kılmak için Stuart Hall’un verdiği bir örneği
aktarmak yerinde olur: “Leyland alet-edevat yapımcılarının bugünkü grevi İngiltere’nin ekonomik durumunu daha da zayıflattı’ gibisinden bir ifade, ekonominin nasıl
işlediğine, ulusal çıkarın ne olduğuna vb. ilişkin bir dizi sorgulanmaksızın kabul edilen önermeler dizisine yaslanmıştır. Çünkü bu ifadenin güvenirlik kazanması için
kapitalist üretimin tüm mantığının doğru olduğunun kabullenilmesi gerekir. Alışıldık
bir haber bültenindeki herhangi bir parça için de aynı şeyleri söylemek mümkündür
çünkü dünya hakkında ifade edilmemiş ya da sorgulanmaksızın kabul edilen bilgi
parçalarından oluşan bir silsilenin bütünü olmaksızın bu bültendeki her betimsel ifade, sözcüğün tam anlamıyla kavranılmaz olacaktır” (1994:81). Dolayısıyla, şeyler ne
iseler o olarak dile girip, ardından hiçbir şey olmamış gibi kendi kendilerinden söz
edemezler. Hatta dünyayı olduğu gibi yansıtabileceği düşünülen imaj bile, medyanın
ne pahasına olursa olsun her şeyi gösterme, görünmezi görünür kılma ve en çarpıcı
olanı seçme -vaktinde gelmeyen trenler gibi- ideolojisiyle, kamusal alana ilişkin
medyanın kendi amaçlarına en uygun düşen vizyonu oluşturmasına hizmet eder; bu
ise, dünyanın sadık bir şekilde yansıtılmasının imkansızlığının yanı sıra, bir yansıtma/aktarma ediminden çok daha farklı bir edimdir (Charaudeau, 1997:9). Bununla
birlikte, medya aktardığını deforme etmesine rağmen, tıpkı lunaparktaki aynalar gibi
dünyanın abartılmış, basitleştirilmiş, basmakalıplaştırılmış bir parçasına yine de tanıklık eder. Olaylar kendi kendilerinden söz etmiyor da bir şeyden söz eder hale getiriliyorlarsa, ister yazılı, ister görsel, isterse de işitsel olsun gazeteciliğin haber ve yorum gibi iki temel işlevini nasıl tanımlarız?
Türkiye’de özgül anlamda basının, daha genel anlamda ise medyanın dilini ele
almayı amaçlıyorsak, Batı’da olduğu gibi haber dilinden ya da başka bir ifadeyle
haber söyleminden yola çıkmak kısmen yanıltıcı olabilir. Bununla söylemek istediğim, Türkiye’de haber diye bir şeyin olmadığı değil, Türkiye’de medyanın söylemi
üzerine düşünmek için yola çıktığımızda, yolumuzun üzerinde köşe yazılarının
önemli bir uğrak noktası olarak durduğudur. Batılı araştırmacılar bugün kendi ülkelerinin medyası üzerine düşünürken, haber ile “bakış açısı yazıları ve programları”
arasındaki ilişkiye dikkat çekerler. En azından Fransa örneğinde önemle üzerinde
durulan konulardan biri, haber tanımının ve anlayışının dönüşümler geçirmekte olduğudur. Verilerden en önemlisi, gazetecinin yazısında kişisel özelliklerini açıkça
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dışa vurması olarak karşımıza çıkıyor. Pierre Bourdieu ile birlikte çalışan Patrick
Champagne’a (2000) göre, bunun olumsuz yansımalarından birinin, gazetecinin kişisel yaşamının ve kişisel niteliklerinin haberden daha önemli addedilir hale gelmesidir. Aynı olguyu biz bugün Türkiye’de köşelerinde güncel siyasi ve ekonomik olayları yorumlaması gereken köşe yazarlarının yazma pratiğinde açıkça gözlemliyoruz.
Dikkat çekilmesi gereken olumsuz gelişmelerden bir diğeri ise, haberlerin, güncel
olanın ne olduğunun farkına varılmasını sağlamak yerine, güncelin “yansıtılmasıyla”
yetinilen metinler olmaya başlamasıdır. Televizyon ve radyo haberciliğinde belki
daha fazla söz konusu olan bir eğilim, yazılı basını da etkilemeye başlamıştır. Haber
görülecek, dinlenecek ham bir veri olarak algılanmaktadır (Champagne, 2000:10).
Haberin böyle algılanması ise, haberlerin artık belli bir tavır alışla üretilmediği ve
haberi inşa etme pratiğinden vazgeçildiği anlamına geliyor. Herhangi bir haberin,
söylem nesnesi ne olursa olsun, kimi üstü örtük içerimleri ve olumlu ya da olumsuz
değer yargılarını içinde barındırmaması mümkün değildir. Kimi önyargılara ya da
değer yargılarına yaslanmayan haberler yalnızca, tamamen olgusal olan haberlerdir.
Sinema programlarını, nöbetçi eczanelerin listesini, iş ya da kiralık ilanlarını bu tür
olgusal haberlere örnek olarak verebiliriz. Demek ki söz konusu olan, haberin ham
bir veri olarak algılanması olgusu ise, bir ülkede ya da dünyada olup biten güncel
olayların tam da bu olgusal haberler gibi algılanmaya başlanmış olmasıdır. Farklı
kurumların kaynağı olduğu bilgiler oldukları gibi yayınlanmakta, birbiriyle bağlantılı
olan olgular, okuyucunun olup biteni algılayabilmesi için birbirleriyle
bağlantılandırılmamaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, Fransa Türkiye’den daha az içler acısı bir durumdadır.
Bir örnek vermek gerekirse, 2001 yılının başında biri Davos’ta dünyanın ekonomik
liderlerinin buluştuğu, diğeri Brezilya’nın Porto Allegre kentinde küreselleşme karşıtlarının buluştuğu iki uluslararası toplantı yapıldı. Toplantıların aynı tarihlerde yapılmış olması küreselleşme taraftarlarına karşı küreselleşme karşıtlarının özellikle
planladığı bir şeydi. Le Monde’da bu iki olay hem birinci sayfadan hem de birbirleriyle bağlantılandırılarak verildi. İşte bu anlamda, bu iki toplantının yansıtılış biçimi,
haberin ham madde olarak algılanmadığını ve haberin okuyucunun olguları anlamasını sağlamak için belli bir bakış açısına sahip olduğunu ve bir şekilde tavır aldığını
gösterir. Oysa aynı haberler, en azından Radikal’de birbirinden bağımsız haberler
olarak ver aldı. Davos toplantısı gazetenin ekonomi sayfasında yer alırken, Porto
Allegre dış haberlerde uluslararası toplumsal bir hareket olarak yer aldı. Ekonomik
bir toplantının siyasi boyutlarının böylece yok edildiğini görüyoruz. Ayrıca, Türkiye’de gazetelerin ilk sayfalarının sadece Türkiye ile ilgili haberlere yer vermesi de
Türkiye’nin ya da Türk basınının dünyaya ne kadar kapalı olduğunu göstermektedir.
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Geleceği küreselleşmenin insafına bırakılmış bir ülkede, dünya ölçeğinde ses getiren
küreselleşme karşıtı eylemler, bağlamları dikkate bile alınmadan, öylesine bir dış
haber olarak yer almıştır. Tüm bu söylediklerimizden, haberin kanaat bildirilmesi
gereken bir metin olduğu sonucunun çıkarılmaması gerekir. Söylemek istediğimiz,
olguların, yemek tarifleri gibi değil de, belli bir perspektif içinde birbirleriyle ilişkilendirilmesi, ekonomik, kültürel ya da politik bağlamlarından soyutlanmaması gerektiğidir. Ayrıca küreselleşme karşıtlığı konusundaki haber bağlamındaki duyarlılık,
Radikal’de izleyen yıllarda artmıştır.
Fransa örneğinde, tam da haberin bir hammadde olarak algılanmaya başlanmasının bir sonucu olarak, gazetelerde ve radyo-televizyonlarda bakış açılarının, tartışma
programlarının ve tartışma mekânlarının birdenbire çoğalmaya başlaması söz konusudur. Türkiye’de ise köşe yazarlığı, Türk gazeteciliğinin kendine özgü yapısal olgularından biridir. Haber ile yorum arasındaki meşakkatli ilişki, son yıllarda köşe yazarlarının özellikle dikkatini çeken bir soruna dönüşmüştür. Köşe ya z a rla rını n
haberi ve yorumu birbirlerinden nasıl ayrıştırdıklarına bakmak, aynı zamanda en
azından yazılı basının önemli söylem öğelerinden birini nasıl kurguladığını ve köşe
yazarlarının kendi yazma pratiklerini nasıl anlamlandırdıklarını görmek açısından
yararlıdır.
Yazdığı bir yazıda Aziz Nesin, Türk gazeteciliğinin köşe yazarlığı kurumunu
ironik bir biçimde Batılı yorumculukla karşılaştırır:
“Biliyor musunuz ki, fıkra yazarlığı, Türkiye’den başka hiçbir ülkede yoktur,
yalnız bize özgü bir iştir... Başka ülkelerde, bizdeki fıkra yazarı yerine yorumcu
denilen yazarlar vardır. Onlar ancak, kendi uzmanlıkları, bilgileri içine giren konularda, haftada iki, en çok üç gün yazarlar. Oysa bizler maşallah bilmediğimiz
hiçbir konu olmadığından, hangi taşı kaldırsanız altından çıkan her konuyu parmağımıza dolayan birer “allame-i cihan” pozunda, bilgiçlik taslayarak her sabah
akıl dağıtmaktayız” (Nesin’den akt. Özdemir, 1985:101.)
Nesin, Türkiye’deki fıkra yazan ile Batı’daki yorumcuyu birbirinden ayırır. Yorumcu, uzmanlık bilgisini kullanan kişiyken, köşe yazarı, belli bir alanın değil, hemen her şeyin uzmanıdır. Sanki bir tür “her şeyi bilen Akıl’dır”. Kendi Aklının ve
sahip olduğunu varsaydığı “bilgilerin” ışığında toplumun diğer kesimlerine “doğrunun ya da hakikatin” ne olduğunu söyleyen kişidir. Haber ile köşe yazısı arasındaki
temel farklılık genellikle, birinin nesnel diğerinin ise yoruma dayalı olmasına dayandırılır. Kaba bir ayrım olarak ne kadar “pratik” bir ayrım olursa olsun bu tür bir ayrım, iki şeyi gözden kaçırır. İlki, haberin yorumla olan bağlantısını hiç dikkate almaz.
Oysa haber, bir olayı aktarma biçimiyle bu olayı belli bir algı çerçevesine dâhil eder
ve bir söylem nesnesini, dolayısıyla da dünyayı belli bir tarzda inşa eder ya da yeniGazeteciler Cemiyeti

875

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Seyirlik ve gösterilik haber

den sunar. İkinci olarak, köşe yazarlarının, belli bir söylem türü üreterek belli bir
“meşru” var oluş tarzı yarattıklarını v e diğer düşün ve yazın alanlarını işgal edecek
tarzda kendi hükümranlıklarını dayattıklarını dikkate almaz.
Sanki bir yerde nesnel olması gerektiğinden emin olunan ve değilse bile öyle olması gerektiği düşünülen “haber” denilen bir yazın başka bir yerde ise ondan ayrı
tutulan, nesnel olmaması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmış, “yorum” olarak adlandırılan “köşe yazısı” var gibidir. Murat Belge 24 Mart 2001 tarihli Radikal’deki köşesinde Türk basınında haberlerin “kanaatlerle” yazıldığına işaret eden
önermesini, bu haber/yorum ikiliğine dayandırır. Belge, 1980 öncesi Türk basını,
gazetecilik mesleğinin uluslararası ilkelerine en azından uyar gibi görünürdü diyerek,
1980 sonrası gazeteciliğini şu sözleriyle yerer:
“80’lerde her şeyle birlikte medya da halklaştı; daha doğrusu, halk böyledir’
diye tespit ettiği bir özelliğe kendini de uydurmaya başladı. Diyelim ki, bugün
önemli haberimiz orman yangınıdır; kasten çıkarıldığı konusunda ciddi ipuçları
olan bir orman yangınıdır. Eski üslupta, genel olarak ‘Bilinmeyen kişilerin ormanı
yaktığı düşünülüyor’ gibi bir başlık allında haber verilir, gazetenin bir yazarı da,
gerekli buluyorsa. ‘Orman yakmak alçaklıktır diye’ bu konuda kendi görüşünü
yazardı. 80’lerden sonra yöntem, aynı haberi ‘Alçaklar ormanı yaktı’ başlığıyla
vermeye dönüştü”.
Aziz Nesin’in dikkati çekmiş olduğu gibi, yorum uzmanlık bilgisine dayanır. Köşe yazısı ise hemen her konuda bilgiçlik taslanarak sabah akşam akıl dağıtılan yazılardır. Ayrıca, ne haber, ne yorum ne de köşe yazısı “nesnel”dir.
Belge’ye göre ise, birinci başlık haberin yansız verildiğini, ikinci başlık ise haberin bir kanaate dayalı olarak yanlı verildiğine işaret ediyor. Hâlbuki“Alçaklar ormanı
yaktı” gibisinden bir ifade, Belge’ye göre, olsa olsa köşe yazarının dile getirebileceği
bir kanaattir. Burada tanımlandığı haliyle yapılan, görüş bildirmek değildir. Her ne
kadar Murat Belge her ikisini de karikatürize etmiş bile olsa (anlaşılma kaygısıyla?),
gündelik medya tartışmalarında yansızlık ile yorum yapmak birbirine karıştırılmaktadır.
Haberde yoruma yer verilmemesi gerektiği, aksi takdirde basındaki haber/köşe
yazısı ayrımının ortadan kalktığı saptaması sıkça dile getirilen bir önermedir. Türker
Alkan, söz konusu ayrıma uyulmamasının köşe yazarlarını mesleki bir kimlik krizine
soktuğunu söyler:
“Köşe yazarlığını zorlaştıran bir durum şudur ki gazetelerin hemen hepsi haber
verirken yorum yapıyorlar. Bazen haberle yorum o kadar birbirine karışıyor ki
okur açısından neyin haber, neyin yorum olduğunu anlamak güçleşiyor. Bu durumda, yorum silahı ve hakkı elinden alınan köşe yazarı, köşesinde yorum yap876
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mayı bırakıp haber vermeye kalkarak intikamını alıyor. Köşe yazarları muhabirleşiyor, muhabirler de köşe yazarlaşıyor. Hayırlı bir gelişme midir? Değil elbet.”
(Alkan, 1999:186)
Alkan’ın söyleminde haberin yorumdan ayrı düşünülmesi gerektiği anlayışı, ne-

redeyse gazeteciliğin temel ilkesi haline getirilir. Buna karşın Alkan, farklı eğilimlere
sahip köşe yazarlarının yazdığı gazetede köşe yazarı olmasına karşın, bu farklılığın
nereden geldiğini akademik bir şekilde sorgulamaktansa, tıpkı bir gazetecinin yapabileceği gibi sorgular. Köşe yazarlarının bile siyasi yorumdan vazgeçmiş/vazgeçirilmiş olmalarının, muhabirlerin haberlere yorum katmasına değil de,
daha yapısal bir nedene ya da nedenler yumağına bağlı olabileceği ister istemez göz
ardı edilir.
Oysa Alkan’ın yazısının yayımlandığı akademik dergide gazeteci-yazar sıfatıyla
sunulan Umur Talu, köşe yazarlığını ele alan yazısında, bu yapısal nedenlerden birini
açıkça dile getirir. Köşe yazarlığının dünyada ve Türkiye’de geçmişte olduğundan
daha önemli olduğuna dikkat çeker:
“Kitle gazeteleri ve gazeteciliğiyle birlikteyse, köşeler çoğalıyor ve homojenliği yitiriliyor. Büyük gazete çizgisi flulaşıyor, yanardönerleşiyor. Gazete kitlenin
her kesimine, bir pazarın çeşitli aktörleri olarak ulaşmaya çalıştığında, aynı bir süper market gibi, her nabza şerbeti de raflarına diziveriyor” (1999:187).
Medya dünyasının uğradığı dönüşümler “haber mi yorum mu” sorunsalının daha
farklı şekillerde tartışılmasını zorunlu kılıyor. Artık gazeteler ilk sayfalarından “vitrin” olarak söz etmeye başladılar. Vitrine neyin gireceğinin nasıl belirlendiğine bakıldığında ise, satış kaygısının haber verme kaygısından daha ağır bastığını görüyoruz. Özellikle, ilgi çekmek amacıyla gazetenin ilk sayfasının büyük manşetten verilmiş tek bir habere ayrılmış olması, haberler ve önem sıralarına ilişkin hiyerarşinin
tamamen altüst olduğunu gösterir. Geniş kitlelere seslenebilmek için yazılı basın,
öncelikle gazete boyutu, kullandığı üslup ve gazetenin biçimsel özellikleri olmak
üzere tüm varlık nedenini albenili olmak üzerine kuruyor. Gazete sayfalarında cinayet anlatılarına, röportajlara, foto-röportajlara, savaş mektuplarına (TGRT’ deki erleri konu alan programları anımsayalım), söyleşilere v e spor haberlerine (Fatih Terim
ile ilgili haberler gazetelerin birinci sayfalarında yer alıyor. Galatasaray’ın Avrupa
Kupası maçları ve sonuçları gazetelerin birinci haberi olabiliyor) geniş yer ayırıyorlar.
Medya iktidara yabancı değildir
Tüm dünya medyasında benzer olgular yaşanıyor. Örneğin Fransa’da bu tür olgular 19. yüzyıl sonunda popüler basının doğuşuyla ortaya çıkmaya başlamıştır. 19.
yüzyılın sonunda sanayileşmenin etkisiyle ve okur-yazar oranının artmasıyla sınırlı
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modernleşme döneminin ahlak ve dünya anlayışı ciddi bir darbe alır. Sayıları giderek
artan modernleştirilmiş kitleler, eski düzenin gazetecilik anlayışını kökten bir dönüşüme uğratacaktır. Aydınlanmacıların kamuoyu kavramı, modern ulusal kitle tarafından eleştirilir. İş adamlarının düşük fiyatlı gazeteler yayınlayarak kâr elde edebileceklerini keşfetmeleri de gazetecilik anlayışının değişmesinin önemli nedenlerinden
biri olacaktır. Bu gelişmelerin ardından, gazetecilik etkinliğinin kapitalist kâr arayışına sistematik olarak boyun eğmeye başlaması aydınlanmacıların bu etkinliğe yönelttiği eleştirilerin yoğunla ş ma sı nı da beraberinde getirir. Aydınlanmacılara göre, kâr arayışı ifade özgürlüğünün kullanılmasını engellediği gibi basın özgürlüğüne
de zarar vermektedir. Kamuoyu kavramı 19. yüzyıl sonunda artık yüzyıl başında kullanılan kavramla hiçbir ilişkisi kalmayacak şekilde değişir. Sınırlı modernleşme döneminde satın alma gücü olan v e okuryazar elit kesimin etkisi altındaki basın, yüksek tirajlı gazetelerin doğmasıyla birlikte, içeriklerini v e biçimlerini yeni okuryazar
kitlenin beğenileri ve tüketici alışkanlıkları doğrultusunda değiştirirler (Lemieux,
2000:38-39).
Popüler basın, müşterisinin dikkatini çekmek ve merakını kamçılamak için cinayetlerin detaylarını yazmaktan, hatta katillere suçlarını nasıl işlediklerini ayrıntılarıyla anlattırmaktan kaçınmayan bir basındır. Kâr kaygısı vazıh basının temel kaygısına
dönüştüğünde, gazete savlalarından felsefi-politik tartışmalar yok olur ve daha popüler konular bu tartışmaların yerini alır. Yarış alanına, yangın verine ilk ulaşan muhabirler, yanmış çocuklara v e kocaları tarafından dövülmüş kadınlara soru sorma yarışına girer. Popüler basının doğuşuyla birlikte, tirajı yüksek olan gazetelerin içeriklerinin apolitikleştiği v e tarafsızlaştığı görülür. Gazeteler daha fazla okuyucuya seslenebilmek için önceliği politik yorumlara değil, habere v e eğlendiren konulara verirler (Lemieux. 2000:40-48).
Haberin de eğlence olarak kurgulanmasının yanı sıra. Günümüzde medyanın yapısal niteliklerinden birisi de medyanın sadece güçlü bir izlenime, güçlü bir söze,
yani duygulu söze ifade olanağı tanımasıdır. Gilles Balbastre, Fransız televizyon kanallarından birinde geçici olarak çalışan bir gazeteciye atıfla şu gözlemi yapar: Televizyon kanalları izleyicinin her şevden önce özel bir kişinin hikâyesiyle ilgilendiğini
varsayarlar. Kanallar için önemli olan, her hangi bir olayın politik, ekonomik ve toplumsal içerimlerinin yok sayılması pahasına herhangi birinin özel hikâyesinin haberde öne çıkartılmasıdır. Geniş kitlelere seslenen basında kullanılan ilkenin aynısı, ciddi basında da uygulanmaktadır. Gazetecilerden talep edilen, olayın kişisel tanıklıklara başvurularak kişiselleştirilmesi ve insancıllaştırılmasıdır. Basında egemen olmaya
başlayan genel eğilim, her ne pahasına olursa olsun insanlar aracılığıyla öykülerin
anlatılmasıdır. İzleyicilerin kişisel öyküler sayesinde anlatılanlarla daha kolay özdeş878
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leştiği varsayımından hareketle, örneğin haber müdürleri bir uzmanın görüşüne başvurulduğunda, eğer uzmanın televizyondaki imajının izleyicinin ilgisini yeterince
çekemeyeceğini düşünürlerse, haberde onun yerine olayı yaşamış olana yer vermeyi
tercih ediyorlar (Balbastre, 2000:81).
Bu saptamaların da gösterdiği gibi, haber, alıcısını almaya teşvik edecek tecimsel
bir mal olarak kavranıyor. Aktarılan olaylar, alıcıyı baştan çıkaracak şekilde düzenleniyor. Günümüzde, önemli olan hiç kimsenin gidemediği v e ulaşamadığı bir yere
giderek hiç kimsenin haber yapamadığını haber yapmak değil, herkesin yapabileceğini herkesten daha önce yapmak haber yapmaktır (Joinet, 2000:89). Haberin değeri,
tüm medya organlarında aynı haberin dolaşıma girmesiyle ölçülüyor. Bir haberin
önemli bir olaya dayanması, haberin gazete, radyo ve televizyonlarda yer bulması
için yeterli değil, haberin dolaşıma girebilmesi için y a Le Monde’un birinci sayfa
haberi olması ya da AFP tarafından geçilmesi gerekiyor.
Tüm gelişmelerle bağlantılı olarak başka bir olgu gündeme geliyor, 1980’li yılların başından itibaren yeni bir haber türü -hafif haber- Amerikan gazeteciliğinde yaygınlaşmaya başladı. 1979-1983 yılları arasında gazeteler, “ünlüler”y a da “yaşam
stili” gibi sayfaları çoğaltmak için “ağır aktüalite” -hard news- oranını yüzde 20 oranında azalttılar. Gazetelerin yüzde 69’u (satıştaki payı yüzde 82) 1983-1987 yılları
arasında içeriklerinde önemli değişiklikler yaptıklarını ve iş dünyası ve sporla ilgili
röportajları çoğalttıklarını kabul ediyor. (Benson, 2000:l09). Yeni haber türü nedeniyle açılan seyahat, yaşam tarzları, giyinme-beslenme vs. sayfalarının temel işlevi
y a y ı n organlarına daha fazla reklam almaktır (Benson, 2000:109-110). 1980’li
yıllarla birlikte Amerikan gazetelerindeki haber ve reklam bölümleri arasındaki ayrım ortadan kalkarken, özellikle 90’lı yıllarda gazetelerin borsalara girmeleriyle, içeriklerde de haber ve eğlence ayrımı yok olmaya başladı. Dünya medyasının olduğu
gibi Türk medyasının en önemli yapısal sorunu, artık her şeyin medyada sadece ve
sadece magazinleştirildiği ölçüde yer bulması ve medyanın piyasa mantığının buyruklarına boyun eğmesidir.
Bunu Türkiye’de bariz bir şekilde hem haberlerde hem de köşe yazılarında gözlemliyoruz. Bir de haberin ne olduğuna ve nasıl yazılması gerektiğine karar verenlerin, gazetelerin en değerli köşelerinde yazan köşe yazarları olduğu düşünüldüğünde,
tehlikede olan haberlere yorum katıldığı için ne yapacağını bilemeyen köşe yazarlarının statüsü değil, onların hükümranlıklarına boyun eğen gazetecilik mesleğidir.
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T

ürkiye’de 1980’li yıllardan başlayarak seyirci sporlarının, özellikle de bunların
en popüleri olan futbolun, dünyadaki gelişimine bağlı olarak ticarileşme süreci
hızlanmış ve futbol, eğlence endüstrisinin önemli bir sektörü haline gelmiştir. Medya
bu süreci güçlendirmiştir. Ticarileşmiş seyirci sporlarının bir eğlence biçimi olarak
başarısının medyaya bağlı olması, medya sunumuna önem kazandırmaktadır. Çünkü
medyanın spora ilişkin olarak yaydığı enformasyon toplumda spora karşı ilgi üretmekte, toplumsal ilgi ise spora ilişkin kârın artmasını sağlamaktadır. Bu süreçte,
medya ve spor birbirini etkilemekte ve her biri diğerinin popülerliğine ve ticari başarısına bağlı olarak büyümektedir.
Yalnızca Avrupa’daki futbol ekonomisinin büyüklüğü 15 milyar Euro olarak
tahmin edilmektedir. Türkiye ise yaklaşık 700 milyon Euro büyüklükle, bu pastadan
yüzde 5 pay almaktadır (Capital Geniş Açı, Nisan 2015). Süper Toto Süper Lig takımlarının piyasa değeri 2015 Ekim ayı itibariyle 1,04 Milyar Euro seviyelerine yükselmiştir (fortuneturkey.com). Futbol endüstrisi büyürken diğer yandan da 1980 sonrasında büyük sermaye gruplarının basın alanına girmesi, TRT’nin kamusal yayın
tekelinin kaldırılması ve 1990’lardan itibaren özel televizyonların yaygınlaşmasıyla
medya alanında yaşanan niceliksel ve niteliksel değişimler, medya ve spor arasındaki
ilişkinin gelişmesini ve güçlenmesini sağlamıştır. Spor-medya ilişkisinin gelişmesi
ise spora ilişkin süreli yayınların sayısında belirgin bir artışa neden olmuştur. 1980
sonrası dönemde Türkiye’de yayınlanan spora ilişkin 98 süreli yayının 94’ü, 1980
sonrasında yayına başlamıştır.
Kuşkusuz bu süreli yayınların en önemlileri günlük spor gazeteleridir. 1980 sonrası dönemde, 30 yıllık bir aradan sonra günlük bir spor gazetesi Fotospor, 3 Eylül
1989 tarihinde yayın hayatına atılmıştır. Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir’in sahibi olduğu Fotospor’u, diğer medya grupları tarafından yayınlanan günlük spor gazeteleri
izlemiştir. 1991 yılında Dinç Bilgin tarafından Fotomaç, 1992’de Sabah Yayıncılık
A.Ş. tarafından Taraftar-Fotomaç, 1993’te Erol Simavi tarafından Spor Gazetesi,
1995 yılında da Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. tarafından Fanatik yayınlanmaya
başlamıştır. 9 Haziran 2012 tarihinde ise Çağdaş Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. tarafından AKM (Açık Mert Korkusuz) adlı spor gazetesi yayınlanmaya başlamıştır.
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Günlük spor gazetelerinin yanında, günlük gazeteler de bu dönemde artık tam
sayfa spor haberleriyle yetinmeyerek, 2, 3, 4 hatta 7 sayfayı spora ayırmaya ve spor
haberleriyle tiraj kazanmaya çalışmışlardır. Bir yandan ekonomik rekabet, bir yandan
da 12 Eylül rejiminin siyasetten uzaklaştırma ve eleştirileri kısıtlama uygulaması,
basının spora ağırlık vermesinde etkili olmuştur.
1980 sonrası basında gözlenen bir diğer gelişme de bazı spor haberlerinin birinci
sayfadan verilmesindeki artıştır. Gerçekte, spora ilişkin haberlerin ilk sayfadan verilmesi 1980 sonrasına ait bir olgu değildir, ancak 1980 sonrası dönemde bu uygulama yaygınlaşmıştır. Uluslararası futbol karşılaşmaları yanında, futbolcuların aldıkları
yüksek transfer ücretleri ile özel yaşamlarına ilişkin haberler de birinci sayfadan verilmeye başlanmıştır.
Sporun gazetelerdeki yeri
1980 sonrası dönemde, basında spora verilen ağırlığın artmasından yola çıkarak,
Türk spor basının genel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, günlük gazetelere içerik
analizi uygulanmıştır. Araştırma için, en çok satan üç popüler gazete, Hürriyet, Milliyet ve Sabah seçilmiştir. Günlük olarak yayınlanan ve ulusal çapta dağıtımı yapılan
spor gazeteleri büyük medya grupları tarafından yayınlandığından, bunların haberleri
seçilen gazetelerin spor sayfalarındaki haberlerle paralellik göstermektedir.
Günlük spor gazetelerinin haberleri, popüler gazetelerin spor sayfalarındaki haberlerin daha çok ve daha büyük boyutlarda fotoğraflarla, daha büyük puntolu başlıklarla verilmiş biçimidir.
Günlük spor gazeteleri, daha geniş, daha ayrıntılı haber gereksinimini karşılamaktan çok, fiyatları daha düşük olduğundan günlük gazeteleri spor sayfaları için alan
okuyucu kesimine hitap eder görünmektedir.
Ayrıca, günlük haber gündeminde spora ayrılan yerin belirlenmesine olanak vermemektedir. Günlük spor gazeteleri, bu nedenlerle incelemenin kapsamı dışında bırakılmıştır.
1980 sonrası dönemde, sporun gazetelerde yer alışının zaman içindeki değişimlerini izleyebilmek için, beşer yıl arayla dört inceleme dönemi seçilmiştir. Bunlar,
1980, 1986, 1992 ve 1998 yıllarıdır.
Belirlenen her bir dönem içinde, seçilen gazetelerin her ayın ikinci pazartesi gününe rastlayan nüshalarına içerik analizi uygulanmıştır.
İnceleme sonucunda, gazetelerin toplam alanlarının yüzde 39,13’ünü reklam ve
ilanlara ayırdıkları görülmüştür. Haber ve fotoğrafa ayrılan yer ise gazetelerin yüzde
60,87’sini oluşturmaktadır. Haber ve fotoğraf alanlarının yüzde 20.99’u ise spor haberlerine ayrılmaktadır. (Bk: Tablo-1)
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Tablo: 1 Gazetelerin spora ayırdıkları alan
Genel
Toplam haber ve
Spora ayrılan
Diğer haber
fotoğraf alanı
alan
ve fotoğraflar
Cm²
3313728
695697
2618031
Yüzde
100
20,99
79,01
Günlük gazetelerin spora ayırdıkları alan, tiraj artırma kaygılarıyla yakından ilgilidir. Güneş’in 1985 yılında yaptırdığı bir okuyucu araştırmasına göre, spor sayfasının “gazeteyi satın alma nedeni”nde oranı yüzde 31.5’tir (Tanyolaç, 1985:18). Aynı
yıl, Bileşim Araştırmalar Grubu tarafından yapılan bir yoklamada ise bir gazeteyi
satın alan 100 okuyucudan 9.6’sının (erkeklerde 13.2, kadınlarda 2.6) ilk olarak spor
sayfasına baktığı ortaya çıkmıştır (Arıpınar, 1985:23). 1992 yılında DTP tarafından
yapılan bir araştırmada ise çalışanlarda gazete okuma alışkanlığının yüzde 82.3 olduğu, bunların yüzde 55’inin siyasi yorumları okurken, ikinci tercihlerde erkeklerin
yüzde 70 oranla en çok spora ilgi duydukları belirlenmiştir (DPT, 1992:234). Söz
konusu araştırmaların da gösterdiği gibi, spor sayfaları basının okuyucu çekmesinde
önemli bir rol oynamaktadır.
Tablo: 2 Gazetelerin spor alanlarının yıllara göre değişimi
1980
1986
1992
1998
Toplam haber ve
fotoğraf alanı (cm²)
370727
134087
946355
1314310
Spora ayrılan alan (cm²)
79299
134087
223086
259225
Spora ayrılan alan ( )
21,39
19,65
23,57
19,72
Gazetelerin spor haberlerine ayırdıkları alanın yıllara göre değişimi incelendiğinde, spora ayrılan alanın mutlak olarak arttığı ortaya çıkmıştır. (Bk. Tablo-2). Spor
haberlerine ayrılan alanın gazetenin haber alanlarına oranı incelendiğinde ise, 1980
yılında yüzde 21.39, 1986 yılında yüzde 19.65, 1992’de yüzde 23.57, 1998 yılında
ise yüzde 19.72 olduğu görülmüştür. En anlamlı fark, yüzde 3.92’lik bir değişimle
1986 yılları ile 1992 yılları arasında meydana gelmiştir. 1992 yılında gazetelerin spor
haberlerine ayırdıkları yerin göreli olarak artmasının, özel televizyonların yayına
geçmeleriyle ilgili olduğu düşünülebilir. Gazetelerin, televizyonların naklen yayınları
ve görüntü avantajları karşısında, okuyucu çekmek için spora ayırdıkları alanı artırdıkları görülmektedir.
Gazetelerin spor sayfalarının içeriği
Gazetelerin spor sayfalarının içeriği; görüntü alanı, futbol haberleri, köşe yazıları,
basketbol haberleri, diğer spor haberleri ve at yarışları-fikstür-puan durumu-toplu
sonuçlar kategorilerine ayrılarak incelendi (Bk: Tablo 3).
İnceleme sonucunda, gazetelerin spor sayfalarının yüzde 30.28’ini fotoğraf ve kaGazeteciler Cemiyeti
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rikatüre ayırdıkları görüldü. Köşe yazılarının, spor sayfalarının yüzde 9.90’lık bir
bölümünü kapladığı saptandı. Futbol haberlerine ayrılan yerin 46.49 oranında olduğu
belirlendi. Diğer spor branşlarına ve genel spor haberlerine ise gazetelerin ancak 9.22
oranında yer verdikleri görüldü. Puan durumu-fikstür-toplu sonuçlar kategorisinin de
spor sayfalarının yüzde 4.11’ini kapladığı ortaya çıktı.
Tablo: 3 Gazetelerin spor sayfalarının içeriği
İçerik
Cm²
Yüzde
Görüntü alanı
210644
30,28
Köşe yazısı
68895
9,90
Futbol haberleri
323413
46,49
Diğer spor haberleri
64159
9,22
Puan durumu, vs.
28586
4, 11
Toplam
695697
100
Köşe yazıları
Araştırma sonuçlarına göre, günlük gazeteler, spor sayfalarının yüzde 9.90’ını köşe yazılarına ayırmaktadırlar. Gazetelerdeki köşe yazısı sayısının 1980 yılından itibaren arttığı belirlenmiştir (Bk. Tablo-4). 1980 yılında incelenen gazetelerde 71 tane
olan köşe yazıları sayısı, 1986’da 102’ye, 1992’de 148’e, 1998’de ise 175’e çıkmıştır. Bu durum, haberciliğin magazinleşmesi ile yakından ilgilidir. Birinci lig takımlarının maçlarında, haberde yalnızca maçın skorunun ve golleri kaçıncı dakikada kimin
attığının verildiği, maçın diğer ayrıntılarının ise maçı izleyen muhabirler yerine yorumcular tarafından anlatıldığı görülmektedir. Olayların aktarılışında haberden çok
yorum öğesi ağırlık kazanmaktadır. Yorumcular ise objektif kriterlerden çok, duygusal ve kişisel bir söylem gibi magazinsel öğeler kullanmaktadır.
Bir gazetede yer alan ortalama köşe yazısı sayısı ise 1980 yılında 2.96, 1986 yılında 2.83, 1992 yılında 4.11, 1998 yılında da 4.86 olmuştur. Köşe yazıları sayısındaki en büyük artış, yüzde 1.28’lik bir oranla 1986 ve 1992 yılları arasında meydana
gelmiştir. Bu dönem, özel televizyonların yayına başladıkları döneme rastlamaktadır.
Basının televizyon karşısında okuyucu toplayabilmek için yoruma biraz daha fazla
ağırlık verdiği görülmektedir.
Tablo: 4 Yıllara göre köşe yazılarının dağılımı
Yıllar
Köşe Yazısı Sayısı
Gazete Sayısı
Ortalama
1980
71
24
2,96
1986
102
36
2,83
1992
148
36
4,11
1998
175
36
4,86
Toplam
496
132
3,69
884
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Öte yandan, incelenen gazetelerde toplam 496 tane köşe yazısının yer aldığı görülmüştür. Bu köşe yazılarının konuları ise Tablo-5’te gösterilmiştir. Toplam 496
köşe yazısının 474’ü (yüzde 95.56) futbolla ilgili, 22’si (yüzde 4.44) ise diğer spor
branşlarıyla ilgilidir. Köşe yazılarında futbolun önemli bir ağırlığı olduğu görülmektedir. Köşe yazılarının konularına göre kapladıkları alanlara bakıldığında da yüzde
96.09’unun futbolla, yüzde 3.91’inin ise diğer spor branşlarıyla ilgili olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda, spor yazarlarının gerçekte futbol yazarı oldukları görülmektedir.
Tablo: 5 Köşe yazılarının konularına göre dağılımı
Futbol
Diğer Sporlar
Toplam
Köşe yazısı sayısı
474
224
96
Yüzde
95,56
4,44
100
Köşe yazısı alanı (cm²) 66203
2692
68895
Yüzde
96,09
3,91
100
Futbol haberleri
Seçilen gazetelerin analizi sonucunda gazetelerin spor sayfalarının içeriğinde en
fazla futbola yer verdikleri görülmüştür (Bk. Tablo-6). Gazetelerin spora ayırdıkları
alanın yüzde 30.28’ini görüntü malzemesi, yüzde 23.23’ünü diğer içerik oluştururken, futbol haberleri yüzde 46.49 oranında bir yer tutmaktadır. Ancak, köşe yazılarının büyük oranda futbola ilişkin olduğu göz önünde tutularak köşe yazılarının futbola ilişkin olanları da futbol haberleriyle birlikte değerlendirildiğinde spor sayfalarında futbola ayrılan alanın daha da arttığı gözlenmektedir. Futbola ilişkin haber ve köşe yazıları gazetelerin spor sayfalarının yüzde 56’sını oluşturmaktadır.
Tablo: 6 Spor sayfalarındaki futbola ilişkin haber ve köşe yazılarının alanı
Spor sayfalarının Spor Alanı Görüntü Alanı Futbola ilişkin haber
Diğer
içeriği
ve köşe yazıları
İçerik
Toplam (cm²)
695697
210644
389616
95437
Yüzde
100
30,28
56,00
13,72
Gazetelerin futbola ilişkin haber ve köşe yazılarının spora ilişkin metin alanına
oranı ise yüzde 80.32’dir (Bk. Tablo-7).
Tablo: 7 Futbola ilişkin metinlerin toplam metin alanına oranı
Metin alanı (cm²)
Futbola ilişkin haber
Diğer içerik (cm²)
ve köşe yazıları (cm²)
Toplam
485053
389616
95437
Yüzde
100
80,32
19,68
Türkiye’de en çok ilgi çeken takım sporları futbol, basketbol, voleybol ve hentboldur. Ancak, sporun günlük gazetelerde yer alışı incelendiğinde, en fazla futbola
Gazeteciler Cemiyeti

885

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Spor basını

yer verildiği görülmektedir. 1993 yılında, Galatasaray Spor Kulübünün Piar-Gallup’a
yaptırdığı “Taraftarlık Araştırması” da spor dalları arasında en çok futbolun ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre futbol, en çok ilgi gören
spor dalları arasında yüzde 54 ile ilk sırayı almaktadır. Futbolu yüzde 9 ile güreş,
yüzde 7 ile basketbol, yüzde 6 ile atletizm, yüzde 5 ile voleybol izlemektedir (Hasol,
1997a). Basının, spor dalları arasında en fazla futbola yer vermesinin, futbolun popülerliğini kullanarak tirajını artırma çabasının bir uzantısı olduğu görülmektedir.
Futbol haberlerinde dört büyüklerin ağırlığı
Gazetelerin spor sayfalarının içeriğinde en fazla alanı kaplayan futbol haberlerinin takımlar bazında değerlendirmesi ise Tablo-8’de verilmiştir. Tabloya göre, futbol
haberlerinin yüzde 52.18’i, dört büyükler kategorisinde değerlendirilen GS, FB, BJK
ve Trabzonspor takımlarıyla ilgilidir. Diğer futbol takımlarına ayrılan alan ise toplam
futbol haberlerinin yüzde 47.82’sini oluşturmaktadır.
Tablo: 8 Futbol haberlerinin dağılımı
Futbol haberleri
Dört büyükler
Diğer futbol haberleri
Toplam (cm²)
323413
168762
154651
Yüzde
100
52,18
47,82
Basında, dört büyük futbol takımının haberlerinin ağırlık kazanmasında, futbolun
popülerliğinin giderek artması ve büyük bir ekonomik sektör olmasının yanında, basının tiraj kaygısı yine önemli bir etken olmaktadır. Türkiye’de her üç gazeteden biri
İstanbul’da satılmaktadır. İstanbul’da da spora meraklı önemli oranda bir gazete
okuyucusu vardır. Yapılan araştırmalar, örneğin, Milliyet’te spora yönelik alıcının
yüzde 40’a vardığını göstermiştir (Uluç, 1987:84). Bu durumda, basının İstanbul takımlarının haberlerine ağırlık vermesinin gazete tirajlarıyla ilgisi açıkça ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, Ekim-Kasım 1993’te, Galatasaray Spor Kulübünün PiarGallup’a yaptırdığı “Taraftarlık Araştırması”nın sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri
Türkiye nüfusunun yüzde 24’ü herhangi bir kulübü tutmamaktadır. Spor kulüpleri
arasında Galatasaray yüzde 25.9, Fenerbahçe yüzde 23.5, Beşiktaş yüzde 15.2 ve
Trabzonspor yüzde 8.4 oranında taraftara sahiptir (Hasol, 1997b). Bu rakamlar göz
önüne alındığında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın futbol basınındaki egemenliğinin ekonomik temelleri daha anlaşılır hale gelmektedir.
Spor sayfalarında görüntü kullanımı
Gazetelerin spor sayfalarında kullanılan görüntü malzemesi sayısı, 1980 yılından
itibaren giderek artmıştır (Bk. Tablo-9). 1980 yılında, incelenen gazetelerde 150 tane
olan fotoğraf ve karikatür sayısının 1986 yılında 294’e, 1992 yılında 629’a, 1998
yılında ise 1240’a yükseldiği ortaya çıkmıştır. Bir gazete nüshasında yer alan ortala886
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ma fotoğraf ve karikatür sayısının ise 1980 yılında 6.25 iken, 1986’da 8.17’ye,
1992’de 17.47’ye, 1998’de 34.44’e yükseldiği gözlenmiştir.
Gazetelerin spor sayfalarında kullanılan fotoğraf sayısının artmasına karşın, fotoğraf ve karikatürlerin tuttuğu alanın oranına bakıldığında anlamlı bir fark oluşmadığı görülmüştür. 1980 yılında fotoğrafa ayrılan alanın spor sayfalarının yüzde
31.58’ini, 1986’da 31.16’sını, 1992’de 26.22’sini, 1998’de 32.91’ini kapladığı belirlenmiştir.
Tablo 9: Spor sayfalarında fotoğraf kullanımı
Yıllar Fotoğraf, karikatür
Ortalama Fotoğraf
Fotoğraf ve Karikatürlerin
sayısı
ve karikatür sayısı
oranı ( )
1980
150
6,25
31,58
1986
294
8,17
31,16
1992
629
17,47
26,22
1998
1240
34,44
32,91
1980 yılından itibaren fotoğrafa ayrılan alanda çok anlamlı farklar meydana gelmemesine karşın, kullanılan fotoğraf sayısı artmıştır. Gazeteler, 1980’li yılların başlarında az sayıda ancak büyük boyutlarda fotoğraf kullanırken, zaman içinde daha
küçük boyutlarda ama daha çok sayıda fotoğraf kullanmaya başlamışlardır. Bu da
fotoğraf kullanımında çeşitliliğin artması anlamına gelmektedir. Bunun yanında, haber başlık ve spotları daha büyük puntolarla verilmeye, ayrıca bazı haberlerde görüntü ile metnin iç içe geçtiği bir mizanpaj tekniği kullanılmaya başlanmıştır. Haber sayısı artarken haber metni kısalmıştır.
Spor basının söylem özellikleri
1980 sonrası dönemde spor basını incelenirken, gazetelerin spor sayfalarındaki bu
niceliksel özellikler yanında, spor haberlerinde kullanılan söylemin de dönemin özelliklerini taşıdığı görülmektedir.
Basın futbolu, yaşamın diğer alanlarında karşılaşılan sorunları, sıkıntıları, başarısızlıkları telafi etme aracı, her türlü hoşnutsuzluğu yatıştırma aracı olarak sunmakta,
böylece futbolun bir tür güvenlik supabı gibi işlev görmesinin koşullarını sağlamaktadır.
Öte yandan, 1980’ler, Batıyla olan etkileşimin artmasına bağlı olarak hem taklidin hem de düşmanlığın boyutlarının büyüdüğü bir dönem olmuştur. Bir yandan altyapıdan sporcuların eğitimine, teknik adamlardan sporculara ve spora bakışa kadar
her konu Avrupa standartlarına göre değerlendirilir; Avrupa, spor alanında ulaşılması
gereken bir düzey olarak algılanırken öte yandan, Avrupa karşısında kazanılan sportif başarılar, Avrupa’ya duyulan husumetin sergilendiği bir anlam kazanmıştır.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunun siyasal iktidarların gündeminin ilk sıraGazeteciler Cemiyeti
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larına yerleştiği dönemlerde yapılan uluslararası maçlara, sporun çok ötesinde bir
anlam yüklendiği görülmektedir. Bir yandan, kendini Avrupa’ya kabul ettirme, Avrupalı olma çabası diğer yandan taklit edilen modelle farklılıkların yarattığı gerilimler ve taklit edilen modelin standartlarına ulaşmadaki yetersizliklerin beslediği eziklik duygusunun husumete dönüşmesi, spor karşılaşmalarının bir hesaplaşma arenası
olarak algılanmasına yol açmaktadır. Sporda başarı, medyanın da kışkırtmasıyla ulusal prestij haline dönüştürülerek, siyasal bir zafer gibi yaşanırken, başarısızlık “hüsran, hüzün ve yas” anlamına gelmektedir.
Spor basını milliyetçilik ideolojisini söyleminde yeniden üretirken, savaş metaforunu kullanmaktadır. Özellikle uluslararası futbol karşılaşmaları savaşla özdeşleştirilmekte, “bozguna uğratmak”, “ezmek”, “devirmek”, “zafer kazanmak”, vb. söylemlerle milliyetçilik duygularına seslenilmektedir. Bu söylemsel kurguda maçın, Türk
takımının galibiyetiyle sonuçlanması durumunda ise “tarih” ya da “destan” yazılmaktadır.
Spor basınında milliyetçi söylemin yoğunlaşmasının örneklerinin Milli Takım’ın
maçlarında görülmesinin beklenecek olmasına karşın, yalnızca Milli Takım’ın değil,
uluslararası bir karşılaşmada oynayan herhangi bir Türk takımının maçının da milliyetçiliğin körüklenmesinde kullanıldığı gözlenmektedir. Uluslararası karşılaşmada,
rakip takımın ülkesi “düşman ülke” gibi gösterilerek, tüm ulusun birleşmesi beklenmektedir. Söylemdeki milliyetçilik öğesi, biraz körüklendiğinde ise ırkçılık noktasına
varabilmektedir.
Basın, spor karşılaşmalarını bir ölüm-kalım savaşı gibi sunarken bir yandan da
fanatizmi “Futbolun karanlık yüzü” olarak lanetlemektedir. Ancak, holiganizmin
sistemin temizlenmesi gereken soyutlanabilir bir öğesi değil, bizzat sistem tarafından
üretilen bir olgu olduğu görülmektedir. Sporun tecimselleştiği, şirketlerin spor kulüpleri kurmasının yerini kulüplerin şirketleşmesi sürecine bıraktığı bir dönemde, iki
takım yalnız sahada değil, aynı zamanda ekonomik alanda da birbirine rakip duruma
gelmektedir. Bu süreçte taraftarlar da artık şirketleşen spor kulüplerince tüketiciler
olarak görülmektedir. Taraftarlık, belli bir markanın tüketicisi durumuna dönüştürüldüğünde ise fanatizmi körükleme, pazarı genişletmenin araçlarından biri olmaktadır.
Futbol örgütlenmesi, siyasal, sosyal, kültürel, sınıfsal, cinsel, etnik kimlikleri takım
kimliği potasında eriterek tüketici kategorileri oluşturmaktadır. Bu süreçte, Medya
tiraj/rating kaygısıyla, futbol kulüpleri de ticari kaygılarla fanatizme destek verir ve
şiddet eğilimlerini körüklerken; bir yandan da giderek alım gücü daha fazla olan üst
orta sınıfların tüketimini hedefleyen futbolun, holiganlar nedeniyle bu hedefine
ulaşması zorlaşmaktadır. Bu çelişki de medyanın haber verme biçimine yansımaktadır. Medya, futbolun popülerliğini artırmak ve bu yolla futbol taraftarları sayesinde
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tiraj kazanmak için fanatizmi körüklerken, aynı zamanda, holiganizmden ürken taraftarları kazanmak için de fanatizmi eleştirmektedir.
Öte yandan, spor basını spor olayları konusunda bir seçme yaparak spor gündemini belirlerken, bazı olaylara gündemde hiç yer vermemektedir. Oyuncuların sendikalaşması, star sistemi dışındaki sporcuların ücretlerinin düşüklüğü, güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yoksun çalışma koşulları, kulüp-çete ilişkileri gibi konular spor
basınının gündeminin dışında kalan konular arasındadır.
Televizyonun spora ve spor basınına etkileri
Televizyon, görüntü avantajı ve maç naklen yayınları ile spor basınını yeni rekabet üstünlükleri aramaya zorlarken, bir yandan da naklen yayınlarla spor gazetecilerine kolaylık sağlamıştır. Spor yazarları, gitmelerine olanak bulunmayan maçları televizyon sayesinde değerlendirme olanağına kavuştular. Ayrıca, bir gol anını farklı
açılardan izleme şansı buldular. Bu gelişme ise gazetelerdeki gol fotoğraflarının
azalmasına neden oldu. Onun yerine, spor sayfalarında foto muhabirlerinin bilgi ve
becerileri doğrultusunda çektikleri ikili, üçlü pozisyonlar yer almaya başladı. Televizyon, spor yazarlarını da maç, televizyondan yayınlandığı için yorumlarında daha
dikkatli olmaya, daha ılımlı yazmaya zorladı.
Televizyonlardaki spor programlarında, maçtaki bir pozisyonun defalarca yavaş
gösterimle yayınlanması ise yeni tartışmaların kaynağı oldu. Öte yandan, televizyonların izlenme oranlarını artırmak için saldırgan konuşmalarıyla bilinen futbol yazarlarını açık oturumlara konuk edip taraftarlar arasındaki kutuplaşmayı artırması da
spor basınının düzeysizliği yönünde eleştirilere yol açmıştır.
Bu arada vurgulanması gereken bir nokta da, 1980 sonrası Türkiye’sinde medyanın geçirdiği yapısal dönüşümler sonucu, televizyon kuruluşlarının aynı zamanda
gazetelere de sahip olmasıyla ilgilidir. Bu sahiplik ilişkisi, spor basınına da yansımaktadır. Televizyon kuruluşları, spor programlarında yorumcu olarak, kendilerine
ait gazetelerde istihdam edilen spor yazarlarına yer vermektedir.
İnternette spor yayıncılığı
1990’lı yıllardan itibaren geleneksel medyanın yanında internet yeni bir medya
olarak gelişmeye başladı. İnternetin gelişmesi ve kullanımının yaygınlık kazanmasıyla 1995’te gazeteler internetten yayın yapmaya başladılar. Gazetelerin ardından, haber portalları yayına girdi. 2000’li yıllarda internet gazeteciliği olarak adlandırılan
gazetecilik türü geleneksel medyanın karşısında giderek güçlenmeye başladı. Spor da
bu yeni gazetecilik türünde en fazla rağbet gören konulardan biri oldu.
İnternetteki spor yayıncılığı, günlük gazetelerin ve günlük spor gazetelerinin basılı nüshalarını internet üzerinden yayınlamalarının dışında spor portallarıyla da çeşitGazeteciler Cemiyeti
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lenmektedir. Çoğu futbolla ilgili olsa da çeşitli spor dalları konusunda haber ve bilgi
veren birçok spor portalı bulunmaktadır. Bunun yanında, taraftar siteleri, kulüp siteleri, forum ve bloglar da spor konusunda kullanıcılara farklı seçenekler sunmaktadır.
İnternet gazeteciliği, internetin etkileşim, hipermetin, çoklu medya gibi özelliklerine dayandığı için geleneksel gazetecilik biçimlerinden ayrılır. Ancak, Türkiye’deki
spor sitelerine bakıldığında internetin yeni bir iletişim aracı olarak sağladığı olanakların kullanılmadığı görülmektedir. Geleneksel medya kuruluşlarının spor siteleri
genellikle gazete ya da televizyonlarında yer alan spor haberlerinden oluşmakta ve
internet gazeteciliğine özgün bir açılım getirememektedir. Spor siteleri ise internetin
karşılıklı etkileşim özelliğinden yararlanmamakta,kullanıcılarının iletişim sürecine
katılma biçimleri yorum ve anket gibi birkaç basit uygulamadan öteye geçmemektedir. Kullanıcılar, genellikle haberlere ve köşe yazılarına kendi yorumlarını ekleyebilmekte ve başkalarının yorumlarını okuyabilmektedir. Ancak daha gelişkin etkileşimli uygulamalardan örneğin forum ve sohbet gibi uygulamalar çoğu sitede bulunmamaktadır.
İnternetin geleneksel medyaya göre bir başka üstünlüğü de hipermetin uygulamalarına olanak vermesidir. Hipermetinler sayesinde haberin ayrıntılarına, başka sitelerdeki haber, kaynak, istatistik gibi enformasyona ulaşılabilmektedir. Ancak, Türkiye’deki spor dış bağlantılara yer vermemekte ya da hipermetinler çok sınırlı kalmaktadır. Arşiv ve veritabanı gibi uygulamalara ise neredeyse hiç yer verilmemektedir.
İnternetin sunduğu olanaklardan biri de çoklu ortam uygulamalarıdır. Bu uygulamalarla ses ve video dosyaları kullanıcıyla paylaşılabilmektedir. Ancak, spor sitelerinin çok azı çoklu ortam uygulamalarını kullanmaktadır.
Genel olarak bakıldığında spor siteleri geleneksel medyaya göre daha fazla sayıda
ve daha çok çeşitli haber verebilmektedir. Ancak, spor sitelerinin haber kaynakları
genellikle ulusal haber ajansları ya da geleneksel medya kuruluşlarıdır. Dolayısıyla
geleneksel medyaya alternatif oluşturabilecek bir spor haberciliği içeriğinden söz
edilememektedir (Uzun, 2012).
Spor yazarlığı
Türkiye’de yüz yıldan fazla bir geçmişi bulunan spor basınında, profesyonel yazarlar, 1930’lu yılların sonlarında ortaya çıkmıştır. Bu yıllardan itibaren, özellikle
günlük gazeteler, spor olaylarını gerektiği şekilde izleyebilmek ve okuyucularına
aktarabilmek amacıyla kadrolarında yalnızca sporla görevli profesyonel yazarlara yer
vermeye başlamışlardır. Spor yazarlarının örgütlenmesi ise 14 Nisan 1963 tarihinde,
5-10 üyenin oluşturduğu (Atabeyoğlu, 1991) “Spor Yazarları Birliği” ile gerçekleşmiştir. Günümüzde ise spor yazarlarının meslek örgütü olan “Türkiye Spor Yazarları
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ve Spor Kulübü Derneği”nin 1000’den fazla üyesi bulunmaktadır. Kadrosuz çalıştırılan gazeteciler de hesaba katıldığında bu sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilebilmektedir.
1980 sonrası dönem, spor yazarlarının da ünlü futbolcular gibi yüksek ücretlerin
yanı sıra yüksek transfer paraları aldığı bir dönem olmuştur. Yine, gazete spor servisleri arasında kitleler halinde geniş çapta transferlerin gerçekleşmesi de bu dönemde
görülmeye başlanmıştır (Atabeyoğlu, 1991:57).
Futbola ilginin artması ise spor yazarlığına ilgiyi artırmıştır. Gazetelerin yalnızca
spor yazarları değil, ekonomi ve politika yazarları da köşelerinde futbola yer vermeye başlamışlardır. Birçok politika yazarı, özellikle uluslararası karşılaşmalar söz konusu olduğunda köşesinde futboldan söz etmeyi neredeyse bir gelenek haline getirmiştir. 20 Nisan 2000 tarihinde Galatasaray ile Leeds United kulüpleri arasında oynanan UEFA Şampiyonası yarı final maçı, bu duruma uygun bir örnek oluşturmaktadır. Maçın ertesi günü yayınlanan Hürriyet, Milliyet ve Sabah’ta, spor dışındaki alanlarda yazan 55 köşe yazarının 32’si (yüzde 58,18’i) Galatasaray-Leeds United karşılaşması hakkında yazmıştır. Söz konusu gazetelerde karşılaşma hakkında yazan spor
yazarlarının toplam sayısı ise yalnızca 14’tür.
Öte yandan, medya artık yurtdışında oynanan maçları kalabalık kadrolarla izlemektedir. Örneğin; dünyada 185 televizyon kuruluşunun naklen yayınladığı ve Kopenhag’da oynanan UEFA 2000 Final karşılaşmasını, TRT 27 kişilik bir ekiple yayınladı, CNN Türk ekibi maçı 15 kişi ile izlerken, Milliyet 17 kişilik kadroyla izledi.
Danimarka’nın yayın kuruluşu DR’nin yetkilileri, statta 300 spor yazarı, 140 foto
muhabiri, 25 televizyon yorumcusu, 12 radyo spikerinin görevli olduğunu açıkladılar
(Milliyet, 16 Mayıs 2000).
Medyanın yurtdışında oynanan maçları kalabalık bir kadroyla izlemesine karşın,
karşılaşmanın sportif yönüne ilişkin haberlerin artış gösterdiği söylenemez. Yurtdışına giden medya mensupları, daha çok magazinsel yazılar yazmakta; uçakta neler
konuşulduğundan gazeteciler arasında yapılan espriler, kimin ne kadar heyecanlandığı, yapılan tezahüratlar, heyecandan dökülen gözyaşları, gidilen yerde gezilen yerler, yenen yemekler, garsonlarla konuşulanlara kadar önemsiz pek çok ayrıntı haber
konusu yapılabilmektedir. Bu durum ise sporun, bir oyun olmanın ötesinde, turizm
ve medya sektörleriyle de bağlantılı olarak üzerinde konuşulabilecek bir olaya dönüşmesinin bir göstergesidir.
Spor basınına ve spor yazarlığına ilginin artmasına karşın, spor basınında etik konusuna ise aynı ilgi gösterilmemektedir. Spor, sorumsuzluğun, fanatikliğin, hakarete
hatta küfretmeye varabilen bir üslupla yazmanın neredeyse hak olarak görüldüğü bir
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alana dönüşmüştür. Yazarların kulüp taraftarlığı , bunun da ötesinde bazı gazetecilerin kulüp yönetimlerinde aktif görev alması, gazeteci kimliğinin kişisel çıkarlar için
kullanılması, haberlerin yeterince araştırılmadan yazılması kanıksanmış, dolayısıyla
artık etik tartışmalarında pek değinilmeyen konular haline gelmiştir. Bir spor yazarı
spor basınının durumunu şöyle değerlendirmektedir:
“Spor gazeteciliği şu anki konumuyla yozlaşmaktan öte bir kokuşmuşluk sürecinin içerisine girmiştir. Artık spor gazeteciliğinin hem kaynak hem de kamuoyu
nezdinde güvenirliği kalmadı, inandırıcılığı kalmadı, saygınlığı giderek azalmaya
başladı. Yine spor gazetecilerinin bir bölümü, dürüst, tutarlı, kararlı değiller; kendilerini geliştirmek, değiştirmek, yenilemek adına ortaya koydukları değerler yok.
(...) Türk spor basını, gelin bunu itiraf edelim; Türkiye’de sporun gelişmesine en
az devlet kadar engel olmaktadır.”(Çol, 1998:54-56).
Yine 1980 sonrası dönemde, gazetelerin tirajlarını artırabilmek için isim yapmış
eski futbolculara köşelerini açtıkları görüldü. 1997 yılında yazılı basında 52 kişi, futbolculuktan geliyordu (Futbol, Olimpizm ve Dayanışma Semineri, 1997:105). Yazarlık yapan sporcular da genellikle yetersizlikle suçlandılar. Sporcuların spor sayfalarında yazmaları, yeni ya da yalnızca Türkiye’ye özgü bir olgu değildir. Ancak, 1980
sonrasında futbolculara gazetelerde köşe yazarlığı yapma olanağı tanınmasında, daha
önceleri olduğu gibi futbol yazarlığı konusundaki yetenekleri değil, popüler olmaları
belirleyici olmuştur.
2000’li yıllarda ise Türkiye’de internetin gelişmesiyle birlikte spor yazarlığı alanına blog yazarları (bloggerlar) da dâhil olmuştur. Özellikle futbol bloglarıyla birlikte yaşanan kaynak çeşitliliği artışının, spor medyasının aktörleri topluca ele alındığında içerik çeşitliliğinde de belli ölçüde bir artışa yol açtığı görülmektedir (Çevikel,
2013).
Değerlendirme
1980 sonrası Türkiye’de spora ilişkin süreli yayınların sayısı artmış, günlük gazeteler de spora ayırdıkları sayfaları artırmışlardır. Günlük gazetelerin reklam ve ilanlar
dışındaki içeriğinin beşte birini spor haberleri oluşturmaktadır. Spora ilişkin metinlerin yüzde 80.32’si futbol konusundadır. Futbol haberlerinin yarısından çoğu ise,
“dört büyükler” olarak adlandırılan GS, FB, BJK ve Trabzonspor takımlarıyla ilgilidir. Spor yazarları da gerçekte büyük ölçüde futbol yazarıdır. Bu durum, gazetelerin
tiraj artırma çabalarında spordan önemli oranda yararlandıklarını göstermektedir.
Yazarların kulüp taraftarlıkları yazılarına yansısa da gazetelerin, tiraj kaygısıyla spor sayfalarında üç büyük kulübe ilişkin
haberlere eşit biçimde yer vermeye çalıştığı görülmektedir. Yayınlanmakta olan spor gazeteleri ve spor sayfalarına bakıldığında, bu sayfaların ikisi Galatasaray’a, ikisi Beşiktaş’a, ikisi Fenerbahçe’ye, biri de Trabzonspor’a ayrılmaktadır. Türkiye liginin
diğer takımları ise birer ikişer cümlelik haberlerle geçiştirilmektedir.
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Spor haberleri arasında futbolun önemli oranda ağırlık kazanması ise futbolun popülerliği ile ilgilidir. Basın, satış oranını artırmada, popüler olana yönelmekte, bu eğilim ise futbolun popülerliğini sürdürmesinde ve daha da artırmasında işlevsel olmaktadır. 1980 sonrası Türkiye’de spor basınında nicel anlamda bir gelişme yaşandığı
görülmektedir. Ancak aynı gelişmenin spor haberlerinin niteliğinde ve etik konusunda da yaşandığını söylemek zordur.
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ürkiye’de 1960’taki kısa süren Basın Şeref Divanı deneyiminin ardındanetik ve
özdenetim tartışmaları, 1970’lerin çalkantılı siyasal ortamında devam etti. Bir
sonuç alınamasa da konu meslek çevrelerinde gündemde kalmayı sürdürdü. 1980
sonrasında küreselleşmenin etkisiyle önce 24 Ocak kararları, arkasından 12 Eylül
darbesi ülkenin ekonomik ve siyasal dinamiklerini değiştirdi. Basının yapılanmasında da ekonomik etkenin belirleyiciliği arttı.
12 Eylül ortamında iletişim özgürlüğü sansür koyma yetkisi veriliyor; gazeteler
kapatılıyor, gazeteciler kovuşturmaya uğruyor, tutuklanıyordu. 1980 darbesinin hemen ardından ülkeyi açmaza götürmekle suçlanan kurumların arasında basın da bulunuyordu. “Geçiş dönemi olarak adlandırılan zaman süreci içinde basının sorumsuzluğu ve meslek ahlakından uzak olduğu yolundaki iddialar, kamuoyunda hep sıcak
tutuldu.” (Kurtböke, 1986:57). Dikta yönetiminin arkasından Kasım 1983’te seçimle
işbaşına gelen Özal Hükümeti döneminde de basın üzerindeki baskılar sona ermedi.
1980’li yıllarda gazeteciler, basına yeni sınırlamalar getirilmesinin önlenmesi
amacıyla çeşitli toplantılar yaptılar. Basında özdenetim konusunun tartışıldığı çeşitli
seminer ve toplantılarda, basın konseyi kurulmasının lehinde ve aleyhinde görüşler
ortaya atıldı. Oktay Ekşi, Yalçın Doğan gibi gazeteciler, özgürlükleri koruyabilmenin
temel koşullarından birinin sorumlu hareket etmek olduğunu, bir basın konseyi kurulmasının yararlı olacağını savundular. Buna karşılık Uğur Mumcu, Rafet Genç,
Varlık Özmenek ve Kemal Balcı gibi gazeteciler, basını sınırlayan yasal engeller
kaldırılmadıkça basının kendi kendini denetiminin ek sınırlamalar getireceği görüşünü ortaya koydular (Alemdar, 1990:107-108).
1986’da Hürriyet Başyazarı Oktay Ekşi’nin öncülüğünde Basın Konseyi Sözleşmesi ve Basın Meslek İlkeleri başlıklı iki ayrı belge hazırlanarak imzaya açıldı. 28
Şubat 1988’de ise 28 gazete, 22 dergi, 11 haber ajansı, altı yayın kuruluşu ve altı
basın kuruluşunun sözleşmeyi imzalamasıyla Basın Konseyi’nin kurulduğu ilan edildi. Basın Konseyi, amacını, iletişim özgürlüğünün gerçekleştirilmesine çalışmak,
basının saygınlığını korumak, meslek uygulamaları hakkındaki şikâyetleri karara
bağlamak biçiminde belirledi.
Kuruluş çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları, Basın Konseyi’nin
kurulmasından sonra da sürmüş, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteci894
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ler Derneği, üyelerine Konsey’e katılmama çağrısı yapmıştır. Ayrıca Nail Güreli,
Uğur Mumcu, Oktay Akbal, Rahmi Turan, Ali Sirmen gibi gazeteciler de Basın
Konseyine karşı tavır almışlardır. Basın Konseyi girişimine karşı olanlar, her şeyden
önce basında özgürlük için savaş verilmesi gerektiği kanısındadırlar (Alemdar,
1990:110).
Önceleri, sadece Basın Konseyi’ne katılma belgesini imzalayan basın organları
hakkında karar verebilen Konsey, daha sonra sözleşmesinde yaptığı bir değişiklikle,
“Basın meslek ilkelerine uymaya söz verdiğini” beyan eden basın organlarını da karar verme kapsamına almıştır. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, basın mensupları ve
basın organları hakkındaki başvuruları, Basın Meslek İlkeleri’nin “mesleki uygulamaları” içeren 16 maddesiyle ilgili çerçeve içinde değerlendirmektedir. Kararın ağırlığına göre Basın Konseyi Yüksek Kurulu, basın mensupları ve basın organları hakkında “şikâyeti yersiz bulma”, “uyarma” veya “kınama” kararı alabilir. Ancak, basın
mensuplarının veya basın organlarının meslek dışındaki kişilerle ilgili başvuruları
hakkındaki kararlar farklı olabilir.
Bu kararların etkinliğinin az olması nedeniyle, Konsey 31 Ekim 1995 tarihinde
Olağanüstü Temsilciler Kurulu kararıyla yeni bir yaptırım şeklini kabul ederek, “Basının saygınlığını düşürücü nitelikte yayınlarında ısrarı alışkanlık haline getirenlerin
bu kurul ile ilişkilerini kesmek”şeklinde bir madde ekleyerek, kararların etkinliğini
arttırmayı hedeflemiştir. Ancak, basın konseyi modelinin amacına ulaşabilmesinin ön
koşulu, gazeteciler tarafından benimsenmesi ve olabildiğince kapsayıcı olmasıdır.
Oysa Basın Konseyi’nin kuruluş çalışmaları sırasındaki tartışmalarda, özgürlüklerin
zaten kısıtlı olduğu bir ortamda, konseyin basın özgürlüğünü daraltıcı bir işlev görebileceği, medya grupları arasındaki çıkar çekişmelerinde taraf olabileceği gibi kaygılarla gazetecilerin bir bölümü konsey girişimine karşı çıkmışlardı. Karşı çıkanlar,
etik mücadelesinin, basın özgürlüğü ile demokratik ve sosyal haklar mücadelesinden
ayrılamayacağını savunmuşlardı. Daha kuruluş aşamasında görüş ayrılıkları ortaya
çıkan Basın Konseyi’nin aldığı bazı kararların, üyeler arasında da anlaşmazlığa yol
açması nedeniyle kendisinden beklenen görevi yerine getirdiğini söylemek zor olacaktır.
Basın Konseyi son yıllardaki ayrılmalarla birlikte de tarafsız olmadığı yönünde
eleştirilerle karşılaşmaktadır. Basın mensupları arasında bir uzlaşma sağlayamadığı,
etkinliği tartışıldığı için gazetecilik alanındaki meslek örgütlerinin güçsüz olduğu bir
dönemde gönüllü katılıma ve yaptırımı olmadan çalışmaya dayanan Konsey, etkisiz
bir kurum konumundadır.
Türkiye’de uygulanan bir başka özdenetim modeli ise ombudsmanlıktır. Türkiye,
bu alanda basın kuruluşunun kendi ombudsmanını belirlemesiyle işletilen ABD moGazeteciler Cemiyeti
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delini benimsemiştir. 1980’lerin başında Hürriyet Haber Ajansı’nda Seyfettin Turhan ve Hürriyet’te Emre Kongar ombudsmanlık yapmışlardır. Seyfettin Turhan,
Hürriyet Haber Ajansı için Aylık Bülten çıkararak, temel gazetecilik kurallarını anlatmış, haber yazımındaki yanlışlıkları göstermiştir.
Türkiye’de son yıllarda yaygın gazetelerin çoğunda “okur temsilcisi” adıyla ombudsmanlık şeklen de olsa uygulanmaktadır. Ancak, okur temsilciliği yapan kişilerin
genellikle eleştirdikleri gazetelerin kadrolarında görev almaları nedeniyle, bu uygulama iyi niyetli bir girişimden öteye gidememektedir. Yine de basındaki okur temsilcisi köşelerine gelen iletiler, okuyucuların gazetedeki yanlışları fark ettiklerini, haberleri eleştirel bir gözle okuyup doğru ve dürüst haber yapılmasına önem verdiklerini göstermektedir.
Ombudsman benzeri bir özdenetim modeli, gazeteler yanında televizyonlar için
de uygulanabilmektedir. Türkiye’de Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) girişimiyle, ulusal kanallarda televizyon seyircisinin istek, şikâyet ve eleştirilerini doğrudan iletebileceği izleyici temsilciliği kurumu oluşturulmuştur. İzleyicilere,
RTÜK’ün Web sitesinden hangi kanalın izleyici temsilcisinin kim olduğunu, telefon
numarasını ve e-posta adreslerini öğrenerek yayınlarla ilgili eleştirilerini iletebilme
olanağı sağlanmıştır. Ancak 2011’de yürürlüğe giren 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, izleyici temsilciliğini yasal
zorunluluk haline getirmiştir. Yasanın 22. Maddesi dinleyicilerden ve izleyicilerden
ulaşan şikâyetlerin değerlendirilmesi için en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip bir
izleyici temsilcisi görevlendirilmesi hükmünü getirmektedir. Henüz çok yeni bir kurum olan ve kamuoyunda yeterince bilinmeyen izleyici temsilciliğinin televizyon
kuruluşlarının etik ihlallerinin giderilmesindeki rolü zaman içinde ortaya çıkacaktır.
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan özdenetim yöntemi ise gazetecilik alanındaki
çeşitli meslek örgütleri, dernekler ya da medya kuruluşlarının geliştirdikleri etik kodlarıdır. Türkiye’deki etik kod oluşturulmasındaki eğilime bakıldığında dünyadaki
genel eğilimden farklı olmadığı görülmektedir. Neredeyse hemen her meslek örgütü,
hatta her medya kuruluşu kendi etik kodlarını oluşturma eğilimindedir. Türkiye’de
en yaygın olarak başvurulan etik kodlarından biri, Basın Konseyi’nin 1988’de kabul
ettiği 16 maddelik Basın Meslek İlkeleridir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de 1998
yılında Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bildirge’de “İnsan ve Yurttaş Hakkı”, “Gazeteci Tanımı”, “Gazetecinin Sorumluluğu”,
“Gazetecinin Hakları”, “Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkeleri”, “Gazetecinin
Doğru Davranış Kuralları” başlıkları altında ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Bir
diğer etik kodu ise Basın İlan Kurumu’nun Basın Ahlak Esasları’dır. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde yer alan “basın ahlak
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esasları” hakkında, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 1964 tarihli 25 numaralı
kararı, 1994 yılında yeniden düzenlenmiştir. Basın ahlak esaslarına ilişkin olarak,
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 18 Kasım 1994 tarihinde aldığı 129 numaralı
karar, Resmi Gazete’nin 30 Kasım 1994 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu karar altı maddeden oluşmakta, birinci maddesinde a’dan n’ye
kadar 17 ahlak ilkesi sayılmaktadır.
Medya kuruluşlarının kendi etik ilkelerini oluşturmalarının bir örneğini ise Doğan
Medya Grubu (DMG) vermiştir. DMG, 1999 Kasım’ında “Temel İlkeler” ve “Meslek İlkeleri” başlıkları altında etik ilkelerini yayınladı. Aradan üç yıl geçtikten sonra
da söz konusu ilkelerini güncelledi. Doğan Yayın Holding’in (DYH) 2002 yılında
kamuoyuna duyurulan DYH Yayın İlkeleri 20 maddeden oluşmaktadır. İlk metinde
yer alan “Atatürkçülük”, “Bağımsızlık”, “Laiklik” ve “İnsan Hakları” gibi kavramlar
ikinci metinde yer almamıştır. Doğan Yayın Holding, Aralık 2012’de yayın ilkelerini
tekrar güncelledi. Doğan Yayın Grubu Ortak Değerleri ile “Görsel ve İşitsel Basın
Yayın İlkeleri” ve “Yazılı Basın Yayın İlkeleri” başlıklı iki metin kamuoyuna duyuruldu. Bu ilkelerin uygulanmasında gözetim görevi üstlenmesi için de Doğan Yayın
İlkeleri Kurulu oluşturuldu.
2014 Kasım ayında ise yayın ilkelerini belirleyen kuruluşlar arasına Cumhuriyet
de katıldı. “Cumhuriyet Gazetesi Yayın İlkeleri”nin giriş bölümünde, “İnsan Hakları
ve Temel Özgürlükler Bildirgesi’ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimseyen Cumhuriyet, amaçlarına ancak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığı ve bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke sayar.” ifadesine yer
verildi. İlkelerin “Genel Hükümler” başlığı altında 11, “Yayın İlkeleri” başlığı altında 21 madde sıralanmaktadır. Söz konusu ilkelere göre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Cumhuriyet Yayın İlkeleri’nin tamamlayıcı belgesi olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde artık birçok medya kuruluşu kendi yayın ilkelerini oluşturma yönünde bir eğilim içinde olsa da Türkiye’de geliştirilip duyurulan etik kodların izlenmesini yapan iki kuruluş bulunmaktadır. Bunlar Basın Konseyi ve Basın İlan Kurumu’dur. Basın Konseyi, Basın Meslek ilkelerine uyulup uyulmadığının izlenmesini
yapmakta, ilkelerin ihlal edilmesi durumunda uyarı ve kınama cezaları vermektedir.
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu da Gazete ve dergilerin Basın Ahlak Esasları’na
aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmekte, gerekirse söz konusu
aykırılığı doğrudan doğruya ele alabilmektedir. Basın İlan Kurumu, yasayla desteklenen
bir denetim olanağına sahip olduğundan Basın Ahlak Esasları’na uymayan gazetelere
ekonomik yaptırım uygulamakta, ilan ve reklam kesme cezası vermektedir.
Basın İlan Kurumuna, Basın Ahlak Esaslarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuGazeteciler Cemiyeti
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ranların kimliğine bakıldığında, bu kişilerin toplumda siyasal ve ekonomik güç sahipleri olduğu görülmektedir. Kuruma en çok başvuruda bulunanların yargı mensupları ve medya patronları oldukları göz önüne alındığında, bu kişilerin kendini savunmanın ötesine geçerek, muhalif yayınları susturma amacı taşıdıkları da söylenebilir
(Alemdar, 2008).
Türkiye’de son yıllarda, küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte dünyada adından söz ettirmeye başlayan medya gözlemevi oluşturulması konusu da gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ile Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 7 Nisan 2007’de düzenledikleri forumda bir Medya
Gözlem Platformu (MGP) tasarısı hazırlanmıştır.Platform, “gazete, radyo ve televizyonlardaki olumsuz gelişmeleri mercek altına alacak, iç ve dış haberlerin, kültür,
ekonomi, sosyal ve siyasi içerikli önemli haberlerin çarpık ya da eksik yansıtılmasını
eleştirecek, yanlışları kamuoyuna iletmeye çalışacak ve geniş yankı uyandıran konular üzerine tartışmalar açarak paneller düzenleyecektir.” Ancak, medya gözlemevlerinin işleyişinin çok zaman ve emek gerektirmesi nedeniyle olsa gerekir Medya Gözlem Platformu oluşumundan bu yana bir varlık gösterememiştir.
2000’li yıllarda ortaya çıkan bir başka oluşum ise Medya Etik Konseyi Derneği’dir. Dernek statüsünde olmasına karşın adında “Konsey” sözcüğünü kullanan oluşumun Basın Konseyi’ne alternatif olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 18 Aralık
2007’de kurulan Derneğin tüzüğünde amaçlar arasında “millî, manevî ve ahlâkî değerlere bağlılık” ifadesi yer almaktadır. Medya Etik Konseyi Derneği, bir özdenetim
kuruluşu gibi çalışmayıp etik ihlallerle ilgili başvuruları değerlendirmeye almayıp
başvuruları medya türüne göre yaptırım gücüne sahip yasal nitelikte kuruluşlar olan
Basın İlan Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yönlendirmeyi amaçlamıştır. Dernek, 22 maddelik “Gazetecilik Meslek Etik Kuralları” ile 12 maddelik
“TV Yayın İlkeleri” ve 17 maddeden oluşan bir “Okur ve İzleyici Hakları Bildirgesi”ni Temmuz 2009’da kamuoyuna duyurmuştur. Yalnızca FETÖ’cü yayın organlarının üye olduğu Dernek, 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 677
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakî veya bunlarla irtibatı olan” dernekler listesinde yer alarak kapatılmıştır.
Etikle ilgili bir başka oluşum ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne alternatif olarak kurulan Medya Derneği’dir. 23 Mart 2010’da kurulan dernek, hedefleri arasında
“Medyanın ve gazetecilerin kalite standartlarını yükseltmek” ifadesine yer vermektedir. Medya Derneği ve International Center for Journalists (ICFJ) işbirliğiyle 25-27
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Ocak 2011 tarihleri arasında “Uluslararası Medya Etiği Atölye Çalışması”nda belirlenen gazetecilik etik ilkeleri “Türkiyeli Gazeteciler İçin Etik İlkeler” başlığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerden oluşan Dernek,
İstanbulŞehir Üniversitesi işbirliği ile Medya Okulu ve Dijital Medya Okulu adları
altında gazetecilik eğitim programları da düzenlemektedir. Dernek, “Medya Etiği
Platformu” adıyla medyaetik.org internet sitesiyle de medya etiği konusundaki yazı
ve yorumlara yer vermektedir.
1980 sonrasında Türkiye’deki medya ortamına bakıldığında etikten giderek daha
çok söz edilmeye başlandığı görülür. Etik konusunda düzenlenen toplantıların ve
yayınların sayısında artma olmuş, medya etiği iletişim fakültelerinde ders olarak
okutulmaya başlanmış, etik kodların sayısında artış olduğu gibi içerikleri de daha
ayrıntılı olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Bu canlanma, etik konusuna önem verildiğinin işaretleri olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu önem vermenin altında yokluğu hissedilen bir şeye duyulan gereksinimin yattığı da unutulmamalıdır.
Türk medyasında etik konusundaki tartışmalar ve sorunlar incelendiğinde temel
sorunların yapısal olduğu görülür. Demokrasi ve basın özgürlüğü geleneğinin Batıdaki gibi uzun bir tarihinin olmadığı, gazetelerin daha siyasal iktidarın baskılarından
kurtulamadan sermayenin baskılarıyla karşılaştıkları bir toplumda etiğin kendisinden
beklenen işlevi yerine getirmesinin zorlukları ortadadır. Buna basın çalışanlarının
örgütsüzlüğü de eklenince, sorun daha da karmaşıklaşmaktadır. Ancak, Türk medyasındaki temel sorunlar yapısal nitelik taşısa da meslek bilincinin ve etik duyarlılığın
rolü küçümsenemez. Gerçekçi yaklaşım, etiğin toplumsaldan soyutlanmış bireysel
seçimlerin alanına hapsedilmeden, toplumsal koşullarda fark yaratmaya çalışıldığında işlevsel olabileceğini gözden kaçırmamak olmalıdır (Uzun, 2011).
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Metin Aksoy

M

edyada yaşanan değişim ve yeniden yapılanma süreci sonucunda görsel ve
yazılı basında magazin ağırlıklı bir yayıncılık anlayışı egemen oldu. Haberciliğin ikinci plana düştüğü bu süreç gazetecilik mesleğinde de olumsuz sonuçlar doğurdu. İşadamından bankacıya, güzellik kraliçeleri ve mankenlerden şarkıcılara dek
değişik ilgi alanlarından “ünlüler” köşe yazarı, muhabir, spiker ve programcı olarak
gazete sayfalarında ve televizyon ekranlarında boy göstermeye başladılar. Medyanın
bu yeni starlarının yanı sıra devletin bakanlarını bile “gazeteci” sayan bir anlayış
artık doğal karşılanır hale gelmiştir. Yılmaz Karakoyunlu devlet bakanı olarak atandığında ilk iş olarak kendine bağlı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
tarafından Basın Kartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasını sağlayarak1 sürekli
basın kartı almıştır!
Raşit Kaya bu gelişmelere dikkat çektikten sonra “değer ve pratikleri alt üst olan
gazetecilik mesleğinin tümüyle tahrip olduğunu”, Türkiye’nin medya imparatoru
“Aydın Doğan’ın pasaportunun meslek hanesinde ‘gazeteci’yazdığına” işaret ederek
şu noktaların altını çizmektedir.2
“A. Doğan iyi bir medya patronu olabilir. Çok daha başka şeyler de olabilir.
Ama kesinlikle gazeteci değildir. Gazeteci olmayan gazete patronlarının kendilerini gazeteci addedebildikleri bir yerde gazetecilik mesleğinden söz etmek hiç
inandırıcı olamaz. A. Doğan çok istiyorsa pasaportunun meslek hanesine ‘gazete
sahibi’, ‘yayıncı’ yazılabilir. Ama o istedi diye ‘gazeteci’ yazılmamalıdır”.
Bilgi çağında haber alma hakkı neredeyse yok edilen Türkiye’de halkın öncelikli
talebi, -herhalde- ekranları ve köşeleri işgal eden magazin ve iş dünyası yıldızlarının,
mesleki değerleri yok eden bu gazetecilik anlayışının son perdesini oynuyor olmalarıdır.
Deniz Akkaya ile Duygu Dikmenoğlu’nun, basın dünyasının içine düştüğü görüntüyü sergilemeleri açısından medyada yer almaları yararlı olmuştur. Akkaya Sabah’ta 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’la yaptığı röportajla manşete çıkarken, Kanal D’de “Bu Gece” adlı haber programı sunmaya başlayan Duygu
Dikmenoğlu değişik çevrelerde eleştirilmiş“anchorchild” esprilerine muhatap olmuş1

Resmi Gazete, 4 Ekim 2001.
Raşit Kaya, “Medyanın Durumu”, TGS Çalışma Raporu 1998-2001, s.182-190.
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tur.3 Yoğun eleştiriler üzerine “Bu Gece” haberlerinden alınan Dikmenoğlu daha
sonra bu kez de “Bu Sabah” ve “Yaşamın İçinden” programlarını sunmaya başlar.
Dikmenoğlu “Yaşamın İçinden” programında da muhabirlik yapmıştır.
Ekranların gözdesi haline gelen mankenler artık, televizyonların reyting kâbuslarına çare olacaklarına inanmaya başlamışlardır! Podyumdan ekrana transfer olduğunda Gamze Kahraman da bu inançla “Futbol yorumlarını biraz da güzel ve seksi
kadınlara bıraksınlar. Bakın o zaman reytingler nasıl patlıyor” diye ‘demeç’ vermiştir.4 TV’de yayınlanan “Popstar” yarışmasında “ünlendikten” sonra köşe yazarı olan
Armağan Çağlayan’ın daha ilk yazısında5 okuyucularına yönelttiği “Adamın biri bir
yarışmada jüri üyesi olacak, ünlü olacak. Sonra gazetede köşesi olacak. Ne yaptı ki o
adam?” sorusuna yanıtı Babıâli’nin usta kalemi Hakkı Devrim vermiştir: “Tek diyeceğim, okuru star adayı sanma sakın! Haydi, kolay gelsin!”6
“Yaz babam yaz”
Medyanın zaten “yıldızı” olan türkücü İbrahim Tatlıses’in köşe yazarlığına soyunması ise kamuoyunda büyük yankı yaratmıştır. Haftada iki gün Bugün’de yazmaya başlayan Tatlıses, ilk yazısında7 Prof. Dr. Atıf Bir’le polemiğe girmiştir!
“Sizin kaç mesleğiniz var bilmem ama siz de her telden çalıyorsunuz. ‘Köşenize’ bakıldığında size hayranlık duymamak mümkün değil! Futboldan, sinemadan, şarkıcılardan, siyasetçilerden, mankenlerden. Yaz babam yaz. Hatta Kanal
D’deki türkü yarışmasında jüri üyesi bile olup ‘Ahkâm-ı Kâmil’ kesiyorsunuz.
Şimdi siz orada okunan türkülerin makamını da bilirsiniz!.. Hocam siz de amma
bilmişsiniz ha! Aynı benim gibi her şeye maydanoz... Amma ne olursa olsun, Benim, profesörlere saygım vardır.”
Bir röportajında 8“Kendinizi köşe yazmaya yetkin hissediyor musunuz?” sorusuna
Tatlıses, “Urfa’da Oxfort vardı da biz mi okumadık” sözünü çağrıştıran “Köşe yazan
herkes çok yetkin de, ben mi değilim?” diye yönelttiği karşı bir soruyla yanıt verirken medyadaki mevcut “köşe yazarlığı”nı da kendine özgü üslubuyla sorgulamıştır.
İbrahim Tatlıses, “Bak yalan yok: Ben kitap-mitap okumam. Nereden bileceğim
Nazım Hikmet’i.” diye samimi itiraflarda bulunduktan sonra da şöyle yazar:
“Birinci yazım üzerine, bir dolu köşe yazarı, hakkında ahkâm kesti. Ben de
‘Teker teker gelin’ diye bir yazı yazdım. (…..) Şimdilik herhangi bir konuyu alıp
işlemek değil amacım. O anda aklıma ne geliyorsa. Yolda giderken denk geldiğim
3

Yeni Şafak, 13 Ocak 2002;Sabah, 29 Aralık 2000; Fatih Altaylı, “Çırpınırdı Karadeniz”, Hürriyet, 13 Ocak 2001.
http://www.medyaradar.com/podyumlardan-ekrana-transfer-var-hangi-manken-spor-spikeri-oluyor-haberi-39589 (Erişim
tarihi: 1 Kasım 2009)
5
Armağan Çağlayan,, “Sevgiliniz benden daha yeteneklidir, eminim!..”, Hürriyet Kelebek, 17 Mart 2004.
6
Hakkı Devrim, “Armağan, aramıza hoş geldin!”, Radikal, 18 Mart 2004.
7
İbrahim Tatlıses, “Medya ve İbrahim Tatlıses,” Bugün. 12 Ekim 2005.
8
Ayşe Arman, “Nazım Hikmet’le üslubumuz benzemiyor, cümle yapılarımız farklı”, Hürriyet, 6 Kasım 2005.
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bir çakıl taşından bile yola çıkıp, bir şeyler yazabilirim. Ama bu demek değildir
ki, ben köşe yazarlarının tahtına oturacağım, onlar için bir tehdit oluşturacağım.
Yine de uyarayım: Köşelerinde bana bulaşanlar yanar...(!)”
“Ünlü” manken ve şarkıcıların ekranlarda ve gazetelerde spiker ve köşe yazarı

olarak boy göstermesine İÜ’ne bağlı İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tepki gösterdi. Meslekten gazetecileri de tepki göstermeye davet etti. 9“Mankenler Gasteci Olunca” diye başlayan açıklamada “aylarca ücretsiz çalıştırdıkları stajyerlere ‘güle güle’ deyip; mankenlere, şarkıcılara, ‘hoş geldiniz’ diyor (lar) Gazete
köşelerine, ekranlara eğitim, emek ve tecrübe yolundan geçtikten sonra gelinmeli.
Biz emeğe, eğitime ve ‘gazeteciliğe’ saygı duyuyoruz ve saygı duyulmasını istiyoruz.” denildi.
Oktay Akbal, medyada köşe yazarlığı konusunda yaşanan bu gelişmeleri şöyle
eleştirdi.10
“Eskiden gazetelerin bir iki, en çok üç dört köşe yazarı vardı. Bunlar yıllar önceden ün kazanmış kimselerdi. Ya edebiyattan gelmişlerdi ya da gazeteciliğin kazanında iyice pişmişlerdi. Yazı yazmayı, yazdıklarını okutmayı bilirlerdi (...) Basında öyle yazılar okuyorum ki, lise öğrencilerinin yazdığı ‘tahrir’ ödevlerini aratır. İş olsun diye, yazdım oldu diye çiziktirilen şeyler (...) Emekli elçi misin, vali
misin, sanatçı mısın, manken misin, aktör müsün, al eline kalemi, geç bilgisayarın
başına, bildiğin bilmediğin konularda düşünceni sun okurlara!.. Düşünüyorum da
kırk elli yıl öncesinin yazı müdürleri, (...) bu tür köşe yazarlarını bir gün bile gazetelerine sokmazlardı. ‘Git biraz kitap oku, yazmayı öğren, sonra gel’ derlerdi”
Ancak, Ercan Arıklı’nın öngörüsüyle “bilgi çağının kralı medya olurken”11 mankenler ve Türkiye güzelleri medyanın kraliçeleri olarak tahtlarına oturmuşlardır!
Yeni medya düzeninin ünlü gazetecileri ve televizyoncuları (1997-2004)
No Adı Soyadı
Asıl İşi
Görevi
Medya Gr
1 Defne Samyeli
Türkiye güzeli
Sunucu/ Yazar
Star/Kanal D, Radikal
2 Jülide Ateş
Türkiye güzeli
Ana haber spikeri TGRT
3 Özge Özsağman
Türkiye güzeli
Haber spikeri
TGRT
4 Şebnem Arda
Güzellik kraliçesi Haber spikeri
Kanal D
5 Gülman Somer
Güzellik kraliçesi Spor spikeri
Kanal 6
6 Duygu Dikmenoğlu Manken
Sunucu Muhabir
Kanal D/ SKYTÜRK
7 İpek Gümüşoğlu
Manken
Haber Spikeri
TV8
8 Melda Bekcan
Manken
Haber Spikeri
TV8
9

http://bianet.org/bianet/medya/360-mankenler-gasteci-olunca (Erişim tarihi: 21 Aralık 2007)

10

Oktay Akbal, “Yazmak Sanatı”, Cumhuriyet, 2 Aralık 2001, s.2.
Ekonomik Forum, Haziran 1995, s.62-64.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Deniz Akkaya
Esra Ceyhan
Ayşegül Aldinç
Pakize Suda
Seda Sayan
Gülben Ergen
Hülya Avşar
Kadir İnanır
Nurseli İdiz
Arzu Yanardağ
Oya Aydoğan
Ercan Saatçi
Tanju Çolak
Rıdvan Dilmen
Feyyaz Uçar
Semih Yuvakuran
Ali Şen
Mahfi Eğilmez
Deniz Gökçe
Yaman Törüner
Ercan Kumcu
Şükrü Elekdağ
İlter Türkmen
Gündüz Aktan
Oğuz Gökmen

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Manken
Muhabir Sunucu
Manken
Sunucu/KYazarı
Şarkıcı
Köşe Yazarı
Şarkıcı
Köşe Yazarı
Şarkıcı
Sunucu
Şarkıcı
Gülbence GYY
Oyuncu
Hülya Gn Y.Yn.
Oyuncu
Haber Program
Oyuncu
Haber Program
Oyuncu
Köşe Yazarı
Oyuncu
Sunucu/KYazarı
Şarkıcı
Spor Yazarı
Futbolcu
Spor Yazarı
Futbolcu
Spor Y/Sunucu
Futbolcu
Spor Yazarı
Hentbolcu
Spor Yazarı
İşadamı
Köşe Yazarı
Bankacı
Köşe Yazarı
Profesör
Köşe Yazarı
TCMB E. Bşk.
Köşe Yazarı
TCMB E. Bşk.Yrd. Köşe Yazarı
E. Büyükelçi
Köşe Yazarı
E. Büyükelçi
Köşe Yazarı
E. Büyükelçi
Köşe Yazarı
E. Büyükelçi
Köşe Yazarı

Sabah/Star TV
ATV/Sabah
Sabah
Hürriyet
TGRT/Kanal D
Sabah Grubu
Sabah Grubu
Kanal D
SHOW TV
Habertürk
Star TV/Star
Hürriyet
Milliyet/24TV
Sabah, NTV
Sabah
STV/Zaman
Sabah/Star
Radikal
Akşam
Akşam/Sabah
Hürriyet
Milliyet/Sabah
Hürriyet
Radikal
Türkiye

Kaynak: Gazeteler, Hülya ve Gülben dergileri

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Bu uygulama daha sonra da sürdürüldü. 2004’ten itibaren listeye eklenenler:
Kübra Hera Aslan Kâinat2.Güzeli
Spor Spikeri
NTV SPOR/TVem
Ebru Şallı
Manken
Spor Spikeri
TGRT
Çağla Şikel
Güzellik Kraliçesi Sunucu
SHOW TV
Gamze Karaman
Manken
Spor Spikeri
D Spor TV
Kenan Işık
Tiyatro Sanatçısı Anchorman
Star TV
Hande Ataizi
Oyuncu
Sunucu
TNT TV, Star TV
İbrahim Tatlıses
Türkücü
Köşe Yazarı
Bugün
Armağan Çağlayan Jüri Üyesi
Köşe Yazarı
Hürriyet, Kelebek
Hakan Şükür
Futbol- MV
Yorumcu
TRT
Kaya Çilingiroğlu Serbest ticaret
Yorumcu
TRT

Kaynak: Gazeteler
Gazeteciler Cemiyeti

903

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Basın tarihinde kapanan bir sayfa: Zaman gazetesi

Basın tarihinde kapanan bir sayfa: Zaman gazetesi
Yurdagül Bezirgan Arar

Z

aman hem basın tarihinde hem de bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte
tartışılan bir gazete olmuştur. Zaman’ın basın tarihindeki yerini belirlemeyi
amaçlayan bu metnin yazım sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, gazetenin kapatılmasıyla sonuçlanmış; sonda söylenmek üzere saklı tutulanlar en baştan dile getirilmek
durumunda kalınmıştır.
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi, TSK içinden “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması” (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında, örgütle (darbe öncesi‘cemaat’) ilişkisi görülen (darbe öncesi de bilinen) Zaman kapatılmış; web sitesine erişim engellenmiştir. Bu süreçte, gazete hakkında kaynak oluşturabilecek pek çok ilk elden bilgiye ulaşmak sorunlu hale gelmiştir. Yine bu metinde isimlerine atıfta bulunulan yazar ve genel yayın yönetmenlerinden bazıları tutuklanmış, bazıları ise yakalama kararına rağmen yurtdışına çıkmıştır.
Tüm bu gelişmeler, bugüne dek gazete hakkında yapılmış akademik araştırma, analiz
ve değerlendirmeleri yeniden gözden geçirmeyi gerektirdiği gibi, bu metnin yola
çıkış rotasını da değiştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevedeki güncel ayrıntılara girmeden önce, Türkiye’deki gelişmelerle ilişkisini de göz ardı etmeksizin, gazetenin basın tarihindeki yerine bakalım.
Adalet gazetesinden Zaman’a…
Zaman bu isimle yayına başlamadan öncesine bakıldığında, haftalık siyasi bir gazete olan Adalet gazetesinin devamıdır. 1962 yılında Turhan Dilligil’in imtiyaz sahipliği ve genel yayın müdürlüğünde çıkarılmaya başlanan Adalet, Nur cemaatinin
ve Yeni Asya grubunun yayın organı olarak geleneksel muhafazakâr değerleri öne
çıkaran bir çizgide yer almıştır. 1980’lerde güncelliğini yitirerek bir ilan gazetesine
dönüştüğünde, isim değişikliği koşuluyla Faruk Sükan tarafından satın alınmış ve adı
Zaman olarak değiştirilmiştir. Ardından Alâeddin Kaya, Ali İhsan Arslan ve Necati
Aktülün’den oluşan üç ortağın sahip olduğu gazete, kuruluş sürecine Fehmi Koru’nun dâhil edilmesiyle Zaman adı altında 3 Kasım 1986 tarihinden itibaren yayın
hayatına başlamıştır.
Kuruluş süreci ve yayın politikaları
Zaman’ın yayına başladığı dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu politik iklim
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dikkate alındığında, İslamcı ve sağ-muhafazakâr çizgiyi benimseyen bu gazete için
hayli uygun bir zeminin oluşmakta olduğu söylenebilir. Zira 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, Türkiye’de her geçen gün “…etkinliklerini arttıran dinsel grup ve cemaatler, devlet tarafından başlatılan yeniden İslamlaştırma söylemi ve pratikleriyle daha
da güçlenmişlerdir. İslamcı hareket daha önceki yıllarda ortaya çıkan hareketlere
göre daha entelektüel, daha örgütlü ve iktidara çok daha yakın olmuştur. Bu süreçte
dinsel yayıncılık faaliyetleri daha da canlanmış ve kamuoyunu etkilemede önemli bir
güce kavuşmuştur” (Gül, 2001:145). Bu dönemde, “millî görüş” çizgisindeki politik
İslam’ı medya alanında Milli Gazete ve Yeni Asya gibi gazeteler temsil ederken Zaman, Özalcı liberal söylemin yarattığı imkânlardan faydalanarak, fakat aynı zamanda
liberal politikaların muhafazakâr kimlik değerleri üzerindeki tahribatına bir tepki
olarak ortaya çıkmıştır. Dinsel grup ve cemaatlerle ilişkileri güçlü olan Zaman, uzun
yıllar geleneksel sosyal muhafazakârlık ya da kültürel İslam anlayışı bağlamında
yayıncılık faaliyetlerini sürdürmüştür (Gül, 2001:146). Batının maddi koşullarını
benimsemekle beraber Hıristiyanlığı, Batı tipi yaşam tarzını ve değerler sistemini
dışlayıp ötekileştiren; buna karşılık Osmanlı tarihsel mirası ve İslam’ı referans alarak
yerel ve milli kültürel değerleri yücelten1 bir yayıncılık anlayışı, gazetenin ideolojik
çizgisini oluşturmuştur. Zaman’ın İslamcı çizgisindeki geçişleri, farklı muhafazakâr
eğilimler çerçevesinde değerlendiren Gül’ün çalışmasına göre (2001:156-165) gazetenin yayın politikasını belirleyen dört farklı dönemden söz edilebilir:
İlk dönem 1962-1986 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemin muhafazakârlığı, daha önce de belirtildiği gibi- gazetenin Nur cemaatine yakınlığı ve geleneksel muhafazakâr değerleri öne çıkarmasıyla şekillenmiştir. Adalet Gazetesi kuruluşundan
itibaren Adalet Partisi’ni (AP) desteklemiş; parti politikalarına bağlı olarak devlet
yanlısı bir tavır sergilemiştir.
İkinci aşama, gazetenin Alâeddin Kaya’nın imtiyaz sahipliğinde Zaman adıyla
yeniden yayına başladığı 1986’dan 1987’ye kadar devam edip yine bir el değişikliğiyle sonuçlanan kısa dönemi kapsamaktadır. Gül’e göre bu dönem radikallerin öne
çıktığı “İslami öze dönüş” dönemidir. Gaye Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına
genel yayın danışmanlığını Nabi Avcı, genel yayın yönetmenliğini ise Fehmi Koru’nun üstlendiği gazetede öne çıkan isimler, Hüseyin Hatemi, Nabi Avcı, Ali Bulaç,
D. Mehmet Doğan, Ahmet Turan Alkan, Hüseyin Hatemi, Mehmet Şevket Eygi gibi
Müslüman entelektüel çevreyi temsil eden yazarlardır. Geleneksel muhafazakâr basının el atmaktan imtina ettiği kadın, cinsellik, bilim, teknoloji, eğitim, işçi sorunları
gibi konularda sayfalar hazırlayan genç kalemlerin de kendilerine gazetede yer açtığı
1

1986-2005 yılları arasında gazetenin ötekileştirme eğilimlerine ilişkin bir araştırma için bkz. (Bezirgan Arar, 2009).
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bu süreçte, hedeflenen okur kitlesi özellikle İslamcı üniversite öğrencileri olmuştur.
Fehmi Koru, gazetenin dindar muhafazakâr üniversite gençliği üzerindeki etkisini bir
röportajında (Kalyoncu, 2007:12), “İnanan gençler yıllardır duydukları ezikliği amfilere, yurtlara rahatlıkla götürebildikleri Zaman sayesinde üzerlerinden atabildiler”
sözleriyle dile getirmiştir. Gazete bu şekilde kısa sürede 50 binlik tiraja ulaşmış ve
“sağ kanat gazetelerin ‘Cumhuriyet’i” (Gül, 2001:159) olarak nitelendirilen bir başarı
yakalamıştır.
Daha genel bir çerçeveden bakıldığında bu dönem yayınları, “…modernizmi temsil eden ve Batıyı model alan Cumhuriyet kurumlarının ve değerlerinin
fundamentalist bir biçimde yeniden sorgulanması temelinde yürütül(müştür). Bir
başka ifadeyle, Batı karşısında İslami öze dönüş savunulmuş, Müslüman toplumda
değerler sorunu dile getirilmiş ve bunda geleneksel söylem yerine entelektüel muhafazakâr bir tepki ortaya konmaya çalışılmıştır. Batılılaşma, modernleşme ve laikliğe
karşı çıkılmıştır... Amaç, Müslüman bir toplumda yalnızca İslam’ı yeniden keşfetmek değil, yitirilmiş olan kutsalı ve ona ilişkin olan her şeyi yeniden keşfetmektir.
Bu doğrultuda İslam’ın düşmanları tanımlanmış (sol partiler, komünist ideoloji ve
Kemalist ordu) ve yeniden İslamlaşma yolunda izlenecek politikalar belirlenmeye
çalışılmıştır” (Gül, 2001:159). Gazetenin yazarları nezdinde 1987 yılı sonlarına kadar sürdürülen bu radikal çizgi, geleneksel muhafazakâr grupların tepkilerine neden
olmuş ve sahipler arasında yayın politikası, okur sayısında düşüş gibi konularda çıkan anlaşmazlıklar el değiştirmeyle sonuçlanmıştır. 1988 yılı başlarında, aralarında
Fehmi Koru gibi kurucu yazarların da bulunduğu radikal grup tasfiye edilmiş; gazete,
ilk kurulduğu Ankara Ulus Rüzgâr Han’daki binasından İstanbul Yenibosna’ya taşınmıştır.
Gül (2001:161) gazetenin yayın çizgisindeki üçüncü dönemi “milliyetçimuhafazakâr (Türk-İslamcı) dönem” olarak nitelendirmiştir. Feza Gazetecilik adına
Mehmet Ş. Eygi yönetimindeki ve Hüseyin Gökçe yayın koordinatörlüğündeki gazete, bu süreçte milliyetçi-sağ bir yayın çizgisine yaklaşmıştır. Eygi’nin başyazar sıfatıyla, Fehmi Koru’nun da gazeteye tekrar dönerek iç sayfalarda yazmaya başladığı
tarihlerde, İslamcı entelektüellerin ilgisi kaybedilmiş ve geleneksel muhafazakâr kitleye hitap eden tonda yeniden bir yükseliş gözlenmiştir. Üç ay gibi kısa bir süre içinde gazete hızla tiraj kaybedip ortaklar arasında ticari kaygılar baş gösterince, Eygi
yönetimine de nokta koyan son el değişikliği gerçekleşmiş ve gazetede “çağdaş muhafazakârların (modern İslamcılar) dönemi” başlamıştır.
Geleneksel okur kitlesinin ve Müslüman grupların (tarikat ve cemaatler) tekrar
kazanılmaya çalışıldığı bu dönemde din-siyaset ilişkisine bakış açısına yön veren
temel düşünce, dinin laik Türkiye Cumhuriyeti devletinde ahlakın, geleneğin ve de906
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ğerlerin unutulmuş bir boyutu olarak sistem dışına itildiği ve toplumdan koparılmaya
çalışıldığıdır. Halkın dinle bağının cemaatler sayesinde korunduğu fikrinden hareketle, bu dönemde gazetede Nurcularla birlikte diğer tarikat ve cemaatlerin de görüşlerine yer verilmiştir. Bu isimlerden biri Nakşibendî tarikatına bağlı, Erenköy cemaatinin yayın organı olan Altınoluk dergisinin yazı işleri müdürü Ahmet Taşgetiren’dir.
Gazetenin el değiştirdiği tüm aşamalarda kendi deyimiyle, “gemisini terk etmeyen tek
kişi” olan Fehmi Koru, Müslüman grupların bu çoklu temsiliyetini, İslam’ın farklı
biçimlerde yaşanma biçimlerine olan saygının bir göstergesi; “tarikatlar ve partiler
üstü” bir çizgiyi yakalama çabası olarak yorumlamıştır (akt. Gül, 2001:161-162). Bu
dönemde gazete gündeminin köşe taşlarını oluşturan konular, İmam Hatip Lisesi mezunlarının orduya kabul edilmemesi, ordudaki ihraçlar (1991’de askeri liseden ihraç
edilen tarikatçı öğrenciler), laik-Kemalist ideolojiye göre yapılandırılmış ve Batılılaşmayı simgeleyen kurumlarından ordunun Müslümanlara ve/veya İslamcılara yaklaşımı gibi konulardır. Bu çerçevede, özellikle ANAP döneminde İmam Hatip mezunlarının askeri liselere kabul edilmesi konusunda yoğun kampanyalar yürütülmüş;
ordu ve İslamcı basın arasındaki gerilimi arttıran sebeplerden biri de bu olmuştur.
Fethullah Gülen, Cemaat ve Zaman
Kuruluşunu izleyen yıllarda sıkça el değiştiren Zaman’ın kimliğinin tanımlayıcı
ve her daim tartışmalı boyutunu, Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi oluşturmuştur.
Gazetenin 1988’deki son el değişikliğinden sonra Fethullah Gülen grubunun eksenine girdiğini belirten Çakır (2014:110), Şık (2014:89) ve Sönmez’e (2014:27) ek olarak, kurucu yazarlar ve genel yayın yönetmenleri de anılarında ve röportajlarında bu
ilişkiye değinmişlerdir (bkz. Kalyoncu, 2007). Fehmi Koru, 1988’deki tasfiyenin
nedenini, ticari kaygıların da arttığı bir süreçte ortaklardan M. Şevki Eygi’nin gazeteyi ele geçirmesi olarak açıklamıştır. Kuruluş sürecinde gazete çalışanlarından olan
Hasan Öztürk ise (6 Mart 2016), “12 Eylül sürecinden sonra Müslüman camianın en
büyük birikimi” olarak nitelediği Zaman’daki tasfiyenin nedenini, gazetenin “ümmetten koparılarak” Gülen cemaatinin eksenine girmesine bağlamıştır 2.
İlişkinin sıfır noktasına gidildiğinde, kaynaklara göre gazeteyle cemaat bağlantısının en erken işareti, Fethullah Gülen’in 1986 yılından itibaren Abdülfettah (A.F.)
Şahin müstearıyla gazetede yazmaya başlamış olmasıdır (Gül, 2001:156-157). Buna
göre, A.F. Şahin diğer yazarlarla birlikte o dönem yayın politikasını belirleyen “‘modernleşmeci bir İslamcılık’ anlayışı” ile beraber Osmanlı geleneğine de sahip çıkan,
bir tür “yeni gelenekçilik düşüncesi”nin yapı taşlarını oluşturmuş ve yazılarıyla gaze-

2
Ayrıca bkz. http://m.sanliurfa.com/bazi-seyler-zamanla-anlasilir-iste-fetonun-zamani-ele-gecirme-hikayesi/1671541000/
(erişim: 08.08.2016).
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teye Batılılaşma karşıtı rengini vermiştir. Batı karşıtlığı düşüncesi, Zaman Gazetesi’nde tümüyle bir reddediş olmaktan çok, Nurcu bir anlayış içinde “Batının bilim ve
teknolojisini alıp, kendi kültürümüzü koruyalım” söylemiyle bizzat Gülen tarafından
dile getirilmiştir (Gül, 2001:157). Fehmi Koru, 1993 yılındaki bir röportajında, “İslam âleminin önemli bir siması ve lideri” olduğu için yer verilen Gülen’in yazılarının, başta Sızıntı olmak üzere diğer dergilerde çıkan yazılarından oluştuğunu belirtmiştir. Gazetenin kurucu yayın kurulunda bulunup, 1988’de tasfiye edilen isimler
arasında yer alan Nabi Avcı, gazetede kendini hissettirmeye başlayan Gülen etkisini
şöyle anlatmıştır3:
“Alâeddin Kaya’nın Fethullah Gülen’in temsilcisi olarak gazetenin ortağı olduğunu, biz daha sonra öğrendik. Ben tanımıyordum Fethullah Gülen’i de, Alâeddin Kaya’yı da, Ali İhsan Arslan’ı da, Necati Aktülün’ü de. Ama zannediyorum
Fehmi Koru, İzmir’den Fethullah Gülen’i bildiği için, Alâeddin Kaya’yı da tanıyordu. Gazetenin kuruluşu ve yönetiminin nasıl olacağı, yayın politikası, patronlarla çalışanlar arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı konusu, daha çok Fehmi Koru’nun biçimlendirdiği bir model üzerinden yürüdü. Ali İhsan Arslan gazeteyi bıraktı. Aynı tarihte Necati Aktülün de bütün haklarını Alâeddin Kaya’ya devretmiş.
Böylece gazetenin tek sahibi, Alâeddin Kaya görünüyordu. Alâeddin Kaya ile bir
yazılı sözleşme yaptık. O yazılı sözleşme şöyle diyordu: ‘Gazetenin yayın politikasına Fehmi Koru, Nabi Avcı, Mehmet Doğan, Adnan Tekşen, -Ali Bulaç vardı
galiba- Ali Bulaç’tan müteşekkil yayın kurulu karar verir. Yayın kuruluyla gazete
sahibi arasında bir ihtilaf çıkarsa, gazete sahibinin belirleyeceği bir hakeme gidilir,
onun kararına uyulur.’ Biz de kabul ettik, imzaladık hakikaten. (…) Aradan çok
kısa bir süre geçti, bir gece beni Alev Alatlı aradı. Telefonda, İstanbul’dan dedi ki;
‘Hayırlı olsun, gazeteyi bırakıyor musunuz, gazete İstanbul’a taşınıyormuş?’‘Nereden çıkartıyorsun?’ dedim, ‘Bana, Mehmet Şevket Eygi geldi. Gazeteyi devraldığını, İstanbul’a getireceğini, İstanbul’da çıkacağını, kendisinin genel
yayın yönetmeni olduğunu söyledi ve bana da köşe yazarlığı teklif etti.’ dedi. (duraklama, sessizlik) Biz tabii, sabahı zor ettik. Sabahleyin Alâeddin Kaya’ya gittim.
Fehmi Koru, Mehmet Doğan, Adnan Tekşen de vardı zannediyorum. ‘Nedir mesele?’ dedik. Kaya, ‘Böyle bir karar aldık, gazete İstanbul’a gidecek, siz bir süre
tatil yapın.’ dedi. Dedik ki, ‘Yani bir ihtilaf mı var?’‘Ya öyle fazla bir şey yok
ama böyle münasip gördük.’ falan dedi. ‘Ama bizim yazılı bir anlaşmamız var. Bu
yazılı anlaşmada, hani bir ihtilaf olursa hakeme gidecektik? O zaman, hakeme gideceğiz, kimse hakeminiz onu söyleyin, ona gideceğiz.’ dedim. ‘Biz gittik hakeme.’ dedi. Hakem dediği, meğer Fethullah Gülen’miş. ‘E ne dedi?’ dedik. ‘Bize
3

http://t24.com.tr/haber/zamanin-kurucularindan-nabi-avci-gazete-cemaatin-eline-fethullah-gulenin-hakemligiylegecti,342974 (erişim: 04.08.2016).
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hak Verdi.’ dedi. ‘E ama bizi dinlemedi.’ dedik. ‘Yani hakemin bizi de dinlemesi
gerekmez miydi?’ Kaya, ‘Biz sizin adınıza da gerekli şeyleri söyledik, böyle karar
verdik.’ dedi. ‘O zaman, bu anlaşmayı hükümsüz kıldınız, sizi mahkemeye vereceğiz.’ dedik. Biz de onları mahkemeye verdik ve mahkemeyi kazandık”…
1980 sonrasında Özal’ın, “sola karşı dalgakıran olarak kullandığı ve yüreklendirdiği İslamcı-Muhafazakâr çevrelerin” (Sönmez, 2014:22) kamusal alandaki canlanışı, 1990’larda Türkiye’de rejimin hâkim unsurlarını oluşturan laik-Kemalist sivil-

asker bürokrasinin hassasiyetlerini arttırmış ve irticai tehdide dikkat çeken söylemler
tırmanışa geçmiştir4. Bu bağlamda, ana akım basında bu tehdit imajıyla çerçevelenen
bir Fethullah Gülen imgesi de yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Siyasal ve toplumsal zeminde yoğunlaşan çekişmenin medyadaki kutupları, irticai tehdidi gündeminde
tutan Kemalist ana akım basına karşı, İslamcı muhafazakâr kesimin temsilciliğini
Zaman üstlenmiştir. Zaman, bu hegemonik söylem mücadelesinde, hâkim ideolojinin
çarkında “ezilenler”, “zulüm görenler”olarak kodladığı “Müslüman grupların sesi
olma”şiarını benimseyerek,laik basında 5 irticai tehdidin baş aktörleri olarak işaret
edilen “mağdur” grupları(türbanlı öğrenciler, cemaatler,İslamcı/muhafazakâr/dindar
çevreler)”savunma/aklama” misyonunu üstlenmiştir. Bu zeminde, ana akım ve
sol/sosyal demokrat gazetelerde çıkan haberleri tekzip etmeye dayalı bir yayıncılık
merkeze konmuştur. Bir “mücadele”6 olarak nitelenen bu yayıncılık anlayışı, gazetenin kendi kimliğini inşa etmesinde de işlevsel kılınmıştır. Örneğin gazetenin ilk reklam filmlerinde, mevcut basının habercilik anlayışına alternatif olma iddiası, bu “mücadele”ye yapılan atıflarla dillendirilmiştir. Eygi yönetiminden sonra aralıklarla genel yayın yönetmenliğini yürüten Abdullah Aymaz, Türkiye’de daha çok İslamî kesimlerin mağdur olduğunu belirttikten sonra, Gülen’in kim mağdur oluyorsa gazetenin ayırt etmeden ona sahip çıkmasını tavsiye ettiğini belirtmiştir (Kalyoncu,
2007:35).

4
Fehmi Koru, o dönemi şöyle tasvir etmiştir (Kalyoncu, 2007: 11): “Zaman yayın hayatın başladığında, Türkiye gündemi
Müslümanlara doğru kaymıştı. İnanları hedef alan bir takım planların yapıldığı belliydi. Nitekim kısa bir süre içerisinde irtica
kampanyaları, inanları sindirmeyi amaçlayan yayınlar birbiri ardına görülmeye başlandı”.
5
Zaman’ın kendisini karşıt konumlandırdığı laik basını temsil eden gazetelerin başında Cumhuriyet gelmiştir. Ali Bulaç bu
karşıtlığı şöyle yorumlamıştır (Kalyoncu, 2007: 61-63): “Türkiye’yi demokratikleştirecek olan ve demokratikleştirmekte olan
kesimler Müslümanlardır, İslamcılardır… Sol medya ve sosyal demokrat medya, isim de verebilirim, herkes bunları biliyor
zaten, antidemokratik bir zihniyeti temsil ediyorlar. Tek parti döneminin medyasıdır bu ve hiçbir zaman mesela bir Hürriyet’in,
Milliyet’in daha doğrusu, Cumhuriyet’in, merkez medyanın demokrasiyi savunma gibi bir ideali olamaz”.
6
Yazarlardan Ali Ünal “mücadele”den söz ederken (Kalyoncu, 2007:84), gazetenin “Müslümanların ortak vicdanı” olduğunu belirtmiş ve Zaman’ı o dönem “halkı yanıltmalara, belli menfaatler, ideolojik tercihler, başka inanç veya ideolojilere
karşıtlık gibi sebeplerle yapılan kasdî yanlışlara, yalanlara karşı bir savunma kalesi” olarak nitelendirmiştir. 2001-2015 yılları
arasında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı ise bu dönemi, “Yalan ve iftiranın kol gezdiği, mütehakkim
düşüncelerin prangalarla dolaştığı o dönemde, ma’şeri vicdan kendini ifade edecek yer arıyordu. İşte Zaman bu şartlar altında
doğdu” sözleriyle tasvir etmiştir. Müslüman gruplar aleyhinde çıkan haber örnekleri daha sonra gazete yazarlarından Tamer
Korkmaz’ın yönetiminde derlenip, Zaman Gazetesi Yayınları tarafından Yalan Haber Dosyası adıyla kitaplaştırılmıştır. Bu
kitabın bir benzeri, Salih Sarıkaya-Özgür Küçük tarafından, “havuz medyası”nda çıkan 17 Aralık haberleri derlenerek oluşturulmuştur. Yalanlar, İftiralar, Çarpıtmalar isimli kitabı Zaman Kitap basmıştır. Bkz. http://www.f5haber.com/zaman-4sayfalik-yalan-haber-dosyasi-yayinladi-fotohaber-697795 (erişim: 8.8.2016).
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Gülen cemaatine bağlı medya organlarının çapı, 1990’ların ortasından itibaren her
geçen gün genişlemiştir. “İslamcı medya” olarak anılan gruplar arasında Gülen cemaatinin medya gücünün ulaştığı noktayı açıklarken Zaman’ın önemine özellikle
dikkat çeken Sönmez’e göre (2014:177-178), gazete cemaatin etrafında örgütlendiği
bir “inşaat iskelesi” işlevi görmüştür. Bir medya endüstri ağı şeklinde örgütlenen
Zaman’ı, 2007 yılında Feza Gazetecilik çatısı altında faaliyete geçen İngilizce gazetesi Today’s Zaman tamamlamıştır 7. İngiliz The Times ile içerik anlaşması yapılan
gazetenin genel yayın yönetmenliğini Bülent Keneş üstlenmiştir. Zaman 1994 yılından itibaren Amerika’da baskıya giren ilk Türk gazetesi olmuş; 2004 yılında günlük
olarak yayımlanmaya başlamıştır 8. Bazı kaynaklara göre9, Türkiye’nin ilk internet
gazetesi unvanına sahip olan Zaman, Türkiye ile birlikte 11 ülkede (Almanya, Romanya, Avustralya, ABD gibi) iki farklı alfabede basılıp, 35 ülkede dağıtılmış;
Washington, New York, Brüksel, Moskova, Kudüs, Bakü, Frankfurt, Aşkabat, Taşkent, Bükreş gibi önemli başkentlerde ofisler açmış, muhabir bulundurmuştur.
Zaman dışında cemaatin medyadaki genel yayılımı, Sönmez’in çıkardığı tabloya
göre şöyledir (2014:178): 1990’lı yılların başında Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi Türkî cumhuriyetlerde yayıncılığa başlanmış; Azerbaycan’da
haftada iki gün dörder saat yayın yapan Zaman TV kurulmuştur. TRT tekeli kalktıktan sonra, radyo-Tv yayıncılığında da faaliyete geçen cemaatin diğer yayın organları
arasında, Samanyolu TV, STV Avrupa, STV Amerika, S Haber, Mehtap TV, Ebru TV,
Yumurcak TV, Küre TV, Hazar TV, Kürtçe Dünya TV, MC TV yer almıştır. Haftalık
dergi Aksiyon, Cihan Haber Ajansı ve beş radyo kanalı medya varlığının diğer bileşenlerini oluşturmuştur. Zaman dışında, medyadaki ikinci cemaatçi grup Akın
İpek’in sahip olduğu Kanaltürk,Bugün TV ve Bugün Gazetesi’yle Koza İpek Grubu
olmuştur. Bunun yanı sıra Sönmez’e göre (2014: 178), “cemaatçi gazeteciler de, editör, yazar ve muhabir olarak bu iki medya grubu dışında da ‘Hizmet’ için uğraş
ver(mişlerdir)”.
Zaman mihenk taşı olmak üzere, bu medya yapılanması içindeki yayın organlarının tümü çatı bir kavram olarak “cemaat medyası”şeklinde ifade edilmiştir (Çakır ve
Sakallı, 2014; Sönmez, 2014). Çakır ve Sakallı’nın (2014:134) “devasa bir medya
gücü” olarak nitelediği “cemaat medyası”, ülke gündemindeki konulara yaklaşımlarında birbiriyle tutarlı ve eşgüdüm içinde bir yayın politikası izlemiş; yayınlarda Gülen ve çevresinin ürettiği politikalar belirleyici olmuştur. Ancak, toplumsal belleğin
ve algının oluşturulmasında önemli bir sorumluluk taşımalarına karşın, -özellikle
7

http://www.mediacatonline.com/zaman%C2%92dan-ingilizce-gazete/ (erişim: 31.8.2016).
http://web.archive.org/web/20090926234550/http://us.zaman.com.tr:80/us-tr/sabit.do?sf=hakkimizda (erişim: 30.8.2016).
9
http://www.turkcebilgi.com/zaman_gazetesi (erişim: 4.8.2016).
910
Gazeteciler Cemiyeti
8

Basın tarihinde kapanan bir sayfa: Zaman gazetesi

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

yakın dönemdeki- içerik ve yayınlarına bakıldığında bu çok da adaletli bir politika
olmamıştır.
2000’li yıllara doğru: dönüşüm ve yükseliş
Zaman tasarım ve üslup açısından da dikkat çekici dönüşümler geçirmiş bir gazetedir. İlk sayısında siyah beyaz logo ve içerikle yayına başlayan gazete, 1994’te logosunu kırmızı yapmış; 3 Kasım 2001’de ise büyük bir tasarım değişikliğine giderek
mavi logo ve renkli içerikle basılmaya başlanmıştır10. Gazete yenilenen tasarımlarıyla ve İngilizce baskılarıyla birkaç kez SND (Society for News Design) ödülü almıştır11.
Yayına başladığı günden itibaren, “Farklı Gazete”, “Kendinize Zaman Ayırın”,
“Gerçekler Zamanla Anlaşılır” gibi sloganlar kullanan gazetedeki dönüşümün önemli bir aşamasını da, üslup ve gazetecilik anlayışı oluşturmuştur. Bu boyuttaki değişimlerde gazete yönetimleri de etkilidir. Gazete ilk genel yayın yönetmeni Fehmi
Koru’nun idaresindeyken, Koru’nun şahsi üslubuna yapılan “komplo teorisyeni” atıflarını12 haklı çıkaran oranda radikal bir dil ve üslupla yayımlanmıştır. Haber içerikleri “komplocu” söylemle çerçevelenirken; çeşitli grupları (Hıristiyan-Batı ittifakı, sol,
çeşitli etnik ve dini gruplar vb.) farklı tarzlarda dışlayan ve ötekileştiren bir dil, rutin
haberlerin bile bel kemiğini oluşturmuştur 13.
Özellikle 28 Şubat (1997) sonrasında bu katı üslupta hissedilir bir esneme gerçekleşmiş; “haber-yorum ayrımı”, “farklılıklara saygı/hoşgörü”, “diyalog” temelli bir
habercilik anlayışı merkeze oturtulmuştur. Genel müdür Hüseyin Gülerce,gazetenin
12. yılında (3 Kasım 1997) kaleme aldığı yazısında (akt. İnce: 2014:66), Zaman’ın
“sağduyu, yumuşaklık, diyalog ve hoşgörü” ile birlikte anılmak istediğini belirtmiş;diğer muhafazakâr medya ile aralarındaki görüş farklılığını ise şöyle dile getirmiştir: “AB üyeliği de dâhil, dünya ile entegrasyonunun kendi kimliğimizden kopmadan gerçekleşeceğine, kendi dinamiklerimizi harekete geçirerek, Türk dünyası ile bir
araya gelerek yeniden tarihi bir sıçrama yapacağımıza inanmaktayız”. Özellikle
2001 yılında genel yayın yönetmenliğine getirilen Ekrem Dumanlı’nın temsil ettiği 14
10
2016’da kayyım atandıktan sonra, gazetenin logosu bir kez daha değişmiştir (31 Mayıs). Bu kez yine beyaz zemine siyah logo ile çıkan Zaman’daki bu değişikliği kayyım sürecinin Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kıran, “Okuyucularımız örgüt
bültenini çağrıştırdığı için logomuzun değişmesini istedi” şeklinde açıklamıştır. http://www.birgun.net/haber-detay/zamangazetesinin-logosu-degisti-114117.html (erişim: 10.8.2016)
11
http://www.haberler.com/today-s-zaman-tasarim-yarismasinda-3-mukemmellik-7097333-haberi/
(erişim: 10.8.2016).
12
Bali, “Komplo Teorileri ve Teorisyenleri” isimli makalesinde, Türkiye’de komploculuğun daha çok milliyetçi-İslamcı
kesime ait olduğunu belirtmiş ve bunlar arasında Fehmi Koru’yu da saymıştır.
http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/komplo_teorileri_ve_teorisyenleri.pdf (erişim: 13.3.2008).
13
Zaman’daki ötekileştirme tarzları ve 1987-2005 yıllarındaki ötekileştirme eğilimlerine ilişkin araştırmalar için bkz. Bezirgan Arar ve Bilgin, 2009 ve 2010.
14
2000’lerden itibaren gazetede yazmaya başlayan ve “çok seslilik/farklılıklara hoşgörü” söyleminin yazarlar nezdinde
somut göstergelerinden biri sayılan Etyen Mahçupyan yönetim değişikliğinden kaynaklanan dönüşümü şöyle dile getirmiştir
(Kalyoncu, 2007:101): “Benim için Zaman o zaman için hala bir cemaat gazetesi olmanın yükünü üzerinden atamamış bir
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yeni çizgi ile birlikte gazete “diyalog kültürünün medyadaki temsilcisi” olma kimliğini öne çıkarmaya başlamıştır. Yönetim değişikliği dışında, farklı etnik, dini köken
ve siyasi görüşlere sahip yazarlara da yer verilerek çok seslilik ve kültürel çeşitlilik
imajı yaratılmaya çalışılmıştır. Yazarlardan Ali Bulaç, İslamcı, MHP ya da sol liberal
kökenli yazarların birlikteliğini, “diyalog kültürü” ile açıklamış, gazeteden “Abant
Ruhu15‘nun medyadaki yansıması” diye söz etmiştir (Kalyoncu, 2007: 67).
Zaman yazarları, yayın anlayışını gazetenin 20. yılında verdikleri röportajlarda
şöyle özetlemişlerdir (Kalyoncu, 2007):”Sağcı ve solcu kamplarda yer almayan; dinamizmi güçlü İslami entelektüel birikime dayanan…; dindar ve muhafazakâr kesimin çıkardığı serinkanlı bir gazete; Türkçü, milliyetçi bir okuyucu kitlesi de bulunan”; anti Marksist, antikomünist kesimlerin, bir kısmı da komünizmle mücadele
içinden gelmiş kesimlerin gazetesi (Ali Bulaç, s.52-56); “Türkiye’nin genel
salınımları içinde milliyetçilik, militarizm gibi daha popülizan tavırlar sergileyebilen;
dini hassasiyeti olan bir cemaatin içinden geldiği ölçüde, kendi dindarlığını hem
kaybetmemek hem de anlamlı kılmak, bunu yaparken de başkalarıyla beraber, dünya
ile beraber yaşamak gibi bir misyonu (olan ama öte yandan) dini konularda hassas,
evrim, Darwinizm gibi konularda duyarlı” (Etyen Mahçupyan, s. 94,99,103); “sağ,
sol şeklindeki kategorik cephelerde yer almayan; ayrı bir yolu olan; o da İslami hassasiyetler olan, gazeteciliğin evrensel prensiplerini tatbik (eden); (AB konusunda)
memlekette barışı koruma endişesiyle, kaygısıyla millîci, vatanperver bir yaklaşıma
sahip” (Selçuk Gültaşlı, s. 180, 182) bir fikir gazetesi.
Tasarım, yönetim ve yazar kadrosundaki değişimin ötesinde, ılımlılığı teşvik eden
belki de en önemli etken, gazetenin yayınlarını “İslam’ın radikal yorumlarına karşı
açıktan mücadele etmeye karar vermiş” (Çakır, 2014:115) olan Fethullah Gülen’in
etkisinde sürdürmüş olmasıdır. Her ne kadar gazete çalışanları ve yönetim gazetenin
“dinci” ya da “cemaat gazetesi”şeklinde anılmasına yol açan yaygın kanaatten rahatsızlarını kimi zaman beyan etseler de; Gülen’in fikrî ideolojisine16 yakınlıklarını ve

gazeteydi. Yani bu son yönetim değişikliği ve son yeni gelen kadroyla beraber atılan bu adımın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum”.
15
1998’deki “İslam ve Laiklik” konulu toplantıyla aktif hale gelen Abant Platformu’nun görüşlerini ifade eden Abant Ruhu’nu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak şöyle tanımlamıştır (2007): “Ötekinin de en az kendisi kadar sempatik, muteber ve muhatap görülme alışkanlığının kazanılmış olduğu bir bakış açısıdır…. İdeolojilerin ve dogmaların hayatı
kuşattığı, yaşam ve düşünce alanlarının ipotek edildiği günlerde bunu başarmak ‘reform’ niteliğinde bir büyük harekettir..
Abant’ı ‘zihin devrimi’, ‘kendi içinde devrim’ ya da bir ‘iç olgunlaşma süreci’ olarak da okumak mümkündür… Abant öncelikle, çatışmayı ve reddiyeci geleneği kıran Türk aydınının başarısıdır ve ‘ortak payda’ arayışının bir sonucudur.
…’öteki’leştirmeye en çok direnenler Abant ruhunu kavramış olanlardır”.
16
Bilici’nin 2006’daki çalışmasında, “politik olmayan dinsel bir örgütlenme” olarak nitelenen Gülen hareketi, ılımlı İslam’ın imajı oluşturmaya çalışıyor ve politik sahada en güvenli ve gerekli strateji olarak muhafazakâr söylemi benimsiyordu.
Modernleşmeyi Batılılaşmaktan ayrı bir yere koyarken; Türkiye’deki diğer İslami hareketler gibi politik devletçilik ile ekonomik liberalizm arasında gidip geliyordu. Son zamanlarda politik liberalizm eğilimine karşın, din ile ulusalcılık arasındaki ‘Türkiye Müslümanlığı’ kavramını savunuyordu.
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ondan manen beslendiklerini de inkâr etmemişlerdir 17. Gülen’in kimliğinde cisimleşen “diyalog kültürü” söylemi, bu yakınlık vasıtasıyla gazetedeki dönüştürücü etkiyi
yaratmıştır18. Ali Bulaç, bu etkinin başlangıcını 90’lı yıllar olarak işaret etmiştir
(Kalyoncu, 2007: 68):
“Tabii ki farklı kesimlerle bir arada olmak gerekir. Bunu da bizler Zaman Gazetesi, Müslümanlar çok erken bir dönemde savunduk. 90’lardan sonra bunu
Fethullah Gülen Hoca Efendi formüle etti,formasyona döktü ve bu Abant Ruhu
olarak ortaya çıktı…”
Yazar-çizer kadrosu ve müstear isimler
Yaklaşık 30 yıllık yayın hayatı boyunca pek çok isimin yazarlık yaptığı Zaman’ın, ilk yıllarındaki yazar kadrosu dar olduğu için çok sayıda müstearla yazdığını
belirten Nabi Avcı, bunun “kalabalık görünme” ihtiyacından kaynaklandığını belirtmiştir19:
“Biz olabildiğince, çok sesli bir gazete yapmaya çalıştık, tabii belli hassasiyetleri gözeterek. Ama mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazeyi hedefleyen, daha
demokrat, daha dünyaya açık, günün fikir akımlarına, siyasi gelişmelere açık bir
gazete. Herhangi bir partiyle, cemaatle veya çıkar grubuyla, sermaye grubuyla
bağlantısı olmayan bir gazete. Daha çok işte yazarları, çizerleriyle yürüyen. Benim sekiz, on tane müstearım vardı mesela, kalabalık görünmek için”.
Başlangıç yıllarındaki bu müstearlardan biri Fethullah Gülen’e aittir. Gülen,
Abdülfettah Şahin müstearını kullanarak 9 Temmuz 1986 yılından itibaren iki ay süreyle, “Çağ ve Nesil”, “Buhranlar Anaforunda İnsan” başlıklı köşelerde yazmıştır.Enes Herman müstearıyla dış haberler yazan Nabi Avcı, ayrıca Molla Kasım müstearıyla da bizzat Zaman Gazetesi’ne muhalefet eden yazılar kaleme almıştır. Avcı,
Hakan Albayrak’ın yazdığı Werner Hugo müstearının da, Molla Kasım’a kinayede
bulunan Alman asıllı bir karakteri temsil ettiğini, Türkçeyi doğru konuşamayan bu
tiplemeden Molla Kasım’ın “Alman yavrusu” diye söz ettiği aktarmıştır.
Gazetenin en eski yazarlarından olan ve 12 yıl başyazarlık yapan Fehmi Koru Taha Kıvanç müstearıyla siyaset ve basın kulisi yazıları yazmış, 1998’de gazeteden

17

Gazetenin çeşitli dönem yazarları, Gülen’in gazete ve kendileri üzerindeki etkisini fikrî ve manevi bağa dayandırarak
şöyle ifade etmişlerdir (Kalyoncu, 2007): Ahmed Şahin: “Hoca Efendi ilim adamıdır. Ve o her manada ilim adamı olarak
İslam’ın ölçülerini söylüyor. Biz de ondan etkilendiğimiz oluyor” (s. 40); Hüseyin Gülerce: “Zaman gazetesini çıkaran insanlar, onun yayın yöneticileri, Hoca Efendi’nin tavsiyelerinin önemine inanan insanlardır. … büyük çoğunluğu Hoca Efendi’yi
seviyorlar. Fakat sevmenin ötesinde, asıl önemli olan Hoca Efendi’nin tavsiyelerinin milletimiz için taşıdığı önemin farkında
olmalarıdır” (s. 156); Şahin Alpay: “Zaman artık Türkiye’ye mal olmuş bir gazete. Ama arkasında da Fethullah Gülen’i seven
insanların desteği olduğu muhakkak” (s. 198).
18
Gazetede “hoşgörü ve diyalog kültürü” söyleminin yerleşmesinde Gülen’in etkisini Abdullah Aymaz şöyle dile getirmiştir (Kalyoncu, 2007: 35): “Bizim o zamanki şeylerimizi tasvip etmedi Hoca Efendi mesela. Bir de tenkit yerine yol gösterici
yayınlar yapmamızı istiyordu. İlk zamanlardaki yayın anlayışında bazı kesimlere tavır almaları. İnsanlara bir hitap şeklimizin
olmasını arzu etti, efendim insanları rencide etmeyecek bir anlayışı benimsedik biz de”.
19
http://t24.com.tr/haber/zamanin-...
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ayrılmış; 2007’de gruba bağlı Today’s Zaman’da yazmaya başlamıştır. 2011’de tekrar döndüğü Zaman’dan, Temmuz 2011’de Star’a geçerek tümüyle ayrılmıştır. Müstear kullanan isimlerden biri de Ahmet Turan Alkan’dır ve Recai Güllapdan adıyla
yazmıştır. Hüseyin Hatemi ve Mehmet Ş. Eygi de gazetenin eski yazarları arasındadır. 2000’li yıllarda yazar kadrosunu çeşitlendiren gazetede, sürekli köşesi bulunanların yanında kısa süre yazıp ayrılanlar, ayrılıp tekrar dönen isimler de olmuştur. Kuruluş kadrosunda yer alan ve Yalan Haber Dosyası adlı kitabı derleyen Tamer
Korkmaz, 2007’de gazeteden ayrılarak Yeni Şafak’ta yazmaya başlamıştır. Etyen
Mahçupyan ise Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Agos gazetesinin genel yayın
yönetmenliğini üstlenmesi nedeniyle bir süre misafir yazar olarak devam edip, tekrar
sürekli yazarlığa geçmiştir. 2008’de Taraf’a transfer olan Leyla İpekçi, 2011 yılında
köşesine dönmüştür. Uzun süreli yazarlarından Nuh Gönültaş Tercüman’a (2002),
Eyüp Can 2004’te kurulan Referans’ın başına geçmek üzere Doğan Grubu’na transfer olmuş; Nevval Sevindi aktif siyasete atılarak (2007), Alev Alatlı bir yazısı yayımlanmadığı için (2008), Nihal Bengisu Karaca 2009’da ve Elif Şafak Habertürk’e geçtiği için (2009) gazeteden ayrılmışlardır.
Gazetenin yakın dönem yazarları arasında 2001-2014 arasında genel yayın yönetmenliğini de yürüten Erkem Dumanlı,Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Selim, Ahmet Turan Ali Alkan, Mümtazer Türköne, Hilmi Yavuz, Mehmet Kamış, Abdülhamit Bilici, M. Nedim Hazar, Bejan Matur, İhsan Dağı, Selim İleri, Ahmed Şahin,
Mustafa Armağan, Abdullah Aymaz, Hekimoğlu İsmail, Nuriye Akman, Ali Çolak,
Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, Nazan Bekiroğlu, Nevin Halıcı, Günseli Özen
Ocakoğlu, Ahmet Çakır, Oktay Karacan ve Selim Işıklar yer almışlardır20.
Başlıca çizerleri arasında,uzun yıllar baş sayfa karikatürleriyle gündemi yorumlayan Vehip Sinan’ın yanı sıra Dağıstan Çetinkaya ve Cem Kızıltuğ’un bulunduğu
Zaman’ın son dönem yayın heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Genel Yayın Yönetmen
Yardımcısı Mehmet Kamış21, Genel Yayın Editörleri Veysel Ayhan, Ali Akkuş,
Görsel Yönetmen Fevzi Yazıcı, Haber Müdürü Fatih Uğur, Ankara Yayın Temsilcisi
Mustafa Ünal, Kültür Sanat Editörü Ali Çolak ve Sosyal Medya Editörü Salih Sarıkaya.
Dağıtım ve abonelik stratejisi
20
Son bölümde ayrıntılarıyla ele alınacağı üzere, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra gazetenin kapatılmasıyla
birlikte günümüz ve eski yazarları ile yöneticilerinin birçoğu gözaltına alınmış, tutuklanmış ve bazıları da kaçak durumdadır.
21
2014’te istifa eden Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın ardından, 30 Kasım 2015’te Mehmet Kamış da istifa
etmiştir. İstifasını kamuoyuyla paylaşmayan Kamış’ın görevi bıraktığı künyedeki isim/görev değişikliğiyle anlaşılmıştır. Kamış’ın yerine Aksiyon Dergisinin Yayın Yönetmeni Bülent Korucu getirilmiştir. Sabah gazetesinde çıkan haberde, Fethullah
Gülen’in medyasını Almanya’ya taşıyacağı ve Dumanlı ile Kamış’ın da Almanya’daki medya yapılanmasının sorumluları
olacağı duyumlarına yer verilmiştir. http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/11/30/zaman-gazetesi-gyy-yardimcisi-mehmetkamis-istifa-etti (erişim: 3.9.2016).
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Zaman’ın tirajı hep tartışmalı olmuştur. Bunun temel nedeni bayi ve abone satışlarının toplamından oluşan tiraj rakamlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusudur. Gazetenin 2001 yılında 200 bin civarında olan tirajı, istikrarlı bir yükseliş göstererek 2006 yılı sonunda 630 binlere, 2011 yılında da günlük 950-960 bin civarına
ulaşmıştır. Hürriyet’teki köşesinde Zaman’ın ücretsiz dağıtıldığını, bu yüzden tirajının gerçek satışları yansıtmadığı görüşlerine yer veren Mehmet Y. Yılmaz (19 ve 22
Haziran 2008), Feza Gazetecilik avukatlarının devreye girmesiyle, bir tekzip metni
(18 Eylül 2008) yayımlamak durumunda kalmıştır.
Gazetenin tiraj denetimi konusunda resmi mercilerle yaşadığı sorunlar da rakamların gerçekliği konusundaki muammayı güçlendirmiştir. Zaman’ın tirajı 2005’te üye
olduğu IFABC’ye (International Federation of Audit Bureaux of Circulations) bağlı
ABC Türkiye(Türkiye Tiraj Denetim Kurulu) tarafından abonelik sistemi nedeniyle
onaylanmamıştır. Bunun üzerine IFABC ile Rekabet Kurulu’na başvuru yapan gazete, “abonelik sisteminin tüm dünyada en yaygın ve modern gazete satış yöntemi olduğunu”22 öne sürerek IFABC’nin kurucu üyesi olan BPA Worldwide’ı23 kendisini
denetlemek üzere Türkiye’ye davet etmiştir. BPA ekibi, 8 Mayıs 2007 itibariyle Zaman gazetesinin hafta içi tirajını 609 bin olarak tespit etmiştir. Rekabet Kurulu ise,
“ABC Türkiye’nin çoğulculuk, şeffaflık ve objektiflik ilkelerinin gereklerini karşılamaktan uzak olduğu gerekçesiyle” kendisine verilen menfi tespit belgesini, 1 Mayıs
2005’ten itibaren geçersiz saymıştır. ABC’ye denetim standartlarının bütün medya
kuruluşlarına eşit temsil hakkı tanıyacak ve abonelik sistemiyle çalışan gazetelere
ayrımcılık oluşturmayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi için süre verilmiştir.
Uyarıları yerine getirmeyen ABC’nin tüm faaliyetleri sürenin sona erdiği 7 Eylül
2007’de askıya alınmıştır 24.
Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı 18 Nisan 2011 tarihli “Canı Gönülden

22
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zaman (erişim: 4.8.2016) ve http://www.mediacatonline.com/rekabet-kurulu-zamani-haklibuldu/ (erişim: 2.9.2016).
23
1931’den bu yana kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteren BPA Worldwide, medya sahipleri, reklam
ajansları ve reklam verenlerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Merkezi Connecticut, Shelton’da bulunan
kurum, 25’ten fazla ülkede hizmet veren dünyanın en büyük medya denetleme organizasyonudur.
https://tr.wikipedia.org/wiki/BPA_Worldwide (erişim: 4.8.2016).
24
Mehmet Yılmaz (22 Haziran ve 18 Eylül 2008), ABC’nin faaliyetlerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan süreci şöyle anlatmaktadır: “Türkiye’de gazete satışlarını denetlemek için bağımsız bir denetim firması çalışıyordu. ABC Türkiye isimli bu
kuruluşta, gazete-dergi yayıncıları, reklamcılar ve reklam veren temsilcileri yer alıyordu. Uluslar arası bir tiraj denetleme
şirketi olan ABC, dünyanın her yerindeki deneyimini buraya bu şirket vasıtasıyla getirmişti. Buna göre bedava aboneler, tiraja
katılmıyordu. Zaman Gazetesi’nde yapılan bir denetlemede faturaların topluca kesildiği tespit edildi. Her abone ismine bir
fatura ve bir tahsilat makbuzu ibraz edemeyen Zaman, ABC Türkiye’den, bu kıstasa uyabilmek için süre istedi. Zaman yönetic ilerinin bu konudaki açıklamalarını da burada size aktarmıştım. ABC’nin kurallarına en kısa zamanda uyacaklarını söylüyorlardı. Sonunda kurallara uymak yerine, kurallardan kurtulmayı tercih ettiler. Rekabet Kurulu’ndaki siyasi nüfuzlarını da kullanarak, sistemi çökerttiler” (22 Haziran 2008). “Avukat Günaydın tekzip metninde Zaman’ın dağıtım şirketine fatura kestiğini,
dağıtım şirketlerinin de her aboneye tek tek fatura kestiğini söylüyor. Zaten ABC satış denetleme sisteminin talep ettiği de
buydu. … Eksiklik giderilmedi ama ABC sistemi, ‘hükümetten bağımsız’ Rekabet Kurulu tarafından işlemez hale getirildi” (18
Eylül 2008).
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Teşekkür” başlıklı yazısında, satışların 1 milyona ulaştığını duyurmuştur 25. Bu açıklamayla birlikte, gazetenin tirajı hakkındaki tartışmalar daha da alevlenmiştir. Aydın
Engin’in, T24’te paylaştığı verilere göre (9 Mayıs 2011), 25 Nisan-1 Mayıs 2011
tarihlerindeki haftalık satış raporlarında Zaman Gazetesi 1.090.150 ile açık ara birinci, Posta 476.541 ile ikinci, yazılı basının “amiral gemisi”Hürriyet ise 453.193 ile
üçüncü sırada yer almıştır. Hürriyet’i Sabah, Habertürk ve Sözcü gazeteleri izlemiştir. Türkiye’deki medya endüstrileri üzerine çalışmalarıyla bilinen Mustafa Sönmez’in ifadesiyle (2010), dağıtımı “ilginç bir şekilde, ‘yandaş’Sabah’ın dağıtım şirketi Turkuvaz yerine, Doğan Grubu’na ait Yaysat tarafından gerçekleştirilen”Zaman’ın tirajı, 2010 yılı resmi raporlarında 880 bin abone ve 220 bin satış;
2011 yılında ise 986.717’si abone ve 22.434’ü satış olarak gösterilmiştir (Engin,
2011). Yani 2011 yılı raporlarına göre, toplam satışın sadece yüzde 2.3’ü bayi satışı
iken, yüzde 97.7’si abone satışlarından oluşmuştur. Bu durumu, dağıtım ve abonelik
sisteminin görünmeyen/denetlen(e)meyen yüzüyle ilişkilendiren her iki yazara göre
de, görünürde satışlarını istikrarlı bir şekilde bir milyon çıtasına ulaştıran ve bu seviyeyi koruyan gazetenin başarısı, bayideki sıcak satıştan kaynaklanmamıştır. Yaysat
tarafından tüm diğer gazeteler gibi ilgili bürolara dağıtımı yapılan Zaman, sonrasında
bayilere ulaştırılmak yerine cemaat mensupları tarafından, dağıtım ağı dışında kalan
bir zincir sistemiyle toplu şekilde satın alınmış, parası da bu zincirin başındaki “varlıklı” cemaat mensubunca Yaysat’a ödenmiştir. Komisyonunu alıp Zaman’a parasını
ileten Yaysat, bu satışı “abone satışı” olarak kayda geçmiştir.
Satış raporlarına göre, Basın İlan Kurumu’ndan en fazla ilan alması gerekirken
Zaman’ın ilan sıralamasında üçüncü sırada (Hürriyet ve Sabah’ın ardından) yer alması da Sönmez (2010) tarafından internet üzerinden yapılan tiraj denetiminin farklı
sonuçlar vermesine bağlanarak şaibenin bir başka göstergesi olarak yorumlanmıştır.
Uluslar arası ölçüm yapan alexa.com’un verilerine göre, Türkiye’nin en çok ziyaret
edilen internet siteleri arasında Hürriyet 6., Milliyet 8. sırada yer alırken; Zaman Gazetesi, Sabah, Habertürk, haber7, Vatanım, İnternethaber gibi sitelerin ardından ancak 57. sırada yer alabilmiştir.
Sönmez’e göre (2010) Zaman,yıllarca Doğan Grubu’nun Yaysat’ı üzerinden kendi dağıtıcılarına ve oradan da cemaat mensuplarına ulaştırılmış; “en çok gazeteyi biz
satıyoruz” imajı yaratmıştır. Bu nedenle, gazeteye olan gerçek talebi ve iddia edilen
okunurluk seviyesini anlamak da mümkün olamamıştır 26. Zira gazeteler, bedelini
25

http://www.haber7.com/gazeteler/haber/734460-zaman-bir-milyon-tiraji-asti (erişim: 24.8.2016).
Engin (9 Mayıs 2011), “Kim okuyor bu gazeteleri” sorusunu şöyle yanıtlamıştır: “Bulunduğunuz bölgedeki Kaymakamlık, adliye, polis karakolu, nüfus dairesi, karayolları müdürlüğü, ilköğretim okulu ya da lise öğretmenler odası, kuran kursu
öğrencilerinin okuma odaları, çevrede oto sanayi varsa hemen bütün oto tamircilerine, yatılı okul yatak ve yemekhanelerine ve
benzeri yerlere göz atın. Masaların üstüne bırakılmış Zamangazetesini (bazılarında onun yanı sıra Türkiye gazetesini de)
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peşinen üstlenen cemaat mensupları tarafından ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Yıllarca
evlerin balkonlarına atılmış, işyerlerinin, kamu kurumlarının kapılarına sıkıştırılmış
Zaman aşinalığı bu durumu açıklayan bir göstergedir. Son tahlilde Sönmez (2010),
bu tür bir dağıtım/abonelik sistemiyle tirajların yüksek gösterilmesini, ilan-reklam
gelirlerini arttırmaktan öte, ideolojik bir hegemonya yaratma gayretiyle açıklamıştır:
“Neoliberal-İslamcılar, çoğunu beleşe, evlere, işyerlerine dağıttıkları gazetelerden
imal balon tirajlarıyla, kuşattıkları topluma ‘hegemonya, güç bizde!...’ mesajını
vermeyi daha çok önemsiyorlar”.
Ancak 2013’te AKP iktidarıyla cemaat arasında tırmanan gerilim gazetenin tirajlarına yansımış, 5 Mart 2016’da kayyım atamadan hemen önce 650 bin seviyesine
inen satışlar, gazeteye el konulduktan sonra da ortalama üç bine kadar düşmüştür27.
Sıra dışı tematik reklamlar
Zaman için hazırlanan reklamlar da sıklıkla gündemde olmuştur. Gazetenin ana
akım gazeteler arasında kendine alan açmaya çalıştığı erken dönem reklam filmlerinde, belirli bir kimlik inşa edilmeye çalışılmış, bu da mevcut (ana akım) gazetecilik
anlayışını yeren ve kendini ondan farklılaştıran bir vurguyla yansıtılmaya çalışılmıştır. Gündem ve politik konularda polemik içinde olduğu gazetelere “yalan/iftira habercilik” argümanıyla belirlediği karşıt konumunu, temel gazetecilik ilke ve prensiplerine riayet eden bir gazete imajı inşa etmeye yöneldiği reklam filmleriyle pekiştirmiştir: “Lezzet testi”, “diş doktoru”gibi metaforlar kullanılan reklamlarında 28, kendisini “haberleri, köşe yazıları, içeriği çok doyurucu” bir gazete olarak nitelendirirken;
“dişin kovuğunu doldurmayan gazeteler”yerine, “habere yorum katmayan, sansasyonsuz, objektif, farklı görüşlerdeki köşe yazarlarıyla, tasarım ödüllü, dolu dolu ekleri olan, altı etkili”Zaman’ı önermiştir.
Tirajının bir milyona ulaştığının duyurulduğu 25. yıl reklamlarında, “25. yıla girerken 1 milyon tiraj: 1986-2011… Haberciliğin lideri… 1 milyon kere teşekkürler”
mesajı eşliğinde okurlarına minnet borcunu iletmiştir29.
Yayın politikasında “farklılıklara hoşgörü, diyalog, birlikte yaşama” söyleminin

göreceksiniz. ‘Nereden geliyor bu gazeteler’ diye sorarsanız cevap hemen hemen aynıdır: -Valla bilmiyorum. Birisi her gün
getirip bırakıyor. Eh biz de göz atıyoruz tabii... -Parası?.... -Valla biz vermiyoruz. Biri bırakıyor işte... Adamlar doğru söylüyor.
Parasını onlar vermiyor. Her köyde, semtte, mahallede, (bazen) sokakta varlıklı bir cemaat mensubu,gücüne göre 50, 100, 200
Zaman gazetesinin parasını üstleniyor ve tıkır tıkır ödüyor. Dağıtım yapan (çoğu) yoksul adamcağızlara da hafta sonları o
varsıl adamlara uğrayıp paraları topluca tahsil etmek ve götürüp semt bayiine teslim etmek kalıyor... ”. Tayfun Atay da (22
Temmuz 2016), darbe girişimi sonrasında kaleme aldığı yazısında Zaman gazetesi hakkında şu yoruma yer vermektedir: “Zaman, bu ülkede abonelik yoluyla muazzam tiraj alan bir gazeteydi. 1 milyonun üzerinde baskı sayısı söz konusuydu. Elbette
birkaç bin kişi hariç gazeteyi kimse okumuyordu. Ama memleket sathında, Anadolu’nun bağrında hangi eve veya hangi esnafın,
zanaatkârın dükkânına girseniz önünüzdeki sehpada gazeteyi görüyordunuz. Kıraat için değil, ‘kariyer’ için oraya konulmuş
bir gazeteydi o. Dindarın da, muhafazakârın da ve evet AKP’linin de ‘statü simgesi’ydi.”
27
http://www.gazeteciler.com/gazete-tirajlari.html (erişim: 4.8.2016).
28
https://www.youtube.com/watch?v=q6-VHlTvTrc (erişim: 4.8.2016).
29
https://www.youtube.com/watch?v=N_e8u1tnkgw (erişim: 4.8.2016).
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öne çıkarıldığı dönemin reklam filmlerine de aynı tema yansıtılmıştır. Bu filmlerden
birinde30, üzerlerine “hortumcu, dinci, faşist, mafya, vatan haini, satanist, dejenere,
deli, yalancı, Amerikancı, şerefsiz, anarşist, düşman, cahil, darbeci, sosyete, liboş,
yalancı, militarist, züppe” gibi etiketler yapıştırılmış insanlar gösterilerek, okura
“Yaftalamadan düşünün!... Bir de Zaman’ı okuyun… Bir Daha Düşünün” sloganlarıyla seslenilmiştir. Örtük de olsa, hâkim gazetecilik anlayışındaki önyargılı, ayrımcıyı ve etiketleyici üsluba gönderme yapılarak aradaki fark vurgulanmaya çalışılmıştır. Benzer bir başka reklamda31, önlerinde şeffaf bariyerler bulunduğu için görünen
hedeflerine bir türlü varamayan farklı yaş, statü ve konumlardaki bireyler vasıtasıyla
okura, “Önyargılarımız, görünmeyen duvarlarımız… Yıkmanın zamanı gelmedi
mi?...” sorusu yöneltilmiş; yeni bakış açısı ve farklı gazetecilik anlayışıyla Zaman
önerilmiştir: “Yaftalamayın, etiketlemeyin, ötekileştirmeyin, önyargılarınızdan kurtulun… Ve bunun için Zaman okuyun”...
Gazetenin 2010’lardaki reklam filmleri ağırlıkla toplumsal ve politik kutuplaşmalara atıfta bulunan “Kardeşlik zamanı” temasıyla senaryolaştırılmıştır. Bu reklamlardan biri32, Kanadalı yönetmen Norman McLaren’in 1952 yapımı ‘Neighbours’
(Komşular) filminden uyarlanmıştır. Bitişik bahçeye sahip iki komşunun paylaşamadıkları çiçek nedeniyle birbirine düştükleri bir anda ekranda “Bir ihtimal daha var”;
“Zaman kardeşlik zamanı” ibaresi belirmiş; devamında iki komşu bahçeyi birleştirip
yan yana Zaman okumaya başlamıştır. Bir başka reklam filminde33, Türkiye’nin çeşitli illerinden farklı etnik ve kültürel kimliklere sahip kadın, çocuk, genç, yaşlı, işçi,
çiftçi, memur, öğretmen, başı açık/kapalı kadınlar ve Zaman Gazetesi yazarları el ele
büyük bir zincir oluşturmuş; okurlara, “Türkiye’nin her bölgesinde en çok satan gazeteden bir kardeşlik çağrısı” sloganıyla seslenilmiştir. Türkiye’de toplumsal kutuplaşmanın arttığı Gezi Parkı süreci sonrasında da aynı reklam stratejisine başvurulmuştur. Gezi eylemcisi ile çevik kuvvet polisi, Alevi dedesi ile imam, bir Kürt vatandaş ile bir askerin yan yana Zaman okurken yer aldığı görüntüler34, “Ne gerek var
kavgaya… Bir ihtimal daha var... Zaman kardeşlik zamanı…” sloganıyla
bilboardlarda yer almış; yazılı ve görsel medyada yayımlanmıştır. Başı açık ve kapalı
iki genç kadının birbirine düşmanca bakışlarla yaklaştırılıp daha sonra gülümseyerek
yan yana getirildikleri TV reklamında 35, “Birbirimize düşmek mi, birbirimizi düşünmek mi?.. Herkesin en az sizin kadar hakkı olduğunu düşünmek için bir de Zaman

30

https://www.youtube.com/watch?v=U57-cWFuAzo (erişim: 4.8.2016).
https://www.youtube.com/watch?v=0iT0Arm6pSg (erişim: 4.8.2016).
32
https://www.youtube.com/watch?v=VbUhI0REtHk (erişim: 4.8.2016).
33
https://www.youtube.com/watch?v=sWmni9Iwopo (erişim: 4.8.2016).
34
http://www.pazarlamasyon.com/reklam/hurriyet-benim-zaman-kardesimin/ (erişim: 4.8.2016).
35
https://www.youtube.com/watch?v=XVHTwR5JAig (erişim: 4.8.2016).
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okuyun…” ibaresiyle, kutuplaşan ve karşıt görüşlü tüm toplumsal katmanların, uzlaştırıcı ve birleştirici gazetesi olarak Zaman işaret edilmiştir.
Cemaat ile iktidar partisi AKP arasında çatışmanın su yüzüne çıktığı ve cemaatin
yayın grubuna bağlı Zaman’ın uzlaştırıcı söyleminden sapma göstererek, açıkça cemaat yanlısı/AKP muhalifi bir konum belirlediği süreçte reklam filmlerinin teması da
değişmiştir. Bu dönem reklam filmlerinde iktidarın cemaat medyasına yönelik baskı
ve operasyonlarına göndermeyle, “demokrasi ve basın özgürlüğü” söylemi öne çıkarılmıştır. AKP iktidarını zorda bırakan gündemlere ilişkin (Soma, Gezi Parkı, rüşvet
ve yolsuzluk operasyonları gibi) haber fotoğraflarının kullanıldığı “Bedel” temalı
reklam filmi36, iktidarın baskıları karşısında “ödenen bedellere rağmen basın özgürlüğüne sadakat” vurgusuyla senaryolaştırılmıştır:
“Zaman durmuyor… İnsanoğlunu ilgilendiren milyonlarca olay yaşanırken,
tüm bu gerçeklerden sizi haberdar etmenin bir bedeli var… Her gün tarihe yeni
notlar düşülürken, neler olup bittiğinden ve perde arkasındaki gerçeklerden sizi
haberdar etmenin bir bedeli var… Hukuk ve demokrasiden yana taraf olmanın ve
gerçekleri milyonlarla paylaşmanın bir bedeli var. Biz bedeli göze aldık. Çünkü
ülke ve geleceğimiz buna değer….”.
“Basın yazmazsa kim yazar?... Zaman özgürlük zamanı… Bunu da yaz tarih” sloganıyla yayınlanan reklam filminde 37 yine AKP iktidarında yaşanan toplumsal olaylarla ilgili (Uludere, Gezi/Berkin Elvan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları, gizli dinlemeler, sosyal medya yasakları, Gazze) Zaman’dayer almış muhalif içerikli haberlerin görüntüleri kullanılmıştır. Jenerikte Gülen’in “Sıkılsın” adlı şiirinin sözlerine yer
verilmiştir.
Gazetenin son reklam filmiyse, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından tartışmalı bir şekilde tekrar gündeme gelmiştir. “Sükutun Çığlığı 1-2-3-4” temalı seri
reklamlar38, kavurucu güneşin etkisiyle çatlayan toprağın bir anda başlayan yağmurla
hayat bulduğu; karlı bir günde güneşin açmasıyla topraktan kardelenlerin filizlendiği;
sisli, ürkütücü bir ormanın, güneşin açmasıyla dallarında kuşlar öten sıcak bir havaya
büründüğü; fırtınada dalgalı bir denizin güneşin doğumuyla sakinleştiği görüntülerle
kurgulanmış ve her biri Zaman logosunun ekranda belirmesiyle sözsüz/slogansız bir
şekilde sona ermiştir. 15 Temmuz’dan yaklaşık bir yıl önce yayımlanan ve serinin
sonuncusu olan “Gülen Bebek” filminin içeriği ise darbe girişimi sonrasında, sosyal
medyada ve haber kanallarında iletişim uzmanlarına çözümletilmiş ve “reklamla

36

https://www.youtube.com/watch?v=Cg83LiX8DD4 erişim: 4.8.2016).
Bir başka örnek için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=a5hZAFHSjoM (erişim: 4.8.2016).
37
https://www.youtube.com/watch?v=nB2rKUlkotc (erişim: 22.8.2016).
38
https://www.youtube.com/watch?v=3vz0q8_Eb_s (erişim: 4.6.2016).
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darbe sinyali”39verildiği şeklinde yorumlanmıştır. 20 saniyelik filmde, rahatsız edici
siren sesleri eşliğinde bir kentin kuş bakışı görünümü verilmiş; ardından patlamayı
andıran bir ses eşliğinde ekranda “gülen”bir bebek ve yine sözsüz/slogansız bir Zaman logosu belirmiştir. Reklamı yorumlayanlara göre, ilk kez ekranlarda yayımlandığı 5 Ekim 2015’ten, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016’ya kadar
geçen zaman dilimi, bir bebeğin doğum sürecini ifade eden 9 ay 10 güne tekabül etmekte ve bu da darbe tarihini işaret etmektedir. Siren sesleri darbe ve sokağa çıkma
yasağını, hemen ardından ekranda beliren yeni doğmuş“Gülen” bebek ise metaforik
olarak, darbenin başarısı, AKP iktidarının sona erdirilmesi ve Fethullah Gülen’in
hâkimiyetini çağrıştırmaktadır. Darbe girişimi sonrası bu reklam filmi, Genel Yayın
Yönetmeni Ekrem Dumanlı tarafından örgütün askeri kanadına mesaj göndermek
üzere hazırlatıldığı gerekçesiyle soruşturma dosyasında delil olarak yer almıştır 40.
Siyasi iktidarla ilişkiler
Yayına başladığı ilk günden itibaren Nurcuların elinde olan ve Eygi yönetimiyle
birlikte sağ-muhafazakâr çizgide, sağ partileri destekleyen Zaman, sürekli olarak bir
siyasi partiye destek vermekten ziyade, hangi parti dindar muhafazakâr çevrelere
ödün veriyorsa ona arka çıkmak şeklinde bir strateji izlemiştir. Bu stratejiyi, Gülen
cemaatinin politik arenadaki -örtük ya da aleni-rollerinden bağımsız ele almak mümkün değildir. Zaman’ın genel çizgisi ve siyasi iktidarlara yaklaşımı, Gülen’in politik
gündeme bakış açısına, konjonktürel ilişkilerine ve pozisyonuna bağlı olarak şekillenmiştir 41.Çakır’a göre (2014:109-110), ilk çıktığında bağımsız Müslüman aydınların yönetiminde ilginç konu ve yaklaşımlarıyla, Türkiye’de bağımsız bir İslami kimliğin oluşmasına önemli rol oynayan Zaman, Fethullahçıların eline geçtiği 1988’den
sonra “koyu bir ANAP iktidarı savunuculuğuna ve resmi ideoloji kuyrukçuluğuna”
meyletmiştir.
ANAP’ın ve aslen Turgut Özal’ın İslam dünyasına olan yakınlığı (İslamcı finans
kurumlarına destek), orduya takındığı tavır (ordunun küçültülmesi ve bütçesinin kı39

https://www.youtube.com/watch?v=ZtyiAEaZ_Dc (erişim: 4.8.2016).
Soruşturma kapsamında, gazetenin kapatılmasından sonra reklam müdürü Yakup Şimşek tutuklanırken reklamı hazırlayan ajansın sahibi de gözaltına alınmış, sonra adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştır.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/580463/Kapatilan_Zaman (erişim: 8.8.2016).
41
Çakır ve Sakallı ortak çalışmasında (2014:28-29), Gülen’in siyasetle ilişkisi, 12 Eylül 2010’daki Anayasa Referandumu’nda açıkça “Evet” oyu kullanılması gerektiği yönünde kanaat beyan etmesi üzerine şöyle yorumlanmıştır: “Fethullah Gülen’in, Nurcu hareketin ana gövdesinden kopup kendi cemaatini örgütlediği 1970’li yılların ortalarından itibaren Türkiye ’de
defalarca seçimler ve halkoylamaları yapıldı ama hiçbirinden önce bu kadar açık bir şekilde tarafını deklare ettiğine tanık
olmamıştık. Gülen’in bu tercihi kuşkusuz belli bir ‘siyasetten uzak durma’ ve ‘bütün partilere eşit mesafede bulunma’ ilkeleri
üzerine oturan stratejinin bir parçasıydı. Lakin Gülen’in lanse edilmek istendiği kadar tarafsız olmadığı da başka bir gerçek
olarak karşımızda duruyor. Cemaat’i yakından takip edenler, her seçim öncesi Cemaat’in belli bir tercih içinde hareket ettiğini,
bu tercihin de genellikle ‘en güçlü’den yana olduğunu biliyorlardır. Tıpkı Fethullah Gülen’in 12 Eylül’de askeri rejime muhalif
olmaması ve bu bağlamda 1982 Anayasası’na karşı çıkmaması gibi. Daha sonraki yıllarda Gülen’in sırayla Turgut Özal, Tansu
Çiller ve nihayet Bülent Ecevit ile yakın ilişkiler kurması Gülen’in egemen güç ile ilişkilerini nasıl tutmak istediğinin en açık
örnekleridir”.
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sılması) ve daha pek çok konudaki desteği takdirle karşılanmıştır. Nitekim Gülen’in
daha sonra gerçekleştireceği yurt dışındaki okullaşma faaliyetinin önde gelen teşvikçi ve destekçilerinden biri Özal (Sönmez, 2014:27) olmuştur. Bu minvalde ANAP
iktidarı, 1991 sonuna dek desteklenen ANAP, Özal’ın cumhurbaşkanlığından sonra
partideki muhafazakârların tasfiyesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştur. İslam ülkeleriyle ilişkileri gevşetmesi, liberal politikaları teşvik etmesi, devlet kurumlarındaki
“İslamcı avı” gibi konular nedeniyle eleştirilerin odağına Özal yerleştirilmiştir. İslam
dünyasından uzaklaşıp Batı’yla yakınlaştığı düşünülen Özal ve hükümete 3 Kasım
1991 tarihli yazısında Koru şöyle yüklenmiştir (akt. Gül, 2001:165):
“Son iki yıl içinde yaşadıklarımızı hatırlayalım: Hükümette liberal ağırlık…
Milli Eğitim ve Devlet Planlama Teşkilatında kıyım…İçişleri ve Emniyet Teşkilatında ‘İslamcı avı’…Bütün bunlardan sonra ‘makyaj malzemesi olarak birkaç muhafazakârı vitrinde kullanalım’ kurnazlığı”. Açık söyleyelim: ANAP Türkiye gerçeklerini göz önünde tutarak ve liberalliğin oy getireceği düşünüldüğü için muhafazakârları tasfiye etmedi: Türkiye’de belli bir programı uygulamayı planlayan dış
ve iç odaklar, muhafazakârların varlığını engel gördükleri için bu operasyonu
adım adım gerçekleştirdiler…SHP’den daha laik, daha devletçi, daha ulusçu bir
ANAP var karşımızda”…
ANAP’a desteğin çekilmesinden sonra, 1993 yılında Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığıyla boşalan DYP başkanlık koltuğu yarışında, kendisini “çağdaş muhafazakâr” olarak nitelendiren ve Milli Eğitim Bakanlığı sırasında çok sayıda İmam
Hatip Lisesi açan Köksal Toptan desteklenmiştir.
Dinsel eğilimlere sahip olmasına ve siyasi platformda dinsel talepleri dillendirmesine rağmen Refah Partisi (RP) gazete gündemine fazlaca taşınmamış; parti desteklenmemiştir. Sönmez’e göre (2014:27), 12 Eylül’ü destekleyen Gülen, 1980’lerde
yükselişe geçen Erbakan’ın İslami hareketiyle arasına daima bir mesafe koymuştur.
Bunda, farklı İslamî grupları temsil etmelerinin yanı sıra, Millî Gazete’nin RP’nin
yayın organı olmasından kaynaklanabilecek olası okur baskısı ve ticari kaygılar da
etkili olmuştur. RP’nin 1994 ve 95’teki seçim başarılarının ardından İslamcılığın
genel yükselişinden rahatsızlık duyan çevrelerle iyi ilişkiler geliştiren Gülen, buna
rağmen 28 Şubat’ın etkilerinden kurtulamamıştır. 1990’larda politik İslam’ın siyasi
ve ideolojik icraatlarının, geleneksel sivil-asker bürokrasisi ve büyük sermaye üzerinde yarattığı rahatsızlık, ilerici aydınlara yönelik suikastlar, üniversitelerde türban
tartışmaları, RP’li belediyelerin laik yaşam tarzına yönelik söylem ve uygulamaları
sonucunda gelinen 28 Şubat süreci (1997), Gülen ve cemaati üzerinde de yıpratıcı
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etkiler yaratmıştır 42. Bu süreçte Zaman, “dindar kesimlerin 28 Şubat kararlarının öngördüğü toplum tasarımının dışında bir talebi ve statükoyu tehdit eden ‘devrimci arzularının bulunmadığı” ve “TSK dâhil, rejimin katı çekirdeğini ile oydaşmaya dayalı
bir zemin” arayışında olunduğuna dair bir söylem üretmiştir (İnce, 2014: 83).
28 Şubat sonrası politik İslam, millî görüş yörüngesinden koparak, Batıyla birlikteliğe pozitif yaklaşan, uzlaşmacı, ılımlı neo liberal ve muhafazakâr demokrat bir
çizgiye yönelmiştir. 1998’de RP’nin, 2001’de de onun devamı olan Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından,millî görüş içindeki
“yenilikçi” kanadı temsil eden Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurulmuştur. Seçmen, 1980 sonrası dünya kapitalizmiyle bütünleşmenin siyasi ve ekonomik sorunlarıyla başa çıkamayan ve 2001
kriziyle tükenen merkez partilere tepkisini, “yenilikçi” politik İslam yorumuyla sahneye çıkan AKP’ye şans vererek göstermiştir. Diğer taraftan Erbakan’la bağlarını
koparmış AKP’nin çizgisi, “ılımlı İslam” vurgusunu öne çıkaran Gülen cemaatinin
çizgisine uygun düşünce, “ikili arasında fiili bir koalisyon” (Sönmez, 2014:39) başlamış ve her iki taraf da 2012 yılında başgösteren çatışmaya dek, karşılıklı olarak bu
koalisyonun faydasını görmüştür. Sönmez’e göre (2014:39-42), bu ortaklık iki tarafa,
daima politik İslami bastırmış olan geleneksel iktidar bloğuyla, onun yargı ve orduya
hâkim ayağıyla hesaplaşma imkânı vermiştir. Özellikle devletin yargı, emniyet ve
eğitimle ilgili organlarında etkin bir şekilde kadrolaşan cemaat, planlanan rejimin
inşasında kilit noktaları ele geçirmiş; bu kadrolar, geleneksel sivil-asker bürokrasinin
bertaraf edildiği 2011 yılındaki operasyonlarda (Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi)
önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Aynı kadrolar, 2012’den sonra da iktidara karşı
girişilen operasyonlarda (MİT, 17-25 Aralık gibi) rol oynamıştır.
Zaman’ın bir milyon tiraj bandını göğüslediği yükseliş de, gazetenin sonunu getiren gelişmeler de 14 yıllık AKP iktidarı döneminde gerçekleşmiştir. Gülen cemaatinin 2002 itibariyle AKP’ye verdiği destek, gazetenin yayın politikasına da etki etmiş;
iktidar yanlısı bir tutum sergileyen Zaman,2011’deki ordu ve medyaya yönelik operasyonlarda da hükümete arka çıkmıştır.Parlak ve Değirmenci’ye göre (2015:18),
“AKP iktidarı öncesinde ‘müesses nizama kısmen muhalif’ pozisyonu üzerinden betimlenebilen Zaman ya da Yeni Şafak gibi gazeteler, AKP’nin iktidar deneyimindeki
42
Gülen’in uzun vadede devlete sızma hedefini dillendirdiği kasetin ATV’ye sızdırılması ve 18 Haziran 1999 günü yayımlanmasıyla, Gülen büyük medyada “bir numaralı rejim düşmanı” ilan edilmiş ve Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hakkında “örgüt kurup yönettiği” gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis ve kamu hizmetlerinden men davası açılmıştır. Gülen,
22 Haziran 1999 akşamı, ABD’den Show TV’ye telefonla bağlanarak, “devletin her şeyi bildiğini, vicdanının rahat olduğunu,
ancak maksadı aşan ifadeleri” olabileceğini belirttikten sonra Türk medyasının karşısına çıkmadı (Sönmez, 2014:35). O tarihte n
beri ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen tekrar Türkiye’ye dönmedi. 28 Ekim 2015’te, İçişleri Bakanlığı tarafından
yayımlanan “en çok aranan teröristler” listesinde yer alan Gülen, “FETÖ/PDY” yapılanmasının lideri olmakla suçlanmaktadır.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından da aynı gerekçeyle arananlar listesinde yer almaktadır.
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bir on yılın ardından adeta merkez medya rolünü üstlenerek, iktidarın hegemonik güç
inşasına ya da toplum üzerinde denetim kurmasına aracılık etmişlerdir”. 24-30 Mart
2003 ile 19-25 Mart 2012 tarihleri arasındaki gazete tirajları üzerinde yapılan bir
araştırmaya göre43, dokuz yıllık AKP iktidarında Türk basınında kazananı Zaman
olmuştur. Abone sistemine ağırlık veren ve bayi satışı düşük olan gazetenin net satışı
dokuz yılda üç kat artmış; 2003 yılında 314 bin olan tirajı, 2012 yılında 961 bine
ulaşarak en yakın rakibinin iki katına çıkmıştır.
AKP ile cemaat arasındaki anlaşmazlığın ilk belirtileri Mavi Marmara olayında
AKP ve cemaatin İsrail’e farklı tepkiler vermesiyle ortaya çıkmış; sonrasında 7 Şubat 2012 MİT krizi, dershane krizi, telefon dinleme, şike soruşturması, Fenerbahçe
dosyası, KCK operasyonları gibi giderek sertleşen karşılıklı hamlelerle aşılmaz bir
noktaya gelmiştir. Kasım 2013’te Başbakan Erdoğan’ın üniversiteye sınavsız giriş ve
dershanelerin kapatılacağını açıklamasıyla patlayan “dershane krizi”, medyanın da
işin içine dâhil olarak bariz biçimde renk verdiği önemli eşiklerden biridir. Cemaatin
kadrolarını eğittiği önemli finansal kaynaklardan biri olan ve “Gülen cemaatinin can
damarı” (Çakır ve Sakallı, 2014: 64) olarak nitelendirilen dershanelerin kapatılması
kararına, Zaman hükümet karşıtı sert bir kampanya başlatarak yanıt vermiştir. Zaman
konuyu, “Eğitime büyük darbe”, “Böyle yasa darbe döneminde bile uygulanmadı”
başlıklarıyla manşete taşımıştır44. Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, 25 Kasım 2013 tarihli “Başbakan’a Açık Mektup”45 başlıklı yazısının bir bölümünde Başbakan’a şöyle seslenmiştir: “… Konuşmalarınızdan anlaşılıyor ki kırgınsınız, dargınsınız. İnanın sizi seven, size itimat eden insanlar da en az sizin kadar kırgın ve dargın. ‘Eğitimin onca problemi varken neden dershaneleri kapatıyorsunuz?’ sorusunun
karşılığı yok çünkü. Kelime oyunları ile yapılan ambalajlar, gönüllerde oluşan yarayı sarmaya yetmiyor. Bir zamanlar kanun zoruyla kapatma ve dönüştürmenin mağduru iken, şimdi bu kavramları sık sık kullanmanız insanların yüreğini burkuyor. Hal
böyle olunca mevzu sadece dershanelerin kapanıp kapanmaması ile sınırlı kalmıyor,
derin endişeler, insanların vicdanını sızlatıyor. Şu yaşanan sürece insanlar bir anlam veremiyor.” Bundan sonra AKP ve Cemaat arasındaki her çatışma, basın cephesinde hükümete yakın “yandaş medya” ile “Cemaat medyası” karşılaşması şeklinde
yansıma bulmuş46, Zaman Cemaat’in yanında saf tutarak gerçek yerini belli etmiştir.
43

http://www.internethaber.com/ak-partili-9-yilin-gazete-tirajlari-413246h.htm (erişim: 4.8.2016).
http://www.nationalturk.com/akp-cemaat-gerginligi-buyuyor-egitime-buyuk-darbe-152583/ (erişim: 7.9.2016) ve
http://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/kavga-daha-da-sertlesti-407158/ (erişim: 7.9.2016).
45
http://www.timeturk.com/tr/2013/11/25/ekrem-dumanli-dan-basbakana-acik-mektup.html (erişim: 7.9.2016).
46
Çakır ve Sakallı (2014:138-139), “hükümet medyası” ile “cemaat medyası”nın uzlaşma ve çatışma dönemi şartlarında
yaptıkları gazeteciliği şöyle kıyaslamışlardır: “Bugüne kadar kendi mahallesinden olmayan kesimlere karşı yaptıkları yayınlarda büyük bir işbirliğine giren bu iki hareketin medya kuruluşları, iş birbirleri aleyhine yayın yapmaya geldiğinde kısa süreli bir
kararsızlık yaşadılar. Bu kararsızlık birkaç gün sonra yerini acımasızlığa, yalana ve en önemlisi fırsatçılığa bıraktı”. Ragıp
Duran da (2014:344-345), “yandaş medya”-”cemaat medyası” arasında bu sürecin yaşanma biçimini şöyle yorumlamıştır: “17
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En ciddi kırılma, 17-25 Aralık 2013’te hükümetteki bazı bakan ve çocuklarının
adı geçtiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıdır. Cemaat mensuplarının parmağı olduğu düşünülen ve AKP iktidarının büyük darbe aldığı operasyonun ikinci dalgada
Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a uzanacağı ortaya çıkınca AKP, “büyük
hukuksuzlukları göze alarak karşı atağa geçti ve Cemaat’e, ‘Hoca efendi’ye dönük
yoğun bir itibarsızlaştırma kampanyası” (Sönmez, 2014:56) başlatmıştır. Yargı, emniyet ve eğitim kadrolarında tasfiye, tayin, yer değiştirmeler yaşanmış; operasyonu
yürüten hâkim ve savcılar tayin edilmiş; HSYK müdahale görmüştür. Ayrıca, Ergenekon, Balyoz, Fenerbahçe, KCK operasyonlarının cemaatçi emniyet ve yargı mensuplarının birer“kumpası” olduğunu açıklayan AKP iktidarı, 2011 operasyonlarının
mağdurlarını cemaate karşı yanına çekmeye çalışmış, yeniden yargılamayı gündeme
getirmiştir.
17 Aralık operasyonunu, “Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet haberi” manşetiyle (Çaylı, 10 Mart 2014) duyuran Zaman, operasyonlar boyunca yaptığı haberlerle
Türkiye ve dünya kamuoyunda Başbakan ve hükümeti itibarsızlaştırmak üzerine
gündem oluşturmuştur. Diğer basın ve medya kuruluşlarını geride bırakacak yoğunlukta hükümeti hedef alan bu yayınlar, daha pek çok sonuçları yanında gazetenin
resmi ilan gelirlerinin kesilmesine yol açmış; kamu ilanlarının dağıtımında tiraja göre
ilk sırada yer alan Zaman, 17 Aralık haberlerine yer verdiği için listeden çıkarılarak
yerine Yeni Akit konmuştur47.
Hükümetin en büyük hamlelerinden biri de, 17 Aralık’ın birinci yılı yaklaşırken,
ağırlıkla cemaat medyasında çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen “Tahşiyeciler
Operasyonu” olmuştur (14 Aralık 2014). İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Bir
kısım medya ve emniyet görevlilerinin sahte delil üreterek sözde Tahşiye adli suç
örgütü hakkında soruşturma yaptıklarının tespiti üzerine soruşturma yürütmek ve
soruşturma öncesi yayın yapan” (listede adı geçen isimler hakkında)“silahlı terör
örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, örgüt kapsamında sahtecilik, iftira, suçlarından”32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştır 48. Cemaat medyasına mensup isimlerin ağırlıkta olduğu listede adı geçen Ekrem Dumanlı ve Samanyolu TV Medya
Grup Başkanı Hidayet Karaca gözaltına alınmıştır. Fethullah Gülen’in birinci sırada
yer aldığı isimler arasında Zaman yazarlarından Hüseyin Gülerce ve Nuh Gönültaş

Aralık’tan sonra bir okur, her gün mesela sadece Yeni Şafak ve Zaman’ı okusa, ne olup bittiğini anlayamaz. Çünkü bu iki
gazete aynı konularda çok farklı tellerden çaldıkları gibi, birinde manşet olan haber, öbüründe mabad sayfasında tek sütunluk
haber olarak bile girmiyor…. 17 Aralık evet ‘darbesiyle’ Erdoğan medyası ve Gülen medyası, rasyonaliteyi, belleği, kontrolü
kısaca akıl ve izanı büyük ölçüde kaybetti…. Zaman da, 17 Aralık’tan sonra ne söylediğini bilmeyen insanlara döndü. Mesela
Roboski katliamı konusunda AKP’yi suçlayan bir haber yayınladı. Oysa katliam sırasında sınırda kaçakçılar bombalandı diye
katliamı meşrulaştıran bir haber yapmıştı aynı gazete. Zaman’ın o gün de bugün de sorunu gazetecilik değil”.
47
http://www.reklamazzi.com/zaman-gazetesine-reklam-soku-143130.htm (erişim: 28.8.2016).
48
http://www.hurriyet.com.tr/iste-14-aralik-operasyonu-gozalti-listesi-27771099 (erişim: 7.9.2016).
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da yer almıştır. Gazete binasında gerçekleştirilen operasyon sırasında okurlar ve çalışanlar “Özgür basın susturulamaz” yazılı pankartlar açıp, sloganlar atarak tepki göstermişlerdir. Operasyonun ertesi günü, Zaman, siyah logoyla ve “Demokrasinin Kara
Günü” manşetiyle çıkmıştır49. Uzun süredir otoriter eğilimler taşıyan söylem ve uygulamalarıyla muhalif kesimlerin tepkili olduğu AKP iktidarının bu operasyonu, muhalif basını susturmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilmiş ve gazeteciler,
siyasi partiler, dernekler, ulusal ve uluslararası basın meslek ve gazetecilik örgütleri
ile ABD ve AB üyesi ülkelerin siyasi temsilcileri tarafından tepkiyle karşılanmıştır 50.
İktidarın muhalif basına karşı katı ve tahammülsüz tutumunun endişe verici olduğuna
dair açıklamalar yapılmıştır. Operasyonla ilgili yedi ayrı dilde basın açıklaması yayımlayan Zaman yayın kurulu, metinde şu ifadelere yer vermiştir:
“Bugün Türkiye’de demokrasi ve basın özgürlüğü adına çok acı bir gün. Başta
Genel Yayın Yönetmenimiz Ekrem Dumanlı olmak üzere meslektaşlarımız temelsiz suçlamalarla gözaltına alındı. Tek suçumuz, büyük yolsuzluk vakalarının ve
otoriter eğilimlerin üzerine gitmek... Medya grubumuzdan ve diğer yayın kuruluşlarından arkadaşlarımıza bugün yapılan saldırı, yayınlarımızın doğruluğunu teyid
etmektedir. Asla korkuya esir olmayacağız ve zorbalığa boyun eğmeyeceğiz”.
Soruşturma sonucunda, Ekrem Dumanlı yurt dışı yasağı ve adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılırken; Hidayet Karaca ile birlikte dört kişi tutuklanmıştır. Zaman’ın yayınları 2002 sonrası süreçte, cemaat ile AKP iktidarının uyum ya da çatışma içinde olmasına bağlı olarak şekillenmiş; uzlaşmada “yandaş”, çatışmada “muhalif” tonlamalar içeren siyasal bir pozisyona yerleşmiştir. 2011 yılındaki ordu ve medyaya yönelik operasyonlarda hükümeti destekleyerek gündem belirleyen Zaman,
2014’te cemaat medyası mensupları ve kendi yöneticilerinin tutuklandığı operasyonlarda hükümet karşıtı sert bir muhalefet üretmiştir. 2011 ve 2014’teki medyaya yönelik operasyonlarda Zaman yazarlarının tutumunu karşılaştıran bir araştırma (Parlak
ve Değirmenci, 2015:19), olgusal olarak benzer iki durum karşısında hem öne sürülen argümanlar hem de yaklaşım tarzıyla oldukça çifte standartlı bir tutum sergilendiğini ortaya koymuştur. Araştırmaya göre, “Zaman AKP iktidarının hegemonik bir
güç oluşturmak adına Cemaat ile ittifak halinde olduğu süreçte, belirgin biçimde,
ortak düşman yaratan ve meseleleri Kartezyen ikilikle değerlendiren tavrıyla dikkat
çekmektedir.… Bu tutum özellikle 2011 tutuklamalarını yorumlama sürecinde be49

http://t24.com.tr/haber/genel-yayin-yonetmeni-gozaltinda-olan-zamandan-kara-manset-demokrasinin-kara-gunu,280464
(erişim: 31.8.2016).
50
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası “Basın ve İfade Özgürlüğü Cezalandırılıyor” başlığıyla
yayınladıkları ortak metinde, “Demokrasinin temel kurumu olan basın ve ifade özgürlüğü, yaşanan son olaylarla, eskisinden
daha ağır bir baskı dönemine girmiştir. Gerçek sebebini bilemeden ve adil yargılanma hakları ihlal edilerek bugüne kadar
200’e yakın gazeteci terör örgütü üyeliği iddiasıyla cezaevinde tutulmuştur. Şimdi de medya organlarını da tutuklayan bir
dönem yaşanmaktadır. Yeniden gazeteciler gözaltına alınmaktadır”.
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141214_14_aralik_canli (erişim: 23.8.2016).
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lirleyicidir. CHP’nin dinsizliği ve darbeciliğinden, KCK’nın teröristliğine, Alevilerin
darbe destekleyiciliğinden, gazeteci Şık ve Şener’in Ergenekon başta olmak üzere
türlü suç örgütlerine üyeliklerine varıncaya kadar türlü iddialar, özcü damgalama
siyasetinin bir izdüşümü … Ve kanaat teknisyenliğinin gereği olarak, bütünüyle iktidar ile paralellik arz eden ve iktidarın bakış açısını yeniden üreten” bir dille işlenmiştir. İktidar ve cemaat+medyası uyum, uzun vadede çatışmaya dönüşünce Zaman iktidarın “kanaat teknisyenliği”nden uzaklaşmış; yazarları 2014’teki tutuklamalarda iyice belirginleşen bir rol değişimi içine girmişlerdir. 2011’deki gazeteci tutuklamalarını “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirmekten kaçınırken, oklar kendilerine
döndüğünde “basın özgürlüğü ve demokrasi” söylemine sarılmışlardır. Çakır ve Sakallı da (2014:135-136), cemaat medyasının bu konuda ikircikli ve “kendine yontan”
bir tavır içinde olduğunu şöyle dile getirmişlerdir:
“Aykırı seslerin oldukça az olduğu Cemaat medyası son yaşanan sürece kadar
hiçbir zaman egemen güçlerin karşısında açık bir pozisyon almadı. Türkiye’nin
yakın geçmişine baktığımızda karşımıza, devletin sıklıkla insan hakları ihlallerinde, sansür uygulamalarında, özel hayat ihlallerinde bulunduğu gerçeği çıkıyor.
Lakin tüm ihlaller yaşanırken Cemaat medyası genellikle sessiz kalmayı ve devlet
çizgisinde kalmayı tercih etti. Ancak son süreçle birlikte Türkiye’de hükümeti
eleştirmenin hele bunu sistemli bir şekilde yapmanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gören Cemaat, basın özgürlüğü konusunda Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne referans verdiği bir açıklamada
bulundu: (…) Bu açıklamanın her bir kelimesi Cemaat medyasının yakın tarihte
yaptığı haberlerle rahatlıkla çürütülebilir. Bunun en açık örneklerinden biri yakın
dönemin siyasi davalarındaki yasadışı dinlemelere karşı Cemaat medyasının aldığı
tavırdır. Cemaat bu dinlemelere alenen karşı çıkmadı, hatta ‘önemli olan içerik’
diyerek, ‘kamu yararı’ gibi bir gerekçeyle bunların meşrulaştırılmasını teşvik etti.”
Genel Yayın Yönetmeni Dumanlı’nın istifası
2014’teki operasyonlardan yaklaşık bir yıl sonra(6 Ekim 2015), 14 yıldır gazetenin genel yayın yönetmenliğini sürdüren Ekrem Dumanlı görevinden ayrılmıştır.
İstifa gerekçesini mektubunda şöyle açıklamıştır 51:
“Son dönemde basına ve şahsıma uygulanan hukuksuz baskılar nedeniyle Genel Yayın Yönetmenliği görevimi yapamadığımı görüyorum. 2001’den beri hizmet vermeye gayret ettiğim Zaman gazetesine yeterince ve verimli şekilde katkı
sağlayamadığımı, sağlığımın da artık buna el vermediğini düşünüyorum. Bu nedenle elimden geldiğince ve samimiyetle sürdürmeye gayret ettiğim genel yayın
yönetmenliği görevimden istifa ediyorum”.
51
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http://www.milliyet.com.tr/zaman-gazetesinde-deprem-ekrem-gundem-2127605/ (erişim: 23.8.2016).
Gazeteciler Cemiyeti

Basın tarihinde kapanan bir sayfa: Zaman gazetesi

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Dumanlı’dan boşalan koltuğa, Cihan Haber Ajansı Müdürü Abdülhamit Bilici getirilmiştir. İstifa haberini AKP yanlısı medya sevinçle karşılarken, Dumanlı’nın kaçacağı yönünde haberlere yer verenler olmuştur. 24 yıl gazetede yazarlık ve genel
müdürlük gibi görevlerde bulunup, AKP-cemaat çatışmasından sonra Star’da yazmaya başlayan Hüseyin Gülerce bu istifayı 8 Ekim 2015 tarihli köşesinde şöyle yorumlamıştır52:
“E. Dumanlı evet, son dönemde şov yaptı, kendini çok öne çıkarttı,
karambolden kahraman yapılmak istendi ama Zaman’daki değişim, Dumanlı’nın
şahsıyla alakalı değil.Zaman’ın asıl patronu, karar veren ismi Fethullah Gülen’dir.
Zaman, cemaatin yayın organı olduğundan beri gazetenin sayfaları Gülen’in kontrolünden geçtikten sonra baskıya giriyor. Dumanlı’yı görevden Gülen almıştır.
Beni de görevden kendisi almıştı. Pensilvanya’dan gelen ‘istişare edildi’ açıklaması, bu işin kılıfıdır. Hep öyle olur. Mesela CHP ve HDP’nin desteklenmesini
Gülen kiminle istişare etmiştir? Merak ettiğim, Dumanlı değişikliğinin neyi amaçladığıdır. Sanki Gülen kendi lehine yeni bir dönemi düşlüyor ve hazırlığa Zaman’dan başlıyor.”
Kapanışa uzanan süreç: Kayyım ve 15 Temmuz
2016 yılının Mart ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle, Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesindeki Zaman Gazetesi’ne kayyım atanması
talep edilmiştir. İddianamede, gazetenin “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek
olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması” gerekçe gösterilmiştir53. Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza hâkimliği, 4 Mart 2016 tarihinde
gazeteye denetimin yanı sıra yönetim yetkilerini de devralacak şekilde kayyım atanmasına karar vermiştir. Feza Gazetecilik A.Ş.’ye Sezai Şengönül ve avukatlar Tahsin
Kaplan ile Metin İlhan kayyım olarak atanmış; kayyımlar, Zaman Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici’yi işten çıkardıktan sonra, yerine Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Kenan Kıran’ı getirmiş, internet erişimini de kapatmıştır.Bu
durum gazete çalışanları ve okurlar tarafından tepkiyle karşılanmış, gazetenin Yeni
Bosna’daki binasının ana girişi kayyımları engellemek üzere zincirlenmiştir. Polis
eşliğindeki kayyımların girişi sırasında, bina önünde toplanan çalışanlar ve okurlar
“Özgür basın susturulamaz” baskılı pankartlar ve “Demokrasi Zamanı” yazılı dövizlerle slogan atmışlar; polis gruba müdahale etmiştir54.Kayyım kararına, bir süredir
iktidarın medyaya karşı tutunduğu baskıcı tutumu eleştiren muhaliflerden, gazeteci52

http://haber.star.com.tr/yazar/zamanda-dumanli-degisimi/yazi-1061267 (erişim: 1.9.2016).
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/kayyımlar-feza-gazetecilikin-binasina-geldi-238076.html (erişim: 5.8.2016).
54
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160305_zaman_guvenlik (erişim: 5.8.2016).
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lerden, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile meslek örgütlerinden de tepki gelmiştir.
Uluslararası Af Örgütü ve Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamalarda, kayyım kararı muhalif basını susturmaya yönelik ve medya özgürlüklerini
sınırlandıran sakıncalı bir girişim olarak değerlendirilmiştir55.
Kayyım atandığı gün, sosyal medya Twitter gündeminde Zaman gazetesi etiketi
birinci sıraya oturmuştur. Gazeteye kayyım atanabileceği ihtimali bir süredir kamuoyu gündemini zaten meşgul ettiğinden; gazete tarafından kararın hemen öncesinde
Kaygılıyız başlıklı bir metin56 kamuoyuyla paylaşılmış, kayyım atanma ihtimali doğrulanmış ve Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici okurları gazeteye sahip çıkmaya çağırmıştır. Demokrasinin bir şartı olarak basın özgürlüğünden ve mevcut iktidarın basına yönelik son zamanlardaki baskıcı tutumundan söz edilen metinde, aynı
sermaye ve yayın grubunda bulunan kurumlara yönelik olarak gerçekleştirilen önceki
kayyım işlemlerine de atıfla şu ifadelere yer verilmiştir:
“Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi Zaman, iki yılı aşkın süredir akreditasyon, vergi incelemesi, reklam verene müdahale ve okurları tehdit gibi ağır baskılar
yaşıyor. Şimdi ise el koyma ve kayyım atama tehdidi ile karşı karşıyayız. Türkiye’yi demokrasi liginde küme düşüren bütün bu gelişmelerden dolayı Kaygılıyız.
İçinde bulunduğumuz bu kâbus ortamından tek çıkış yolunun, yeniden demokrasi
ve hukukun üstünlüğüne dönmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu kaygımızı
halkımızla, demokrasiye inanan aydınlarımızla ve uygar dünya ile paylaşıyoruz.”
Kayyım atandıktan sonra, yaklaşık beş ay daha yayınına devam eden gazetenin
sonunu, hükümete yönelik olarak 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi TSK içinden
“FETÖ/PDY” mensubu bir cunta tarafından başlatıldığı anlaşılan ve başarısızlıkla
sonuçlanan darbe girişimi getirmiştir. Dünya ve Türkiye kamuoyu ile medyanın gündemini bir anda değiştiren darbe girişimi, bir süredir kayyım idaresinde olan Zaman’ın manşetine “Kanı bozuk alçaklar!.. Millet hainlere geçit vermedi…”şeklinde
yansımıştır57. Darbe girişimi aynı gecenin sabahında bastırılınca, hükümet hemen
ertesi gün ülke çapında, Cemaat mensuplarının yapılandığı TSK, emniyet, yargı, eğitim kurumları ve basını kapsayan geniş çaplı bir arındırma operasyonu başlatmıştır 58.
20 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarının
ardından, Türkiye genelinde üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu
süreçte “FETÖ/PDY” ile bağlantılı görülen çok sayıda kurum (hastane, üniversite,
fakülteler, gazeteler, sivil ve askeri okullar, gazeteler, TV’ler vb.) kapatılmış; çalışanları ve bunlar dışındaki kamu kurumlarında örgütle ilgisi bulunanlar açığa alın55

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160229_zaman_gazetesi_kayyım (erişim: 5.8.2016).
http://www.cnnturk.com/turkiye/zaman-gazetesine-kayyım-atandi (erişim: 2.8.2016).
57
http://www.cnnturk.com/turkiye/gazete-mansetleri-16-temmuz-2016?page=5 (erişim: 22.8.2016).
58
http://www.cnnturk.com/turkiye/15-temmuz-darbe-girisiminin-bilancosu (erişim: 9.9.2016).
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mış; işadamları, holding patronları ve akademisyenlere kadar sayıları binlerle ifade
edilen gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştır. OHAL’in medyaya ilk andaki yansıması
şöyle olmuştur: 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 668 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname59 ile üç haber ajansı, 16 TV kanalı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatılmıştır. Kapatılan yayın organları
arasında, cemaate bağlı medya grubunda bulunan haber ajansı, radyo ve TV kanalları
ile gazete, dergi, yayın evi ve dağıtım kanallarının yanı sıra en etkili yayın organı
olan Zaman ve Today’s Zaman da yer almıştır. Karar gününün ertesinde, tamamının
faaliyetlerine son verilmiştir.
Gazetenin kurumsal varlığının sona ermesiyle birlikte, eski yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 47 kişi için gözaltı kararı çıkarılmış ve 12’si tutuklanmıştır60. İlk planda gözaltına alınanlardan Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay,
Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Mustafa Ünal“örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanırken ikinci dalgada Alaattin Güner, Şeref Yılmaz, Ahmet Metin Sekiz
kardeş, Faruk Akkan, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Zafer Özsoy, Cuma Kaya ve
Hakan Taşdelen, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, Mümtazer Türköne,
“FETÖ’nün amaçlarına hizmet etmek”, Hüseyin Turan ve Murat Avcıoğlu ise “örgüt
üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” gerekçesiyle tutuklanmışlardır. Ekrem Dumanlı hakkında gözaltı kararı olmasına rağmen adresinde bulunamamış ve
yurt dışına çıktığı anlaşılmıştır. Soruşturma sürerken gazetenin yazarlarından Ali
Ünal tutuklanmış, yeni gözaltı kararları çıkarılmaya devam etmiştir 61.
Sonuç yerine
Hüseyin Gülerce, kayyım atandıktan sonra Star’da kaleme aldığı yazısında (8
Mart 2016), MİT kriziyle başlayan süreçteki yayınlarını eleştirdiği Zaman’ın
Fethullah Gülen idaresinde adeta “cinnet geçirmiş” bir halde iktidara savaş açtığını,
kayyımdan sonra Zaman diye bir şey kalmayacağını öne sürmüştü. Gülerce’nin öngörüsü OHAL kararnamelerinden ikincisiyle gerçeğe dönüşmüş ve Zaman 27 Temmuz 2016’da “FETÖ/PDY terör örgütünün medya ayağını oluşturduğu ve destekleyici yayın yaptığı” gerekçesiyle kapatılmıştır. Yayın hayatının uzun bir döneminde
bir terör örgütüne destek verdiği “anlaşıl(a)mamış” olan Zaman, kapatılmadan önce
yaklaşık 30 yıl boyunca, Türk basınında İslami-muhafazakâr çevreyi temsil etmiş,
gündemi belirleyip kamuoyu oluşturmuştur. Türk basın tarihinde bu özellikleriyle
yerini alacağına kuşku yoktur.
59

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf (erişim: 7.9.2016).
http://www.gazeteciler.com/gundem/mumtazer-turkonenin-de-aralarinda-bulundugu-12-kisi-tutuklandi-99955h.html
(erişim: 5.9.2016).
61
Tutuklanan ve aranan gazetecilerle ilgili son durum hakkında bkz. http://www.milliyet.com.tr/iste-fetosorusturmalarinda-firari-gundem-2288847/ (erişim: 6.9.2016).
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Abdülrezak Altun

1

980’li yıllar, önce basın alanında, sonraları özel radyo ve televizyon yayınlarının
başlamasıyla medya alanında “tekelleşme” kavramının tartışıldığı yıllar oldu.
Tekelleşme ile birlikte büyük sermayenin ticari girişim ruhu kendini basında teknolojik atılımlarla gösterdi. Sadece gazetecilik değil, kitle iletişiminin diğer alanlarına da
yatırım yapan büyük medya grupları, 90’lı yıllarda son teknoloji ile donatılmış“üsler” kurdular. İlk örnekleri 80’lerin başında görülen bilgisayar uygulamaları
90’lı yılların başında büyük yatırım gerektiren bilgisayar teknolojisi, hızlı gelişmelerle artık bütün yayın organlarının rahatlıkla yararlanabildikleri, olmazsa olmaz bir
gereklilik haline geldi.
Türk basınının bilgisayar teknolojisi ile tanışması ve onu yaygın olarak kullanmaya başlaması arasında yaklaşık 10 yıllık bir zaman aralığı söz konusuydu. Türk
basınında bilgisayar teknolojisine geçişin öncüsü 1979-1980 döneminde bu alana
yatırım yapan İzmir’in bölge gazetesi Yeni Asır oldu. Yeni Asır’daki teknolojik dönüşüm, öncelikle, haberlerin yazılması ve sayfaların hazırlanması aşamalarında yaşandı. Ardından iki ayrı yerle -İzmir ve İstanbul- bilgisayar ağları aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirildi. 1983 yılında Yeni Asır’daki teknolojiye tanık olan Demirtaş
CeyhunBab-ı Ali’nin Şu Son Kırk Yılı adlı kitabında izlenimlerini şöyle aktarmaktadır:
“Bütün muhabirlerin önünde televizyon gereci gibi önü ekranlı bir makine.
Yazı işlerine girdiğinizde sanki uzay merkezine girmişsiniz gibi, şaşırıp kalmamanız olanaksız. Yazarlar gazeteciler artık yazılarını kâğıda yazmıyorlar.
Kompügrafik dedikleri bu gereçlerin tuşlarına bastıklarında yazılar karşılarındaki
ekranda beliriveriyor.”
Metin Münir, Sabah Olayı adlı kitabında Yeni Asır’ın sadece Türkiye’de değil,
bilgisayarı dünyanın hiçbir gazetesinde uygulanmayan alanlara sokarak, bütün dünya
için öncülük yaptığını iddia etmektedir. Ona göre, dünyada ilk kez yazı ve fotoğrafın
aynı anda bilgisayardan çıkarılması Yeni Asır’da başarıldı. Böylece, 1981 yılında
dünyada ilk defa bilgisayardan dizgisiz, pikajsız, ve montajsız bir sayfa çıkarıldı.
Yayım sürecinde bilgisayar kullanan ikinci gazete yine Dinç Bilgin’in 22 Nisan1985’de çıkardığı Sabah oldu. Öteki gazeteler bu tarihten sonra haberlerin yazılması/dizilmesi aşamasında bilgisayar kullanımını başlattılar. Yeni Asır ve Sabah’ın
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ardından Hürriyet,Cumhuriyet ve Milliyet 1992-93 yıllarında aşamalı olarak bilgisayar kullanımına geçtiler.
Basında bilgisayara geçilmesiyle daha sonra “masa üstü yayıncılık” kavramı ile
ifade edilecek ve basım sanayinin, karmaşık işlemlerini herkesin kendi başına, evinde bile gerçekleştirebileceği kolaylığa indirgeyen gelişmeler yaşandı. Bilgisayar,
muhabirin haberini yazması aşamasında devreye girerek, dizgi, düzeltme, pikaj, kamera ve montaj gibi geleneksel gazetecilikte önemli yer tutan pek çok aşamayı ortadan kaldırdı. Gazete düzenlemesinin kalitesini yükseltip süreci disiplin altına aldı.
Gazetenin hazırlanması aşamasındaki pek çok işi bir arada yapmaya olanak sağlayarak hazırlık için gereken zamanı kısalttı. Böylece gazetecinin haberi izlemesi için
daha geniş bir zaman yaratıldı. Artık hem hızda, hem de sunumda televizyon ile rekabet etmek durumunda olan gazeteler sadece hazırlık ünitelerini değil, baskı ünitelerini de bilgisayar ile donatıp, saniyede 23 gazete basabilecek kapasitedeki makineleri kullanır hale geldiler.
Türk basında bilgisayarla sayfa düzenlemesi yapan ilk gazete Yeni Asır’ın deneyiminden anlaşıldığı üzere, ilk bilgisayarların yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle sayfalar, ofset tekniğinde hazırlanan sayfalara göre oldukça donuktu. Ofset tekniği
ile birlikte pikaj aşamasında, kalıba alınacak materyalin üzerine basılı bulunduğu
kâğıdın kesilip biçilme özelliğine göre, oldukça hareketli sayfalar hazırlamak mümkünken, bilgisayar ekranında yatay ve dikey akslara bağımlı kalmak gerekiyordu.
Ancak bilgisayar teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler 80’li yılların ortalarından itibaren ilk uygulamaların karşılaştığı engelleri ortadan kaldırdı ve bilgisayarlar
90’lı yıllardan itibaren grafik tasarım ve uygulamalarının ana aracı haline geldi.
Başlarda sözcük işlemci olarak kullanılan ve sadece haberlerin yazılması (dizilmesi), aktarılması için kullanılan bilgisayarlar, sayfa düzenleme işinde sadece, yazı
alanları belirleme, kullanılacak yazı karakterlerinin ve harf büyüklüklerinin (punto)
seçimi gibi işleri yapabiliyordu. Yazı alanlarının yanında yine bilgisayar yardımıyla
resim alanları boş olarak belirleniyor, yazı alanlarından oluşan gazete sayfasının çıkışı alınıyor. Bu sayfa ofset tekniğine uygun kalıp alınabilmesi için filme dönüştürülüyor, filme dönüştürüldükten sonra fotoğraf alanlarına yerleştirilecek görüntülerin
montajı yapılıyor, kalıplar alındıktan sonra baskıya geçiliyordu. İlk haliyle bilgisayar
teknolojisi gazete üretiminde sadece dizgi ve pikaj aşamalarını devre dışı bırakmıştı.
Bilgisayarın görüntü işleme yeteneğinin ve görüntüleri bilgisayar ekranına aktaracak tarayıcıların geliştirilmesiyle, yazı ve görüntüyü aynı anda işleyen bilgisayarlar
kullanılmaya başlandı. Görüntü işleme Photoshop sayesinde geliştirildi. Önceleri,
Regtime ve Design Studio gibi daha çok yazı alanlarını tasarlamaya dönük bilgisayar
programları kullanılırken, sonraları Page Maker ve Quark Express gibi programlar
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yardımıyla, görüntü ve yazı alanlarının bütünlüklü olarak bir arada tasarlanması olanağı doğdu. Yazı ve görüntü alanlarının bir arada tasarlanması daha hareketli sayfaların yapımına olanak sağladı. Yazı ve görüntü alanlarının birbirine geçmesi, görüntülerin dekupe edilmesi, yazı ve görüntü alanlarının akslardan çarpıtılması (rotate),
dekupe edilmiş figürlerin etrafına yazı akıtılması gibi uygulamalar tasarımcının kolaylıkla gerçekleştirdiği basit bir işe dönüştü.
Gazete kadrolarında fotoğrafçıların yanı sıra, grafiker, ressam, karikatürist gibi
sanatçılar, basında özellikle görsel malzeme üretimi ve kullanımı konusunda etkin
rol oynamaya başladı. Gazetelerin fotoğraf dışında kalan görsel malzemelerinin üretim ve işlenmesinde el emeğinin yanı sıra bilgisayarlar yine devrededir. Örneğin,
Freehand programı sanatçıya, grafik sanatının geleneksel bütün olanaklarını sağlamaktadır. Ayrıca, sanal ortamlarda “taşınan” ve “dolaşan” figür ve imler, gazete tasarımının görsel ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmektedir.
Tasarımcılar, renk unsurunu kullanma konusunda, bilgisayar ekranında görerek
ve deneyerek ürettikleri sayfalarda iletişim olanakları açısından yüksek bir düzey
yakaladılar. Ofsetin renkli baskı olanağı, bilgisayar teknolojisiyle yapılan tasarımlarda deyim yerindeyse sonuna kadar kullanılmaktadır. Ekran üzerinde ana renklerin
karışımıyla elde edilebilen sonsuz sayıdaki renkler baskı aşamasında neredeyse eksiksiz olarak sayfalara aktarılabilmektedir.
Bilgisayar teknolojisinin gazete tasarımında yoğun olarak kullanıldığı örneklerden biri de 22 Nisan 1985 tarihinde yayınlanmaya başlanan Sabah’tır. İçeriğindeki
magazin ağırlığı sunumunu da etkilemekteydi. İlk sayısının birinci sayfasında yayınlanan “Sabahınız Hayırlı Olsun” başlıklı yazıda, gazetenin kendini “canlı haberleri,
güler yüzlü dizaynıyla” tanıtmak istediği belirtiliyordu. Yeni Asır deneyiminden hareketle sayfa düzenlemesinde bilgisayardan yararlanılan gazete, 80’lerde sayfa tasarımında köklü değişikler yapan USAToday gazetesini örnek almıştı. Tasarımda büyük ve bol görsel malzeme, büyük başlık ve küçük yazı alanları ana biçimsel özellikleri oluşturuyordu.
İlk ve en son yayınlanan örneklerinde oldukça büyük farklılıklar gözlemleyebilmekle beraber, Sabah’ın sayfa düzenleme anlayışında belirgin kırılma noktaları yoktur. Geçişler, küçük ve günlük değişimler biçimindedir ve sayfa düzenleme işiyle
uğraşan meslek erbabının dönemsel eğilimlerini yansıtmaktadır. Ancak bu çerçevede
gazetenin 15 Aralık 1993 tarihinde gazete başlığı düzenlemesinde yaptığı değişikliği
anmak gerekir. Sabah, daha önce kırmızı zemin üzerine dişi beyaz “SABAH” yazısından oluşan gazete başlığı düzenlemesini, kırmızı renkli Türkiye haritası üzerine
yine dişi beyaz “SABAH” yazısından oluşan ve “Türkiye’nin En İyi” ibaresini içeren
bir biçime dönüştürmüştür.
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Sabah’ın başarısı, diğer gazeteleri de sayfa düzenleme anlayışında arayışlara itti.
Önce Hürriyet, 40. yıldönümünü kutladığı 1 Mayıs 1988 tarihinden başlayarak görsel
kimliğinde ciddi değişiklikler yaptı. Yeni bir gazete başlığı tasarlandı. Tasarlanan bu
gazete başlığı aynı zamanda Hürriyet’in de içinde olduğu iki grubun simgesi olarak
kullanılmaya başlandı.
Hürriyet 1 Mayıs 1988 tarihinde okurlarının karşısına bugün de kullanılan ve
ABD’li Raymond Loewy International adlı bir şirket tarafından tasarlanan başlığıyla
çıktı. Hürriyet 1987 yılının sonlarında söz konusu şirkete başvurup, “sadece dinamik
gelişmesini değil, aynı zamanda başarılarını ve çeşitli alanlarda geliştirdiği faaliyetlerin niteliğini de yansıtacak, yeni bir şirket imajı ve kimliği sistemi yaratılmasını”
istemişti. Bu istek doğrultusunda uygulamalar itibarıyla artık bir “gazete başlığı”ndan çok “Hürriyet’in logosu” denebilecek tasarımı, yeni “kurumsal kimlik çalışması”nı yapan Raymond Loewy International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Patrick
Farrell gazetenin 40. yıldönümü için özel olarak hazırlanan ve 1 Mayıs 1988’de yayınlanan ekte şöyle anlatmaktadır;
...Çok güçlü unsurlarla, büyük bir uygulama esnekliğini birleştiriyor. Bu kavram için, “kalın” bir “batone” baskı hurufatının hem eski logo, hem de seçilen diğer iki tasarımla karşılaştırıldığında çok daha etkili olan alışılmamış bir biçimi
kullanıldı. Bu tasarımın diğer bir avantajı da, eski logodan yankılar taşıdığı için
mevcut okuyuculara tanıdık gelmesi ve eskiden yeniye geçişte süreklilik sağlamasıdır. Siyah gölge verilmiş H harfinin şekillendirilmiş kırmızı kontrol alanı üzerine, dişi beyaz hurufatla uygulanması, logoya güçlü bir üç boyutluluk etkisi vermektedir. Bunun sonucunda isim uygulamadan bağımsız olarak, altındaki iki boyutlu yüzeyin üzerinde yüzüyormuş gibi görünmektedir. Bunun yarattığı hareket,
yeni logoya grubun karakter ve niteliğini yansıtan son derece dinamik bir görünüm kazandırmaktadır. Alan dışına taşan “ü” ve “i”nin noktalarıyla “t” harfi de üç
boyutluluk etkisini artırmanın yanı sıra simgeye, modern, taze ve “ivedi” bir nitelik vermektedir...
Hürriyet’in başlığındaki bu yenilikle birlikte sayfa düzenlemesinde de önemli değişiklikler oldu. Birinci sayfa sadece görsel malzeme ve haber başlıklarından oluşan
“vitrin” olarak düzenlenmeye başlandı. Gazetenin başlığında ve dizaynında meydana
gelen bu değişim 1992 yılından itibaren aşama aşama gelişti. Sayfalar sütunların sınırlayıcı etkisinden kurtarıldı. Vitrin olarak düzenlenen birinci sayfadan başka, her
haber ve yazının başladığı sayfada bitmesini öngören bir düzenleme anlayışı yerleşti.
Böylece devam sayfası ortadan kalktı. Büyük başlık ve geniş görsel malzeme uygulamalarının yanı sıra, daha büyük metin dizgisinde kullanılan punto ölçüsü zaman
içinde altıdan sekize ve 10’a yükseldi.
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Milliyet de 1992 yılında, sayfa düzenlemesi alanında köklü değişiklikler başlattı.
1 Şubat 1992 tarihinde “gazetenin daha rahat okunmasını sağlamak” amacıyla değişiklikler yapıldı. Metin dizgisinde kullanılan harfler sekiz puntoya çıkarıldı. Televizyon ve ekonomi sayfalarının hacmi genişletildi. Pek çok yeni sayfa ve köşe açıldı.
Ancak bu sınırlı sayılabilecek bir değişimdi. Milliyet sayfa düzeninde ikinci büyük
değişikliği, 5 Kasım 1994 tarihinde yaptı. Bu tarihte, Milliyet’in 1954 yılından beri
kullanmakta olduğu gazete başlığı da değişti. Daha önce Hürriyet için bir logo çalışması yapan Raymond Loewy Tasarım Grubu tarafından gerçekleştirilen ve halen
kullanılan gazete başlığı çalışmasını gazetenin o tarihteki genel yayın yönetmeni
Umur Talu, “geleneğimizle, geleceğimizi birleştiren bir köprü; eskisinden kopuk
değil ama Milliyet’in yenilenen çağdaş çizgilerini daha güçlü vurgulayan bir simge”
olarak nitelendirdi. Söz konusu tarihte Milliyet’in sayfa yapılanması da yenilendi.
1992 yılında başlayan değişikliğin olgunlaşması olarak nitelendirilen yeni yapılanmada, Raymond Loewy Tasarım Grubu’nun önerileri de dikkate alındı. Yeni sayfaların isimlendirilmesinde çağdaş gelişmeler ve eğilimlerin dikkate alındığı bu sayfaların isimlerinden hemen anlaşılmaktadır; “Siz ve Onlar, Yaşam (Magazin, toplum)”,
“Bugün Yarın (Bilgi, Teknoloji), “Dünya (Dış Haberler)”, “Oto Market (otomobil
piyasası)” vb.
Önemli değişikliklerden biri de köşe yazarlarının konu ağırlıklarına bağlı olarak,
yeni sayfalara aktarılması oldu. Bu değişikliğin temel amacı, “yorumları daha iyi
göstermek, başladığı sayfada bitmesini ve daha rahat okunmasını sağlamak”tı. Yazıların daha okunur hale getirilmesi için metin dizgi puntosunun 10’a yükseltilmesiyle
aynı büyüklükteki yazı alanında sunulan sözcük sayısı, önceki sayfa düzenine göre
yüzde 41 oranında azaldı.
Umur Talu, değişikliğin nedenlerini şöyle açıklıyor:
“Biz 92 Eylül’ünde de küçük çaplı bir değişiklik yapmıştık. Gazete o tarihte
hurufat kullanımından, grafik özelliklerine kadar pek çok konuda estetikten uzaktı. Gazetenin eskidiğine karar vermiştik, ama o tarihte yaptığımız alaylı bir işti.
1994 yılındaki değişiklik ise gazetenin mizanpajını master haline getirmek için
yapıldı. Hiç olmazsa disipline edilmiş, rahat okunan bir gazete olması için yapıldı.
Fotoğraf kullanımını ön plana çıkardık. Çünkü o tarihlerde televizyonun etkisiyle
görsellik ön plana çıkmıştı. Ayrıca bizim köşe yazarlarının okunmasıyla ilgili bir
sorun vardı onu çözdük. Hürriyet ve Sabah bunu önceden çözmüşlerdi. Milliyet
zor okunuyordu. Asık suratlı ve ciddi bulunuyordu. Bu girişimlerle beyaz alanları
artırdık ve yoğunluğu dağıtarak, okunma güçlüğünü ortadan kaldırdık.”
Milliyet’te sayfa düzenlemesi alanındaki son değişiklik ise Mart 1999 tarihinde
yapıldı. Daha önce, uzun yıllar Cumhuriyet’in sayfa düzenlemesini yapan Ali Acar,
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gazetede göreve başlamasıyla gündeme gelen değişikliğin amacını 1994 yılında yapılan değişiklik gibi, gazetenin daha kolay okunmasını sağlamak olarak ifade ediyor.
Yine Acar’ın ifadesine göre, bu değişiklikle, farklı bir tasarım yapmak yerine, “mevcut olan daha albenili hale getirildi”. Son değişiklikle gazetenin beyaz alanlarında ve
görsel malzeme kullanımındaki artış göze çarpmaktadır.
90’lı yılların gazetelerinde, sayfa organizasyonu açısından dikkat çeken en önemli
unsur, devam sayfalarının ortadan kalkmasıdır Özellikle birinci sayfalarda metinlere
ayrılan alanın azalması, bütün yazı ve haber metinlerinin iç sayfalarda verilmesine
yol açmıştır. İç sayfalarda verilen yazı ve haber metinleri de başladığı sayfada bitmektedir. Böylece her sayfayı, başka sayfalardan bağımsız tasarlayabilme şansı
doğmuştur.
Sayfa sayısının artmasıyla, özellikle spor ve ekonomiye daha fazla sayfa ayrıldığı
görülmektedir. Bireysel girişimlere dayalı ekonomik faaliyetlerin artmasıyla, özellikle 1985 sonrasında gazetelerin ekonomi sayfalarının içeriğinde önemli değişimler
oldu. Bu doğrultuda, sayfalarda başlık kullanımında “para-piyasa-borsa-finans” gibi
kavramlara daha çok yer verilmeye başlandı.
90’ların gazetelerinde dikkat çeken bir uygulama da gazetelerde sayfanın bütününe yol gösteren sütun kullanımının neredeyse tamamen ortadan kalkmasıdır. Haber
ve yazılar kendilerine ayrılan alan içinde farklı sütun sayısı ve genişliğinde dizayn
edildikleri için, gazetenin bütününde egemen olan sütun kurallarından artık söz etmek mümkün değildir. Günümüzde sütun kural ve değerleri yalnızca, tasarım ve fiyatlandırma açısından sadece reklam departmanlarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle
günümüz gazetelerindeki sütun kuralları hakkında ancak reklamcılar sağlıklı bir bilgi
vermektedir. Bugün gazetelerin standart sayfa ölçüsü 38x56 cm. Günümüz gazeteleri, ilan ve reklam tasarım ve tarifelerine esas olmak üzere normal sayfalar dokuz sütun (sütun genişliği 3.6 cm) seri ilan sayfaları ise 11 sütun (sütun genişliği ise 3 cm)
üzerine düzenlenmektedir.
Gazetelerin alan kullanımında önceki dönemlere göre oluşan değişikliklerin başta
geleni, gazetelerdeki “beyaz alanların” artışıdır. Geçmişte, gazete sayfası her santimetrekaresi ile doldurulması gereken bir alan olarak düşünülürken, 80’lerden itibaren
başlayan değişikliklerle gazetelerde beyaz alanlarda algılanabilir bir artış olmuştur.
Beyaz alanlar gazete sayfaları üzerinde, fotoğraf, yazı alanı ve başlık alanı gibi farklı
kullanım alanları arasında yaratılan boşluklarla sağlanmıştır. Ayrıca, yazı alanlarında
satır aralarının açılması, başlık dizgisinde harfler arasında boşluk bırakılması, fotoğrafların ve diğer görsel malzemelerin kendilerine ayrılan alanı çerçeveleyen bir boşluğa yerleştirilmesi gibi uygulamaları da gazete sayfalarındaki “beyaz alan” algısını
güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra, metinler toplam gazete yüzeyinde kapladıkları
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alan açısından giderek gerilemektedir (yüzde 35.3). İlan ve reklamların kapladığı
alan ise yüzde 31 düzeyine çıkmıştır. Başlık düzenlemeleri için ayrılan alanlar yüzde
17.7, görsel malzeme için ayrılan alanlar da yüzde 15.5 düzeyindedir. Bu rakamlar
geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında, gazetelerde metinler için kullanılan alanların
düzenli bir biçimde azaldığı, buna karşılık görsel malzeme, yazı ve haber başlığı ile
ilan ve reklamlar için ayrılan alanların ise düzenli bir biçimde arttığı görülür.
Beyaz alanların artırılması, başlık ve görsel malzeme kullanımına ağırlık verilmesi, metinlerin kısaltılması, dizgi harflerinin büyütülmesi ve satır aralarının açılmasıyla, daha büyük alanlara daha az sözcük yerleştirilmesi gibi uygulamaların temelinde,
gazetelerin “daha kolay” okunabilmesi yatmaktadır. Özellikle kentlerde, günlük yaşamın hızlanan temposu, gazete okumak için ayrılan zamanı kısıtlarken gazetenin
“daha kolay okunması” önem kazanan bir ölçüt durumuna gelmiştir. Ancak burada
“daha kolay okunmaktan” kastedilenin “daha kısa sürede okunmak” anlamına geldiği
de düşünülmelidir. Yukarıda ifade ettiğimiz bütün bu değişiklikler okuyucunun gazeteyi daha kısa sürede “tüketebilmesine” olanak yaratacak türden değişikliklerdir. Ayrıca, gazetelerin televizyon gibi bir kitle iletişim aracıyla giriştiği rekabet de, biçimsel dönüşümleri etkileyen bir unsur olmuştur. Günlük yaşamda görselliğin önem kazanması, gazeteleri daha çok görsel malzeme kullanımına iten nedenlerden biridir.
Başlıklarda kullanılan sözcük sayısındaki azalma belirgindir. Artık, tek sözcükten
oluşan başlıklara sıkça rastlanmaktadır. Bu durum, gazetecilik anlayışındaki dönüşümün son noktasıdır. Sözcük sayısı azaldıkça, başlıklarda olay ya da durumu anlatan uzun tanımlar yapma olanağı ortadan kalkmakta, bunun yerine, gazetecinin kişisel görüş ve yargılarını belirten “sözcükler” geçmektedir. Az sözcükten oluşan başlıklar, sayfa üzerinde fazla dolgun ve siyah bir leke bırakacak kadar büyük puntolu
uygulamalara olanak tanımaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, teorik olarak bir harfin punto büyüklüğünü sonsuz biçimde ayarlamak
mümkündür.
Kısa başlığın doğurduğu anlam eksikliğini gidermek için, alt ve üst başlıklar ile
özellikle spotlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Sayfa düzenleme anlayışı bakımından başlık ile metnin farklı sayfalarda kullanılmasını zorunlu kılan durumlarda spotlar yaşamsal bir öneme sahiptir. Okuyucuyu, habere yönlendiren unsur olarak spotlar
aynı zamanda (ve çoğunlukla) haber ve yazı metni yerine okunmaktadır, bu nedenle
de başlık uygulamasının bir parçası olarak spotların sayfa üzerinde kapladığı alan
artmaktadır.
Bilgisayar teknolojisi tipo grafik açıdan sonsuz denebilecek seçenekler sunmaktadır. Dizgide kullanılan bütün imler bağlamında, bilgisayar teknolojisiyle her kullanıcının kendine özel harf karakterleri üretmesi bile mümkündür. Bu durum, yayın
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tasarımında ve basımında kullanılan harf karakterlerinin sonsuz sayıda olması durumunu doğurmaktadır. Bu çeşitlilik tasarımcılara, sadece grafik kaygılar ve okunurluk/algılanabilirlik açısından değil, yayının / yazının konusu gibi unsurlar açısından
da değerlendirme ve farklı tipo grafik tercihler yapabilme olanağı sunmaktadır.
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AKP yönetiminin medyaya müdahale biçimleri
Ceren Saran

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 2002 ile 2007 arasındaki ilk
iktidar dönemini Çıraklık, 2007 ile 2011 arasındaki dönemi Kalfalık, 2011 ile
2015 yılları arasındaki üçüncü iktidar dönemini ise Ustalık olarak nitelemişti
(Cnnturk.com, 27.8.2014). Medya düzenin yeniden organize edilmesi ve medya sahipliğinin dönüştürülmesine yönelik müdahaleleri, 2007 ile 2011 yılları arasında Gülen Cemaati ile ittifak halinde yürütülen Kalfalık döneminde yoğunlaşmış, 2011’den
itibaren Ustalık döneminde ise had safhaya ulaşmıştır. AKP’nin bu üç iktidar döneminden her birinin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Çıraklık döneminde liberal
çevrelerin de desteğini alan AKP’nin özgürlükçü söylemi zamanla sertleşmiştir.
İkinci iktidar döneminde yargı, yükseköğretim ve ana akım medyayı hedefe koyan
AKP, 2011’den itibaren bu kurumları tahakküm altına alan bir politika izlemiştir
(Saran Doğan, 2015).
AKP’nin iktidara gelişinin koşullarını temelde, 1990’lı yılların siyasal ve toplumsal ortamı ile 2001’de yaşanan finansal kriz hazırlamıştır. AKP’yi hâkim sınıfın hegemonya krizinin çözümü olarak değerlendiren Kaya; krizin çözülmesi için toplumun geniş kesimlerini peşinden sürükleyecek, hegemonyayı yeniden kuracak bir
“toplum (hegemonya) projesi” bulunması gerektiğini belirtir. Bunun için, toplumdaki
farklı çıkarların en azından çoğunluğunu, belirli bir erek arkasında kaynaştıracak
ulusal ölçekli bir projeye ihtiyaç duyulmuştur:
Ne olmuştu? Neden böyle olmuştu? Ağır bir krizin faturasının toplumun geniş
kesimlerince ödenmekte olduğu bir dönem yaşanıyordu. Yolsuzluk ve hukuksuzluk suçlamaları inandırıcı örnekler nedeniyle “şayia” olmaktan çıkmış, her yere ve
kesime yayılmıştı. Tam bir “toplumsal çözülme” koşullarında yaşanıyor ve her
kesim, herkes bir “çıkış yolu” arıyordu. Çıkış yoluna ciddi olarak talip olan tek siyasal formasyon da AKP oldu. (Kaya, 2009, s. 251)
Ekonomideki küçülmenin yüzde 10’a yaklaştığı 2001 krizinin, Türkiye tarihinin
en derin krizi olduğunu belirten Sönmez, finanstaki sanal büyümenin medya sektöründe de yaşandığını vurgulamıştır. Sönmez’e göre; medya, bankacılığın Kasım
2000 ve Şubat 2001 şoklarıyla küçülmesiyle çöküntü yaşamış, reklam harcamalarının
düşmesiyle temel gelir kaynağı ortadan kalkmış ve ücretler düşürülmüş, küçülmeye
gidilmiş, beş bin medya çalışanı işten çıkarılmıştır. Özetle 2001 krizi, medyada bir
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yeniden yapılanmaya yol açmıştır (Sönmez, 2004, s.51-52). Recep Tayyip Erdoğan’ın krizin çöküntüye uğrattığı medya patronlarıyla, iktidara gelmesinden bir ay
kadar önce, Halis Toprak’ın Bozuyük’teki evinde “batık zirvesi”nde buluşması, ilk
döneminde medya ile ilişkileri konusunda fikir verir niteliktedir (Milliyet,
8.10.2002). AKP ayrıca, 28 Şubat sürecinde bütün ilişkileri emir-komuta mekanizmasına bağlanan medyanın bu ilişkileri pekiştirerek medyayı kendi propaganda aygıtı haline getirmek için çalışmalara başlamıştır (Dağıstanlı, 2014, s. 28-29).
Medyayı yeniden organize ederken gerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF) ve kamu bankası kredileri gibi elindeki kamu gücünü, gerekse yanındaki
sermaye sahiplerini kullanan AKP, medyaya pek çok araç vasıtasıyla müdahale etmiştir. Çoğunluğu ana akım medya bünyesinde çalışan gazetecilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular göstermiştir ki, AKP’nin medyanın örgütlenmesi, işleyişi ve içeriğine yönelik çok çeşitli müdahale biçimleri olmuştur. Medya sahipliğini
değiştirmekle yetinmeyen siyasi iktidar, kendine yakın çevrelerce satın alınmayan
medya kuruluşlarını ise dönüştürme yoluna gitmiştir. Sonuç olarak ortaya, halen devam eden iktidarın 14. yılında, 2002 öncesine kıyasla çok farklı bir medya düzeni
çıkmıştır.
Mayıs 2014 ile Mart 2015 tarihleri arasında 20 gazeteci ile yapılan derinlemesine
görüşmeler, medya kuruluşlarının içinde olup bitenlere yönelik dışarıdan ulaşmanın
mümkün olmadığı bilgiler sağlamıştır. Görüşülen gazetecilerin üçü üst düzey yönetici (genel yayın yönetmeni, yönetim/icra kurulu üyesi), beşi orta düzey yönetici (haber koordinatörü, yazı işleri müdürü, birim şefi), dördü editör, sekizi muhabir olarak
görev yapmaktadır. Gazetecilerin çalıştığı kurumlar Hürriyet, Milliyet, Habertürk,
Sabah, Posta, Radikal, Star, Akşam, Takvim, Yeni Şafak, Taraf, Evrensel, Aydınlık,
Yurt ve Karşı; NTV, CNN Türk, Samanyolu TV, İMC TV ile Anadolu Ajansı’dır.
Gazetecilerin ve anlattıkları deneyimlerde adı geçen kişilerin gizliliğini sağlamak
için kimlikleri saklı tutulmuş, araştırma nedeniyle gazetecilerin mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle bulgular, görüşme tarihi ile aktarılmıştır. Çalışmada, medyanın siyasi iktidar lehine nasıl araçsallaştırıldığına ilişkin örnekler ve
gazetecilerin deneyimleri yer almakta; bulgular, kategorize edilerek ele alınmıştır.
1. Satın alma ve sahiplik yapısını değiştirme
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu’na (2014) göre 2002’de Doğan,
Çukurova, Uzan, Sabah, İhlâs ve Doğuş gruplarından oluşan medya düzeninde,
2014’de bu grupların bazılarının etkinliği azalmıştır. TMSF müdahaleleri ile bünyesindeki kuruluşlar satılan bu gruplar arasından, bir dönem Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Uzan Grubu, 2004 yılında tamamen tasfiye edilmiştir. 2007
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sonrasının medya kartelinin AKP olduğunu belirten Mavioğlu, devletin tüm olanaklarının bu kartele hizmet ettiğini vurgulamaktadır. Mavioğlu’na göre, yalnızca haberi
şekillendirmeyen bu kartel, hangi reklamın hangi televizyon ve gazeteye verileceğini
belirlemekte; bunun yanında, AKP kurmaylarından oluştuğu bilinen bir ekip, reklam
veren şirketlere çeşitli baskılar yaparak reklamların iktidara yakın televizyon ve gazetelere verilmesini sağlayarak bazı kurumlara reklam verilmesini engellemektedir
(Mavioğlu, 2012, s.67).
Duran’a göre AKP, iktidarı boyunca medyaya yönelik iki alan veya yöntemle politika geliştirip uygulamıştır: Mevcut ve olası tüm muhalefet kanallarını kapatmak,
mevcut ve gelecek medyatik mecradaki tüm organ ve kanalları ele geçirmek. Siyasi
iktidar, bu iki yöntemi uygulamaya geçirirken ikincil ve üçüncül mekanizmalarla
destekleyerek uygulamaya koymuş, bu yöntemler bazen ardıl, bazen eş zamanlı olarak uygulanmıştır (Duran, 2015, s.21). Erdoğan iktidarının 12. yılında yaptığı bir
konuşmada medya düzeninin yeniden organizasyonunun niçin gerekli olduğunu açıklamıştır: “Adeta manşetlerle savaştık. Manşetlerin ok olup üzerimize yağdığı süreçlerden geçtik. Her sabah yalana, her sabah iftiraya, her sabah kirli kampanyalara
uyandığımız günlerden bugüne geldik.” (Sabah, 25.1.2012).
“Kendine ait bir medya” oluşturmanın önemini vurgulayan, siyasi iktidara yakın
gazetecilerden Mustafa Karaalioğlu da AKP’nin iktidarı döneminde yaptığı tüm
medya operasyonlarını meşrulaştırmıştır:
Ergenekon’un olsun, laikçi sermayenin olsun, cemaatin olsun, marjinal sol dâhil her örgütün medyası olsun ama yüzde 50’nin olmasın. Yüzde 50’nin sesini duyuracak, hukukunu koruyacak gazete ve televizyonlar olmasın. Olmasın ki eskiyeni derin devlet ittifakı o insanları, o insanların siyasetini, kurumlarını, vakıflarını, derneklerini boğazlarken kimse bir şey duymasın. Kanunsuz işlerini görürken
kimse gerçekleri görmesin, kimse ses çıkarmasın. (Karaalioğlu, 10.2.2014)
Görüşülen gazetecilerin büyük çoğunluğu, medya kuruluşlarını satın almanın,
medyaya müdahale yollarının başında geldiği kanısındadır. Görüşmelerde medya
kuruluşlarının satışlarının tepeden gelen emirlerle yönetildiği vurgulanırken, medya
sahipliği tetikçiliğe ve militanlığa benzetilmiştir:
Yandaş diyorlar ama hafif kalıyor, tarif edici bir şey değil. Birtakım vekil kişiler aracılığıyla, bir kısmının doğrudan sahibi. Sabah ana akımın en önemli gazetelerinden biriydi. Hürriyet’ten sonra en yüksek ikinci tiraja sahip olan gazeteydi.
Çalık çekilmek isterken Erdoğan karar veriyor kimin alacağına. Birisinin oranın
sahipliğine talip olup Başbakanla ilişki kurarak sahiplenmesi falan değil, başbakan
“Sen al” diyorsa o alıyor. Ben onu bir vekil veya kayyum aracılığıyla doğrudan
sahipliğini üstleniyor diye okuyorum. Bir siyasi partiye yandaş olmak falan değil,
Gazeteciler Cemiyeti

941

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

AKP yönetiminin medyaya müdahale biçimleri

doğrudan tetikçisi olmak, militanı olmak tarzında yayın yapan bir grup var. Onlar
da aşağı yukarı Türkiye’de çıkan gazetelerin yarısını oluşturuyorlar. (7.7.2014 tarihli görüşme)
Medya sahipliği, 90’lı yıllarda olduğu gibi AKP iktidarı döneminde de pek çok

kapıyı açmış; medya sahipleri, kamu ihaleleri ve ilan gelirleriyle mükâfatlandırılmışlardır. Türkiye’de özel medya kuruluşlarına devlet tarafından doğrudan sübvansiyon
sağlanmasının mümkün olmadığını belirten Kurban ve Sözeri, Basın İlan Kurumu
tarafından dağıtılan resmi ilanların, medya için önemli bir destek olduğunu vurgulamaktadır (2012, s.32). 2011 tarihli 6112 Sayılı Kanun ile ana akım medyanın sahiplik yapısı yeniden düzenlenmiş, bu yasal değişiklikle Doğan Grubu’nun pazar payı
ve hisse oranı azalmıştır. Doğan Grubu’ndan 2012’de Star TV’yi satın alan Doğuş
Grubu, sahiplik düzenlemesinin ardından sektörün önemli aktörlerinden biri olmuştur (RTÜK Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2014, s.84-87). Özellikle kurum içi yapılanmasını siyasi iktidarla sorun yaşamayacak şekilde dönüştüren
Doğuş Grubu bünyesinde çalışan bir gazeteci, “Benim iddiam şu: FeritŞahenk satmak istese NTV’yi Erdoğan’dan izin almadan kesinlikle satamaz, Erdoğan’ın istemediği bir adama da kesinlikle satamaz” diyerek grubun siyasi iktidara bağımlılığına
dikkat çekmiştir (14.5.2014 tarihli görüşme).
2001’de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinden kamu ihalelerine girmeleri önündeki
yasaklar kaldırılan medya sahipleri, esas ekonomik varlıklarını kamu ihalelerinde
göstermektedir. Özellikle Çalık, Kalyon, Albayrak ve Doğuş gruplarının aldıkları
ihaleler dikkat çekerken; ihaleler özellikle belediye ve şehircilik hizmetleri ili enerji
sektöründe yoğunlaşmaktadır.1 Medya gruplarının ekonomik faaliyetleri yurtiçi ile
sınırlı kalmamakta, yurtdışında da yatırım yapmak isteyen patronlar, siyasi iktidarla
arasını iyi tutmak zorundadır:
Medya sahipliği çok stratejik bir şey, birçok alanda birçok işler yapıyorlar.
Toplum için çok tehlikeli bir durum. Irak Kürdistan’ında petrol işleri yapıyor
medya patronları, öbür tarafta büyük inşaat ihalelerine giriyor, sürekli siyasetle bir
al-ver ilişkisinde. Burada bir aykırılık gösterdiği zaman ihalelerin kapısı kapanıyor. (7.7.2014 tarihli görüşme)
İçeriği kontrol etmek için sahiplik yeterli olmazken, içeriği yönlendirecek kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna rağmen kurumların kendi kendilerine ürettikleri
içerik, kimi zaman siyasi iktidarı hoşnut etmemektedir. Siyasilerle gazeteciler arasında yaşandığı iddia edilen telefon görüşmeleri göstermiştir ki, yukarıdan gelen
1

Medya gruplarının diğer sektörlerdeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için:
Sözeri, C. “Türkiye’de medya sahipliği ve getirileri”, 18.11.2013, http://t24.com.tr/haber/turkiyede-medya-sahipligi-vegetirileri,244181
Türkiye Medya Sahipleri Ağı, https://graphcommons.com/graphs/09426282-c311-4b39-be2c-1bd4f93b5771
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emirler kurumlara doğrudan iletilmektedir:
Yasal yollarla elde edildiği ortaya çıkan ses kayıtlarında görüyoruz ki, Başbakan, kimin sahibi olmasına karar verdiği televizyonun yayın yönetmenini reklam
arasında arayarak “Mehmet Altan arada şunu söyledi, bunu niye söyletiyorsunuz,
bunu niye hala televizyona çıkarıyorsunuz” diye fırça atıyor. Kimin sahibi olacağına karar verdiniz, yayın yönetmenini siz atadınız, kimin program yapacağına karar verdiniz, bunları yaptıktan sonra bile o programın reklam arasında sorulan soruya müdahil olabilecek kadar medyanın karar verme süreçlerine müdahil olmak,
etkilemek ve değiştirmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. (3.9.2014 tarihli
görüşme)
2. Kadrolaşma ve kurum içi örgütlenme
Görüşmeler sonucu, ikinci sırada gelen müdahale yönteminin kadrolaşma olduğu
görülmüştür. Kadrolaşma ve kurum içi örgütlenme, medya içeriklerinin istenildiği
gibi belirlenmesi ve yönlendirilmesi için en etkili araçlardan biriyken, AKP’ye yakın
sermaye tarafından satın alınmayan medya kuruluşları da bu yolla kontrol altına
alınmıştır. İnternetten sızdırılan ses kayıtlarına yansıyan birtakım telefon görüşmeleri, müdahalelerin NTV ve Habertürk’teki yöneticiler üzerinden gerçekleştirildiğini
göstermiştir. NTV’den Nermin Yurteri, Habertürk’ten Mehmet Fatih Saraç kanalda
yönetici olarak görevlendirilmeden önce de siyasi iktidarın kanalı kontrol altında
tuttuğunu belirten bir gazeteci, kadrolaşmanın müdahale etmeyi kolaylaştırdığını
belirtmiştir:
Nermin Yurteri’den önce de arıyorlardı. Akif Beki, Cem Aydın’ı arıyordu. Bazen başbakan (Erdoğan), FeritŞahenk’i arıyor, ya da Erman Yerdelen’i. Nermin
Yurteri Ankara’da başbakanlık muhabirliği yapmış, kendini kanıtlamış. Zaten
kaynak yapılmış biriydi. Onun buraya gelmesi telefon masrafından tasarruf ettirmiştir. Bir de daha doğrudan kontrol tabi. Çünkü hükümet azdı, altyazıdaki bilmem ne için bile telefon ediyor. Başbakanın onun için bile telefon etme ihtiyacı
var işte. Dolayısıyla o Cem Aydın’ı aramakla halledilebilecek bir şey değil,
embedded, kaynak yapılmış, ruhunu da nesi varsa teslim etmiş biri olmalı ki o altyazıda da o geçmesin. Buna rağmen sorunlar olmuş. Yalçın Akdoğan’la arasındaki telefon konuşmasında da var. Erman Yerdelen hep oradaydı. Çok eski adam,
Demirel’in adamı, Zaten hep oradaydı, bir yere gelmedi gitmedi. (14.5.2014 tarihli görüşme)
Gazete ve televizyonlarda görevlendirilen gazeteciler, ürettikleri içeriklerde siyasi
iktidarın görüşünü yansıtmakta, gerektiğinde gönderme ve uyarılar yapmakta, böylelikle medya içinde siyasi iktidar doğrudan temsil edilmektedir. Kadrolaşma, dışarıdan müdahale etme ihtiyacını en aza indirmeyi hedeflemekte; faaliyetlerini kendi
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kendine sürdürebilecek, kontrol etmeyi gerektirmeyen kuruluşlar oluşturmayı amaçlamaktadır:
İlişki şöyle gelişiyor. Erdoğan’ın ağzı olan adamlar var, mesela Abdülkadir
Selvi gibiler bir yerlerde yazıyor ve rahatsızlık, onlar kanalıyla dile geliyor. O
uyarı atışı kâfi gelmezse bu kez hükümeti rahatsız eden şey neyse manşet oluyor,
karşı bombardıman başlıyor. Sonra o yazarlar bir şey vesile edilip gönderiliyor.
Her dakika birilerinin aramasına da gerek kalmıyor, onu kendisi yapıyor. Önce bir
yayın yönetmeni değiştiriyor, o dönemin ihtiyacını karşılayabilecek bir yayın yönetmeni getiriyor, görevinin gayet bilincinde bir şekilde orada oturuyor. Kendi alt
kadrosunu ona göre yapılandırıyor. Sınırlar belirleniyor ve o çerçeve içerisinde
yürüyor. (7.7.2014 tarihli görüşme)
Kadro değişikliklerinin belki de en önemlisi, Hürriyet’in, 20 yıllık genel yayın
yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün 2009 yılındaki istifası olmuştur. “Yoruldum” açıklamasıyla gazeteden ayrılan Özkök’ün istifası önceki yıllarda iktidarla karşı karşıya
gelen Doğan Grubu’nun Deniz Feneri yolsuzluğu haberleri, yükseköğretimde başörtüsü serbestliğine dair Anayasa değişiklik teklifi oylamasına ilişkin Hürriyet’in tepki
çeken “411 el kaosa kalktı” manşetinin ardından gelmiştir (Hürriyet, 9.2.2008). Arsan, Özkök’ün istifasını, 80 sonrası medya sahipliğinde gözlenen yeniden yapılanma
sürecinin bir devamı olarak nitelendirmiştir. Arsan’a göre askeri darbe Simavi ve
Karacan ailesini gömüp Doğan ve Uzan gibi medya patronları yarattığı gibi, günümüzde de 2009 itibarıyla AKP’nin başını çektiği sivil darbe ortamı, aynı figürleri
ortadan kaldırarak yerine yenilerini yerleştirmiştir. Sönmez ise, Özkök’ün koltuğunu
bırakması ve Doğan’ın köşesine çekildiğini ilan etmesinin, Türkiye medya tarihi açısından bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekmiş ve bu istifanın Erdoğan tarafından
kuşatılmış Doğan Grubu’nda bir biat hazırlığı olduğunu vurgulamıştır (Sönmez,
4.1.2010). Özkök’ün istifası, gazeteciler tarafından da farklı yorumlanmıştır:
Bu eğer gerçek olsaydı, Ertuğrul Özkök döneminde atılan başlıklarda, Enis
Berberoğlu döneminde yapılan gazetecilikte, Sedat Ergin’in döneminde arada bir
fark görülürdü. Eğer iddia ettiğimiz şey, iktidarın medyanın re-organize olmasındaki müdahilliği üzerinden burayı ne kadar etkileyip etkilemedikleriyse, bu etkinin sonucu kâğıt üzerinde görülebilir olmalı. Bizim yaptığımız şey çok çok kolay
gözlemlenebilir artısı eksisi çok kolay görülür. Yaptığımız şeyi her sabah masaya
koyuyoruz, internet sitemiz sürekli online, dolayısıyla ortaya çıkan üründe bir kırılma gördüyseniz bu süreçte, bunu uzun uzadıya tartışabiliriz. Ben özellikle Ertuğrul Özkök’ün 2004-2009 arasındaki dönemi, sonra Enis Bey’in gelmesi ve Sedat Ergin’le devam edecek süreçte bu anlamıyla çizgisel bir kırılma olduğunu düşünmüyorum. (3.9.2014 tarihli görüşme)
Pozisyon almak, pozisyon vermekle çok alakalı bir durum. Ertuğrul Özkök gi944
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bi bir yayın yönetmenini kimse bırakmak istemez, çünkü çok başarılı. Gazetenin
senkronundan hissediyorsun zaten, ama şimdi öyle bir şey yok. Ertuğrul Özkök ve
ekibinin elinden çıkan bir gazete hissedilir zaten, en azından ben öyle düşünüyorum. Öyle büyük gazetelerde yer değişimleri, tıpkı Milliyet’in satışındaki hikâye
gibi. Orada da tabii ki birtakım etkenler vardır. Bazen birilerinin bir şey demesine
de gerek yok, çalışırken zorlanırsın, bazı haberlerde zorlanırsın, o zaman da senin
gitmen gerekir. Artık dayanamıyorsundur gidersin. Yerine seçilecek kişi, belirli
kriterler gözeterek alınır. Tek gerekçe de gazetecilik olmaz. (7.9.2014 tarihli görüşme)
Ertuğrul Özkök’ün istifasıyla sınırlı olmayan Doğan Grubu’ndaki kadro değişik-

likleri sonucu pek çok AKP yanlısı gazeteci, özellikle köşe yazarı ve yorumcu olarak
istihdam edilmiştir:
Sadece NTV değil ki dönüşen. Örneğin hükümetle en papaz olan Doğan Grubu’nun kanalı CNN Türk’te Abdülkadir Selvi gibi bir gazetecinin neredeyse her
gün çıkması nasıl açıklanabilir? Yani gruplar arasında özel bir fark olduğunu düşünmüyorum. Medya yine medyalığını yapıyor ve bu medyanın üzerinde konuşamayacağı en önemli konu ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü falan. Tamamı göbekten sermayeye ve çıkarlarına bağımlı. (2.1.2015 tarihli görüşme)
Orta düzey yöneticilik yapan bir gazeteci, dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtları sızdırılan NTV Genel Yayın
Yönetmeni Nermin Yurteri’nin tek örnek olmadığına dikkat çekmiş ve ana akım
medyada ortaya çıkan ürünlere bakıldığında siyasi iktidarın ne kadar etkisi ve yönlendirmesi altında olduğunun anlaşılacağını vurgulamıştır. AKP kadroları dışında yer
alan diğer yöneticiler ise medya grubu ile siyasi iktidar arasındaki dengeyi sağlamak
zorunda kalmıştır:
“Alo Nermin” diye bir vaka vardı, çok dalga geçtiler o meslektaşımızla, ben de
geçtim. Bizler yapmıyor muyuz onu? Yapıyoruz. Sadece karşımızdaki adam telefonda arayıp bir şey söylediği zaman yapılacak şeyler; bir çıkmamak, ikincisi de
doğru düzgün cevap vermemek, “Bakarız, hı hı” deyip geçiştirmek. Öyle bir iletişim kurmuyoruz, kurmamak da gerek, doğrusu budur. Ama dengeyi sağlamıyor
muyuz? Nermin’inki telefon kayıtlarında çıktı. Bütün gazete ürünleri ortada, o gazetelerde o kadar “Alo Nermin” var ki. Ürün ortada, birileri mutlaka “Alo Nermin”, “Alo Fatih”lik yapıyor. Sadece onlar değil, Nermin’in gösterdiği dengeyi
başka gazetelerde başka insanlar göstermiyorlar mı? Nermin’in bir farkı, kafa kol
ilişkisi kurmuş, o çirkin. Bir de tercihini yapmış olabilir, böyle bir şeyi normalleştiremem, ama işin bir de gerçeği var, gerçekten gazetelere baktığında o gazetelerde bir sürü “Alo Nermin”in çalıştığını zaten görüyorsun. (7.9.2014 tarihli görüşme)
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Siyasi iktidar tarafından medya kuruluşlarına yerleştirilen yönetici kadrolar, kendileri dışındaki yöneticilerin pasifize olmasına yol açmıştır. Fikir beyan edemez, konuşamaz hale gelen yöneticiler, mevkilerini koruyor gibi görünse de etkinliklerini
yitirmiş, alınan kararlara itiraz edemeyip ortak olmak zorunda kalmışlar ve sonuç
olarak mevkilerini kaybetmemiş olsalar da yetkilerini kaybetmişlerdir. Tarif edilen
yöneticilerin çoğu, 2013 Haziran ayındaki Gezi eylemleri sonrasında, ana akım medya kuruluşlarındaki görevlerinden alınmışlardır:
Yazı işleri toplantısında yıllarca hiç konuşmadım. Anlaştığım yayın yönetmenini gönderdiler, sonradan gelenle birkaç kez kavga ettik. Sonra da sustum ve beş
yıl boyunca olan bitenin sessiz tanığı oldum, gördüm her şeyi ve hiçbir şeye itiraz
etmedim. İtiraz etsem atılırdım. (14.7.2014 tarihli görüşme)
2007’de kurulan Taraf, AKP’nin “demokratik açılım” sürecini başlattığı dönemde
ve özellikle Ergenekon, Balyoz gibi siyasi davalarda rol oynamış, ilk dönemlerinde
AKP yanlısı bir gazete olarak varlığını sürdürmüştür. Sızdırılan belgelere dayanan
sansasyonel habercilik anlayışıyla tartışma yaratan gazete, ilerleyen dönemlerde zaman zaman AKP ile karşı karşıya gelmiş, AKP-Gülen Cemaati çatışmasının ardından
AKP karşıtı konuma geçmiştir. Bu kırılma yaşanırken gazetenin editoryal ve yönetici
kadroları, tamamen değiştirilmiştir:
İlk gittiğimde bu gazete iktidar yanlısıydı, sonra farklı iktidar odakları hâkim
oldu ve komple bir yazı işleri ekibi gönderildi. Gönderilme sebebi, ilişkinin şekil
değiştirmesiyle alakalıydı. Gazete içinde çatışan iki taraf vardı, Cemaat’le AKP
arasında çok önce, 2013 başlarında başlamıştı sürtüşme. Çatışmaları kişisel gösterdiler; hemen sonra Gezi başladı. Zaman her zaman Gezi’ye karşıydı, Taraf arada durdu. Bir anda istifalar duyduk. Basına yansıyan haberleri duyduk. Her istifada arkasından çok fazla yazılıp çizilir eğer bu kişi kilit noktadaysa. Biz de öyle
duyduk istifaları ve görevden almaları. Yeni kadro geldi ve “Artık bizimlesiniz,
birlikte devam edeceğiz, bu gazete artık böyle olacak” dediler. Zaten nasıl bir gazete olacağı zamanla şekillendi, nasıl bakacağını zamanla anladık, sonra bir sürü
köşe yazarı ve gazeteci alındı. Politika servisi çok rahatsızdı. Servis olarak çarpıtılan haberler yapmaları isteniyordu ve yapıyorlardı. Bunu sadece Taraf üzerinden
anlatmamak lazım, Sabah’ta da Habertürk’te de aynısı yaşandı. Her yerde böyle
oluyor, muhalif isimlerin sonu. Bir dönem belli noktalarda iktidara, sermaye ve
çıkar gruplarına yakın gazetelerde muhalif ya da ayrıksı haber dili olan insanların
hepsi ayıklandı, en ufak bir muhalif sese tahammül kalmadı. (12.6.2014 tarihli görüşme)
AKP iktidarı döneminde kadrolaşmanın en yoğun yaşandığı kurumlardan biri
olan Anadolu Ajansı’ndan bir gazeteci, ajanstaki değişikliklerin, son yıllarda Türkiye
medyasının yaşadığı değişikliğe paralel olduğunu belirtmiştir:
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“Yayın çizgisinde görülen değişiklik aslında Hürriyet, Milliyet, YeniŞafak,
Star, Taraf ve diğer tüm yaygın basın organlarındaki değişikliğe paraleldir. Değişen Türkiye’nin ikliminden, halkın beklentilerinin farklılaşmasından kaynaklı bir
yayın politikası güdülmüştür.” (27.9.2014 tarihli görüşme)

3. İçeriğe müdahale, haberin engellenmesi ve yönlendirilmesi
Kurumların haber yapmayacak şekilde organize olması veya edilmesi, haberin
engellenmesiyle sonuçlanmıştır. Dağıstanlı, haberin geçmesi gereken aşamalara yerleştirilen isimlerin müdahaleleriyle şekillenen haberin, çoğu zaman gerçeği gölgeleyecek nitelikte olduğuna dikkat çekmektedir. Özellikle 2007 yılından sonra aşırı derecede kamplaşan medyada haber başlıkları sloganlaşarak haber, başlıktaki sloganı
yansıtacak şekilde “tahrif” edilmiştir. Bütün “cenahların” gazeteleri de okunsa, televizyon kanalları da izlense, “okurun bilmesi gereken gerçekleri esas alan haber”e
ulaşılması, Dağıstanlı’ya göre, artık mümkün değildir (2014, s.15).
Danzikyan, bu tasarrufların görünürde hükümetin direktifiyle yapılmadığını belirterek, sermaye grubunun hükümet kanadından gelen küçük imaların ardından mevcut
atmosfere bakarak hareket ettiğine vurgu yapmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın
başbakanlığı döneminde gazetecilere ve medyaya yönelik kürsü konuşmalarını örnek
veren Danzikyan’a göre, sistem iki taraflı işlemektedir:
“Ve bir de tabii Başbakan Erdoğan’ın kürsü konuşmalarında attığı fırçalar. Bu
fırçalardan ‘şefin hangi konularda hassas olduğu anlaşılıyor, gazete veya televizyona ona göre dizayn yapılıyordu. Burada tabii sadece köşe yazarı ya da yorumcu
değil, haberin kendisi de güme gidiyordu, ama buralara pek takılınmıyordu. Özetle sistem iki taraflı işliyordu yani.” (Danzikyan, 2012, s.90).
Haberin engellenmesinin en sembolik örneği, canlı yayında rejiden müdahale edilen Ayşenur Arslan’ın başına gelenler olmuştur. 28 Aralık 2011 akşamı Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında Irak sınırında
kaçakçılık yapan bir grubu bombalaması sonucu 19’u çocuk 34 kişinin öldürülmesi
haberini ana akım medya, bir gün boyunca bekletmiştir. Katliamdan ana akım medya
bünyesinde ilk kez CNN Türk ekranlarında Medya Mahallesi adlı programında bahsetmek isteyen Ayşenur Arslan, canlı yayında engellenmiştir. Programa girmeden
önce CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav’ın katliamın konuşulmasını yasakladığını, Ankara’dan açıklama bekleneceğini öğrenen Arslan, programda olaydan bahsettiğinde ise Boratav, kulaklıkla müdahale etmiştir: “O konu konuşulmayacaktı, verilmeyecekti, bilmiyor musun sen bunu, verilmeyecek!” İki dakika
sonra ise Arslan’ın önüne, “Uludere’ye girilmeyecek, haberin olsun” yazılı bir kâğıt
gelmiştir. Engellemelere rağmen konuğu Can Dündar ile program boyunca bu konu
üzerine konuşan Arslan’ın programı bir süre sonra yayından kaldırılmıştır (DağıstanGazeteciler Cemiyeti
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lı, 2014, s.57-59; Cumhuriyet, 11.2.2013; Geerdink, 28.12.2015).
Başbakanlık bünyesinde kurulan birimlerin ana akım medyayı kontrol altına alarak haber akışının tek merkezden sağlanmaya çalışıldığını belirten gazeteciler; haberin çoğunlukla gelen talimatlar doğrultusunda yöneticiler tarafından yaptırıldığını,
belgelere dayandırılmayan, masa başında oluşturulmuş haberlerin dolaşıma sokulduğunu aktarmışlardır. Özellikle hükümete yakın medya kuruluşlarında haber akışının
tek merkezden gerçekleştirilmekte, buralarda çalışan ve iktidar yanlısı olmayan gazeteciler, haber yapmada sıkıntı yaşamaktadırlar:
“Emir kipi. Başbakanlık Basın Merkezi’nden “Şunu manşet yapın” diye emir
geliyor önce Star’a. Star da diğer gazetelerin yayın yönetmenlerini arayıp “Şunu
manşet yapın” diye dağıtıyor haberi. Yandaşın amiral gemisi Star’dır. O ne yazarsa YeniŞafak, Akşam, Sabah, Türkiye vs. devam eder. Herkesin özgürlük alanı sınırlı, yani yandaş içerisinde çalışıp AKP yanlısı olan olmayan tüm gazeteciler, gazetenin oluşum aşamasındaki tüm personel büyük bir sıkıntı içerisinde. Ama iş
yok, yapacak pek bir şey yok. Tabi AKP’ye yürekten inananlar hariç. Sabah’ın da,
Akşam’ın da, Yeni Şafak’ın da, Star’ın da, Türkiye’nin de hepsi yalan haberler
üzerine kurulu ve o haberleri maalesef muhabirler yapıyor yöneticilerin direktifleri doğrultusunda. Yandaş gazetelerde, Sabah dışında, paralel yapı, Cemaat haberlerine gururla imza atıyorlar. Diğer gazetelere bakın, hiçbirinin manşet haberlerinde imza yoktur. Çünkü korkuyor çocuklar. Çünkü bu dönemin böyle devam etmeyeceğini biliyorlar, oradan çıkınca adım çıkmasın iş bulamam diye imza atmıyorlar çünkü yalan haberler, masa başında uydurulmuş, hiçbir belgeye dayanmayan,
tamamen iddia üzerine yazılan haberler.” (1.7.2014 tarihli görüşme)
Gazetecilerin hareket alanları, bağlı bulundukları medya grubunun siyasi iktidar
karşısındaki tutumu ile belirlenirken, özellikle politika servisi, hükümetin politikaları
ile paralel çalışmak zorundadır:
“Barış sürecinin en cafcaflı dönemleriydi. AKP süreci çok iyi götürüyor, Türkiye’de barış ortamı varmışçasına, gündemi herkes takip ediyordu ama sorsan
Türkiye’ye barış gelmiş, süreç bitmiş gibi yayın yapılıyordu. Onun dışına çok çıkamıyorduk biz de. Kalıplar ve sınırlar vardı. Sürecin iki tarafını biliyoruz. AKP
ile ilgili yürüyen sürece hiçbir “ama” kabul edilmiyordu. Gölge düşürebilecek
hiçbir şey yapılmamalıydı. Bu anlamda çok baskı vardı, özellikle politika servisi
çok ciddi sıkıntı yaşıyordu. O ekip gitti, tekrar bir tensikat oldu. Çünkü Türkiye’de gazete yöneticileri iktidara göre konumlandırılıyor. İktidar, nüfuz edebileceği gazetelerde çalışanları “işine yarayanlar” ve “yaramayanlar” olarak ikiye ayrılıyor. İki-üç kez iktidarın veya farklı odakların müdahalesini yaşayan bir gazete
Taraf” (12.6.2014 tarihli görüşme).
Yayında yer verilecek haberden muhabirlerin takip edeceği habere kadar içeriğin
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büyük çoğunluğu, yönetici kadrolar tarafından belirlenmektedir. AKP ile organik
ilişkiler içinde bulunan kuruluşlarda ise bu yönlendirme son derece açık şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin Erdoğan, programında Yeni Şafak’tan bir muhabirin mutlaka bulunmasını istemekte, gazete ise özel haber muhabirini bu iş için görevlendirmektedir:
“İşsiz kaldığım dönemde birkaç kez Yeni Şafak’a çağırdılar. Önce kabul etmedim, yazı işlerinde bir arkadaşım vardı, ısrar edince gittim. Cemaat-AKP çatışmasının ilk başladığı dönemlerdi, daha dışarı yansımamış ama hissediliyordu. Ve gazeteden bu tip adamları uzaklaştırıyorlardı. “Ben orada ne yapacağım” dediğimde,
“Kürt meselesinde dışarıdan bağımsız bakabilecek birine ihtiyacımız var, sen bizim için uygunsun” dediler. Anlaşmamı da “Rutin izlemem, özel haber yaparım”
diye yaptım. Ama öyle olmadı. Önce başbakanı (Erdoğan) kitlediler, haftada üç
gün İstanbul’da zaten. Hem beni yolluyorlar, hem de yazdığım haberi kullanmıyorlar, ajanstan aldığını kullanıyor. “Neden beni gönderiyorsunuz?” dedim, “Kim
geliyor” diye soruyor, birkaç defa adam yollamadık başımıza patladı, sen bir şey
yazma, git yemeğini ye, orada görün” dediler”. (30.6.2014 tarihli görüşme)
Yayınların içerikleri dönemsel ihtiyaçlara ve politikalara göre adapte edilmekte,
içerikler, dönemin siyasi atmosferinin gerektirdiği şekilde kullanılmaktadır. CemaatAKP kırılmasından önce Cemaat’e yakın bir kanalda çalışan bir gazeteci, içeriklerin
günlük politik ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirildiğini belirtmiştir: “Kanaldaki
içerik, ülkenin politikaları doğrultusunda değiştirildi. Örneğin bir dizide Rusya, Nazi
oldu. Ülke gündemine paralel olarak içerik yönlendiriliyordu. Kayıp mezarlar bulunduğunda kanaldaki dizilerde istihbarat, JİTEM konuları işlendi.” (22.8.2014 tarihli görüşme)
Gezi eylemleri döneminde AKP ile organik bağları bulunan medya grupları,
manipülatif ve provokatif yayınlarıyla dikkat çekmiş; eylemleri karalayıcı, hükümet
ile kolluk kuvvetlerini aklayıcı tutum alınmıştır. Benimsenen güdümlü habercilik
anlayışı ile ters düşen gazeteciler, bu dönemde kurumlarla yollarını ayırmış, istifaların yanı sıra muhalif gazetecilerin işine son verilmiş, gerek siyasi iktidarın baskısı ile
gerekse kurum yönetimleri kendi iradeleriyle, kendileri için sorun yaratacak kadroları, kurumlarından uzaklaştırmıştır:
“Yeni Şafak, İslamcı basın içerisinde nispeten demokrat diyebileceğim bir yerdi. Kendi içinde sol eğilimli, Kürt meselesine duyarlı insanlar çalışabiliyordu.
Ama Gezi ile birlikte özgürlükçü, azıcık demokrat bildiğin insanlar değişti. Gezi
sürecinde ben Taksim’deydim sürekli, mantıklarını anladım. Ben normal gösteri
fotoğrafı atıyorum, arıyorlar “Molotof atan adam fotoğrafı yok mu?” diyorlar,
“Terste kaldım çekemedim” diyorum, hâlbuki öyle bir şey yok. Ama onu nasıl
kullanacağını biliyorum. Bir gün bunlar bir müdahaleyi öven bir haber yapmışlar.
Gazeteciler Cemiyeti

949

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

AKP yönetiminin medyaya müdahale biçimleri

Ajanstan almışlar ve altına benim imzamı atmışlar. Aradım “Niye böyle bir şey
yapıyorsunuz?” dedim, “Orda sen varsın ondan” dediler. Sonra istifayı verdim
çıktım.” (30.6.2014 tarihli görüşme)
Aynı zamanda pek çok iş kolunda faaliyet gösteren holdinglere bağlı olan medya

grupları, kendi yatırımlarının tanıtımı için de ellerindeki medya gücünü kullanmaktadır. Yalnızca siyasi gerekler için olmayan yönlendirme, ekonomik amaçlarla da
yapılmakta; sansür ve sahiplik ilişkileriyle şekillenen gazetecilik anlayışı, ısmarlama
haber gerçeğini de beraberinde getirmiştir:
“Grubun bir yatırımıyla ilgili haber yapacaksın” diye gönderdiler, “Alanım
değil” dedim ama yine de gitmemi istediler. Gruptan biriyle gittik. Şirket yöneticisi ve yatırımın başındakiler geldi, “Bunlarla röportaj yapacağız” dediler. “Ne soracağız?” dedim, “Gerek yok, biz sorarız siz kaydedin yeter” dediler. Onlar oturup
konuştular karşılıklı, ben tamamen işlevsiz bir şeydim, oraya ses kayıt cihazını götürmek için gitmiş gibiydim. Foto muhabiri arkadaş fotoğraf çekti. Sonra biz ayrılırken şirket yöneticisi bize dedi ki, “Yayın yönetmeni bu haberi birinci sayfadan
sürmanşetten görsün, içeride şu sayfada şu büyüklükte yapsın, şöyle fotoğraflar
kullansın” diye haberin nasıl görüleceğini söyledi. Üstelik saygısız bir biçimde,
çünkü yayın yönetmenine bir muhabirle böyle haber göndermek ona hiç kıymet
vermediğinin bir işareti. Bir de bunun mahrem bir ilişki olması gerektiğini düşünüyorum. Şirket yöneticisi, genel yayın yönetmenine muhabirle haber gönderiyor.
Bizim oradaki durumumuz da muhabirlik değildi zaten, office boy ya da kuryelikti. (7.7.2014 tarihli görüşme)
Medya kuruluşları içinde kritik pozisyonlarda bulunan kadrolar, ucu çeşitli çevrelere dokunacak haberleri zamanında engelleme görevini de yerine getirmektedirler.
“Sakıncalı” haberlerin yayınlanmasının önüne geçen kadrolar, haberin sansürlenmesi
veya sümen altı edilmesi için çalışmaktadır. 2006’da Sabah’ta, Gülen Cemaati ile
ilgili bir haberin, manşetten yayınlanmak üzereyken yukarıdan gelen bir talimatla
engellenmesi, kadrolaşmanın önemini gösteren bir örnektir:
“İslamcı siteleri takip ediyordum, bir haber gördüm Nurettin Veren’le ilgili.
Haberin altında “Bu adam Cemaat’ten ayrılmış, muhalif yazılar yazıyor” diye bir
okuyucu yorumu gördüm, adam site açmış. Adını bilmiyordum o zamana kadar.
Baktım ki hakikaten Fethullah Gülen’in sağ koluymuş. Siteye yaptığı geziler, açtığı okullar, Özal’la, Demirel’le, bakanlarla, Gülen’le fotoğraflar koymuş. Onlarla
ilgili yazılar, Demirel’in Türkî cumhuriyetlerde okul açılması için verdiği güven
mektuplarını falan paylaşmış. Siteye koyduklarını indirdim, bir yandan da adama
ulaşmaya çalışıyorum, telefonunu bulamadım, mail attım telefon numaramı yazdım. İçeriye de söyledim, haber müdürü koşarak geldi, “Ulaştın ulaştın, ulaşamazsan bile bu haliyle haberi yap, manşet olacak” dedi. Haberi yaptım. Akşam oldu,
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baktım kullanmıyorlar haberi, vazgeçmişler. Gece 11’de de adam beni aradı. Ben
de röportaj yapmak istediğimi söyledim ama haberi yazdığımı falan söylemedim.
“Siz bugün bu konuyu haber yapmışsınız zaten, içeriye de vermişsiniz, haberiniz
çok önemli yerlerden engellenmiş” dedi. Adam dışarıdan, benim Sabah’ta yazdığım haberin Fethullahçılar tarafından engellendiğini bana söyledi. Büyük ihtimalle yazı işlerinden biri Fethullahçılara haber uçurdu, tepeden durdurdular. Ya da direk içeride adamları vardı.” (30.6.2014 tarihli görüşme)

4. Gazetecileri hedef gösterme, baskı altına alma, yargılama
Sözeri, medyanın hiçbir dönem özgür ve rekabetçi piyasa koşullarında var olmadığı bilinse de son yıllarda iktidarın tek bir partinin, hatta tek bir liderin elinde toplanması, medya üzerindeki baskıyı hiç olmadığı kadar arttırdığına dikkat çekmektedir. Sözeri’ye göre; devletin ekonomik alandaki büyüklüğü, medya patronlarına karşı
kullanılacak araçların etkili olmasına yol açmış, iktidarın yanında yer alanlar ihalelerle ödüllendirilmiş, karşıt olanlar vergiler yoluyla cezalandırılmış, mevcut iklimden
en çok etkilenen ise, iktidar ve medya patronları karşısında güçsüz durumda olan,
politik kutuplaşma sonucunda mesleki dayanışmanın kırıldığı gazetecilik mesleği
olmuştur (Sözeri, 2015, s.7).
AKP döneminde özellikle alternatif medya, özellikle de Kürt medyası, çok sayıda
müdahale ve yargılama ile karşı karşıya kalmıştır. 2005 yılında Birgün hakkında,
“yargıya etki edecek şekilde yayın yapma”, Evrensel hakkında da “cumhuriyeti aşağılama, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik”
suçlamalarıyla birer kez toplatılma kararı verilmiştir. 2007 yılında Gündem en az beş
kez 12 gün ile bir ay arasında kapatma cezası alırken, Ülkede Özgür Gündem üç,
Güncel iki kez bir aylığına kapatılmıştır. Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat ve Yedinci Gün ile Yürüyüş dergisi, TMK maddelerine dayanarak en az 15’er günlük sürelerle kapatılmıştır (Çaylı ve Depeli, 2012, s.187-190).
Bu süreçte gazetecilik ve haber uzun vadede darbe alırken, gazeteciler baskıların
doğrudan hedefi haline gelmiştir. Özellikle uzmanlaştıkları alan ve takip ettikleri
konular nedeniyle siyasi iktidarı veya diğer iktidar odaklarını rahatsız eder pozisyondaki gazeteciler, kolluk kuvvetleri ve yargı organları tarafından baskı altına alınmışlardır. Haber yaptıkları alan doğrudan devlet kurumlarıyla ilgili olan gazetecilerin
çoğunlukla karşı karşıya kaldıkları bu durum, haber yapmanın engellenmesi veya
haber kaynaklarına ulaşamamayı beraberinde getirmiştir. Bu alanlardaki gazeteciler,
siyasi davalar kapsamında gözaltına alınmış, yargılanmış, soruşturmalara maruz
kalmışlardır. Gazeteciler, bu süreçlerde bazı meslektaşları tarafından da hedef gösterilmiştir:
“Ben tutuklanmadan bir süre önce Zaman’da “Yurt DHKP-C’nin propagandaGazeteciler Cemiyeti
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sını yapıyor” diye yarım sayfalık bir haber çıkmıştı. İnsanın aklına geliyor da,
açıktan bir operasyon aklıma gelmemişti. İnsanın özgürlüğünün elinden alınması
bu kadar basit olmasa gerek. Önceki pratiklere de baktığında Ergenekon, Oda TV,
KCK basın davalarına da baktığında böyle bir yerde çalışıyorsan bu da mesleğin
fıtratında var gibi görünüyor.” (3.7.2014 tarihli görüşme)
2007 ile 2011 yılları arasındaki ikinci iktidar, Çıraklık dönemi, Ergenekon, Balyoz, KCK, MLKP, DHKP-C, Devrimci Karargâh gibi siyasi davalar kapsamında,

çok sayıda gazetecinin de tutuklanmasına ve yargılanmasına sahne olmuştur.
2011’de sıklaşan ve peşi sıra gelen “dalgalar” halinde gerçekleştirilen Ergenekon
operasyonları, AKP döneminin en kitlesel yargılamasına sahne olmuştur. Aralarında
Ahmet Şık, Mustafa Balbay, Nedim Şener, Soner Yalçın, Tuncay Özkan, Erol
Manisali’nin bulunduğu 39 gazeteci, yazar ve televizyon sahibi, bu dava kapsamında
yargılanmıştır (Odatv.com, 25.3.2011). AKP’nin üçüncü iktidarı döneminde (20112015) gazeteciler hakkında açılan davaların sayısı beş bini aşmıştır. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) hazırladığı “Türkiye’nin basın özgürlüğü krizi” başlıklı
rapora göre, tutuklu gazeteciler konusunda kendi rekorunu kırmaya çalışan tek ülke
Türkiye’dir. Tutuklu gazetecilerin yüzde 30’u “AKP’ye komplo kurmak”, yüzde 70’i
ise “PKK ve KCK beyanları ve faaliyetleri” ile ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle
tutuklanmıştır (Sol, 3.11.2012).Gazeteciler üzerindeki baskılar, özellikle CemaatAKP ittifakının sürdüğü ikinci hükümet döneminde (2007-2011) yoğunlaşmıştır.
Alan itibarıyla devlet kurumlarıyla ilgili haberler yapan gazeteciler için bu dönem
kolluk kuvvetlerinin baskısı, artık olağanlaşmıştır:
“Her siyasal haberin ardından bir örgütsel yapıyla ilişkilendirilmeyle yüz yüze
kaldım. Her haberin ardından polis kuvvetleri o haberi çürütemedikleri ya da baş
edemedikleri için buna uygun bir kılıf aradılar. Bunlar açık tehditlerden daha tehlikeliydi, daha sinsiydi çünkü hem insanın çevresini daraltıyor, hem insan kendisini ve ailesini risk altında hissediyor. Hem de “Ne zaman gelecekler” korkusu yaşatıyor. Özellikle Ahmet Şık’lar tutuklandıktan sonra. Arkadaşlarımızın kitabını
hiçbir yayınevi basmadığı için yayınevi kurmak zorunda kaldık. Ahmet’in kitabının tanıtımı İstanbul Kitap Fuarı’nda yapılacaktı ve hiçbir yayıncı Ahmet’in kitabını rafına koymak istemiyordu. O günlerde bugün tasfiye edilen polis şefleri “Allah” gibiydiler ve çok zor zamanlar geçirdik.” (28.9.2014 tarihli görüşme)
Şık ve Şener’in tutuklanmasından kısa süre önce gazeteci Ruşen Çakır, Cemaat
kadroları tarafından tutuklanacağını bir kaynaktan öğrenmiş ve konuyu, dönemin
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Ahmet Sever’le paylaşmıştır. Sever’in durumu Gül’e aktarması üzerine Gül konuyu araştırmış ve bir gün sonra Sever’e, istihbaratın doğru olduğunu iletmiş ve tutuklanmasını engellemiştir: “Ruşen
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haklıymış. Ben müdahale ettim. Rahat olsun. Yalnız şimdi sana Emniyet’ten bazı
isimler vereceğim. Ruşen’e söyle o isimlerle irtibatı kessin.” (Sever, 2015:99).
Özellikle adliye ve emniyette çalışan gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kapsamı, çalıştıkları kurumların iktidar karşısındaki duruşu tarafından belirlenmiştir. Bağlı
bulundukları kurumun kimliği nedeniyle daha çok baskıyla karşılaşan gazeteciler,
gündelik yaşamlarına da dikkat eder hale gelmişlerdir:
“Polis muhabiriydim, daha çok operasyonları takip ediyordum. Emniyetle ilgili eleştirel haberler yapmıştım, soru soruyordum, sorguluyordum, olumsuzlukları
yazıyordum, en son bana “Üstümüze çok gelmiyor musun?” diye sormuşlardı,
“Biraz durulsan iyi olur” demişlerdi. Sonuçta emniyet muhabirisin gezip tozmana
da dikkat etmen lazım. Tutuklanan arkadaşlarımız için basın açıklaması yapılıyordu Taksim’de, gittik desteğe. Orada fotoğrafım çekilmiş, haber geldi “Fotoğrafın
şu şubede” diye. Sildirdim sonra bir şekilde. “Böyle şeylere gitme” diye de söylenmişti. Telefonların resmen dinlendiği sana söyleniyor. Kendini ne kadar rahat
hissedebilirsin ki?” (4.7.2014 tarihli görüşme)
“Ali Fuat Yılmazer’ler, Cemaatçi polisler etkin ve hâkim olduğu dönemde bulundukları pozisyonu, medya kuruluşlarına muazzam bir baskı uygulayarak kullandılar. Bazen muhabirler, bazen yayın yönetmenleri, bazen haber müdürleri eliyle, bazen kendileriyle aynı fikirdeki insanları oralara sokarak, zaten buraları kontrol altına almışlardı. Onlardan izin alınmadan, onların karşı çıktığı haberler girmiyordu. Onların istediği her haber, birden çok gazetede neredeyse aynı dille yazılmış şekilde çıkıyordu zaten. Yine de Cemaat’in AKP desteğiyle etkin olduğu o
dönem daha korkunçtu. İşten atılmak çok daha hafif bir durum diyebilirim.”
(28.9.2014 tarihli görüşme)
Özellikle siyasi davaların sürdüğü 2007-2011 yılları arasındaki dönemde pek çok
gazeteci, takip ettikleri siyasi davalar kapsamında tutuklanmış veya yargılanmıştır:
“Olayın muhatapları, avukatlar, görgü tanığıyla görüştüm, birçok belge topladım bunları haber yaptım. Ergenekon davasını takip eden görüştüğüm bir avukatla
konuştum bir gün, haberin devamını yapıyordum, avukat olayı değerlendirdi, benim ortaya çıkardığım olayın çok önemli olduğunu, davanın seyrini değiştireceğini söyledi. “Bu haberden sonra başına bir şey gelir, bu davadan gözaltına alınırsın,
tutuklanırsın” dedi. O haberleri sürdürmeye devam ettim, bir-iki hafta sonra bir
operasyon yapıldı, birkaç gazeteci arkadaşımla gözaltına alındım. Sabahın köründe eve baskın yapıldı. Sonra o avukat beni arayıp “Söylemiştim” dedi. Eğer haber
yaparsanız, mesleğinizi en iyi şekilde yapmaya çalışırsanız, kamuoyuna bir şeyleri, doğru olanı, gerçeği anlatmaya çalışırsanız bunu yaşıyorsunuz. Ergenekon davasında duruşmaları izlerken gazeteci olarak, daha sonra sanık olarak gitmeye
başladım.” (2.7.2014 tarihli görüşme)
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Emniyet ve adliye muhabirleri, haber toplama aşamasında hiyerarşik ve katı kurumlarla karşı karşıya olmanın bedelini ödemişlerdir. Doğası gereği soru sorma ve
eleştirel yaklaşımla bağdaşmayan bu kurumlar, eleştirel haberler yapan gazetecilerin
habere ulaşmalarını engellemiştir:
“Emniyette bize bir görüntü verdiler, canlandırma olup olmadığını sordum,
“Değil” dediler. Görüntünün nasıl çekildiğini sorguladım; o olayın, o açıdan görüntüsünün alınmasının mümkün olmadığını söyledim, sorular sordum. Müdür,
“Sen nasıl böyle konuşuyorsun, bunu sorgulayamazsın” diye çıkıştı. Sonra benimle bir daha görüşmedi. Telefonlara çıkmadı, randevu vermedi. Diğer birimler görüşüyordu benimle, ama Terörle Mücadele’de bir önyargı vardı. Randevu vermiyordu, ama Cemaat medyasından gazeteciler “Müdürüm gelebilir miyiz?” diyorlardı, hemen gidiyorlardı yanına.” (4.7.2014 tarihli görüşme)
2015’te Suriye’de “insani yardım” götürdüğü iddia edilen ve savcılık kararıyla
durdurulması üzerine silah taşıdığı ortaya çıkan MİT tırlarına dair haberleri nedeniyle Cumhuriyet gazetesi hedefe konulmuştur. Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Can
Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, 29 Mayıs 2015 tarihli “İşte Erdoğan’ın yok
dediği silahlar” başlıklı haber nedeniyle yargılanmış ve tutuklanmıştır. TCK’nın
314/2. maddesine göre “teröre yardım ve yataklık”, 328. maddesine göre “siyasi ve
askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri temin etmek” ve 330. maddesine göre “siyasi
veya askeri casusluk amacıyla gizli kalması gereken belgeleri açıklamak” ile suçlanan Dündar ve Gül, cezaevinde üç ay kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmışlardır (Girit, 26.11.2015; BBC Türkçe, 27.11.2015).
Yaşadıkları baskılardan hareketle AKP iktidarı dönemini askeri dönemlere benzeten gazeteciler, baskıların gazete kapatmanın ötesine geçerek çeşitlendiğini ve yaygınlaştığını belirtmişlerdir:
“Geçmişle kıyaslayınca ne zaman olmuş böyle şeyler diye, bu hükümetin öncesinde böyle şeylerle karşılaşmadık, bunlar genelde ara dönemlerde ara rejimlerde yaşanan şeylerdi. 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinde yaşandı. Büyük oranda gazeteci tutuklamaları, kitleselleşmiş siyasi tutuklamalar, işten atmalar vs. Gazeteler
kapanmıyor, boş sayfalar çıkmıyor, medyanın üzerinde baskı yok, herkes istediği
gibi hareket edebiliyor diye de bir şey yok.” (7.7.2014 tarihli görüşme)
Sonuç
İktidara gelmesinin öncesinde yaşanan 2001 krizi ile açmaza düşen sermaye sahiplerinin desteğini alan AKP, kendini Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde gerekli
olan liberal düzleme sabitlemiş, ilk hesaplaşmasını kendine 2002 seçimlerinde rakip
olan Uzan Grubu’nu tasfiye ederek gerçekleştirmiştir. Bu dönemlerde başta Doğan
Grubu olmak üzere ana akım medyada varlık gösteren medya gruplarının desteğini
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arkasına alan AKP, ilk dönemini geride bıraktıktan sonra bu gruplarla karşı karşıya
gelerek el değiştirme ve dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmiştir. En çok bedeli
ödeyen, gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan, tehdit edilen, işten atılan, baskılara
rağmen mesleğini devam ettirme çabasında olan gazeteciler, gazetecilik mesleği ve
haber olmuştur.
Özellikle iktidara yakın çevreler tarafından satın alınmayan medya gruplarında yaşanan dönüşümleri anlamak için gazetecilerle yapılan görüşmeler önem taşımaktadır. Ancak deneyimlerini ve gözlemlerini aktarırken rahat olmadıkları açıkça
gözlenen gazetecilerin büyük çoğunluğunun, anlattıklarını oto sansür filtrelerinden
geçirerek aktardığı düşünülmektedir. Her şeye rağmen, gazetecilerin anlatımlarıyla
çizilen tablo, AKP’nin medyayı dönüştürme sürecinde geçilen aşamaları, yankıları
ve işin mutfağında yaşananları göstermesi açısından son derece önemlidir.
Son tahlilde, iktidarının dönemlerini adlandırırken bile tablonun bütününe dair
ipuçları veren AKP ve Erdoğan’ın, hedeflenen sosyolojik dönüşüm için gerekli olan
müdahalelileri adım adım gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu aşamalarda siyasal ve
ekonomik ilişkiler ağından bağımsız ele almanın mümkün olmadığı ana akım medya
da, kendini siyasi iktidar karşısında veya yanında konumlandırmış, AKP’nin gerçekleştirmek istediği dönüşüme efektif bir aktör olarak ortak olmuştur. Kendisi de bir
iktidar odağı olan ve dönüşüm sürecini siyasi iktidarla karşılıklı bir ilişki içinde işleten medyanın mafyatik yapısı, siyasi iktidarla benzerlik taşımaktadır. Ve Dağıstanlı’nın da dikkat çektiği gibi, “Sadece AKP ve öbür siyasi iktidarlar değil, medya da
bir şey sorgulansın istemez.” (2014, s. 26).
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Erkan Saka

T

ürkiye piyasasına ilk kişisel bilgisayarlar 1980 ortalarında girdi. Sinclair ZX
Spectrum, Commodore 64, and Amiga gibi markalar ile Türkiye evlerinde ilk
defa dijital oyunlar oynanmaya başlamıştı. Daha televizyonda özel yayıncılık başlamamışken bilgisayar sanatı altkültürü bu zamanlarda ortaya çıkmış, interaktif olmayan görsel işitsel demolar yayılmaya başlamıştı. Türkiye’deki ilk “demo scene” grubu Zombie Boys 1988’de kurulacak daha sonra Bronx adıyla uluslararası bir grup
haline gelecekti. Yine ilk BBSler (Duyuru Tahtası Sistemi - Bulletin board systems)
1990ların başında ortaya çıkmıştı. Bu sayede küçük bir tekno elit dosya ve eposta
alıp verebilir hale gelmişti. BBS’ler sayesinde sıradan vatandaşlar da bunu yapabilir
hale gelmişti. 1993’te HitNet Türkiye’deki BBS’leri birbirine bağlayarak ulusal bir
ağ kurdu. Zamanında Türkiye’nin önde gelen blog ağlarından Pilli Network ve Ekşi
Sözlüğün kurucuları da BBS’lerde ağ iletişimiyle tanışıp daha sonra internet döneminin önde gelen aktörleri haline gelmişlerdir.
Türkiye’ye internet1 erişimi altyapısının öncülü olarak Ege Üniversitesi aracılığıyla 1986’da kurulan TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları
Ağı)’dan bahsedilebilir. Bu ağ henüz internet olarak tanımlanmayıp geniş alan ağı
olarak Avrupa’daki EARN (European Academic and Research Network)/BITNET
(Because It’s Time Network) ağlarınaTürkiye’deki bazı üniversiteler ve akademik
kuruluşları ilişkilendiren bir ağ olarak ortaya çıkmıştır (Demirci, ty). Akgül (2014)
bu ilk yıllarda TÜVEKA ağından bahsederken DOST (Directory Of Scientists of
Turkey) adlı bir bilim insanları grubundan, 1990-91’de Bilkent Üniversitesi’nde kurulan bilserv ve GNU arşivinden, 1992’de Linux gibi açık kaynak işletim sistemlerinden haberdar olunmasından bahseder. Ancak “İlerleyen yıllarda bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kalması ve teknolojik açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başla1
Internet konusunda ilk çalışmalar (paket anahtarlamalı ağ) 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı’nda ARPANet’in kurulması ile yani askeri bir proje olarak başladı. Paket anahtarlamalı ağ aslında düşmanın erişmesini zorlaştırmak için yaratılan,
erişimin hiyerarşiye göre belirlendiği bir ağdı. Daha sonra aynı ağ üzerinde geliştirilen TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) protokolü, 1983 yılından itibaren ARPANet üzerinde kullanılmaya başlandı. İlk Internet omurga
ağının oluşturulması ise 1986 yılında NSFNet (National Science Foundation-Ulusal Bilim Vakfı) tarafından gerçekleştirildi. O
zamana kadar askeri amaçlar için kullanılan Internet’in halka açık hale gelmesi 1989 yılından sonra oldu; 1990 Haziran’ında
TCP/IP’nin ilk kullanıldığı ağ olan ARPANet’in kullanımdan kaldırılmasına rağmen bu ağın yerini ABD , Avrupa, Japonya ve
Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar (backbone) aldı. TCP/IP protokolü ve Internet 90’lı yıllardan
itibaren büyük bir ivme kazandı. Internet’in ticari anlamdaki gelişimi ise 1991 yılından itibaren oldu. Bu yazıda daha önce
yaptığım bir kaynak taramasını (Saka, 2014) esas aldım. Atınç Gürçay ve Ali Mert Gürbüz’e kaynak araştırmasındaki katkıl arından dolayı teşekkür ederim.
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ması üzerine, 1991 yılı sonlarına doğru ODTÜ ve TÜBİTAK, internet teknolojilerini
kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi yönünde bir proje başlatmışlardır. Bu çerçevede
ilk deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında Hollanda’ya yapılmış;PTT’ye 1992
yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben, 12 Nisan 1993’de de 64 Kbps
kapasiteli kiralık hat ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki
yönlendiriciler kullanılarak, ABD’de NSFNet (National Science Foundation Network)’e TCP/IP protokolu üzerinden Türkiye’nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir.”
Bu ilk bağlantının tarihi Türkiye’de internetin doğum günü olarak kabul edilip,
ülke çapında etkinliklerle iki hafta süren İnternet Haftası adı altında kutlanmaktadır.
64kbit/san hızında olan ilk hat uzun bir süre Türkiye’nin internete tek çıkışı olmuştur. 1993-96 yılları arasında birçok üniversite de ODTÜ üzerinden çoğu X.25/leased
line vb şeklindeki bağlantılarla internete bağlanmışlardır. Bu üniversitelerin
başlıcaları, İstanbul’dan İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi, Ankara’dan Bilkent, Gazi ve
Hacettepe Üniversiteleri olarak sayılabilir.
MTA, TT, DİE gibi bazı kamu kuruluşları da yine ODTÜ üzerinden internet erişimine sahip olmuşlardır. Bunları ise bazı özel kuruluşlar takip etmiş, sonradan bazıları özel internet servisleri haline gelmişlerdir. Bu arada Tübitak da TR-NET çatısı

altında, aynı dönemde, servis.net.tr ve servis2.net.tr servis sağlayıcılarında bir kullanıcı numarası üzerinden dial-up türü bağlantılarla bazı özel kuruluşlar ve özel şahıslara internet hizmeti vermeye çalışmıştır (Sosyal Medya Türkiye, 2010).
1995 Mart’ında TUVAKA ağının topolojisi: Kaynak: Özgit, A., K. Çagiltay, and
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E. Taner, Turkish Internet (TR-NET): Policies for Organizational Framework and
Funding, 30 April 1995. (May 29, 1999).
Bu arada Türkiye’nin ilk internet siteleri ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi’nin web
siteleri başı çekmek üzere ortaya çıkmaya başlamıştır. Demirci (2012) ilk siteleri
şöyle sıralıyor:
“1994′te Ege Üniversitesi, 1995 Eylül’ünde Bilkent Üniversitesi, yine aynı yıl
Kasım ayında Boğaziçi Üniversitesi ve 1996 Şubat′ında da İstanbul Teknik Üniversitesi bağlantıları gerçekleştirildi. 1993 yılında ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi web
sitesi oluşturdular. Bu web siteleri Türkiye’ deki ilk web siteleridir. 1994 yılında çıkarılan yasa ile bu alandaki tek yetkili Türk Telekom oldu. Özel hizmetlerin sağlanmasını da Türk Telekom düzenleyecekti. Bu tarihten sonra internet hesapları kurumsal olarak satışa sunuldu. Bu dönemde, ilk internet dergisi CISN (Computing &
Information Services Newsletter) adıyla yayın hayatına başladı. Bu dergi ODTÜ tarafından düzenleniyordu. 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında ODTÜ internet tabanlı
öğrenci kayıt sistemini uyguladı. 1998′de Öğrenci Bilgi Sistemi’ne dönüştürüldü.
1995′ te TR-Net kuruldu ve bu ilk internet servis sağlayıcımızdı. ÖSYM sınav sonuçları ve seçim sonuçları ilk defa 1995′ te internet üzerinden açıklandı. Bu işlemde
ODTÜ sunucuları kullanıldı.”
İnternet bağlantısının vatandaşlara açılması 1996’da başlayacaktır. Aynı yıl TÜBİTAKULAKBİM’i (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)oluşturdu. Bu merkez
kurduğu ULAKNET ağıyla bilgi hizmeti veriyordu. 1998 senesinde ise Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı İnternet Üst Kurulu kuruldu. Daha sonraki yıllarda ismi değiştirildi ve İnternet Kurulu olarak işlevini yerine getirmeye devam etti (Demirci, 2012).
1997 yılının sonlarına gelindiğinde tahminlere göre Türkiye’de internet servis sağlayıcılar üzerinden internet servisi alan ve internet erişimi olan ticari şirket sayısı
10.000’e, internete bağlı bilgisayar sayısı ise 30.000’e ulaşmıştı. 1994’te yaşanan
kriz ortamı internetin gelişimini yavaşlatmış, 1996’da yaşanan tıkanmayı protesto
için “İnterneti öldürmeyin!” sanal mitingi yapılmıştır.
Wolcott (1999) Türkiye’de internetin yayılmasında cep telefonu piyasasının oynadığı role dikkat çeker. Piyasanın büyüklüğü öncelikle kapasitesi artan, esnek ve
çoğu durumda bir moda göstergesi olan yeni iletişim teknolojilerine Türkiye nüfusunun ilgisini gösteriyor. İkinci olarak, varolan şirketlerin rekabetçiliği ve teknolojik
yetkinliği daha ileri teknolojilere de entegre olabileceklerini gösteriyor. Böylece kablosuz internet erişiminin yaygınlaşmasına giden yol açılıyor. Wolcott 1999’da Türkiye piyasasında cep telefonu erişimi veren GSM şirketleriyle ile internet sağlayıcılığı
piyasasının büyümesini öngörüyordu ki bu da sonraki yıllarda büyük ölçüde gerçekleşti.
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Akgül’e göre 2001 başka bir dönem noktası olarak görülebilir. 2001 İstanbul Bienalinde dijital kültürün etkilerinin fazlasıyla görüldüğü bir etkinlik olacaktı. EAvrupave Bilişim şurası süreci, 2002’de E-devlet çalışmalarıyla devam etmiştir.
2003-2004 ADSL bağlantıları başlamış, aynı yıl Türk Telekom’un (TT) fiili tekeli
sona ermiştir. 2005’te Bilgi Toplumu stratejisi ihale edilmiş, 2006’te TT özelleşmiş
ama 2006 yılı itibarıyla E-devlet kapısı hala açılmamış durumdadır. Akgül (2014)
internet erişiminin yayılması sürecinde sansür uygulamalarının olumsuz etkilerini
özellikle belirtir. 5651 nolu internet yasası çıkmasına rağmen bu yasa dışında
wordpress, alibaba.com,groups.google.com engellemeleri devam etmiştir.
Yeni toplumsal örgütlenme biçimleri
Henüz ticarileşme gelişime hâkim olmamışken ve sansür bu kadar yoğun bir hale
gelmemişken internetin katkıda bulunduğu alanların başında yeni toplumsal örgütlenme biçimleri gelmiş olabilir. Burada özellikle de internet sayesinde var olabilen
ya da yeni boyutlar kazanan bazı örgütlenmelerden de burada bahsetmek gerekir
(Uyanık, 2015).
Evren Hoşgör’ün 2001’de yayınlanan bir çalışması, daha 1999’da Marmara Bölgesi’nde yaşanan büyük deprem sırasında yurttaşların interneti yardımlaşma ve koordinasyon amacıyla nasıl kullandığına işaret ediyordu. 1990 ortalarında Ankara
merkezli Körotonomedya kolektifi deneyimsel yeni medya ve video sanatı alanında
öncü işler yapmış, Ulus Baker’in kolektif içindeki çalışmaları da önemli bir teorik
kaynak haline gelmiştir. İnternet okuryazarlığının gelişiminde ve İnternet dışındaki
alanlarda örgütlenmelerde önemli rol oynayan projelerin başında Ekşi Sözlük gelir.
Üzerinde en çok çalışma yapılmış sitelerden biri olmasına rağmen etnografik çalışma
yapılma ihtiyacı sürmektedir. Hem buraya yönelik sansürleme girişimleri (Kurban &
Sözeri, 2011; Doğu, Ziraman & Ziraman, 2009; Herdağdelen, Aygün & Bingöl,
2005; Soylu, 2009), hem de kullanıcılara sağladığı üretim ve organizasyonel araçlar
açısından incelenmeye değer bir mecradır.
Ekşi Sözlük bir bakıma Türkçe Wikipedia’nın da öncülü olmuştu. Wikipedia’nın
Türkçe versiyonu 2003’te başladı ve 5 yılda 100,000’den fazla madde hazırlandı.
2010 yılı itibarıyla Türkçe içeriğe katkında bulunan kullanıcı sayısı 250,000 civarına
ulaşmıştı. Bu arada ilk Türkçe Linux tabanlı işletim sistemi Pardus ise 2007’te sunuldu. Pardus hala Türkiye’den çıkmış en büyük ölçekli açık kaynak projesidir.
2000’lerin başı Türkiye internet hayatını etkileyecek başka bazı projelerinde çıkış
zamanı oldu. Nihayet Icimdesin (nihayeticimdesin.com) çağdaş sanat çevrelerinin ilk
haberleşme forumlarından biriydi. İnternet kültürünün, dijital sanat ve açık kaynak
hareketinin yayılmasında Hafif.org, Bildirgec.org, Ucantekme.com, ve
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FazlaMesai.net siteleri de önemli rol oynamıştır. Tekno kültür üzerine yorumlar yayınlayan Düğümküme blogu ise 2005’te yayına başlamıştı.
Özellikle Ekşi Sözlük’te madde sildirme şeklinde sivil sansür girişimleri ve bunların sonuçları dikkate değerdir. Son zamanlarda Meltem Banko ve Yusuf Yerkel’in
kendileriyle ilgili maddeleri sildirme girişimleri yerli Streisand Etkisi örnekleri olarak da görülebilir. Diğer Sözlük klonları da, özellikle İnci Sözlük, kolektif organizasyon ve üretim açısından dikkate değer ürünler vermiştir. Örneğin İnci Sözlük kökenli
taraftar hareketi Boz Baykuşlar’ın oluşumuyla ilgili Sayan (2013)’a bakılabilir. Ancak sözlükler dışında da farklı işlevleriyle özgün internet projelerini göz ardı etmemek gerekir. Örneğin kendini bir politik sosyal ağ olarak tanımlayan Democratus
aldığı yatırımlarla Türkiye dışına da açılmaya hazırlanıyordu. Bir ağ merkezli olmayıp ağlar arasında örgütlenmelere örnek olarak futbol taraftarları dünyası (Talimciler,
2013), öğrenci hareketleri (Aydemir, 2013), çoğunlukla Facebook üzerinden Genç
Siviller örgütlenmesi (Emre, 2013), İstanbul merkezli bir Şaman örgütlenmesi (Kunt,
2014), Roman vatandaşların örgütlenmesi (Akkaya, 2015), Alevi örgütlenmeleri
(Akarçay, 2015), sosyalist feminist örgütlenmeler (Yanıkkaya, 2015) vatandaşların
seçim düzensizliklerini takip edebilecekleri platformlar yaratmak (Özer, 2013), kitle
kaynak temelli anayasa yazımı (http://acikanayasa.wikispaces.com) örnek gösterilebilir.
İnternet, bireylerin anonim ya da “gerçek” kimlikleriyle toplumsal roller alabileceği fırsatlar da sunar (Şahan, 2014). Müzisyen olarak pek de itibarlı bir kariyer geçirmedikten sonra Atilla Taşsiyasi yorumlarıyla Twitter üzerinden bir tür kamusal
önder haline gelebilmiştir. Bir tür sızıntı kaynağı olan anonim Fuat Avni de gündem
belirleyici bir konum kazanabilmiştir. Aslında ilk internet fenomenlerinden birinin
(İnternet Mahir) görüldüğü bir ülke olarak Türkiye’nin bu konumu da çok şaşırtıcı
olmayabilir. Bloglama ve benzer bireysel web siteleri deneyimi görece daha sınırlı
kalırken mikroblogging ve genel olarak sosyal medya olarak tanımlanabilecek sosyal
ağlar üzerinden bazı yıldız kullanıcıların çıkışına şahit olundu. Bir taraftan
Youtube’da Atilla Atasever gibi kitsch performanslar ortaya çıkarken, öte yandan da
gazeteciler, köşe yazarları ve politikacıların Twitter performansları dikkat çekti.
Başka bir açı da yeni ve eski medya arasındaki transferlerdir. Twitter fenomeni olarak başlayıp bir gazetede köşe yazarı olmak, ya da kitap yayınlamak alışır pratikler
haline gelmiştir (Erbaş, 2011). Ece Temelkuran, Banu Güven, Can Dündar gibi siyasi iktidara karşı daha muhalif bir duruş sergileyen gazeteciler de mecralar arasında
dolaşarak yayınlarını sürdürmektedirler. Cüneyt Özdemir ve Ahmet Hakan gibi gazeteciler ise varolan medya üretimlerine sosyal ağ performanslarıyla yeni boyutlar ve
izleyiciler katmıştır. Siyasi arenada ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih
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Gökçek Twitter hesabı üzerinden siyasi iletişime yeni boyutlar katmıştır. Yine
Twitter üzerinden bir milyondan fazla takipçi kazanan popüler müzik sanatçısı Hilal
Cebeci hesabı üzerinden reklam ajansı açmıştır (hilalcebecireklam.com, 2013).
Dijital aktivizm ve siyasi mücadele alanı olarak sosyal medya, internet erişiminin
hemen başlarında, 1996’da ilk “sanal miting”in yapıldığı görülür. İnternet erişimindeki kısıtlamalarla ilgili yapılan bu mitinge katılanların görüşleri şu sayfada kaydedilmiştir:
http://web.inet-tr.org.tr/Kamp/sanal/duvar.htmlhttp://web.inettr.org.tr/Kamp/sanal/duvar.html
http://web.inet-tr.org.tr/Kamp/sanal/duvar.html
Özellikle tabandan dijital imkânlar kullanılarak yükselen siyasi mücadeleyi tanımlamakta kullanılabilecek dijital aktivizm Gezi Parkı olayları sırasında altın çağını
yaşamıştır. Bununla birlikte bu alanda sayılabilecek daha birçok olay ve Türkiye’den
kaynaklanan bir dijital aktivizm geleneğinden bahsedilebilir.
Internet özgürlüğünün savunulması bağlamında 15 Mayıs 2011’de yapılan “İnternetime Dokunma” yürüyüşü (2015) bazı bakımlardan Gezi Olaylarının öncülü bile
sayılabilir.Sansüre Sansür, Netdaş, Korsan Parti Türkiye çevrelerinin bu yürüyüşün
organize edilmesinde önemli payı vardır. İnternet aktivistlerini bile şaşırtan sayıda
bir katılımla gerçekleşen eylemde, Güvenli İnternet adı altında merkezi internet uygulamasına geçilmesi protesto edilmiştir. 20 bin internet kullanıcısının çoğu hayatlarında ilk defa bir sokak gösterisine katılmış, sloganların çoğu bilindik partizan içeriğin ötesinde olarak ve internet üzerinden örgütlenme sonucunda ortaya çıkmıştı.
Toplumsal örgütlenme bağlamında 2011 Van depremi sonrasındaki insanı yardım
koordinasyonu güzel bir örnek olabilir (bkz. Zincir, 2013). İnceoğlu ve Çoban derlemesi (2015) de aktivizm ve İnternet kullanımı üzerine Türkiye’den yapılan en son
beyin fırtınalarından biri sayılabilir (ayrıca bkz. Çoban, 2014). Kürt merkezli dijital
aktivizm çalışmalarının azlığı da dikkat çekicidir. Bu bakımdan bir istisna olarak
Çelik B (2015) sayılabilir.
2011’den önce de yaratıcılık boyutuyla yurtdışındaki internet kullanıcılarının da
dikkatini çeken eylemler gerçekleşmişti: Bobiler.org (Küçükerdoğan ve Yengin,
2012)’un sansürü protesto amaçlı olarak Google Haritaları üzerinden yaptığı sembolik yürüyüş, Second Life oyunu üzerinden gerçekleştirilen bir sendika eylemi (2009),
ya da blog yazarlarının sansürü protesto amacıyla kendi kendilerini sansür etmeleri
bunlara örnek verilebilir. Dijital aktivizm ile siber suçlar (Hawks ve Akser, 2010)
arasındaki gri alanlarda yer alan hacking faaliyetleri de görülmeye başladı (Genel
olarak Hack kültürü üzerine bkz. Keleş ve Sal, 2013 ve Akser, 2015). Hack grupları
RedHack (Uçkan, 2013, Yeğen, 2014, Turak, 2014, Yalçıntaş, 2014, Polat ve arka962
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daşları, 2013)) gibi sol ideolojiden, Ayyıldız Tim gibi milliyetçiliğe kadar uzanan
siyasi perspektifler doğrultusunda hareket ediyorlar. Vegan aktivizmi gibi geleneksel
olarak ideolojik olarak sayılamayacak aktivizm türleri de kendini dijital olarak ifade
etmeye başlamış durumdadır (Erben ve arkadaşları, 2016). Artan çalışmalara rağmen
Coleman’ın (2014) Anonymous üzerine yaptığı düzeyde bir etnografik çalışma henüz ortaya çıkmadı.Türkiye’nin internet özgürlüğü karnesinin kötüleşmesiyle
(Schenkkan, 2014) paralel olarak bu alanda çalışmaların da artması beklenebilir. Ayrıca dijital akvitizm üzerine kuramsal çalışmalar yapan Şener (2013)’in Türkiye’deki
dijital aktivizm tarihi üzerine yaptığı devam eden araştırması sonuçlandığında elimizde güzel bir kaynak olacaktır.
Özellikle anaakım siyasi mücadele alanı olarak internet iletişimine bakıldığında;
Doğu ve meslektaşları (2014) özellikle Gezi olayları sonrasında daha çok vurgulanmış olsa da, sosyal medyanın bir siyasi mücadele alanı haline gelişini 2011 genel
seçimlerinden başlatarak anlatır (burada Bayraktutan, G ve arkadaşlarının (2013)
2011 Türkiye Genel Seçimleri, Akdenizli ve Çetin (2015)’in 2014 Türkiye yerel seçimleri çalışmalarını da anmak gerekir). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ve kurmaylarının olumsuz söylemleri, ya da İnternet altyapısından da sorumlu yetkililerin her iki tarafa çekilebilecek argümanlarına rağmen partilerinin internet iletişimine yaptıkları yatırım arasındaki tezatlık ve buradan çıkan stratejik hamleler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yalnızca daha toplumsal odaklı örgütlenmeler
değil, yurttaşların kamusal alana müdahalesine olanak verel örgütlenmeler için de
internet bir odak haline geldi. Bu bağlamda sırf Facebook üzerinden ortaya çıkan
örgütlenmelere dair Toprak ve meslektaşlarına (2009) bakılabilir. Ayrıca kamusal
alan literatürüne bağlanabilecek Özçetin ve arkadaşları (2012)’nı da not düşelim.
Bir dönüm noktası olarak gezi parkı olayları
Dijital aktivizm ve siyasi mücadele bahsinde 2013 yılında meydana gelen Gezi
olaylarındaki internet kullanımına özellikle değinmek gereklidir.Türkiye’de, yurttaşların internet kullanımında dünya ortalamalarının üstünde olduğunu gösteriyor. Artan
yayınların yanında birçok kişisel görüşmede özellikle sosyal medyanın belirleyici bir
unsur olarak kabul edilişi bu olaylardan sonra görüldü. 2010 sonu ve 2012 ortalarına
kadar süren Arap Baharında sosyal medyaya atfedilen önem açısından kritikti ama
yine de çoğu akademisyen medyanın rolünü geri atma eğilimindeydi. Aslında genel
olarak medyanın bir kültürel öğe olarak geri plana itilişi ne yeni bir durum, ne de
Türkiye’ye özgüdür. Ama Türkiye’de, özellikle sosyal bilimler formasyonuna sahip
akademisyenler arasında sosyal medyadan duyulan şüphe ve sosyal medyayı akademik araştırma öznesi olarak kabul etmedeki çekingenlik devam ediyor olabilir. ÖrGazeteciler Cemiyeti
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neğin “Cultural Anthropology” dergisinin web sitesi için hazırlanan bir değerlendirme dosyasında (2013) tek bir yazı bile doğrudan sosyal medyayı tartışmıyordu.
Bununla birlikte hızla artan “Gezi Literatürü”nde sosyal medya ve genel olarak
dijital iletişimin rolüyle ilgili çalışmalar da artarak yer bulmaya başladı. Sezer ve
arkadaşları (2014) Gezi Parkı örneği üzerinden kamusal alan inşasına işaret eder.
Arda (2014) bir direniş iletişimi oluşturmada kullanılan görsellerin viralleşmesinde,
Emre ve arkadaşları (2014) ise protesto biçimi olarak mizahın kullanımında sosyal
medyanın rolünü belirtir.
Demirhan (2014) ise özellikle Twitter’ın bir siyasi katılım aracı olarak işleyişini
ve alternatif bir medyaya dönüşünü anlatırken kullanım pratiklerini listelemekle
etnografik ipuçları vermektedir. Hafdell (2014) de alternatif medya vurgusu yaptıktan sonra aktivistlerin kullanım pratikleri üzerinden sosyal medyanın potansiyellerini
ve kısıtlarını değerlendir. Genç (2013) ise alternatif medya yerine yurttaş gazeteciliğinin yükselişini vurgular ki bu kavramsallaştırma internet nüfuzunun derinleşmesiyle daha çok kullanılır olmuştur. Zittrain ve meslektaşları (2014) da, dünya genelinde
yurttaş medyalarının gelişimini incelerken Türkiye’deki hem yükselişe hem de siyasi
baskıya dikkat çeker. Saka (2015) ise Gezi direnişi sırasındaki yurttaş gazeteciliği
kolektiflerinin enformasyon doğrulama sürecini bakar.
Genç (2014) başka bir çalışmasında daha da özel bir vaka üzerine giderek iktidar
partisinin muhalefete karşı oluşturduğu “Twitter Ordusu”na dikkat çeker. Besim Can
Zırh (2012)’ın “Taammüden Trolleme”şeklinde ifade ettiği ileride de bahsedilecek
siyasi trolleme başlıbaşına bir çalışma alanı haline gelecektir. Bu arada “big data”
(büyük veri) analizine dair çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüfekçi (2014)’nin
çeşitli sosyal hareketler karşılaştırmasında Gezi Parkı Olayları da yer alırken, daha
da spesifik bir vaka çalışmasında Gökçe ve arkadaşları (2014) çevrimiçi alanda kamuoyu liderlerini tespit etmeye çalışmış, Gezi olayları sırasında yaralanıp hayatını
kaybeden Berkin Elvan cenazesi sırasında üretilen Twitter mesajlarını incelemişlerdir.
Yine başka bir kalitatif çalışmada Varnalı ve Görgülü (2015) Gezi Parkı Olayları
esnasındaki siyasi katılım ifadelerini sosyal etki perspektifiyle incelemiştir.Sorkun
(2014) ise Gezi öncesi ve sonrasında otoritelerin internet üzerindeki kontrol ve düzenlemelerine bakmıştır.
Ticari kullanımın başlaması
1997 ortalarından itibaren ticari kullanım işaretleri ortaya çıkmış, birçok banka
kişisel bankacılık servisi vermeye başladığı görülmüştür. 1997 sonlarına doğru ise
bazı popüler alışveriş merkezleri internet üzerinden alışveriş imkânları sunmaya baş964
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lamıştır. 1996 sonlarından itibaren günlük gazete ve dergi de internet sitelerini faaliyete geçirmeye başlar. İnternet bağlantı hızının düşük olmasına rağmen internet üzerinden radyo ve TV yayımcılığı da bu tarihlerde denenmeye başlar. 1990’lar sonu ve
2000’lerin başında da Türkiye dijital kültürünü derinden etkileyecek Ekşi Sözlük
(kuruluş: 14.02.1999), sahibinden.com, itiraf.com, siber alem.com (kuruluş:
17.04.1998), kahkaha.com (kuruluş: 08.10.1998), Mynet (kuruluş: 08.03.1999)
veyonja.com(kuruluş: 08.10.1998) gibi sitelerin kuruluşuna şahit olundu.
İnternetin ticarileşmesi yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada görülen bir eğilim.
İlk zamanlarda Habermas’ın kamusal alan rüyasını gerçekleştirecek bir mecra olarak
görülen yeni medyanın (Dağsalgüler & Saka, 2007)tıpkı geleneksel medya gibi büyük sermaye ve ulus devletlerin müdahaleleriyle dönüştüğünü görüyoruz. Yine de
İnternet’in yapısı sayesinde henüz bir tekel durumundan bahsetmek zordur. En çok
ziyaret edilen siteler ana akım gazetelerin siteleri olsa bile, sıradan ama aktif kullanıcılar ülke gündemine Ekşi Sözlük, Bobiler, Twitter TT’ler üzerinden müdahale etmeyi sürdürebiliyor, sosyal ağ ve bloglar (Atikkan & Tunç, 2011) sayesinde seslerini
duyurabiliyorlar. Açık Kaynak hareketi (Sunal, 2013) Türkiye merkezli yazılım
üretmede sönük kalsa da, bu yazılımlar da kapalı kaynaklı dev ticari yapılara karşı
alternatif olmayı sürdürüyor (Gözükeleş, 2004).Hem e-ticaret siteleri, hem geleneksel büyük sermayenin yatırımları, uluslararası işbirlikleri, buradaki artan iş gücü,
sermaye ve emek ilişkileri hem de aktif internet kullanıcılarıyla bunlar arasındaki
ilişkiler, dönüşüme uğrayan emek pratikleri (Terranova, 2000), yeni medya döneminde yoksulluk (Ergül ve arkadaşları, 2015), THY grevi gibi işçi eylemlerinin sosyal medya yansıması (Uygun, 2015), hakları ve ilişkileri, halkla ilişkiler (Ustakara,
2014; Uzunoğlu ve arkadaşları, 2015), reklam (Gündüz, U ve Nilüfer Pembecioğlu,
2014), itibar yönetimi (Çiftçi-De, 2013), kurumsal bloglar (Bıçakçı, 2015)gibi alanlar dikkat çekiyor. Bu alanda iki etnografik sayılabilecek çalışma yakın zamanlarda
yayınlandı: Kadayıfçı, E. (2015)’nın mühendislik pratiğinin dönüşümü ve Ökten, A.
ve E. Seçkin (2015)’in çağrı merkezleri üzerine olan çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu arada dijital pazarlama altında burada anamayacağım kadar büyük bir literatür oluşmuş durumdadır.
Ahlaki panik söylemlerinin odağında olan oyun sektörü de kayda geçmelidir
(çevrimiçi oyun ve kapitalizm ilişkisi üzerine Ülger, 2015). Özellikle internetle kaynaştıktan sonra büyüyen ve daha 2012’de 200 milyon dolarlık bir sektör haline gelen
oyun sektörü hem ticari hem de yaratıcı çalışmalar bakımından dikkat çekiyor.
Bu arada sıradan vatandaşlar ya da sivil toplum kuruluşlarının aktör olduğu toplumsal oluşumlar ve bir dijital ekonomi gelişiyor. Yeni medya düzeni öncesinde belirli bir durağanlığın sağlandığı sınıf ve kültürel yapılanmanın dönüşümünün hızlanGazeteciler Cemiyeti
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dığı görülebilir (Jenkins, 2006). Daha çok ifade özgürlüğünün engellenmesi bağlamında dikkatimizi çeken İnternet sansürünün hızla büyüyen dijital ekonomi için de
bir engel olduğu görülebilir (cnbc.com, 2013). Yeni İnternet kanunuyla yasal bir zemine kavuşturulan kısıtlamalar bir taraftan dijital ekonomiyi etkilerken (Google
Analytics’e dayanan ölçümlemelerin bir süre kullanılamaması, hosting gibi unsurların yurtdışına kayması, startup’ların artan çekingenliği, varolan bazı yerli İnternet
girişimlerinin Türkiye dışına taşınmayı düşünmesi gibi (hürriyet.com.tr, 2014) sonuçlar doğabiliyor.
Bu arada 2016 başı itibarıyla yapılan bir araştırmada bir önceki ay çevrimiçi alışveriş yapan vatandaşların Türkiye’deki oranı yüzde 45 olarak belirleniştir.
Eğitim alanında internet
Devletin eğitim alanına müdahalesi de bu başlıkta yer alabilir. Aslında yeni medyanın potansiyeline dair yayınlar ilk zamanlardan beri vardır (Altun & Altun, 2000;
Karasar, 2004; Odabaş, 2003; Ergün, 1998; Erkunt & Akpınar, 2002) ama kurumlaşma ve nüfuzun artışı son birkaç yıla denk gelir. Devlet tarafından başlatılan Fatih
Projesi başlı başına bir araştırma konusudur (Usluel, Kalaycı, Bilgiç & Uslu, 2011).
Proje, 2012-2013 akademik yılında aktif olarak yürürlüğe girdi, ancak projenin işleyişi ve içeriğine dair bilgi eksikliği sürmektedir. Ayrıca öğrencilere tablet dağıtımının ve Fatih projesiyle entegrasyonun etnografik hikâyelerini dinlemek aydınlatıcı
olacaktır.
Gündelik hayatta sıkça gündeme gelen “dijital yerliler”, “X, Y, Z kuşağı” gibi tanımlamalar hem eğitimle, hem siyasi alanla hem de ticari alanla ilişkilendirilebilir.
Kuşak kavramının kendisi sosyolojik analize muhtaçtır (Kuşak bazlı nostalji kurgulamalarında yeni medyanın rolüne dair bkz. (Lüküslü, 2015). Bir kategori olarak öğrencilerle ilgili de birçok çalışma yapılabilir (öğrencilerin cep telefonu kullanım pratikleri üzerine bkz, Saran et al, 2009). Tabi diğer önemli bir aktör olan öğretmenler
de (Akkoyunlu, B.2002; Aybek, B. 2007) ihmal edilemez.
Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla öğrenciler arasında yapılacak çalışmalara da ihtiyaç vardır. Geleneksel müfredatın içine de yeni medyanın sızmaya başladığını görüyoruz. Uzaktan eğitim konsepti uzun süredir hayatımızda olsa da, eğitim
sürecinin doğasını değiştirmeye yönelik çabaların daha başında olduğumuz söylenebilir. Bu bağlamda Saka (2015b)’nın çalışması yüksek öğrenime yeni medya entegrasyonunda trans media, yakınsama ve oyunsallaştırma kavramsallaştırmalarını yarı
etnografik biçimde inceliyor.
Bir hukuki mücadele alanı olarak internet
İnternet erişiminin başladığı ilk yıllardan itibaren en çok öne çıkan alanlardan biri
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bilişim hukuku olabilir. İnternet’in Türkiye’ye girişinden beri siyasi iktidar ve yargı
otoriteleri tercihlerini daha çok internet erişimini kısıtlama yönünde kullanıyor (Akdeniz & Altıparmak, 2008). Erişim kısıtlaması yanında Güvenli İnternet gibi girişim
ve filtrelemeler, devlet eliyle merkezileşme olarak görülmektedir. Merkezileşme
5651 no.lu İnternet yasasıyla başlamış, yasanın güncellenmesiyle derinleşmiştir. Engellemelere karşı açılan davalar başlı başına bir yazının konusu olabilir. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak Playboy.com, Blogger gibi sitelerin kapatılmasına karşı
açtıkları davaları kazanmışlar, daha sonra Twitter yasağını Anayasa mahkemesine
taşıyarak olumlu bir sonuç almışlardır (BBC, 2014). Aynı öğretim üyeleri Twitter’a
ihtar göndererek Türkiye bazlı engellemelerine karşı uyarıda da bulunmuşlardır.
Engelliweb.com verilerine göre engellenmiş site sayısı Eylül 2016 itibarıyla
112,000’i geçmiş durumdadır.
Türkiye’de “Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi” amacıyla kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ona bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) son internet yasası düzenlemesiyle bazı rolleri değişse bile internet düzenlemesinde hayati öneme sahip iki kurumdu. 2016 yazındaki darbe girişiminden sonra
TİB kapatılmış, BTK tek yetkili kurum haline gelmiştir. Özerk bir yapıya sahip oldukları iddia edilse de bu kurumların siyasi iktidarla ilişkileri ve bunların internet
özgürlüğüyle olan ilişkisine bakılmalıdır. Sivil toplum alanında sayılabilecek bazı
kurumlar da internet düzenlemeleri ve engellemelerinde rol almışlardır. MÜYAP’ın
agresif sayılabilecek telif hakları baskısı sonucunda Blogger gibi büyük bir blog platformunun bile bir süre erişimi engellenmiştir (Koroglu & Tingoy, 2001). Bakılabilecek başka bir boyut ise e-devlet uygulamaları olabilir. Yurttaşların hizmet alımını
kolaylaştırabilecek uygulamalar dışında “dijital gözetim” olarak adlandırılabilecek
MERNIS ve benzeri yurttaşlar üzerindeki dijital uygulamaları ortaya çıkmıştır.
Binark’ın (2012) editörlüğünde çıkan bir derleme bu alanda önemli bir giriş oldu.
Etnografik örneklerle desteklenecek sonraki çalışmalar bu alanda önemli bir boşluğu
dolduracaktır. Mustafa Akgül’ün öncülüğünde gerçekleşen İnternet konferanslarına
dikkat çekilmelidir. Bu konferanslar akademik, bürokratik ve özel girişimlerin buluştuğu nadir etkinliklerden biridir. Konferanslardaki yıldan yılda yapılan sunumlar ve
ağırlıklı temalar kurumsal gündemlerle ilgili fikirler verebilir (i-net.org.tr, 2015).
Yerel yönetimler gibi vatandaşların kamu kurumlarıyla karşılaşma anlarına (Karlı,
2014) dair yapılabilecek çok çalışma vardır. Hukuki konularında ileride daha da çok
gündeme geleceği başka bir alan ise internetin “karanlık yanları” olarak tarif edilebilecek alanlarla ilgilidir:
Gazeteciler Cemiyeti
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İnternetin karanlık yanları
Arap Baharı öncesinde yayımlanan, Morozov’un The Net Delusion adlı eseri
(Morozov, 2011) yeni medyanın emperyalist amaçlar doğrultusunda kullanılması, bir
gözetim aracı haline gelmesi, sahte bir aktivizm ve faillik hissi yaratması gibi eleştirilerde kullanılan başucu kitabı haline geldi. Arap Baharı ile bunun etkisi bir miktar
kırılsa da, Edward Snowden ifşaatları (Greenwald, 2014) sonrasında küresel düzeyde
dijital gözetim bir sorunsal olarak daha çok gündeme gelmeye başladı. Türkiye’de bu
konuda üzerine güzel bir çalışma 2011’de yayınlanmıştı (Binark ve arkadaşları,
2012). 2014 İnternet kanunundaki düzenlemeler ile dijital gözetimin derinleştirilmesi
ve yasal bir zemine oturtulması sıkça haber konusu oldu. Bu bağlamda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
İnternet’in olumsuz getirileri bağlamında “Karanlık tarafla” ilgili Türkiye’den çıkan çalışmalarda yukarıda bahsedilen dijital gözetimden çok nefret söylemi incelemeleri ağırlık kazanır.
Bu konuda Binark (2010) ve İnceoğlu (2012) özellikle öne çıkar. Dirini (2010),
İnceoğlu ve Sözeri (2012), Aygül (2010), Başural (2014) da örnek çalışmalar olarak
gösterilebilir. İnternet üzerinde Türkiye’de nefret söylemlerinin en kitlesel şekilde
görüldüğü durumlardan biri 2011 Van Depremi olmuştu. Ne yazık ki sonraki dönemlerde yeni medyanın nefret söylemlerini yaymada kullanılması olağanlaştı. Nefret
suçlarının çeşitliliği ve biçimleri üzerine Alternatif Bilişim Derneği’nin 2013 raporuna bakılabilir (alternatifbilisim.org, 2014).
İnternet kaynaklı iletişimlerin karanlık yüzleri bunlarla sınırlı değil elbette. Hem
siber zorbalık (Erdur-Baker ve Kavşut 2007) alanı, hem de bilişim hukuku içinde yer
alabilecek kimlik hırsızlığı gibi konular yakın gelecekte kullanıcıların gündemine
daha çok gelecek. Ayrıca özellikle Balyoz Davasıyla gündeme gelen dijital delil sorunsalını da belirtmek gerekir.
Ana akım medya - Yeni medya karşılaşmaları
Gezi Parkı olaylarının en büyük kazanımlarından birisi, yurttaş gazeteciliğinin
(Alankuş, 2009; Duran, 2003; Cangöz, 2003; Aydoğan, 2012; Çevikel, 2011) ana
akım bir kavrama dönüşmesi olabilir. Çeşitli biçimleri Türkiye’de zaten gerçekleşiyordu ama yurttaş gazeteciliğinin kitleselleşmesi ve ana akım medya kuruluşlarınca
da kısmen benimsenmesi son dönemde gerçekleşti. Avadar (2014)’ın gazetecilerin
Twitter kullanımına dair çalışması (benzer bir başka çalışma için bkz. Akdenizli,
B.(2015b)hem geleneksel medyanın yeni medya kullanımına başlaması hem de yurttaş gazeteciliği pratikleriyle karşılaşması açısından dikkate değerdir (ayrıca bkz.
Arar, 2014; Değirmencioğlu, 2014).
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Türkiye’de internet yayınına ilk geçen gazete 2 Aralık 1995’te Zaman olmuş, onu
19 Mayıs 1996 Turkish Daily News izlemiştir. (Gürcan, 1999). Bununla birlikte Doğuş Grubu ve Doğan Medya Grubunun internet merkezli medyalar üzerine ana akım
medyada yapılan yatırımlara ve girişimlere öncülük ettiklerini, ama şu anda dijital
kaynaklara yatırım yapmayan bir medya holdingi düşünmenin de mümkün olmadığını belirtmek gerekir.
Yeni Medya Düzeni Konferansı (2011) etkinliğiyle Doğuş Grubu internet dünyasının yıldızlarını Türkiye’ye getirmiş, entelektüel zeminde de aktif internet kullanıcılarıyla temasını sürdürmeye çalışmıştı. Ancak kurumsal müdahaleler şeklinde gerçekleşen karşılaşmalar aktif kullanıcıların eleştirilerini de beraberinde getirmişti.
Medya holdingleri internet tabanlı iletişim teknolojilerine daha sıcak baksa da buyurgan üslupları ya da geleneksel iş modeli perspektifleriyle yatırım yapmaları, özellikle üst düzey yöneticilerle ortalama internet kullanıcı arasındaki gerilimin devamına yol açıyor.
Anadolu Ajansı gibi kamu kuruluşlarının da patronaj ilişkilerinin yeni medya
yansıma açısından Irak (2015)’a bakılabilir. Geleneksel reyting bakışıyla yayından
kaldırılmak üzereyken sosyal medyadaki hayranlarının yoğun kampanyaları sonucunda devam kararı alınan Behzat Ç ya Leyla ile Mecnun dizileri bu gerilimli karşılaşmalara olumlu bir örnek gösterilebilir. Daha sonra Behzat Ç hayranları bu sefer de
RTÜK kararlarına karşı diziyi savunma kampanyası başlatmıştı. Özellikle TV sektöründe sosyal medya entegrasyonu ile trans medya anlatım (Evans, 2011) biçimlerinin
artışı, yeni reyting ölçümleme arayışları (Kırık ve Domaç, 2014) vb bu alanda daha
fazla araştırma ihtiyacı doğurmaktadır.
İnternetin yükselişi yeni medya holdinglerini, en azından medyada yeni güç odaklarını doğurabilir. Geleneksel medyacı Ufuk Güldemir’in performansı bu alanda ilk
örneklerden olabilir: Haber sitesi olarak başlattığı Habertürkdaha sonra bir televizyon kanalı ve gazeteye de dönüştü ve nihai olarak büyük medya gruplarından Ciner
Grubu tarafından satın alındı (Sözeri, 2015). Öte yandan geleneksel medyaya dönüşmeyip internet üzerinden büyük bir ticari medya kuruluşuna dönüşen
EnSonHaber gibi örnekler de var. 1996’da yayına başlayan ve yalnızca internet üzerinden yayın yapan gazeteci Ahmet Tezcan’ın Dördüncü Kuvvet Medya sitesi de ilk
dönemlerin önemli örneklerinden biri olabilir (Karaduman, 2002, s. 184).
Bu haber sitesi 2012 Bahar aylarında geleneksel medyanın duyurmadığı Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın ameliyatını ilk duyuran site olarak dikkati çekmişti. Özellikle Gezi olaylarıyla birlikte iktidar yanlısı yayın yaparak geleneksel medyadan daha
işlevsel rol oynadı. Ajans tarzı haber yayınlayan Haberler.com da bu alanda sayılabilecek başka bir örnek. Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan onedio.com, Diken,
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T24 ve son olarak gazeteci Ruşen Çakır’ın Medyascope TV’si de medya sektörünün
önemli yeni aktörlerine örnekler teşkil ediyor.
Olumlu örneklere rağmen gazetecilik için yeni iş modelleri arayışı önümüzdeki
yıllarda daha da hayati bir rol alacak.
Sonuç
TÜİK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine dayanarak oluşturulan bilgilere göre 2015 yılı itibarıyla
Türkiye’de internet abonesi sayısı 48,617,291’dir. İnternet erişim imkânına sahip
hanelerin oranı yüzde 69,5’a ulaşmışken 16-74 yaş grubu İnternet kullanımına bakıldığında Erkek vatandaşların yüzde 65,8’i, kadın vatandaşların ise yüzde 46,1’i 2015
itibarıyla internet erişimine sahip durumdadır. Ülkere göre yapılan bir internet
penetrasyon oranlamasında ise Türkiye’deki internet penetrasyonu yüzde 58 olarak
belirtilmiştir. 2016 Ocak ayı itibarıyla günlük saat bazlı internet kullanımı verilerine
göre Türkiye’de 16-64 yaş arası vatandaşların internet başında geçirdiği vakit dizüstü
bilgisayarlarda 4,2 saat, mobil cihazlarda ise ortalama 2,6 saati bulmaktadır. Her ülkedeki en aktif sosyal ağ bağlamında aktif kullanıcı sayısının nüfusa oranlamasına
bakıldığında (dünya ortalaması yüzde 31) Türkiye oranının yüzde 43’tür (Mobil kullanım oranlarında ise dünya ortalaması yüzde 27, Türkiye yüzde 45’tir). Tüm bu istatistikler Türkiye’de internet kullanımının birçok alanda dünya ülkeleri ortalamasının
üstünde olduğuna işaret ediyor. Yine de istatistiklerin anlamlı hale gelebilmesi yukarıda bahsedilen belli başlı alanlarla ilgili derinlemesine yapılacak çalışmalara bağlı.
Örneğin kadın ve erkek kullanıcılar arasında erişim oranı farklılığı ilk dönem internet
çalışmalarında sıkça vurgulanan dijital bölünme kavramsallaştırılmasını yeniden düşünmemizi gerektirir. Yaygın ADSL altyapısı ve mobilleşme sayesinde erişim yerine
internet okuryazarlığı oranı toplumsal cinsiyet ve bölgesel farklılıklar etkisiyle de
daha önemli bir bölünme faktörü haline gelmiş olabilir. Bu çok katmanlı yapı sıradan
vatandaşların ve sivil toplumun katkılarıyla çok çeşitli ürünler verebiliyor ama öte
yandan sansür denebilecek boyutta kısıtlayıcı müdahaleler ve söylemler, bu katmanlılığın üstünü örtebiliyor.
İstatistikleri anlamlandırmak için daha etnografik çalışmalar yapmak da anlamlandırmayı artıracaktır. Özellikle ahlaki panik dalgalarının sıklıkla hedefi olan İnternet kafelerle ilgili bir çalışma (Binark ve meslektaşları, 2009) saha çalışması açısından erken güzel örneklerden biri olmuştur. Çalışmada gençlerin internet erişimi ve
kafelerin sosyal boyutu ele alınmış ve aslında gençler için nasıl faydalı ortamlar haline gelebildiğine işaret edilmiştir. EU Kids Online araştırmasının Türkiye ayağı
(Livingstone, 2010) övgüye değer bir titizlikle yapılmıştır ama hane halkı internet
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kullanımı, ebeveynler ve çocukları arasında yeni medya kullanım pratikleri antropolojik verilerle daha da zenginleştirilebilir.
İnternet incelemelerini zenginleştirecek bir araştırma problematiği de hem İnternet karşıtı söylemleri hem de ortaya çıkan İnternet pratiklerini anlamlandırmak için
kullanılan retorik dil olabilir. Ahlaki panik söylemleri olağan şüpheli olarak sıkça
karşımıza çıkacak. Yukarıda da belirtildiği üzere İnternet ve ahlaki panik bağlamında
ilk hedef noktalarından biri internet kafeler olmuştu.Hrant Dinksuikastından sonra
iktidar suçu kafelere atmış ve bu “suçlu yetiştiren yerlerin 24 saat kapalı devre televizyon (closed circuit television) kaydı yapmasını ve filtre sistemi kullanmasını zorunlu hale getirmişti. Güvenli internet dayatmasında yalnızca İnternet hakkındaki
değil, daha kapsamlı bir aile değerleri söyleminin varlığını da gözardı etmemek gerekir (Odabaşı, H. Kabakçı, I.& Çoklar, A. 2007). Bazı durumlarda İnternet sansürüne destek sırf otoriteler tarafından değil de bu söylemden etkilenen vatandaşlar tarafından da yapılıyor. Son yıllarda “bağımlılık” korkusu da bir ahlaki panik dalgası
olarak yükseldi. Otoritelerin de düzenledikleri etkinliklerle destek verdiği İnternet/sosyal medya bağımlılığı çerçevesinde çocuklarla ebeveynler ve daha başka katmanlar arasında ne gibi ilişkilerin gelişeceği görülecek. Bir yandan da Foucaultcu
analizleri hatırlatan bir hastalık tanımlaması süreci izliyor olacağız.
Öte yandan 20. yüzyıl başındaki antropolojik armağanlaşma literatürünün
(Mauss, 2002), ya da E.P. Thompson (1971)’ın moral ekonomi kavramının Açık
Kaynak hareketiyle (Sunal, 2013) yeniden gündeme gelmesi (ilkini tartışmaya açanlar arasında Kelty, 2008, ikincisinde ise Jenkins ve Green, 2013sayılabilir)gibi Türkiye düşünce tarihinde yer etmiş bazı sorunsallaştırmaları da yeni medya bağlamında
yeniden düşünebiliriz (Kavramsal bir hazırlık olarak Saka, 2015c). Hatta böyle bir
yeniden düşünmeye öncülük etmek gerekir. Böyle bir kavramsal denemeye örnek
olarak da Ogan ve Cagiltay (2006) verilebilir. Türkiye’de internetin yaygınlaştığı ilk
dönemlerde önemli bir rol oynayan itiraf.com sitesinin kullanıcılarıyla yaptıkları çalışmada çevrimiçi itiraf etme pratikleriyle kültürel kodlar arasında bağlantılar kurulmaya çalışılmıştır.
Türkiye’de internetin tarihiyle ilgili bu denemeyi bitirirken internet temelli iletişimin yakın zamanda yoğunlaşacağı alanlardan bazılarını sıralamak isterim: E-ticaret
(Özmen, 2003; Marangoz & Saltık, 2012) ve dijital gelişmelerle ilişkilendirilen girişimcilik söylemi; hızla artan mobilleşme (Ünal, 2012) ve giyilebilir teknolojiler;
nesnelerin interneti (Kalafatoğlu, 2015), “büyük veri” ve veri madenciliği (Vahaplar,
Alper ve İnceoğlu, 2001), kitle-fonlamanın (Yeğen, 2015) da ötesinde yeni ödeme
biçimleri.
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734241
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http://www.beyaztarih.com/makale/internetin-turkiyede-22-yillikseruvenihttp://www.beyaztarih.com/makale/internetin-turkiyede-22-yillik-seruveni
Bazı gazete kupürlerine ODTÜ arşivinden de ulaşılabilir:
http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/belge.phphttp://www.internetarsivi.metu.edu.tr/belge.php
http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/kupur.phphttp://www.internetarsivi.metu.edu.tr/kupur.php
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Yerel gazeteleri birleştirme politikası
Erzurum örneği - beşinci yılında bir değerlendirme1
Mehmet Işık - Şakir Eşitti

A

KP hükümeti yerel basının nitelik ve etkinliğinin artırılması amacıyla 2012
yılında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Basın İlan Kurumu’nun
(BİK)teşvikleriyle Erzurum’da gazeteleri birleşmeye teşvik etti. Uygulama üzerinden
beş yıl geçti. Sonuçlarını gözden geçirmekte yarar var.2
Anadolu’da ilk Türkçe gazetenin yayınlandığı il olan Erzurum’da Osmanlı döneminden itibaren canlı bir yerel basın bulunmaktadır. 1 Ekim 2010’da BİK Erzurum
Şubesi’nin kurulması, yerel basında bazı yapısal değişikliklerin yaşanmasına sebep
olmuştur. Sayfa sayısı ve baskı adetleri konusunda BİK’in koyduğu yeni standartlar
yerel basında değişimin tetikleyicisi olmuştur. Yeni standartların uygulamaya konması için tanınan bir yıllık geçiş süresinin dolmasıyla birlikte yeni standartları karşılamakta zorlanan yerel basın, BİK’nun birleşme politikasına sıcak bakmak zorunda
kalmıştır.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’un da destek
verdiği birleşme, 16 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşmiş ve yayımlanmakta olan 16
gazete, dört gazete çatısı altında birleşmiştir.
Böylece Albayrak, Dava, Doğudan Doğan Güneş, Erzurum, Göktürk, Haber Doğu, Kurtuluş, Manşet, Olaylara Yorum, Sıla ve Ufuk 2000 gazetelerinin, 16 Ocak
2012 tarihli dilekçeleri ile resmî ilân yayınlama hakkından feragat ederek, üçerli
gruplar halinde Doğu Ekspres (Şubat 2012’de adını Erzurum Hâkimiyet olarak değiştirmiş ve Mart 2013’te Pusula tarafından satın alınmıştır), Milletin Sesi, Palandöken
ve Yeni Kuşak’ın katılmaları ile gazete sayısı dörde düşmüştür (Işık ve Eşitti, 2014:
61-62). Geçen beş yıllık süreçte birleşen gazete patronları arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle ilan alan gazetelerin ortaklık yapıları ve Milletin Sesi dışındakilerin
isimleri değişmiştir.
Birleşme sonrasında Erzurum basınının görünümü şu şekilde değişmiştir:
1
“Ocak 2012 Gazete Birleşmelerinin Erzurum Basının Gelişim Süreci İçerisindeki Yeri ve Önemi” İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi S. 47, s. 51-74 makalenin gözden geçirilmiş biçimi.
2
Çalışmanın örneklemi birleşme faaliyetlerinde bulunan gazetelerden oluşmaktadır. Çalışmada anlamlı veriler elde edebilmek adına birleşme yoluna giden gazeteler biçim ve içerik yönünden incelenmiş, BİK yetkilileri ve gazete sahipleri ile mül akatlar gerçekleştirilmiştir.
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Doğu Ekspres çatısı altında birleşenler
Doğu Ekspres çatısı altında toplanan Manşet, Albayrak ve Sıla’nın sahipleri Kar
Medya Yay.Org. Tic. San.Ltd.Şti’ni kurarak Yaşar Çelik’i yetkili tayin etmiş ve ilan
haklarını devretmişlerdir. 17 Şubat 2012 tarihinde Doğu Ekspres adının Erzurum
Hâkimiyet olarak değiştirilmesiyle birlikte 1950’li yıllardan bu yana yayın hayatına
devam etmekte olan Doğu Ekspres ve Albayrak, basın alanından çekilmiştir (Işık ve
Eşitti, 2014: 62).
Doğu Ekspres (Şubat 2012’de Erzurum Hâkimiyet, 11 Mart 2013’de Pusula)
Doğu Ekspres 1957 yılında Şinasi Ünal tarafından kurulmuş ve 1991 yılında
Öztürk Akyurt tarafından satın alınmıştır. Günlük olarak 12 sayfa ve 2,4 m2 olarak
çıkan gazetenin ortalama aylık tirajı 2010 yılında 11.000, abone sayısı ise 280 civarındayken, 2011 yılında ortalama tiraj 6500’e inmiştir. Her ne kadar birleşme Doğu
Ekspres çatısı altında gerçekleşmişse de Doğu Ekspres adı korunamamış, 10 Şubat
2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren adı Erzurum
Hâkimiyet olarak değiştirilmiştir. Bir yıl kadar bu isimle yayımlandıktan sonra 5
Mart 2013’de isim hakkıyla birlikte Pusula’ya devredilmiştir (Işık ve Eşitti, 2014:
62).
Pusula
“Doğu’nun İlk ve Tek Bölge Gazetesi” sloganı ile 11 Mart 2013 tarihinde yayın
hayatına başlamış ve bir yılın sonunda 100 binin üzerinde tiraja ulaşmayı başarmıştır.Erzurum merkezli bölge gazetesi olan Pusula’nın imtiyaz sahibi, Pusula Gazetecilik Basın Yayın Hizmetleri Matbaacılık San. Tic. A.Ş adına Kenan Güneş, genel koordinatör Sevda Güneş, genel yayın yönetmeni Salih Tekin, sorumlu yazı işleri müdürü Cihat İncesu’dur.
BİK’in internet sitesi3 verilerine göre Şubat 2014’te aylık tirajı 101.000 olan Pusula’nın4 (BİK, 2014), ortalama aylık tirajı 2014 yılında 41.818, 2015 yılında 33.082,
2016 yılında 33.582 olarak gerçekleşmiştir. Gazetede 22’si üniversite mezunu (dokuzu iletişim fakültesi mezunu) olmak üzere toplam 39 kişi çalışmakta olup bu sayıya Pusula matbaasında çalışanlar da dâhildir. Bunların 21’i basın sigortalısı 12’si sarı
basın kartı sahibidir. Gazetenin web ofset matbaası teknolojik olarak oldukça iyi seviyede cihazlarla donatılmış olup Erzurum’da yayımlanan tüm yerel gazeteler ile
Erzincan, Artvin, Van, Gümüşhane gibi illerde yayımlanan yerel gazete ve dergilerin
3
BİK, kendi ifadesiyle “görülen lüzum üzerine” 19 Kasım 2014 sonra gazetelerin aylık tiraj raporlarını yayımlamamaya
başlamıştır.
4
BİK’in gazetelerin tiraj raporlarını internet sitesinden yayımladığı dönemde Pusula’nın Şubat 2014 tarihindeki aylık tirajı
101.000 olarak görünmekteydi. Ancak BİK, 2016 yılında yaptığımız başvuruya 27.12.2016 tarihinde verdiği yanıtta Şubat 2014
yılı aylık tirajını 43.764 olarak bildirmiştir.
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birçoğu bu matbaada basılmaktadır. Matbaanın Erzurum yerel basının baskı kalitesindeki gözle görünen iyileşmeye önemli katkısı olduğu değerlendirilmektedir.
Pusula kâğıt kalitesi ve içeriği bakımından ulusal gazeteler düzeyindedir. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Cihat İncesu ile 2.1.2017 tarihinde yaptığımız görüşmede İncesu, Pusula’yı ulusal düzeyde yayın yapan bir gazete haline getirmeyi planladıklarını ancak artan terör olayları sebebiyle bunu bir süreliğine ertelediklerini ve
kademeli olarak gelişme stratejisi izlemeye karar verdiklerini, bu çerçevede ilk hedeflerinin Doğu Karadeniz bölgesine açılmak olduğunu ifade etmiştir. Doğu Anadolu
gibi okuma yazma oranının Türkiye genelinin oldukça altında olan bir bölgede gazete çıkarmanın zor ve riskli bir iş olduğunu anlatan İncesu, terör olaylarının ve bölgede farklı kültürel özelliklere sahip vatandaşların yaşamakta olmasının faaliyetlerini
zorlaştırdığını, bazı il ve ilçelerde gazete dağıtmalarının engellendiğini ancak bütün
bu zorluklara rağmen kısa zamanda elde ettikleri başarıyı dört yıldır sürdürmeyi başardıklarını belirtmiştir. İncesu en önemli projelerinden birisinin de Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi ulusal gazeteleri Pusula matbaasında basmak olduğunu, bunun için
yaptıkları girişimlerden bazı sonuçlar almaya başladıklarını, bu yıl Sabah ve Milliyet’ in bazı eklerini Pusula matbaasında bastıklarını ifade etmiştir.
Halen “Doğu’nun Tek Bölge Gazetesi” sloganı ile çıkan gazete, Erzurum, Erzincan, Van, Kars, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Iğdır, Hakkâri, Muş, Bingöl, Bitlis, Bayburt
illerinde dağıtılmaktadır.
Albayrak
Genellikle karıştırılmakla birlikte Kurtuluş Savaşı döneminde yayımlanan
Albayrak ile ismi dışında herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 1950 yılından sonra
Hakikat adını alan Aziziye Postası ile gazetecilik hayatına başlayan Hürrem Tutar
tarafından, eski Albayrak’ın adını yaşatmak için 1960 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Kurucusu Hürrem Tutar’ın ölümünden sonra oğulları Talip ve A. Galip Tutar
tarafından çıkarılan Albayrak (Mora, 2002: 126), 1 Ağustos 2007 tarihinde Nusret
Burak Özsoy’a satılmıştır (Işık ve Eşitti, 2014: 63).
Günlük olarak sekiz sayfa ve 1,6 m2 ebatlarında çıkan gazetenin aylık ortalama
tirajı 2010 yılında 7.000, abone sayısı ise 200 civarındayken, 2011 yılında ortalama
tiraj 6.000’e gerilemiştir. 16 Ocak 2012’de Doğu Ekspresgazetesi çatısı altında gerçekleşen birleşmede yer alan Albayrak, yayın hayatına sadece internet gazetesi olarak devam etmektedir (Işık ve Eşitti, 2014: 63). “Milli Mücadeleden Bugüne
Albayrak” sloganını kullanan Albayrak gazetesi internet sitesi, seyrek güncellenmekte ve gündemi takip edememektedir.
Manşet
Manşet 29 Aralık 1996 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği Mehmet Aydın
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tarafından üstlenilmiştir. Günlük olarak altı sayfa ve 1,2 m2 ebatlarında çıkan gazetenin aylık tirajı 2010 yılında ortalama 7.900 iken 2011 yılında 6.500’e gerilemiştir.
Abone sayısı ise 50 olan gazete birleşmeyle birlikte yayın hayatına son vermiştir
(Işık ve Eşitti, 2014: 63).
Sıla
Sıla 2 Temmuz 2001 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği Yaşar Çelik tarafından üstlenilmiştir. Sekiz sayfa ve 1,6 m2 olarak çıkan gazetenin aylık tirajı 2010
ve 2011 yıllarında ortalama 7.200 olarak gerçekleşmiştir. Abone sayısı 20 olan gazete birleşmeyle birlikte yayın hayatına son vermiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 63).
Milletin Sesi çatısı altında birleşenler
Haber Doğu, Olaylara Yorum ve Dava gazeteleri, Milletin Sesi adı altında birleşerek Erzurum Birleşik Medya Basın Yayın Dağıtım Reklamcılık İnş. Taah. Tic.
San. Ltd. Şti’ni kurmuşlardır. Bu şirkete, satılan gazetelerin sahipleri ortak olup imtiyaz sahibi olarak Elif Akcı atanmıştır (Işık ve Eşitti, 2014: 63). Bir süre sonra ortaklar arasında ayrılanlar olmuş, onların yerini yeni ortaklar almıştır.
Milletin Sesi
2 Temmuz 1956 yılında Kemal Alyanak ve üç arkadaşı tarafından kurulmuştur.
Arkadaşlarının ayrılmasıyla tek kalan Kemal Alyanak, 2000 yılındaki ölümüne kadar
gazeteyi çıkarmaya devam etmiştir. Onun ölümünden sonra gazeteyi oğulları çıkarmaya başlamıştır. Liberal yayıncılık anlayışını ilke edinen, olaylara tarafsız bakış
açısı ile yaklaşmaya çalışan gazetenin hedef kitlesi Erzurum halkıdır. İhalelerle ilgili
ilanları takip eden ticari kesim ve yerel günlük haberleri okumak isteyen okur kesimi
olmak üzere iki tür okuru bulunan Milletin Sesi, sayfalarında günlük ilanların dışında, haber niteliği taşıyan olaylar, siyaset, ekonomi gibi farklı konulara yer vermektedir (Mora, 2002:129-130).
Pusula matbaasında basılan gazetenin imtiyaz sahibi Erzurum Birleşik Medya
Basın Yayın Dağıtım Reklamcılık İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti’ni adına Metin Barlak
olup, diğer ortakları Yaşar Çelik ve Tuba Kırıcı Karakaya’dır. Tuba Kırıcı Karakaya
aynı zamanda gazetenin sorumlu yazı işleri müdürüdür. Milletin Sesi birleşme sonrasında faaliyetlerine ortaklı olarak devam eden tek gazete durumundadır. Diğer gazetelerde hisseler zamanla bir ortak elinde toplanmış ya da tamamen bir başkasına satılmıştır. Gazetenin tüm ortakları, birleşme öncesinde de gazete sahibi olan kişilerdir.
“Erzurum’un Gazetesi” mottosu ile çıkan Milletin Sesi Polat Dağıtım Limited
Şirketi tarafından dağıtılmaktadır.Sekiz sayfa ve 2,4 m2 olarak çıkan gazetenin aylık
tirajı 2010 yılında ortalama 9.100 iken 2011 yılında ortalama 6.600’e gerilemiş 2012
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yılındaki birleşme sonrasında ise 13.800 çıkmıştır. Bu tarihten sonra gazetenin tirajında önemli bir değişim gözlenmemiş olup 2014 yılında 14.429, 2015 yılında
13.176, 2016 yılında 13.146 şeklinde gerçekleşmiştir.
2014 yılına kadar Göktürk Gazete Basım Yayım Hizmetleri matbaasında basılan
gazetenin bu dönemde baskı kalitesi oldukça düşükken, bu tarihten sonra Pusula
matbaasında basılmaya başlamış ve baskı kalitesi yükselmiştir. Baskı kalitesindeki
yükselişin içeriğe yansıdığını söylemek ise oldukça zordur.
Haber Doğu
Haber Doğu 15 Ağustos 2002 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği İpekyolu
Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şirketi adına Mutalip Akçı tarafından üstlenilmiştir. Sekiz sayfa ve 1,6 m2 olarak çıkan gazetenin aylık tirajı 2010 ve 2011 yıllarında ortalama 6.800 olarak gerçekleşmiş olup, abone sayısı ise 25’tir. Birleşmeyle birlikte
yayın hayatına son vermiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 64).
Olaylara Yorum
Olaylara Yorum 24 Aralık 2006 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği Gamze
Kırıcı tarafından üstlenilmiştir. Altı sayfa ve 1,2 m2 olarak çıkan gazetenin aylık
tirajı 2010 yılında ortalama 7200, 2011 yıllarında 6.600 olarak gerçekleşmiş olup,
abone sayısı 30’dur. Birleşmeyle birlikte yayın hayatına son vermiştir (Işık ve Eşitti,
2014: 64).
Dava
Dava 2004 yılında kurulmuştur. Günlük olarak sekiz sayfa ve 1,6 m2 ebatlarında
çıkan gazetenin 2011 Aralık aylık tirajı 13.800 olarak gerçekleşmiş olup birleşmeyle
birlikte yayın hayatına son vermiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 64).
Yeni Kuşak çatısı altında birleşenler
Ufuk 2000, Göktürk ve Erzurum 16 Ocak 2012’de, Erzurum’un sahibi olan Modern Yayıncılık Matbuat Ticaret Ltd. Şti.’ne satılan Yeni Kuşak’ın çatısı altında birleşerek imtiyaz sahipliğine
Yeni Kuşak’ın sahibi Zafer Bağrıyanık’ı atamışlardır (Işık ve Eşitti, 2014: 64). Bir
Süre sonra ortaklık bozulmuş ve gazete Haziran 2014 tarihinden itibaren Günebakış
adıyla çıkmaya başlamıştır.
Günebakış
Künyesinde ilk sayısı 5 Haziran 2001’de çıktığı belirtilen Günebakış belirlenemeyen bir tarihte yayınlarına ara verdiğinden gazete birleşmelerinde yer almamıştır
Yeni Kuşak çatısında birleşen gazete patronlarının bazı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılması sonrasında Haziran 2014 tarihinde işadamı Taner Tugay’a satılmış ve Erzurum’un ilan hakkı olan dört gazetesinden birisi olarak yeniden yayın hayatına başla986

Gazeteciler Cemiyeti

Yerel gazeteleri birleştirme politikası

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

mıştır.
“Halkın ve Haklının Yanında” sloganıyla çıkan gazetenin imtiyaz sahibi Modern
Yayıncılık Matbaa Tic. Ltd. Şirketi adına Taner Tugay, genel yayın yönetmeni Ayhan Kara ve yazı işleri müdürü Mahmut Akdağ’dır. Pusula Matbaasında basılan gazetenin dağıtımı Polat Dağıtım Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Gazete 12
sayfa 2,4 m2 olarak çıkmakta olup ortalama aylık tirajı 2014 yılında 15.481 iken
2015 yılında 14.086’ya, 2016 yılında ise13.579’a düşmüştür.
Yeni Kuşak
Yeni Kuşak 2001 yılında Zafer Bağrıyanık tarafından kurulmuştur. Birleşme sonrasında Göktürk Gazete Basım Yayım Hizmetleri matbaasında basılmaya başlanan
gazetenin 2014 yılında sorumlu yazı işleri müdürü Yücel Akbaş, genel yayın yönetmeni Mahmut Akdağ’dır. Daha önce 6 sayfa ve 1,2 m2 olarak çıkan gazete birleşme
sonrasında 12 sayfa ve 2,4 m2 olarak çıkmaya başlamıştır (Işık ve Eşitti, 2014: 64).
Polat Dağıtım Limited Şirketi tarafından dağıtılan Yeni Kuşak’ın aylık tirajı 2010
ve 2011 yıllarında ortalama 7.500 olarak gerçekleşmiş olup Şubat 2014 tirajı
20.150‘dir (BİK, 2014). Birleşmeden hemen sonra 27 Ocak 2013 tarihli Yönetim
Kurulu kararı ile 1 Şubat 2012’den geçerli olmak üzere adını Erzurum olarak değiştiren gazete, 1 Haziran 2012’de bir değişikliğe daha giderek tekrar Yeni Kuşak adını
almıştır (Işık ve Eşitti, 2014: 64). “Hakk’ın Halkın Haklının Yanında” sloganı ile
çıkmakta olan gazete, ortaklar arasında çıkan sorunlar sebebiyle Haziran 2014’te iş
adamı Taner Tugay’a satılmıştır. Zafer Bağrıyanık’ın isim hakkından vazgeçmemesi
üzerine basılı gazetenin adı Günebakış olarak değişmiş; Yeni Kuşak ise internet gazetesi halini almıştır. Yeni Kuşak, yayın hayatına Zafer Bağrıyanık yönetiminde bir
internet gazetesi olarak devam etmektedir.
Ufuk 2000
3 Temmuz 2001 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği Gülsen Demir tarafından üstlenilmiştir. Sekiz sayfa ve 1,6 m2 olarak çıkan gazetenin aylık tirajı 2010 yılında ortalama 7800 olarak gerçekleşmiştir. Yayımlandığı dönemde abone sayısı 50
olan gazete birleşmeyle birlikte yayın hayatına son vermiştir (Işık ve Eşitti, 2014:
65).
Göktürk
Göktürk 8 Kasım 2004 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği Yücel Akbaş tarafından üstlenilmiştir. Günlük olarak sekiz sayfa ve 1,6 m2 olarak çıkan gazetenin
aylık tirajı 2010 ve 2011 yıllarında ortalama 7.200 olarak gerçekleşmiştir. Yayımlandığı dönemde abone sayısı 40 olan gazete birleşmeyle birlikte yayın hayatına son
vermiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 65).
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Erzurum
Erzurum 8 Haziran 1992 tarihinde farklı mesleklerden altı arkadaş tarafından kurulmuş olup imtiyaz sahipliği Modern Yayıncılık Matbuat Tic. Ltd. Şirketi adına önce Ömer Abuşoğlu, 2010 yılından itibaren de İbrahim Aydemir tarafından üstlenilmiştir. Gazeteden ayrılan dört kişi 1994 yılında Palandöken’i kurmuştur. Önceleri
haftalık olarak yayınlanan gazete daha sonra günlük olarak çıkmaya başlamıştır (Işık
ve Eşitti, 2014: 64).
Aylık ortalama tirajı 2010 yılında 9.100, abone sayısı ise 70 civarındayken, 2011
yılında ortalama tiraj 14.000’e çıkmıştır.16 Ocak 2012’de Yeni Kuşak çatısı altında
gerçekleşen birleşmede yer alan gazete, yayın hayatına sadece internet gazetesi olarak “İnternetin İlk Yerel Gazetesi: Erzurum” sloganı ile devam etmektedir (Işık ve
Eşitti, 2014: 65). Ulusal haberler yerine Erzurum ve çevresine ilişkin yerel haberler
vermeyi tercih eden Erzurum’un imtiyaz sahibi Mert Yayıncılık ve Tanıtım Ltd. Şirketi, genel yayın yönetmeni Ayhan Kara, genel yayın koordinatörü Yusuf
Kocabeyoğlu, yazı işleri müdürü Recep Dağ’dır.
Palandöken Çatısı Altında Birleşenler
Palandöken, Doğu’dan Doğan Güneş, Kurtuluş ve Zafer 2012 yılında Palandöken çatısı altında birleşerek Erzurum Gazetecilik A.Ş.’yi kurmuşlar ve imtiyaz sahipliğine Palandöken’in sahibi Mehmet Şener’i atamışlardır. Ancak çıkan anlaşmazlıklar neticesinde Doğu’dan Doğan Güneş’in eski sahibi Reşat Çakır; Zafer, Kurtuluş
ve Palandöken’in hisseleri ile resmi ilan haklarını satın alarak Yenigün’ü kurmuş ve
1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren bu isimle yayımlamaya başlamıştır. Palandöken ise
resmi ilan hakkı olmaksızın eski sahipleri tarafından çıkarılmaya devam edilmiştir
(Işık ve Eşitti, 2014: 65).
Palandöken
Palandöken 16 Mayıs 1994 tarihinde Erzurum’dan ayrılan dört arkadaş tarafından
kurulmuş olup imtiyaz sahibi, Erzurum Gazetecilik A.Ş adına Mehmet Şener’dir. 14
sayfa ve 2,4 m2 olarak yayımlanmaktadır. Özellikle Erzurum esnafına yönelik haberler yapan gazete, “Anadolu’nun Zirvesi Erzurum’un Gazetesi” sloganı çıkmaktadır.
Pusula matbaasında basılan gazetenin, genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü Ramazan Karataş’tır. YAYSAT tarafından dağıtılan Palandöken’in ilan
hakkı olmadığı için tiraj durumu BİK kayıtlarında yer almamaktadır.Erzurum Valiliği kayıtlarına göre 2016 yılında günlük ortalama tirajı 1500 olan gazetenin abone
sayısı 1.000 civarındadır. Genel yayın yönetmeni Ramazan Karataş, 3 Ocak 2016
tarihinde yaptığımız görüşmede yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle 9 Ocak 2016
tarihinden itibaren gazetenin haftalık olarak yayınlanmaya başlayacağını söylemiştir.
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Ramazan Karataş bu görüşmede gazete birleşmelerinin Erzurum basınını olumlu etkilediğini, gazetelerin ofis ve idari maliyetlerini azalttığını, bunun sonucunda bütün
gazetelerin baskı kalitesinin yükseldiğini, BİK’in koyduğu kriterler sayesinde kuralsızlığın hâkim olduğu Erzurum basınına bir düzen geldiğini, ayrıca gerçekte gazeteci
olmayıp basın sigortalısı olarak çalışıyor görünen kişilerin alanı terk etmek zorunda
kaldığını ifade etmiştir.
Doğudan Doğan Güneş
Doğudan Doğan Güneş20 Aralık 2004 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliği
aileden gazeteci Reşat Çakır tarafından üstlenilmiştir. 12 sayfa ve 2,4 m2 olarak çıkan gazetenin aylık tirajı 2010 ve 2011 yıllarında ortalama 7.100 olarak gerçekleşmiştir. Abone sayısı ise 20 olan gazete, genellikle MHP ve Ülkücü harekete yakın
çizgide yayın yapmış ve birleşmeyle birlikte yayın hayatına son vermiştir. Birleşmeden kısa süre sonra diğer ortakların ilan haklarını alan Reşat Çakır, Mayıs 2012’den
itibaren Yenigün’ü çıkarmaya başlamıştır (Işık ve Eşitti, 2014: 66).
Kurtuluş
Kurtuluş 2004 yılında kurulmuş olup imtiyaz sahipliği İsmail Çakır tarafından
üstlenilmiştir. Günlük olarak 12 sayfa ve 2,4 m2 olarak çıkan gazetenin aylık tirajı
2011 Aralık ayında 14.260 olarak gerçekleşmiştir. “Erzurum’un Güçlü Sesi” sloganı
ile çıkan ve kendi matbaasında basılan gazete, Ekim 2011’de Hakkâri’de gerçekleşen
terör saldırısında 24 askerin şehit olmasına ilişkin tepkisini “24 şehidimiz var, başka
habere ne gerek var” diyerek tüm sayfalarını bu olaya ilişkin haberlere ayırmasıyla
dikkat çekmiştir. Milliyetçi çizgide yayın yapan Kurtuluş, Ocak 2012 birleşmesiyle
birlikte yayın hayatına son vermiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 66).
Zafer
Zafer1 Şubat 2000 tarihinde kurulmuş olup imtiyaz sahipliğini Zafer Form Ofset
Matbaacılık Sanayi Tic. Ltd. Şirketi adına Metin Barlak üstlenmiştir. 14 sayfa ve 2,4
m2 olarak çıkan gazetenin aylık tirajı 2010 ve 2011 yıllarında ortalama 7800 olarak
gerçekleşmiş olup, abone sayısı 50’dir. Birleşmeyle birlikte yayın hayatına son veren
gazete bir süre sonra yeniden yayınlanmaya başlamış (Işık ve Eşitti, 2014: 66) ancak
bir süre sonra tamamen kapanmıştır.
Yenigün
Güneş, Kurtuluş, Zafer ve Palandöken’in 2012 yılında birleşerek 16 Ocak 2013
tarihinden itibaren Palandöken adıyla yayımlanmaya başlanmasına karşın çıkan anlaşmazlıklar neticesinde Güneş’in eski sahibi Reşat Çakır’ın, Zafer ve Kurtuluş’un
hisseleri ile resmi ilan hakkını satın alması sonucunda kurulmuş ve 1 Mayıs 2013
tarihinde yayın hayatına başlamıştır. “Erzurum’un Yenigün”ü sloganıyla yayımlanan
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gazetenin, imtiyaz sahibi Yenigün Medya Gazetecilik Matbaa Reklam Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi adına Reşat Çakır, genel yayın yönetmeni Samet Özünal,
yazı işleri müdürü Musa Çakır’dır. Aileden gazeteci olan ve babası tarafından çıkarılan Hür Adalet, Aziziye ve Güneş gibi gazetelere ait geniş bir arşivi bulunan Reşat
Çakır, 27.11.2013 tarihinde kendisiyle yaptığımız görüşmede gazeteyi çıkarmaktaki
amacının Erzurum’u kaliteli bir gazeteye kavuşturmak olduğunu ifade etmiştir (Işık
ve Eşitti, 2014: 67). Reşat Çakır ile 2016 yılında tekrar görüşme talebinde bulunmamıza karşın yoğun olduğu gerekçesiyle talebimiz kabul edilmemiş, bu yüzden görüşme gerçekleştirilememiştir.
Pusula matbaasında basılan gazetenin dağıtımı, Polat Dağıtım Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Şubat 2014 tirajı 35.650 olan gazete (BİK, 2014) 2014 yılından bu yana tiraj kaybetmektedir. Gazetenin 2014 yılı ortalama aylık tirajı 24.756
iken, 2015 yılında 16760, 2016 yılında 16747 olarak gerçekleşmiştir.
Gazetelere ilişkin verilerin toplanması sırasında 2013 yılında yapılan görüşmelerde, görüşülenlerin büyük çoğunluğu gazete birleşmelerinin herhangi bir olumlu etkisi
olmadığını sadece gazete sayısını azalttığını söylemişti. Hatta yıllardır yerel gazetelere abone olan bir esnaf bu durumu şöyle özetlemişti: “Daha önce çok sayıda kalitesiz
gazete vardı, şimdi sadece altı tane kaldı. Bunların tek amacı para kazanmak. Haber
yapma gibi bir dertleri yok. Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi gazeteleri internetten tarayıp bir gün sonra haber yapıyorlar.Bu gazeteleri eskiden de şimdi de sadece ayıp olmasın diye alıyorum; yoksa aynı haberleri büyük gazetelerde bir gün önce okuyabilirsin” (Işık ve Eşitti, 2014: 67).
Geçen üç senede durumun fazla değişmediği, gazetelerin özel haber yerine ulusal
haber ajanslarından çektikleri haberleri tekrar yayınlamayı sürdürdükleri görülmüştür. Ayrıca başta yerel yönetimler olmak üzere Erzurum’da faaliyet yürüten kamu
kurumlarının ve büyük özel şirketlerin, basın bürolarını daha etkin kullanmaya başlaması sebebiyle gazetelerin bu bürolarca hazırlanan basın bültenlerinden gelen içeriği çoğu zaman hiçbir değişiklik yapmadan haberleştirme yoluna gittiği bulgulanmıştır. Görüşülenlerden eski bir gazeteci, Erzurum’da gazeteciliğin kalitesinin düştüğünü; bunda gazetelerin muhabir sayısını azaltması ve yeni eleman yetişmemesi yanında, kurum bültenlerinin aynen haber yapılmaya başlanmasının da büyük etkisi
olduğunu belirtmiştir. Aynı gazeteci bir kurumun basın ofisinde çalışan bir arkadaşının, basına verdiği bir bültende bilerek birkaç yazım hatası yaptığını ve söz konusu
hataların birisi dışında bütün gazetelerde aynen yer aldığını anlatmıştır. Bir başka
gazete çalışanı; gazetecilerin artık Bakan ziyareti gibi önemli etkinliklere dahi gitmez
olduğunu, haberlerinde çoğu zaman Valiliğin hazırladığı bülteni ve bu bültene eklenen fotoğrafları kullandıklarını, bu yüzden sadece haberlerin değil fotoğrafların dahi
990

Gazeteciler Cemiyeti

Yerel gazeteleri birleştirme politikası

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

tek tipleşmeye başladığını ifade etmiştir. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni ise
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in İstanbul’dan gelmesi sebebiyle
Belediye’nin Basın birimini mükemmel hale getirdiğini, onu Valilik vb. bütün kurumların örnek aldığını, haberlerin çoğu zaman basın birimleri tarafından haber yazım kurallarına uygun olarak kaleme alınarak hazır olarak gazetecilere teslim edildiğini, bu sayede Erzurum’da gazetecilerin işinin çok kolaylaştığını anlatarak bunu
Erzurum basını için olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtmiştir.
Daha önce yapılan görüşmelerde görüşülenler, birleşmenin herhangi bir olumlu
etkisi olmadığını, Albayrak, Doğu Ekspres gibi köklü gazetelerin kapanmasına yol
açtığını ve zaten tek sesli olan yerel gazetelerin aralarındaki küçük farklılıkları da
ortadan kaldırdığını ifade etmişlerdi. Aradan geçen üç yıllık süreçte bu anlamda da
bir değişim gözlenmemiş, tek seslilik daha da belirginleşirken iş adamlarının yerel
basındaki ağırlığı da artmış; Pusula gibi Günebakış da yine müteahhitlik işleriyle
uğraşan bir iş adamı tarafından satın alınmıştır. Türk basınında 1980 öncesinde başlayan ve sonrasında giderek hızlanan basın dışı sermayenin sektöre girmesi ve tekelleşme durumu (Tokgöz, 1992: 100), birleşme sonrasında aileden gazeteci olanların
patron koltuğunu iş adamlarına bırakması şeklinde Erzurum özelinde de yaşanmaya
başlamıştır. Palandöken’in haftalık bir gazeteye dönüşmesi ile birlikte dört gazeteden
ikisinin sektör dışından sermayenin eline geçtiği göz önüne alınırsa Erzurum basının,
birleşme sonrasında geçen beş yıl içerisinde az sayıda grup tarafından kontrol edilen
bir oligopol yapıya dönüştüğü söylenebilir.
Birleşmelerin gazetelerin kurumsallaşması anlamında bazı olumlu etkilerinin olduğu 2014 yılındaki araştırmamızın önemli sonuçları arasındaydı.Bu tarihte görüşülenler birleşme öncesinde gazetecilikle ilgisi olmayan kişilerin basın sigortalısı olmanın avantajlarından yararlanmaları için akraba gazete sahipleri tarafından çalışıyor
gösterildiğini, birleşme sonrasında bunların sayısının azaldığını anlatmışlardı. Gazetelerde gazeteci yerine akraba ya da tanıdık çalıştırma sorunun azalmakla birlikte
halen devam ettiği görülmüştür. Bununla birlikte Erzurum basının personel açısından
öncelikli sorununun, tanıdık çalıştırmadan çok düşük ücret olduğu değerlendirilmektedir. Düşük ücretler sebebiyle mevcut muhabirler işlerini isteksiz yapmakta, bu da
kaliteyi düşürmektedir.Ayrıca aynı gerekçe ile gençler muhabirlik işine yönelmemekte, yeni muhabirler yetişmemektedir. Görüşülenlerden birkaçı Erzurum’da nitelikli muhabir yetişmediğinden yakınmıştır.
Birleşme sonrasında en önemli değişim baskı kalitesinde yaşanmıştır.Bunda Pusula gazetesi modern web ofset matbaasının etkisi büyüktür. Günümüzde Erzurum’da yayınlanan bütün gazeteler bu matbaada renkli ve ofset baskı ile basılmaktaGazeteciler Cemiyeti
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dır. Ancak bu olumlu gelişme henüz içeriğe yansımış değildir. Gazetelerde fikri anlamla bir çeşitlenmeden ya da özel haber açısından bir zenginleşmeden söz etmek
mümkün değildir. Hâlbuki halkın yerel basından beklentisi ulusal basında göremediği, kendi sorunlarını da yansıtan özel haberler yapmasıdır.
Birleşmelerin okuyucu sayısı ve satış rakamlarına etkileri
Birleşme sonrasında tirajlarda Tablo-1 ve Tablo-2’den açıkça görüldüğü üzere
gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Gazetelerin Aralık 2011 toplam tirajı 209.7455
olarak gerçekleşirken birleşme sonrasında Ocak 2012’de toplam tiraj bir önceki ayın
üçte birine inerek 64.260 olmuştur. Bu eğilim sonraki aylarda da devam etmiş ve
ancak Pusula’nın Erzurum Hâkimiyet gazetesini satın almasından sonra Mayıs
2013’te 132.000 seviyelerine çıkabilmiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 68). Bununla birlikte
tirajlardaki düşme eğilimi 2014, 2015, 2016 yıllarında da devam etmiştir. Erzurum
gazetelerinin birleşmeden önceki ve sonraki yıllarına bakıldığında; 2010 yılında ortalama aylık tirajın 122.203, 2011 yılında 177.461, 2012 yılında 66.772, 2013 yılında
125.009, 2014 yılında 96.484, 2015 yılında 77.104, 2016 yılında 77.054 olduğu görülmüştür. Bu rakamların gazetelere göre dağılımına bakıldığında (Bkz. Tablo-2 ve
Tablo-3) bölge genelinde yayın yapan Pusula’nın diğerlerine göre iki kat daha fazla
tiraja sahip olduğu, Pusula dışındaki gazetelerin baskı sayısını BİK’in belirlediği en
düşük miktar olan, günlük ortalama 500 seviyesinde tuttuğu anlaşılmaktadır.
Tablolardaki tiraj raporlarından da açıkça anlaşıldığı gibi birleşme sonrasında gazete tirajlarında dolayısıyla okuyucu sayısında beklenen olumlu değişimin yaşanmadığını; tersine tirajlarda ve abone sayılarında önemli azalmalar yaşandığı bulgulanmıştır. Birleşme öncesinde aralarında Albayrak ve Doğu Ekspres gibi 1950’lerden bu
yana yayın yapan köklü gazeteler de bulunan 16 gazete ve her gazetenin bir hedef
kitlesi ve aboneleri varken bu durum birleşme sonrasında değişmiş, köklü gazetelerin
kapanması ile bazı okuyucular yerel gazete almaz hale gelmiştir. Birleşme öncesinde
ve sonrasında yayımlanan gazeteler içerisinde isimleri görülmeyen Yenigün ve
Günebakış’ın, kuruluş tarihlerini 1994 ve 2001 yılları olarak göstermesinde kendilerini köklü gazete olarak gösterme isteğinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. 2013
yılında gerçekleştirilen görüşmede bir okurun “Babam Albayrak gazetesi abonesiydi.
Vefat edince ben aboneliği devam ettirdim. Albayrak kapanınca başka gazeteye abone olmadım. Komşum Ahmet de benim gibi onun babası Doğu Ekspres abonesiydi, o
da yıllarca aynı aboneliği devam ettirdi. Şimdi o da hiçbir gazeteye abone değil”
(Işık ve Eşitti, 2014: 68) şeklindeki sözleri bu tespitimizi doğrulamaktadır.
5

Rakamın bu seviyede yüksek çıkmasının sebebi BİK’in tiraj vb. konulardaki yeni standartları sağlamaları için gazetelere
verdiği sürenin 1 Kasım 2011 tarihinde dolmuş olmasıdır.
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Yukarıda sunulan rakamlar, Valilik ve BİK kayıtlarından elde edilen resmi verilere; dolayısıyla da gazetelerin bu kurumlara bildirdikleri rakamlara dayanmaktadır.Bunların ne kadarının Erzurumlu okuyucular tarafından okunduğu ayrı bir araştırma konusudur. Nitekim tiraj raporları incelendiğinde birisi dışında bütün yerel gazetelerin ilan geliri alabilmek için BİK tarafından getirilen minimum standartları sağlama kaygısı içerisinde hareket ettikleri görülmektedir. Gazetelerin sattığının üzerinde baskı yaparak BİK standartlarını sağlamaya yönelmiş olabileceği tahmin edilmektedir.2013 yılında görüşme yapılan bir yerel basın çalışanı “Bu rakamlar birleşmeden
önce de şişirmeydi şimdi de şişirmedir. Her gazetenin ilan geliri alabilmesi için belli
sayıda basılması gerekir. İlan geliri alabilmek için fazla sayıda basılan gazetelerin,
büyük çoğunluğu ücretsiz dağıtılır ve kapağı bile açılmadan çöpe atılır. Erzurum’da
yerel gazeteleri okumak için alan kişi sayısı bir elin parmaklarından daha azdır.” diyerek yerel basının resmi baskı sayıları ile okunurluğu arasındaki çelişkiyi ortaya
koymuştur. Başka bir basın çalışanı ise bunun istisnası gibi görünen Pusula’nın da
benzer özellikler gösterdiğini “Pusula da diğerleri gibi. Tek farkı arkasındaki sermaye gücü ve devletten daha fazla ilan geliri alması. Yoksa o da okunmuyor” sözleriyle
ifade etmiştir (Işık ve Eşitti, 2014: 68). 2016 yılında yapılan görüşmelerde de görüşülenlerin birçoğu yerel gazetelerin okunmadığına ilişkin benzer bilgiler vermiş, bazıları ise yerel gazetelere sahiplerini ya da yöneticilerini tanıdıkları için ayıp olmasın
diye abone olduklarını söylemiştir.
Birleşmelerin ilan gelirlerine etkileri
Türkiye’de gazetelerin en önemli gelir kaynaklarından biri ya da en önemlisi ilan
ve reklam gelirleridir. Özellikle resmi ilanlar, çok uzun süre gazeteler için vazgeçilmez gelir kaynağı olmuştur. Bugün büyük basın için önemi görece azalmış görünse
de reklam pastasında yeterince pay alamayan küçük ve orta boy medya kuruluşları
için önemini korumakta; onların var kalmasına yardımcı olmaktadır (Alemdar ve
Dursun, 1999: 195). Bu anlamıyla resmi ilan gelirleri, yerel basın için de halen başlıca gelir kaynağıdır ve resmi ilan gelirleri olmaksızın ne Erzurum gazetelerinin ne de
diğer yerel gazetelerin ayakta kalması neredeyse mümkün değildir. Nitekim 2012
yılında resmi ilan hakkını diğer gazetelere devreden Palandöken, beş yıl bile dolmadan kapanma sürecine girmiş ve 9 Ocak 2017 tarihinden itibaren haftalık olarak çıkmaya başlamıştır.
Birleşme sonrasında Erzurum’da yayımlanan gazete sayısı oldukça azalmış ve
Oltu ilçesine yayınlananlarla birlikte 18’den 7’ye inmiştir. Bunlardan Palandöken
dışındaki altısının -Pusula, Milletin Sesi, Yenigün, Günebakış, Oltu’nun Sesi ve Oltu
Gazeteciler Cemiyeti

993

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Yerel gazeteleri birleştirme politikası

Gözlem- resmi ilan hakkı bulunmaktadır 6. BİK, Erzurum BİK Müdürlüğü ve Erzurum Valiliği kayıtlarından derlenen Tablo-4’den açıkça görüldüğü gibi Birleşme sonrasında gazetelere aktarılan ilan gelirlerinde önemli bir değişiklik olmamış; sadece
enflasyon oranında düzenli bir artış yaşanmıştır. Daha önce 16 gazeteye ödenen toplam ilan bedelinin, birleşme sonrasında sadece dört gazeteye -Pusula, Milletin Sesi,
Yenigün, Günebakış- paylaştırılmaya başladığı anlaşılmaktadır.
Resmi ilan bedellerinin gazetelere göre dağılımına bakıldığında Pusula’nın en
büyük payı alırken onu sırasıyla Yenigün, Günebakış ve Milletin Sesi’nin izlediği
bulgulanmıştır. Gazetelerden sadece Pusula’nın resmi ilan gelirinin diğerlerinden
görünür şekilde yüksek olduğu; diğer üç gazetenin yaklaşık aynı miktarlarda ilan
geliri aldığı görülmüştür (Bknz. Tablo-5). BİK ilan bedellerini dağıtırken tirajları göz
önüne aldığından Pusula’nın diğer gazetelere göre yüksek ilan geliri elde etmesi beklenen bir sonuçtur.
Birleşmeyle birlikte ilan gelirlerinde bir azalma olmamasına karşın tirajların
düşmesi beklenmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. Bunun yanında birleşme
ile birlikte personel, kira ve idari maliyetlerde de önemli azalmalar gerçekleşmiştir.
Bu olumlu gelişmelerin tiraja yansımamasının en temel sebebinin maliyetlerdeki
azalmaya ve baskı kalitesindeki artışa karşın içerikte herhangi bir iyileşmenin yaşanmaması olduğu değerlendirilmektedir. Araştırma sırasında görüşme yapılan birçok kişi yerel basından özel haberler yapılmasını beklediklerini, diğer haberleri zaten
ulusal basından takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Gazetelerin muhabir sayısını arttırmak yerine azaltması sebebiyle özel haberler açısından hem nitelik hem de nicelik
anlamında düşüş yaşandığı, bunun da içeriği dolayısıyla da tirajları olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir.
Değerlendirme ve sonuç
BİK’in desteği ve biraz da zorlamasıyla gerçekleşen gazete birleşmelerinin, temel
sorunlar olan baskı ve içerik kalitesi düşüklüğü, okuyucu azlığı, kâğıt ve baskı tedariki ile dağıtım hususlarında yaşanan ekonomik problemler ve eğitimli fikir işçilerinin gazetelerde çalıştırılamaması ya da çok düşük ücretlerle çalıştırılması gibi sorunların giderebilmesi hedeflenmekteydi. Ancak yapılan analiz sonucunda, Ocak 2012
yılından Ocak 2017 yılına kadar geçen süreçte beklenenin aksine, gazete birleşmelerinin Erzurum yerel basında okur sayısı, satış rakamları, reklam gelirleri, içerik kalitesi açısından kayda değer değişikliklere yol açmadığı; yalnızca baskı kalitesinde
6

Oltu’nun Sesi ve Oltu Gözlem gazeteleri, ilan gelirlerini daha önce Valilikten alırken, 2012 yılında çıkan 6330 Sayılı Kanun ile merkez ilçe haline gelmiş ve ilan gelirlerini BİK Erzurum Şubesinden almaya başlamıştır. Bu gazetelere ait ilan gelirlerine ait bilgiler edinilememiştir.
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gözle görülür bir artışın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca birleşme sonrasında
gazetelerin kira, ofis, matbaa ve personel giderlerinde önemli bir düşüş yaşandığı,
bunun da yerel gazeteleri finansal açıdan birleşme öncesine göre biraz daha güçlü ve
kârlı hale getirdiği, bunun yerel iş adamlarının basınla yakından ilgilenmeye başlamasına neden olduğu belirlenmiştir.
Gazete birleşmelerinin ardından gözlemlenen önemli sorunlardan birisi de birleşen gazetelerin Erzurum’da faaliyet yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarının her
geçen biraz daha profesyonelleşen halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisi altında kaldığının tespitidir. Yerel basın, kurumlardan gelen basın bültenlerini sıklıkla haber olarak okuyucusuna sunmakta; bu durum belli kurumların çıkarları doğrultusunda kurgulanmış haberlerin, tarafsız olarak bilinen yerel medya aracılığıyla dolaşıma sokulmasına, bunun farkına varan okuyucuların da kendilerine tarafsız haber gibi sunulan
kurgu haberleri/içeriği beğenmeyerek gazete almayı bırakmalarına neden olmaktadır.
Nitekim Erzurum yerel basını genelinde görülen tirajların giderek azalması eğilimi,
bu tespiti doğrulamaktadır.
Gazetelerin içerik kalitesinde beklenen iyileşmenin yaşanmamasının en temel sebebinin, birleşme sonrasında artması planlanan eğitimli muhabir sayısının yeterince
artmaması ve fikir işçilerine ödenen ücretlerin düşüklüğü olduğu değerlendirilmektedir.
Azalan masraflara rağmen gazete patronlarının kâr elde etmek adına yeterince
muhabir istihdam etmedikleri gibi muhabirler başta olmak üzere gazete çalışanlarına
yeterli ücret vermediği, bunun yerel gazetelerde çalışan fikir işçilerinde motivasyon
eksikliğine neden olduğu belirlenmiştir. Bu durum gazetelerde çokça yer alması beklenen özel haber sayısının azalmasına ve içerik kalitesinde düşüklüğüne neden olmaktadır.
Geçim sorunları ve motivasyon eksikliği sebebiyle mesleğine odaklanamayan yerel gazetelerdeki fikir işçileri, haber yapmak için gerek kamu gerekse özel kurumların basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri doğrultusunda gönderilen basın bültenlerine
yönelmekte, bu bültenlerin içeriğini haber olarak sunmaktadırlar. Kamuda ve özel
sektörde haber yönetimi ve halkla ilişkiler alanlarındaki uzman personelin artması,
kurum bültenlerinin kalitesini arttırırken habercilik kalitesini düşürmekte; gazetecileri kolaycılığa alıştırarak adeta tembelleştirmektedir. Böylece yerel basının verdiği
haberler özgünlüğünü, güncelliğini ve eleştirelliğini yitirmekte, yerel gazetelerin
önemli işlevlerinden biri olan yayımlandığı bölgenin sorunlarını içeren haberleri bölge kamuoyuna taşıma işlevi ortadan kalkmaktadır.
Yapılan analizler neticesinde gazete birleşmeleri sonrasında gazete sayısı 16’dan
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4’e düştüğü, eski gazete patronlarının yavaş yavaş gazetecilik alanından çekildiği,
müteahhit kökenli iş adamlarının gazetecilik alanına egemen hale gelmeye başladığı
belirlenmiştir. Tekelleşme, Türk medyasının günümüzdeki en önemli sorunlarından
birini oluşturmaktadır. Özellikle 1980 sonrasında basın dışı sermayenin sektörüne
egemen hale gelmesi ve holdingleşme, medyanın çok sesliliğin zayıflamasına ve
eleştirelliğini yitirmesine dolayısıyla da medyaya duyulan güvenin azalmasına neden
olmaktadır.
Benzer bir durumun, gazete birleşmeleri sonrasında Erzurum yerel basınında da
yaşandığını söylemek mümkündür. Müteahhit kökenli iş adamlarının Erzurum’daki
yerel gazetecilik alanına egemen olması, bu bölgedeki yerel basının belli çevrelerin
çıkarları doğrultusunda araç olarak kullanıldığı ya da kullanılacağı kaygısını beraberinde getirmekte ve yerel basına duyulan güveni azaltmaktadır. Yaşanan tiraj kayıpları, bu güven azalışını açıkça göstermektedir.Birleşmelerin ardından yerel gazetelerdeki zaten sınırlı olan çok sesliliğinin zayıfladığı değerlendirilmektedir. Bu bakımdan Erzurum basınındaki birleşmeler sonrasında yaşanan dönüşüm, yerel basında iş
adamlarının egemen hale geldiği yeni bir dönemin habercisi olabilir.
Bu gelişmeler dikkate alındığında Türkiye genelinde halen devam etmekte olan
yerel gazeteleri birleştirme faaliyetlerinin bir süreliğine dondurularak birleşmenin
yapıldığı Erzurum’da yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik pilot uygulamaların yapılması, bu uygulamalarda sivil toplum kuruluşlarının ve alanında uzman akademisyenlerin görüşlerinin alınması tavsiye edilmektedir. Böylelikle yerel
gazete birleşmelerinde başarılı olunan bölgeler model alınarak ve elde edilen deneyimler, sonraki gazete birleşmeleri için örnek olarak sunulabilir.
Gazete birleşmelerinin ardından yaşanan gelişmelerin, uzmanlar tarafından incelenerek uygulamada yaşanan problemlerin giderilebilmesine yönelik -okuyucuların
ve gazete çalışanlarının da görüşlerini alarak- plan ve programların üretilmesinin,
yerel basının sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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Tablolar:7
Tablo 1 - Gazetelerin toplam yıllık ve aylık tiraj durumu

7
Tablo-1 ve Tablo-4’de sunulan verilerden 2008-2010 dönemine ilişkin olanlar Erzurum Valiliği arşivinde bulunan icmal
varakalarından ve ilan bedeli ödeme kayıtlarından, 2011-2013 dönemine ilişkin olanlar BİK Erzurum Şubesi kayıtlarından,
2014 yılı sonrasındakiler BİK istatistiklerinden derlenmiştir. Tablo 2, Tablo 3, ve Tablo 5’deki veriler ise BİK’den alınmıştır.
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Fuat Avni kim?
Korkmaz Alemdar

S

on yıllarda Fuat Avni1 adıyla internet üzerinden Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin,
ancak yakın çevresindekilerin bilebileceği bilgileri paylaşan bir kaynak, basının
da yardımıyla, çok konuşulan bir konu oldu. Fuat Avni’nin gerçek kimliği hâlâ bilinmiyor ve en çok merak edilen konulardan biri. Aslında onun kim olduğundan çok,
kaynağı belli olmayan bilgilerin insanların ilgisini neden bu kadar meşgul ettiği. Çok
sayıda önemli olayı çok çabuk unutan, sorgulamayan bir toplumda Fuat Avni ne ifade ediyor sorgulamanın yararı olabilir.
Olaylar, olaylar...
2015 Haziran ayı genel seçimlerinde oy sayımı sırasında yaşanan elektrik kesintisine trafolara giren kedinin yol açtığını açıklayanlar daha sonra ülkenin tamamı karanlığa gömülünce bilgi verme gereği duymadılar. Elektrik sisteminin çökmesini
önce siber saldırıya bağladılar, sonra nakil hatlarındaki sorunlarla açıklamaya çalıştılar. Gerçek, izlenen enerji politikaları ile ilişkili olduğu için halka hâlâ söyleyemiyorlar. Sorumluluk bürokratlara atıldı. Ama elektrik kesintisinden yararlanarak Berkin
Elvan davasının savcısını rehin alanların hangi örgütten olduklarını hemen söylediler. Teröristlerle saatler süren pazarlıktan sonra Cumhuriyet’in polisleri Cumhuriyet
savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı “başarılı” bir operasyonla ölü olarak “kurtardılar”.
Savcının vücudundaki kurşun sayısı bile tartışma konusu oldu. Yetkililer hekimlerin
kurşunları yanlış saydıklarını açıkladılar.
Olayları sadece iktidarın gözüyle görmeye alışkın medyanın katkısı ile kafalar karıştı. Neyse ki bir sosyal medya karakteri olan Fuat Avni yetişti de MİT’in DHKPC’yle “işbirliği” içinde olduğunu ve Savcı Kiraz’ın polis kurşunuyla öldürüldüğünü
öğrendik! Olan biteni anlaşılır kılmak, açıklama yapmak yetkili ve sorumlu kamu
görevlileri ile onların söylediklerini aktaran/yorumlayan medyanın görevi olsa gerektir. Ancak yetkili ve sorumlular (enerji bakanı) bilgi vermeyince, medya da soru
sormayı akıl etmeyince kamuoyunu aydınlatmak(!), kim olduğu belli olmayanlara
(fuatavni) kalmaktadır. Herkes bu kadar avanak yerine konabilir mi yoksa avanaklık
bu kadar yaygın mı?
1
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Söylenti, dedikodu v.s.
Kralların, padişahların kimseye hesap (bilgi) vermediklerini biliyoruz. Sarayda
olan bitenlerle ilgili bilgiler dışarıya çalışanlar tarafından sızdırılırdı. Hizmetkârlar
önemsenmekten, dinleyenler dedikoduları işitmekten mutlu olurlardı. Uzun gelişmeler sonunda burjuvazinin gayretiyle demokrasi geliştikçe bilgileri aktaranlara gazeteci dinleyenlere/okuyanlara yurttaş denmeye başlandı. Yanlış bilgi vermek, yalan söylemek, yönlendirmeye çalışmak her zaman vardı ve sürüp geldi. Ama demokrasi
herkesin adam yerine konulması ilkesini öngördüğü için yalanı ve kandırmayı önleyecek mekanizmaların geliştirilmesi sağlandı. Bunların biri seçilmiş olanın kendisini
seçene bilgi vermesi sorumluluğudur. Hal böyle olunca, ister elektrik sisteminin
çökmesi, ister seçim sonuçlarına hile karıştırılması olsun sistemin işleyişinden sorumlu olanların aksaklıklar, yanlışlar, ihmaller konusunda bilgi vermesi zorunludur.
“Bilgi vermek zorunluluğu nerede yazıyor?” denilmez; çünkü bilgi verilir; gazetecilerin görevi de bilgiyi haber haline getirmektir. Herkes Boğaz Köprüsü’nün yapımındaki aksaklıktan kendini sorumlu tutan Japon mühendis gibi yaşamına son vermek zorunda değildir ama ulusal istihbarattan sorumlu olmanın iktidar partisinden
milletvekili adayı olmakla bağdaşır bir şey olmadığının farkında olunması gerekir.
Asgari bir sorumluluk olmayınca, kim olduğu belirsiz, kimliksiz bu nedenle de güvenilmez Fuat Avni aklına geleni söyleme hakkını kendinde bulur.
Üç örnek: Watergate, Snowden ve Wikilieaks
Sosyal medya uygulamalarının geliştirildiği ABD’de olan biteni hatırlamak Fuat
Avni konusunda düşünmek için yol gösterici olabilir. Akılda tutulması gereken üç
örnek Watergate (1974), Wikileaks (2006) ve Snowden’dir (2013).
Watergate Beyaz Saray’ın karıştığı dinleme skandalıdır. Wikileaks, Julien
Assange’ın kurduğu ve Amerikan diplomatik belgelerini açıklayan internet sitesidir.
Edward Joseph Snowden Amerikan ulusal güvenlik belgelerini açıklayan Amerikalı
bilgisayar uzmanıdır.
Watergate, Demokrat Parti merkezine yerleştirilmeye çalışılan dinleme aletlerinin
gazetecilerin bitmek tükenmek bilmeyen gayretleri ile ortaya çıkartılan (araştırmacı
gazetecilik türünün en parlak örneği sayılacaktır) ve Başkan Nixon’ın istifasına yol
açan gelişmelerdir. Watergate skandalının ortaya çıkartılmasında gazetecilere araştırmalarında yol gösteren deep throat olarak anılan kaynaktır. Bu kaynağın FBI’ın
ikinci adamı Mark Felt olduğu 31 yıl sonra açıklanacaktır.
Watergate skandalında bilgi sızdıran kimliğini sadece gazetecilerin bildiği bir kişidir. Olasılıklar üzerinde fikir yürüten, bunları dikkat çekmek ya da kafa karıştırmak
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için kamuoyuna duyuran biri değil, gazetecilere araştırmalarında başarıya ulaşabilmeleri için yol gösteren kişidir. Parçası olduğu bürokrasiyi korumak ya da Başkan
Nixon’a düşmanlık yapmak için değil, gerçeğin ortaya çıkması için tehlikeyi göze
almış bir bürokrattır.
Wikileaks ve Snowden örnekleri, ABD gibi büyük bir gücün gizli yazışmalarını,
küresel çapta haber alma etkinliklerinin ayrıntılarını kamuoyuna duyurma girişimidir. Yaptıkları öylesine benzersiz ve önemlidir ki sadece ABD değil, onunla birlikte
davranan ülkeleri ve kişileri de rahatsız etmiştir.İnternet sisteminin kendisine karşı
kullanılabildiğini gören ABD yönetimi, benzer girişimlerin önünü kesebilmek için
Julian Assange ve E. J. Snowden’in yaşamlarını kâbusa dönüştürmüştür. Yaptıklarının bedelini çok ağır biçimde ödeyen Assange ve Snowden’in gizli saklı bir yanları
yoktur; kimlikleri bilinmekte, neyi neden yaptıkları ortadadır ve başkalarına da örnek
olmaktadır. Snowden Surveillance Archive (Snowden Takip Arşivi)bunun örneğidir:
snowdenarchive.cjte.org.
Sözünü ettiğimiz üç örnek siyasal iktidarı rahatsız eden, mümkün olmadığı için
engellenemeyen, ama demokratik bir sistemin gereksinim duyduğu şeffaflığı sağlamada ciddi katkıları olmuş ve halen katkıyı sürdüren örneklerdir. Hiç biri gizli ve
kesinliği olmayan görüş bildiren bir girişim değildir. Karşılarında yönetim erkini
çıkar amaçlı kullanan, başta Amerikan hükümeti olmak üzere, hükümetler vardır.
Onlar da ellerindeki bütün olanakları “ulusal çıkarları”nı korumak adına kullanmaktadırlar.
Bizim tanık olduğumuz Fuat Avni farklı bir görünümdedir. Kim olduğu deep
throat gibi belli değildir. Kadın olmasını arzu edenler vardır. Hükümet etkinliklerini
duyursa da ne istediğini, amacının ne olduğunu tam olarak anlamak olası değildir.
Hükümete yakın olma olasılığı olduğu gibi (Bülent Arınç), “paralel yapı” mensubu
da olabilir (Emrullah Uslu). Ama iki olasılık da reddedilmiştir. Bir ekip çalışması
olmasının da mümkün olduğu dile getirilmektedir. Somut olan ya da olması beklenenle değil, olasılıklar üzerinden yorum getirmektedir. Fuat Avni’den gerçekleri öğrenmek olanağı yoktur.
O zaman Fuat Avni’nin neyin ürünü olduğunu ya da onu neyin yarattığını sormak
gerekir. Önce ortaya çıktığı dönemin demokratik geleneklerinin tamamen yok edilmeye çalışıldığı bir dönem olduğunu belirtmek gerekir. Turgut Özal yönetimi sırasında başlatılan kuralsızlık (anayasa bir kere çiğnense ne olur!) anlayışı, yasaları ve
anayasayı yok sayma noktasına kadar gelmiştir. Gelişmeler akıl ve mantık dışıdır.
Sistem çalışmaz, kurumlar görev yapmaz/yapamaz hale gelmiştir. Saray kendi dedikodusunu üretmektedir. Hizmetkârlar ilgi çekebilmek, karşılığında belki bir bardak
bedava içki elde edebilmek için öykü anlatmaya, bunları inanılır kılmaya çalışmak1002
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tadırlar. Onlardan gerçekleri dinlediğini sananlar vardır; ama anlatılanların gerçekle
ilgisi yoktur; çünkü bilmeyenin anlatmasına olanak yoktur. Bilmeden anlatan medyadır. Adına ne denirse densin, iktidarı övmeye, onunla ilgili gerçek dışı öyküler uydurarak geçimini sağlamaya çalışan bir medya dönemi söz konusudur. Anlattıklarını
ilginç bulanlar vardır. Sorgulamadan, öykü dinlemeyi sevenler her zaman bulunur.
Fuat Avni bunlara ek sanki en bilinmeyeni anlatandır. Sarayın dehlizlerinin sesidir.
Elbette ilgi çeker, çekecektir; ama akılda kalacak bir şey yaptığı söylenemez. Ne gizli kahraman deep throat’tır, ne Assangene de Snowden gibi dönemine damga vurmayı başaran şövalye. Fuat Avni dedikoducudur, güvenilmez bir yalancıdır ve tabi ki
bir korkaktır.
Ama şunu da dikkate almakta yarar olabilir: Dinleyen olmasa anlatan da olmaz.
Yaşanan bütün saçmalıklara alkış tutan avanaklık da bu dönemin akılda kalacak
özelliği olsa gerek.2

2
Abdulkadir Selvi’nin 30 Haziran 2017 tarihli Hürriyet’ te yazdığına göre, Fuat Avni (ve bascalan, haramzadeler,
bilaloglan) hesapları 17-25 Aralık sürecinde FETÖ istihbarat birimlerince oluşturulmuş konsorsiyum hesaplardı. Bunlar Emniyet, MİT ve Jandarma İstihbarat, operasyon savcıları, polisler, bürokrasideki kritik görevde bulunanlar ile bazı gazeteciler
tarafından kullanılıyordu. Operasyon için kullanılacak bilgileri, şantaj-montaj görüntüleri ve ses kayıtlarını ortak havuza ulaştırıyorlar; yayına servis etme görevi ise çekirdek bir kadro tarafından yapılıyordu. Başbakan’ın 7 Ağustos 2014’de Fuat Avni ile
ilgili şikayette bulunmasına rağmen hesap sahip ve kullanıcılarının yakalanmadı. Said Sefa, Akif Mustafa Koçyiğit gibi belirlenen isimler yurt dışına kaçtılar.
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Gazeteci milletvekilleri – 2011 ve sonrası
Ayşe Asker

A

KP Dönemi (2011-2015): 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerinde
yüzde 10’luk seçim barajı yüzünden Barış ve Demokrasi Partisi (BDP); “Bağımsız Adaylar Bloku” oluşturarak seçime katılmıştır. Seçim sonucunda iktidar partisi olan AKP yüzde 49’un üzerinde oy alarak iktidarını sürdürmüştür. Bunun dışında
Mecliste yer alan partiler CHP ve MHP olmuş ve yüzde 6’nın üstünde bir oranla da
bağımsız milletvekili seçilmiştir. Bağımsızların içinde “Bağımsız Adaylar Bloku”nda
yer alanlar daha sonra Mecliste BDP ve HDP’yi oluşturmuşlardır. Bu dönemde de
medya alanında “yoğunlaşma” yanında özellikle başka alanlarda iş yapanların devletten ihale almak için elindeki medya gücünü kullanması olmuştur. Öte yandan siyasi iktidar da kendi medyasını güçlendirme çalışmalarına hız vermiştir. Bu çekişmede
işini yapan medya ve medya mensupları hem medya patronları hem de siyasi iktidar
tarafından cezalandırılmıştır.
2011 seçimleri sonrasında yeniden tek başına iktidar olan AKP’nin 2015 seçimleri öncesinde yapılandırdığı medya bir araştırmaya göre beş “kümeye” ayrılmaktadır.
Bunlar: Siyasi iktidar ile organik ilişkisi olan sermayedarlar; Akşam, Yeni Şafak,
Star, Yeni Akit ve “havuz medyası” olarak adlandırılan Sabah ve ATV’dir. Hatta siyasi iktidara bağımlı yayın yaptıkları için TRT ve Anadolu Ajansı da burada yer almaktadır.
Fethullah Gülen Örgütü olan ve “cemaat” olarak yapılandığı için bu adla kamuoyunda bilinen örgütle organik ilişkisi olan İpek ve Zaman grubu. Siyasi iktidarla organik bağı olmasa da onun yanında yayın yapanlar ise Ciner Grubu (Habertürk gazete ve televizyonu), Şahenk Grubu (NTV), Demirören Grubu (Milliyet ve Vatan). Daha tarafsız yayın yapmaya çalışan Doğan Grubu.
Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Aydınlık, Hayat TV, İMC TV, Özgür Gündem/DiHA gibi muhalif yayın yapanlar var. Buna Bianet gibi internet siteleri ve sosyal medya da eklenebilir. Bu dönemde de her siyasi parti kendine yakın medya mensuplarını milletvekili yapmıştır. AKP de iktidar partisi olarak kendine yakın milletvekillerini Meclise taşımıştır. Bunlar:
AKP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum/Konumu
Mehmet Metiner
Girişim, Yeni Zemin, Sözleşme ve Star yazarı
1004
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Avni Erdemir
M.Naci Bostancı

Kardelen yazı işleri müdürü
24
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim
üyesi ve Zaman yazarı
24
Yalçın Akdoğan
Yeni Şafak ve Star yazarı; Pendik Belediyesi
Eğitim, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürü.
24
Gökçen Özdoğan
Enç Halkla İlişkiler Uzmanı; AKP Antalya Kadın
Kolları tanıtım ve medya başkanı
24
Menderes Türel
Gazeteci
24
Şuay Alpay
Televizyonda yapımcı ve sunucu
24
Nabi Avcı
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğretim üyesi, Kanal 7 program yapımcısı;
Yeni Şafak yazarı ve yayın danışmanı
24
Ali Şahin
Taraf,Yeni Şafak ve Star yazarı
24
Şamil Tayyar
Milliyet köşe yazarı ve Ankara Haber Müdürü;
Tercüman yazarı; Star Ankara temsilcisi ve yazarı
24
İsmet Uçma
Yayıncı ve editör; Birleşik Basın Yayın Birliği, Yayın
Birliği ve TürkiyeYazarlar Birliği yöneticisi
24
Tülay Kaynarca
Gazeteci, radyo haber programcısı, AKP Genel
Merkez tanıtım medya başkan yardımcısı
24
Rıfat Sait
Balkan Günlüğü sahibi ve Kanal 35
program yapımcısı
24
İlhan Yerlikaya
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim
üyesi, RTÜK Üyesi
24
Abdurrahim Akdağ Mardin İletişim, Mardin Life ve Mezopotamya
Gazeteciler Cemiyeti internet sitesi yazarı
24
İhsan Şener
RTÜK Bölge Müdürü
24
Mustafa Şentop
Zaman yazarı
24
Mehmet Gülpınar
Samanyolu muhabiri
24
Bu listede daha önceki dönemlerde yer aldığı için yer vermediğimiz; Ömer Çelik,
Mehmet Erdoğan, Nurettin Canikli, Halide İncekara, Mustafa, Hamarat, Suat Kılıç,
Mesude Nursuna Memecan ve Faruk Nafiz Özak bulunmamaktadır. Bunların içinde
de Ömer Çelik, Meclis Albümünde yer alan bilgilerinde köşe yazarlığına yer vermemiş sadece partisinin tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı ile parti
sözcüsü olduğunu belirtmiştir.
Bu listenin en önemli özelliği de AKP’nin kendine yakın olan medya mensuplarını Meclise taşımasıdır. Bu medya; Yeni Şafak, Zaman ve Samanyolu Televizyonu
olarak göze çarpmaktadır.
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CHP: Bu dönem CHP yüzde 25 oy alarak Mecliste “ana muhalefet partisi” olarak
yerini korumuştur. CHP, muhalefet partisi olarak medya ve sorunları ile ilgilenmiş
ve bunun sonucu olarak tutuklu gazetecileri ve işten atılan gazetecileri ele alan iki
rapor hazırlamıştır. Raporları, CHP milletvekilleri olan Veli Ağbaba (Malatya), Özgür Özel (Manisa), Nurettin Demir (Muğla) ve Muharrem Işık (Erzincan) hazırlamıştır. Tutuklu gazetecileri ele alan “Cumhuriyet Halk Partisi Tutuklu Gazeteciler Raporu” olarak kamuoyuna sunulan Rapor, Aralık 2012 ve Ocak 2013 tarihleri arasında
tutuklu gazetecilerle yüz yüze yapılan görüşmeler ve yazışmalarla oluşturulmuştur.
Rapora göre 2012 yılında Türkiye’de gazetecilik etkinlikleri nedeniyle tutuklu gazeteci sayısı (71)’dir. Oysa “12 Eylül Askeri Darbesi” döneminde bile Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı sadece (31)’dir. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2012 verilerine göre bu sayı İran’da (45), Çin’de (32), Suriye’de (15) ve Hindistan’da (3)’dür.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Endeksine göre de Türkiye 2005’de
98. sırada iken, 2012’de 148. ve 2014’de ise 154. sıraya düşmüştür.
CHP’nin ikinci Raporu ise; “Kalemi Kırılan Gazeteciler” adıyla Cumhuriyet Kitap tarafından Ekim 2014’de yayınlanmıştır. Raporun kapsamı ve amacı şöyle açıklanmaktadır: “AKP hükümetleri dönemini oluşturan 2002-2014 yılları arasında, hükümetin (ekonomik, politik veya toplumsal) doğrudan ya da dolaylı etkisi, baskısı,
yönlendirmesi ile işten atılan, ayrılmak zorunda bırakılan gazetecilerin, onların işten
atılma süreçlerinin ve bugünkü durumlarının tespitini kapsamaktadır. Bu raporun
oluşturulma amacı, toplumun özgür bilgi edinme hakkının aktörleri olan basın emekçilerinin, gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla maruz kaldıkları tehdit ve baskının en üst
noktasını oluşturan işsiz bırakılma süreçlerinin kamuoyuyla paylaşılması”
Rapora göre iktidar partisi AKP öyle bir medya düzeni yaratmıştır ki baskı sansür\oto sansür bu düzende kaçınılmazdır ve bunun sonucunda da gazeteciler işsiz
kalmaktadır. Rapora göre AKP’nin oluşturduğu medya düzeni şöyle sıralanmaktadır.
“Kendi sermaye gruplarını yaratma ve bu gruplara birer medya kuruluşu “ikram etme”.Doğrudan sahibi olamadığı medya kuruluşlarını ekonomik yaptırımlar ve politik
baskı ile yıldırma. Üst düzey gazetecilere doğrudan gönderilen talimatlar ve sansür
uygulamaları gibi yollarla medya alanını düzenlemeye çalışırken, TMSF gibi kamu
kurumlarını da kendi operasyon birimlerine çevirerek kimi medya kuruluşlarına da
bu kanalla adeta el koyma. El koyduğu medya kuruluşlarının başına da yine kendi
yandaşlarını ve hatta eski milletvekillerini yerleştirme.”Rapora göre, AKP iktidarının
gazetecilere yaptırımları ise şöyle sıralanmaktadır: işten çıkarma; istifaya, emekliliğe
zorlama; mobbing uygulama; tehdit etme-hedef gösterme; yazı yazmasını, haber
yapmasını engelleme; özellikle kaynak belirtilmeyen haberlerde sürekli tekzip gönderme; hakaret etme, değersizleştirme; sürme, pasif göreve alma; akreditasyonu iptal
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etme ve dava etme.
CHP, kamuoyunu uzun süre meşgul eden “Ergenekon ve Balyoz Davaları” olarak
bilinen davaların kimi sanıklarına da milletvekili listesinde yer vererek onları Meclise taşımıştır. Bunlar içinde Cumhuriyet köşe yazarı Mustafa Balbay da yer almıştır.
Bunun dışında da kendisine yakın olan medya mensuplarına milletvekili listesinde
yer vererek Meclise taşımıştır. Bunlar:
CHP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum\Konumu
Dönemi
Turgay Develi
Yeni Adana, Sabah ve Günaydın muhabiri, yazı
işleri müdürü, Metro Televizyonu kurucusu,
Kent Televizyonu sahibi ve yöneticisi
24
Ümit Özgümüş
Kanal A Televizyonu başkanı
24
Bülent Kuşoğlu
Son Havadis yazarı
24
Sena Kaleli
Halkla ilişkiler müdürü, köşe yazarı
24
Binnaz Toprak
Radikal yazarı
24
Melda Onur
Günaydın ve Akşam yazarı.
24
O. Oktay Ekşi
Hürriyet başyazarı
24
Şafak Pavey
Agos köşe yazarı; belgesel film yapımcısı
24
Aytun Çıray
Yeni Asır, Gazete Ege, Egeli Sabah, Haber Ekspres,
Yenigün, Medimagazin ve Sözcü yazarı
24
Mustafa Moroğlu
İzmir Sosyal Demokrat Platform Dergisi kurucusu
24
Mustafa Balbay
Cumhuriyet Ankara temsilcisi
24
Rıza M. Türmen
Milliyet yazarı
24
Mehmet Kaplan
Radyo sağlık programları yapımcısı
24
Tolga Çandar
Birgün yazarı ve film müziği yapımcısı
24
İdris Yıldız
Ordu Yorum sahibi
24
Bu listede daha önceki dönemlerde yer verdiğimiz şu isimlere tekrar yer verilmemiştir: Ayşe Gülsün Bilgehan, Turhan Tayan, Aydın Ağan Ayaydın,Kemal
Kılıçdaroğlu,Mehmet Akif Hamzaçelebi, Şükran Güldal Mumcu ve Faik Öztrak.
CHP’nin listesi ele alındığında; Agos, Birgün, Cumhuriyet gibi muhalif basın mensuplarına yer verildiği görülmektedir. MHP: Mecliste, seçimlerde yüzde13 oy oranıyla üçüncü parti olan MHP’de kendine yakın medya mensuplarını milletvekili
yapmıştır. Bunlar:
MHP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum\Konumu
Mustafa Erdem
TRT
Gazeteciler Cemiyeti
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Özcan Yeniçeri
Yeniçağ köşe yazarı ve televizyon program yapımcısı 24
Mesut Dedeoğlu
Gazeteci-Yazar
24
MHP’nin listesinde daha önce yer verdiğimiz Ali Halaman ve Tunca Toskay’a
yer verilmemiştir. MHP’nin listesinde de Yeniçağ gibi kendisine yakın gazetelerde
yer alan medya mensupları göze çarpmaktadır.
HDP: Bağımsızlar listesinde yer alarak Meclise giren ve daha sonra HDP ve BDP
adı altında yapılananlar da, milletvekili listelerinde kendilerine yakın medya mensuplarını Meclise milletvekili olarak taşımışlardır. Bu partilerden BDP’de daha önce yer
verdiğimiz Sırrı Sakık ve Gültan Kışanak yer almaktadır. HDP’de ise aşağıda yer
alan listede görüldüğü gibi daha çok kendisine yakın yayın çizgisiyle bilinen Özgür
Gündem mensubu gazeteciler öne çıkmaktadır. Bu listede daha önce yer verdiğimiz
için Leyle Zana ve Hasip Kaplan yer almamaktadır.
HDP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum\Konumu
Dönemi
Adil Zozani
Newroz, Gündem, Özgür Gündem ve
Azadiye Welat yazarı
24
S. Süreyya Önder
Radikal, Birgün, Özgür Gündem yazarı,
yönetmen, senarist, oyuncu
24
Mülkiye Birtane
Azadiya Welat yazarı
24
Ertuğrul Kürkçü
Demokrat, Özgür Gündem ve Evrensel yazarı;
Siyasi Gazete, Sosyalist Emek ve Emek&Özgürlük
yayın yönetmeni; ansiklopedi yayıncısı
24
Faysal Sarıyıldız
Muhabir
24
Bu dönemde partilerinden istifa edip bağımsız olarak Mecliste yer alan milletvekilleri içinde de medya mensubu olanlar vardır. Bunlardan biri daha önce AKP milletvekili olarak yer verdiğimiz ve bu listede yer almayan Nazmi Haluk Özdalga diğeri ise MHP milletvekili olarak yer verdiğimiz Yıldırım Tuğrul Türkeş’dir. Bunların
dışında yer alan bağımsız milletvekilleri ise aşağıdaki listede yer almaktadır.
Medya mensubu bağımsız milletvekilleri:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum\Konumu
Dönemi
B. Süheyl Batum
İletişim Fakültesi Dekanı; Vatan ve
Cumhuriyet yazarı
24
Hakan Şükür
Futbolcu, TRT 1’de futbol yorumcusu
24
Birgün A. Güler
SBF öğretim üyesi, yayıncı
24
İlhan İşbilen
Zaman ve Samanyolu genel müdürü
24
TBMM’nde 25. Dönem (Haziran-Kasım 2015): Haziran 2015’de yapılan se1008
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çimde yaklaşık olarak AKP yüzde 41, CHP yüzde25, MHP yüzde16 ve HDP yüzde
13 oy alarak Mecliste yer aldı ancak hiçbir parti tek başına iktidar olup hükümeti
kuramadı ve koalisyon arayışları da sonuç vermeyince Kasım 2015 tarihinde yeniden
seçime gidildi. Bu dönemde de her parti kendine yakın medya mensuplarını Meclise
taşıdı. Her ne kadar bu dönemde Meclis yasama faaliyeti seçim tarihini belirlemek
olarak sınırlı kalsa da partilerin bu konudaki tavırlarını ortaya koymak açısından partilerin milletvekili yaparak Meclise taşıdığı milletvekilleri listelerine burada yer vermek gerekir. Bunlar:
AKP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum/Konumu Dönemi
Sait Yüce
Yurt Ajans, Yeni Nesil ve Sabah muhabiri, Ankara
temsilcisi ve yazarı; AA Yönetim Kurulu üyesi.
Ali İhsan Arslan
Siyasi Danışman
Aydın Ünal
Yörünge, Belde, Ülke, İkindi Yazıları, Hece,
Tezkere yazarı, Hak-İş danışmanı; Yeni Şafak yazarı
Vedat Bilgin
Bugün, Habertürk ve Akşam yazarı
Ayşe Keşir
Yaşama Sevinci istihbarat şefi; Hanımeli Dergisi
sahibi; televizyon program yapımcısı; metin yazarı
İbrahim Aydemir
Erzurum Gazetesi sahibi ve Kanal 25 ortağı
Abdurrahman
Boynukalın
Yeni Şafak yazarı
Berat Albayrak
Sabah yazarı
Hüseyin Yayman
Hürriyet ve Vatan yazarı; CNN Türk’de danışman
Marker Eseyan
Agos, Taraf, Yeni Şafak yazarı
Mustafa Yeneroğlu Perspektif Dergisi genel yayın yönetmeni ve
Sabah Ülkesi yayın sorumlusu
Osman Can
Radikal yazarı
Uğur Işılak
TRT, ATV, TV 360 kültür sanat programı yapımcısı;
AKP’nin seçim şarkıları yapımcısı
Hüseyin Kocabıyık Sabah, Yeni Asır yazarı; Turkuvaz Medya
Ege temsilcisi
Kemal Tekden
Bizim Eyvan Dergisi sahibi; Tekfen Film ortağı
Mehmet
Akif Yılmaz
Kocaeli Anadolu FM ve Sakarya Hilal FM
Taha Özhan
Star, Daily Sabah ve Middle East Eye yazarı
Orhan Miroğlu
Radikal 2, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika,
Gazeteciler Cemiyeti
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Birgün, Taraf, Star yazarı
25
Muhsin Kızılkaya
Güneş, Özgür Gündem, Hürriyet, Aydınlık, Express,
Öküz, Yeni Gündem, Yeni Yüzyıl, Radikal 2
25
Mücahit Durmuşoğlu RTÜK müşaviri
25
Yasin Aktay
Yeni Şafak yazarı
25
Coşkun Çakır
Basın İlan Kurumu ve TRT Yönetim Kurulu üyesi
25
Fatma Gaye Yiğit
AKP İstanbul Gençlik Kolları halkla ilişkileri elemanı 25
Bu listede daha önce yer verdiğimiz Mehmet Naci Bostancı, Yalçın Akdoğan,
Gökçen Erdoğan Enç, Şuay Alpay, Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, İsmet Uçma,
Mehmet Metiner, Mustafa Şentop, İhsan Şener, Mehmet Kasım Gülpınar ve Tülay
Karaca yer almamaktadır. Listeyi toplu olarak değerlendirdiğimizde de daha çok
AKP’ye yakın çizgide olan Yeni Şafak, Star, Sabah gibi gazetelerde çalışan medya
mensuplarına yer verildiği görülmektedir.
CHP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum/Konumu
Dönemi
Lale Karabıyık
Yazar
25
Bülent Öz
TRT, Cumhuriyet, Günaydın muhabiri;
Halk gazetesi sahibi ve yazarı
25
Utku Çakırözer
Milliyet, Akşam, ve Cumhuriyet muhabiri,
Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni
25
Hilmi Yarayıcı
Dizi ve film müziği yapımcısı
25
Barış Yarkadaş
Star, Hürriyet muhabiri; Cem TV, Yön Radyo’da
yapımcı; Gerçek Gündem internet sitesi kurucusu
25
Eren Erdem
Bengitürk TV, Ulusal Kanal’da program yapımcısı;
Aydınlık yazarı
25
Enis Berberoğlu
Hürriyet genel yayın yönetmeni
25
A. Tuncay Özkan
Hürgün, Cumhuriyet, Radikal, Akşam, Milliyet
muhabiri ve yazarı; Show TV ve Kanal D’de
genel yayın yönetmeni.
25
Zeynep Altıok
Reklam ajansı müşteri ilişkileri koordinatörü, yazar
25
Bu listede daha önce yer verdiğimiz Ayşe Gülsün Bilgehan, Bülent Kuşoğlu,
Mehmet Akif Hamzaçelebi, Şafak Pavey, Aytun Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa
Ali Balbay, Zekeriya Temizel, Durmuş Fikri Sağlar ve Faik Öztrak yer almamaktadır. Listeyi genel olarak değerlendirdiğimizde, Ergenekon sanıklarından olan Ahmet
Tuncay Özkan’ın da milletvekili yapılmasıdır.
Ayrıca Doğan Grubu’nun bir zamanlar üst düzey yönetici ve yazarı olan Kadri
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Enes Berberoğlu’na yer verilmesidir. CHP’de ağırlık yine merkez medya yönünde
olmuş ve yer vermediklerimizi de düşününce CHP oldukça fazla medya mensubuna
yer vermiştir.
HDP’den milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum/Konumu
Dönemi
Rıdvan Turan
Özgür Gündem yazarı
25
Hakkı S. Oluç
Birgün genel yayın yönetmeni;
Turnusol internet dergisi editörü
25
Ali Kenanoğlu
Evrensel yazarı
25
Filiz Kerestecioğlu Belgesel yapımcısı ve yazar
25
Erdal Ataş
Muhabir
25
Ayhan Bilgen
Gündem ve Evrensel yazarı
25
Mehmet A. Aslan
Midyat Star Radyo’da yapımcı ve sunucu
25
Mithat Sancar
Birgün yazarı
25
Çilem Küçükkeleş TV 10 Yönetim Kurulu Üyesi,
Dersim gazetesi yazarı
25
Edibe Şahin
Rewşen dergisi editörü
25
Adem Geveri
Nubihar dergisi editörü
25
Figen Yüksekdağ
Atılım gazetesi yayın kurulu üyesi;
Sosyalist Kadın dergisi editörü
25
Yurdu sev
Özgür Gündem ve Özgür Ülke’de
Özsökmenler
gazeteci; KESK basın uzmanı
25
Daha önceki dönemde değindiğimiz gibi BDP ve HDP olarak yer alan parti, bu
kez HDP olarak Mecliste yerini almıştır. Bu listede daha önce değindiğimiz Leyla
Zana, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Faysal Sarıyıldız yer almamaktadır.
Listeyi genel olarak değerlendirdiğimizde, daha önce değindiğimiz gibi kendi ideolojik çizgilerinde yer alan Özgür Gündem mensuplarına daha çok yer vermişlerdir. Bunun yanında muhalif olan Birgün ve Evrensel gibi gazete mensupları dikkat çekmektedir.
Listeyi daha önce yer verdiğimiz için buraya almadıklarımızı da katınca CHP’den
sonra HDP’nin daha çok medya mensubunu Meclise taşıdığı söylenebilir.
MHP’den 25. Dönemde milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum\Konumu
Mustafa Mit
Yayıncı ve yazar
A. Selim Yurdakul MHP Alptürk TV program yapımcısı
İ. Kürşat Tuna
Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu
Gazeteciler Cemiyeti
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Ümit Özdağ
Vedat Bayram
Zihni Açba

Yeniçağ yazarı
25
Sabah Spor yazarı
25
Bizim Ocak, Bizim Dergâh, Kurultay,
Sakarya Yeni Haber yazarı
25
Hüseyin Edis
Bilgi ve İletişim Kurumu kurucu başkan yardımcısı
25
Bu listede daha önce yer verdiğimiz Mustafa Erdem yer almamaktadır. Listeyi
genel olarak değerlendirdiğimizde de, MHP’nin de kendi çizgisine yakın Yeniçağ,
Bizim Dergâh gibi medya mensuplarını Meclise taşıdığı söylenebilir.
Bu dönemde bağımsız milletvekilleri içinde sadece daha önce yer verdiğimiz Yıldırım Tuğrul Türkeş vardır.
AKP Dönemi (2015-): Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimleri sonrasında, seçimde yaklaşık yüzde 50 oy alan AKP’nin yeniden tek parti iktidarı başladı. Seçimde
barajı aşarak Meclise giren partilerin oy oranları ise sırasıyla yaklaşık olarak şöyleydi: CHP yüzde 25; MHP yüzde 12 ve HDP yüzde11.
Bu dönemde de partiler yeniledikleri seçim listelerinde kendilerine yakın medya
mensuplarını Meclise taşıdılar. Bunlar:
AKP’den 26 dönem milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum/Konumu
Dönemi
Ertan Aydın
Pollmark Araştırma Şirketi kurucusu
26
Cahit Özkan
İdeal Hukuk dergisi ve internet sitesi kurucusu;
Hukuk Dünyası dergisi genel yayın yönetmeni
26
Ejder Açıkkapı Harput Postası sahibi ve yazarı
26
Ömer Serdar
Mavera, Albatros, Yediiklim, Hece ve
Milli Gazete yazarı
26
A. Hamdi Yüce Star yazarı
26
Hasan Turan
Dergi sahibi, yazar
26
Hurşit Yıldırım Köşe yazarı
26
Nazım Maviş Yeni Şafak yazarı
26
Bu listede daha önce yer verdiğimiz; Ömer Çelik,Mehmet Naci Bostancı, Ali İhsan Arslan Aydın Ünal, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Yalçın Akdoğan, Gökçen Özdoğan
Enç, Vedat Bilgin Nurettin Canikli, Sait Yüce, Berat Albayrak, İsmet Uçma, Marker
Eseyan, Mehmet Metiner,Mustafa Şentop, Mustafa Yeneroğlu, Tülay Kaynarca, Hüseyin Kocabıyık, Mehmet Akif Yılmaz, Taha Özhan, Ayşe Keşir, Orhan Miroğlu,
Yasin Aktay, Mehmet Kasım Gülpınar,Coşkun Çakır, Nabi Avcı, İbrahim Aydemir,
Mehmet Erdoğan ve Şamil Tayyar’a yer vermedik. Bu isimleri de dikkate aldığımızda AKP’nin bir önceki listeye yeni isimleri de katarak medya mensubu milletvekili
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listesini daha da uzattığını söylemek mümkündür. Bu listede göze çarpan, Pollmark
gibi AKP’ye yakın araştırma şirketi kurucusu yanında Yeni Şafak ve Star gibi iktidar
yanlısı gazete mensupları dikkat çekmektedir.
CHP’den 26 dönemde milletvekili olan medya mensupları:
Adı Soyadı
Çalıştığı Gazete/Dergi/Kurum/Konumu
Dönemi
Yakup Akkaya Basın İş Sendikası işyeri temsilcisi
26
Atila Serter
Güneş, Yeni Asır, Hürriyet muhabiri,
26
İzmir Büyükşehir Belediyesinde Basın ve
Halkla İlişkiler Daire Başkanı; İzmir
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Bu listede daha önce yer verdiğimiz için şu isimler yer almamaktadır: Ayşe Gülsün Bilgehan, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Bülent Öz, Utku Çakırözer, Hilmi
Yarayıcı, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Kadri Enes Berberoğlu, Mehmet Akif
Hamzaçelebi, Şafak Pavey, Ahmet Tuncay Özkan, Aytun Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu,
Mustafa Ali Balbay, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Durmuş Fikri Sağlar ve Faik
Öztrak. Görüldüğü gibi CHP iki isim daha ekleyerek bir önceki medya mensubu milletvekili listesini korumuştur.
HDP listesi ise; Leyla Zana, Sırrı Süreyya Önder, Mehmet Ali Aslan, Filiz
Kerestecioğlu, Erdal Ataş, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, Faysal
Sarıyıldız, Adem Geveri ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bir önceki dönemle aynı
olduğu için liste olarak burada yer vermedik.
MHP’nin listesinde ise yine daha önce değindiğimiz; Mustafa Mit, Ahmet Selim
Yurdakul ve Zihni Açba yer almaktadır. Bu listede bir önceki dönemden farklı olan
tek isim Kanal B TV’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğunu belirten Erkan
Haberal’dır.
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Bilgi edinme hakkı: 10 yıllık bir değerlendirme
Tuğba Asrak Hasdemir

B

ilgi Edinme Hakkı Kanunu 2003 yılının Ekim ayında kabul edildi. Yürürlük
maddesi uyarınca yayımından altı ay sonra, 2004 yılının Nisan ayında yürürlüğe girdi. 2015 yılı itibariyle, Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamaları 10 yılı geride bıraktı.1
Bilgi edinme hakkını düzenleyen 4982 sayılı yasa Türkiye’de, bilgi edinme hakkına ilişkin ilk yasal düzenleme değildir. Pozitif hukuk içinde gerek Anayasa’da gerekse diğer yasalarda, yurttaşın devletin eylem ve işlemleri hakkında bilgi edinmesine yönelik önemli düzenlemeler vardı. Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü
başta olmak üzere, bilgi edinme hakkının kullanılabilmesi için gerekli altyapının hazırlanması anlamında sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler de dâhil olmak üzere,
birçok hak ve özgürlük kategorisi, bilgi edinme hakkıyla yakından ilişkilidir, onu
desteklemekte, beslemektedir. 1961 Anayasası’yla gündeme gelen dilekçe hakkı,
2000’li yıllarda düzenlenen bilgi edinme hakkının öncüsüdür. Ancak bilgi edinme
hakkından yararlanırken “menfaat koşulu” aranmadığı için dilekçe hakkından farklı
olanaklar da sunmaktadır.
Bilgi edinme hakkı konusundaki önemli gelişmelerden biri de bilgi edinme hakkının anayasal bir hak haline gelmesidir. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliklerinden biri bilgi edinme hakkını Avrupa Birliği’ndeki sistemi anımsatır biçimde, ombudsmanlık (kamu denetçiliği) kurumuyla birlikte düzenlenmektedir. 1982 Anayasası’nda “Dilekçe hakkı” başlığını taşıyan 74. madde, “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu
denetçisine başvurma hakkı” başlığını alarak, bu üç hakkı birlikte düzenleyen bir
madde haline gelmiştir. Söz konusu değişiklikle birlikte, artık bilgi edinme hakkı,
anayasadaki haklar katalogu içinde yer alan haklardan biridir.
4982 sayılı yasa otuz üç madde ve beş bölümden oluşmaktadır. Yasanın uygulanmasına yönelik yönetmelik ise kırk altı maddedir. Yönetmelik büyük ölçüde yasanın maddelerini yinelemektedir ki bu durum uygulamada önemli sorunlara neden
olmaktadır. Yasanın gerekçesinde ve Türkiye Büyük Meclisi’nde görüşmelerinde,
1
Türkiye’de, bilgi edinme hakkının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar 1990’ların sonunda başladı. İktidardaki Anavatan
Partisi yolsuzlukların konuşulduğu bir siyasal ortamda, Susurluk kazası ile ortaya çıkan meşruiyet krizini aşmanın bir yolu
olarak şeffaf devlet, hesap verebilir bir yönetim ve demokratikleşme hedeflerini öne çıkararak bilgi edinme hakkına ilişkin yasal
düzenleme çalışmalarını başlattı. Başbakanlıkta bir yasa tasarısı hazırlansa da sonuç alınamadı. 2000’lerde, Avrupa Birliği’ne
tam üyelik sürecinde konu, bir kez daha gündeme gelmiş ve bilgi edinme hakkı hızlı biçimde düzenlendi.
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bilgi edinme hakkının, günümüzde “saydam” ve “hesap verebilir” bir yönetimin
oluşturulmasında köşe taşlarından biri olduğu vurgulanmaktadır.
Yasa birinci maddede amacı belirlemektedir: Demokratik ve “saydam” (şeffaftransparency) olma nitelikleriyle tanımlanan yönetimin uyması gereken “eşitlik”,
“tarafsızlık” ve “açıklık” ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir. Bu terimler Avrupa Birliği
düzenlemeleri içinde, “yönetişim” kavramı tanımlanırken yer verilen ilkeleri akla
getirmektedir. Avrupa Birliği düzleminde, birçok belgenin yanı sıra Avrupa Yönetişimi Hakkında Beyaz Belge (White Paper on European Governance, 2001) başlıklı
belge ve söz konusu belgenin uygulanmasının izlenmesine yönelik diğer belgelerde
de şeffaflık veya saydamlık ilkesi ve hesap verebilirlik ilkesi sıkça vurgulanmaktadır 2 (European Commission, 2001:10). Benzer görüşler, 2003 yılında yayınlanan
Komisyon Raporunda da dile getirilmektedir (European Commission, 2003:5).
Dilekçe ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinde de, demokratik ve şeffaf bir yönetimin ilkeleri olarak belirtilen eşitlik, tarafsızlık
ve açıklık ilkeleri çerçevesinde bilgi edinme hakkının önemi vurgulanmaktadır. Genelgede, “[i]dare-birey ilişkisinde”“demokratikleşme” ve “saydamlık” yanında hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için “bireysel hak ve özgürlüklere” (yalnızca
bilgi edinme hakkına değil), duyarlı davranılması gerektiği belirtilmektedir. Genelde
bireysel hak ve özgürlüklere duyarlılık, özelde ise bilgi edinme hakkı ve dilekçe
hakkının gündeme getirilmesi, devlet ile toplum arasında olması gereken iletişime
göndermeyle açıklanmaktadır (2004/12 sayılı Genelge). Diğer yandan gerek dilekçe
hakkının daha etkin biçimde kullanılabilmesi amacıyla yapılan değişiklikler3, gerekse bilgi edinme hakkına ilişkin düzenlemelerin Avrupa Birliği’ne hazırlık çerçevesinde ulusal programda yer alan “insan hakları alanında yasal ve idari düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların iyileştirilmesi taahhütleri açısından büyük önem ve
öncelik taşıdığı” belirtilmektedir.
Meclis’teki görüşmelerde AKP sözcüsü (Zeynep Karahan Uslu) bilgi edinme
hakkına yönelik düzenlemeleri “demokratik ve şeffaf bir yönetim”in sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Sözcüye göre, “küreselleşme” ile
birlikte yaşanan değişim ve gelişmelerin yanı sıra, toplumdan gelen “demokratikleş-

2
Beyaz Belge’de iyi yönetişimin beş ilkesi olarak, şeffaflık veya saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, etkinlik ve tutarlılık
sayılmaktadır.
3
2001 yılının Ekim ayında 4705 sayılı yasayla yapılan bir anayasa değişikliğiyle, 1982 Anayasası’nın “Temel hak ve hü rriyetlerin korunması” başlıklı 40. maddesine eklenen ikinci fıkrada, “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve
mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” denilmektedir. “Dilekçe hakkı” başlıklı 74. maddede yapılan değişikliklerle, dilekçe hakkının “vatandaşlar” yanında “karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye ’de ikamet eden yabancılar”
tarafından da kullanılacağı hükme bağlanmaktadır. Aynı maddede yapılan bir başka değişiklikle de dilekçe sahiplerine sonucun
yazılı olarak “gecikmeksizin” bildirileceği belirtilmektedir.
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me talepleri” ile “Avrupa Birliğine hazırlık sürecinde” olunması bu yönde bir düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. Devletin yapıp ettikleriyle ilgili olarak bilgi sahibi olunmaması insan hakları ihlallerini, kamu yönetiminin verimsizliğini, görevin
kötüye kullanılmasını/ihmalini, büyük yolsuzlukları yaratmaktadır. Bunların engellenmesi devlet ile yurttaşlar arasında etkileşimin sağlanmasına ve giderek yönetilenlerin uygulanan politikaları etkilemesine ve denetlemesine yardım edecektir.
CHP milletvekilleri bilgi edinme hakkına yönelik düzenlemenin önemini vurgulamakla birlikte, iktidar partisinin önemli politikalar konusunda yalnızca kamuoyunu
değil Meclis’i de bilgilendirmediğini dile getirmişlerdir. Bu eleştirinin yanı sıra, bilgi
edinme hakkının kullanılması sürecinde, yapısal sorunların da altı çizilmektedir. Bilgi edinme hakkıyla ilişkili olarak başka düzenlemelerin varlığı ve bunların bütünlüklü bir yapı oluşturacak biçimde düzenlenmemesi, son karar yeri olarak yargının ele
alınmayan veya çözülemeyen sorunları vb. konular da Bilgi Edinme Hakkı Yasasının
meclis görüşmeleri sırasında değinilen konulardır.
Bilgi Edinme Hakkı Yasasının kabul edilmesinden 10 yıl sonra uygulamaları değerlendirmek üzere TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Konuşmacılar ortak biçimde, bilgi edinme hakkı uygulamalarının, devletin
yurttaşına hesap verebilir olması, şeffaflığı ve açıklığı konusunda katkılarını vurguladığı görülmektedir. Bununla birlikte 2013 yılının Temmuz ayında TBMM’ce kabul
edilen bir torba yasayla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan sınav soru ve yanıtları, Bilgi Edinme Hakkı Yasasının kapsamından çıkarılmıştır. Oysa bilgi edinme hakkının tanınmasıyla birlikte yurttaşın lehine gerçekleşen
değişikliklere verilen örneklerden biri ÖSYM sınavlarının soru ve yanıtlarının kamuya açık hale gelmesiydi (Asrak Hasdemir, 2011:150). Bunun torba yasayla yapılması da ayrıca tartışılan bir konu oldu.4
2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6495 sayılı yasaya bakıldığında, bu sakıncalar fazlasıyla anlaşılmaktadır. Yasa kapsamında,
“spor müsabakaları”ndan, “basın kartı” uygulamalarına, “kamulaştırma”dan, “personel kadro düzenlemeleri”ne kadar birbiriyle ilişkisiz birçok konu düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu karmaşa içinde, Bilgi Edinme Hakkı Yasasında neden böyle bir değişikliğe gidildi, gerekçesi ne olabilir gibi bir soruyla, yasanın görüşüldüğü meclis gö-

4

Torba yasanın pek çok düzenlemeyi bir arada yapması nedeniyle yasaların anlaşılır olmasını engellediği gerçeği Roma
İmparatorluğu’ndan beri kabul edilmektedir. Nitekim Roma’da, M.Ö. 98’de torba kanun yapmak yasaklanmış; Amerika’da 43
eyalette torba kanun “konunun tekliği ilkesi” gereğince yasaklanması anayasal bir ilke olarak kabul edilmiştir. Fikret İlkiz,
Roma Hukukçusu Pervin Somer’in “Roma Hukukunda Torba Yasağı” başlıklı yazısından yararlanarak şunları yazmaktadır:
Torba kanunlar Roma Hukukunda kabul edilen “lex Caecilia et Didia” (tek konu ya da sıkı bağlantı içinde olan konuların aynı
kanunda yer alması zorunluluğu) ilkesine aykırıdır. Milattan önce böyledir… (İlkiz, 2014).
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rüşmelerine ve tutanaklarına bakıldığında karmaşa daha da artmaktadır ve bu kadar
farklı konulardaki değişiklik maddeleri için, konuya açıklık getirir gerekçe yazılması
usulünden de vazgeçildiği anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili TBMM görüşmeleri de
düzenlenen konularının çeşitliliği, daha doğrusu ilgisizi konuların sistematikten uzak
biçimde bir araya getirilmesinin izlerini taşımaktadır. Bu karmaşa içinde, komisyon
çalışmaları sırasında, görüş belirtmek üzere gelen bir ÖSYM temsilcisinin sunduğu
“gerekçeler”, Meclis görüşmelerinin farklı yerlerinde ve bazı karşı oy yazılarında
geçmektedir. ÖSYM tarafından yapılan sınav soru ve yanıtlarının bilgi edinme hakkı
kapsamı dışına alınmasının gerekçesi özetle şöyledir: Gelecekte yapılacak elektronik
sınavlar için soru gerekmektedir. Bu nedenle, var olan soru sayısının azalmaması için
ÖSYM sınav soruları kamuoyuyla paylaşılmayacaktır.
Bu konuda son durum ise şöyledir: Anayasa Mahkemesi,‘Yurttaşın bilgi edinme
hakkına bu biçimde bir istisna getirilemez’ diyerek ilgili düzenlemeyi iptal etmiştir.
Ancak ÖSYM, bu hukuki kararı yok saymaktadır. Kurum, hukuken bu kadar açık
olan bir durumda bir pazarlık yapılabilirmiş gibi, soruların belli bir kısmını açıklamaktadır5. Bu da yönetimin hukuka uyması, hukukla bağlı olması, hukuk devleti anlayışının benimsenmesi ve uygulanması konusunda karşımıza çıkan çok önemli bir
sorunu, bir kez daha işaret etmektedir.
Türkiye’de bilgi edinme hakkı: kimler, nasıl yararlanır?
4982 sayılı yasanın kapsamını belirten ikinci maddesinde, eylem ve işlemleriyle
ilgili olarak bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunulacak yerler şöyle sayılmaktadır:
kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
Bir başka deyişle, özel kuruluşlar yasa kapsamı dışındadır. İlgili Yönetmelikte de
kurum ve kuruluşları tek tek sayılarak, bazı istisnalar dışında durum netleştirilmektedir 6. Açık biçimde Yasa kapsamı dışında kalan bir kesim vardır: Özel sektördeki kurum ve kuruluşlar. Yasada bilgi edinme hakkının istisnaları içinde “ticari sırrın” yer
5
Bu konuda, süreç içinde farklı oranlar açıklanmıştır. 12 Mart 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ise
şöyle denmektedir: “2015-YGS’de sorulan soruların (160 soru) alanlar gözetilerek rastgele seçilen yüzde 20’si (32 soru) sınavın
tamamlanmasından hemen sonra tüm telif hakları bedelsiz devredilerek tüm adayların ve ilgililerin erişimine ÖSYM’nin internet sitesinden açılacaktır. Soruların geri kalan yüzde 80’i de sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra, 10 gün süreyle,
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden adayların TC kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile adayların
cevap kağıdı görüntüsü, cevap anahtarı ile birlikte adayların kişisel bilgi edinme amaçlı erişimine açılacaktır. Bu sorulara ait
telif hakları bedelli ya da bedelsiz olarak hiç bir kişi veya kuruluşa devredilmeyecek ve bu soruların kişisel ya da toplu her
türden paylaşımı (basımı, yayımı, dağıtımı) yasak olacak, paylaşanlar hakkında 5846 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem
başlatılacaktır. 2014-YGS soruları hakkında yapılacak uygulama hakkında ise kamuoyu daha sonra bilgilendirilecektir.”
http://www.osym.gov.tr/TR,725/gazetelerde-yer-alan-haberler-12032015.html, (2.3.2016)
6
Bilgi edinme hakkının uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmış yönetmeliğin 2. maddesinde, düzenlemenin kapsamı
içindeki kurum ve kuruluşlar şöyle sayılmaktadır: “Bu yönetmelik merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların
bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik
veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü,
teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.”
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alması da bu durumu güçlendirmektedir. Yasanın uzmanlarca en çok eleştirilen yönlerinden biri de özel sektörün kapsama alınmamasıdır. İstenen özel sektörün “ticari
sır” dışında kalan bilgileri vermesi yolunda bir düzenleme yapılmasıdır. Hatta
ABD’deki bazı uygulamalardan söz edilerek, özellikle ticari sırla ilgili olarak mahkemelere, hatta bir yargı organı olmamakla birlikte, Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulu’na önemli görevler düştüğü belirtilmektedir (Berkarda, 2006:83-84). Nitekim
bilgi edinme hakkı mevzuatının uygulamada olduğu on yıllık süre içinde, BEDK,
verdiği bazı kararlarla, hakkın alanını genişletmiştir. BEDK Başkanı Murteza Balcı,
“kamu kaynağı kullanan, çoğunluk hissesi kamunun elinde bulunan tüm kurum ve
kuruluşların” bilgi vermekle yükümlü olduklarını belirtmektedir. Örneğin kamu bankaları bu kapsamdadır. Ayrıca, Kurul, yasama ve yargı organlarının “idari” nitelikteki etkinliklerinin de, bilgi edinme hakkı kapsamında olmasının sağlayacak yönde
kararlar vermiştir (10. Yıl Çalıştayı, 2013:18).
Bilgi edinme hakkından kimlerin yararlanacağı sorusunun yanıtı ise, yasanın bu
konuyu düzenleyen 4. maddesine göre şöyledir: “[h]erkes bilgi edinme hakkına sahiptir”. Bilgi edinme, “menfaati olma koşulu”na bağlı olmaktan çıkarılmaktadır.
Böylece bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, konuyla
ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu haktan yararlanması mümkün olacaktır. Düzenlemelerin özgürlükten yana eğilimini gösteren ve bilgi edinme hakkını,
öncülü dilekçe hakkından da ayıran önemli bir noktadır bu 7. Bu şekilde “bilme” bir
ihtiyaç, bağlantı, nedeniyle değil, bir hak olarak, “bilmek için bilmek” biçiminde
karşımıza çıkmaktadır. “Menfaat koşulu”nun aranmadığı bu durum, need to know
anlayışından right to know anlayışına geçiş olarak adlandırılmaktadır ve haktan yararlananların kapsamını genişletmesi çerçevesinde olumludur. Söz konusu anlayış,
bilgi edinme hakkı kapsamında, ilgili başlıklar altında değineceğimiz uygulamalarla
da birlikte, kamu otoritesi olarak devletin eylem ve işlemlerinin “kamu”ya açılmasını
destekleyen “aleniyet” ilkesinin ile kamuoyunun, denetleme yapma işlevinin yaşama
geçirilmesinde önemlidir:
Ancak “her olumluluğun olumsuz bir yönü vardır” kuralına sadık olarak bu genişleme, hakkın kötüye kullanımı söz konusu olduğunda, başvuruda bulunulan kurum
ve kuruluşların karşına idari yük olarak çıkmaktadır. BEDK üyelerinin bir kısmı olmak üzere, uygulayıcıların önemli bir bölümü bu konudan yakınmakta, yeni bir düzenleme gereksiniminden sözetmektedirler (10. Yıl Çalıştayı, 2013).
Düzenlemede ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olanların yanı sıra olmayanla7
Bilgi edinme hakkı mevzuatının hazırlanmasında, o dönemde Başbakanlık’ta uzman olarak görev yapan Uğur Kılınç da
görev almıştır. Kendisiyle, …. Tarihinde yaptığımız görüşmede, hazırlık süreci de dahil olmak üzere, bilgi edinme hakkının
düzenlenmesi sürecini ayrıntılı biçimde aktarmış ve bilgi edinme hakkının düzenlenmesinde, özgürlükleri genişletmek yolunda
bir eğilimle hareket edildiğini belirtmiştir (Kılınç, 2008).
Gazeteciler Cemiyeti
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rın da yasa hükümlerinden yararlanacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, düzenleme
Avrupa Birliği sistemindekine benzer biçimdedir: “Yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler” bilginin, “kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla
ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde” bilgi edinme hakkını kullanabileceklerdir. İlgili yönetmeliğin 5. maddesinde ise başvuruların Türkçe olarak
yapılacağı belirtilmektedir. Yine aynı maddede, “karşılıklılık ilkesi kapsamında” yer
alan ülkelerin Dışişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de ilan edileceği bilgisi
yer almaktadır.
Bilgi Edinme Hakkının kullanımında süre ve süreç
Bilgi edinme hakkından yararlanılmasıyla ilgili olarak önemli diğer bir başlık da,
istenen bilgi ve/veya belgeye erişim süresidir. Yasaya göre, bilgi veya belgeye erişim
süresi 15 işgünüdür. Gerekli durumlarda bu süre 30 işgünü olabilecek, bu durum,
yazılı olarak gerekçesi ile birlikte ilgiliye, 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilecektir. Sürenin uzamasını gerektiren durumlar Yasa ve Yönetmelikte şöyle sıralanmaktadır:
“istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka
bir birimden sağlanması”,
“başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi” veya
“başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumları” (madde 11).
Genel uygulamada geçerli olan 15 iş günlük süre, özel durumlarda geçerli olan
otuz işgünlük süre, “bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare
tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle” sona ermektedir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde, kendisine bildirilen ücreti ödemezse, ödemeyi yaptığını gösteren belgeyi sunmazsa, bilgi edinme isteminden vazgeçmiş
sayılmaktadır (madde 11)
Bilgi edinme başvurularıyla ilgili yanıtlar, kurum ve kuruluşlarca, yazılı olarak
veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilmektedir. Yanıtın olumsuz olması,
yani başvurunun reddedilmesi durumunda, verilecek yanıtta, kararın gerekçesi ve
karara karşı başvuru yolları belirtilmektedir (madde 12).
Bilgi edinme hakkından yararlanılması sürecinde, erişimin maliyeti de, önemli
konulardan birini oluşturmaktadır. Yönetmelikte, başvuruda bulunacak özel ve tüzel
kişilerden istenecek ücretin, verilen hizmet ve maliyet unsurları ile orantılı olması
gerektiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, özellikle, sağlanan bilgi ve belgelerin
hacminin büyümesi ile birlikte maliyet unsuru karşılanamaz, hakkın kullanımını en1020
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geller hale gelebilmektedir. Kurum ve kuruluşlar, belirleyecekleri ücretlerde, erişimin gerektirdiği maliyetlerle “orantılı olma” ilkesinin yanı sıra “her yıl bütçe kanununda belirlenen ilkeleri” de gözetmek durumundadır. Söz konusu ilkeler çerçevesinde olmakla birlikte, ücretlerin belirlenmesinin kurum ve kuruluşlara bırakılması
da bazı sorunlara neden olabilmektedir. Bu konuda yapılması gereken, ücretler konusunda yapılabildiği ölçüde standartlaştırmaya gidilmesidir. Belli standartların oluşturulması ve ücretlendirmenin bu biçimde yapılması üzerinde durulmakta ve çalışmalar
sürmektedir. Ayrıca, bu aşamada da tüm kurum ve kuruluşlar açısından geçerli olan
bir uygulama söz konusudur. Yönetmeliğin geçici 6. maddesine göre, bilgi istemine
konu olan ve “erişimine olanak sağlanan” bilgi ve belgelerin ilk 10 sayfası, postalama giderleri de dâhil olmak üzere ücretten muaftır.
Bilgi edinme hakkı uygulamasında yönetimin yükümlülükleri
Bilgi edinme hakkının etkin biçimde kullanılması bakımından kurum ve kuruluşların yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. Bilgi edinme hakkına ilişkin mevzuatta kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulması gereken birimler, yapılması gereken görevler belirtilmektedir.
Yönetsel uygulamalarda uygulayıcıların zihniyet, nitelik ve davranışları çok
önemlidir. Bilgi edinme hakkı uygulamalarının özellikle ilk yıllarında, yapılan başvuruların konusunu büyük oranda sicil raporları oluşturmaktadır. Yıllar boyunca kamu görevlilerinin önemli bir sorunu olan kendileri hakkında verilen sicil notunun
gerekçesini bilememe durumu, bilgi edinme hakkı yasası ile son bulmaktadır. Bir
başka deyişle, bilgi edinme hakkı, en başta kamu görevlileri tarafından yoğun biçimde kullanılan bir hak olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları, bu konuda, bazen geçmişteki uygulamaların da etkisiyle bu konuda bilgi erişimi istemini bazen reddetmişler, bazen yanıt verilmesi gereken süreye uymamışlar veya başka yöntemler denemişlerdir. Ancak BEDK’nun “açıklık esas, gizlilik istisnadır” görüşünü anımsatan
kararlarıyla sicil raporları, soruşturma raporları, istisnalar haricinde erişilebilen bilgi
ve belgeler arasında yerini almıştır.
Bu önemli bir zihniyet dönüşümüdür ve bilgi edinme hakkına ilişkin diğer başlıklarda da gerçekleşmesi için uygulayıcıların bilgilenme özgürlüğünü anlamaları, gerekiyorsa bu konuda bilgilendirilmeleri, mesleki eğitime tabi tutulmaları önemlidir.
Uygulayıcıların, öncelikle düzenlemelerin özünü kavraması yanında, eğer gerekiyorsa uygulamaları yönetebilecek nitelikleri edinmeleri de gerekmektedir. Bilgisayar
okuryazarlığı bu niteliklerin başında gelmektedir. Çünkü e-devlet uygulamaları içinde öncü uygulamalardan biri olarak değerlendirilebileceğimiz bilgi edinme hakkının
kullanılmasında, yeni iletişim teknolojilerinden yaygın biçimde yararlanılması amaçGazeteciler Cemiyeti
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lanmıştır.
Bunların başında iletişim teknolojilerinden de yararlanılarak, kapsamlı, güvenilir
bilgiyi hızlı biçimde vermek amacıyla kurumların web sayfalarında gerekli düzenlemelerin yapılması gelmektedir. Bilgi edinme hakkının etkin biçimde kullanılması
çerçevesinde, yönetimlerin yükümlülükleri, ana başlıklar altında şöyle sıralanabilir8:
Belgelerin sınıflandırılması
Belgeleri, internet ortamını da kullanarak, kamuya açmak
Bilgi edinme birimleri oluşturmak
Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrasında, kurum ve kuruluşların, bilgi edinme
hakkının kullanımını kolaylaştırması amacıyla, hâlihazırda var olan ve bilgi edinme
başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri sınıflandıracakları belirtilmektedir. Bu sınıflandırmanın yapılabilmesi için de “kurum ve kuruluşların belge
kayıt, dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler alınır” denilmektedir. Söz konusu düzenlemelerle, yalnızca bilgi edinme hakkından başvuruda
bulunarak yararlanmak isteyen kişiler değil, ilgili kurum veya kuruluşla ilgili bilgi
edinmek isteyen “herkes”, kamuya açılan bu bilgilerden yararlanabilecektir. Şüphesiz bu “aleniyet”in bu düzeyde sağlanabilmesi son onyıllarda bilgi teknolojilerindeki
değişikliklerle olanaklı olmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalarla, bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar, piyasa sisteminin dışında, kamunun hizmetine sunulmaktadır.
Yönetmelikte bilgi edinme hakkının elektronik ortamda kullanılabilmesi amacına
yönelik olarak, “başvuru formları ile kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin
elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adresleri”nin, kurum
ve kuruluşların internet sayfalarında yayımlanacağı da belirtilmektedir. Sözü edilen
formlar, ayrıca, bilgi edinme birimlerinde de bulundurulacaktır. Yönetmeliğin 7.
maddesi de, yine bilgi edinme hakkının kişiler açısından etkin, kurum ve kuruluşlar
açısından “iş yükü en aza” indirilebilecek biçimde kullanılmasına yönelik olarak, bu
kez kurum ve kuruluşun isteğine bağlı olarak, kurumun internet sayfasından yayımlanacak “bilgi veya belgeleri” içermektedir. Sözü edilen “bilgi veya belgeler”i dört
gruba ayırabiliriz;
İlk grupta, ilgili kurum veya kuruluşun yapısına ve işleyiş mekanizmasına ilişkin
başlıklar yer almaktadır.

8
Yasanın 5. maddesine göre, kurum ve kuruluşlar, Yasada yer alan sınırlamalar haricindeki konularla ilgili olarak istenen
“her türlü bilgi ve belgeyi” başvuranların yararlanmasına sunmakla yükümlüdürler. Kurum ve kuruluşların yükümlü oldukları
bir başka nokta ise, bilgi edinme hakkından yararlanmak amacıyla yapılan başvuruların “etkin, süratli ve doğru sonuçlandır”ılması için, “gerekli idarî ve teknik tedbirleri”n alınmasıdır. Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde ise, sözü edilen “tedbirler”
ayrıntılı biçimde belirtilmektedir.
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İkinci grupta, kurum veya kuruluş tarafından oluşturulmuş ve “kamu”yu ilgilendiren, etkileyen kararlar, politikalar ve bunlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Üçüncü grup ise, bilgi edinme hakkının kullanılma usulüne ilişkin bilgileri kapsamaktadır: “[ş]ikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili
kişi hakkında bilgiler”.
Son grup, kişileri genel olarak bilgilendirmeye yönelik, “[i]statistiki veriler, araştırma raporları, makaleler ve diğer belgeler”dir.
Bilgi edinme sınırsız bir hak mıdır?
Bilgi edinme hakkından yararlanılmasında da, çoğu hak ve özgürlük kategorilerinde olduğu gibi birtakım “istisnalar” söz konusudur. Bunların başlıcalarını şöyle
listeleyebiliriz:
Devlet sırrı, güvenlik, emniyet, ekonomik çıkarların zedelenmesi,
Kamuya zaten açılmış belgeler,
Haberleşmenin gizliliği,
Kurum içi belgelerin kamuoyunu ilgilendirmemesi durumu (sözkonusu düzenlemeden etkilenen kurum içi çalışanların hakkı saklı kalmak üzere),
Tavsiye ve mütalaa talepleri,
Soruşturmanın gizliliğinin tehlikeye atılması,
Yargı önündeki konular,
Sivil ve askeri istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler (kişilerin çalışma hayatını ve
meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar hariç).
Bilgi edinme hakkının önemli sınırlarından biri, “devlet sırrı” sebebi ile bilgi
edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmış bilgi ve belgelere ilişkindir. Bu konuda
“Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” (madde 16). “Devlet sırrı”, bilgi edinme hakkına ilişkin düzenleme ve uygulamalar bakımından kilit
öneme sahip kavramlardan biridir. Ancak bu konuda hazırlanmış bulunan “Devlet
Sırrı Yasa Taslağı” uzun süredir yasalaşamamıştır.
Bilgi edinme hakkı uygulamaları: Verilerle on yıl
Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamasının başladığı 2004 yılından bugüne,
toplum katında, bilgi ve belgeye erişim konusunda yoğun bir talep olduğunu söylemek zordur. Bu konuda her yıl kamuoyunun bilgisine sunulan, genel başvuru oranları incelendiğinde bu durum kolaylıkla saptanabilmektedir. “Bilgi edinme hakkımızdan ne kadar yararlandık?” sorusunu, veriler şöyle yanıtlamaktadır:
Tablo 1.Yıllara göre bilgi edinme başvurularına ilişkin genel veriler 2004-2008
Gazeteciler Cemiyeti
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Yıllar

Toplam başvuru
(Net)
Olumlu cevaplanarak bilgi
veya belgeye erişim sağlanan
başvurular
Kısmen olumlu cevaplanarak
kısmen de reddedilerek bilgi ve
belgelere erişim sağlanan
başvurular
Reddedilen başvurular
Gizli ya da sır niteliğindeki
bilgiler çıkarılarak veya
ayrılarak bilgi ve belgelere
erişim sağlanan başvurular
Diğer kurum ve kuruluşlara
yönlendirilen başvurular10
Ücret yatırılmadığı için
talebinden vazgeçmiş
sayılan başvurular
Başvurusu reddedilenlerden
yargıya itiraz edenler
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2004

385.5579

2005

2006

2007

2008

626.789 864.616 939.9201.099.133

347.959 542.364 746.999 751.089 947.428

13.648
20.474

21.712
54.234

38.092 108.530 51.730
69.199 70.378 81.466

3.571

5.979

9.617

9.695

31.172

58.093

8.151

5.424

58.522 78.227

210 2.189?11 Veri Yok Veri YokVeri Yok
Veri Yok

311

539

554

424

Tablo2. Yıllara göre bilgi edinme başvurularına ilişkin genel veriler 2009-2015
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam
Başvuru (Net) 1.091.589 1.353.620 1.423.636 2.092.463 2.784.444 3.298.465 1.190.325
Olumlu cevaplanarak bilgi veya
belgeye erişim sağlanan
başvurular
947.637 1.098.870 1.244.995 1.924.603 2.583.506 3.118.864 1.019.466
Kısmen olumlu cevaplanarak
kısmen de reddedilerek
bilgi ve belgelere erişim sağlanan

9
2004 yılının verilerinin açıklamasında, başvuruların toplamı “brüt” olarak verilmiştir, bir başka deyişle “yanlış kuruma
yapıldığı için yönlendirilen başvurular” toplama dahil edilmiştir. Biz, bu hesaplamayı 2004 yılı için de aynı biçimde yaparak,
tüm yıllar için “net” başvuru sayısını verdik; yönlendirilen başvuru sayısını ise ayrı bir kalem olarak tabloya ekledik.
10
Bilgi edinme genel raporlarında böyle bir kalem bulunmamakla birlikte, yukarıdaki dipnotta da açıklandığı gibi TBMM
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, başvuru yapılması gereken kuruma sonradan “yönlendirilen” başvuruları sayısı ve bu
sayıyı da içine alan “brüt toplam başvuru sayısı” ayrıca belirtilmektedir. Biz de “yönlendirilen başvurular”a ilişkin sayıyı, ayrı
bir kalem olarak tablo içinde belirtmeyi uygun gördük.
11
2005 yılına ait orijinal tablodaki veriler toplandığında, orijinal tablonun altında yer alan açıklamada toplam başvuru sayısı olarak belirtilen 657961 sayısına ulaşılamamakta, arada “2189”luk bir fark kalmaktadır. Bu sayı, “ücret yatırmadığı için
talebinden vazgeçmiş sayılan kişiler”e ait olabilir. Bir soru işaretiyle birlikte tablo içine yerleştirdik.
1024
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başvurular
53.300
75.925
Reddedilen
Başvurular
84.723
89.749
Gizli ya da sır niteliğindeki
bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak
bilgi ve belgelere erişim sağlanan
başvurular
3.504
8.427
Diğer kurum ve kuruluşlara
yönlendirilen
başvurular12
72.080
93.203
Ücret yatırılmadığı
için talebinden vazgeçmiş
sayılan başvurular No data
No data
Başvurusu reddedilenlerden
yargıya itiraz
edenler
745
716

86.507

79.014

101.814

71.964

81.994

87.500

82.814

94.298

99.166

84.115

4.606

6.032

4.826

8.471

4.750

102.219

163.257

-----

-----

-----

No data

No data

-----

--------

------

720

840

603

746

622

Kaynak: 2004-2015 yıllarına ait bilgi edinme genel raporları, tbmm.gov.tr

Bilgi edinme hakkına ilişkin mevzuat, on yılı aşkın süredir uygulanmaktadır. Uygulamaya ilişkin verileri, sistemin yerleştirilmeye çalışıldığı 1. Beş Yıllık Dönem ve
onu izleyen 2. Dönem olarak ayırıp, iki ayrı tabloda paylaştık. Yıllara yayılan uygulama bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplam başvuru sayısının, 2004 yılından
bu yana, yıllar içerisinde yükseldiği söylenebilir. Yükselişin en çarpıcı olduğu yıl
2005’tir.Uygulamanın ilk yılı olan 2004’ten 2005 yılına geçerken başvuru sayısı da
yüzde 62 oranında bir artmaktadır. Bu kadar yüksek olmasa da çarpıcı bir diğer artış
da uygulamanın ikinci döneminde görülmektedir: 2012 yılında bir önceki yıla oranla
başvuru sayısı yüzde 46 düzeyinde yükselmiştir. 2012 yılının bir diğer özelliği de,
olumlu biçimde yanıtlanan başvuruların, toplam başvuruya oranıdır. On yıllık uygulama döneminde, olumlu yanıtlanan başvuruların, toplam başvurular içindeki oranında bir istikrar olduğu görülmektedir. Yıllara göre bakıldığında, yapılan başvuruların
yüzde 80 ve üstü oranında yanıtlandığı görülmektedir.Yüzde 92 olumlu yanıt oranına
sahip olan 2012 yılından 2015 yılına kadar, olumlu yanıtlanan başvuruların oranı,
hep yüksektir (2013 yılında yüzde 92; 2014 yılında yüzde 94). Buna bağlı olarak
2012-2015 yılları arasında “reddedilen” başvuru oranında da bir düşüş söz konudur
(BEDK, 2005-2015).
Tablonun bütününe bakıldığında, artış eğilimi kimi zaman azalsa da başvuru sayısında düzenli biçimde yükselme söz konusudur, 2015 yılındaki durum dışarıda bıra12
Bilgi edinme genel raporlarında böyle bir kalem bulunmamakla birlikte, yukarıdaki dipnotta da açıklandığı gibi TBMM
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, başvuru yapılması gereken kuruma sonradan “yönlendirilen” başvuruları sayısı ve bu
sayıyı da içine alan “brüt toplam başvuru sayısı” ayrıca belirtilmektedir. Biz de “yönlendirilen başvurular”a ilişkin sayıyı, ayrı
bir kalem olarak tablo içinde belirtmeyi uygun gördük.
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kılırsa. 2015 yılında başvuru sayısı, 2010 yılının bile gerisine düşerek, 1.190.325
olmuştur. Bu yılda, olumlu yanıtlanan başvuru oranında da bir düşüş saptanmaktadır:
toplam başvuruların yüzde 85’i olumlu yanıtlanırken, olumsuz yanıtlanan başvuru
oranı da yükselmektedir.
Türkiye nüfusuna oranlandığında genel başvuru sayısı çok fazla olmamakla birlikte, yıllar içinde yurttaşların bilgi edinme hakkından daha fazla yararlanma eğilimi
içinde olduğu söylenebilir. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde oluşturulan sistem yavaş
yavaş oturmaktadır.
Başvuru sayısının artması olumlu bir işaret olmakla birlikte yurttaşların bilgi
edinme haklarından daha kapsamlı biçimde yararlanabilmeleri, oluşturulan sistemin,
karşısına çıkan sorunları çözebilme kapasitesi ve kendini yenileme hızına bağlıdır.
Bir başka deyişle, bütünlüklü ve tutarlı bir sistemin kurulması ve işlemesi çok önemlidir. Bu çerçevede kişisel verilerin korunması, ticari sır, devlet sırrının tanımlanması
ile ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Anayasa değişikliği, yeni bir hükümet sistemi gibi kapsamlı değişikliklerin uzunca bir süredir tartışıldığı ülkemizde, bilgi edinme hakkı uygulamaları için elzem olan yasal düzenlemeler
ne yazık ki on yılı aşkın süredir yapılamamıştır (Asrak Hasdemir, 2014).
Bilgi edinme başvurularının sayısal karşılaştırmasına dönecek olursak, 2008 ile
2009 yılı sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, başvuruların yıllar içindeki artış
eğiliminin aksine, 2009 yılında başvuru sayısının az miktarda da olsa azaldığı gözlenmektedir. Diğer kalemlerde çarpıcı değişiklikler olmamakla birlikte, 2009 yılının
diğer yıllardan farklılaştıran bir diğer nokta ise, bilgi edinme başvurusu reddedilenlerden yargıya başvuranların sayısındaki artıştır.2008 yılında bu sayı 424 iken, 2009
yılında 745 olmuştur. 2009 yılının aksine, 2008 yılında ise, yargıya itiraz edenlerin
sayısında, önceki yıllara göre bir düşme söz konudur. İki yılın sayıları arasındaki
farkın çarpıcı biçimde büyük olmasının bir nedeni de budur.
Olumlu yanıtlanan başvuruların, toplam başvurular içindeki oranında ise bir istikrar olduğunu belirtmiştik. Kısmen ret kısmen kabul edilerek yanıtlanan başvuruları
toplam başvuru içindeki oranında da bir istikrar olmakla birlikte burada da ayrık bir
yıl söz konusudur: 2007 yılında bu kategoride değerlendirilen başvuru sayısında büyük bir artış vardır. 2004’den 2006’ya kadar yavaşça artarak gelen ve 2006’da
38.092 olan bu rakam, 2007 yılında 108.530’a yükselmektedir. Ancak sonraki yıllarda yine eski düzeyini yakalamaktadır.
Bilgi edinme hakkının sınırlarına işaret eden veriler ise; “Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular”
başlığı altında toplanmaktadır. Yıllar içinde bu kapsamda verilen yanıtların oranında
bir düşüş söz konusudur ki bu, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 2004
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yılında verilen yanıtların, yüzde 0,92’si bu kategoride yer alırken; 2008’de bu oran
yüzde 0,49’a, 2013’te yüzde 0,17’e düşmüştür. Ancak son iki yılda, bu kapsamda
verilen yanıtların oranında yükselme vardır: 2014 yılı için bu sayı, yüzde 0,25 iken,
2015 için yüzde 0,40 olmuştur.
Bilgi edinme hakkı çerçevesindeki uygulamalar bir bütün olarak ele alındığında,
diğer hak ve özgürlük kategoriyle de ilişkili olmakla birlikte, en somut olarak 1960
Anayasası’nın hazırlandığı dönemde önemli tartışmalara konu olan dilekçe hakkıyla
ortak özellikler taşıyan bilgi edinme hakkı, 2004 yılından bu yana Türkiye’de hukuk
sisteminin bir parçası olmuştur.
Bu hak kapsamında yapılan başvurular, niceliksel olarak incelendiğinde, yıllar
içinde başvuru sayısında artış olduğu ve başvuruların önemli bir kısmının da olumlu
biçimde yanıtlanarak başvuru sahibine istediği bilgi ve/veya belgeye erişim hakkı
sağlandığı söylenebilir, 2015 yılı gibi istisnalar dışarıda bırakıldığında. başvuru sayısı yükselmektedir.
Uygulamanın sürdüğünü ve benimsendiğini göstermesi bakımından bu yükselme
eğilimi olumludur. Ama başvuru sayıları, Türkiye’nin nüfusuyla birlikte düşünüldüğünde yetersizdir. Ayrıca bu artışın, başvuran “kişi” sayısında değil, “başvuru” sayısında olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bir başka deyişle, bir kişinin birden
fazla başvuru yapabileceği hesaba alınırsa, yurttaşların büyük bir kısmının henüz
bilgi edinme hakkıyla tanışmamış olduğu söylenebilir.Dolayısıyla bilgi edinme hakkı
kullanarak bilgi sahibi olan “bilgili bir kamuoyu”ndan sözetmek pek olanaklı değildir. Farklı bir haber kaynağı olarak, bilgi edinme hakkından yararlanılıp yararlanılmadığı konusunda ise elimizde ayrıntılı veriler olmadığından tam bir değerlendirme
yapılamamaktadır.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) bir özerk üst kurul statüsünde olup,
sekretaryası Başbakanlık Halkla İlişkiler birimine bağlı olarak görev yapmaktadır.
Bilgi edinme hakkı konusunun ilk gündeme geldiği dönemde, sözü edilen Kurulun
gerek görevleri gerekse üye bileşimi bugünkünden farklı biçimde tasarlanmıştır.
“Gizlilik Değerlendirme Kurulu” adını taşıması düşünülen bu Kurulun görev alanına,
yalnızca devlet sırrı, ulusal ekonomi çıkarların zarar görmesi gibi sınırlamalar nedeniyle kısmen veya tamamen bilgi edinme istemi reddedilmiş gerçek ve tüzel kişilerin
yaptıkları itirazlar girmektedir (Kılınç, 2008). Nitekim bu tasarım, Kurulun adı ve
üye bileşimi farklı olmakla birlikte, 4982 sayılı yasanın ilk halinde de böyledir.
Yasanın TBMM’den geçerek uygulamaya giren ilk biçiminde, BEDK, yasanın
16. ve 17. maddesindeki sınırlama sebepleriyle, yani devlet sırrı ile ulusal ekonomik
Gazeteciler Cemiyeti
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çıkarlara zarar verme sebeplerinin en az biri gerekçe gösterilerek, bilgi edinme istemi
tamamen veya kısmen reddedilen başvuru sahiplerinin itirazlarına bakan bir üst kurul
durumundadır. Ancak süreç içinde BEDK’nun yetki alanının bu iki sebeple sınırlı
olmasının getirdiği sakıncalar anlaşılmış ve 17 Kasım 2005 tarihli 5432 sayılı yasayla yapılan değişiklikle, Kurul, bilgi edinme istemi kısmen veya tamamen reddedilmiş
tüm başvurularda devreye girebilecek bir üst itiraz merci halini almıştır. Bir başka
deyişle, Kurulun yetki alanı, bilgi edinme hakkı kapsamındaki tüm itirazlara bakacak
biçimde genişletilmiştir.
Böylece hangi gerekçeyle olursa olsun bilgi edinme istemi reddedilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin tümü BEDK’na başvurma hakkına sahip olmuşlardır. Kurul,
bileşimi itibari ile yüksek yargı organlarından üyeler, üniversitelerde hukuk alanında
çalışan öğretim üyeleri, Barolar Birliği’nden bir üye, Adalet Bakanlığı’ndan bir üye
ile bürokrasinin üst kademelerinden gelen üyelerden oluşmaktadır
4982 sayılı yasanın 13. maddesi, “itiraz usulü” başlığını taşımaktadır. İstemi reddedilen özel veya tüzel kişi, bir üst kurul olarak oluşturulan “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu”na başvurabileceği gibi yargı yoluna da gidebilecektir.Kurula başvuru süresi, bilgi isteminin kısmen veya tamamen reddedildiğini bildiren kararın
başvuru sahibine tebliğinden itibaren 15 gündür. Kurul ise kararını 30 iş günü içinde
verecektir. Kurula yapılan itiraz başvurusu, idari yargıya başvuru süresini durdurmaktadır.
Bilgi edinme isteminin kısmen veya tamamen reddi üzerine Kurula yapılan itiraz
yazılı olmalıdır. Çalışma sürecinde Kurul, bilgi isteme başvurusuna ret yanıtı veren
kurum ve kuruluşlardan “her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdür”. Bunun yanı sıra Kurul,”başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşların, itiraz
konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurabilir, konuyla ilgili uzmanların
görüşünü alabilir ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunabilir”. Kurum ve
kuruluşlar tarafından Kurula gönderilen bilgi veya belgelerde olduğu gibi Kurulca
edinilen “görüş, değerlendirme ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur”.
Kurul başkan ve üyeleri yanında, “bu bilgileri derleyen ve değerlendiren tüm personel gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür”. Söz konusu yükümlülük,
“Kurul başkan ve üyeleri ile diğer personel”in görev süreleriyle sınırlı değildir; yükümlülük, görevden ayrıldıktan sonra da devam eder (Yönetmelik, 2004: 26. madde).
Ayrıca Kurul, “bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemeye
yetkilidir” (Yönetmelik, madde 25).
Uygulama içinde Kurula başvuru yolunun yaygın biçimde kullanıldığı söylenebi1028
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lir. Özellikle 2005 yılında yapılan ve Kurulu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında verilen tüm ret yanıtlarına itiraz edilebilecek bir merci durumuna getiren yasa değişikliğinden sonra Kurula yapılan başvurular daha da artmıştır. Sistemin bütünü ele
alındığında aslında bilgi edinme istemlerinin çok büyük bir kısmının zaten ilk düzeyde, uygulama kapsamı içinde yer alan kamu kurum, kuruluşları ve meslek odaları
tarafından karşılandığı söylenebilir. Ancak özellikle kimi kurumların bilgi edinme
başvurusunu kısmen veya tamamen ret etme oranı genel ret oranından farklılık göstermektedir ki bunların değerlendirilmesinde BEDK’na önemli görevler düşmektedir
(Asrak Hasdemir, 2007:125-141).
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun (BEDK), bilgi edinme hakkının uygulanmasında önemli bir yeri vardır. Kurul, verdiği kararlarla uygulamaya yön çizmekte, mevzuattan kaynaklı boşlukları doldurmaktadır. Önemli bir boşluk, yukarıda da
söz ettiğimiz gibi, devlet sırrı, kişisel verilerin korunması vb. konusunda gerekli yasal düzenlemelerin hala yapılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Diğer yandan, yasaya göre daha ayrıntılı, somut hükümlere sahip olması gereken
Yönetmeliğin bu niteliği taşımaması, neredeyse yasanın tüm hükümlerini yinelemesi
de bilgi edinme hakkının kullanılmasında önemli sorunlara neden olabilirdi ki kimi
zaman bu tür sorunlar yaşanmaktadır. Ancak BEDK, geçen 10 yıl içinde, genel olarak, uygulamaları yakından izleyen, özellikle ilk yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamanın nasıl yapılacağına dair başvurularını yanıtlayan ve içtihatlarıyla
mevzuattaki eksiklikleri tamamlayan, boşlukları dolduran bir kurul olarak, sorunların, hakkın kullanımını engeller bir nitelik kazanmasını önlemektedir.
BEDK’nın başkanlığını yürütmekte olan Murteza Balcı, “modern devletlerde
yargı denetimi dışında başka denetim mekanizmaları” da olması gerektiğini belirtmektedir (10. Yıl Çalıştayı, 2013:15). Bilgi edinme hakkı uygulamaları, işte bu kapsamda değerlendirilebilecek uygulamalardır.
Devlet ile yurttaş arasındaki uyuşmazlığı, yargı yolu dışında çözüme kavuşturmayı amaçlayan kamu denetçiliği, ombudsmanlık kurumu da bu mekanizmalara örnek
olarak gösterilebilir ki daha önce de değindiğimiz gibi, 2010 yılındaki anayasa değişikliklerinde, bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği kurumuyla birlikte anayasaya
girmiştir ve aynı maddede düzenlenmektedir.
Türkiye’de bilgi edinme hakkı sisteminde, BEDK’nu da ilgilendiren bir nokta,
bilgi edinme hakkına yönelik kurumsal düzenlemeler çerçevesinde, sistemin işleyişini denetleyen birime yer verilmemiş olmasıdır. Bir itiraz merci, üst kurul olarak tasarlanan BEDK’nun da verdiği kararların mutlaka yerine getirilmesini sağlamaya
yönelik infaz yetkisi yoktur.
Gazeteciler Cemiyeti
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Bununla birlikte, BEDK, verdiği kararların uygulanmaması durumunda başvuru
sahiplerine yol göstermenin, başvurabilecekleri yasal yolları belirmenin yanı sıra,
yeni bir uygulamayla, Kurulun verdiği kararları ısrarlı biçimde uygulamayan kurum
ve kuruluşlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilmektedir.
Tablo 3. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yapılan başvurulara ilişkin veriler2006-2015
Yıllar
2006
Toplam itiraz
başvurusu
1.164
Kabul edilen itiraz
başvuruları
354
Kısmen kabul edilen
itiraz başvuruları
215
Reddedilen itiraz
başvuruları
480
Karar alınmasına
gerek olmadığına
hükmedilenler
----İşleme konulamayanlar
(eksik evrak,
başvurunun geri
çekilmesi,
mükerrer başvuru) ----İncelemeye alınan,
nihai kararın
verilmediği
başvurular
49
Kanun kapsamındaki
kurum ve kuruluşların
başvurusu (tereddütlerin
giderilmesi
amacıyla)
36

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.119

1.305

1.229

1.731

1.569 1860

34

24

13

------

397

382

422

431

Veri Yok 13

4

1

------

203

241

314

275

Veri Yok 4

4

---

------

542

449

671

726

Veri Yok 17

16

12

------

88

74

110

72

Veri Yok ---

---

---

------

63

44

73

63

Veri Yok ---

---

---

------

8

39

5

2

Veri Yok --

---

---

23

19

15

13

Veri Yok Veri Yok ---

---

---

Kaynak: 2006-2015 yıllarına ait bilgi edinme genel raporları, tbmm.gov.tr

Kurul’a yapılan itiraz başvurularının genel bir değerlendirmesi yapıldığında, gerek toplam başvuruların gerekse kabul edilen ve kısmen kabul edilen başvuru sayılarının yıllar içinde pek değişmediği, belli bir düzeyde gittiği saptanmaktadır. Tablodaki son kalemi oluşturan farklı kurum ve kuruluşlardan, uygulamaya açıklık getirilmesi BEDK’na yapılan başvurularda da, yıllar içinde bir azalma sözkonusudur. Bu
durum uygulamanın yavaş yavaş oturduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
Kurul’un kararlarının içeriğini bazı ana başlıklar itibariyle ele aldığımızda, kamu1030
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sal bilgi-özel bilgi ayrımı, soruşturma raporlarının, istihbarata ilişkin bilgi ve belgelerin hangi durumlarda erişime açılacağı başta kimlerin bilgi edinme hakkından, nasıl
yararlanacağı da dâhil olmak üzere birçok konuda kararlar vermekte, içtihatlar oluşturmaktadır. Daha önce değindiğimiz gibi bilgi edinme hakkının önemli bir sınırlama
sebebi olan “devlet sırrı”nın tanımlanmasına bunun yanısıra ticari sırrın, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına korunmasına yönelik bütünlüklü, tutarlı bir mevzuat
oluşturulması gerekmektedir. Bu aşamada, BEDK, sözü edilen konularda yasal düzenlemelerin hala yapılmamış olmasının yanı sıra konuyla ilgili Yönetmeliğin hükümlerinin ayrıntılı olmamasından kaynaklı boşlukları içtihatlarıyla doldurmakta,
uygulamaya yön göstermektedir.
Sonuçlar ve öneriler
2004’den günümüze 10 yılı aşkın süredir uygulanan bilgi edinme sistemi,sınırlılıkları ve eksiklerine rağmen olumlu yönleri olan bir sistemdir. Bir kere sistem bütün yurttaşların yararlanmasına açıktır. Başka deyişle, bir konuyla ilgili olarak
yalnızca konunun tarafları değil, istisnalar söz konusu olmakla birlikte, başvuruda
bulunan “herkes” ilgili bilgi ve belgeye erişebilecektir. Bu durum, hakkın kötüye
kullanımı söz konusu olduğunda ciddi bir idari yüke yol açma olasılığını barındırsa
da, yurttaşın hakkın kapsamı dâhilinde istediği konularda bilgilenmesinin önünü açması bakımından olumludur. Hakkın kötüye kullanımının önlenmesi, idari yükün
azaltılması konusunda da gerekli önlemler alınması durumunda sistemin işleyişi daha
iyiye gidecektir. Avrupa Birliği düzleminde, bu yönde somut düzenlemeler söz konusudur. Belgelere erişim hakkı kapsamında yapılan başvurularda, istemin açık olmaması durumunda, başvuru sahibinden istemini netleştirmesinin istenmesi bunlardan biridir. Ayrıca, isteme konu olan belgelerin çok uzun veya çok fazla sayıda olması durumunda, gayrı resmi biçimde başvuru sahibiyle görüşülmesi ve uzlaşılmaya
çalışılması bu konudaki bir başka yöntemdir. Bir genel hukuki ilke olarak, “hakkın
kötüye kullanılmaması” ilkesi söz konusu olsa da, zaman geçtikçe bilgi edinme sisteminin yurttaşlar tarafından daha fazla benimsendiği ve başvuru sayısının artmakta
olduğu göz önüne alınırsa, bu konuda somut adımların atılması gerektiği açıktır.
Bilgi edinme hakkı yoluyla bir yurttaş, istediği bir yönetsel işlem hakkında bilgi
sahibi olabilmektedir. Bunun yanı sıra, on yılı aşkın bir süredir kullanılmakta olan
bilgi edinme hakkı kapsamında bazı uygulamaların da olumlu yönde değiştiğini gözlemek mümkündür. Önemli örneklerden biri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlara yönelik bilgi edinme hakkı başvurularıdır.
ÖSYM’nin, süreç içinde, yapmış olduğu sınavların soru ve yanıtlarını, kamuya
açmasında, yurttaşların, bu konuda bilgi edinme haklarını kullanarak yaptıkları başGazeteciler Cemiyeti
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vuruların çok önemli bir yeri vardır. Bir üst kurul olarak görev yapan Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu da, bu konuda kendilerine yapılan itiraz başvurularını, yurttaşların bilgi edinme hakkı lehine yanıtlayarak, ÖSYM’nin sınav soru ve yanıtlarını
vermesini sağlamıştır. Ancak 2013 yılına gelindiğinde, bir yasal düzenleme ile bu
hak yurttaşların elinden alınmıştır. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda, soru ve
yanıtların bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığı hükme bağlanmıştır. Bu değişiklik öncesinde, BEDK’nun bilgi edinme hakkının kullanılması yönündeki ısrarlı çabası sonucu ÖSYM; daha önce vermediği bilgi ve belgeleri, sınava katılan kişilerin
bilgi edinme başvurusu yapması durumunda kendilerine vermekteydi. Ayrıca daha
önce açıklanmayan bazı sınav sonuçları da kamuoyuna duyurulmaktaydı.
ÖSYM’nin, BEDK kararlarına uymayarak, ısrarlı biçimde bilgi edinme hakkından
yararlanmayı engellemesi durumunda da, Kurul suç duyurusunda bulunma yolunu
denemekteydi. Ancak son yasa değişikliğiyle, zaman içinde bilgi edinme hakkının
alanını genişleten BEDK kararlarının da bir anlamı kalmamıştır.Bu örnek de, hak ve
özgürlüklerin kullanılabilmesi bakımından genel iklimin elverişliliği yanında ve onu
etkileyen önemli unsurlardan biri olarak “yönetim anlayışı”, yöneticilerin/uygulayıcıların sahip olduğu zihniyetin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
10 yıllık uygulama döneminde, olumlu yanıtlanan başvuruların, toplam başvurular içindeki oranında bir istikrar olduğu görülmektedir. Yıllara göre bakıldığında,
yapılan başvuruların, bazı yıllarda, yüzde 90 oranını aşan düzeyde yanıtlandığı görülmektedir. Ancak, bu bilgi gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü bilgi
edinme isteminin yanıtlanması önemlidir ama yanıtın içeriği de önemlidir. 2006 yılında basına yansıyan bir habere göre, bilgi edinme hakkı kapsamında, “polisin toplumsal olaylarda ne kadar biber gazı kullandığına, ilişkin soruya, “gerektiği kadar”,
polisin elinde ne kadar biber gazı bulunduğuna ilişkin soruya da, “yeteri kadar” yanıtları verilmiştir (Radikal, 21 Temmuz 2008).
Bir başka örnekte de bilgi edinme hakkı kapsamında yöneltilmiş aynı soruya, ilgili kurumların farklı olması, soru işaretlerine neden olmaktadır. 2015 yılında Mimarlar Odası, Cumhurbaşkanlığı Sarayı arazisinin kira sözleşmesinin olup olmadığını,
konuyla ilgili üç kamu kurumuna ayrı ayrı sormuştur. Bu soruya yanıt olarak, Başbakanlık, “kira sözleşmesi vardır” demektedir. Orman Bakanlığı ‘kira sözleşmesi yok’
derken; Tarım Bakanlığı ise, sorunun yanıtının “ticari sır” kapsamına girdiğini belirterek bilgi vermemiştir. (Bugün, 3 Şubat 2015).
Kamusal politika ve uygulamaların denetlenmesine yönelik önemli sonuçların elde edilebileceği bilgi edinme istemi başvurusu konuları arasında, belediyelerin, kamulaştırma, arsa tahsisi vb. imar yetkileri vardır.
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Başvuruların bir kısmını da, toplumsal konulara, olaylara ilişkin bilgi istemi başvuruları oluşturmaktadır ki bu durum, bilgi edinme hakkının yalnızca şahsi bir meseleyle ilgili olarak değil toplumsal meselelerle ilgili bilgi ve/veya belge isteminde bulunmak için kullanıldığını göstermesi ve devlet etkinliklerinin denetimini sağlaması
bakımından çok önemlidir.
Sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasal partiler vb. tarafından, şahsi bir başvurudan farklı olarak, örgütlenmiş yurttaşlar adına yapılan başvurularda da, bilgi edinme sistemi, mesleki çıkarların korunması, mesleki konuların kamuoyu gündemine
taşınması konusunda bir kulvar olabileceği gibi, toplumsal konularla ilgili sorular
yöneltilerek bir yurttaş denetimi sağlanabilmektedir.
Bilgi edinme hakkı uygulamaları, daha yaygın biçimde başvuruda bulunulan konular yanında göreli olarak yeni hak kategorilerine ilişkin başvuruları da kapsamaktadır ki bu yeni başlıklar uygulamanın sahip olduğu çeşitliliği, farklı kesimler tarafından benimsendiğini göstermesi bakımından çok önemlidir: Çevre hakkı, ceninin
hakları vb. konularda yapılan başvurular, bu tip istemlerin önemli örnekleridir.
Devlet-kamu çalışanı ilişkisi bakımından önemli olan ve yasa uygulamaya girmeden önce çalışanın kendisine dahi bilgi verilmeyen sicil raporları, soruşturma raporları vb. ilk ve rağbet gören, bilgi isteme hakkının daha yoğun biçimde kullanıldığı
başlıklardan birini oluşturmaktadır.
Uygulama içinde istisnanın istisnasını oluşturan kararların önemli bir kısmı, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler ile ilgilidir. Bu başlık, bilgi edinme hakkının önemli
sınırlarından birini barındırmaktadır. Ancak bu başlık altındaki bilgi ve/veya belgeler, başvuru sahibinin, çalışma yaşamını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise
başvuruya yanıt verilmekte, bu durum da istisnanın istisnasını oluşturmaktadır.
Türkiye’deki sistem açısından, önemli olan bir diğer nokta ise, daha önce de belirttiğimiz gibi, hakkın kullanılmasında meselenin can damarı olan, hakkın sınırlarına, bir başka terimle, hakkın istisnalarına ilişkin, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın bu
konudaki hükümlerini netleştirecek, hatta bazı vakalar açısından yasanın “uygulanabilir” olmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasıdır. “Devlet
sırrı”nın, “ticari sır”rın tanımlanması başta olmak üzere, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nı destekleyecek ilişkili yasaların sürüncemede bırakılmaması, sistemin amaçladıklarının gerçekleştirilmesi açısından kilit önemdedir.
Türkiye’de bilgi edinme sistemi, düzenlemelerin kapsamı başlığı altında da belirttiğimiz gibi, başvuru yapılacak yerler olarak “kamu kurum ve kuruluşları” ile “kamu
kurumu niteliğindeki meslek odaları”nı işaret etmektedir. Yani yurttaşın, bilgi edinme sistemi dâhilinde, özel sektörün uygulamaları, işlemleri hakkındaki bilgi ve belgeye erişimi mümkün olmamaktadır. Yasanın hazırlanış sürecinde de, meclis süreGazeteciler Cemiyeti
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cinde de vurgu, devletin şeffaflına, yönetsel eylem ve işlemlerin açık olması gerektiğine, bilgi edinme hakkı kullanılarak devletin yurttaşlarca denetlenmesine vurgu yapılmaktadır. Tüm bunlar elbette önemlidir ve olması gerekir. Ancak dikkatten kaçmaması gereken bir nokta, sermayenin de, iktidarını sürdürmekte rızanın yanında
zoru da kullanan devlet kadar baskıcı olabileceği, özgürlüklere zarar verebileceğidir.
Bu çerçevede, “özgürlükler devlete karşı savunulur” sözünü hatırlatan klasik liberalizmin aşılması gerekmektedir.
Hak ve özgürlükler de, ortaya çıktıkları toplumsal ortamın ürünüdür ve içinde şekillendikleri kabın özelliklerini, gerilimlerini taşırlar. Farklı hak ve özgürlük kategorileri farklı dönemlerde, farklı koşullarda ortaya çıkıp birbirinden farklı özelliklere
sahip olsalar da genel olarak hak ve özgürlükler sözkonusu olduğunda, yalnızca devletin değil sermayenin tahakkümünün de dikkate alınması gereklidir. Bu durum konumuz açısından iki bakımdan önemlidir. İlk olarak şu saptama yapılabilir: Bilgi
edinme hakkıyla birlikte, yurttaşın önünde ya doğrudan kendi başvurusuyla elde ettiği ya da bilgi edinme hakkını kullanarak yaygın bilgilenme olanağının dışında bilgiler alma olanağına sahip medya mensupları tarafından haberleştirilmiş bilgiler vardır.
Bir başka deyişle, yurttaş da, haberci de alışılagelmiş yollar dışında farklı bir yoldan
farklı bilgiler elde etme olanağına sahip görünmektedir. Bu biçimiyle bilgi edinme
hakkı, toplumun farklı kesimlerine yaygın biçimde akan bilgi haber vb. dışında alternatif bilgilere belgelere haberlere vb. ulaşma olanağı sağlamaktadır.
Diğer yandan yurttaşlar, sahip oldukları hak ve özgürlükleri, hem devletin hem
sermayenin tahakkümüne karşı korumalı, varolanı fark edip, değiştirip dönüştürmekte kullanmalıdırlar. Bu çerçevede somut bir örnek olarak bilgi edinme hakkına ilişkin
sistem ele alındığında, tek kollu bir insana benzetebileceğimiz bir yapı karşımıza
çıkmaktadır: yurttaşlar, bilgi ve/veya belgeye erişim için kamu kurum ve kuruluşlarına ve meslek odalarına başvuruda bulunmaktadırlar.
Ancak özel bir şirketle ilgili bilgi edinme başvurusu yapamamaktadırlar. Çünkü
özel kuruluşlar, söz konusu düzenlemelerin kapsamı dışındadır. Konunun bu yönüyle
de ele alınıp, özel kuruluşları da sisteme dâhil edecek, yurttaşların bu kuruluşlara ait
bilgi ve belgelere erişimlerini sağlayacak (elbette ticari sır vb. istisnalar göz önüne
alınarak) daha kapsamlı bir bilgi edinme sisteminin oluşturulması, tablonun tamamlanmasını sağlayacaktır. Özellikle 1980’lerden sonra neo-liberal politikalar sonucu,
kamu kurum ve kuruluşlarının, görevlerini yaparken, özel kuruluşlarla ortaklıklar
kurdukları, birlikte çalıştıkları dikkate alınırsa, yalnızca özel kuruluşlar hakkında
bilgi almak için değil, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm faaliyetleri hakkında bilgi
alabilmek için de bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır.
Bilgi edinme hakkının, bireyin genellikle tek başına kullanacağı hak kategorileri
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arasında olduğu düşünülmektedir. Şüphesiz bilgi edinme hakkı yoluyla kamusal belgelerin yurttaşlar için açık hale gelmesi önemlidir. Ancak elde edilen bilgilerin gerektiğinde kamusal hale gelmesi ve uygulanan politikaların eleştirilmesi, değiştirilmesi amacıyla kullanılabilmesi için, bireylerin yanında örgütlerin de sürece dâhil
olması gerekmektedir. 2004 yılından bu yana uygulamalar ele alındığında, meslek
örgütleri, sendikalar, siyasal partiler, sivil toplu örgütlerinin de bireyler yanında, bilgi
ve belgeye erişim içim başvuruda bulunduklarını saptamak bu bakımdan önemlidir
Bilgi edinme sisteminde, başvuru sahiplerinin demografik özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı istatistikî bilgiler tutulmamaktadır.Avrupa Birliği düzleminde
uygulanan bilgi ve belgeye erişim sisteminde, meslek grupları içinde, oranı yüksek
olmamakla birlikte gazetecilerin sistemden yararlandıklarına ilişkin veriler mevcuttur, ancak Türkiye için bunu saptamak olanaklı değildir. Bununla birlikte şöyle bir
çıkarım yapılabilir: Başvuru durumunda yanıt alma süresi, erişim isteminin tamamen
veya kısmen reddi durumunda yapılacak olan itirazın üst kurul tarafından değerlendirilmesi, erişimin sağlanması yolunda olumlu karar çıkması durumunda başvuru sahibinin bilgi ve/veya belgeyi verecek ilk kuruma yönlendirilmesi vb. durumları ve geçen süreyi göz önüne aldığımızda, haberin hızlı yapılmasını gerektiren konumdaki
medya çalışanlarının bilgi edinme sisteminden yararlanması olanaklı değildir. Ancak
araştırmacı gazetecilik, yurttaş gazeteciliği, kamusal gazetecilik vb. açısından bilgi
edinme sistemleri, farklı bir haber kaynağı olma özelliğini taşıyabilir.
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Dr. Özge Ercebe Ercebe

T

ürkiye’de medya ile siyaset arasındaki ilişki en başından beri sorunlu olmakla
birlikte AKP’nin tek başına iktidar olduğu 2002 yılından sonra gerek kendisinden önceki dönemin yapılanmasından kaynaklı sorunlar gerekse siyasi iktidarın
otoriteryen pratiklerinin her seçim döneminden sonra daha da belirginleşmesiyle
farklı bir boyuta taşınmıştır. AKP dönemi medya-siyaset ilişkisi ağırlıklı olarak
medya sermayesinin el değiştirmesi1 ve yeniden yapılanması temelinde, basın özgürlüğü ve gazetecilik etiği çerçevesinde yapılmaktadır. Bununla birlikte, AKP dönemi
medya yapılanması ve siyasetle olan ilişkisi 1970’lere kadar geri götürülebilecek
yapısal koşulların ürünüdür. 1980’lerde gelişmeye başlayan, 1990’larda artık bir sektör olarak anılan medyanın sermaye yapılanması, profesyonel gazetecilik anlayışı ve
siyasi iktidarla olan ilişkileri bakımından içinde barındırdığı sorunlu yanlar 2000’li
yılların başında sektörü yeniden yapılanma sürecine götürmüştür. Medya yapılanması, iktidara gelen AKP’nin ortaya koyduğu yeni bir siyaset anlayışı ile paralellik göstermektedir.
AKP döneminde genel olarak medyanın özelde ise haber medyasının siyasetin
nezaretinde bir yol izlediği görülmektedir. AKP döneminde medyanın siyasal iktidarla olan ilişkisini belirleyebilmek için Hallin ve Mancini’nin medya sistemi analizinde2 kullandıkları politik koşutluğun dört temel bileşenine bakılabilir. Bunlar örgütsel
bağlar, medya çalışanlarının siyasal yaşamdaki aktif rolleri, gazetecilik rolünün yönelimi ve pratiği; medya örgütlenmesinde içsel ve dışsal çoğulculuğun varlığıdır 3. Bu
bileşenler incelendiğinde AKP iktidarı dönemi ile 1990’larda Türkiye’nin medya
1
AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından sonra iktidara yakınlığı ile bilinen şirketler önemli büyümeler kaydetmiştir.
Capital Dergisi’nin Şubat 2008 sayısında yer alan verilere göre örneğin, 2001’de 150 milyon dolar cirosu olan Albayrak Grubu
2007 yılında cirosunu 750 milyon dolara çıkarmıştır. Benzer şekilde Ethem Sancak 1998’de 700 milyon dolarlık cirosunu 4
milyar dolara; Akın İpek’in sahibi olduğu Koza Grubu 2003’ten 2008’e kadar olan dönemde şirketinin değerini 24 kat artırarak
2000’de 5,8 milyon ytl olan cirosunu 2008 yılında 453,5 milyar dolara çıkarmıştır
2
Hallin ve Mancini Karşılaştırmalı Medya Sistemleri başlıklı kitaplarında Batı’daki medya sistemlerini üç gruba ayırmışlardır: Liberal Model, Demokratik Korporatist Model ve Kutuplaşmış Çoğulcu Model. Bu modeller içerisinde Türkiye’nin
medya sisteminin temel özellikleri çerçevesinde Kutuplaşmış Çoğulcu Model kutuplaşmış çoğulcu modelin özelliklerini taşıdığı
söylenebilir.
3
Kitle iletişiminin siyasal etkisine odaklanan Seymour-Ure’ye göre (1974), Avrupa’da 19. yüzyılda birbiriyle rekabet eden
siyasal partilerin ortaya çıkmasıyla bu siyasal partileri destekleyen gazetelerin ortaya çıkması birbiriyle paraleldir. Seyme urUre’nin teorik bir yaklaşım olarak geliştirdiği çalışmada, siyasi partiler ile basın arasında birebir ilişkinin olduğu parti-basın
paralelliği yaklaşımı bugün için geçerli olmasa da farklı siyasal yönelimleri doğrultusunda siyasal olarak farklılaşmış çok
sayıda medya organı varlığını sürdürmektedir. Hallin ve Mancini (2004), Seymeur-Ure’nin parti-basın paralelliği düzeyinin,
parti sistemiyle koşut olan medya sistemiyle ilişkili olduğuna yönelik teorik yaklaşımı temel almışlar ve analizlerinde bunu
politik koşutluk olarak kavramsallaştırmışlardır. Siyasal partiler ile medya arasındaki ilişkinin doğası ve düzeyi ya da daha derin
anlamda toplumdaki siyasal ayrışmanın hangi boyut ve kapsamda haber hazırlama sürecine ya da eğlence içeriğine yansıtıldığı
politik koşutluğun düzeyini belirlemektedir.
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sistemindeki dönüşüm ve siyasal iktidarın medya üzerindeki etkisi daha görünür biçimde ortaya konabilecektir.
Örgütsel bağlar
Medya ve siyaset arasındaki ilişkinin ortaya konabileceği temel bileşenlerinin en
başında siyasal partiler, sendika, kooperatif, dini kurumlar gibi toplumsal oluşumlar
ile medya arasındaki örgütsel bağlantılar yer alır. Yirminci yüzyılda yaygın olarak
görülen doğrudan örgütsel bağlantılar günümüzde ortadan kalkmış olsa da medyanın
kurumsallaşması açısından etkileri devam etmektedir.
Türkiye’de politik koşutluğun bir bileşeni olarak siyasal partiler ve diğer toplumsal kurumlarla medya arasında doğrudan bağlantı Cumhuriyet’in ilanından sonra tek
parti yönetimi döneminde ve çok partili hayata geçişin ardından da DP iktidarı döneminde daha belirgin olarak görülmektedir. Siyasi partilerin finanse ettiği gazetelerin, parti binalarında yer alan gazete bürolarının ve gazetelerin dağıtımlarının parti
üyelerince yapıldığı görülmektedir. Ancak, bu dönemlerdeki parti-basın paralelliği
basının ticarileşmeye başlamasıyla giderek zayıflamıştır.
1980’lerden sonra ise siyasi partiler ile medya arasında bu tarz doğrudan bağlantıdan söz edemesek de politik koşutluk düzeyinin azaldığını söylemek de doğru bir
yaklaşım olmayacaktır. 1980 sonrasında medyada artan ticarileşme medya üzerinde
siyasi iktidarın kontrolü azalmamış aksine medya endüstrisi ile siyasi iktidarlar arasındaki ilişki, medya kuruluşlarının şirket çıkarlarına uygun biçimde araçsallaştırılması yoluyla tahkim edilmiştir (Kaya ve Çakmur, 2010: 523).
2001 ekonomik krizi Türkiye’nin siyasal yaşamında yol açtığı değişikliklerin yanı
sıra medya alanında da önemli dönüşümlere neden olmuştur. 2000’lerin başındaki
ekonomik krizlerin sonrasında medya alanında politik koşutluğun artmasına yol açan
gelişmelerin başında medya sermayesinin el değiştirmesi yer almaktadır. Kriz sonrasında TMSF’ye devredilen medya şirketlerinin yanı sıra bu şirketlerin satın alan işadamlarının ve medya sektöründe yatırım yapmaya başlayan diğer işadamlarının iktidar partisi AKP ile olan bağlantılı oldukları görülmektedir.
Örneğin 2008 yılında Star’ı iş adamı Ali Özmen Sefa’dan satın alan Ethem Sancak, para kazanmak için medyaya girmediğini4 ifade etmiş, “Kazandıkça fikrimizin
zekâtı olarak basına yatıracağız” diyerek medya alanına girmesinin nedenini açıklamıştır. Kendisine yönelik ‘yandaş medya’ suçlamasına karşı “Yandaş medya çok
yanıltıcı bir laf, yandaş olmayan medya mı var” sözleriyle cevap vermiş, “İdolüm
4
Türkiye’de yaklaşık 13 hastane açan Sancak,Mısır ilaç dağıtım pazarının yüzde 32’sini elinde bulundurmaktadır. Sancak’ın açtığı 13 hastane, AKP’nin sağlık alanında yapmış olduğu ‘yenilikler’ ile sağlık sektörüne yatırım yapmaya teşvik ettiği
iş adamlarının örneklerinden birisidir. Sadece Türkiye’de değil, Mısır’da da ilaç işinde liderliğe oynayan Ethem Sancak, Ortadoğu ve Afrika’ya açılacak Türk şirketlerine de Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayrettin Paşa’ya muamelesiniörnek
almaları tavsiyesinde bulunmuştur (Zaman, 25 Nisan 2010).
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Tayyip Erdoğan, ona sevdalıyım” sözleriyle de Tayyip Erdoğan’a karşı hislerini ifade etmiştir. Ethem Sancak “İnkâr etmiyorum yandaşım ama demokrasinin herkesin
eşit olduğu fikrinin yandaşıyım” demiştir (Zaman, 5 Ekim 2008). Sancak’ın bu ifadeleri siyasi iktidar ile doğrudan bağlantısını kanıtlayacak unsurları barındırmasa da
sahibi olduğu medya organlarında AKP iktidarını destekleyen yayın politikasıyla
devletten çok sayıda ihale almıştır. Gezi Direnişi’nden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açtığı 251 TOMA ihalesi Ethem Sancak’a ait BMC Şirketi’ne5verilmiştir.(Cumhuriyet, 15 Kasım 2014). Sancak, 2012 yılında yapılan AKP’nin Dördüncü
Olağan Kongresi’nde parti yönetimine girmiş, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı
seçilmesinin ardından yaptığı ‘balkon konuşmasında’ Erdoğan’ın yanında yer almıştır.
AKP iktidarı döneminde medya-siyaset ilişkisinin bir diğer örneği ATV-Sabah’ın
satışı sürecidir. ATV-Sabah’a kamu bankalarından aldığı devlet kredisi ile sahip olan
Çalık Holding, ihalenin hemen ardından Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ı
şirketin genel müdürlüğüne, aynı zamanda Turkuvaz Medya’nın yönetim kurulu üyesi olan kardeşi Sedat Albayrak ise Star’’ın genel müdürlüğüne atanmıştır.
Bu iki örneğin yanı sıra TMSF’nin el koyduğu şirketlerin yönetimine getirilen
isimler de siyasal iktidarla ilişkili isimlerdir. TMSF’nin “Çukurova Grubu’nun 455
milyon dolarlık borcunu ödeme imkânı olmadığı” gerekçesiyle Akşam, Show TV ve
Sky Türk 360 da dâhil olmak üzere grubun pek çok medya şirketine el konmasının
ardından medya grubunun yönetimine Cengiz Özdemir atanmıştır. Cengiz Özdemir,
aynı dönemde Ethem Sancak’a ait Turkmedya Grubu’nun da başındaki isimdir. Ardından, Stargenel yayın koordinatörü olan Mehmet Ocakdan İsmail Küçükkaya’nın
yerine Akşam genel yayın yönetmeni olarak atanmıştır. Mehmet Ocakdan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili olarak seçilen ve hükümete yakın olan bir isimdir (Hürriyet, 24 Haziran 2013). Bu atamalar yapıldıktan sonra grup
bünyesinde çalışanlar işten çıkarılmıştır.Gruba ait Akşam, SKY 360 televizyonu ve
Âlem FM, 60 milyon dolar bedelle 18 Temmuz 2013’te Kolin-Limak-Cengiz 6 ortaklığına satılmıştır (Radikal, 19 Temmuz 2013).
Medya sermayesindeki el değiştirmeler ve TMSF’nin oynadığı rolü Cem Uzan’ın
medya şirketleri üzerinden değerlendiren Sedat Bozkurt, el konan ve TMSF yöneti5
Daha önce Çukurova Grubu’a ait olan ve borçları nedeniyle TMSF’nin el koyduğu BMC’ye tek teklif veren Ethem Sancak ve Katarlı AFIC şirketinin ortak olduğu Es Mali Yatırım ve Danışmanlık AŞ’ye satılmıştır. Ortaklık, 30 Nisan 2014’te 985
milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan şirkete 550 milyon liralık teklif vermiş ve TMSF ile yapılan pazarlık sonucunda
751 milyon liraya satılmıştır (Hürriyet, 30 Nisan 2014).
6
Kolin-Limak- Cengiz ortaklığı 2012 yılında İstanbul Avrupa yakasının elektrik dağıtımı şirketinin özelleştirme ihalesine
katılmış ve yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 1. 960 milyar dolar ile Cengiz -Kolin-Limak
vererek ihaleyi kazanmıştır. Aynı ortaklık, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin 12 Kasım 2012’de yapılan özelleştirme ihalesini
de kazanmıştır (Hürriyet, 19 Aralık 2012), 3 Mayıs 2013’te yapılan 3. Hava Limanı İhalesini de verdiği 22 milyar 152 milyon
Euro’luk teklifle Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu almıştır (Hürriyet, 3 Mayıs 2013)
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minde bir süre kaldıktan sonra satılan medya sermayesi ile siyasi iktidar arasındaki
dolaylı bağlantıya işaret etmektedir:
“Refah Partisi’nin hedeflediği AKP döneminde oldu, kendi sermayesini büyüttü, diğer sermaye de kendiliğinden AKP’nin yanına geldi. Uzan Medya Grubu’na
el konmasının nedeni Cem Uzan’ın kötü bir patron elması değildi. Nedeni
AKP’ye karşı olmasıydı. Uzan medyası Cem Uzan’ın elindeyken nasıl tetikçiyse,
TMSF’nin eline geçtikten sonra da aynı tetikçiliği farklı bir içerikle sürdürmüştür.
Her iki dönemde de gazetecilik yapılmamıştır. Bu bizim için aslında bir işaret fişeği idi. AKP’nin hiçbir şeyi dönüştürmeyeceğini, doğasına, aslına uygun hale getirmeyeceğinin, tam tersine kendisi için kullanacağının en güzel göstergesiydi. Hiç
kimse fark edemedi onu. Dindar muhafazakâr bir iktidar elbette demokrasiyle özgürlüklerle bağdaşan bir düşünce dünyası olamazdı. Ama AB hedefini sahici göstererek 2007’ye kadar özgürlükçü bir ortam yarattı.”(Sedat Bozkurt, görüşme, 10
Mayıs 2016).
CHP Milletvekili Utku Çakırözer medya kurumları ile siyasi iktidarlar arasında
kurulan ilişkinin özellikle 1990’lardan itibaren sorunlu olduğuna dikkat çekerken
AKP iktidarı döneminde medya sahipleriyle siyasi iktidar arasındaki ideolojik ve
iktisadi bağlantının boyutunu şu sözlerle dile getirmektedir:
“Hiçbir dönem bu kadar kötü olmamıştı. Artık doğrudan hükümet kendisine
yakın iş adamlarına medya organı aldırıyor ki gazete televizyon bugün hiçbiri karlı işler değil (…) AKP’ye yakın medya kuruluşlarının siyasi iktidar ile hem ideolojik hem de maddi ilişkisini bir arada ele almak gerekiyor. Gelinen noktada ikisi
birbirine tamamen bağlı halde. Yandaş medyanın varlık sebebi siyasi iktidar, siyasi iktidarın varlığını sürdürme aracı da medya oldu” (Görüşme, 9 Mayıs 2016)
Zafer Mutlu’ya göre 1990’lar ile 2000’li yılların medya yapılanması açısından
temel farklılığı Tayyip Erdoğan’nın medyayı algılayış biçiminden kaynaklanmaktadır. Mutlu’nun değerlendirmesi, bu algılayış biçiminin otoriter yönelimin bir göstergesi olarak değerlendirmektedir:
“Tayyip Erdoğan, merkez medyayı ‘eski medya’ diye adlandırıp, kendisini ona
karşı konumlandırıp, medyayı bir siyasi rakipmiş gibi kamuoyunun önüne koyup,
ondan siyasi bir kar elde etme yoluna girdi. Bunda başarılı oldu, her seçimde bunu
kullanıyor. (….) Basının üzerine gelerek prestijimizi de bitirdi. Siyasi gücünü kullanarak bunu yaptı. Kendi kontrolünde bir medya yaratmakta gayet usta. Demokrasiyi içine sindirememiş her güçlü iktidar gibi, beni yazın, ben size ne yazacağınızı söylerim’ havasında. Bunu yaptırdığı bir medyası var. ‘Merkez’ veya ‘muhalif’ medya yazamıyor artık.” (Görüşme, Mayıs 2011).
Gazeteciliğe 1992 yılında Cumhuriyet’te başlayan ve aralıksız on iki yıl burada
çalıştıktan sonra Hürriyet’e geçen Bülent Sarıoğlu, 1990’lı yıllar ile 2000’leri kıyas1040
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ladığında her iki dönemde vesayetçi anlayışın medyaya hâkim olma isteği açısından
bir fark olmadığını düşünmektedir.Ancak koalisyon hükümetleri döneminde liderlerin ve birbirine rakip siyasi partilerin sayısı ve koalisyon hükümetlerinin etkisiyle
medya patronlarıyla siyasi iktidar arsındaki bağlantının daha zayıf olduğunu vurgulamaktadır:
“Şimdiki dönemle hem bir ayrım yok hem de var. 2001’den önce liderler fazla
olduğu için, etki edebildikleri edemedikleri vardı. Kısmen bağımsız, bazı konuların gündeme gelmesini sorgulanmasını sağlayan bir dönemdi. AKP döneminde
patron sayısı azaldı. Tek başına iktidar olduğu için yönetmesi kolaylaştı. Diğerlerinden bağımsız olarak Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde medyayı baştan tanzim etme planları olduğu belliydi. Bunu daha önceki iktidarlar da istemişti. Ama bu kadar hoyrat, bu kadar keskin, demokratik mekanizmaları, erkler ayrımını, bağımsız
basının yerini önemsemeyecek derecede bu kadar pervasızca yapıldığını görmedik. Bu 2007’den sonra arttı. 2001 öncesinde kendisine yakın gazetecilere daha
öncelik vererek, ihalelerde kollayarak-ki biz onları sonradan öğrendik- bunlar vardı.” (Görüşme, 9 Mayıs 2016).
1980’lerin sonu 1990’ların başından itibaren, medya alanında iletişim altyapısının
dönüşümüyle birlikte medya kuruluşu sayısının arttığı fakat içerik zenginliğinin
azaldığı yeni dönem, medya kuruluşları ile siyasi iktidarlar arasındaki ilişki açısından
da yeni bir döneme işaret etmektedir. 2002 yılında iktidara geldikten sonra ekonomik
krizi ve pek çok sektör gibi krizden etkilenen medyayı, TMSF dolayımıyla yeniden
yapılandırmaya başlamıştır. Medya özgürlüğünün tartışılmaya başlandığı 2007 sonrasında ise 1980’lerin sonu itibariyle medya sahipleri ile siyasi iktidarlar arasında
kurulan ve medyanın araçsallaşmasına yol açan klientelistik ilişki biçiminin etkili
olduğu görülmektedir.
Gazetecilerin siyasi eğilimleri
Medya alanında çalışanların siyasal yaşamda aktif olma eğilimleri medya ve siyaset arasındaki koşutluğu ortaya koyabilecek bir diğer bileşendir (Hallin ve Mancini,
2004:28). Bugün, bazı sistemlerde siyasi partilerde ya da kamu alanında doğrudan
görevli olma eğilimi azalsa da bazılarında gazeteciliğin bir kariyer basamağı olduğu
ve diğer medya çalışanlarının da siyasal eğilimlerinin bu yönde biçimlendiği görülmektedir. Bunun temel nedeni ise siyasal eğilimin muhtemel siyasal kapıları açmasıdır
Türkiye’de milletvekilli gazetecilerin geçmişten bugüne destekledikleri siyasi
partilerden milletvekili seçildikleri görülmektedir. Gazetecilik ve siyasetin birbirine
yakın ilişkisinin bir sonucu olarak tek partili dönemden itibaren basın mensuplarının
siyasi partilerin görüşlerini kamuoyuna aktarmaları, görev yapmış oldukları basın
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organlarında partileri adına kamuoyu oluşturmasında etkili oldukları görülmektedir.
Gazeteci-milletvekillerinin bu etkisi nedeniyle milletvekili adayı gösterilmeleri ve
seçilmeleri, ticari basının güçlenmesi ve parti-basın paralelliği döneminin sonlanmasıyla birlikte kısmen azaldığı söylenebilir. Ancak, gazetecilik mesleğinin doğası gereği gazetecilerle siyaset arasında güçlü bir etkileşim ve ilişki bulunmaktadır.
Gazeteci milletvekili Ahmet Tan, gazetecilerin siyasete girmesinin bu yakın ilişki
nedeniyle olağan olduğunu düşünenler arasındadır. Tan, mesleği gereği sürekli siyaseti takip eden gazetecilerin siyasete atılmalarının normal olduğunu ancak, milletvekili olduktan sonra gazetecilik mesleğini de aynı anda sürdürmenin doğru olmadığını
düşünmektedir (17 Haziran 2016 tarihinde yapılan görüşme). Tarihsel olarak değerlendirildiğinde gerek yerel medya da gerekse ulusal medyada öne çıkan gazetecilerin
parlamentoda görev yaptıkları görülmektedir. AKP iktidarı döneminde de bu eğilimin devam etmiştir.
3 Kasım 2002 milletvekilliği genel seçimlerinde de AKP 365, CHP 177 milletvekiliyle TBMM’de yer almıştır. 2002 yılından sonra tek başına iktidar olan AKP döneminde partilerin kendilerine yakın medya mensuplarına milletvekili aday listelerinde yer verdikleri görülmektedir. 22. dönemde toplam 25 medya mensubu AKP
milletvekili olarak mecliste görev yapmışlardır. Milletvekili seçilen medya kökenli
isimler arasında Zaman imtiyaz sahibi M.İhsan Aslan;Tercüman genel müdürü
Mehmet Dülger; Yeni Şafak yazarı Nurettin Canikli;Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star
yazarı Ömer Çelik; İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı ve Yeni Şafak
genel yayın yönetmeni Hüseyin Besli;Süper Kanal ve Gençses FM program müdürü
ve yapımcısı Sedat Kızılcıklı;gazeteci yazar Emin Şirin; Zaman Ekonomi Yazarı,
İGİAD Bülten Dergisi Editörü Fazıl Kahraman; Bayrak Matbaacılık, Bayrak Grafik,
Evrim Basın-Yayım Dağıtım kurucusu ve Alfa Yayın Grubu yönetim kurulu başkanı
Mehmet Faruk Bayrak; Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve
Türkiye Yazarlar Birliği genel başkanı Mehmet Atilla Maraş yer almaktadır.AKP
milletvekillerinin AKP’ye yakın yayın organları olan Yeni Şafak ve Zaman yazarlarının yanı sıra AKP’li iki büyük belediye olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın müşavirlerinin yer aldığı görülmektedir.
22. dönemde yasama organında görevli CHP milletvekilleri ise gazeteci Uğur
Aköz; gazeteci Ayşe Gülsün Bilgehan; Cumhuriyet yazarı Yakup Kepenek; Özgür
Akdeniz yayıncısı F. Fikret Baloğlu; CHP Genel Merkezi Halkla İlişkiler uzmanı
Atila Emek; Belde ve İlkadım yazı işleri müdürü Mehmet Küçükaşık; Cumhuriyet
yazarı Mustafa Özyurt; Hasay Basın Yayın AŞ kurucusu ve Anadolu TV genel müdürü Ali Kemal Kumkumoğlu; yazar Ö. Zülfü Livaneli; Son Havadis, Tercüman,
Hürriyet, Star yazarı ve ilahiyatçı Y. Nuri Öztürk; Yankı, Hürriyet, Sabah, Star mu1042
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habiri, TGS Ankara şube başkanı Emin Koç’tur.
22 Temmuz 2007 erken seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidar olmuştur.
Bu dönemde medya sermayesinde el değiştirmelerle iktidar yanlısı medya oluşumu
hızlanırken, “dengeli” yayın yapma gayretinde olan Doğan Grubu ve hükümete eleştirel yaklaşan medya organlarına yapılan baskılar artmaya başlamıştır. 23. Yasama
Döneminde 23 medya kökenli isim AKP milletvekili olarak TBMM’de yer almıştır.
Bu isimler arasında TRT, Flash Tv program yapımcısı ve sunucusu Fatih Öztürk;
Dünya Radyo, Kanal 7, NTV, Kanal D program yapımcısı ve sunucusu, haber müdürü Suat Kılıç; Türkiye ve TGRT yöneticisi Fuat Bol; Ekonomik Doğuş ve Milliyet
Ankara temsilcisi Mehmet Saik Dilek; Yeni Devir, Tercüman, Güneş editörü, muhabiri, Yeni Şafak kurucusu Mehmet Ocakdan; Cem ve Nefes yazı işleri müdürü Reha
Çamuroğlu; Turkish Daily News, Today’s Zaman yazarı, Insight Turkey baş editörü
Suat Kınıklıoğlu; Toplumcu Düşün, Sosyal Demokrat Ufuk Editörü N. Haluk
Özdalga; Demokrasi Platformu editörü ve Bugün yazarı Zeynep Dağı; Türkiye’de
Ekonomi Politika, Ekonomi Bülten, Ekonomi Haber muhabiri Cemal Kaya; yayıncı
Nursuna Memecan öne çıkmaktadır.
23. dönem medya kökenli milletvekillerine bir önceki dönemde seçilmiş olan ve
23. dönemde de milletvekilliği yapmakta olan Sedat Kızılcıklı, Avni Doğan, Halide
İncekara, M. İhsan Aslan, Nurettin Canikli, Ömer Çelik, Ömer İnan ve Fahrettin
Poyraz’ da dikkate alındığında sayının 33’e yükseldiği görülmektedir.
Aynı dönemde CHP’nin medya kökenli milletvekilleri arasında Milliyet yazarı
Faik Öztrak; Milliyet ve Finansal Forum yazarı Mustafa Özyürek; Günaydın grubu
danışmanı Esfender Korkmaz; Finansal Forum ve Forum Diplomatik köşe yazarı
Nesrin Baytok öne çıkan isimlerdir. Bu dönemde medya kökenli CHP milletvekillerinin sahip oldukları farklı mesleklerle birlikte medya organlarında yazılarına yer
verilen isimler oldukları görülmektedir.
23. dönemde mecliste sandalyeye sahip olan MHP’nin medya kökenli milletvekilleri arasında Ortadoğu’nun ağırlıklı olduğu görülmektedir. MHP’nin medya kökenli milletvekilleri şöyledir:Yerel Tv programcısı Rıdvan Yalçın; Haber ve Ortadoğu yazarı Osman Çakır; radyo ve televizyon programcısı, Turkish Daily News,
Dünya yazarı Mithat Melen; Ortadoğu ve Etikhaber Sitesi yazarı Mehmet Günal;
basın danışmanı, Ortadoğu Yönetim Kurulu Başkanı, Akşam, Son Havadis ve Yeni
Harman Dergisi yazarı Y. Tuğrul Türkeş; Matbaacı ve Yayıncı Mehmet Ekici.
23. yasama döneminde bağımsız olarak milletvekili seçilen ve mecliste grup kuran DTP’nin medya kökenli dört vekili bulunmaktadır. Muhabir Gültan Kışanak;
Hukuk ve Esmer dergileri ve Gündem yazarı Hasip Kaplan; Yeni Ülke Gündem, Demokrasi, Ülkede Özgür Gündem muhabiri Bengi Yıldız HDP milletvekilleridir.
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2011 genel seçimlerinde AKP’nin aldığı oy oranıyla yeniden tek başına hükümet
kurduğu 24. yasama dönemi başlamıştır. Bu dönemde milletvekili olarak mecliste
görev yapan medya kökenli isimler arasında Girişim, Yeni Zemin, Sözleşme dergileri yayın yönetmeni İBB basın danışmanı, Star yazarı Mehmet Metiner; AKP Genel
Başkan danışmanı ve Yeni Şafak, Star yazarı Yalçın Akdoğan; Zaman yayın kurulu
üyesi Nabi Avcı; Milliyet, Sabah, Yeni Şafak, Star muhabiri ve yazarı Şamil Tayyar;
İşaret ve Şehir yayınları kurucusu, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu, İTO Basın Yayın Komisyonu Üyesi İsmet Uçma öne çıkan isimlerdir.
Bu isimlerin yanı sıra Suat Kılıç, Ömer Çelik de milletvekili olarak AKP listelerinde
yer almaktadır.
25. dönemde Yeni Adana, Sabah, Günaydın editör ve haber müdürü, Adana Metro Tv kurucusu ve genel yayın yönetmeni, Kent Tv gazete ve televizyonu kurucusu
ve genel yayın yönetmeni Turgay Develi; Cumhuriyet Ankara temsilcisi Mustafa
Balbay, Dünya, Ulus, Yeni Ankara, Güneş’te muhabirlik ve editörlük, Hürriyet başyazarlığı ve Basın Konseyi Başkanlığı yapmış olan Oktay Ekşi;Show TV, Star TV,
Kanal D ve Akşam yazarı Melda Onur CHP listelerinden meclise giren isimler arasında yer almaktadır.
24. dönemde milletvekilliği yapan DP’li gazeteciler bir önceki dönemde de milletvekili olan Gültan Kışanak ve Bengi Yıldız’ın yanı sıra Ertuğrul Kürkçü ve Nevroz, Gündem, Özgür Gündem, Azadiye Welat yazarı Adil Zozani’dir.
2011 Milletvekili genel seçimlerinin ardından Radikal’de “Ankara’da bugünlerde
en çok yapılan espri şu: ‘Bu gidişle gazete ve televizyonlar Ankara temsilciliğini
kapatabilir! Hemen her gazetenin bir temsilcisi meclise girmiş durumda” ifadesinin
yer aldığı habere yer verilmiştir (Radikal, 18. 6. 2011).
AKP döneminde farklı siyasi partilerden milletvekili seçilen medya kökenli parlamenterlerin siyasi eğilimlerinin milletvekili olmalarında etkili olduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak temsil ettikleri siyasi partiye yakın görüşleri olan isimler vekil
olmuşlardır.
2015 yılında yapılan iki milletvekili seçimlerinde de bu durumun devam ettiği görülmektedir. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olan 53 gazeteciden 15’i milletvekili seçilerek mecliste görev yapmaya başlamışlardır. 7 Haziran seçimlerinin
tekrar edildiği 3 Kasım 2015 seçimlerine benzer listelerle gidilmiştir. Şamil Tayyar,
İsmet Uçma, Mehmet Metiner, Nabi Avcı’nın milletvekilliği devam etmiştir. Muhabir, Başbakanlık müşavirliği, Başbakanlık baş müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı yapmış olan Aydın Ünal;Vatan yazarı, CNN Türk yayın danışmanı Hüseyin Yayman; Güneş, Hürriyet, Özgür Gündem, Aydınlık yazarı Muhsin Kızılkaya;
Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika, BirGün, Taraf,Star köşe yazarı
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Orhan Miroğlu26. dönem medya kökenli milletvekilleridir.
26. yasama döneminde CHP listelerinden meclise giren milletvekilleri ise Cumhuriyet muhabirliği, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde
bulunmuş olan Utku Çakırözer; Hürriyet genel yayın yönetmeni Enis
Berberoğlu;Oda Tv, Aydınlık,Yurt Yazarı Karşı’nın kurucusu Eren Erdem; Radikal,
Milliyet, Akşam yazarı, Çukurova Medya Grup Başkanı, Kanal Dhaber yayın yönetmeni, Show Haber Genel yayın yönetmeni, Kanaltürk kurucusu ve genel yayın yönetmeni Tuncay Özkan ve Cumhuriyet Ankara temsilcisi Mustafa Balbay’dır.
HDP’den ise Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü’nin milletvekilliği devam
etmiştir.
26. dönemde milletvekili seçilen gazetecilerin önemli bir kısmının, daha önce çalıştıkları gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya devam ettikleri görülmektedir. AKP’nin
iktidar olduğu 2002 sonrasında AKP’den milletvekili seçilerek köşe yazarlığına devam eden isimler arasında Yalçın Akdoğan, Mehmet Metiner, Şamil Tayyar, Markar
Esayan, Muhsin Kızılkaya sayılabilir. Bunun yanı sıra CHP milletvekilleri Utku
Çakırözer ve Enis Berberoğlu gazeteciliği bıraktıklarını açıklarken Mustafa Balbay
Cumhuriyet’te, Eren Erdem’de Yurt’ta yazmaya devam etmişlerdir. Barış Yarkadaş
gerçekgündem.com internet gazetesinde yazılarını sürdürmektedir.
25 ve 26. dönemde CHP’den milletvekili seçilen Utku Çakırözer, gazetecilerin
neden parlamenter olduklarını şu sözlerle anlatmaktadır:
“Gazeteci siyasi partilerle yakın ilişki içindeler. Siyasi partileri daha yakından
tanıma olanağına sahipler aynı zamanda siyasi partiler de gazeteciyi yakından tanıyorlar. Birincisi bu etkiyle olabilir. İkincisi, benim siyasete girmemdeki neden,
toplum adına hesap sorduğunuzda gazeteci manevi tatmin elde eder. Sınırlı sayıda
basın kuruluşunda bu var zaten.Bu manevi tatmini siyasi arenada da yaşamak isteyen gazeteciler siyasete giriyorlar. Bir de üçüncüsü var, Mehmet Ocaktan, Şamil
Tayyar gibi, siyasi partiyle olan ilişkisinin devamı niteliğinde siyasete çağrılmış
kişiler. Gazetelerinde ne misyonları varsa siyasette de aynı misyonu sürdürüyorlar.” (Görüşme, 10 Mayıs 2016).
Ancak Türkiye’de 1980’lerin ortalarından itibaren medya kuruluşlarının siyasi
eğilimlerini belirleyen önde gelen unsur bu şirketlerin ticari çıkarlarıdır. 1980’lerin
sonundan itibaren medyanın yeni düzeninde medya yöneticileri aynı zamanda medya
organının içinde yer aldığı holdingin çıkarları korumakla görevli hale gelmişlerdir.
1990’lı yıllarda gazete sayfalarına yansıyan birkaç örneğe önceki bölümlerde değinilmiştir. Bununla birlikte yapılan mülakatlarda AKP döneminde gazete yöneticileri
ve gazetecilerin siyasi eğilimlerinin görünümüne yönelik değerlendirmeler yapılırken
Özal döneminin gazeteci-siyasetçi ilişkisini nasıl dönüştürdüğüne değinilmiştir.
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“Türkiye’de iktidarla gazeteciler arasındaki ilişkiyi en çok çürüten Özal’dır.
Önce kendine uygun gazeteler yaratması, iki buçuk gazete kalacak demesi, muhalif gazetelere uyguladığı acımasızca tavır Türk medya tarihi açısından önemlidir.
Özal sadece baskı yapmakla kalmadı aynı zamanda gazetecileri bol parayla da tanıştıran sistemi kurdurdu. Özal, gazetecileri kendi memuru gibi görmek istemiştir.
Tıpkı bugün Erdoğan gibi.Özal, bizzat genel yayın yönetmenleriyle irtibat kurarak
muhabirliği önemsizleştirmiş, anlamsızlaştırmış ve gazeteciliğin temelini sarmıştır. Gazetecilik, Özal’la birlikte, artık iktidar sahiplerinin söylediğini yazma haline
dönüşmüştür.” (Barış Yarkadaş, görüşme, 10 Mayıs 2016).
Özallı yıllarda medya sahiplerinin siyasi iktidarla kurdukları ilişkinin temelini oluşturan maddi çıkar, gazetelerin ve gazetecilerin siyasi eğilimlerinin daha geri plana itildiği
dönemi başlatmıştır. AKP iktidarı döneminde ise ideolojik eğilimin önemli hale geldiği,
medya patronlarının ticari çıkarlarının da etkisiyle medya yöneticileri ve yazarlarını iktidar partisinin ideolojik eğilimine uygun olarak hatta siyasi iktidarın onayını alarak atadıkları görülmektedir. Gazeteciler arasında mesleğini aktif siyasetin bir basamağı olarak
görme eğilimi olanların bulunduğu söylenebilir. Görüşlerine başvurulan milletvekilleri,
“medya alanında yaşanan sorunların çözülmesi yönünde yasama organının bir üyesi olarak ne tür girişimlerde bulundunuz sorusuna tatmin edici bir yanıt verememişlerdir. Bunun temel nedeni bağlı bulundukları parti politikasının dışında kısıtlı hareket olanakları
olmasıyla açıklanabileceği gibi muhalefetin yazılı ve sözlü soru önergelerine verilen yanıtlar tek başına iktidar olmanın güvencesiyle verildiği de görülmektedir. Görüşme yapılan AKP milletvekili Bülent Arınç kamu yayıncılığı kuruluşları ve özerk düzenleyici kuruluşlardan sorumlu bakan olarak görev yaptığı dönemde tüm yazılı ve sözlü sorulara
cevap verdiğini, TRT’deki kadrolaşmaya yönelik olarak verilen meclis soruşturması
önergesi oylamasından da “anlının akıyla” çıktığını ifade etmiştir.

Gazetecilik rolünün yönelimi
Haber medyasının gazetecilik rolünün yönelimi ve uygulanması açısından incelenmesi ise siyaset ve medya arasındaki karşılıklı ilişki konusunda önemli göstergeler sunmaktadır. Gazetecilik rolü iki farklı yönelime göre değerlendirilebilir. Gazetecilerin mesleklerini yaparken özellikle politika alanında kamuoyunu etkilemeyi öncelikli olarak tercih etmeleri ilk yönelim olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci yönelim
ise tarafsız bilgiye ağırlık vererek toplumu bilgilendirmektir. Kamuoyunu etkileme
amacının öncelikli olarak benimsendiği sistemlerde politik koşutluk düzeyinin yüksek olduğu bir medya sisteminden söz edilebilirken ikincisinde politik koşutluğun
düşük düzeyde olduğu bir medya sistemi söz konusudur. Politik koşutluğun düzeyi,
basında yorum odaklı gazetecilikle haber odaklı gazetecilik geleneği açısından da
belirleyicidir (Hallin ve Mancini, 2004: 28).
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1980 sonrasında hâkim piyasa koşulları ile biçimlenen profesyonel gazetecilik anlayışı ile gazete yöneticileri, gazete çalışanları ve köşe yazarı ayrımın belirginleştiği ve köşe
yazarlarının gazetelerdeki ağırlığının arttığı görülmektedir. Medyanın ticarileştiği bu süreçte köşe yazarlığının da iktidar alanındaki güç dengelerine ve bu dengelerin değişimine
daha fazla bağımlı hale gelmişlerdir. 2000’li yıllara gelindiğinde köşe yazarları gazetelerin vazgeçilmez unsurları olmuşlardır. 1998 yılı Mart ayının son bir haftalık dilimini kapsayan bir araştırmada 10 ulusal gazetede 108’i spor olmak üzere toplam 561 köşe yazarı
tespit edilmiştir (İspirli, 2000: 81). 2004 yılında yapılan başka bir araştırmada da önde
gelen 20 gazetede 695 köşe yazarı saptanmıştır (Güreli, 2004: 246).
1980 sonrası dönemde köşe yazarlarının sayısının ve gazetelerdeki özgül ağırlığının
artmasının temel nedenlerinin başında Özal ile birlikte siyasetçilerin medya ile kurdukları
ilişki biçiminin etkili olduğu söylenebilir. Özal’ın doğrudan genel yayın yönetmenleri ve
köşe yazarları ile kurduğu ilişkiler muhabiri ve haberi değersizleştirmiş, verilmek istenen
siyasal mesajlar köşe yazarları, Ankara temsilcileri ve genel yayın yönetmenleri üzerinden aktarılmaya başlanmıştır. Bu durum, medya sermayesinin doğrudan ya da dolaylı
olarak siyasi iktidar tarafından yönlendirildiği AKP döneminde daha belirginleşmiştir.
Köşe yazarları AKP’nin icraatlarını anlatan ve meşrulaştırmakla görevli kalemler olurken, bu kalıbın dışına çıkan köşe yazarları bizzat Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmekte, gazete yöneticileri siyasi iktidarın onayı alınarak atanmaktadır. Haberin ise giderek
değersizleştiği görülmektedir:
“Haber artık birinci planda değil haber ve habercilik ön planda değil artık. Patron diğer alanlardaki çıkarlarını düşünürse haber önemli olmaz, habercinin getirdiği iş önemli olmaz, dolayısıyla habercinin bir önemi kalmaz. Ama patronun diğer alanlardaki işini kovalayan yönetici daha önemli olur. “ (Saliha Çolak, görüşme, 10 Mayıs 2016).
AKP iktidarı döneminde köşe yazarlarının hem niteliksel olarak arttığını hem de niceliksel olarak değiştiğini belirten gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, bu durumun haber ağırlıklı
gazetecilik anlayışının önemli oranda geri plana itilmesini beraberinde getirdiğini ifade
etmiştir.
“Köşe yazarlarında sayısal olarak artış yaşandı. Bu sayısal artış batı medyasıyla karşılaştığında ciddi bir artıştır. Artık her sayfada bir köşe yazısı yer alıyor. Bu
sayısal artışın bir başka yönü de aynı yazar tarafından bir hafta içerisinde bazen
her gün yazı yazılmasıdır. Batıda köşe yazarları hafta da bir ya da iki kez yazarlar.
Bizde geçmişte üç iken bugün haftanın yedi günü yazı yazılıyor. Niteliksel olarak
da köşe yazarlarının haber üretim sürecinde muhabirden rol çalması söz konusu.
Muhabirlerin haber takibi yapması yerine bizzat köşe yazarlarının muhabir gibi
seyahatlere katılması veya basın açıklamalarında yer alıp haber topladıklarını görüyoruz. Bu durum haber ve yorum arasındaki çizgiyi belirsizleştiriyor. Çünkü
muhabir haber öznesiyle daha mesafeli bir günlük rutin içinde ilişki kurarken patGazeteciler Cemiyeti
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ronajla ilişkisi sınırlıdır. Köşe yazarları ise patronajla yakın temas halindedirler.
Patronajla yakın teması olan köşe yazarının haberin aktörüyle de bir arada olması
haberin tarafsızlığını nesnelliğini önemli ölçüde etkiliyor.” (Görüşme, 9 Mayıs
2016).
Son dönemde Türkiye’de hem köşe yazarlarının sayısının artması hem de köşe yazılarının siyasi aktörlerle yakın ilişki içinde olmaları muhabirin haberin aktörleriyle kurdukları mesafeli ilişkiler çerçevesinde yazdıkları haberin önüne geçtiği söylenebilir. Bu durum, politik koşutluğun düzeyinin artmasında önemli role sahip unsurlar arasında değerlendirilmelidir.

İçsel ve dışsal çoğulculuk
Farklı siyasal yönelim ve bağlılıkların medya kurumundaki yansımasının göstergelerinden birisi de içsel ve dışsal çoğulculuktur. Dışsal çoğulculuk, medya kuruluşlarında toplumdaki farklı eğilim ve görüşlerin varlık düzeyiyle ilgili iken içsel çoğulculuk medya kuruluşunun kendi içindeki çoğulculuğu tanımlamak için kullanılan
kavramlardır. Dışsal çoğulcuğun hâkim olduğu medya sistemlerinde politik koşutluğun düzeyi yüksek iken, içsel çoğulculuğun görüldüğü medya sistemlerinde politik
koşutluğun düzeyi düşüktür.
Türkiye’de 1980 sonrasında medya kuruluşları ve yayın organlarının teknolojik
altyapının gelişmesiyle sayısal olarak arttığı ve çeşitlendiği görülmektedir. Ancak bu
sayısal artışın, toplumsal katılımın artmasına, toplumsal çeşitliliğe ve çoğulculuğa
katkıda bulunarak toplumun demokratikleşmesine hizmet ettiğini söylemek güçtür.
Yeni gazetelerin ve yeni televizyon kanallarının yayına başlamasıyla gerçekleşen
sayısal artış belli oranda bir kültürel çeşitliliği getirse de bu çeşitlilik yayın organlarının ideolojik çeşitliliği açısından karşılık bulmamıştır. Büyük sermayenin mülkiyetindeki medya gruplarının yayın politikalarının belirlenmesinde piyasa hâkimiyeti
öne çıkmıştır. Medya kuruluşlarının pazarın kurallarına göre işler hale gelmesi ile
izleyici/okuyucular birer müşteri olarak görülmeye başlanmıştır. Toplum-medya ilişkisini değiştiren bu yaklaşım, liberal anlayışın “medyanın birinci işlevinin toplum
genel çıkarlarını savunmak” olarak sunduğu savın geçerliliğini yitirmesi anlamına
gelmektedir (Kaya,2009:294-297). Tüketicilerin satın almak isteyebilecekleri seçenekleri izleyiciye/okuyucuya sunan medya içeriği, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda çeşitlenmiş ve 2000’li yıllara kadar farklı uzmanlık alanlarına sahip köşe yazarlarının gazete sayfalarında yer verilemesiyle, gazetelerin sayfa sayıları ve eklerinin artmasıyla dışsal çoğulculuğun var olduğuna yönelik bir görünüm ortaya çıkmıştır. Patronlarının siyasi iktidarla ve reklam verenlerle olan çıkar ilişkisiyle sınırlı,
dolayısıyla ideolojik olarak birbirine benzeyen içerikle sunulan çoğulculuğun varlığına yönelik bir yanılsama olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte daha önce de
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üzerinde durulduğu gibi medya yöneticilerinin patronun çıkarını temsil eden ancak
aynı zamanda gazeteci kimliğini de taşıyan yöneticiler olması medya içeriğini oluşturan alt kadronun da görevini üst yönetimin beklentilerine uyumlu olduğu söylenebilir. Bu durum Türkiye’de medya alanında içsel çoğulculuğun sınırlarını çizen en temel etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayın içeriğine yönelik farklı odaklardan
yansıyan baskıları gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu şöyle özetlemektedir:
“En başta reklam gerçeği var. Bugün sanayi devleri hakkında ana akım medyada kolay kolay haber yapıldığını göremiyorum. Koç, Sabancı aleyhine yayın
yapabilmek kolay değil, çünkü bu gruplar birbirinden farklı şirketleriyle aynı zamanda reklam veren konumundalar. Bu Türkiye’ye özgü değil, diğer ülkelerde de
böyle. Bunun dışında, AKP döneminde hükümet baskısı ayyuka çıkmış durumda
ve çok ciddi bir baskı var. Muhalefetten gelen baskı konusunda ise şöyle bir algı
var, hem hükümet hem de muhalefet kendilerine özgü medya kuruluşları yarattılar. Dolayısıyla muhalefetin de yarattığı, yayın kuruluşları söz konusu olduğunda,
onların da yayın içeriğinde bir takım gazete ya da televizyonlarla bağlantıları ile
karşı görüşe yer vermiyor. Hem iktidar hem de muhalefet bunu yaptı. Ama muhalefetin bunu yapma olanakları daha sınırlı, dolayısıyla medyadaki görünümü de
sınırlı. Fakat iktidarınki ulusal ve yerel çapta çok daha kapsamlı ve belirgin.”(Görüşme, 9 Mayıs 2016).
AKP iktidarının 2007 sonrası döneminde medya sahipliğinin el değiştirmesiyle ve
genel siyasi kutuplaşma medya kuruluşlarının ideolojik olarak ayrışmasını ve yayın
içeriğindeki çoğulculuğun önemli oranda azalmasını beraberinde getirdiği görülmektedir. Ortaya çıkan tablo, 1990’ların sanal dışsal çoğulculuğunu aratır hale gelmiştir:
“Gazeteci hangi kurumda olursa haber saiki ile çalışır. Ama haberin sunumu,
haberin içinden çıkarılan başlık, gölgeye atılan kısımlar ve detaylar gazetelerin
pozisyonlarıyla ilgilidir. Kendi çıkarlarının dengesini yönetir her açıdan. Medya
organlarının öne çıkardığı isimler, ülkeyi kimin yönettiğini düşündüğü ile ilgilidir.
Cumhurbaşkanını manşete çeker ama aslında o gün başbakan daha önemli açıklamalar yapmıştır. Bugün ülkeyi Tayyip Erdoğan’ın yönettiğini düşünüyorsa onu
öne çıkarır. Kendi mantık örgüsü içinde bakar. Bu yadırganacak bir şey değil bugün.” (Saliha Çolak, görüşme, 10 Mayıs 2016).
Saliha Çolak’ın yayın içeriğindeki çoğulculuğa yönelik bu değerlendirmeleri görüşe yapılan bir diğer gazeteci tarafından “bugün gazeteler tek bir kişi için çıkıyor”
sözleriyle dile getirilmiştir. Bu ifade Türkiye’de otoriter yönetim biçime yönelimin
medya alanına yansımasının en yalın anlatımıdır.
Özellikle siyasi iktidara yakın medya kuruluşlarının kamuoyunu tek taraflı bilgilendirmeye yönelik bir içeriğe yöneldiklerinin en belirgin uygulamaları arasında bu
kuruluşlarda muhalefet partilerini hatta yasama faaliyetlerini izleyen muhabir kadroGazeteciler Cemiyeti
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larının kapatılması yer almaktadır:
“Havuz medyasına baktığınızda, onlar zaten haber istemiyor. Temel hassasiyet,
verilmesi gereken mesajı manşetten vermek. Bunu sağlayacak kadar gazetecilik onlar
için yeterli zaten.El değiştiren gazetelerde, önceden çalışan muhabirler işten çıkarıldılar. Örneğin CHP muhabiri, ‘pozisyon kapanmıştır’ denerek işten çıkarıldı. CHP
kapanmadığına göre CHP muhabirliği pozisyonu kapanmamıştır oysa. Sonra meclis
muhabirini işten çıkardılar, oysaki meclis kapanmadı. Ama o medya organı haber
beklemiyor. Siyasetçilerin ağzından çıkan sözü ya da fiziki hareketlerini, ‘oraya gitti,
şuradan geldi’yi aktarmak için ajans yeterli çünkü. Masanın başında, gerekli filtreleri
takmış ekipler, gazeteye gerekli enformasyonu sağlıyor zaten. Gerekli kadroları iktidarın içinde olduğu için, almaları gereken kulisi alıyorlar zaten. Ama bu kulisi ne
olup biteceğini aktarmak için kullanmıyorlar.Gerekli manşetleri atmak için, vurucu
manşetlerini, kimi zaman muhalefete yönelik infaz düzeyindeki manşetleri atmak
için kullanıyorlar. Bunun için CHP muhabirine ihtiyaçları yok. Bu sağlıklı bir yapı
değil. Haber o kadar gözden çıkarılmış ki, CHP pozisyonu, meclis pozisyonu kapanmış onun için.” (Saliha Çolak, görüşme, 10 Mayıs 2016).
Şamil Tayyar ise toplumda ve siyasal alanda yaşanan kutuplaşmanın medyaya
yansıdığını ve AKP muhalifi medyanın kendisini doğrudan AKP iktidarına karşı konumlandırdığını belirtmiştir. Tayyar’a göre bugün medyanın siyasi iktidara muhalif
tavrı iktidarı eleştirme ve toplum adına bekçilik yapma işlevi ile açıklamak mümkün
değildir. Muhalif medya, 1990’larda medyanın sahip olduğu iktidar üzerinde etkili
olma gücünü yeniden ele geçirme savaşını vermektedir, Sadece iktidara muhalefet
etmek kurulu hale gelen gazetecilik bağlamından kopmuştur:
“Her gün kanallarında “Tayyip” deyip küfredersen, asli haber unsurunu görmezsen, bununla hangi uzlaşma yolunu bulacaksınız. Bugün Cumhuriyet, Sözcü’nün
yaptığı haberlere bakarsanız, gazetecilikten anlayan kimse bana orada gazetecilik
yapıldığını söyleyemez. Ben bu işin doktorası yapmış adamın, fiili olarak yani. Ben
çeşitli kuruluşlarda her kademede çalıştım. Bugün Cumhuriyet’i açın her sayfası yalan. Bize hep 5N1K öğrettiler. Bu iddialarla ilgili hangi muhataptan bilgi aldılar. Bu
gazeteler algı operasyonunun bir aracı haline dönüştü. Bu gazetecilik değil
ki.”(Görüşme, 10 Mayıs, 2016).
Türkiye’nin medya sisteminde 1980 sonrası dönemde içsel çoğulculuğun oldukça
sınırlı olduğu, dışsal çoğulculuğun ise sermayenin ve siyasi iktidarın temel yönelimlerine uygun biçimde niceliksel olarak fazla ancak niteliksel olarak sınırlı düzeyde
yer bulduğu görülmektedir. AKP iktidarı döneminde ise kutuplaşan siyasetin, medyadaki sınırlı dışsal çoğulculuğu da erittiği görülmektedir. Farklı kamplarda yer alan
medya kuruluşları kendi çıkar ve amaçlarını öne çıkarmaları bir yana diğer görüşleri
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örtbas ettikleri dikkat çekmektedir. Bu dönemde hem televizyon hem de basılı medyada partizan bir karşıtlık hâkim olmuştur (Kaya ve Çakmur, 2010: 533).
Sonuç
Kutuplaşmış çoğulcu modelin temel özelliklerinden olan yüksek düzeyde politik
koşutluk Türkiye’nin 1980 sonrası oluşan yeni medya yapılanmasını tanımlayan niteliktir. Ancak AKP iktidarı dönemi politik koşutluğun temel bileşenleri açısından değerlendirildiğinde bu düzeyin daha da arttığı dikkat çekmektedir.
Politik koşutluk düzeyinin yüksek olduğu sistemlerde medyada siyasal aktörlerin
ve medya sahiplerinin klientelistik ilişkilerin yaygınlaşmakta ve medya araçsallaşmaktadır (Hallin ve Mancini, 2004). 2002 öncesi dönemde bu araçsallaşmada öne
çıkan unsur medya sahiplerinin ekonomik hedefleri olurken AKP döneminde ticari
boyutun yanı sıra ideolojik desteğin de öne çıktığı görülmektedir. 2002 sonrasındaki
yapılanmada ise medya sahipliğinin ve medya yöneticilerinin siyasi iktidarın beklentileri ve direktifleriyle uyumlu, siyasetin nezaretinde bir medya sisteminin ortaya
çıktığı görülmektedir.Politik koşutluk düzeyinin yükselmesi ve araçsallaşmanın gelmiş olduğu noktada, Türkiye’de diğer kutuplamış çoğulcu sistemlerden nispeten daha ilerde olan medyada profesyonelleşme ise gerilemiştir.
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Psikolojik savaş ve basın: Arap Baharı’nda Libya sorunu
Birsen Çetin

A

rap Baharı 2010 yılının Aralık ayında Tunus’ta başlayıp Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika’daki diğer ülkelere yayılan halk isyanlarının yaşandığı süreci ifade etmektedir. Bu durum Libya açısından Albay Muammer Kaddafi hükümetinin devrilmesi ve Kaddafi’nin öldürülmesiyle geri dönüşü
olmayan bir dönemin başlangıcına yol açtığı için büyük önem taşımaktadır. Kaddafi
öldürülmeden önce Libya’ya Batılı güçler ve NATO “Şafak Operasyonu” adlı bir
askeri müdahale düzenlemiştir.
Meşruiyeti tartışmalı bu müdahalenin dayanakları ana akım Batı medyasında
Kaddafi yönetimi hakkında verilen haberlerdir. Bu haberlerde Kaddafi yönetiminin
ülkede meydana gelen isyanlara cevap olarak halkına karşı soykırıma varan boyutlarda şiddet uyguladığını öne sürülmektedir.Ancak haberlerin doğruluğu tartışmalıdır, hatta bunların pek çoğu çeşitli uluslararası kuruluş yetkililerince yalanlanmıştır.
Bu durum bir yandan Libya müdahalesinin meşruiyetini sorgulanır kılarken, bir yandan da müdahalenin dayanaklarını psikolojik savaş bağlamında incelenir hale getirmektedir.
Bu çalışmada Şafak Operasyonu öncesinde ana akım Batı medyasında yer alan
Muammer Kaddafi yönetimiyle ilgili iddialar ve operasyonun dayanaklarının psikolojik savaş bağlamında, Hürriyet ve Zaman’da ele alınışı incelenmektedir.
1. Arap Baharı’nda Libya meselesi
Arap Baharı, 17 Aralık 2010 tarihinde, Tunuslu bir seyyar meyve satıcısı olan 26
yaşındaki Mohammed Buazizi’nin, Sidi Buzid’de kendisini yakmasıyla Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’da başlayan isyan sürecini ifade etmektedir. Olayın başlangıcında, belediye görevlisi Bouazizi’den, satış için izin belgesi istemiş, ardından arabasına el
koymuş ve Buazizi de Valiliğe giderek tartısını geri istemiştir,Vali ile görüşemezse
kendisini yakacağını söylemiştir. İsteği yerine getirilmeyince bina önünde kendini
yakmıştır.1 Bu eylemle birlikte Tunus’ta başlayan halk hareketleri Mısır, Yemen,
Bahreyn, Libya ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika’daki diğer ülkelere yayılmış ve günümüze ulaşan süreçle birlikte söz konusu bölgelerde geri dönüşü olmayan siyasal, top1
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lumsal ve ekonomik değişimlerin temelini oluşturmuştur.
Bu çalışmada söz konusu süreç açısından incelenen Libya meselesi ise özel olarak ele alınması gereken bir konudur. Çünkü Libya’da patlak veren iç savaş sonrasında ülkeye uluslararası bir askeri operasyon düzenlenmiş ve ülkedeki isyancılarca
dönemin Libya lideri Albay Muammer Kaddafi öldürülmüş, ülke yönetimi değiştirilmiştir. Bu gerçeklik Arap Baharı’nı yaşayan diğer ülkelerden farklı bir duruma
işaret etmektedir. Ancak asıl üzerinde durulması gereken konu, müdahale öncesi ana
akım Batı medyasında Libya’ya haberlerdir. Bu haberler Kaddafi yönetiminin halkına karşı soykırıma varan boyutlara şiddet uyguladığını iddia etmektedir. Batılı yöneticiler bu haberlere dayanarak Libya’ya uluslararası bir müdahalenin gerektiği konusunda görüş birliği sağlamış ve bunu çok geçmeden uygulamaya koymuşlardır.
Söz konusu bağlamda bir değerlendirme yapabilmek için öncelikle Muammer
Kaddafi yönetimindeki Libya’yı kısaca incelemek gereklidir: Libya Arap Baharı sürecinde, 1 Eylül 1969’da askeri bir darbeyle ülke yönetimine el koyan Albay Muammer Kaddafi tarafından yönetilmekteydi. Kaddafi ülke yönetimini ele aldıktan
sonra sosyo ekonomik reformlar yapmaya koyulmuştu. Libyalılar daha iyi konutlaşmadan, sağlık ve eğitim sisteminden memnuniyet duymaya başlamışlardı.2 Ayrıca
Libya halkı Arap dünyasındaki en yüksek hayat standartlarına sahip olan halktı: Libya Arap dünyasındaki en iyi ücretsiz sağlık ve eğitim sistemine sahipti, çoğu Libyalı
ailenin kendisine ait bir evi ve arabası vardı. Her yıl on binlerce Mısır ve Tunuslu,
ailelerinin geçimini sağlamak için Libyalıların yapmayı reddettikleri sokak işlerini
yapmak üzere Libya’ya göç etmekteydi. 3 Ülkedeki petrolün önemli de tartışmasızdır:
Çünkü Libya Afrika’nın en geniş petrol rezervine sahip olan ülkesidir ve petrolünün
kalitesi de çok yüksektir.4
Libya için Arap Baharı ise 15 Şubat 2011 tarihinde Bingazi, Bayda ve Zintan’da
patlak veren olaylarla başlamıştır. 18 Şubat’ta isyancılar bazı polis ve askerlerin de
desteğiyle Bingazi’nin kontrolünü ele geçirmiş; ardından Kaddafi, askeri birliklerini
bölgeye yollamıştır ve birkaç hafta sonra karşıt gösteriler Başkent Trablus’ta ve diğer
kentlerde başladığında güvenlik güçleri protestocuları güç kullanarak bastırma yolunu seçmiştir.5 Kaddafi’ye karşı düzenlenen isyanlarla toplumsal bir hareket başlamıştır. 17 Şubat devrimi olarak da adlandırılan Kaddafi karşıtı hareket tarafından, 5

2

306.

3

Theodor Tudoroiu, “The Arab Spring: Last Episode of the Cold War”, Contemporary Politics, 19:3, Haziran 2013, s.

T. C. Mountain, “Libya War Lies Worse Than Iraq”, Çevrimiçi: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/07/23/libyawar-lies-worse-than-ıraq (Erişim: 1.8.2014).
4
Brain Becker, “The Truth About the Situation in Libya”, Çevrimiçi: http://www.islamdaily.org/en/world-issues/middleeast/10068.article.htm, (Erişim: 1.9. 2014)
5
Dana M. Moss, “Arab Spring”, The Wiley-Balackwell Encylopedia of Social and Political Movements, Ed. David Snow,
v.d., Blackwell Publishing Ltd., 2013, s.1.
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Mart’ta başkanlığını eski Libya Adalet Bakanı Mustafa Abdül Celil’in yaptığı Ulusal
Geçiş Konseyi’nin (UGK) kurulduğu ilan edilmiş ve Konsey çeşitli ülkelerce tanınmıştır. Demokrasi, adalet ve özgürlük UGK’nin temel ilkeleri olarak ilan edilmiştir.6
Kaddafi’nin gösterileri güç kullanarak bastırmaya çalışmasına, pek çok ülkeden
tepki gelirken, politikasını belirlemekte zorlanan Obama yönetimi ise bir süre hareketsiz kalmıştır. İlk etapta öncelikli amacını Amerikan vatandaşlarını korumak ve
ülkeden güvenli bir şekilde tahliye etmek olarak belirleyen ve Libya’daki insan hakları ihlallerini kınamakla yetinen7Obama yönetiminden Kaddafi’nin görevi bırakması
gerektiğine ilişkin ilk açıklama ise 26 Şubat’ta gelmiştir.8
Yukarıda da belirtildiği gibi ana akım medya kuruluşlarında yer alan haberlerin
buradaki payı oldukça büyüktür ve bu haberlerin psikolojik savaş amacıyla kullanıldığı da önemli bir gerçektir. Bu sayede Libya’ya askeri müdahale düzenleme kararı
son derece hızlı bir şekilde alınmıştır: Bingazi’de başlayan olaylar, sonrasında Trablus ve Misrata’ya yayılmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ilk olarak 27 Şubat 2011’de Libya’ya ambargo uygulanmasını öngören 1970 sayılı kararı
almış, ardından 17 Mart 2011’de Kaddafi rejiminin devam eden saldırılarına karşı
halkı korumak amacına dayalı olduğu belirtilen ve uçuşa kapalı bölgeyi öngören
1973 sayılı kararı formüle etmiştir. Karar, Libya hava sahasında insani yardım dışındaki uçuşları yasaklamış, Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun ve Libya Merkez Bankası’nın mal varlığını dondurmuştur.9
Operasyon şu şekilde başlamıştır: 19 Mart 2011’de Paris’te Libya konulu bir toplantı düzenlenmiş, toplantıya dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, BM
Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere
Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bazı temsilciler
katılmış ve ardından Şafak Operasyonu adıyla anılan Libya müdahalesi başlatılmıştır.1019 Mart’ta Fransız, İngiliz, Amerikan uçak ve gemi mermileri Libya hava savunma sistemini vurmuş ve uçuşa kapalı bir alan kurmuştur. Sonunda koalisyon,
uçuşa kapalı bölgenin kumandasını ele alacağı öngörülen NATO’yla birlikte 19 ülkeye kadar genişlemiş.11Şafak Yolculuğu adlı operasyonda ilk bombayı Fransa at-

6

H. Demir, “Bingazi’de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma”, aktaran: Zafer Akbaş ve Zeynep
Arslan Düzgün, “Libya’daki Arap Baharı’na yönelik Türk Dış Politikasına Konstrüktivist Bir Yaklaşım”, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 2, Güz 2012, s. 68.
7
National Security Strategy, 2010, The White House, aktaran: Gökhan Telatar, “Barack Obama’nın Dış Politikasında Demokrasinin Yayılması Misyonu”, Alternatif Politika, C. 4, S. 1, Şubat 2011, s. 29.
8
Gökhan Telatar, a.g.e., s. 71.
9
Burak Bilgehan Özpek, Yelda Demirağ, “Turkish Foreign Policy after the Arab Spring: From Agenda Setter to Agenda
Entrepreneur State”, Israel Affairs, s. 336.
10
“Libya’da Hava ve Denizden Büyük Operasyon”, Çevrimiçi: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/17316795.asp?gid=373,
(Erişim: 25.5.2014).
11
The New York Times, 24 Mart 2011, aktaran: T. Tudoroiu, a.g.e., s. 308.
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mış, Washington operasyonun komutasını 31 Mart’ta NATO’ya devrederek12askeri
operasyonun ABD’nin öncülüğünde yürütüldüğü görüntüsü oluşmasını engellemiştir.13 Libya operasyonunun başındaki Amiral Samuel J. Locklear da BMGK’nin 1973
sayılı kararını işaret ederek uluslararası güçlerin, Libya’daki sivillerin Kaddafi zulmünden korunması için ortak karar aldıklarını dile getirmiştir.14
İsyancı güçlerin Trablus’ta yönetimi ele geçirdikleri 21 Ağustos’tan ay sonuna
dek NATO hedefleri bombalamaya devam etmiştir. Operasyon sözcüsü Colonel
Roland Lavie NATO’nun İtalya’daki operasyon karargâhında, Kaddafi rejiminin
düşmesine ve Libyalılar için güvenliğin kademeli olarak geri gelmesine rağmen NATO’nun buradaki misyonunun henüz tamamlanmadığını, operasyona devam edeceklerini ve Kaddafi rejiminin kalıntıları üzerindeki baskılarının da süreceğini söylemiştir.15 Ve 22 Ağustos’ta BMGK’da UGK’nın lehine oylama yapılmıştır. 20 Ekim
2011’de ise Kaddafi isyancılarca yakalanıp öldürülmüştür. Ay sonunda NATO operasyonları sonlandıracağını belirtmiş, ölü sayısı ise 30.000’den fazla olarak açıklanmıştır.16
Kaddafi yönetiminin devrilmesi Libya için tarihi bir dönüm noktasıdır. Çünkü artık ABD ve diğer Avrupa ülkeleriyle az ya da çok aynı hizada olan bir hükümet
düşmüş, onlara daha yakın olan bir yenisi gelmiştir. Libya’nın dış politikasında değişimler başlamıştır: Kaddafi’nin çeşitli Arap ülkeleriyle ilişkileri zayıfken, Kaddafi
sonrası hükümetin Esad dışındaki çoğu devletle daha iyi ilişkisi olmuştur, Rusya ile
yapılmış olan eski anlaşmalar ise ertelenmiştir.17
Sözü edilen bu değişimler Kaddafi yönetiminin devrilmesinin nedenlerine yönelik
önemli ipuçları sunmaktadır. Bu konuda bir değerlendirme yapmak gerekirse, NATO’nun bu bölgeye ilgisi hakkında Rasmussen’in, NATO ve müttefiklerinin güvenliğinin güney komşularına bağlı olduğunu anladıklarını dile getirdiğini, bu nedenle
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya özgürlük, demokrasi ve istikrar için yardım edileceğini
söylediğini de unutmamak gerekir. 18
Oysa Shupak’a göre NATO’nun Libya’daki savaşı, Afrika’daki güç ve kontrolün

12

“Libya’da Komuta Yarın NATO’da”, Çevrimiçi:
http://www.cnnturk.com/2011/dunya/03/29/libyada.komuta.yarin.natoda/611439.0/index.html, (Erişim: 26 Mayıs 2014).
13
A. F. Rasmussen, “NATO and the Arab Spring”, The New York Times, 31 Mayıs 2011.
14
Adam Locklear,”Presenters: Commander, U.S. Naval Forces Europe and Africa”, Çevrimiçi:
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4793, (Erişim: 10.9. 2014).
15
“Why Do We Keep Falling on Libya”, Çevrimiçi: http://nation.time.com/2011/08/31why-do- bombs-keep-falling-onlibya (Erişim: 5.6.2014).
16
Dana M. Moss, “Arab Spring”, The Wiley-Blackwell Encylopedia of Social and Political Movements, Ed. David Snow,
v.d. Blackwell Publishing Ltd, 2013, s. 4-5.
17
Mark N. Katz, “The International Relations of the Arab Spring”, Middle East Policy, Vol: 21, No: 2, Summer 2014, s.
79.
18
A. F. Rasmussen, “NATO and the Arab Spring”, The New York Times, 31 Mayıs 2011.
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bir parçasıydı, bunun için bölgenin militarize edilmesinde acele edilmiştir.19Libya’nın NATO için neden önemli olduğunu Erdurmaz ise söyle açıklamaktadır: Libya
mevcut petrol ihracatının büyük kısmını başta İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa
Birliği ülkelerine yapmaktadır ve bu kaynaktaki uzun süreli kesinti Avrupa ekonomisine ciddi zararlar verecektir.
Ayrıca Libya’da Türkiye dâhil NATO üyesi ülkelerin ciddi yatırımları vardır ve
bunlar zarara girmiştir. Libya’daki ittifak vatandaşları tehdit altındadır ve
Kaddafi’nin halkı üzerine kullandığı silahlı güç sivil halkın yaşam hakkına karşı BM
şartı çerçevesinde tedbir alınmasına yol açmaktadır. 20
Thomas’a göre NATO’nun Libya’ya müdahale nedenleri Kaddafi’nin Afrika’da
IMF, World Bank ve diğer batılı bankaları işlevsiz kılacak bir banka sistemi kurma
aşamasında olmasıydı. Kurmayı planladığı kırk iki milyar dolarlık Afrika Yatırım
Bankası çok az veya sıfır faizle büyük miktarda borç verebilecekti. Ayrıca Afrika’yı
boydan boya kaplayan büyük altyapı çalışmalarını finanse ederek Afrika ülkelerinin
ekonomilerini birbirine bağlamaya da çalışmıştı.21
Libya Afrika ekonomilerini birbirine bağlamaya başlayan ve batılı ülkelere olan
bağımlılığı azaltan, Afrika’daki dev altyapı projelerine de kaynak sağlamaktaydı.
Eritre ve Sudan’ı birbirine bağlayan yeni yol bu duruma küçük bir örnektir.22 Son
olarak, Kaddafi Lockerbie faciası yaptırımlarının ortadan kaldırılmasını istemiştir ki
bu, ABD petrol şirketlerini maddi olarak zor duruma sokacaktır. 23Amerika yaptığı
propagandayla ABD-NATO savaş makinesinin Libya’ya müdahalesini insani müdahale zemininde değerlendirmişti.24 Bu konu, Kaddafi karşıtı ana akım medyanın yaklaşımı ve karşıt veriler bağlamında ele alınacaktır.
1.1. Libya hakkında uygulanan psikolojik savaş
Arap Baharı’nda Libya’da yaşananlar, özellikle uluslararası ana akım medyanın
verdiği haberler bağlamında değerlendirildiğinde Kaddafi’nin kendi halkına karşı
soykırıma varan boyutlarda şiddet uyguladığı, isyancılara ve sivillere karşı Afrikalı
paralı askerler kullandığı ve kadınlara tecavüz etmeleri için askerlerine viagra dağıttığı yönündeki haberlerin ön planda olduğu görülmektedir. Pek çok araştırmacı, aka19
Greg Shupak, “NATO’s Humanitarian War on Libya: Preludeto a Humanitarian Disaster”, Çevrimiçi:
http://www.globalresearch.ca/natos-humanitarian-war-on-libya-prelude-to-a- humanitarian-disaster/5347894, (Erişim:
6.6.2014).
20
Serdar Erdurmaz, “Libya Konusunda NATO’nun Görev Üslenme Gerekçeleri, Tutumu ve Sonuçları”, Çevrimiçi:
http://www.turksam.org/tr/makale-detay/318-libya-konusunda-nato-nun- gorev-uslenme-gerekceleri-turkiye-nin-tutumu-vesonuclari, (Erişim: 4.5.2015).
21
T. C. Mountain, a.g.e.
22
Thomas Mountain, “Lies of the Libyan War”, Çevrimiçi:http://www.counterpunch.org/2011/07/27/lies-of-the-libyanwar/, (Erişim: 6.5.2014).
23
T. C. Mountain, a.g.e.
24
Devon DB, “Arab Spring: Revolutions, Lies, Interventions”, Çevrimiçi: http://www.globalresearch.ca/arab-springrevolutions-lies-and-intervention/26302, (Erişim: 20.7.2014).
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demisyen, yazar ve bölgede görev alan uluslararası kuruluş gözlemcilerinin, söz konusu iddialarla ilgili olarak yaptığı çalışmalar neticesinde, iddiaların büyük bölümünün sonradan üretilmiş olduğu ortaya çıkmıştır. İlerleyen başlıklar altında detaylarıyla inceleneceği gibi, Global Research yazarı olan bağımsız araştırmacı yazar
Devon’a göre, kitle medyasının yaptığı şey, Libya müdahalesini desteklemek için
Kaddafi karşıtı bir propaganda sürdürmekti. Ana akım medya süreç içerisinde
Kaddafi’nin askerlerine sivil kadınlara tecavüz etmeleri için viagra dağıttığını, sivilleri bombaladığını bildirmişti. Her ne kadar bu haberler yanlış olsa da ana akım
medya konuları aynen sürdürmüştü.25
Konuyu ayrıntılı biçimde ele almadan önce haber kaynaklarıyla ilgili olarak şu
noktayı belirtmek gerekir: Batı medyası başlangıcından itibaren Libya’daki olaylarla
ilgili olarak sunduğu verilerin büyük kısmını LİHB’ ye (Libya İnsan Hakları Birliği)
dayandırmıştı. LİHB Başkanı Süleyman Buşigir günü gününe uluslararası kamuoyuna kaç kişinin Kaddafi güçleri tarafından öldürüldüğünü, kaç kişinin tecavüze uğradığını aktarıyor, bunları çeşitli tekil oyunların ayrıntılarından bahsederek de süslüyordu.Buşigir’in başkanlığını yaptığı LİHB’nin beş üyesi Libya Arap Cumhuriyeti’nin fiilen sona erdiği iddia edildiği anda UGK’nin üyesi olmuşlardı. Aralarında
muhalif hükümetin başbakanı olacak olan Muhmud Cibril ile petrol ve maliye bakanı
olacak olan Ali Tarhuni de vardı. 26Burada isyancılara da değinmek gereklidir: İsyancıların kimler oldukları medyada çok fazla değinilen bir konu olmamakla birlikte,
Devon’a göre Kaddafi’ye başkaldıranlar, Kaddafi karşıtı isyanların merkezi olan Doğu Libya’dan gelmişlerdi ve bu kişiler Irak Savaşı’na Libya’dan giden yabancılardı.
Ayrıca Libyalı isyancıların bir komutanı da bazı askerlerinin El Kaide ile olan bağlantısını kabul etmişti.27Bu genel değerlendirme bağlamında, ilerleyen başlıklar altında Kaddafi yönetimi karşıtı ana akım medya kuruluşlarının, Arap Baharı’nda Libya meselesini ele alış biçimleri psikolojik savaş açısından değerlendirilmektedir.
1.1.1 Kaddafi’nin halkına soykırım yaptığı iddiası
21 Şubat’ta LİHB, 70’ten fazla sivil toplum örgütü ile tanınmış şahsın imza desteğini alarak, Libya’da yaşandığı öne sürülen vahşeti anlatmış ve uluslararası müdahale çağrısı yapmıştı. 14 Mart’ta ise Buşigir, Reuters’a verdiği mülakatta Libya ordusunun Bingazi’ye ulaşması durumunda ülkenin gerçek bir kan gölüne döneceğini,
Ruanda’da olana benzer bir katliamın yaşandığını söylemişti. Ruanda soykırım demekti ves soykırım BMGK’nın 1948’de kabul ettiği kararla etraflıca tarif edilmiş ve

25

Devon DB, a.g.e.
A. Birdal, Y. Günay, a.g.e., s. 91-93.
27
Devon DB, a.g.e.
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engellenmesi için dış müdahale mekanizmaları belirlenmiş bir suçtu.28 Bu durum
elbette ki batının elini daha da güçlendirmekteydi. Ancak aşağıda verilen bilgiler
ışığında bir değerlendirme yapıldığında, Kaddafi tarafından Libya halkına uygulandığı söylenen soykırımın yürütülen bir psikolojik savaşa işaret ettiği, hatta NATO
güçlerinin bölgede daha ciddi bir yıkım yarattığı görüşü güçlenmektedir.
Batı medyasında Kaddafi’nin halkı bombalattığı ya da havadan vurduğuyla ilgili
haberler sıkça işlenmekteydi. Örneğin Daily Mail, 18 Mart’ta Kaddafi’nin
Bingazi’de isyancılara karşı Afrikalı paralı askerleri kullanacağı bilgisini
miş,29The Guardian’ın 19 Mart tarihli haberinde ise Libya yönetiminin isyancıları
bombalattığı haberlerine yer verilmişti.30 Ancak bu ve benzeri pek çok haber zamanla sorgulanır olmuştur. Öyle ki 1 Mart’ta ABD Savunma Bakanı Robert Gates ve
Genel Kurmay Başkanı Amiral Mike Mullen Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında, bir gazetecinin Kaddafi’nin halkına saldırı düzenlediği konusunda kanıt
olup olmadığı sorusuna iki yetkili, basındaki raporları gördüklerini ancak başka bir
teyitlerinin olmadığını söylemişlerdir.31 Ayrıca Mountain’a göre sivillerin üzerine
havadan ateş açıldığına ve jet avcı uçaklarının insanları bombaladıklarına dair teyit
edilmiş herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla bu durum NATO’nun Libya’ya yönelik
saldırıları başlatması için bahane olarak kullandığı Güvenlik Konseyi tarafından alınan uçuşa yasak bölge ile ilgili kararda ortaya sürülmüş olan herhangi bir gerekçeyi
de tamamen çürütmektedir. 32
BM’nin 1973 sayılı kararından ve NATO’nun hava saldırısından önce, Libya’daki olayları uydudan izleyen bir Rus ordusu komutanı Libya’da, El Cezire ve
BBC haberlerindeki gibi bir hava saldırısının düzenlemediğini ifade etmiştir. 33
Glazebrook’a göre Kaddafi İngiliz, Fransız ve Amerikalı liderlerin vurguladığı şekilde Bingazi’de katliam yapmamış ve Libya hükümet güçleri isyancılardan ele geçirdikleri kasabalarda katliam gerçekleştirmemiştir.34 Alan J. Kuperman ise Kaddafi’nin
Bingazi’de soykırım uygulamadığının en önemli kanıtının, bunu ele geçirdiği diğer
kentlerde de yapmamış olduğunu belirtmektedir.35 Bu durumu ispatlamak için ortaya
28

A. Birdal, Y. Günay, a.g.e., s. 90-92.
“Libya Declares İmmediate Ceasefire… Gaddafi Forces Keep on Bombing”, Çevrimiçi:http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367063/Libya-crisis-World-strikes-Gaddafi-UN-votes-protect-Libyan-rebels.html,
10 Haziran 2014.
30
“Benghazi Attach by Gaddafi’s forces was ploy to negate air strikes”, Çevrimiçi:http://www.theguardian.com/world/2011/mar/19/benghazi-gaddafi-military-air-strikes, 4 Haziran 2014.
31
DOD News Briefing with Secratary Gates and Adm. Mullen from the Pentagon”, Çevrimiçi:http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4777, 5 Mart 2014.
32
T. C. Mountain, a.g.k.
33
“Airstrikes in Libya did not Take Place” Çevrimiçi:http://rt.com/news/airstrikes-libya-russian-military/ (Erişim: 3 Mart
2014).
34
Dan Glazebrook, “Slouching Towards Sirte: NATO’s War on Libya and African by Maximillian Forte”, Çevrimiçi:
http://www.ceasefiremagazine.co.uk/review-slouching-war-libya-africa-maximillian-forte/, (Erişim: 1 Eylül 2014).
35
G. Shupak, a.g.k.
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konulacak en büyük kanıtlardan biri de Amiral Locklear’ın koalisyon başlamadan
önce Kaddafi’nin hava gücünün iyi durumda olmadığını ve taktik kapasitesinin sadece birkaç on adet helikopterden ibaret olduğunu söylemiş olmasıdır. Amiral hava
kuvvetlerine karşı saldırılarının çok etkili olduğunu da belirtmiştir.36
Batılı güçler Libya operasyonuna dayanak olarak Kaddafi yönetimini gösterse de
NATO’nun bölgede gerçekleştirdiği operasyon, Libya halkı açısından oldukça olumsuz sonuçlar yaratmıştır: NATO saldırılarının başladığı 20 Mart 2011’de New York
Times’ın haberine göre müttefiklerin uçakları çok şiddetli ve isabetli bir şekilde tankları, füze rampalarını ve sivil araçları vurmuş, arkalarında ise yanan enkazlar bırakmıştı.37 Libya Kızılayı’na göre NATO bombardımanında 1100 sivil öldürülmüştür,
bunların 400’ü kişi kadın ve çocuktur. 6000 Libyalı ise bombardıman sonucunda
yaralanmıştır.38 Ayrıca Shupak’ın 8 Ağustos’ta Majer Kasabası’ndaki NATO saldırısına dayanarak verdiği bir örnek oldukça dikkat çekicidir: İnsan hakları izleme kuruluşları değerlendirmelerine göre NATO iki defa şiddetli saldırıda bulunmuş, ikincisinde yaşayanları aramaya gelen 34 sivili öldürmüş ve sonrasında hedefin askeri
amaç için kullanıldığıyla ilgili hiçbir kanıta da rastlanmamıştır.39
1.1.2. Afrikalı paralı askerler iddiası
Libya meselesinde özellikle batı medyasında sıkça değinilen bir başka konu
Kaddafi’ye bağlı oldukları iddia edilen Afrikalı siyahî paralı askerler konusudur. Kitle medyasına göre bu askerler Libya halkı ve bölgedeki isyancılar için büyük bir tehditti ve önlem alınması gerekiyordu. Ancak bu iddiaların gerçekliğini sorgulanır kılan, hatta bu konuda medya yoluyla ciddi bir psikolojik savaş yürütüldüğünü gösteren pek çok bilgiye aşağıda yer verilmiştir.
Libya hükümetinin BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabaşi muhalefet
saflarına geçtikten sonra, 21 Şubat günü Trablus’ta gerçek bir soykırım beklediklerini söylerken uçakların havalimanına halen paralı asker getirdiklerini belirtmiştir.40Birdal ve Günay’a göre Dabaşi soykırım iddiasını ortaya atarak bir dış müdahalenin uluslararası kamuoyu ve hukuk nezdinde meşruluğunu sağlamaya çalışmıştı,
paralı asker iddiasıyla savaş boyunca sürecek ve sonunda ülkedeki siyahlara karşı
gerçek bir katliamın önünü açacak büyük bir yalanın yollarını döşemekte ve havalimanlarını işaret ederek de dış müdahalenin ilk adımlarından biri olacak olan havalimanı işgallerinin işaret fişeğini çakmaktaydı. 41 Ancak soykırım iddialarını çürüten
36

A. Birdal ve Y. Günay, a.g.k., s. 95.
“With Confidence and Skittishness, Libyan Rebels Renew Charge”, Çevrimiçi:http://www.nytimes.com/2011/03/21/world/africa/21benghazi.html?_r=0, (Erişim: 4 Mayıs 2014).
38
Thomas Mountain, a.g.e.
39
G. Shupak, a.g.e.
40
Jihad Taki, aktaran: A. Birdal, Y. Günay, a.g.e., s. 89.
41
A. Birdal, Y. Günay, a.g.e., s. 89.
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pek çok kanıtın ortaya çıkmış olması gibi siyahi paralı askerlerin varlığı da ciddi kurumlarca yalanmıştır: Uluslararası Af Örgütü Başkanı Donatella Rovera paralı askerlerle ilgili olarak üç aylık bir soruşturmanın ardından kaleme aldığı raporda Libya’da
hiç paralı asker görmediğini ve bunun medya tarafından uydurulmuş bir efsane olduğunu söylemiştir.42 Ayrıca Uluslararası Af Örgütü, Kaddafi için savaşan tek bir paralı asker bilgisini doğrulamamıştır ve Libya’nın doğusunda yaşayan halkın panikleyip
evlerini bırakıp kaçmasına neden olan Afrikalı paralı askerlerin kadınlara tecavüz
ettiğini anlatan, uluslararası uydularda yayın yapan kanallardaki şişirilmiş haberler
de uydurma çıkmıştır.43 Ray’a göre paralı asker miti sayesinde isyancılara olan destek artırmış, daha da önemlisi bu mit zaten Afrika lehine Arap dünyasından uzaklaşmakta olan Kaddafi’ye karşı Libyalıların öfkesini daha da tetiklemiştir.44
Afrikalı paralı askerler olarak nitelendirilen kişilerin kimler oldukları sorusu oldukça önemli bir sorudur. Öyle ki paralı asker oldukları iddiasıyla pek çok siyahî
hayatını kaybetmiştir: Haziran ayında Indepent’ın verdiği bir haberde paralı asker
konusuyla ilgili olarak Af Örgütü’nün herhangi bir kanıt bulamadığı, gazetecilere
paralı asker olarak gösterilenlerin çoğunun Libya’da çalışan Sahra altı Afrikalı göçmeler olduğu belirtilmiştir.45 Bu haberlerin bedelini ise Afrikalı siyahîler ödemiştir.
28 Şubat’ta El Cezire, Afrikalı siyahlara karşı yapılan ırkçı soykırımdan söz ederek
onlarca Afrikalının öfkeli Kaddafi karşıtınca öldürüldüğünün saklandığı ve bunların
görgü tanıklarınca bildirildiği haberini verdi. Resmi raporlara göre doksan Kenyalı,
atmış dört Güney Sudanlı, Ugandalı, Zimbabveli, Zambiyalı, Ruandalı, Güney Afrikalı, Tanzanyalı, Kongolu, Sierra Leoneli, Nairobili ve Lesotolu öldürülmüştür.46
Libya’da çalışan bir Türk işçisinin BBC’ye yaptığı açıklama da önemlidir. Bu işçiye
görefirmada Çad’dan gelen yetmiş, seksen civarında çalışan söz konusudur ve Sudanlılar ile birlikte Kaddafi’nin güçleri oldukları gerekçesiyle Bahçe makasları ve
baltalarla öldürülmüşlerdir.47
Ağustos 2011’de Trablus düştüğünde Independent’ten bir muhabir isyancılar tarafından kontrol edilen bir hastanede otuz erkek cesedinin bulunduğunu görmüş, bunun
nedeninin de paralı askerler olduğu söylentisini bildirmiştir. Ayrıca Afrika Birliği
Başkanı Jean Ping UGK’nın siyah Afrikalılar ile paralı askerleri birbirine karıştırdı42

A. Birdal, Y. Günay, a.g.e., s. 99.
T. C. Mountain, a.g.e.
44
Carina Ray, “Gaddafi and the Mercenary Myth”, Huffington Post, 27 Ağustos 2011,
http://www.huffingtonpost.com/carina-ray/gaddafi-mercenaries_b_983506.html (Erişim: 21.10.2014)
45
Amnesty Questions Claim that Gaddafi Ordered Rape as Weapon of War”, Çevrimiçi:http://www.independent.co.uk/news/world/africa/amnesty-questions-claim-that-gaddafi-ordered-rape-as-weapon-of-war2302037.html, (Erişim: 7 Mayıs 2015).
46
Wolfgang Weber, “Libyan Rebels Massacre Black Africans”, Çevrimiçi:http://www.wsws.org/en/articles/2011/03/rebem31.html, (Erişirm: 10 Ağustos 2014).
47
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ğını, sıradan insanları öldürdüğünü söylemişti.48 Bu bağlamda son olarak tekrar Forte’a değinmek gerekirse Afrikalı paralı asker iddiasının Batı medyasının ürettiği bir
mit olduğu ve iddiaların Uluslararası Af Örgütü ve BM araştırma ekibi tarafından da
reddedildiğini yinelemek gerekir.49
1.1.3. Kaddafi’nin askerlerine viagra dağıttığı iddiası
Kitle medyasında Kaddafi’ye karşı kullanılan silahlardan biri de Kaddafi’nin askerlerine, Libyalı kadınlara tecavüz etmeleri için Viagra adlı ilacı dağıttığını konu
edinen haberlerdir. 28 Mart’ta Anadolu Ajansı Daily Mail’e dayandırdığı “Kaddafi
askerlerine Viagra dağıtıyor” haberini servis etmişti, Akın ve Günay’a göre bu bir
yalandı ve söz konusu yalanı El Cezire bundan bir ay önce ortaya atmıştı. 50 Bu konuda dikkat çekici iddialar söz konusu olmuştur: BBC News Afrika’nın 8 Haziran
tarihli haberinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis MorenoOcampo’nun konuyla ilgili sözlerine yer verilmiştir: Buna göre Libya Lideri Kaddafi
isyancı güçlere karşı bir silah olarak yüzlerce kadına tecavüz edilmesini sağlayarak
yeni bir baskı türü ortaya koymuştur.51 Benzer bir vurguyu 25 Nisan’da Daily Mail
de yapmıştır: Haberin ilk cümlesinde, sekiz yaşındaki kız çocuklarının, ailelerinin
gözleri önünde Kaddafi güçleri tarafından tecavüze uğradığı belirtilmiştir.52 Ancak
BM İnsan Hakları Müfettişi Bassiouni’nin bu konuda şüpheleri vardı. Bassiouni gazetecilere Libya’nın doğusundaki isyancıları ziyaret ettiklerini, ancak sonunda hükümet yetkililerinin, asıl muhaliflerin tecavüzle ilgili bir politikasının söz konusu
olduğunu, parasız olarak doğum kontrol hapları ve Viagra dağıttıklarını ortaya çıkarttıklarını söylediğini belirtmiştir.53 Müfettiş aynı zamanda 70 bin kadına anket
yollamış, 60bin anket geri dönmüş, bunlardan sadece 259 kadın cinsel tacize uğradığını belirtmiştir. Şu noktaya da değinmiştir ki 70 bin anket formunun gönderildiği
Mart ayında Libya’da posta servisi etkin bile değildir.54
El Cezire İngiltere’de ABD’nin BM Büyükelçisi Susan Rice ve ABD Devlet Bakanı Hillary Clinton da, Viagra iddiasını yalanlamışlardır. Forte konuyla ilgili olarak
Uluslararası Af Örgütü ve diğer kanıtlara dayanarak, mevcut olayların sayısının Irak
askerlerinin Kuveyt’te kuluçka makinelerinde 1991’de öldürdüğü bebek sayısından

48
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D. Glazebrook, “Slouching…”.
50
“Rape Used as a Weapon in Libya”, El Cezire, Aktaran: A. Birdal, Y. Günay, a.g.e., s. 101.
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“Libya: Gaddafi Investigated Over Use of Rape As Weapon”, Çevrimiçi: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa13705854, (Erişim: 10.08.2014)
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Wictims”, Çevrimiçi:http://www.dailymail.co.uk/news/article-1380364/Libya, (Erişim: 6 Haziran 2014).
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fazla olmadığını söylemiştir.55Mountain da akıcı şekilde Arapça konuşan bir Af Örgütü gözlemcisine dayanarak, Kaddafi yanlısı savaşçılar tarafından gerçekleştirilen
tek bir tecavüz vakası olmadığını, hatta böyle bir bilgiyi doğrulayan tek bir doktorun
bile var olmadığını söylemiş ve konuyla ilgili tüm hikâyelerin uydurma olduğunu
ifade etmiştir.56 Aynı şekilde sonradan bir CIA itirafçısı toplu tecavüz haberlerinin
bizzat CIA tarafından uydurulduğunu da itiraf etmiştir.57 Amerikalı askeri ve istihbarat yetkilileri de pek çokları gibi, Libyalı askerlerin isyan bölgelerinde Viagra kullandıkları ve sistematik tecavüz gerçekleştirdikleri yönünde bir kanıt olmadığını kabul etmişlerdir.58Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi yardım
kuruluşları, savaş stratejisinin bir parçası olarak sistematik tecavüz olaylarının birinci
el kanıtını bulamamışlardır. Bir Af Örgüt temsilcisi Bingazi’de süren isyanlarla ilgili
yabancı basında gazetecilerin viagra paketleri göstermeye başladıklarını, bunların
yanmış tanklardan çıktıklarını iddia ettiklerini; oysa yanmış tanktan çıktığı iddia edilen paketlerin yanmamış olduklarını belirtmiştir.59Bu durum konuyla ciddi bir ipucu
niteliğindedir.
Kaddafi ve güçlerinin halkına zulüm yaptığı, onlara karşı paralı askerler kullandığı ve tecavüz vakaları gibi örnekler ana akım batı medyasında sıkça yer almış olsa da
yukarıda da belirtildiği gibi pek çok düşünür ve araştırmacı bunların asparagas haberler olduklarını delillerle ortaya koymuştur. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi
NATO müdahalesi burada da büyük tartışmalara gebedir: Bağımsız sivil toplum
misyonu Filistinli Avukat Raji Sourani NATO’nun Libya’da savaş suçu işlendiğini
düşünmek için bazı kanıtların olduğundan söz etmektedir. 21 Ekim 2011’de Mahari
Otel’de bazılarının Kaddafi yanlısı olduğu bilinen en az 53’ünün isyancılar tarafından öldürülmüş olan 66 ceset bulunmuş, bazılarının infaz öncesinde tacize uğrarken
olan görüntüleri videoya kaydedilmiş ve NATO bu suçları açıkça paylaşmıştır. Çünkü NATO saldırısı başlamadan önce isyancılar yenilmek üzereydi ve NATO hava
güçleri silahları, parası ve diplomatik desteği olmadan savaşı kazanamayacaktı. 60
1.2 Hürriyet ve Zaman’ın konuyu ele alış biçimi
Bu bölümde, Arap Baharı sürecinde Libya’da meydana gelen olayların Şafak
Operasyonu’na kadar geçen süreçte, Hürriyet ve Zaman gazetelerinin birinci sayfa
haberlerinde ele alınışı, psikolojik savaş bağlamında ve içerik analizi kriterlerine gö-
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re değerlendirilmektedir.
1.2.1 Araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları
Türk yazılı basını, araştırmanın konusu ve amacı kapsamında bu araştırmanın evreni kabul edilmiştir. Örneklem ise Hürriyet ve Zaman olarak belirlenmiştir. İçerik
analizi yöntemi ile incelenecek gazeteler için araştırma periyodu Hürriyet için 18
Şubat 2011- 19 Mart 2011 iken, Zaman için 19 Şubat 2011- 19 Mart 2011’dir. Bu
tarihler gazetelerde konuyla ilgili haberlerin yer alamaya başladığı ve Libya müdahalesine kadar devam eden süreci kapsamaktadır.
Her iki gazete için analiz kodları belirlenmiştir. Bunlar şöyledir:
Şiddet: Dönemin Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ve Kaddafi’ye bağlı
güçlerinin Libya halkına uyguladıkları iddia edilen katliam, dehşet, soykırım, sivil
ölümleri, Kaddafi’nin keskin nişancılar kullanılması, tecavüzler, kan dökme ve insan
hakları ihlallerinde bulunması.
Paralı Asker: Kaddafi ve güçlerinin Afrikalı paralı askerlerle sivillere saldırı düzenlemesi, Hami Tugayı, Lejyoner taburu, Afrikalı siyahî askerler, gangster ve haydut kelimeleri bu kodlamaya aittir.
Kitlesel Silahlı Saldırı: Kaddafi’nin savaş uçaklarıyla, bomba, tank, roket atarlar, otomatik tüfekler, havan topu, helikopterler ve kimyasal silahlarla kitlesel şiddete
başvurduğu iddialarını kapsayan kodlar.
Yukarıdaki kodlar pozitif, nötr ve negatif olarak nitelendirilmektedir. Buna göre
dönemin Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin halkına karşı şiddet uyguladığı, kitlesel
silahlı saldırılar düzenlediği, halkına karşı paralı askerler kullandığı konulu içerikleri
olumlayan haberler pozitif (+), konuları sadece iddia bazında ileten haberler nötr,
Kaddafi yanlısı görüşlere yer vererek söz konusu iddiaları yalanlayan ya da karşıt
görüşlere yer veren haberler ise negatif (-) olarak değerlendirilmektedir.
1.2.2. Bulgular
Psikolojik savaş bağlamında belirlenen kodlara yönelik olarak içerik analizi ve
değerlendirme yapabilmek adına aşağıdaki tablolara bu çalışma içerisinde yer verilmiştir.
Tablo: 1. 18 Şubat 2011- 19 Mart 2011 Hürriyet, 19 Şubat 2011- 19 Mart 2011
Zaman Libya Konulu Toplam Haber Dağılımları
Hürriyet
Zaman
Sayı
Oran%
Sayı
Oran%
Birinci sayfa toplam haber sayısı
35
49,3
38
52,05
İç sayfa toplam haber sayısı
36
50,7
35
47,95
Gazetedeki toplam haber sayısı
71
100
73
100
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Tablo 2’de 18 Şubat 2011 ve 20 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Hürriyet’te, 19 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Zaman’dayer alan Libya konulu haberlerin toplam sayısı ve oransal dağılımları
yer almaktadır. Buna göre Hürriyet’te Libya konulu toplam 71 haber yer alırken, bu
haberlerin 35’i (yüzde 49,3) birinci sayfa haberi, 36’sı (yüzde 50,7) iç sayfa haberidir. Zaman’da ise toplam 73 haber yer alırken, bu haberlerin 38’i (yüzde 52,05) birinci sayfa, 35’i (yüzde 47,95) iç sayfa haberidir.
Yukarıdaki veriler ışığında bir değerlendirmeye gidildiğinde görülmektedir ki,
her iki gazetede, Arap Baharı sürecinde Libya isyanlarının başlangıcından, ülkeye bir
dış müdahale gerçekleştirildiği tarihe kadar, Libya konusuna büyük önem verilmiştir.
Öyle ki bir haberin gazetelerin birinci sayfasına taşınması ve sıklığı, söz konusu basın kuruluşunun bu konuya verdiği önemi göstermektedir. Ve yaklaşık bir aylık süre
içerisinde Hürriyet’in 35, Zaman’ın ise 38 tane haberle Libya konusuna birinci sayfalarında yer vermiş olmaları, gazetelerin bu konuya büyük önem verdiklerinin bir
kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, gazetelerin birinci sayfa haberlerini
kapsıyor olsa da, iç sayfalarda da birbirlerine yakın sayılarda haberin yer almış olması, her iki gazetenin de, Libya konusunu farklı boyutlarıyla ele alma eğiliminde olduklarını göstermektedir.
Tablo: 2. 18 Şubat 2011- 19 Mart 2011 Hürriyet 19 Şubat 2011- 19 Mart 2011
Zaman birinci sayfa haber dağılımları
Hürriyet
Zaman
Sayı
Oran %
Sayı
Oran %
Manşet
9
25,7
5
13,2
Sürmanşet
5
14,3
Birinci sayfa diğer haber sayısı
21
60
33
86,8
Birinci sayfa toplam haber sayısı 35
100
38
100
Tablo 3’de 18 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Hürriyet’te, 19 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde ise Zaman’da yer alan birinci sayfa haberlerinin toplam sayıları ve oransal dağılımları yer almaktadır. Buna göre Hürriyet’in birinci sayfasında Libya konulu 35
haber yer alırken, bu haberlerin dokuzu manşet (yüzde 25,7), beşi sürmanşet(yüzde
14,3) ve geri kalan 21’i (yüzde 60) ise birinci sayfada yer alan diğer haberler olarak
sınıflandırılmıştır. Zaman’ın birinci sayfasında beş (yüzde 13,2) manşet ve 33 (yüzde
86,8) birinci sayfadaki diğer haberler yer almaktadır.
Gazetelerin haberlere verdikleri önem, haberin gazetedeki konumundan da anlaşılmaktadır. Manşet ve sürmanşet olan haberler, gazete gündemin en ön sıradaki ve
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en önemli haberleridir. Bu bağlamda her iki gazetenin birinci sayfa Libya haberleri
karşılaştırıldığında görülmektedir ki yaklaşık bir aylık süre içerisinde Hürriyet Libya
konusunu Zaman’ın yaklaşık olarak iki katına yakın bir oranda manşetten vermiştir.
Üstelik Zaman haberleri sürmanşetten vermezken, Hürriyet beş haberi sürmanşete
çekmiştir. Ayrıca birinci sayfada manşet ve sürmanşet dışında kalan haberlerin Zaman’da daha çok sayıda olduğu görülse de Hürriyet’in Libya haberlerini daha fazla
ön plana çıkarma eğiliminde olduğu açıktır.
Tablo: 3.18 Şubat 2011- 19 Mart 2011 Hürriyet 19 Şubat 2011- 19 Mart 2011
Zaman“Şiddet” kodlu içeriğe sahip haber dağılımları
Hürriyet
Zaman
Sayı
Oran% Sayı
Oran%
Pozitif (+)
16
84,21
8
61,5
Nötr
1
5,26
4
30,8
Negatif (-)
2
10,53
1
7,7
Toplam
19
100
13
100
Tablo 4’de, 18 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Hürriyet’te 19 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Zaman’da yer alan “Şiddet” kodlu içeriğe sahip haberlerin sayı ve oranları gösterilmektedir. Buna göre Hürriyet’in birinci sayfasında yer alan 35 haberden
19’u(yüzde 54,3) şiddet kodlu içeriğe sahiptir. Bu haberlerin 16’sı (yüzde 84,21)
pozitif (+), biri (yüzde 5,26) nötr, ikisi (yüzde 10,53) ise negatiftir. Zaman’ın birinci
sayfasında yer alan 38 haberden 13’ü (yüzde 34,2) şiddet kodlu içeriğe sahiptir. Bu
haberlerin sekizi (yüzde 61,5) pozitif (+), dördü (yüzde 30,8) nötr, biri (yüzde 7,7)
ise negatiftir.
Bu veriler ışığında bir değerlendirme yapıldığında görülmektedir ki Hürriyet birinci sayfasında şiddet kodunu içeren haberlere Zaman’dan daha çok sayıda yer vermiştir. Ayrıca söz konusu içeriği olumlayan haberlerin sayısı Zaman’dan iki kat daha
yüksektir. Bu da göstermektedir ki Hürriyet, M. Kaddafi ve Kaddafi güçlerinin Libya
halkına karşı şiddet uyguladığı konusunu niteliksel açıdan Zaman’dan çok daha güçlü bir şekilde desteklemiştir. Bu durumu onaylayan bir diğer veri de aynı konuya
karşı Hürriyet’in nötr olan yaklaşımının Zaman’ın gerisinde olmasıdır. Her iki gazetenin bu içeriğin karşıtı olan görüşe yer verme oranı ise oldukça düşüktür. Bu değerlendirme ışığında Hürriyet’in Libya müdahalesi öncesinde, uluslararası ana akım
medya kuruluşlarında da sıkça yer bulan bir iddia olan Kaddafi yönetiminin Libya
halkına şiddet uyguladığı iddiasını, Zaman’dan daha güçlü bir şekilde desteklediği
anlaşılmaktadır.
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Tablo: 4. 18 Şubat 2011- 19 Mart 2011 Hürriyet, 19 Şubat 2011- 19 Mart 2011
Zaman “Paralı Asker” Kodlu İçeriğe Sahip Haber Dağılımları
Hürriyet
Zaman
Sayı Oran %
Sayı
Oran %
Pozitif (+)
8
100
1
50
Nötr
Negatif (-)
1
50
Toplam
8
100
2
100
Tablo 5’de, 18 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Hürriyet’te, 19 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Zaman’da yer alan “Paralı Asker” kodlu içeriğe sahip olan haberlerin sayı ve
oranları gösterilmektedir. Buna göre Hürriyet’te yer alan 35 birinci sayfa haberinden
sekizinin (yüzde 22,85) paralı asker kodlu içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bu
haberlerin tamamı (yüzde 100) pozitif (+) niteliktedir. Zaman’ın birinci sayfasında
yer alan 38 haberden ikisinin (yüzde 5,3) paralı asker kodlu içeriğe yer verdiği görülmektedir. Bu haberlerden biri (yüzde 50) pozitif (+), biri (yüzde 50) ise nötrdür.
Yukarıdaki veriler ışığında bir değerlendirme yapıldığında görülmektedir ki
Kaddafi’nin Libya halkına karşı Afrikalı paralı askerler kullandığı yönündeki haberler, Hürriyet’te, Zaman’dakinden yaklaşık olarak dört kat daha yüksek bir oranda yer
bulmuştur. Bu durum Hürriyet’in söz konusu iddiaya Zaman’dan daha fazla önem
verdiğini göstermektedir.
Hürriyet’teki haber sayısının Zaman’dan yüksek oluşu ve tüm haberlerinde paralı
asker iddialarını pozitif bir yaklaşımla ele alması, ayrıca Zaman’ın bu konudaki iki
haberinden birinin nötr bir yaklaşım sergilemesi, Hürriyet’in Zaman’a göre Afrikalı
paralı askerler iddiasını daha güçlü bir şekilde desteklediğinin önemli bir kanıtıdır.
Bu veri önemlidir çünkü paralı asker iddiası, koalisyon güçleri ve NATO’nun, Libya’ya karşı bir müdahale gerçekleştirmelerinden önce sıkça gündeme gelmiş bir konudur.
Tablo: 5. 18 Şubat-19 Mart 2011 Hürriyet, 19 Şubat-19 Mart 2011 Zaman“Kitlesel Silahlı Saldırı” kodlu içeriğe sahip haber dağılımları
Hürriyet
Zaman
Sayı Oran%
Sayı Oran%
Pozitif (+)
4
44,44
9
45
Nötr
4
44,44
9
45
Negatif (-)
1
11,11
2
10
Toplam
9
100
20
100
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Tablo 6’da, 18 Şubat 2011 ve 19 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Hürriyet’te, 19 Şubat 2011 ve 20 Mart 2011 tarihleri de dâhil olan zaman diliminde Zaman’da yer alan “Kitlesel Silahlı Saldırı” kodlu içeriğe yer veren haberlerin
sayısal ve oransal dağılımlarını gösterilmektedir. Buna göre Hürriyet’in birinci sayfasında yer alan 35 haberden dokuzunun (yüzde 25,7) kitlesel silahlı saldırı kodlu
içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bu haberlerden dördü (yüzde 44,44) pozitif (+)
ve dördü (yüzde 44,44) nötr, biri (yüzde 11,11) ise negatif niteliktedir.Zaman’ın birinci sayfasında yer alan 38 haberden 20’sinde yüzde 52,6) kitlesel silahlı saldırı
kodlu içeriğe yer verildiği görülmektedir. Bu haberlerin dokuzu (yüzde 45) pozitif
(+), dokuzu (yüzde 45) nötr ve ikisi ise (yüzde 10) negatif niteliktedir.
Söz konusu süreçte Hürriyet ve Zaman’ın, Muammer Kaddafi’nin Libya halkına
karşı kitlesel ölümlere yol açabilecek silahlarla saldırılar düzenlediği iddialarını içeren bu haberler ele alındığında, önceki değerlendirmelere göre daha farklı bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu fark Zaman açısından dikkat çekicidir: Zaman’da bu kodlu içeriğe sahip olan haberlerin sayısı öncekilere göre oldukça fazladır. Bu durum Zaman için kitlesel silahlı saldırı koduna sahip olan haberlerin, Libya
müdahalesine kadar uzanan süreçte ele alınan diğer konular arasında en önemlisi
olduğunu göstermektedir. Ayrıca birinci sayfasında yer alan haber sayısı bağlamında
değerlendirildiğinde de Hürriyet’in Zaman’dan neredeyse yarıya yakın bir oranda
daha az habere yer verdiği görülmektedir. Bu durum Zaman için konunun Hürriyet’ten daha önemli olduğunun önemli bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir.
Zaman haberlerinde, neredeyse yarıya yakın oranlarda pozitif ve nötr yaklaşım
sergilerken, sadece iki tane negatif nitelik içeren habere yer vermiştir. Bu durum gazetenin söz konusu iddiaları ön planda tutmak isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki kitlesel silahlı saldırı konusunda negatif olan yaklaşım, toplam haberlerin sadece yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Benzer bir durum Hürriyeti çin
de geçerlidir. Gazetenin pozitif ve nötr yaklaşımları birbirine eşit sayıda haberde
kendini gösterirken, negatif yaklaşımı ise sadece yüzde 11 oranındadır.
Sonuç
Libya’ya yapılan askeri müdahalenin dayanakları olarak ortaya atılan bütün iddiaların sonradan akademik kaynaklar, bölgede araştırma yapan uluslararası kuruluşlar
ile gözlemci ve gazetecilerin ortaya koydukları verilere göre gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Hürriyet ve Zaman Libya’da isyanlar başladığı günden Şafak Operasyonu’na kadar olan yaklaşık bir aylık süreçte konuya büyük önem vermişler, haberlere
birinci sayfadan yer vermişlerdir. Ancak Hürriyet’in Libya haberlerine verdiği önem
Zaman’dan daha fazladır.
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Libya operasyonunu psikolojik savaş bağlamında değerlendirmek amacıyla belirlenen kodlardan ilki olan “şiddet” kodu değerlendirildiğinde, Hürriyet’in Zaman’dan
daha çok sayıda haberle ve konuyu olumlayan niteliksel yaklaşımla ele aldığı görülmektedir. Aynı durum “paralı asker” kodu için de geçerlidir. Ancak “kitlesel silahlı
saldırı” kodu bağlamında bir değerlendirmeye gidildiğinde özellikle Zaman açısından dikkat çeken bir fark göze çarpmaktadır: Buna göre Zaman söz konusu içeriğe
diğer haberlerden belirgin oranda yüksek bir farkla yer vermiştir. Bu oran Hürriyet’in haber sayısının iki katından fazladır. Ancak gazetenin konuya temkinli yaklaşımı burada da devam etmiştir: Neredeyse yarıya yakın oranda nötr ve olumlayan
yaklaşımı göze çarpmaktadır. Benzer bir yaklaşım Hürriyet’in konuyu niteliksel açıdan ele alışında da görülmektedir. Ayrıca iki gazetenin de konuya oldukça düşük
oranda negatif yaklaşımla yer vermiş olmaları dikkat çeken başka bir noktadır.
Değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda her iki gazetenin psikolojik savaş kodlarını gerek niteliksel, gerekse niceliksel açıdan kullanma biçimleri, her iki
gazetenin konuya farklı açılardan yaklaştıklarını göstermektedir. Bu durumda, bu
gazetelerin aynı konuya karşı farklı yaklaşımlar içerinde olmaları Arap Baharı sürecinde Libya konusunda bilgi vermelerinin yanı sıra, toplumsal algıları şekillendirme
eğiliminde olduklarının da bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
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E

vrensel gazetecilik ahlâk kurallarından biri de barışı savunmak, savaşı ve şiddeti
körükleyici yayından kaçınmaktır. Gazetecilerin ortak paydası sayılması gereken İletişim Araçları Üzerine UNESCO Bildirgesi’nin 2. maddesinde “İletişim araçları uluslararası barıştan yana olmalı, barışın güçlendirilmesi yönünde bir anlayışla
kullanılmalıdır” denilmiştir. Bildirge’nin 3. maddesinde de, “İletişim araçları, uluslararası yakınlaşmayı sağlayacak bir yayın politikası izlemelidir” ilkesine yer verilmiştir.
Uluslararası belgelerde vurgulanan savaş propagandası yasağı, Türkiye gazetecilik ahlak bildirgelerinde de önemli yer tutar. Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin tüzük ve bildirgelerinde, gazeteciler
savaş propagandası yapmaktan kaçınmanın yanı sıra barışı ve demokrasiyi, halkların
eşitliğini ve kardeşliğini savunmakla da yükümlü kılınmışlardır.
Yerel ve evrensel gazetecilik ahlâk bildirgelerinin savaş kışkırtıcılığını yasaklamasına, gazetecileri barışı savunmakla yükümlü kılmasına karşın, gazetecilik meslek
etiği en çok savaşlarda ihlal edilmiştir, edilmektedir. Esasen kapitalist düzende öteki
emtia üretimi ve ticaretinde ahlakî kurallar ne kadar geçerli olabiliyorsa, güncel haber ve bilginin üretiminde ve dolaşımında da ahlakî kurallar en fazla o kadar geçerli
olabilmektedir. Eleştirel iletişim araştırmaları medyaya atfedilen haberdar etme ve
denetleme, yani dördüncü güç (kamu gözcülüğü) misyonunun, kapitalizmin tarihi
boyunca piyasanın ve sınıflar mücadelesinin izin verdiği ölçüde gerçekleşebildiğini
göstermektedir. Bu bağlamda
“Aslında gazeteci iki farklı dünyada yaşar. Gazeteci öncelikle ‘gerçeklerin anlatılması’ olarak tanımlanan bir faaliyete girer. Aynı zamanda belli bir maaş alan
bir ücretli olduğundan çalıştığı gazete, dergi, radyo ya da televizyon kuruluşunun
kendisinden istediği bir hikâyeyi üretmesi beklenmektedir.
Çoğu zaman bu hikâyenin doğası, gazetecinin belki de hiç hoşlanmadığı piyasa tarafından belirlenmiştir. Bu durum bir yandan gazeteciliği oluşturan değerlere
olan inançların yitirilmesine, bir yandan da gazetecinin yazılı sözleriyle kendi
inançları ve mizacının ayrı düşmesine yol açar. Böylece gazetecinin kişiliği ve
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etik anlayışı, patronun emirleri altında ezilir.”1
Medyanın işlevi, öne sürüldüğü gibi hakikati temsil etmek değil, egemen sınıf

ideolojisini yeniden üretmek ve alt sınıflar nezdinde meşrulaştırmak, gönül rızasıyla
benimsenmesini sağlamaktır. Barış döneminde egemen sınıf medyası gerçeği yansıtma gücünde ve niyetinde değildir. Kapitalist toplumun ideoloji üretme ve yayma
aygıtı olarak medyanın bulanık aynasında, gerçek yansıtılmaz, piyasanın çizdiği sınırlar içinde temsil edilir. Çünkü medyanın hakikati yansıtmasının önünde siyasetsermaye-medya simbiyotizminden ileri gelen yapısal engeller vardır. Tekellerin mülkiyetindeki medyada haber ve yorumlar, piyasanın ve siyasetin süzgecinden geçerek
propaganda içeriklerine dönüşür. Haberde gerçeklik, nesnellik, yansızlık, dördüncü
güç olarak kamu otoritesinin denetimi gibi iyi niyetli etik kodlar, piyasaya ve siyasete yenik düşer.
Gazeteciliğin iyi niyetli etik kodları, piyasa ve siyasetin yanı sıra diplomasiye ve
savaşa da yenik düşer. Barış döneminde piyasanın izin verdiği sınırlar içinde gerçekleşen kamu gözcülüğü ve kamuoyunun serbestçe oluşumuna katkı işlevi, savaş döneminde tümüyle terk edilir. Gazeteciler kendi meslekî misyonları ile “ulusal çıkarlar” adı altında devletten, hükümetten ve ordudan gelen istekler arasında tercih yaparlar. Zaten daha barış döneminde içselleştirilen bu tercih doğrultusunda gazeteci
“iyi vatandaş” rolünü oynamaya başlar.
Gazeteci, mesleği gereği doğruyu anlatmak ve yazmak yerine önemli olanın ülkesinin savaşta galip gelmesi olduğunu daha fazla düşünür. Bu düşünceyle ülkesinin
savaşta haklılığını, düşmandan ne kadar nefret edilmesi gerektiğini, cephede ve cephe gerisinde askerlerin ve halkın moralinin ne denli yüksek olduğunu yazıp çizmeye
çaba gösterir. Sonuçta barış dönemindeki “dördüncü güç”, savaş döneminde “dördüncü ordu” olur. Rudyard Kipling’in ünlü deyişiyle “Savaşta önce gerçekler vurulur”.
Dördüncü ordu beşinci kol
Kişisel ya da toplumsal bunalımlar maskeleri düşürüp gerçek kimlikleri netleştirir. Maskelerin düştüğü, kimlik ve kişiliklerin en çıplak biçimde sahne aldığı bir pratik de savaşlardır. Önceki savaşlar gibi ABD’nin 2000’li yılların başında Afganistan
ve Irak’a yaptığı saldırılar da, medya ve gazeteciler için hem meslekî açıdan hem de
vicdanî ve ahlakî değerler açısından turnusol oldu; medyada ideolojik, politik ayrışmanın yanı sıra ahlakî düzlemde bir ayrışmaya da yol açtı. Haberde nesnelliğin ve
dürüstlüğün yanılsama olduğu, ancak iktidarla ilişkilerin ve egemen ideolojinin sınırları içerisinde habercilik yapılabildiği, çıplak bir gerçeklik olarak zihinlere kazındı.
1

A. Belsey, R. Chanwick, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev. Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, 1998, s. 49.
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Bu işgaller sırasında Türkiye’de düşük tirajlı sosyalist gazete ve dergiler, ilkesel
bir duruş sergileyerek, “emperyalist zorbalık” saydıkları işgallere karşı çıktılar. Buna
karşılık Türk medyasının, bombacı, borsacı, Amerikancı karakteri depreşti. O tarihlerde merkez medya sayılan Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Star grupları ABD
adına yoğun bir propaganda, lobi, halkla ilişkiler ve reklam çalışması gerçekleştirdiler. Merkez medyanın ABD hesabına savaş kampanyası hiç abartısız beşinci kol faaliyetine dönüştü. İşgal ordusuyla birlikte heyecanlanan, işgalcileri alkışlama yarışına
giren Türk medyası, Türk ordusunun işgallere katılma olasılığıyla kendinden geçti,
Türkiye’nin savaş dışı kalmasıyla derin hayal kırıklığına uğradı. Bağdat’ın teslim
alınmasını kendi ordusu zafer kazanmışçasına zafer çığlıklarıyla karşıladı.
Cihat medyası
Ait oldukları İslamcı sermaye grupları ve cemaatlerin yayın organı durumundaki
gazeteler, Afganistan ve Irak işgalleri sırasında dünya görüşlerine uygun reel-politik
duruş sergilediler. Terörizmin Pentagon yorumunu benimseyen Zaman gazetesi
Türk-Amerikan dostluğunun korunması, ABD’nin Türkiyesiz hareket etmemesi çabasındaydı. Yeni Şafak, Milli Gazete ve Akit, ABD’nin savaşına karşı çıktılar. Ancak
bu gazeteler tutarlı bir anti-emperyalist perspektifle ve barışı savunan ilkesel bir duruşla savaşa karşı çıkmak yerine, savaşın Müslüman Irak ve Afganistan’ı hedef almasına karşı çıktılar. Bu gazeteler Müslüman ülkeleri hedef alan işgallere karşı çıkarken de çelişkili davrandılar. Afganistan işgaline gönülsüz destek veren “laik”
Ecevit hükümetini yerden yere vuran İslamcı gazeteler, ABD ile birlikte Irak’ı işgal
etmek için tezkere üstüne tezkere çıkaran “İslamcı” AKP hükümetlerini sahiplendiler, dostça eleştirdiler.
İslamcı medyanın çelişkili tutumu, güçsüzken barışı vurgulayan, yeterince güçlendiğinde “Din yalnız İslam’ın oluncaya kadar size cihat farz kılındı” ayeti ve benzer ayetlerle yayılmacı saldırganlığı kutsayan İslamcı ideolojinin savaşlara ilişkin
çifte standardının yansımasıydı. Çeçenistan, Bosna ve Filistin için cihadı kutsayan,
Türk ordusunun bu ülkelerdeki Müslümanların yardımına gitmesi için çırpınan İslamcılar, başka dinden insanları hedef alan terörü ve savaşları “kâfirler arası çatışma”
diye ya alkışladılar ya da görmezlikten geldiler.
Muhalefetteyken her cuma namazı sonrasında Amerikan bayrağı yakıp yeşil sancak açarak tekbir getiren İslamcı örgütler, kendi inançlarındaki iktidar partisinin Hıristiyan ABD’nin Müslüman Irak’ı boğazlamasına Türkiye’yi ortak etmesine ciddi
tepki vermediler. Çok daha vahimi, İslamcı entelektüeller ve örgütler, Sudan’ın İslamcı diktatörünün Darfur’da siyah derili Müslümanlara uyguladığı katliama ilgisiz
kaldılar; katliamcı lideri bağrına basıp askeri işbirliği anlaşması imzalayan Recep
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Tayyip Erdoğan’ın “Müslüman soykırım yapmaz” retoriğini sahiplendiler.
İslamcılar, sadece Müslüman ülkeleri, belki de daha doğrusu kendi mezheplerindeki ülkeleri hedef alan saldırıları “kirli savaş” saydılar. Şu satırlar İslamcı ideolojinin ve İslamcı medyanın savaş konusundaki ikiyüzlülüğünün ifadesiydi: “İçimden
bir ses haykırıyor: ‘Savaşa hayır!’ İçimden bir ses yankı veriyor: ‘Bedir’e evet!’
İçimden bir ses haykırıyor: ‘Savaşa hayır!’ İçimden bir ses yankı veriyor: ‘Uhud’a
evet!’ İçimden bir ses haykırıyor: ‘Savaşa hayır!’ İçimden bir ses yankı veriyor:
‘Hendek’e, Hayber’e, Tebük’e evet!” (İbrahim Kardeş, Yeni Şafak, 21 Ocak 2003).
Psikolojik savaşın paralı askerleri
ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri sırasında azgın bir savaş propagandası yürüten Türkiye medyası, işgale katılamamanın acısı ve öfkesiyle vahşeti dışarıdan alkışladı, işgalci orduyla birlikte heyecanlandı, coşkuya kapıldı, barış yanlılarına hakaret
yağdırdı; nihayet Bağdat teslim alındığında işgalci orduyla birlikte bayram sevinci
yaşadı. İşgal gerekçesinin sahteliğinin bizzat işgalcilerce itiraf edilmesine ve 1 milyon dolayında kişinin vahşete kurban gitmesine karşın, aradan geçen yıllarda özeleştiri yapan gazetecilerin sayısı bir elin beş parmağını bile bulmadı.
Peki, neden insanî, vicdanî, ahlakî kaygıları terk ederek azgınca savaş çığırtkanlığı yaptılar?
Sorunun yanıtı, politika-piyasa-medya üçgenindeki simbiotik ilişkiden, Türk kapitalizminin gelişme özelliklerinden ve medyanın sahiplik yapısından bağımsız düşünülemez. Yukarıda kısmen değinilen yapısal nedenlerin yanı sıra, savaşı ticarî faaliyet olarak gören yüksek maaşlı entelektüellerin ticaretin kurallarıyla ikna edildikleri
de düşünülebilir. Bu bağlamda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi
Özkök ve Başbakan Abdullah Gül’ün bazı açıklamalarının medyadaki savaş propagandasının özel çıkar boyutuna ışık tuttuğu söylenebilir.
Irak’ın işgal edildiği tarihteki Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi
Özkök, 8 Ocak 2003 tarihinde Ankara’da Gazi Orduevi’nde patron, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcileri ve köşe yazarlarından oluşan 250 dolayında medya
mensubunu ağırladığı kokteylde, bir soruya şöyle yanıt vermişti: “Amerika böyle bir
olaya başladığında iki-üç sene önceden başlıyor. Belli yazarları maaşa bağlıyor. Belli
yazarlara yazılar yazdırıyor. Kitaplar yazdırıyor. Medya kuruluşları vasıtasıyla psikolojik harekât yapıyor...”
Orgeneral Hilmi Özkök’ün “Belli yazarları maaşa bağlıyorlar” demesinden sadece bir hafta sonra, bir gazetenin sürmanşetinde “Bush savaş lobisini dolarla maaşa
bağladı” başlıklı bir haber yayımlandı. Habere göre, “Washington, Irak’a saldırı için
gerekli desteği bulamayınca, savaş çığırtkanlığı yapması için bölge medyasına 200
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milyon dolar ayırdı. ‘Medyayı fonlama’ projesinin merkezinin Türkiye olduğu belirtiliyor. (...) Bu fonla ‘savaş yanlısı’ yayın yapması istenen medyanın destekleneceği
ve başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu ülkelerindeki kamuoyunun Irak operasyonuna psikolojik olarak hazırlanmaya çalışılacağı kaydedildi.” (YeniŞafak, 14 Ocak
2003).
Yine aynı günlerde medya kulislerinde Başbakan Abdullah Gül’ün parti grup toplantısında ‘ABD’nin savaş lobisi için medyaya milyarlar ayırdığına’ ilişkin açıklamalar yaptığı gazete sayfalarına yansımıştı. Meclis’te AKP grup toplantısının basına
kapalı bölümünde konuşan Gül’ün, “ABD savaş için milyarlarca dolar para ayırdı.
Bu paranın, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de de kullanılacağı belirtiliyor”
dediği belirtiliyordu (Hürriyet, 15 Ocak 2003).
Abdullah Gül yazılı bir açıklama yaparak, kendisine atfedilen sözleri yalanladı.
Akçeli konuları yakından izlediği bilinen Mehmet Barlas’a göre ise, 200 milyon dolarlık fon Türk medyası için çerez parası bile olmazdı!
Suriye savaşında rol değişimi
Sermaye siyasetçileri ve medyanın savaş konusundaki ilkesizliği Suriye konusunda da yineleniyor. Afganistan işgali sırasında AKP muhalefetteydi, parti liderleri
iç politik hesaplarla Türkiye’nin savaşa müdahil olmasına karşı çıkıyorlardı.
Irak’ın işgali sırasında ise AKP iktidardaydı, partinin genel başkanı Recep Tayyip
Erdoğan Türkiye’yi işgale ortak edebilmek için çırpınıyor, ABD ordusunun başarısı
için dua ediyordu: “ABD’nin Irak’ta savaşan kahraman bay ve bayan askerlerin en az
zayiatla ülkelerine mümkün olan en az zamanda dönmeleri temennisi ile duacıyız.”
(The Wall Street Journal, 31 Mart 2003).
Irak’ın işgal edilmesinin ardından sıranın Suriye’ye gelip gelmediği tartışılırken,
Suriye’nin işgaline sosyalistler dışında karşı çıkan yoktu. Suriye’nin sırası, Arap
dünyasındaki sahte baharın anaforunda geldi. İslam dünyasına liderlik hayali depreşen Recep Tayyip Erdoğan, mezhepçi kaygılarla düşman kesildiği Suriye liderini bir
an önce alaşağı edebilmek için İslamcı teröristlerin yanında saf tuttu, kendilerini
“Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) diye adlandıran teröristlere Türkiye’de ordugâh bile
kurdu. Gençlik döneminde edindiği Talibancı reflekslerini artık gizleme gereği duymayan Erdoğan, “İnşallah en kısa zamanda Şam’a gidecek, Emevi Camii’nde namazımızı kılacağız” sözleriyle yakın zafer hülyasına daldı.
Suriye diplomasisindeki dengeler ve belirsizlik, Türk medyasında da karşılığını
buldu. ABD’nin Afganistan ve Irak’ı bizzat işgal etmesine benzerine az rastlanır bir
kampanya ile destek veren Türk medyası Suriye konusunda ikiye bölündü.
Türk medyasının Suriye konusunda ikiye bölünmesi elbette öncelikle Türk ser1074
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maye sınıfının TÜSİAD ve MÜSİAD diye hizipleşmesiyle ilişkilidir. On dört yıl
öncesinden farklı olarak medya sahiplik yapısıyla da çok büyük ölçüde AKP iktidarının denetimi altındadır. İslamcı medyanın çoğunluğu, ikircikli de olsa, Irak’ın işgaline karşı çıkıyordu. Aradan on dört yıl geçtikten sonra Star, Akşam, Sabah-atv ve
İslamcı medya grupları, istisnasız denilebilecek çoğunlukla Suriye’nin işgal edilmesi
senaryolarına alkış tutmaktadırlar. İslamcı medyanın Irak’tan Suriye’ye rol değişimi,
savaş konusundaki ilkesizliğinin, mezhepçi yaklaşımının ifadesidir.
Afganistan ve Irak işgallerinin alkışçıları Doğan, Demirören ve Doğuş medya
grupları (ABD politikasının belirsizliğinden olsa gerek), AKP hükümetinin Suriye
politikalarına mesafeli durdular. Bu grupların on dört yıl önce savaş karşıtlarını aşağılayan yazarları AKP hükümetinin Suriye politikasına etkili eleştiriler yönelttiler.
Nihayet Fırat Kalkanı adıyla silahlı işgal başladığında bu gruplar da insanî, vicdanî,
ahlakî kaygıları sömürmeyi bırakıp enerjik bir savaş kışkırtıcılığına soyundular.
Barış gazetecileri
Türkiye’nin medya tarihinde gazeteciler, sınıfsal ve ideolojik aidiyetlerine göre
ya Mehmetçik gazeteci oldular ya da mücahit gazeteci. Mücahit olsun, Mehmetçik
olsun, gazeteciler mesleki pratiklerinde gazeteci olmaktan çok ya da mümin olmaya
çalıştılar.
Post modern ideolojilerin dünyasında sınıfsal aidiyet silikleşince medya sektöründeki ahlakî çürüme de hızlandı. Uygulama kabiliyetinden zaten yoksun olan basın
ahlak bildirgeleri tamamen sahipsiz kaldı. Savaş üreten kapitalist düzenin medyasında barış mesajlarının üreticisi ve dağıtıcısı yok denecek kadar azaldı.
Her şeye karşın, gazetecinin insanî ve meslekî görevi, sorunların savaşsız çözümünü ve barışı savunmak, savaş önlenemiyorsa savaşın tarafı değil dürüst ve nesnel
gözlemcisi ve habercisi olmaktır. Barıştan yana gazeteciliğin bedeli ağır olsa da, şiddet, zorbalık ve savaş kışkırtıcılığı yapmayan;insanlar, topluluklar ve uluslar arasında
nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınan; barışı, ulusların ve halkların kardeşliğini ve eşitliğini savunan gazeteciler de vardır ve mesleğin vicdanını onlar temsil etmektedirler.
Barış gazeteciliği, emek güçlerinin muhalif medyasının yanı sıra sermaye medyasının görece özerk alanında da nefes alıp verebilir. Türk medyasında en azgın savaş
kışkırtıcılığının yapıldığı gazetelerde bile zorbalığa karşı uyarıcı, barış yanlısı mesajlar yer bulabilmiştir.
Barış gazetecisi, tarihsel ve kültürel bağlamda savaşın nedenlerini saydamlaştırır,
önlenmesine çalışır, silahlı çatışma patladığında tarafları insanlaştırır, silahları olumsuzlaştırır; savaşın seyrini, halka verdiği zararı, çektirdiği acıyı dürüstçe haberleştirir,
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tarafların yalanlarını ifşa eder; barışçıl çözüm ve yeniden inşa girişimlerine dikkat
çeker.
Barış gazetecisi savaşan taraflardan birinin moralini yükseltici diğerinin moralini
bozucu bir dil tutturmaktan kaçınır, taraflarla arasına mesafe koyar, sansüre karşı
çıkar. Barış gazetecisi bir tarafın zaferine ve gururuna değil, intikam isterisini körüklemeden mağdurun ve mazlumun acısına dikkat çeker. Barış gazetecisinin dili ve
kurgusu militarist değil sivildir.
Barış gazetecisi “sermaye” yerine “emek” odaklı duyarlılıkla habercilik yapar.
Emek odaklı gazetecilik, örgütlü mücadelenin kapısını da aralamak demektir. Sermaye medyasında barış gazeteciliğinin patronun lütfu olmaktan çıkıp kalıcı yayın
politikasına dönüşmesi emek odaklı gazetecilerin örgütlülüğüyle mümkün olabilecektir.
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5651 sayılı İnternet yasası
Av. Tuncay Alemdaroğlu

2

009 yılında yayınlanan Türkiye’de Kitle İletişimi, Dün-Bugün-Yarın başlıklı yapıtta 1920’ den 2009’a kadar geçen 89 yılda, kitle iletişiminde gelişmeler ve yaşananlar aktarılmıştı. Gördük ki bu süreçte ülkede ve dünyada yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal değişimlerden olumlu veya olumsuz etkilenen öncelikle iletişim
araçları olmuştur. 2009 yılından sonra da bu durum değişmemiştir. Bu etkilenme,
yasal düzenlemelerden çok, siyasi iktidarın, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü gibi
temel insan hak ve özgürlükleri anlayışına bağlı olarak fiili uygulamalarla şekillenmiştir.
Genellikle yasalar, sosyal, ekonomik ve teknik gelişmelerin arkasından, bunları
düzenlemek için yapılmaktadır. İnternet konusundaki yasal düzenlemeler de bu yönde olmuştur.
‘İnternet’ denilen elektronik iletişim, dünyada 1969 yılından itibaren bilgisayarlar
arasında kullanılırken, 1995’ten sonra iletişimin tüm alanlarında etkin hale gelmiştir.
Buna bağlı olarak Türkiye’ de internet, ilk olarak bilgisayar nedeniyle üniversitelerde
kullanılmaya başlanmış, 1999 yılında TTNET isimli yeni bir internet ağ altyapısı ile
yaygınlaşmasının yolu açılmıştır.Günümüzde artık internet, iletişimi her alanında
kullanılmakta olup, tüzel ve gerçek kişilerin, her kesimin temel ihtiyaçları arasına
girmiştir. Türkiye’de, internet kullanıcı sayısı 2000’li yılların başında Uluslararası
Telekom Birliği’ne (ITU) göre yaklaşık iki milyon iken son 10 yılda yüzde 1750
artmış ve internet kullananların sayısının nüfusun yaklaşık yüzde 44’nü geçtiği ifade
edilmektedir.
İnternet kullanımı, sadece ticari, haber ve düşünce iletişiminde değil,ceza yasalarında suç olduğu bildirilen eylemlerde ve kişilik haklarının ihlallerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Yasalara göre suç olan fiillerden dolayı yaptırım ve yargılama
süreçleri ceza yasalarında düzenlenmiş olmakla birlikte, failin tespitinde, şikâyet ve
dava konusu yapılan yayının kaldırılması ya da erişiminin engellenmesinde ciddi
sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenle birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır.
İlk düzenleme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 23
Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Daha sonra, 10.11.2008’de yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu ile her türlü elektronik haberleşme, altyapısı ve elektronik hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla ilgili geniş kapsamlı bir düzenleme yapılmıştır. Bu yasanın 2.
maddesinde, ”23.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır”denildiğinden 5651 sayılı yasa özel bir yasa olarak
yürürlüğünü sürdürmektedir.
5809 sayılı yasa ile ayrıca 5.4.1983 tarihli 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun adı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun olarak değiştirilerek, telsiz düzenlemesi ile ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılmış, sadece İletişim
Kurulu’nun görev yetkilerine ilişkin maddeler korunmuştur. 406 sayılı Telefon ve
Telgraf Kanunu’nun da Türk Telekom ile ilgili maddeleri korunurken, diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece her türlü elektronik haberleşme 5809 sayılı
yasaya göre düzenlenmiştir.
5651 sayılı yasa özel olarak internet ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Bu yasada daha sonra 6.2.2014 tarih ve 6518 sayılı, 26.2.2014 tarih ve 6527 sayılı,
27.3.2015 tarih ve 6639 sayılı kanunlarla, 15.8.2016 tarihli ve 671 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK)ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik ve eklemelerin, uygulamada ortaya çıkan eksiklik ve ihtiyacı gidermesinin yanı sıra, ifade ve
haberleşme özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar içerdiği de söylenebilir.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun incelendiğinde;
I- Yasanın 1. Maddesinde”Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer
sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları
üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir”denilmektedir.
Yasanın amaç ve kapsamından anlaşılacağı üzere internet ortamında yayınlanan
suç olduğu iddia edilen yazı, resim ve haber yayınının durdurulması ile bu konuda
internet erişiminde yer alan erişim, içerik, toplu kullanım ve yer sağlayıcılarının sorumlulukları düzenlenmektedir.
İnternet ortamında yayınlanan ve suç olduğu iddia edilen, söz resim ve haberlerin, suç olup olmadığı, cezai yaptırım gerektirip gerektirmediği ceza yargılaması sonunda belli olacaktır. Bu yasa ile ceza yargılaması başlamadan, tedbir niteliğinde,
içeriğin internet ortamında yayınının durdurulması, yayından çıkarılması ve buna
ilişkin içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları ile idarenin yetkileri düzenlenmektedir.
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II-Yasanın 2. maddesi yasada geçen tanımları içermektedir.
1. 6.2.2014-tarih ve 6518 sayılı yasa ile 2. maddesine; Erişim Sağlayıcıları Birliği- erişimin engellenmesi- içeriğin yayından çıkarılması:-URL adresi- uyarı yöntemi
eklenerek bunların tanımı yapılmıştır.
2. 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında, kalkışma ile ilgisi olduğu gerekçesiyle671 sayılı KHK’nin 22. maddesi ile 5651 sayılı yasaya eklenen (Ek -3) madde ile
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kapatılmıştır. Görev ve yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na devredilmiştir.
Bu değişikliğe bağlı olarak 671 sayılı KHK’nin 21. maddesi ile 5651 sayılı yasada geçen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,Başkan; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, “Kurum; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” (BTİK) olarak değiştirilmiştir.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB),2006 Temmuz’unda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTİK) bağlı olarak çalışmalarına başlamış ve Türkiye’de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin içeriğini kontrol etmekle görevlendirilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma istihbaratının
ayrı ayrı birimler ve savcılıklardan aldıkları izinlerle gerçekleştirdikleri telefon dinlemelerini tek merkezden yapmak ile görevlendirilmişti. Ayrıca 5651 sayılı yasaya
göre internet içeriğinin izlenmesi/denetlenmesinden ve yargıç, mahkeme ve Cumhuriyet savcıları tarafından verilmiş erişim engelleme kararlarının uygulanmasından da
sorumlu olup, Türkiye dışında barındırılan içeriğe erişimi, idari kararla engelleme
yetkisine de sahipti. Cumhurbaşkanı ve hükümet sözcüsü15 Temmuz darbe kalkışmasında TİB’inde ilişkisinin olduğunu ve kapatılacağını açıklamalarının ardından
17.08.2016 günü Resmi Gazete’ de yayınlanan 671 sayılı KHK’nin22.maddesi ile
TİB kapatılmış, görev yetkilerinin tamamı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
(BTİK) geçmiştir.
III-Yasanın 3. maddesine göre; ”İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle
belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.”
Bu yükümlüğü yerine getirmeyenlere Bakanlıkça iki bin ila 10 bin TL arasında
idari para cezası verilecektir. Daha sonra 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı yasa ile para
cezası iki bin ile elli bin TL’ye çıkarılmıştır. Yasa bu madde ile içerik, yer ve erişim
sağlayıcılarının adres ve kimliklerini açıklamayı zorunlu tutmaktadır. Yasanın ön
gördüğü sorumluluklarının yerine getirilmesi ve yaptırımların ve yayın durdurma
kararlarının uygulanabilmesi için internet ortamında yayın yapan veya bu yayınlara
aracı olanların kimlik bilgilerini yayınlarında açıkça bulundurmaları yasanın uygulaGazeteciler Cemiyeti
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nabilirliğinin gereğidir. Ayrıca bu yayınlar nedeniyle hakkı ihlal edilenlerin yasal
yollarla başvurabilmeleri içinde yayını yapanların kimliklerin ve adreslerinin bilinmesi önemlidir. Yasa da yapılan değişiklikle bu sağlanmıştır.
5651 sayılı kanunun 3 üncü maddesine daha sonra da 26.2.2014 gün ve 6527/16
sayılı kanunla aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4)Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/veya kovuşturması kapsamında
mahkemelerce talep edilmesi hâlinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve/veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir.”
Bu fıkra da10.9.2014 ve 6552/126 sayılı kanunla değiştirilerek,
“(4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir.” denilmiştir.
Ancak bu hüküm de Anayasa Mahkemesi’nin 2.10.2014 tarihli ve E: 2014/149,
K: 2014/151 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi iptal kararında;Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS)’nin 12, Anayasanın 13 ve 20. maddeleri açıklanarak, ”Trafik bilgisi adı altında temin edilecek olan bilgiler Anayasa ile teminat altına alınan iletişimin gizliliği, düşünce ve ifadeyi yayma özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, kişisel verilerin korunması gibi birçok temel hakla doğrudan ilgili olup bu bilgilerin TİB tarafından
herhangi bir kurala ve sınırlamaya tabi olmaksızın istenildiği zaman ve şekilde elde
edilebilir olması temel hak ve özgürlüklerin doğrudan ihlaline sebebiyet vermektedir.
Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerinde yer alan güvencelere rağmen dava konusu
kural ile kişiler,bilgi toplama, saklama, işleme ve değiştirme yetkisi olan idareye ve
diğer kişilere karşı korumasız bırakılmış, veri toplamanın amaç, gerekçe, kapsam ve
sınırlarına yasal düzenlemede yer verilmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. 13. ve 20. maddelerine
aykırıdır. İptali gerekir” denilmiştir.
Sonuç itibarıyla internet trafik bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanlığı’nda toplanması Anayasaya aykırı bulunmuştur.
IV- Yasanın 4. maddesinde içerik sağlayıcılarının sorumluluğuyla ilgili olarak ”internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur”denildikten sonra ”İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve
kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur” denilmektedir. Bu madde uygulamada farklı değerlendirmelere ve hatta keyfiliğe varan uygulamalara açıktır.İçerik sağlayıcının bağlantı sağladığı
içeriği benimseyip, benimsemediğinin objektif ölçüsü bulunmadığından, sübjektif
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değerlendirmelerin haksızlıklara neden olması da kaçınılmaz bir sonuçtur.
Yasanın bu maddesine 6.2.2014-6518 (md:87) ile ” İçerik sağlayıcı, Kurumun bu
Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri
talep edilen şekilde Kuruma teslim eder ve Kurum tarafından bildirilen tedbirleri alır.
“ fıkrası eklenmiştir. Bu fıkra AYM’nin 8.12.2015 gün E:2014/87, K: 2015/112 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. AYM’nin iptal gerekçesinde şu ifadeler yer almıştır:
“Ancak iptali istenilen kurallarda, TİB’in Kanun’daki görevlerini yerine getirme noktasında içerik, yer ve erişim sağlayıcılardan isteyeceği bilginin kapsamı
ve getirebileceği yükümlülüklerin çerçevesi belirlenmemiş, içerik, yer ve erişim
sağlayıcılardan bilgi talep etme yetkisinin kapsamı kişisel verilerin korunmasına
ilişkin gerekli teminatlar sağlanarak sınırlandırılmamış ve bildirilen tedbirleri alma noktasında da kapsamı belirlenemeyen yükümlülükler yüklenmiştir… Bu çerçevede iptali istenilen kurallarda, TİB’in hangi koşullarda ve hangi gerekçelerle
istediği bilgilerin içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından Başkanlığa teslim
edileceğine ya da verilen bilgilerin ne kadar süre ile TİB’de saklanacağına, talep
edilen bilgilerin mahiyetine, içerik, yer ve erişim sağlayıcılara bildirilecek tedbirlere ilişkin herhangi bir belirlilik bulunmamaktadır. Kurallar bu yönleriyle belirli
ve öngörülebilir değildirler.
Özel hayat bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak kadar geniş bir kavram olup
devletin yetkili temsilcileri tarafından ilgililer hakkında rızaları olmaksızın bilgi
toplanmasının her zaman söz konusu kişinin özel hayatını ilgilendireceği kuşkusuzdur. İptali istenilen kurallar, kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerine
ulaşılmasına ve bu kişisel verilerin işlenip, bilgi halinde TİB’e teslim edilmesine
olanak tanımaktadır. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” denilmektedir. Anayasa’nın bu hükmünde yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “kanunda öngörülen haller”in nelerden ibaret olduğu 5651 sayılı Kanun’da açıkça belirtilmemiştir.
İptali istenilen kurallar, Anayasa’da yer alan güvenceye rağmen, kişilere ait
her türlü kişisel veri, bilgi ve belgelerin konu, amaç ve kapsam bakımından yeterli
sınırlamaya tabi kılınmaksızın koşulsuz olarak TİB’e verilmesine imkân tanımakta, böylece kişiler idareye karşı korumasız hale getirilmektedirler. Dolayısıyla iptali istenilen kurallar, belirli ve öngörülebilir olmadığından kişilerin kişisel verilerin korunması hakkını ölçüsüzce sınırlandırmakta ve Anayasa’nın 20. maddesine
aykırılık teşkil etmektedir.
Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2., 13. ve 20. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”
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V- Yer sağlayıcının yükümlüğünü düzenleyen yasanın 5. maddesinde de “(1)Yer
sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre
haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı
içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür”denilmektedir.
6518 sayılı yasa ile 2.fıkra değiştirilerek ”Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde
yayından çıkarmakla yükümlüdür” (6/2/2014-6518/88 md.)ifadesine yer verilmiştir.
Maddenin ilk halinde, yer sağlayıcı”teknik imkân bulunduğu ölçüde”hukuka aykırı olduğu ileri sürülen içeriği yayından kaldıracaktır. Yapılan değişiklikle teknik imkân bulunduğu ölçüde koşulu maddeden çıkarılarak, yetkili makamın bildiriminde, yer sağlayıcının teknik imkân olup, olmadığına bakılmaksızın içeriği yayından çıkarması zorunlu hale gelmiştir.
6518 sayılı yasa ile bu maddeye (5) fıkra olarak ”Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep
ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür” hükmü eklenmiştir. AYM bu fıkrayı da yukarıda
anılan 8.12.2015 gün E:2014/87, K: 2015/112 sayılı kararı ve aynı gerekçe ile iptal
etmiştir.
VI- İnternete erişim sağlayıcılarının yükümlülükleri yasanın 6.maddesinde de düzenlenmiş olup erişim sağlayıcıları“..Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka
aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve
teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle yükümlüdür.”
6518 sayılı yasa ile bu madde de değiştirilerek ”ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde” ibaresi yasa metninden çıkarılmış ve erişim sağlayıcı her durumda erişimi engellemekle yükümlü kılınmıştır.
6518 sayılı yasa ile maddeye eklenen (d) fıkrasında ”Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla,” denilmiştir. AYM bu fıkrayı yine yukarıda belirtilen kararı ve açıklanan gerekçe ile iptal etmiştir.
Ayrıca 6518 sayılı yasa ile 5651 sayılı yasaya 6-A maddesi eklenerek“Erişim
Sağlayıcıları Birliği” kurulmuştur. Birliğin amacı “Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak” olarak
belirlenmiştir.Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcılarının faaliyette bulunmaları da yasaklanmıştır. Tüm internet erişim sağlayıcılarının kurulan bu birliğe üyeliği
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zorunlu hale getirilmiş, erişim engellenmesi için birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır denilmiştir.
Yasaya eklenen 6/A maddesinin (6) fıkrasında; “Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından
sağlanır”hükmü getirilerek, erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması için
gerekli donanımı kurma yükümlüğü erişim sağlayıcılarına verilmiştir. Bu fıkra ile 5
ve 6 maddelerde ki “teknik imkân bulunduğu ölçüde”ibarelerinin maddelerden çıkarılması nedeniyle,teknik imkânı hazırlama ve kurma sorumluluğu erişim sağlayıcılarına yüklenmiştir.
Erişim Sağlayıcıları Birliği kurularak erişimin engellenmesi kararlarının ivedilikle uygulanması amaçlanmıştır.
6518 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin iptali için AYM de açılan dava da; yasaya eklenen 6/A maddesinin iptali de dava edilmiştir. AYM’si yasaya eklenen 6/A
maddesinin aşağıdaki gerekçe ile Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.
“ Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare
yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net,
anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına
karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Belirlilik ilkesi, bireylerin hukuksal güvenliğinin sağlanması bakımından da önem arz etmektedir.
Kanun koyucunun ESB’yi, içeriğin yayından çıkartılması ve içeriğe erişimin
engellenmesi kararlarının infaz edilememezlik ve muhatap belirsizliği gibi sorunların ortadan kaldırılması ve işin teknik özelliğinden dolayı bu görevi yapabilecek
başka bir kurumun bulunmamasını da gözeterek, erişimin engellenmesi kararlarının bir an önce yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurduğu anlaşılmaktadır.
Bu şekilde düzenlemeler yapılması ise anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun
takdir yetkisi kapsamındadır.
ESB söz konusu erişimin engellenmesi kararlarını doğrudan yerine getirmemekte, yalnızca erişim sağlayıcılar ile söz konusu kararın muhatapları arasında
aracılık görevi yapmaktadır. Birliğe üye olunmasının zorunlu olması ise Birliğe
verilen görevin bir gereği olup, zorunluluk getirilmemesi halinde erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesinin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. ESB’nin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle
belirlenmekte, tüzük değişiklikleri de Kurumun onayına tabi bulunmaktadır. Ayrıca ESB, Tüzüğünün BTK tarafından uygun bulunmasını müteakip faaliyete geçmektedir. Bu nedenle, Birliğin Devlet tarafından gözetim ve denetimi de söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamı dışındaki
erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak için kurulan Birliğin
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yapısı, işleyişi ve kurulması ile ilgili olarak getirilen kurallar belirli ve öngörülebilirdir.
Anayasa’nın 48. maddesinde “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik
ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” denilmektedir.
Erişim sağlayıcılar, Anayasa’nın 48. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen
özel teşebbüs kapsamındadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre Devlet özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini,
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Erişim sağlayıcılarının ESB’ye üye olma zorunluluğunun getirilme amacı gözetildiğinde, bu
amaca ancak tüm erişim sağlayıcıların söz konusu Birliğe üye olması ile ulaşılabileceği açıktır. Bu nedenle, kanun koyucu tarafından getirilen kurallar da bu kapsamda olup, erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesindeki muhatap
belirsizliğini ortadan kaldırmak, kararların bir an önce yerine getirilmesini sağlamaya yöneliktir. Aksi takdirde söz konusu sistemin işlemesi mümkün olmayacaktır. Kaldı ki, Anayasa’nın 138. maddesinde yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmü gözetildiğinde, mahkeme kararlarının bir an önce yerine getirilmesini sağlamak için erişim sağlayıcıların ESB’ye üye olma zorunluluğunun getirilmesi, Devletin pozitif yükümlülüklerinin bir sonucu olup, kişilerin özel teşebbüs kurma haklarını zedeleyen bir yönü bulunmamaktadır.
İnternet piyasası yazılım ve donanım sistemi üzerine kurulmuştur. Erişim sağlayıcıların faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için, gerekli olan yazılım ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Kanun’un iptali istenilen 6/A maddesinin (6)
numaralı fıkrasında da, kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım
ve yazılımın erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanacağı belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında da belirtildiği gibi, sosyal devlet
ekonomik açıdan müdahaleci devlettir. Anayasamız, mülkiyet hakkını, özel girişim özgürlüğünü kabul etmekte, aynı zamanda bütün çağdaş anayasalarda olduğu
gibi kamu yararı amacıyla bunlara sınırlamalar getirilebilmesini ve özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Anayasa’nın, “kişilerin ve toplumun refah huzur ve mutluluğunu sağlamak” görevini Devlete veren 5. maddesi, “özel teşebbüslerin millî ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri” almakla görevlendiren 48. maddesi hükümleri, Devletin gerektiğinde çalışma hayatına müdahale
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edebileceğini göstermektedir. Devlet, internet ortamında yapılan yayınlar nedeniyle kişilik hakları ve özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişilerin korunmasını sağlamakla görevlidir. Bunun için de bu hakları ihlal edilen kişilere yönelik yayınlara
erişimin engellenmesini sağlamak için iptali istenilen kural ile ESB’ni kurmuştur.
Bu kapsamda, erişimin engellenmesi için gerekli olan her türlü donanımın ve yazılımın erişim sağlayıcılarının kendileri tarafından karşılanmasına yönelik hüküm de
Devletin aldığı tedbirler kapsamında olup bu hususlarda düzenleme yapılması kanun koyucunun takdir yetkisi içindedir. Belirtilen nedenlerle söz konusu kural
Anayasa’nın 2., 5. ve 48. maddelerine aykırı değildir.” (AYM 8.12.2015 gün
E:2014/87, K: 2015/112 )
Yasaya eklenen 6-A maddesinin diğer fıkralarına yönelik itirazlar da AYM’nin

aynı kararında reddedilmiştir.
VII- 5651 sayılı yasanın 7.maddesi internet kafeleri ve benzeri toplu internet kullanımı sağlayan işletme ve kurumların izin ve denetimleri ile ilgilidir. Maddede bütün toplu kullanım sağlayıcıları, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlü tutulmaktadır.
VIII- 5651 sayılı yasanın 8.maddesi “Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” başlığını taşımaktadır.
İnternet ortamında yapılan ve içeriği 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan
1) İntihara yönlendirme (madde 84),2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde
190),4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde
226),6) Fuhuş (madde 227),7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde
228) ve 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında
Kanun’da yer alan suçları oluşturduğuna dair yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla
ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilebilecektir.
Anılan maddeye göre; ”Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin
engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört
saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde
verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin
karara 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.”
Ayrıca maddede sayılan suçları oluşturan yayınların içerik ve yer sağlayıcılarının
yurt dışında olması veya içerik ve yer sağlayıcı yurt içinde olsa bile çocukların cinsel
istismarı (TCK madde 103, birinci fıkra), müstehcenlik (TCK madde 226),fuhuş
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(TCK madde 227), suçları oluşturan yayınlara tedbir olarak erişimin engellenmesi
kararını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı da resen verilebilmektedir. Bu yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkan tarafından,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
1-) 6518 sayılı yasa ile 8. maddede yapılan değişiklikle; bir süreyle sınırlı olarak
da erişimin engellenmesi kararı verilebileceği hükmü getirilip, maddedeki, erişimin
engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarına
verilecek olan altı aydan iki yıla kadar hapis cezası beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezasına dönüştürülmüştür. Bu değişiklik bir bakıma zorunlu olmuştur.
Yer ve erişim sağlayıcılarına hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmasının her zaman
mümkün olmaması nedeniyle bu değişikliği gerekli ve yerinde olmuştur.
2-) Soruşturma evresinde verilen tedbir niteliğindeki erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması kararlarını veren ve bu kararlara itirazları inceleme mercii
Sulh Ceza Mahkemeleridir. Birden fazla Sulh Ceza Mahkemesi olan adliyelerde,
başvuru gün ve saatinde hangi mahkeme nöbetçi ya da dosya alma sırası hangi Sulh
Ceza Mahkemesi’ndeyse başvuru o mahkeme tarafından incelenip sonuçlandırılmaktaydı.
6527 sayılı kanunla 8.maddeye eklenen (15) fıkra ile ”(Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir.” (26/2/2014-6527/17 md.) denilmiştir. Bu hüküm nedeniyle bundan böyle birden
fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde tedbir amaçlı erişimin engellenmesi,
içeriğin yayımdan çıkarılması kararını, HSYK tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri verecektir.
Daha sonra 18/6/2014 tarih ve 6545(mad:48) sayılı kanunla Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılarak ”Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak
ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hâkimliği kurulmuştur.”Bu hüküm uyarınca HSYK tarafından sulh ceza hâkimleri yeniden belirlenmiştir. Farklı bir ifade ile Sulh Ceza Mahkemelerinde ki hâkimler Sulh Ceza Hâkimi
olarak atanmamıştır. HSYK tarafından sulh ceza hâkimleri özel olarak belirlenip
atanmıştır.
İnternet ortamındaki yayınlarla ilgili işlemlerin birden çok sulh ceza hâkimi olan
illerde olduğu bilindiğinden, bu değişikliklerle tedbir amaçlı erişimin engellenmesi,
içeriğin yayından çıkarılması kararları için özel yetkili Sulh Ceza Hâkimlikleri ihdas
edilmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde kurulan özel yetkili mahkemelerin hukuk devleti
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ve hukukun üstünlüğü ilkelerini gözetmemelerinin yarattığı sorunlar nedeniyle kapatıldığı anımsandığında, bu özel yetkili sulh ceza hâkimliklerin de ifade ve haberleşme
özgürlüğünü sınırlayıcı etkisi olacaktır.
3-) 12.09.2014 tarih ve 6552 sayılı yasa ile de 8.maddenin (5) fıkrasındaki erişim
sağlayıcısının erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi için yirmi
dört saatlik süre dört saate indirilmiştir.
6552 sayılı yasanın bazı maddelerinin iptali için AYM açılan davada bu 5 fıkradaki değişikliğinde iptali istenilmiştir. AYM iptal talebini aşağıdaki gerekçe ile reddetmiştir.
“Dava konusu düzenlemede, 5651 sayılı Kanun’da sayılan bazı durumlarda
yine bu Kanun’da belirtilen merciler tarafından hukuka aykırı olduğu tespit edilen
bir içerik veya internet sitesinin erişiminin engellenmesine karar verilmesi hâlinde
bu kararın gereğinin süratle yerine getirilmesini temin etmek bakımından uygulama süresi belirlenmektedir. Daha önceki düzenlemede “yirmi dört saat” olarak
öngörülen bu süre Kanun metninde derhal ve en geç dört saat olarak değiştirilmiştir. Söz konusu sürenin belirlenmesi kanun koyucunun takdir yetkisi içerisindedir.
Dolayısıyla kanun koyucu tarafından yasama yetkisinin genelliği
ve asliliği ilkelerine dayanılarak, usulüne uygun olarak verilmiş bir erişimin engellenmesi kararının uygulanma süresinin dört saat olarak belirlenmesi suretiyle
hukuka aykırı içerik nedeniyle mağdur olan kişilerin lehine bir düzenleme getirilmiştir. Bu nedenle kuralın, hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir yönü bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın 13., 22., 26., 28. ve 40. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir. (2.10.2014, E: 2014/149 –K:2014/151- R.G:1.1.2015-29223)
4-)Yasanın 8. Maddesine 6495 sayılı yasa ile eklenen (14) fıkrada; “Şans oyunlarını düzenleyen 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı yasanın Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına
giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla
ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin engellenmesi kararları
uygulanmak üzere Kuruma gönderilir.” (Ek: 12/7/2013-6495/47 md.) denilmektedir.
Böylece 5602 sayılı yasada anılan kurum ve kuruluşlarda erişimin engellenmesine karar verip, bunun uygulanmasını kurumdan talep edebilecektir. Bu madde ile
internet ortamında müşterek bahis v.s gibi yayınların yapılmasının da önüne geçilmek istenilmiştir.
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5-) 12.09.2014 tarih ve 6552 sayılı yasa ile8. maddeyeeklenen16 fıkrada“Millî
güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden
bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk
sekiz saat içinde açıklar” denilmektedir.
Maddeye eklenen bu fıkra ile başkana (Telekomünikasyon İletişim Başkanına,
daha sonara 15/8/2016-KHK-671/20 md Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını) süreli de olsa erişimi engelleme yetkisi verilmiştir. Bu kamuoyunda hukuka
ve Anayasaya çok açık aykırılık olarak değerlendirilip eleştiri konusu olmuştur.
Maddeye eklenen (16) fıkranın da iptali AYM dava edilmiştir. AYM kararında
Anayasa’nın 2., 13., 22. ve 26. maddelerini açıklayıp, aşağıdaki gerekçe ile fıkrayı
anayasaya aykırı bulup iptal etmiştir.
“İfade özgürlüğü, sadece “düşünce ve kanaate sahip olma” özgürlüğünü değil,
aynı zamanda sahip olunan “düşünce ve kanaati (görüşü) açıklama ve yayma”,
buna bağlı olarak “haber veya görüş alma ve verme” özgürlüklerini de kapsamaktadır. Bu çerçevede ifade özgürlüğü bireylerin serbestçe haber ve bilgilere, başkalarının fikirlerine ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı kınanmaması ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe
ifade edebilmesi, anlatabilmesi, savunabilmesi ve yayabilmesi anlamına gelir.
İfade özgürlüğünün, toplumsal ve bireysel işlevini yerine getirebilmesi
için AİHM’in de ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarında sıkça belirttiği gibi, sadece
toplumun ve devletin olumlu, doğru ya da zararsız gördüğü “haber” ve “düşüncelerin” değil, devletin veya halkın bir bölümünün olumsuz ya da yanlış bulduğu,
onları rahatsız eden haber ve düşüncelerin de serbestçe ifade edilebilmesi ve bireylerin bu ifadeler nedeniyle herhangi bir yaptırıma tabi tutulmayacağından emin
olmaları gerekir. İfade özgürlüğü, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin
temeli olup bu özgürlük olmaksızın “demokratik toplumdan” bahsedilemez.
İnternet, modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak
ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir değere sahip bulunmaktadır.
İnternetin sağladığı zemin, bilgiye ulaşma, kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez niteliktedir. Bu nedenle sadece düşünceyi açıklamanın değil, aynı zamanda bilginin elde edilmesi açısından
günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerden biri hâline gelen internet konusunda
yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas
davranmaları gerektiği açıktır.
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Türkiye’de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin içeriğini kontrol etmekle yükümlü TİB’in oluşturulmasındaki temel amaç, iletişimin izlenmesi ve
tespit edilmesi uygulamalarında yetkileri merkezileştirmektir. 5651 sayılı Kanun’a
göre TİB, internet içeriğinin izlenmesi/denetlenmesi ile hâkim, mahkeme ve
Cumhuriyet savcıları tarafından verilmiş erişim engelleme kararlarının uygulanmasından sorumludur. Ayrıca TİB, Türkiye’de barındırılan belli bazı internet içeriklerine ve 8. maddede sayılan suçlar bağlamında Türkiye dışında barındırılan
içeriğe erişimi, bazı suçlar yönünden idari kararla engelleme yetkisine de sahiptir. TİB’in ayrıca internetteki içerik izleme sistemlerinin yapısı, zamanlaması ve
yöntemlerini, filtreleme, engelleme ve izleme için kullanılacak yazılım ya da donanımın üretimine ilişkin asgari ölçütleri belirleme yetkisi de vardır. Ancak TİB
gerek kuruluş mevzuatı gerekse de bu Kanun kapsamında yürüttüğü görevler bakımından ne bir regülâsyon otoritesi ne de bir adli ve idari kolluktur.
Demokratik ülkelerde çocuk pornografisi, çocukların cinsel istismarı ve ırkçılık gibi ağır suçlar için konulan “erişimin engellenmesi” tedbiri, yargı kararı ile
yargılama sürecinin bir parçası olarak uygulanan zorunlu ve istisnai bir tedbir olarak düzenlenmektedir. 5651 sayılı Kanun’daki erişim engelleme kararları cezai ve
idari yaptırım niteliğinde olmayıp tedbir niteliğindedir.
Dava konusu kural, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Başkan’a erişimin engellenmesi yetkisi vermektedir. Kuralda geçen “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” gibi ayrıntılı olarak somutlaştırılması ve önceden öngörülmesi mümkün
olmayan durumları ifade eden ibarelerin içerik ve kapsamlarının kanun koyucu tarafından önceden tek tek belirlenmesi mümkün değildir. Söz konusu ibarelere, uygulama ve yargı kararlarıyla zaman içerisinde anlam kazandırılarak ibarelerin genel çerçevesi belirlenmekte ve içerikleri somutlaştırılmaktadır.
Anayasa’nın 22. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda kanunla
yetkili kılınmış merciin yazılı emriyle haberleşmenin engellenebileceği belirtilmektedir. Burada belirtilen yetkili merciin tespitinde yasa koyucunun sınırsız bir
yetkiye sahip olmadığı açıktır. Belirlenecek yetkili merciin fıkrada belirtilen sebepler konusunda değerlendirme yapabilecek ve karar alabilecek yetkinliğe sahip
olması gerekir.
Dava konusu kuralda geçen “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi” ibarelerine dayanarak temel hak ve hürriyetleri sınırlandırması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi yetkisi Başkan’a verilmektedir.
Böylece kuralda sayılan oldukça önemli konularda belirtilen hâllerin varlığına
ilişkin değerlendirme yapma ve karar verme yetkisi TİB’e bırakılmaktadır. Ancak,
genel olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim ve mahkemelerce verilen erişimin engelGazeteciler Cemiyeti

1089

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

5651 sayılı İnternet yasası

lenmesi kararlarının uygulanmasına yönelik aracı kurum olarak görev yapan TİB’in kuralda yer alan ibarelerde belirtilen durumların varlığı veya yokluğunu belirleme noktasında tek başına değerlendirme yapacak konumda olmadığı
açıktır. Milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi
konularında ilgili ve yetkili kurumların değerlendirme ve karar verme yetkileri
gözetilmeksizin tek başına TİB’e erişimin engellenmesi yetkisi verilmesi Anayasa’ya aykırılık oluşturur.
Haberleşme özgürlüğü ile düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün kullanılması demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde ve Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere bağlı olarak, kanunla, belli koşullara, sınırlamalara bağlanabilir. Ancak, getirilen bu sınırlamalar hakların özüne dokunamaz,
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
Anayasal açıdan dokunulamayacak özün, her temel hak ve özgürlük açısından
farklılık göstermekle birlikte kanunla getirilen sınırlamanın hakkın özüne dokunmadığının kabulü için temel hakların kullanılmasını ciddi surette güçleştirip, amacına ulaşmasına engel olmaması ve etkisini ortadan kaldırıcı bir nitelik taşımaması
gerekir.
Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan ölçülülük ilkesi, amaç ve araç arasında
hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gereğini ifade eder. Ölçülülük, aynı
zamanda yasal önlemin sınırlama amacına ulaşmaya elverişli olmasını, amaç ve
aracın ölçülü bir oranı kapsamasını ve sınırlayıcı önlemin demokratik toplum düzeni bakımından zorunluluk taşımasını da içeren bir ilkedir.
Anayasa’da güvence altına alınan haklara kamu gücü tarafından bir sınırlama
(resen erişimin engellenmesi) imkânı getirildiği hâllerde ilgili Kanun’da böyle bir
yetkinin kullanılmasına ilişkin kapsam ve usullerin yeterli bir açıklıkla belirtilmesi
de gerekmektedir.
Hukukun genel prensibi gereği “hukuken korunması gereken amaçla”, bu
amacı gerçekleştirmek için kanunda tanımlı “hukuki himaye yönteminin yani aracın” orantılı olması aranmalıdır. Bir başka deyişle, hakkın kullanılmasında aşırıya
kaçma riski olan, bir başkasının hak ve menfaatlerini zedeleme tehlikesi taşıyan
hukuki himaye araçlarının amaç-araç dengesi bakımından hukuka uygun olmadığı
kabul edilmektedir. Kuralda yer alan “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” ibarelerine dayanarak verilmesi öngörülen erişimin engellenmesi tedbiri; “amaç-araç” dengesi bakımından Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde tanımlı olan ifade özgürlüğü, haberleşme hürriyeti, düşünce ve ifadeyi yayma özgürlüğü noktasında bireylere tanınan
temel hak ve özgürlüklerini ölçüsüzce sınırlandırma tehlikesini taşıyan bir hukuki
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himaye vasıtasıdır.
Erişimin engellenmesinde seçilen araç, hedeflenen gayeyi gerçekleştirmeye
elverişli, yani o aracın yardımıyla gerçekleşmesinden korkulan tehlikenin yöneldiği hukuksal değer etkin bir şekilde korunabiliyorsa, isabetli bir araç seçilmiş
demektir. Ancak ölçülülük değerlendirmesi için bu yeterli değildir. Elverişli aracın zorunlu olması da şarttır. Eğer bireyin ya da bireylerin hak ve özgürlüklerine
daha az zarar verebilecek bir tedbir varsa onunla yetinilmelidir. Bir sitede yer alan
sakıncalı içerik nedeniyle şartları oluşmadan öncelikle en ağır yaptırım olan sitenin bütününün erişime engellenmesi ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
Bu durumda dava konusu kural ile TİB, belirtilen sebeplere bağlı olarak, sadece milli güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi veya kamu düzenini tehdit ettiği
değerlendirilen ilgili yayına erişimin engellenmesi kapsamında tüm internet sitesine erişimi engelleyebilecektir. Kanun’un 9. maddesinde yargıya verilen erişimin
engellenmesi yetkisinin bile sınırları çizilmiş ve bu yetkinin ölçülülük ilkesi gereğince kademeli olarak kullanılacağı belirtilmişken, dava konusu düzenlemede bu
tür bir sınırlama ve kademelendirmenin yapılmadığı görülmektedir. Bunun da sınırlı bir alanda idareye çok geniş bir müdahale imkânı verdiği açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2., 13., 22. ve 26. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”
6-) AYM’nin 8. maddeye eklenen 16 fıkrayı iptal kararı 1.1.2015 tarihli ve
29223 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak hemen ardın-

dan 27.03.2015 gün ve 6639 sayılı yasanın 29. maddesi ile 5651 sayılı yasaya“Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi” başlığı ile(8/A)maddesine eklenmiştir.
“Madde:8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.)
(1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın
korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili
bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla
ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği,
derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.
(2) Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından,
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yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk
sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.
(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin
engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla
ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin
engellenmesi kararı verilebilir.
(4) Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkan tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri
vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(5) Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer
sağlayıcılara Başkan tarafından elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına
kadar idari para cezası verilir.

AYM’nin iptal ettiği 8.maddenin (16) fıkrası ile yasaya eklenen 8/A maddesi;amacı, koruduğu toplumsal veya kişisel hak ve hukuk, esası itibarıyla aynıdır.
8/A maddesinde, iptal edilen(16) fıkrada olamayan ”Yaşam hakkı ile kişilerin
can ve mal güvenliğinin korunması”ile “ genel sağlığın korunması,”tümceleri
eklenmiş ve başkanlığın içeriğin çıkarılması/erişimi engelleme yetkisi başbakanın veya bakanın talebine bağlanmıştır.
8/A ile yapılan düzenleme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( BTİK )
başkanının, içeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi kararını yasada sayılan durumlarda başbakan veya ilgili bakanın talebi üzerine verecek olması, AYM’nin (16)
fıkranın iptal kararı gerekçesindeki; ”TİB’in kuralda yer alan ibarelerde belirtilen
durumların varlığı veya yokluğunu belirleme noktasında tek başına değerlendirme
yapacak konumda olmadığı açıktır. Milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi konularında ilgili ve yetkili kurumların değerlendirme ve
karar verme yetkileri gözetilmeksizin tek başına TİB’e erişimin engellenmesi yetkisi
verilmesi Anayasa’ya aykırılık oluşturur” hükmünü bertaraf ettiği düşünülebilir.
Ancak iptal kararı gerekçesi sadece bundan ibaret olmayıp,kararda;yasanın amacı
ve bu amacı gerçekleştirmek için uygulanmasını ön gördüğü aracın dengeli olmasının gerekliliği,Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde tanımlı olan ifade
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özgürlüğü, haberleşme hürriyeti, düşünce ve ifadeyi yayma özgürlüğü hatırlatılarak,kuralda yer alan ”millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin
önlenmesi” ibarelerine dayanarak verilmesi öngörülen erişimin engellenmesi tedbirinin ”bireylere tanınan temel hak ve özgürlüklerini ölçüsüzce sınırlandırma tehlikesini taşıyan bir hukuki himaye vasıtası” olduğu da belirtilmiştir.Ayrıca yine anılan
iptal kararında ”Kanun’un 9. maddesinde yargıya verilen erişimin engellenmesi yetkisinin bile sınırları çizilmiş ve bu yetkinin ölçülülük ilkesi gereğince kademeli olarak kullanılacağı belirtilmişken, dava konusu düzenlemede bu tür bir sınırlama ve
kademelendirmenin yapılmadığı görülmektedir. Bunun da sınırlı bir alanda idareye
çok geniş bir müdahale imkânı verdiği açıktır” denilmiştir.
Bu bakımdan 5651 sayılı yasaya 6639 sayılı yasa ile eklenen 8/A maddesinde içeriğin çıkarılmasının/erişimin engellenmesinin başbakan ve bakanların talebine bağlı
tutulması iptal kararında açıklanan gerekçelere ve Anayasanın özellikle 13. ve 22.
maddelerine aykırılığı ortadan kaldırıp kaldırmadığı tartışılabilir.
Bu madde yürütme organına iletişimi engelleme yetkisi verilmekle kalınmayıp,
içreğin engellenmesinin teknik yönden mümkün olmaması halinde içeriğin yayınlandığı siteye tümden erişimi engellemesine olanak sağlamaktadır.Her ne kadar yasada
bu engellemenin yapılabilmesi için “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması”koşulu aranmaktaysa da, bu koşulların varlığını
değerlendirecek olan yasaklamayı isteyen yürütme organı temsilcisidir. Bunun da
haberleşme özgürlüğü önünde çok büyük bir engel oluşturduğu tartışmasızıdır. Kaldı
ki yukarıda açıklandığı üzere yasaya eklenen 6/A maddesinin (6) fıkrasında“Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim
sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır” hükmü olup, erişimi engelleme kararının uygulayıcısı (içerik-erişim-yer sağlayıcılar) kararı uygulamak için ne gerekiyorsa
onu yapmak zorundadır. Bu zorunlu karar konu içeriğe erişimi engellemesinin yanı
sıra bunun mümkün olmaması halinde site yayının tümden durdurulmasını da kapsamaktadır. Yasanın genel düzenlemesi bu iken, 8.maddenin (3) fıkrası ile koşulluda
olsa karara konu erişimin yer aldığı internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin
engellenmesi kararı verilebilme yetkisinin başbakan ev bakanlara tanınması, bir anlamda durdurulacak yayının yer aldığı internet sitesinin peşinen cezalandırılmasıdır.
Bunun yanı sıra aynı siteden iletişim kuran kişilerinde haberleşme özgürlüğünün ihlali olarak da değerlendirilebilir.
Erişimin engellenmesi kararının yirmi dört saat içinde yargıya iletilmesi ve yargının da 48 saat içinde karar vermesi göz önünde bulundurulduğunda, yargı engelleme
kararını kaldırmış olsa bile idari kararla üç gün yayın durdurulmuş olmaktadır.
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IX- 5651 sayılı yasanın 9. maddesi “İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı” başlıklı iken 6518 sayılı yasa ile madde başlığı” İçeriğin yayından çıkarılması ve
erişimin engellenmesi” olarak değiştirilip, madde yeniden düzenlenmiştir.
Maddenin ilk düzenlemesinde içerik nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin,
önce içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak,
kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını veya yayına karşı cevabının yayınlanmasını, bunların kabul edilmemesi halinde de yargıya başvuru yollarını yer almıştı. Farklı bir ifade ile hakları ihlal edilenlerin yargıya başvurabilmesi için önce içerik
ve yer sağlayıcısına başvurması, onlardan olumsuz yanıt almaları gerekiyordu.
Maddede yapılan değişiklikle bu ön şart kaldırılarak, içerik nedeniyle hakları ihlal
edilenlerin içerik veya yer sağlayıcısına başvurabileceği gibi, doğrudan bu konuda
özel yetkili Sulh Ceza Hâkimliğine de başvurabileceği hükmü getirilmiştir. Bu değişiklik isabetli olmuştur. Zira hakları ihlal edilenlerin yargıya başvurusuna ön koşul
getirme, bir anlamda hak arama özgürlüğünü sınırlamaktaydı.
Bunun yanı sıra yeni düzenleme ile getirilen Hâkimin içeriğin engellenmesi kararı
ile ”Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle
ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.” hükmü kanımızca isabetli olmamıştır.
Yasanın 2/1-p bendine göre; URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam
internet adresidir. URL adresine yönelik içeriğin yayından çıkarılması veya erişimin
engellenmesi kararının ihlale engel olup olmayacağının uygulama ile mümkün olacaktır. Bunun önceden bilinmesi her zaman mümkün olmayacaktır. Kaldı ki yasanın
“Madde 5/(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8
inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla
yükümlüdür.
Madde 6/(a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten,
bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle
(ç)Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla,
Madde 6/A;(6) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır.
(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi ka1094
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rarları gereği için Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim
sağlayıcılara yapılmış sayılır” hükümleri bulunmaktadır.
(10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.
Yasadaki birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcılarının faaliyette buluna-

mayacağı hükmü de göz önünde bulundurulduğunda; erişimin engellenmesi veya
içeriğin çıkarılması kararı tamamen Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ve servis sağlayıcılarına aittir. Bunlar yine yasa uyarınca kararın ifası için “gerekli her türlü donanım
ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri” temin etmekle sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinin maddi ve faaliyetten yasaklanmaya kadar müeyyidesi
bulunmaktadır.
Yasada böylesine bir düzenleme varken, URL adresi belirtilerek verilen içeriğin
engellenmesi kararının ihlali önleyip önlemediği önceden uygulama yapılmadan bilinmesi her zaman mümkün olmazken, bu gerekçe ile hâkime sınırsız bir takdir hakkı
ile erişimin yayınlandığı sitenin tümden kapatılması yetkisi verilmesi keyfiliğe ve
mağduriyetlere yol açması kaçınılmazdır.
Yasanın yeniden düzenlemenin9. maddesinin (9) fıkrasında ”Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline
ilişkin yayının veya aynı maliyedeki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut
karar bu adresler için de uygulanır” denilmiştir.
6518 sayılı yasanın iptali için açılan davada AYM8.12.2015 tarihli ve E:2014/87,
K:2015/112 sayılı Kararı ile fıkrada yer alan ”veya aynı mahiyetteki yayınların” ibaresi iptal edilmiştir.
AYM iptal kararında“İnternet, modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir değere
sahip bulunmaktadır. Sosyal medya, medya içeriğini oluşturmak, yayınlamak ve yorumlamak şeklinde bireysel katılıma imkân veren şeffaf ve karşılıklı iletişim kurulan
bir platform şeklindeki medya kanalıdır. İnternetin sağladığı sosyal medya zemini,
kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, paylaşma ve yaymaları için vazgeçilemez
niteliktedir” tespitini yaptıktan sonra şu görüşlere yer vermiştir:
“Hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline
ilişkin yayının aynısının bir başka internet adresinde yayınlanması durumunda
Birlik tarafından kararın bu adresler için de uygulanmasında sorun bulunmamaktadır. Bu durumda mevcut kararın bu adresler için de uygulanması, söz konusu
hâkim kararının yerine getirilmesinden ibarettir.
Ayrıca, hâkim kararını etkisiz kılacak şekilde çok küçük değişiklikler yapılmak suretiyle aynı eylemin gerçekleştirilmesi halinde de ihlale konu yayının aynı
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olduğu kabul edilmelidir. Burada Birlik tarafından hukuki bir değerlendirme yapılması söz konusu olmayıp maddi olay tespit edilecektir. Bu durumda da erişimin
engellenmesi kararının uygulanacağı yayın, daha önce hâkim kararıyla tespit
edilmiş olduğundan herhangi bir belirsizlikten bahsedilemeyeceği gibi ifade hürriyetinin keyfi veya ölçüsüz şekilde sınırlandırılmasından da söz edilemez.
Ancak, hâkimin 9. madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararına
konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin ”aynı mahiyetteki yayınların” başka internet
adreslerinde yayınlanması durumunda ilgili kişinin Birliğe başvurması halinde
bunun tespiti de Birliğe bırakılmaktadır. Aynı mahiyetin tespiti, yayının aynı olmasından farklı olup, bu yayının içeriğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir.
“Aynı mahiyetteki yayınlar”, hâkimin vermiş olduğu erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayın ile aynı olmayan, ancak yöneldiği
sonuç bakımından ilgilinin kişilik hakkını ihlal edebilecek mahiyette olan yayınlardır. Kişilik hakkının kapsamı ve hangi eylemlerin kişilik hakkını ihlal ettiği ise
ilgili tarafların toplumsal, ekonomik, siyasal ve hukuki konumları, söz konusu yayının ulaştığı kitle ve bu yayının ifade özgürlüğü kapsamında bulunup bulunmadığı gibi birçok hukuki konunun değerlendirilmesini ve buna göre karar verilmesini
gerektirmektedir. Bu kapsamda iptali istenilen kuralla aynı mahiyetteki yayınların ESB’ye erişimin engellenmesine yönelik olarak verilen yetki, kanunilik ilkesinin asgari şartı olan kanunun anlaşılır, açık ve net olması zorunluluğunu karşılamadığı gibi kapsam ve sınırları da belirsizdir. Kural “aynı mahiyetteki yayınlar”
yönünden belirli ve öngörülebilir değildir.
Öte yandan, Birlik tarafından hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına
konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin aynı mahiyetteki yayınların başka internet sitesinde yayınlanması halinde bu siteler hakkında da erişimin engellenmesi kararının uygulanması, bu sitelerden yararlanılmasını engellediğinden ifade özgürlüğünü de ölçüsüzce sınırlandırmaktadır.
Açıklanan nedenlerle iptali istenilen kuralda yer alan “veya aynı mahiyetteki
yayınların” ibaresi, Anayasa’nın 2., 13. ve 26. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”
X- 6518 sayılı yasa ile 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi değiştirilirken yasaya

“Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başlığı ile 9/A maddesi eklenmiştir.
Bu madde ile özel hayatına ilişkin gizliliğin internet yoluyla ihlal edildiğini iddia
eden kişinin başvuru yolu ve usulü düzenlenmektedir. Bu madde “özel hayatın gizliğinin “ korunmasına ait olmak üzere yasanın 9. maddesinin değişiklikten önceki ilk
halinin bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmesidir.
Maddeye göre, özel hayatının gizliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişi(BTİK) ku1096
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ruma doğrudan başvurarak, özel hayatı ile ilgili içeriğin yayından çıkarılmasını istemekte, BTİK başkanı da bu isteği birliğe (Erişim Sağlayıcıları Birliği)iletmektedir.
Birlik de dört saat içinde bu talebi yerine getirecektir.
BTİK kurumundan erişimin engellenmesini talep eden kişi,talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde talebini sulh ceza hâkiminin kararına da sunacaktır. Bundan sonraki süreç sulh ceza hâkimi kararı doğrultusunda yürüyecektir. BTİK’nın sulh ceza hâkimi kararına CMK hükümlerine göre itiraz edebilmektedir.
6518 sayılı yasa ile yapılan düzenlemede 9/A maddesinin 8 fıkrası“Özel hayatın
gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan
Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi başkanlık tarafından yapılır. Bu karara
karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir” şeklindeydi.
Daha sonra 26.04.2014 gün ve 6527 sayılı yasa ile 8. Fıkra değiştirilip “Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır” şeklini
almış ve maddeye (9) fıkra eklenmiştir.
9.fıkra da ”Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen
erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından yirmi dört saat içinde sulh ceza
hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar” denilmiştir. 671 sayılı KHK ile de fıkradaki ” Başkanlık tarafından “tümcesi fıkradan çıkarılıp 9.fıkra “Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından
verilen erişimin engellenmesi kararı, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar” halini almıştır.
Yasanın 9/A maddesinin 8. fıkrası BTİK başkanına özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan erişimin engellenmesi yetkisi verilmektedir. 6518 sayılı yasanın iptali için AYM’ne açılan iptal
davasında bu fıkranın da iptali istenilmiştir.
AYM 8.12.2015 tarihli ve E:2014/87, K:2015/112 sayılı kararında;
“Kanun koyucu, özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde
sakınca bulunan hallerin hızlı ve seri karar alınmayı gerektiren bir özellik arz etmesini göz önüne alarak, iptali istenilen kural ile kişinin kendisinin dahi haberinin
olmadığı ya da kamuya mal olmuş kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal
edildiği durumlarda, kamu düzeni ve kamu yararını korumak amacıyla TİB Başkanına erişimin engellenmesine karar verme yetkisi tanımıştır. Böyle bir düzenleme ise anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır.
TİB Başkanının söz konusu yetkiyi, özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kullanacağı açıktır. Her ne kadar
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kuralda TİB Başkanının erişimin engellenmesi ile ilgili olarak hangi yolla erişimin
engelleneceği açık bir şekilde belirtilmemiş ise de, Kanun’un 9/A maddesinin (4)
numaralı fıkrasında erişimin engellenmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal eden
yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin
engellenmesi yoluyla yapılacağına ilişkin hükmün TİB Başkanı için de geçerli olduğu açıktır. Kanun’un 9/A maddesi ile erişimin engellenmesi için gerekli durum
ve şartların temel esasları ve çerçevesi belirlenmiş bulunmakta olup, kural bu haliyle belirli ve öngörülebilir niteliktedir.
Ayrıca, TİB Başkanının Kanun’un 9/A maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca vermiş olduğu erişimin engellenmesi kararı, aynı maddenin (9) numaralı fıkrası uyarınca yargı denetimine tâbidir. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin
onayına sunulacak ve hâkim kararını kırk sekiz saat içinde açıklayacaktır.
Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2., 13., 22., 26., 28., 36. ve 40.
maddelerine aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir” denilmiştir.
Yasanın 9/A maddenin önceki fıkralarında da özel hayatının gizliğinin ihlal edil-

diğini iddia eden kişinin başvuru ve erişimin engellenmesi yöntemi etraflı olarak düzenlenmişken, ayrıca Bilişim Teknoloji Başkanına (BTİK) hiçbir başvuru olmadan
ve resen “özel hayatının gizliğinin ihlal edildiği “ gerekçesi ile erişimi engelleme
yetkisi verilmesi AYM’nin yukarıda alınan kararına rağmen tartışılır niteliktedir.
AYM’nin anılan karar gerekçesindeki“ … iptali istenilen kural ilekişinin kendisinin
dahi haberinin olmadığı ya da kamuya mal olmuş kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda,…” değerlendirilmesi de objektiflikten oldukça uzaktır. Kişinin kendisinin özel hayatının gizliğinin ihlal edildiğinden haberi olmadığını
BTİK başkanı nasıl ve nereden bilecektir? Kaldı ki, kişilerin toplumdaki sosyal ve
mesleki konumlarına göre özel hayatlarının gizlik sınırı farklıdır. BTİK Başkanı
hangi ölçüyle bu sınırı belirleyecektir. Kamuya mal olmuş kişiler yönünden durum
daha da sorunludur. Bu kişilerin özel hayatı hakkındaki yayının hukuka aykırılığı
belirlenirken, yayının kişinin mesleği ve görevi ile bağlantılı olup olmaması, bu yayında kamu yararının bulup bulunmaması, güncel olup olmaması gibi birçok unsur
etken olmakta ve her olayın özelliğine göre, yayınlanan içeriğin özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediği belirlenmektedir. Bu bakımdan hiçbir talep olmadan, BTİK
Başkanına kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesi ile erişimi engelleme yetkisi AYM kararına rağmen tartışılması sürecektir.
XI- Yasanın10. maddesi“İdarî yapı ve görevler” başlığını taşımakta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTİK)görevleri,idari yapılanması düzenlenmektedir. ” İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsa1098
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mına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine
yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak “ gibi.
Yasanın 11.maddesi ile de bu kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşleri alınarak, Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmektedir.
Yasanın 12. maddesinde diğer yasalarda yapılan değişiklikler sıralanmaktadır. 13.
madde yürürlük ve 12. maddesi de yürütmedir. Yasaya eklenen “ek maddeler” ve
“geçici maddeler” idari yapılanma ve personel ile ilgidir.
XII- 5651 sayılı “ İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu” da yukarıda sıralanan değişikliklerden sonraki durumu özetlersek;
1-) İnternet ortamında kişilere yönelik hak ihlalleri veya TCK’nun da suç olarak
belirlenen fiillerden dolayı, faillerinin yargılanmaları CMK da belirlenen usullere
göre yapılacak ve suç sabit olunca da cezası TCK’na göre belirlenecektir.
2-) 5651 sayılı yasa tamamen tedbir niteliğinde yayının durdurulması, erişimin
engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılmasına dair usul ve yöntemleri belirlemektedir. Bu bakımdan bu yasa uyarınca verilen yaptırım kararları nihai karar olmayıp,
tedbire konu olan yayın veya içeriğin suç olup olmadığı yukarıda anılan ceza yargılaması sonunda belli olacaktır.
3-)Bu kanunlarla verilen görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur. (Bu kurum 5/11/2008-5809/67 md ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahiptir.).
4-)İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.(Mad:3) Böylece internet
ortamında yayını yapan kişi veya kuruluşun kimliğinin bilinmesi sağlanmıştır.
5-)Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)kurulmuş olup, Bu birlik; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.(Md:6/A-5). Birliğe üye olmayan internet servis
(içerik, yer ve erişim) sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.(md:6/A (10).
6-)Kişilik hakların ihlali veya özel hayatın gizliğinin ihlali ile ilgili (Mad:9 ve
9/A ) erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması yönündeki kararlar Erişim Sağlayıcıları Birliğine tebliğ edilecektir. Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcıya yapılmış sayılacaktır. Birliğin kendisine tebliğ edilen kararlara yetkili Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkı bulunmaktadır.
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Kararın gereği erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecektir.Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıları tarafından
sağlanacaktır.
Kararı yerine getirmeyen erişim sağlayıcılarına BTİK Başkanı tarafından onbin
Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar para eczası verilebilecektir.
7-) Bu kanun kapsamında tedbir niteliğinde erişimin engellenmesi, içeriğin çıkarılması gibi kararları vermeye, BTİK tarafından verilen kararları onamaya veya kaldırmaya yetkili ve görevli Sulh Ceza Hâkimleri olup, birden fazla Sulh Ceza Hâkimi
olan adliyelerde görevli ve yetkili Sulh Ceza Hâkimi HSYK tarafından belirlenmiştir. Bir anlamda internet erişimine ilişkin özel yetkili Sulh Ceza Hâkimlikleri ihdas
edilmiştir.
8-) Yasanın 8.maddesinde sayılan katalog suçların internet ortamında oluştuğu
hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması halinde kovuşturma aşamasında mahkemesince, soruşturma aşamasında ise yetkili Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesi kararı verilecektir. Soruşturma aşamasında, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilmektedir.Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde yetkili Sulh Ceza
Hâkimin onayına sunacak ve hâkim, kararını engeç24 saat içinde verecektir. Bu karara 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilmektedir.
Bu karar Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna gönderilecek ve kararın ifası kurum tarafından yerine getirilecektir.
9-)İçeriğin8. maddede sayılan katalog suçlardan olması, içerik veya yer sağlayıcısının yurtdışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile Çocukların cinsel istismarı (TCK madde 103, birinci fıkra), Müstehcenlik
(TCK madde 226), Fuhuş (TCK madde 227),suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen BTİK Başkanı tarafından verilebilmektedir.Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi
istenecektir.(Mad:8/4)
10-) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi
anından itibaren dört saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilecektir.
(mad:8/5)
11-)Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkan tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu suç duyurusu üzerine açılan
soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin
engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Suç duyurusu nedeniyle dava
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açılması halinde mahkeme kararı sonucuna göre işlem yapılacaktır. (Mad:8/ 6-7-8)
12-)Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine
getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılabilmektedir. (Mad:8/10)
13-)İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkan tarafından erişim sağlayıcısına, onbinTürk Lirasından yüzbin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilebilecektir.
İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine
getirilmemesi halinde Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline de karar verilebilmektedir. (Mad:8/11)
14-) Erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi yargı organı ve BTİB ile sınırlı
olmayıp, 5602 sayılı yasa ile Şans Oyunları oynatmaya yetkili kurum ve kuruluşlara
da tanınmıştır.(mad:8/14)
15-) “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlığı altında düzenlenen yasanın 8/A maddesine göre;
a-) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik
ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak;
- Yetkili Sulh Ceza Hâkimi tarafından içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
-Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlığın veya belirtilen konularla
ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
b-)Mahkeme tarafından verilen kararın BTİK başkanlığına bildirimi veya Başbakanlık – bakanlıkların talebi üzerine başkanlığın aldığı içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararı, başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili
içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilecektir.
c-)Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından, yirmi
dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat
içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.
d-)Yasanın 8/A maddesinde sayılan; yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin
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önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı
olarak ihlalin, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle önlemediği hallerde internet sitesinin tümüne erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir.
e-) Yasanın8/A maddesi kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan
ve yayanlar hakkında BTİK Başkanı tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
f-) Erimin engellenmesi kararlarını yerine getirmeyen, bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgileri talep üzerine adli mercilere vermeyen içerik, yer ve
erişim sağlayıcıların sorumluları cezalandırılmaktadır.
XIII-İnternet ortamında yapılan yayınlar nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler
içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı
yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza
hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.(Mad:9)
a-) İçerik veya yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin erişimden çıkarılmasını istenilmesi halinde içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde
cevaplandırılır. İçerik engellenir veya talep reddedilir. Talebin reddi halinde Hakkı
ihlal edilen yetkili Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi
talebinde bulunabilir.
b-)Doğrudan ya da talebin içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından reddi nedeniyle yetkili Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğe erişimin engellenmesini talep edilmesi
halinde;Hâkim duruşma yapmaksızın 24 saat içinde bu talebi karara bağlar. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.
c-) Hâkim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile
ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi kararını verir. Ancak,
hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.
d-) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir.Birlik tarafından kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.
e-) Yasanın 9.maddesi kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut
karar bu adresler için de uygulanır.
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f-)Hâkim kararını yerine getirilmemesi de adli para cezası yaptırımına bağlanmıştır.
IV-Kanunun 9/A maddesi ile Özel hayatın Gizliliğinin ihlali ayrıca düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;
a-) Özel hayatının gizliliğinin internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle
ihlal edildiğini iddia eden kişi,yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal
edildiğini açıklayan ve kimlik bilgileri içeren dilekçesine kanıtlarını da ekleyerek
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilir.(Mad:9/A-1-2)
b-) BTİK Başkanı, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Erişim
Sağlayıcıları Birliğine bildirir. Erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç
dört saat içinde yerine getirir. (Mad:9/A-3)
c-)Erişimin engellenmesini BTİK’dan talep eden kişi, internet ortamında yapılan
yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin
engellenmesi talebini,talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde özel
yetkili sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın
içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek
vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir.
Karar doğrultusunda işlem yapılır. (Mad:9/A-5)
e-) Hâkim tarafından verilen karara karşı BTİK Başkanı tarafından CMK hükümlerine göre itiraz edebilir. (Mad:9/A-6)
d-) BTİK İnternet ortamındaki yayınları izlemekle görevlidir. Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan BTİK
Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır.Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar. (Mad:9/A-8-9)
Hâkimlik kararı doğrultusunda işlem yapılır.
Buraya kadar 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
veBuYayınlarYoluylaİşlenenSuçlarlaMücadeleEdilmesiHakkında Kanun’un dünü ve
bugünü özetlenmeye çalışıldı. Yarının ne olacağı hakkında şimdiden kesin bir öngörüde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, yasada değişiklik yapılmaya devam
edeceği söylenebilir. Zira yukarıda anılan AYM’nin iptal kararında, iptal edilen hükümlerin bazıları 29.01.2017 tarihinden yürürlüğe girecektir. Bu iptal edilen hükümlerle ilgili yeni bir düzenleme yapılması muhtemeldir. Ayrıca iletişim teknolojisi de
sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir. Buna bağlı olarak da yeni düzenlemeler yapılabilecektir.
İletişimde yeni düzenlemelerde elbette ki siyasi iktidarın hak ve özgürlükler koGazeteciler Cemiyeti
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nusundaki anlayışı etkili olacaktır. Ancak siyasi iktidar kadar, yasaların uygulayıcısı
ve yorumlayıcısı olan yargıç ve cumhuriyet savcıların hak ve özgürlük anlayışları da
yasaların uygulanmasında; kişilik hak ve özgürlüklerinin, haberleşme, düşünceyi
açıklama ve yayma,basın özgürlüklerinin sınırların belirlenmesinde, bu özgürlükler
arasında hassas dengenin kurulmasında etkili olmakta ve olacaktır.
Not:AYM8.12.2015 tarihli ve E:2014/87, K:2015/112 kararı ile iptal edilen
-5651 sayılı Kanun’un 4. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,
-5651 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın,
-5651 sayılı Kanun’un 6. maddesinin; (1) numaralı fıkrasına eklenen (d) bendinin(3) numaralı fıkrasında yer alan “...ve (d)...” ibaresinin
iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı
Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkralara, bende ve ibareye ilişkin iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak
bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. Karar 28.01.2016 günlü ve 29607
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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Sevgi Özel

2

4 Ocak 1993’te otomobiline yerleştirilen bombayla öldürülen Uğur Mumcu’nun
1962’den başlayarak ilkin Kim, Ant, Türk Solu, Devrim, Ortam dergilerinde; sonra Milliyet, Akşam, Yeni Ortam, Cumhuriyet gazetelerinde yüzlerce yazısı yayımlanmıştır. Bu yazılar Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfınca 40 kitapta toplanmıştır. Yüzlerce yazısıyla birlikte Suçlular ve Güçlüler, Bir Uzun Yürüyüş, İnkılâp
Mektupları, Gazi Paşa’ya Suikast, Rabıta, Papa-Mafya-Ağca gibi birçok özgün yapıtı da onun hem araştırmacı gazetecilik diye adlandırılan tamlamanın gerçek anlamını
gözler önüne sermiştir; hem de inandığı değerlerden ödün vermeyen dürüst, onurlu,
cumhuriyetçi kimliğinin kanıtlamıştır. Uğur Mumcu arkasında yalnız binlerce satırlık
görkemli bir kalıt bırakmadı. O, ülkede terörsüz özgürlük olsun, ülkenin yeraltı ve
üstü varsıllıkları çalınmasın, herkes emeğinin karşılığını alsın; adalet herkesi kucaklasın diyen bir aydındı; yaşarken de ölümünden sonra da dünya görüşü, inanç ve kökeni farklı olan binlerce insanı buluşturmayı başarmış bir yurtseverdi.
Mumcu’nun yazıları, kitapları, televizyonlardaki, alan ve salonlardaki konuşmalarıyla tüm etkinliklerinin odağı da kaynağı da yalnızca gazetecilikti. Her yazısı ve konuşmasıyla toplumu bilgilendirmek; yönetenleri, özellikle yargıyı temsil edenleri
uyarmak için gerekli bilgileri belgesiyle açıklıyordu. Daha 1960’larda gencecik bir
gazeteciyken yazdıkları, belgeledikleriyle kamuoyunca tanınmıştı. Mumcu hiçbir
zaman kazandığı ünle esrikleşmedi; hiçbir zaman “magazin” basınının öznesi olmadı. Kendinden söz ettiği yapıtı, bir gülmece şaheseri olan Sakıncalı Piyade’dir; okurlar onu, yazı ve yapıtlarında izlediği, belgelerine ulaşıp açıkladığı titiz araştırmalara
dayanan bilgilerle tanıdı. Yol, konaklama giderini gazetesi ya da kendisi karşıladığında siyasetçilerle yolculuk yapıyor; özellikle siyasetçilere, parasıyla güçlü görünen
işadamlarına yakın durmuyor; onların gezi-yemek davetlerini kabul etmiyordu.
31 Ocak 1981’de yeni yıl için yazdığı bir yazı, özellikle 2000’nin başından bu
yana izlediğimiz rengi, duruşu, huyu, cüzdanı değişen, kalemi işlevsizleşen gazetecileri ve onları barındıran gazeteleri düşündüğümüzde çok önemlidir:
“Alın size bir itiraf... Gerçekten bilemedik. Devletin ve şu yoksul halkın hakkını savunacağız diye başımıza bin bir türlü dert getirdik. Yolsuzluktu, arsızlıktı,
uğursuzluktu, kaçakçılıktı, bize neydi? Tersine davransaydık, başımıza hiç dert
Gazeteciler Cemiyeti
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gelir miydi? Naylon gazete sahibi olup mercedeslere kurulsaydık, gazetemizi bir
baskı aracı gibi kullanıp devletten milyonlarca lira kredi alsaydık, ya da ilericilik
adına soyut laf salatalarını karıştırsaydık, kim ne derdi bize? Yanlış yaptık, yanlış... Kaçakçılıkmış! Bize ne? Devletin polisi var, jandarması var, bize mi kalmış?
Yolsuzluk mu? Devletin müfettişleri, meclislerin soruşturma komisyonları ne güne duruyordu?.. Başbakanlarla, bakanlarla, milletvekili ve senatörlerle niçin dalaşmış, niçin kiminin benzin bayiini, kiminin dışalım şirketini sergilemiştik?... Bize neydi, bize ne? Suya ve sabuna karışmamalıydık; konulara hep uzaktan bakmalıydık; yolsuzluklara, hırsızlıklara meydan okuyan meslektaşlarımızı görünce
‘Aman seni vururlar’ deyip sağda solda arsa kapatmaya, türlü türlü şirketler kurmaya yönelseydik, ne peşimize katil çeteleri takılır, ne de hayatımız mahkeme koridorlarında geçer; ne hapis yatar, ne de en kutsal yurt görevimiz askerlik, bizlere ceza
diye uygulanırdı!
Evet, doğru; kim ne derse desin doğru! Yanlış yol izledik; devletin hakkını,
yoksul yurttaşların hakkını savunmaya kalktık... Bir azınlık kompradoru, kendisine ‘milliyetçiyim’ diyenleri milliyetçilik piyasasına salmış, ne karıştırıyorsun?
Öbürü vergi kaçırmış, senin neyine? Birileri, silah getirip satarlarmış, sana mı kaldı bunları önlemek?
Atatürk‘ü, Kemalizmi, 27 Mayıs devrimini savunmak, sosyal adaletten, ülkenin bağımsızlığından, işçiden, köylüden, yoksul memurdan, emekten ve emekçiden yana olmak çok pahalı bir meslektir. Yolsuzluğa, hırsızlığa, arsızlığa karşı
çıkmak çok güç bir iştir. Tersini yapsaydık, hanlarımız, hamamlarımız, lüks arabalarımız, yatlarımız, katlarımız, yalılarımız, Avrupa bankalarında paralarımız olurdu. Anamıza, babamıza, ailemize sövülmezdi. Günlerce elimizde tabanca, gerili
bir yay gibi yaşamazdık. Telefonlarda ve gazete köşelerinde ciğerleri beş para etmez kemik yalayıcılarının iğrenç salyaları ile karşılaşmazdık.
Bizim çektiğimiz acıları, babaların sofralarında çöplenenler yaşamadı; devleti
soyanlar, bankaları dolandıranlar, bu acıların hiçbiri ile bir gün olsun karşı karşıya
gelmediler. Kaçakçılar, arsızlar, uğursuzlar, bizlerin geçtiği tehlike çemberinden
hiç geçmediler. Bütün bunları, bir akşamüstü, demli bir çayın burukluğu içinde
düşünürken, derinden bir nefes alıp okurlarıma inançla, güvenle sesleniyorum:
Hey, hey, yine de hey hey!” (Cumhuriyet, 31 Ocak 1981)
Mumcu ülke içinde 1960’ların sonunda hız kazanmaya başlayan 70’lerden sonra
katlanarak artan kargaşa ortamının nedenlerini bir bir ortaya koyuyordu. Doğallıkla
iktidarların ve çıkarına dokunduğu çevrelerin tepkisiyle karşılaşıyordu. Fısıltı gazetesiyle ona ilişkin karaçalıcı savlar ortaya atılıyor; bazı gazetelerde bazı gazeteciler

siyasetçileri, işadamlarını koruyup Mumcu’ya saldırıyor; ama o aldırmıyordu. Çünkü
her gün özellikle gençler öldürülüyor; aileler kara haberle sarsılıyordu. Ta, o yıllarda
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tehdit almaya başlamıştı. Haksızlıklara karşı savaşan, haksızlıkları belgeleyen bir
gazeteci olarak ne susuyor ne korkuyordu. Mumcu’yu öldürüldüğü günden sonra da
haklı çıkaran olay, oluşumlar zamanında hukuksal önlemler alınmadığından katlanarak sürmektedir. Mumcu aşağıdaki satırları 1970’te yazmıştı:
“Türkiye ilginç günler yaşıyor. Toplum her kesimi ile çöküntü içindedir. Cici
demokrasinin faturaları, artık iflas masasına konmuştur. Egemen sınıfların bütün
kirleri ve suçları sergilenmektedir. Devlet örgütü, korku, kararsızlık ve şüphelerle
kuşatılmıştır. Herkeste bir bıkkınlık görülmektedir... Türkiye’nin hangi noktaya
sürüklendiği çok iyi biliniyor. En keskin hedef gösterip olduğu yerde kalmak; ileri
adım atanları kınamak, yeni teoriler keşfetmek, devrimci eylemleri yokuşa sürmek
değil de nedir acaba?.. Devrimci örgütlenmeyi bir yana bırakıp soyut kavramlarla,
halk dalkavukluğu yapmanın popülizmden de yüzeysel ve geri bir sağcılık olduğuna inanıyoruz....” (Devrim, 1 Aralık 1970)
Mumcu bu satırları yazdığında gencecik bir gazetecidir. Yaşından hızlı büyüyen
birikimi, onu, bugün bile okuyanları şaşırtan yoğun araştırmalara yönlendirmişti.Din
üstünden siyaset yapanların işi büyüteceğini çok önceden görmüş, durup dinlenmeden araştırmış, doğruları belgesi, kanıtıyla yazmış; konuşmamış, haykırmıştı.
Ülkede kargaşa ortamı sürerken Mumcu, yolsuzlukların arkasını da bırakmıyordu.
Türkiye başta “hayali ihracat” olmak üzere etkili yetkili kişilerin devletin olanaklarını kötüye kullanarak yaptığı yolsuzlukları da ilkin onun açıkladığı belgelerle öğrenmişti. Mumcu, yolsuzluklarda adı geçen(ler)in yakından tanıdığı ünlü bir gazeteci,
selamlaştığı bir siyasetçi ya da gücü parasından kaynaklı bir işadamı olmasından
korkmuyor, her gün tabut başında ağlayan yurttaşları düşünerek yazıyordu; ancak
“faili meçhul” oluşu “meçhulleştirilmek” istenen cinayetlerle, “yapanı belli” yolsuzluklarla ilgili belgeler, siyasal güçle esrikleşen iktidar(lar)ı pek rahatsız etmiyordu. O
araştırıyor, yazıyordu:
“İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene hukuk devleti denilemez.
Devrimcilerin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği bir düzene demokrasi denilemez. Yolsuzlukların devlet yetkililerini sardığı bir düzene Anayasa düzeni denilemez. Bu, katiller demokrasisidir. Bu, hırsızlar düzenidir.” (Cumhuriyet, 29 Aralık 1970)
1971’in 12 Martındaki darbeden sonra özellikle ilericilere yönelik silahlı saldırılar yoğunlaşmış, “faili meçhul” cinayetler çoğalmaya başlamıştı. Halk, ülkenin doğusundan neredeyse her yöresine sıçrayan terör acısını cenaze törenlerinde paylaşıyor
ve korkuyordu.
12 Mart darbesiyle kurulan partiler üstü hükümetin Başbakanı Nihat Erim, dışarıda kurgulanan bir oyunun eksiksiz oynanması için 1961 Anayasasıyla gelen özgürGazeteciler Cemiyeti
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lüklerden çok rahatsız olan Süleyman Demirel iktidarlarını bile sollamıştı. Mumcu
da 12 Martın baskısından payına düşeni, bir buçuk yıla yakın hapis yatarak, akademik yaşamını noktalayarak, Sakıncalı Piyade olarak almıştı.
Türkiye, Mumcu’nun 70’lerde söylediği gibi Türkiye 2000’lerde de ilginç günler
yaşıyor. Toplumun inanç ve köken farkını siyasaya araç yapanlar gözünü karartıp
ülkeyi karanlığa süreklerken Mumcu’nun gencecik bir gazeteciyken işaret ettiği tehlikeler yeniden baş gösteriyor:
“İç ve dış sermaye çevrelerinin egemenliğini savunanlar, imam sarığını seçim
sandıklarına sarıp siyaset meydanlarına çıkanlar, yabancı petrol şirketlerinin savunuculuğunu yapanlar, hiç milliyetçi olabilirler mi?.. Böyle bir düzende yaşıyoruz
işte. Millet düşmanlarının milliyetçi, Atatürk düşmanlarının Atatürkçü, halk düşmanlarının halkçı sayıldığı bir ülkede gerçek milliyetçilere düşen görev, korkmadan, yılmadan, usanmadan Türk halkının çıkarlarını savunmaktır. Bu memleket,
yabancı sermaye uşaklarının, din sömürücülerinin, siyaset demirbaşlarının değil;
tüm Türk halkınındır. Milliyetçilik ise sömürücülerin değil, Mustafa Kemal devrimcilerinin bayrağıdır.” (Ortam, 20 Eylül 1971)
Mumcu, “tarikat-siyaset-ticaret” üçgeninin her santimini mercek altına almıştı.
Kirli ilişkileri bozulmasın diye halkın eğitimi, gelir düzeyi sürekli aşağı çekiliyordu:
“Türkiye’de çok partili hayat, yıllarca çıkar çevrelerinin kısır iç diyaloglarıyla
zaman öldürdü. Bilim ışığı seçim sandıklarının karanlıklarında boğuldu. ‘Parayla
sarığın ittifakı’ Türkiye’yi bugünkü olumsuz koşullara sürükledi. Bir düzen, ekonomik ilişkileri ve siyasal kurumlarıyla bir bütündür. Ya bu düzene karşı olunur,
ya da bu düzen savunulur. İkisinin arası idareyi maslahatçılıktır. Türkiye’nin kavşaklarından döndüğü bütün çıkmaz yollar, ilericilerin daha önceleri bütün sakıncalarını anlattıkları yasak bölgelerdir. Yaşadığımız her olay ilericileri doğrulamaktadır.” (Cumhuriyet, 15 Kasım 1971)
Onun,“Ya bu düzene karşı olunur, ya da bu düzen savunulur. İkisinin arası idareyi maslahatçılıktır” sözleri, bugün artık iyice yerli yerine oturmuştur. Salt iktidarların eğrisine doğrusuna ilişkin olarak değil, yaşamın her alanında her konuda toplumu bilgilendirmekle görevli olan demokrasilerin dördüncü gücü basının bir bölümü
(2017’de sayısal olarak çoğunluğu), dünden bugüne Mumcu’yu doğrulayan bir görüntü sergilemektedir.
1970’lerde yolsuzluk söylentileri ayyuka çıkarken gençlik ve aydınlarla ülkenin
pek çok kurumu ülkücü-devrimci olarak bölünüyor; ülkücüler devletin kılcal damarlarına dek yerleştiriliyordu. Tehlikeyi sezemeyen toplum Müslümanlar-laikler biçiminde adlandırılarak iki taraf arasındaki tartışma tırmandırılıyordu. Bütün bunların
yanı sıra cinayetler durmuyor, gençlik hızla silahlandırılıyordu. Birileri milliyetçilik,
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mukaddesatçılık pazarlamasıyla “faili meçhul”lerin kanı üstüne siyaset yapıyor, ne
acıdır ki, bu siyaset anlayışı seçim sandığında da karşılık buluyordu. Mumcu izini
sürüp bulduğu belgeleri açıklarken toplum çıkarını bireysel çıkara dönüştüren, terörü
büyük sorun olarak göremeyen, yanlış karar ve uygulamalarıyla büyük acılar yaşanmasına yol açan politikacılarla, kaçakçılarla uğraşırken iktidarın ya da güçlü olanın
yanında durmayı yeğleyen basının bir bölümü de Mumcu ile uğraşıyordu.
Tercüman’ın sahipleri Kemal-Nazlı Ilıcak çifti, Güneri Civaoğlu, Ahmet Kabaklı,
Taha Akyol, Ergun Göze, Mehmet Barlas, Çetin Altan ile oğulları Ahmet-Mehmet
Altan’la ilgili öfkeli yazılar yazmış; Fehmi Koru, Aydın Yalçın, Kurtul Altuğ ve
Mehmet Ali Birand ile giriştiği tartışmalarda da belgeleri konuşturmuştu. Altan Kardeşlerle, Ilıcaklarla giriştiği tartışmaların çoğu karakolda bitmişti. Bu gazetecilerden
bazılarının 2000’lerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı döneminde de
“vazgeçilmez” oluşu elbette rastlantı değildi; sıklıkla Mumcu’yu anımsamamızı sağlıyordu. Tarih, Mumcu’yu bir değil onlarca kez doğrulamıştı. Gazeteciliği elden bırakmayan, doğruyu söylemek için onuncu köyü kalemiyle yaratan birçok gazeteci
2000’lerde (özellikle 2007’den sonra) iktidar baskısıyla yazacak gazete, konuşacak
ekran bulamaz duruma gelmişti. Bir de durduğu yeri belirlemekte zorlanan, ilkin iktidara yakın duran ilişkileri bozulunca gazeteciliğini anımsayan Nazlı Ilıcak ve Altan
Kardeşler gibi birçok gazeteci hapse atılmıştı. Tarih, Mumcu’yu doğrularken “çoğu”
gazete ve gazeteciler için “yandaş- yandaş basın” sıfatıyla anılmaktan sıkıntı duymuyorlardı. Mumcu, 1962-93 arasındaki dönemde “yandaş basın”ın “yandaş” gazetecileriyle örneğin, Mehmet Barlas, Altan Kardeşlerle ve birçok gazeteciyle sert bir dille
tartışmış, dilimize bu gazeteciler için kullandığı “dönek, liboş” gibi sözcüklerin de
yarıcısı olmuştu.
Cemal Süreya’nın dediği gibi ağır konuşuyordu.Kullandığı sıfatların, tamlamaların kimisi yaygınlaşmıştı:
“Alafranga sağcı, alafranga solcu... Kripto hafiyeliği... Çokuluslu şirket milliyetçiliği... Sahibinin sesi... Liboş... Dönek... Dönek solcu... Marksist dönek... Cici
demokrasi... Tüccar gazeteci... Türedi milyonerler... Haftanın yedi günü fır fır dönen dedikodu yazarı... Bin bir devrin artığı... Mahalle çocuğu... İnançlarını cami
avlularında nesebi gayri sahih çocuklar örneği terk edip kaçanlar... Babıâlinin fırdöndü alafranga sağcısı... Müebbet doçent... Minder komikliği... Liberal tosunlar/tosuncuklar... Sol gevezelik... Arabesk liberalizmin Suudili, Faysallı, Nakşibendî tarikatlı, dönek Marksistli, hacıyağı ve gülsuyu kokulu kapıları... Arabesk
liberalizmin alafranga tosunu... Porno yazar özentisi... Holding şaklabanı... Marksist dönek Çetin Altan’ın holding şarlatanı liberal tosunu... Arabesk liberalizmin
alafranga sözcülüğü... İnanç dolandırıcılığı... Alaturka McCartist... Dönekliğe ve
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yılgınlığa geçirilen Amerikan bezinden ideolojik kılıflar... Zaman gazetesinin üç
kişilikli yazarı Fehmi Koru... Petrodolar egemenliği... Irkçılık paranoyası... Devlet
destekli televizyon gazeteciliği türü... Özal’ın her sözünde hikmet bulan, fısıltılarla haber oluşturan, uzaktan kumanda ile gazetecilik yapan, diplomatların görevlerini üstlenip dış temaslarda bulunan yeni mabeyin kâtipleri...”
Dil, herkesin olduğu gibi basının da temel iletişim aracıdır; Mumcu Türkçeyi bütün incelikleriyle kullanan bir kalemdi; yazı ve konuşma dilini kullanmakta çok us-

taydı. Dili iyi kullanarak, en çapraşık olayları, oluşumları ve doğruyu, herkesin anlayacağı yalınlıkla ve kimi zaman gülümseterek anlatıyordu.
Mumcu, dili ustalıkla kullanan bir yazar/gazeteci olduğu kadar iyi bir hukukçuydu; hukukun üstünlüğünü yok sayarak, yanıltıcı kararlarla adaleti zayıflatarak, özgürlükleri kısıtlayarak yaşananların nelere mal olacağını bildiği/öngördüğü için doğallıkla öfkeliydi. Halk onun öfkesinin nedenini anlıyordu; kendileri için verilen savaşımın ayrımındaydı; ama ülkeyi korku bulutları sarmıştı. Mumcu’nun çıkar ilişkilerine çomak soktuğu kişi ve kurumlar, siyasetçiler, hatta gazeteciler bile dava üstüne
dava açıyordu. Bu davaların çoğunda Mumcu’nun avukatı Emin Değer’di. Kendisi
de güçlü bir hukuk adamı olan, ayrıntıları bile gözden kaçırmayan Mumcu, avukatıyla birlikte bütün yalanları, iftiraları çürütüyordu. Çünkü belgesi olmayan hiçbir şeyi
yazmıyor; belge, bilginin yurtiçi ya da dışında olması fark etmiyor; hemen oraya gidiyordu. Rabıta olayını, Papa-Mafya Ağca ilişkilerini ve birçok siyasal entrikayı aydınlatmak için Avrupa ülkelerini dolaşmıştı.
Mumcu, terörsüz özgürlük isteğini belgelerle haykırıyor; ülkeyi acılara, korkuya
salan karanlık güçlerin üstüne gidiyor ve soruyordu: 20. yüzyılın en görkemli bağımsızlık savaşını veren Mustafa Kemal Türkiye’sinin çocukları, 20. yüzyıl bitmek üzereyken nasıl akla kara gibi ayrışmış, göz göre göre niçin hain tuzaklara düşürülmüştü? Acaba kanlı cinayetler, aymazlığı saklamak, ülkenin yeraltı ve üstü kaynaklarının
satışını, korkuya, geçim derdine itilen halkın gözünden kaçırmak için mi tezgâhlanıyordu? Daha dün emperyalizmle savaşan bir ülke, emperyalizmin yeni oyunlarını
niçin göremiyordu?
Mumcu, emperyalist oyunları belgeleyen yazılarını sürdürüyordu. Bu arada ülke
kanıyordu sanki sokaklarda kan gölleri oluşuyor, Müslüman-laik, Alevi-Sünni, TürkKürt ayrımcılığı alabildiğine körükleniyordu. Kıbrıs bunalımı, Yunanistan’la ilişkileri sürekli tel gibi gererken yeğen, birader yolsuzlukları örtbas ediliyordu.
Yokluk, yoksullukla baş etmeye çalışan, eğitim olanakları giderek kısıtlanan halk
şaşkındı; can korkusu bütün toplumu sarmıştı. Terör etkili oluyordu. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, “Bana sağcılar suç işledi dedirtemezsiniz” diyor, Mumcu
yine soruyordu:
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“Sağ terör yoksa bu kanlı tabutların anlamı ne? Kim öldürüyor bunca insanı?
Kahramanmaraş’ta akıtılan yurttaş kanını kim dökmüştü, kim?!.. (...) İçimizde insan yüreği taşıyorsak şunu çok açık, çok net olarak görelim. Bu terörün sağı da var
solu da var. Soldaki terörü, devlet terörü ile ezmeye çalışıp sağdaki teröre göz
kırpmak, devletin meşru temellerini sarsar. Katilin sağcısı, solcusu, devrimcisi,
ülkücüsü olmaz! Katil katildir!
(...) Böyle bir dönemin başbakanı, bakanı, parti başkanı olmak bir yana, bütün
bu olayların yalnızca tanığı olmaktan bile inanın, utanç duyuyorum!..” (Cumhuriyet, 15 Nisan 1980)
Uğur Mumcu’nun Ortadoğu’ya ilişkin saptamalarının ne denli önemli olduğunu

2000’li yıllarda ABD’nin önce Irak’ı işgaliyle, sonra “ılımlı İslam” projesinin aktörü
olmayı üstlenen AKP iktidarının Suriye politikasıyla daha iyi anlıyorduk. Mumcu bu
coğrafyada olacakları ta 80’lerde görmüştü:
“Ortadoğu yeni kargaşalara, yeni savaşlara, yeni ihtilallara gebedir. Türkiye’yi, komşu İslam ülkelerine karşı bir ‘Truva atı’ gibi kullanmak isteyen okyanus
ötesi stratejiler ve planlar söz konusudur, bunu bilmeyen yok! Türkiye, yakın bir
gelecekte siyasal coğrafyası yeniden çizilecek olan Ortadoğu’da batının petrol
bekçiliğine mi soyunacaktır, yoksa bu bölgede bağımsızlık bilincinin bir meşalesi
gibi, çevreye yeni ışıklar ve umutlar mı saçacaktır?
“...’Ey bu topraklar için toprağa düşen asker’ edebiyatı yaptıktan sonra, bu toprakların bir kısmını, ilerde çıkacak bir sıcak savaşta, komşu İslam ülkelerine karşı
kullanılacak birer ‘üs’ olarak vermek, Atatürkçülükle, milliyetçilikle, milli mücadele ruhu ile nasıl bağdaşacaktır? Ve Kıbrıs çıkartmasından sonra, Türk ordusunu
silahsız ve gereçsiz bırakan ABD siyasetine nasıl güvenilecektir?” (Cumhuriyet, 9
Mayıs 1980)
Mumcu’nun deyişiyle “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan”ların at koşturduğu
bir ülke olmuştu Türkiye... Mumcu her gün yazılarıyla haykırıyordu:
“Türkiye’deki terörist eylemleri, etnik kökenli kışkırtmaları ve bireysel terör
ile tırmanan saldırıları, bölgede gelişen yeni olaylarla yan yana koyup değerlendirmek gerekiyor. Afganistan işgali, İran devrimi, Irak ve Suriye’deki siyasal karışıklıklardan sonra, Türkiye’ye Ortadoğu’da nasıl bir görev biçildi?.. Terörün amacı
yalnızca kan dökmek değildir. Terörün siyasal amacını belirlemeden bu olayları
anlamanın olanağı yoktur... Her şey açık, her şey ortada!..” (Cumhuriyet, 22 Mayıs 1980)
“Ve böyle bir ortamda, aynı yoksul kesimlerden gelen halk çocukları, sağcıdır,
solcudur diye birbirlerine kırdırılıyor; azgın terör, altın beyinli aydınlarımıza kan
kusturuyor; yoksul halk çocuklarının, birbirleri ardından vurulan aslan gibi delikanlıların, gelinlik genç kızların, yiğit işçilerin, onurlu aydınların cesetleri üzerinGazeteciler Cemiyeti
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de kanlı paralarla uğursuz sermayenin aşağılık saltanatları kuruluyor. Bu ekonomik sürecin, bu sınıfsal çelişkinin vicdanlara vuran kara gölgesi budur işte!.. Paranın padişahlığı budur, budur, işte!” (Cumhuriyet, 1 Haziran 1980)
“Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığını, her türlü tehlikeyi göze alarak sergilemeye çalıştık. Şiddet eylemcileri arasında ‘sağcıdır, solcudur’ ayrımı gözetmeden, her birini en ağır satırlarla suçlayan yazılar yazdık, yayınlar yaptık. Kahramanmaraş sokaklarından oluk oluk kan akarken, ‘Asil kısrak binicisini beğenmedi’ gibisinden satırlar yazmadık. Halkı kıyıma kışkırtmaktan sanık siyasal örgütleri kurtarabilmek için askeri savcılara, yargıçlara gözdağı vermek isteyen yazıları kaleme almadık. Sağcı, solcu, kim olurlarsa olsunlar, katillere, katil çetelerine karşı çıktık. Devlet bankalarından verilip de geri gelmeyen milyarlık kredileri,
işçinin alın terinden çalınıp sırtı kalın müteahhitlere peşkeş çekilen milyonları, gecekondu kirası karşılığı kapatılan benzin istasyonlarını yazdık; bunların her birini
belgeleyip ilgililerin önüne sürdük...İsterler ki susalım; isterler ki yazdıklarımızın
hiçbiri hele bu dönemde yazılmasın.
“...Evet, yazacağız, susmayacağız. Bütün yolsuzlukları, kaçakçılıkları, pislikleri, cinayetleri tek tek sergileyeceğiz. Kavgaysa, kavga... Hadi buyurun bakalım...”
(Cumhuriyet, 4 Şubat 1981)
Türkiye’nin bulunduğu bölge okyanus ötesindeki dostumuz için çok önemliydi.

Ortadoğu’daki petrol kaynaklarına bir bekçi gerekiyordu. Emperyalizmin ağzını sulandıran petrol kaynakları Müslüman ülkelerdeydi. Türkiye ise petrol damarlarının
üstünde olan, en uygun bekçi adayı idi; ama kendi petrolünü bile korumaktan aciz
durumdaydı.
Uğur Mumcu’dan üç yıl önce öldürülen Muammer Aksoy gibi aydınlar petrolün
millileştirilmesini savunuyor, devrimci gençlik ve aydınlar bu düşünceyi destekliyor,
okyanus ötesindeki Sam Amcayı dehşetli kızdırıyorlardı. Türkiye’de küçük Amerika
olmak ve büyük Amerika’dan aferin almak için kendi başını değil, ülkenin bağımsızlığını “süper güç”e sunanlar da boş durmuyor, ülke çıkarlarını savunanlar, solcu,
komünist suçlamasıyla kuzey komşumuz Sovyetler Birliği’nin ajanı olarak damgalanıyordu. Mumcu da bu tür suçlamalarla yüz yüzeydi; ancak suçlayanlar karar verememişti; Mumcu’nun hangi ülkenin ajanı olduğunda anlaşamamıştı.
Ülke, yüzlerce “faili meçhul” cinayet ayıbını sırtlanarak yolunu şaşırıyordu. Ermeni terörü de yurtdışındaki büyükelçileri, görevlileri vurmayı sürdürürken Uğur
Mumcu soruyordu; insanlar neden, nasıl silahlanıyor, parmak kadar çocuklar bunca
silahı nereden buluyordu?
Toplum, çete sözünü de sıkça duymaya başlamıştı. Kimdi, neydi bu çeteler, çeteciler? Arkalarında hangi güçler vardı? Mumcu, bulduğu her bilgi ve belgeyi titizlikle
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araştırarak sorulara yanıt buluyordu. İslamcı akım ve kurumlar, cumhuriyet karşıtı
düşünce ve eylemlerini yaygınlaştırmak için açıkça kavga ediyor, ülkenin doğu ve
güneydoğusunda Türk-Kürt düşmanlığı kızıştırılıyor, Alevi yurttaşlara yönelik saldırılar çoğalıyordu. ABD’nin başı çektiği batı, NATO üyesi olan Türkiye’deki üslerini
çoğaltarak, soğuk savaş döneminde sözümona dünyayı Sovyet tehlikesinden korumaya çalışıyordu. Türkiye, NATO ülkelerinin kadrolu bekçisiydi sanki. Emperyalistlere borcu boyunu aşan Türkiye sakalı kaptırmıştı bir kez, nerede patırtı çıksa, borcunu borçla kapatma kaygısıyla uslu uslu yolu tutuyordu. Azgelişmiş sıfatını, övgüymüş gibi kanıksayan ülkede, “paranın padişahlığı”na soyunanlar, dünyanın yeniden düzenlendiği yalanına inanıyorlardı.
Belleği sürekli boşaltılan bir ülkeydi Türkiye, ABD’nin azgelişmiş ülkelere yutturduğu acı lokmaları sindirmek için bulunduğu bölgede yaşanan her kargaşanın bedelini ödemek zorunda kalıyordu. Bir yandan da kendi içinde, kendi insanlarının savaşına ağlıyordu. Mumcu, acıları paylaşıyor; ama acının kaynağını da gösteriyordu:
“Terör her gün kan kusan silahlarıyla yürüyor, yürüyor ve can alıyor. Yetkililerin, yıllarca bozuk plak gibi, ‘kökünü kazıdık kazıyoruz, kaynağına indik iniyoruz’ yollu beylik demeçleriyle alay edercesine can alıyor, kan döküyor. Teröristler, uluslararası karanlık çetelerin ellerine verdikleri otomatik silahlarla saldırıyor,
terör, işçiyi, öğrenciyi, savcıyı, yargıcı, polisi, bekçiyi, askeri vurarak ve de bu terör kurbanlarının cesetleri üzerine basa basa bir iktidar boşluğu yaratmak istiyor...Terörizm, planlı, programlı bir cinayet çarkı olarak üzerimize yürüyor. Bu
plan, bu program, Türkiye’yi sonu ne olacağı belli olmayan bir iç savaşa, bir büyük kanlı kapışmaya sürüklüyor. Bunu anlamak, bunu görmek gerekiyor...
Bunun adı solculuk mu? Yoksul erlerin üstüne kurşun yağdıran, banka soyan
eşkıyalık mıdır solculuk? Böyleyse, yerin dibine batsın böyle solculuk! Bunun adı
milliyetçilik mi? Savcıları, yargıçları, üniversite öğretim üyelerini, emniyet müdürlerini öldüren, yurttaş kanı içen canavarlık mıdır milliyetçilik? Böyleyse, yerin
dibine batsın böyle milliyetçilik!” (Cumhuriyet, 7 Mart 1980)
Hem milliyetçi hem muhafazakâr, hem de mukaddesatçı olan siyasal iktidarlar,
manevi değerlere tutunarak, daha doğrusu, manevi değerleri babalarının malı sanarak, asla topluma hesap verme gereksinimi duymuyordu. Halkınsa, hesap sormaya ne
gücü ne soluğu vardı. Kimin ülkesini, kime pazarlıyorsunuz diye sorulmuyordu.
Mumu, ülkeyi pazarlayanların, bunu bir gün açık açık söyleyeceklerini çoktan görmüştü.
Türkiye, ABD’ye danışmadan elini kolunu oynatamaz duruma düşürülüyordu.
Kendi politikasını üretemez olan politikacılar, ABD’nin ağzına bakıyor, bağımsızlık,
ulusal onur düşünülmeden Dünya Bankasına el açılıyor; Mumcu iç ve dış siyasadaki
Gazeteciler Cemiyeti

1113

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Araştırmacı gazeteciliğin ustası: Uğur Mumcu

yanlışları da vurguluyordu:
“IMF, bu hafta yine geliyor. IMF, bu kez dokuz kişiyle geliyor. Ama IMF, acı
kahvemizi içmeye de gelmiyor. Turgut Özal‘ın karakaşına, kara gözüne âşık olduğu için de gelmiyor. Ya niye geliyor? ‘Bu pahalılık, bu zam yetmedi, yeni zamlar
yapın’ diye geliyor. ‘Paranızın değerini daha da düşürün’ diye geliyor. ‘Bir dolar
yüz lira olsun’ diye geliyor. Hem, bir yıllık ‘stand-by’ anlaşmalarıyla değil, orta
vadeli üç yıllık planlarla geliyor. İğneden ipliğe her şeyimizi ipotek etmek için geliyor.” (Cumhuriyet, 6 Nisan 1980)
70’lerde Ecevit hükümetini, “Bu hükümet IMF’ye teslim olmuştur” diye eleştiren
Demirel kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna otursa, ilk ziyaretçisi IMF oluyordu. Dün dündü nasılsa... Abdi İpekçi’nin öldürülmesiyle başlayan cinayetler durmuyor; terör halkı sindiriyordu:
“Abdi İpekçi, Ali İhsan Özgür, İlhan Darendelioğlu, Fedai Coşkuner‘den sonra, bir başka gazeteci, Ortadoğu gazetesi başyazarı İsmail Gerçeksöz de terör kurbanları arasına katıldı. ‘Terörün Allah belasını versin’ demek de akan bu kan selini durdurmuyor... Bütün bunlara karşın devlet, silah kaçakçılığı konusuna bile yeterince eğilemiyor. Ve emniyet örgütünün başına silah kaçakçılığı sanıklarıyla içlidışlı merkez valileri atanabiliyor ve de aynı sanıklarla eğlence yerlerinde dolaşan
valiler el üstünde tutulup büyük illerimize atanabiliyor... Terörü önlemek devletin
görevidir... Sen devletsin be, devlet!!.. Senin görevin katil çetelerini ve bunların
arkasındaki karanlık odakları bir bir ortaya çıkarıp gereken cezaları vermektir.
Devlet bunu yapamıyorsa devlet değildir. Basın, ayrım gözetmeden katil çetelerinin üstüne gitmiyorsa basın değildir. Ve insan, hangi görevde ve hangi siyasal eğilimde olursa olsun, bütün cinayetler karşısında aynı duyarlı tutumu takınmıyorsa,
insan değildir!..”(Cumhuriyet, 7 Nisan 1980)
Uğur Mumcu, toplumun belleğini ve vicdanını diri tutmak için zamanla yarışıyor;
ancak adı birtakım olaylara karışan ikiyüzlüler, onun yayımladığı belgelerdeki gerçekleri anmadan ve üstüne alınmadan, ona saldırmayı, onu suçlamayı yeğliyordu.
Mumcu arka arkaya çok önemli olan ama iktidarın, yargının yeterince önemsemediği
yazılarını sürdürüyordu:
“Yazar Ümit Kaftancıoğlu, ölümünden bir gece önce MHP Genel Başkanı
Türkeş‘in, ‘sağ terör yoktur’ diyen konuşmasını televizyondan izleyip belki de bu
konuda bir yazı yazmayı düşünüyordu. Evet, sağ terör yok! Onun için Abdi İpekçi
öldürüldü! Sağ terör yok; onun için Doğan Öz öldürüldü! Sağ terör yok; bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürüldü! Prof. Cavit Orhan Tütengil,
Prof. Ümit Doğanay, Prof. Fikret Ünsal bunun için öldürüldüler!.. Sağ terör yok;
herhalde Doçent Orhan Yavuz, Doçent Bedrettin Cömert, Doçent Necdet Bulut
bunun için öldürüldüler! Sağ terör yok; 7 TİP’li genç bu nedenle evlerinde boğaz1114
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landılar! Politika gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Özgür, Gani Bozarslan, bu
nedenle öldürüldü. İlerici öğretmen Talip Öztrak bunun için vuruldu! Ve ilerici işçiler, köylüler ve de devrimci öğrenciler birer birer bunun için öldürüldüler!..”
(Cumhuriyet, 15 Nisan 1980)
Mumcu’nun ve halkın özlemi “terörsüz özgürlük”tü, kimsenin ölmeyeceği, demokrasinin yaşama biçimi olacağı, adaletin herkesi kucaklayacağı, yolsuzlukların
hırsızlıkların hasıraltı edilmeyeceği bir düzen isteği, korkuyla birlikte büyüyordu.

Mumcu terör konusunda öylesine yoğunlaşmıştı ki artık onun köşesinde tarikatsiyaset-ticaret üçgeni ve bu üçgen içindeki karanlık kirli ilişkiler, bu ilişkilerin devlete uzanan yanı, bütün çıplaklığıyla sergileniyordu. Fincancı katırlarını ürküttüğü için
de Mumcu’ya70’li yıllardan beri süren tehditler sıklaşıyordu. CHP’nin iktidar ortağı
olduğu günlerde Mumcu’ya verilen korumaların MHP’li oluşu, ne onu ne sağduyulu
aydınları şaşırtıyordu. Kimin eli kimin cebinde, belli değildi.
Uğur Mumcu, kafasını karıştıran binlerce sorudan, birçoğunun yanıtını buluyor,
bildiği bulduğu her şeyi okurlarıyla paylaşıyordu.
“...Terörü kim destekliyor? Amerikan Gizli İstihbarat Servisi mi? Kontrgerilla
mı? Sovyet ajanları mı? Çin Komünist Partisi mi? Ermeni tacirler mi? Rum zenginleri mi? Bunları araştırıp tek tek ortaya koymak, öncelikle devletin görevidir.
Tabii, eğer devlet devletse... Biz kendi hesabımıza terör ile silah kaçakçılığının
ilişkisini saptayıp Türkiye’deki silah kaçakçılığının uyuşturucu madde karşılığı
yapıldığını, bu kirli takasa Avrupa başkentlerindeki mafya örgütlerinin karıştığını
ve bu örgütlerin devlet bürokrasisi içinde köprübaşlarını tuttuğunu, olay olay, belge belge açıkladık. Hiç kimse bu olayları yalanlayamadı, yayımlanan belgeleri çürütemedi... Dışarıda diplomatlarımız, temsilcilerimiz birer birer öldürülürken,
içerde, aydınlar, politikacılar, sendikacılar, gazeteciler, savcılar, yargıçlar, kurşundan geçirilmekte ve ‘son bağımsız Müslüman Türk Devleti’, bu olayları rahat koltuğundan göz ucuyla izlemektedir. Sonra da bir sürü laf: ‘kanı yerde kalmayacak’
falan filan! Kan yerde oluk oluk akıyor, sen neden söz ediyorsun efendi?!.. Önce
devleti ‘devlet’ yapmak!.. Bütün sorunlar buna bağlı...” (Cumhuriyet, 3 Ağustos
1980)
Bütün sorunları çözmesi gereken devlet, sıkıştıkça sıkıyönetim ya da olağanüstü
hal uygulamasına sarılıyordu. Türkiye, 1980 yazını fırın sıcaklığıyla yaşıyor, cinayetler sürüyor, kimileri CHP Genel Başkanı Ecevit ile Adalet Partisi Genel Başkanı
Demirel uzlaşırsa, beklenen darbenin erteleneceğini sanıyordu. Ama iki önder, değil
uzlaşmak, aynı kaldırımda yürümeye bile yanaşmıyor; darbe, sessiz sedasız değil,
davul zurna çalarak geliyordu. 12 Eylülün rengi anlaşıldıktan sonra devlet yine tüm
öfkesini solcu bellenenler üzerine yöneltiyor; terör, kendini unutturmuyordu.
12 Eylül hukuksuzluğu, 17 yaşındaki çocukları ipe çekerken yoksulluk derecesi
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artan halk suskunlaşıyordu. İşkence haberleri gazetelere yansıyor, ihbar-muhbir trafiğine takılıp işsiz aşsız kalanlar çoğalıyor, Türkiye’nin burnunun dibindeki Ortadoğu’da bombalar patlıyordu. Mumcu, onurlu ve sorumluluğunun bilincinde bir gazeteci olarak durmuyordu:
“Şu, on beş yirmi günün olayları bile dünyamızın uluslararası terörizmle nasıl
iç içe yaşadığını göstermektedir... Lübnan’da yeniden başlatılan iç savaşın boyutları, ülke sınırlarını aşacak gibidir...Uluslararası terörizm, çağımızın en yaygın ve
sürekli savaşlarından biri halini almıştır. Uluslararası terörizm, amacı, niteliği ve
boyutları ile ele alındığında çok karmaşık nedenlerle karşılaşmaktayız... Herhangi
bir yerel ya da ulusal sorun, kendiliğinden uluslararası nitelik ve önem kazanmaktadır. El Salvador El Salvadorlulara, Lübnan Lübnanlılara, Filistin Filistinlilere
özgü savaşlar olmaktan hemen çıkıyor ve her olay büyük askeri güçlerin yönettiği
dünya dengelerinde tartılıyor. Türkiye’de yaşadığımız terörü de böyle bir çerçeve
içine oturtmak gerekir. Bir ülkede, bir ayda seksen beş bin silah ele geçerse, bu
basit bir zabıta vakası olamaz. Peşin yargısız düşünelim; sağcısı solcusu, ilericisi
gericisi, askeri sivili, savcısı yargıcı, hep birlikte düşünelim: Ülkemize bir iç savaşa yetecek ölçüde silah sokanlar kimlerdir? Kimlerdir, bunların uluslararası alandaki siyasal destekçileri?” (Cumhuriyet, 18 Nisan 1981)
Mumcu’nun deyişiyle cumhuriyetimizi yeşil yılanlar kemiriyor, devletimiz NATO generallerinin emrine, ülkemiz IMF’nin ipoteğine giriyor, emperyalistler için
kapılar arkasına dek açılıyordu. PKK konusunu sıklıkla yazıyordu. Siyasiler, bu savaşa ad koymakta bile zorlanıyor, yüzlerce asker, yöre insanı ve PKK’lı ölüyordu.
Öte yandan İslami sermaye ve İslamcı örgütler akıl almaz bir hızla büyüyordu. Hem
PKK’nın hem de İslamcıların, Avrupa ülkelerini mesken tutması, Türkiye siyasetçilerini ilgilendirmiyordu. Yurtdışında güçlenen bir başka takım da kimi ülkücülerle
ilişkileri mahkeme tutanaklarına geçen mafya idi.
“Bizim araştırmalarımız, silah kaçakçılığı ile uyuşturucu madde kaçakçılığının
iç içe yürüdüğünü kanıtlamaktaydı. Ancak, gazeteci olarak bizlerin olanakları sınırlıydı ve elimizdeki kısıtlı olanaklarla birçok olay ve belgeyi gün ışığına çıkarmıştık. Bundan ötesi devlete kalıyordu ve bunun için de devletin ‘devlet’ olması
gerekiyordu.” (Cumhuriyet, 16 Eylül 1980)
Mumcu’nun köşesinden o günlerde Papa suikastının bütün ayrıntıları akıyordu.
Abdi İpekçi’yi öldürdüğü savıyla tutuklu olan, cezaevinden kaçırıldıktan sonra Papa’yı vuran Mehmet Ali Ağca adlı bir ülkücüyü mercek altına almıştı. Hem İpekçi
cinayetinin hem Papa suikastının açıklanması önemliydi; ama asıl önemsemesi gerekenler Mumcu’nun yayımladığı belgeleri görmezden geliyorlardı. Ülkede en sık duyulan ses, silahlardan gelendi. Mumcu Türkiye’ye silahların sosyalist bir ülke olan
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Bulgaristan yoluyla girdiğini, silah ve uyuşturucu kaçakçıları arasındaki bağı birtakım devlet görevlilerinin kurduğunu, bu kişilerin MİT’e ve CIA ile ilişkilerini açıklamaya başlıyor; ama belgelediği ilişkilerde adı geçenler yerine eleştiri ve saldırı okları Mumcu’ya yöneliyordu. Mumcu’nun ortaya çıkardığı Rabıta olayının, ülkenin
siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yitirdiğinin kanıtı olduğu değil, Mumcu’nun bu
defterleri niçin karıştırdığı tartışılıyordu.
Mumcu, adı belli subayların, numarası belli silahlarıyla adam öldürenleri yazıyordu. İçişleri, Adalet Bakanları yenilendikçe, Genelkurmay Başkanları değiştikçe
bıkmadan usanmadan yinelemişti belgelerini. Ama o, böylesi olaylara karışanların
yolunun, 1990’ların sonunda meclise dek uzanacağını göremeyecekti. Canını dişine
takmış, terörün dış kaynaklarını araştırıyordu. Yurtdışı ve içinden bulabildiği belgelerin işaret ettiği yerleri, olayları, kişileri izliyor, ülkenin güvenliğinden sorumlu
olanları da bilgilendirmeye çalışıyordu. Her girişimi sağır duvarlara çarpıyor, kendi
çevresindeki tehlike ağı büyüdükçe büyüyordu:
“Birkaç kez yazdık, bir kez daha yazıyoruz: Terör nedeniyle iç savaş eşiğine
gelmiş Türkiye, uluslararası terör konusunda uluslararası bir toplantı düzenlemeli,
Ermeni terörü ile beraber, silah kaçakçılığını ve sağ ve sol görüntülü terör olaylarını dünya kamuoyu önünde kanıtlı ve belgeli olarak tartışmalıdır. Yoksa genel
sözler ve beylik suçlamalarla ne 12 Eylül öncesi terör gereği gibi anlatılır, ne de
Ermeni terörünün ardındaki gerçek gözler önüne serilir. Türkiye bu olanağı bir an
önce kullanmalıdır.” (Cumhuriyet, 19 Ocak 1982)
Türkiye ne bu olanağı ne başkalarını, hiçbirini kullanamıyordu. Kullanmasına
izin verilmediği açıktı. Mumcu her kesime çağrı yapıyordu:
“....Bu yüzden, demokrasiye, çok partili hayata bağlıysak, hep beraber, terörün
nedenlerini tanımak ve kökünü kazımak için elbirliği yapmak zorundayız...Kişilerin, kurumların, daha yumuşak ilişkilerle diyalog kurmaları ve hoşgörü
ortamı içinde birbirlerini anlamaya çalışmaları, bugünün en önemli konusudur.
Geçmişin bunca kan ve gözyaşından, geleceğe kin tohumları değil, barış ve özgürlük çiçekleri ulaşsın istiyoruz...” (Cumhuriyet, 23 Mart 1982)
“...Teröristin Fransızı, İngilizi, İtalyanı, Arabı, Türkü, Ermenisi, Yahudisi,
sağcısı, solcusu olmaz. Ne gerekçe ile olursa olsun masum insanlara kurşun sıkan
terörist, insanlık düşmanıdır…” (Cumhuriyet, 24 Nisan 1982)
Mumcu falcı değil; gelişmeler doğru değerlendiren, araştıran, iktidar güdümünde
olmayan her gazetecinin de görebileceği gerçeklerdi yazdıkları. Türkiye yıllardır ne
tarihsel birikimini kullanabiliyor ne de demokrasinin önündeki engelleri kaldırabiliyordu. Oysa yakın tarihini şöyle bir anımsaması, Kuvacı ruhla silkinmesi, ulusal onuru ve bağımsızlığını koruması için yeterdi. Mumcu Atatürk’e, cumhuriyetin değerleGazeteciler Cemiyeti
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rine sahip çıkmakta geç kalınmaması için bütün toplumu uyarıyordu:
“...Yaşadığımız her gün Atatürk‘ün Türk ve dünya tarihindeki yeri daha iyi anlaşılmaktadır. Ve Atatürk her gün biraz daha büyümekte, biraz daha yücelmektedir. Ve günümüzde yaşadığımız her olay, onun büyüklüğünü biraz daha kanıtlamaktadır. Ulusallığı, devrimciliği, laikliği, devletçiliği, halkçılığı ve cumhuriyetçiliği ile Atatürk, günümüzde yaşanan her olayın ne olup ne olmadığını da bizlere
öğretmektedir...” (Cumhuriyet, 10 Kasım 1983)
“...Terörle, demokratik düzen içinde baş edemezsek, terörizmin bir taktiğine
de boyun eğmiş oluruz. Bu nedenle, partili-partisiz bütün yurttaşların terör ile demokratik düzen içinde nasıl savaşılacağı konusu üzerinde kafa yormaları gerekir
diye düşünüyoruz...” (22 Aralık 1983) “...Yasakçı rejimlerle özgürlükçü demokrasinin kavşak noktasındayız. Önümüzde daha nice sorun var. Bunları aşmak için
bir araya gelmek, elbirliği yapmak zorunludur. Özgürlükçü demokrasi ile yasakçı
rejimlerin kavşak noktasında herkese büyük sorumluluklar düşer ve bu sorumluluk ‘solda birlik’ bilinciyle gündeme gelir. Ne güzeldir bu türkü: Bu konuda bir
cilt kitap yazmaya ne gerek var? – Gelin canlar bir olalım...” (Cumhuriyet, 4 Kasım 1985)
Mumcu, topluma 2000’lerde eksiğini daha iyi göreceğimiz özgürlüğün olmazsa
olmaz olduğunu anlatmaya çalışıyordu:
“...Çağımız özgürlük çağıdır. Bu çağda, ülke olarak, devlet olarak, parti ve
yurttaş olarak bu özgürlük savaşımının neresindeyiz? Ne yapıyoruz? Ve ne yapacağız? Bu soruları kendi kendimize sormaz ve yanıtlarını da almazsak, o zaman,
yeniden yapılanmanın da liberalleşmenin de anlamlarını hiç değerlendiremeyiz...
Bu, kendi toplumumuza, kendi toplumumuzda yaşanan olaylara yabancılaşmanın
en acımasız ve en ilkel türüdür. Kendi ülkesinde olup bitenlere gözlerini ve kulaklarını kapayanların başka ülkelerdeki özgürlük kavgalarını destekler görünmeleri
günümüze uygun kişilikler sergiliyor. Evet, neredeydiniz o günlerde beyler? Nerelerde?” (Cumhuriyet, 22 Kasım 1989)
Uğur Mumcu, terörün sağı solu olmaz inancını hep korumuştu, çifte standart sergilediği tek satırı yoktu. Dinci kesimin de ayrılıkçılar gibi yurtdışında örgütlendiğini,
Türkiye’de kamuoyuna bütün ayrıntılarıyla aktarmıştı. Milli Görüş adı altında özellikle Almanya’da örgütlenen İslamcıların, laik cumhuriyeti yıkmak, Atatürk’ü karalamak için “ordu” kurmaya çalışan eski müftü Cemalettin Kaplan’ın neler yaptığının
ayrıntısını Mumcu’nun yazılarından öğreniyorduk. Yine Hizbullah adlı örgütün adını
ve kimliğini de Mumcu duyuruyordu okurlarına. Yurtdışında o denli çok bilgi ve
belge vardı ki, laik cumhuriyeti koruyacağına, Atatürk ilke ve “inkılapları”na bağlı
kalacağına ant içen yetkililer, okuma yazmayı unutmuş gibiydi.
Uğur Mumcu yurtdışında giderek büyüyen ve Türkiye’de görmezden gelinen
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hem dinci hem de ırkçı, ayrılıkçı örgütleri kimlerin “finanse” ettiğini, koruyup kolladığını da belgeliyordu. Bunlardan biri Rabıta olayı idi. 80’lerin ortasında açığa çıkarılan Rabıta olayı, aradan geçen üç beş yılda unutulmuştu sanki. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki din görevlilerine Suudi kökenli bir kurumun aylık vermesiyle
ulusal onur kavramının zedelenmediğini düşünen kafalar için hâlâ en büyük tehlike
soldu, solculardı. Mumcu’nun arkasına düştüğü yolsuzluk dosyalarının içinden aynı
adlar ya da birbiriyle ilişkili kişi ve kurumlar çıkıyordu. Adı geçen kişi ve kurumların
bir ayağı ya Suudi Arabistan ya da Almanya gibi ülkelerdeydi:
“12 Eylülde yönetime el koyan askerler, soruşturmaları terör eylemleri ile sınırlı tutup bu eylemleri yönlendirenleri yakalamaları gerekirken yapay siyasal davalarla ülkede faşizm rüzgârları estirdiler. Bununla da yetinmediler; kâr, faiz ve
rant gelirlerini arttırıp emek gelirlerini azaltan ekonomik modeli de silah zoruyla
uygulayarak bugünkü adaletsiz toplum düzeninin oluşumunda büyük roller oynadılar. İslamcı akımların gelişmesine de bilerek ya da bilmeyerek destek oldular.
Bugünkü düzenin temelinde ‘ekonomilerin ve siyasetin militarizasyonu’ olgusu
yatıyor. Bu gerçeği görmeden ne 12 Eylül anlaşılır ne de bugünler!(...) Bütün bu
olayları ve oluşumları, Ortadoğu olayları ile bağlantılı görmek, doğru, gerçekçi bir
yaklaşım olur. ABD, 1970’lerden bu yana Ortadoğu’nun karışacağını biliyor, Türkiye’ye de bu kargaşa içinde rol vermeyi planlıyordur
“...1974 yılından bu yana olayları somut olgular ve veriler ile yeniden değerlendirdiğimizde 12 Eylül, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile 1990 Ortadoğu bunalımı
ile bağlantılı bir planlı ve programlı olay gibi görünüyor.” (Cumhuriyet, 14 Eylül
1990)
Mumcu’nun sıklıkla yazdığı gibi petrol bölgesine bir bekçi gerekliydi, Ortadoğu
da Türkiye gibi hep emperyalist eliyle karıştırılan bir coğrafya idi. İkinci Dünya Savaşı yıllarının arkasından yavaş yavaş ekonomik bağımsızlığını yitiren Türkiye’nin
elinden, ulusal çıkarlarını tehlikeye düşürebilecek bütün olanakları alınıyordu. Türkiye’nin PKK ile savaşımında, PKK’ya Avrupa’da özgürlük tanıyanlar, 1990’ların
sonunda birden Abdullah Öcalan’ın yakalanması için katkıda bulunuyor, Türkiye’nin
önüne tahkim yasalarından, Kıbrıs sorununa değin onlarca açmaz sıralanıyor, Türkiye işçi ücretlerinden, buğday, pamuk fiyatlarının belirlenmesine, hortumlanıp içi boşalan bankalarına el konulmasına değin IMF’nin yönergeleri doğrultusunda hareket
etmeye zorlanıyordu. 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle, Türkiye, 2001’deki
ABD’nin Afganistan’ı bombalaması sırasındaki sıkıntıları yeniden yaşıyordu.
“...Türkiye’ye AT kapıları hep kapalıdır. Bu enflasyonla, bu çağdışı hukuk düzeni ile bu işsizlikle bizim AT’a adım atmamıza olanak yoktur. Doğu Blokundaki
değişmelerden sonra bu kapı büsbütün kapandı. Kapandı da bizimkiler olup bitenlerin henüz farkında değiller... Soğuk savaşta Türkiye, ‘NATO’nun ileri karakoGazeteciler Cemiyeti
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lu’olarak görev yaptı. Ortadoğu’da sıcak savaş çıkarken ABD Türkiye’ye yeni bir
‘ileri karakol’ görevi veriyor. Türkiye’yi petrol kuyuları ile AT kapılarında oyalayacaklar; bu arada ‘Arap Radikalizmi’nin de hedefi yapacaklar... Emperyalizmin
oyunu çok...” (Cumhuriyet, 11 Kasım 1990)
Azgelişmiş kalmaya mahkûm bir ülke, daha doğrusu emperyalizmin oyunlarını
zamanında göremeyen bir ülke, Mumcu’nun yazılarından da anladığımız gibi emperyalizmin yeni oyunlarını görse de yakasını kurtaramıyor, bile bile oyuna geliyordu:
“...Devlet, bütün bu olup bitenleri, tribünlerden seyrediyor. Soygun, gasp ve
cinayet gün geçtikçe çoğalıyor ve terör her gün biraz daha artıyor. Devlet, bu kanlı
gösterileri gözünün ucuyla izliyor. Tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi! İslami
Hareket adlı örgüt Aksoy’u da Üçok’u da öldürdüklerini açıklıyor. Bu örgütü kimler yönetiyor? Bu örgüt, bir komşu ülkeden mi yönetiliyor? Bu örgütün Almanya’da adamları ve silahlı militanları mı var? Kim bunlar?
“... Aksoy cinayeti susturucu takılmış bir silah ile işlendi... Çetin Emeç cinayetinde de susturucu kullanıldı. Cinayetlerde izlenen yöntem bu cinayetlerin profesyonel ellerce işlendiğini gösteriyor. Kimler uçlarına susturucu takılmış silah kullanır? Kimler bu tür bombaları yapabilir? Ve daha da önemlisi; kimler cinayetlerden sonra polisin giremeyeceği yerlere gizlenebilir? İslamcı terör örgütleri kimler?
Bunları kim kurmuş? Teröristlerin rahatça girip çıktıkları yabancı elçilikler var
mı? Türkiye’de son yıllarda öldürülen yabancılar kimler? Kimlerin Avrupa’da ve
özellikle Almanya’da bu tür örgütlerle ilişkileri var? Bunlara benzer cinayetler,
nerelerde, ne zaman ve kimler tarafından işlenmiş? Bu cinayetler önlenmezse;
yalnızca Prof. Aksoy gibi, Doç. Bahriye Üçok gibi, gazeteci Çetin Emeç gibi ve
Turan Dursun gibi Atatürkçü aydınlar değil demokrasinin kendisi de terör kurbanları arasına girecektir!” (Cumhuriyet, 9 Ekim 1990)
Uğur Mumcu“Öldürülürsün!” tehditlerine karşın, aydın cinayetlerinin arkasını

kazıyor, tüm olayları yurtiçi ve dışı bağlantılarıyla sergiliyordu.
“...Amerika, Ortadoğu’ya bir ‘yeni düzen’ getirmek istiyor. Bu yeni düzende
belli bir süreç sonunda, petrol kaynakları üzerinde ve kendi denetimi altında bir
‘Kürt devleti’ de kurdurmaya çalışıyor. 20. yüzyılın başındaki ulusçu akımlar, antiemperyalist doğrultudaydı. Bu yüzden bu akımlar devrimci, halkçı ve ilerici
özellikler taşırlardı. 20. yüzyılın sonundaki ulusçu akımlar da ‘dinin
politizasyonu’ ve ‘ekonomilerin militarizasyonu’ modeline hapsedilen Amerikancı
bir yapılanmaya doğru yol alıyorlar. Bu yadsınmaz olgu, etnik özelliklerin emperyalist siyasetler için kullanılacakları yeni bir dönem başlatıyor. 20. yüzyılın başında bütün ezilen ulusların ortak inanç ve amacı olan ‘ulusların kendi yazgılarını belirleme hakkı’ aynı yüzyılın sonunda büyük pazarlıklar sonunda Amerikalılarda
bırakılmış bir çokuluslu ihale midir?” (Cumhuriyet, 14 Mayıs 1991)
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Mumcu’nun sorduğu bu sorunun yanıtı, 1991’de belliydi; ama Türkiye’de her kesimin bu gerçeği görmesi için aradan birkaç on yıl daha geçmesi gerecekti. Mumcu’yu “komplo teoriler”i ürütmekle suçlayanlar, savlarına bıyık altından gülenler
2000’li yıllarda, ona hak verse de artık Mumcu yoktu. Ona göre, “...Terör ile savaşmak için önce terörü tanımak gerekir. Bu cinayetleri işleyenler kimler? Amaçları
nedir? Ne gibi yurt içi ve dışı bağlantıları var? Nerede ve nasıl örgütleniyorlar?..
Olayları, elden geldiğince soğukkanlı biçimde yorumlayıp uzun erimli demokratik
önlemler almanın zamanı geldi.” (Cumhuriyet, 25 Mayıs 1991)
Siyasi iktidarlar, Mumcu’nun bu önerisini önemser gibi yaparak gücünü ve çıkar
ilişkilerini koruma oyununu sürdürecekti. Mumcu’nun ele aldığı konular eksilmeden
gündemdeydi. İçişleri Bakanları bile işkencenin varlığın söylüyor, zam yağmuru sele
dönüşüyor, yolsuzluk dosyalarının kapağı açılır gibi yapılıyordu. Kişi ve kurum adları değişerek benzeri olumsuzluklar, ülkenin boynuna yazgı gibi asılmıştı:
“...Zam, zulüm, işkence... Hayali ihracat... Yolsuzluklar... Kaçakçıları affeden
yasalar... Sağ eylemcileri affetmeye dönük adaletsiz antiterör yasaları... Ve gülsuyu
kokulu Suudi bağlantıları... Ve zemzem kuyularına batırılmış pay ortaklığı senetleri... Ve her gün daha da yükselen terör... Ve bu siyasetin kitle tabanında yarattığı
tepkiler.
Bu koşullarda da sağ, sağın seçeneği olursa suç kimsede değil sosyal demokrat
kadrolardadır. Bu partilerin liderlerindedir. Eski ve yeni genel sekreterlerindedir;
parti meclisi üyelerindedir; parti üst yönetimlerindedir, tek tek, il ve ilçe başkanlarındadır ve milletvekillerindedir. Kimin olacak başka. Bu koşullarda ‘Anadolu aydınlarına’ görev düşüyor.... Ooof, of, of!..” (Cumhuriyet, 11 Haziran 1991)
Uğur Mumcu’nun çok eleştirilen savlarından biri de buydu. Onun önemsediği
Anadolu aydınını, “entel”i, patronu, bürokratı, herkes küçümsüyordu:
“Evet; çözüm, açık rejimdedir; çözüm, demokrasidedir. Çözüm; insan haklarının Edirne’den Ardahan’a kadar, her yerde tam, ayrımsız ve eksiksiz uygulanmasındadır. Türkçülüğün ya da Kürtçülüğün ön plana çıktığı siyasal ideolojiler, ister
istemez gerginlikler ve sorunlar doğururlar. Her şoven görüş, bir başka şovenizmin doğumuna yol açar.
Sağlıklı çözüm, etnik kökenlerin ‘ayrıcalık ya da baskı nedeni’ sayılmadığı
demokratik toplumlardadır.” (Cumhuriyet, 13 Haziran 1991)
Anavatan Partisi (ANAP) iktidarında Başbakan olan Özal dönemi de önceki sağ
iktidarların yanlışlarını katlıyordu. Mumcu’nun yazılarında sıklıkla adı geçen kişilerin siyasilerle ilişkisi ilginçti. Bunların bir kısmı siyasilerle yakınlaşarak yurtiçi ve
dışında birbirleriyle bağlantılı şirketler kurmuştu. Varsıllaşarak siyasete atılanların
yanı sıra siyaset sahnesinde varsıllaşanlar vardı. Her seçim dönemi birileri, arkasındaki destekle yer ve rol alıyor, ilişkiler zinciri genişliyordu. 1991 güzünde yapılacak
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genel seçim öncesi Adana, İzmir, Konya, Antalya illeri ve ilçelerini siyasilerle dolaşan Mumcu, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 11 erin şehit edilmesini, eski MİT Müsteşarı Adnan Ersöz’ün öldürülmesini, Atina’daki Basın Ataşesi Çetin Görgü’nün
ASALA’nın yeni kurbanı olmasını yazıyor, terör konusunda herkesi birlikte hareket
etmeye çağırıyordu. Ama akıllar seçime, mantıklar “ben”e kilitlenmişti.
20 Ekim 1991’de yapılan genel seçimden Doğru Yol Partisi (DYP), 178 milletvekiliyle birinci; ANAP, 115 milletvekili ile ikinci; Sosyal demokrat Halkçı Parti
(SHP), 88 milletvekili ile üçüncü parti olarak çıktı. Refah Partisi (RP), 62; Demokratik Sol Parti (DSP), 7 milletvekilliği kazanmış, Türkeş’in Milliyetçi Çalışma Partisi
meclise girememişti. Seçim ertesi PKK, 17 eri şehit ediyor; 6 Kasımdaki ant içme
töreninde SHP’nin listesinden meclise giren Halkın Emek Partisinden Leyla Zana,
“Bu yemini Anayasa baskısıyla okuyorum” dedikten sonra Kürtçe slogan atıyor ve
yaka paça kürsüden indiriliyordu. Seçim sonuçları hiçbir partiyi tek başına iktidar
yapmamıştı. Şimdi ne olacaktı? SHP ile DYP koalisyonu tartışılıyordu. Bu tartışma
Cumhuriyet’in içinde de büyümüştü.
Gazetenin 12 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal ile Mumcu’nun görüşleri, Türkiye’ye ve dünyaya nasıl bakılacağı konusunda ayrılıyordu. Ayrıca ayrışma
salt ikisi arasında değildi, gazete âdeta ikiye bölünmüştü.
Görüş ayrılıklarının demokrasi, insan hakları konusunda olduğu söyleniyordu;
ama böyle görünmüyordu. Uğur Mumcu gibi düşünenlerin şiddete başvurmamak
koşuluyla her görüşün örgütlü olarak temsil edilmesi isteğine Hasan Cemal ile onun
gibi düşünenler katılıyordu. Burada da bir ayrılık yok gibiydi. Ancak Mumcu gibi
düşünenlerin ekonomide devletçiliği savunması, görüş ayrılığını derinleştiriyordu.
Hasan Cemal, “siyasal liberalizmle ekonomik liberalizmin birbirinden kopuk olmaması” gerektiğini savunuyordu. Özal’ın ekonomik alanda Türkiye’yi dışarı açmasını
destekleyen Hasan Cemal ve onu destekleyenlerle Özal politikasını yanlış bulan
Uğurların arası açılmıştı. 6 Kasım 1991’de Cumhuriyet, birçok köşesi boşalmış olarak çıktı. Öteki gazeteler, Cumhuriyet’ten İlhan Selçuk, Ali Sirmen, Oktay Akbal,
Mustafa Ekmekçi ve Uğur Mumcu ile birlikte 80 kişinin ayrıldığını yazıyordu.
Gazetenin bir yayın kurulu vardı; bu kurulun yetkilerini eleştiren Hasan Cemal’le
İlhan Selçuk, Mumcu gibi yazarların görüşleri artık örtüşmez olmuştu. 3 Kasım 1991
Pazar günü 130 bine yakın satan gazete, 7 Kasım Perşembe günü 117 bine, 8 Kasımda 82 bine düşmüştü. Bundan sonra düşüş hızlanıyor, 24 Kasım 1991 günü 58 bine,
daha sonra da kırk binlere iniyordu. Mumcu ve arkadaşları şaşkınlık içindeydi; 20
Kasım’dan sonra gazetede, İslamcı ve ülkücü olduğu savlanan kuruluşların ilanları
çıkmaya başlamıştı. Düşüş, asıl buradaydı.
11 Kasımda içi boşalan Cumhuriyet’te ayrılanları suçlayan bir yazısı çıktı; yayın
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yönetmeni, Cumhuriyet’teki haberleri, yorumları “iç karartıcı” buluyordu. İnsan hakları ihlalleri, örgütlenme ve işkence haberleri iç karartıcıydı. Yolsuzluk belgeleri
açıklamak, “Olympos Dağındaki Yunan Tanrılarının gazabına uğramaktan farksız”dı. Ekonomik sorunlarda ise çalışanların özverisi, “işletme içinde sıfır faizli”
kaynaktı. Gazete her görüşten yazarı içine alıp yelpazesini genişletmeliydi. Haber
yelpazesinin içine neler girerdi? Haber olarak ne varsa, o girerdi. İslamcılar da girerdi, Turgut Özalşunu mu söyledi, HADEP’in başkanı bunu mu söyledi, bunlar da girerdi. Aynı zamanda düşünenlerin köşesinde, gazetenin sürekli yazarlarının dışında
başka görüşlerden insanların yazıları da yer alabilmeliydi... (Hasan Cemal’in bu düşü, 2000’lerde gerçek oldu; Cumhuriyet’e, Atatürk’e, devrimlere öteden beri karşı
olan yazarlar toplandı.)
Gazetenin bu duruma düşmesinin temel nedenlerinden biri, Nadir Nadi’nin ölümünden sonra “hisselerin bir başka kişiye devri ya da satışında öncelik ortaklara tanındığı için bazı ortakların şirket içindeki kendi sermaye paylarını büyütme arzusu”ydu ve bu “arzu” dengeleri bozmuştu. Geçmişte, paydaşlar arasında önde gelen
Emine Uşaklıgil’in, yönetim şemasında kendisinden üstte oturmasından rahatsız olan
ve Uşaklıgil’in “statüsü”nün değiştirilmesi için yayın kurulunda karar alınmasını
isteyen Hasan Cemal, Uşaklıgil ile iyi anlaşır olmuştu. Görüntü, Mumcu’nun hep
eleştirdiği sözde gazetecilikti.
Cumhuriyet’e uzak kalan Mumcu, bir süre Milliyet’te yine düşüncelerinden, araştırmalarından ödün vermeden yazmaya başlamıştı. Yazıları Türkiye’nin aynası olmuştu:
“...Devlet, öç almaz. Devletin polisi ‘kana kan, intikam’ diye gösteri yapmaz.
Cumhurbaşkanı da intikamdan söz etmez. Devlet, bu gibi olaylarda sanıkları elden
geldiğince sağ olarak yakalar ve yakalanan sanıkları açık duruşmalarla yargılar.
Devlet, mahkemeler aracılığı ile bu sanıklar arasında suçluyu suçsuzdan ayırarak
ceza verir. Suç ve ceza, ancak hukuk devletinin terazilerinde tartılır. Yargısız infaz
olmaz!
“...Hukuk devletini, ilkel kabilelerden ayıran en temel ölçülerden biri ve belki
de başlıcası, devletin hukuk kuralları içinde kalmasıdır. Devlet aygıtı, bir öç alma
aracı değildir. Bu ortam bir kez yaratıldı mı, artık bundan sonra neler olacağını kestirmek güçleşir. Bu ortamda ne devlet kalır ortada ne hukuk...” (Milliyet, 11 Şubat
1992)
Mumcu’nun çifte standart sergilediği tek yazısı yoktu; nesnel bakış açısını koruyarak, hukuka dayanarak öldürülen herkesin hakkını savunmuştu. Ona göre,
“...Asıl büyük yanlış, Kürtlerin kültürel kimlikleri ile PKK terörünün birbirine
karıştırılmasıdır. 21. yüzyıla yaklaştığımız yıllarda ve hele hele AGİK ve Paris
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Şartından sonra kimse Kürtlerin kültürel kimliğini yadsıyamaz. Böyle bir ortam ve
aşamada, olayları, yalnızca Türk-Kürt ikileminde görmek, olaylara yalnızca ve
yalnızca etnik sorunlar açısından bakmak ve PKK terörüne karşı çıkmamak en
büyük yanlış ve en büyük aymazlıktır.
Kürt sorunu, PKK teröründen, kesin ve yalın çizgilerle ayrılmalıdır. Bu çağda
olaylara yalnızca insan hakları açısından bakılır. Çağdaş hukuk devletinde, Türk,
Kürt, Zaza, Laz, Çerkes, Çeçen, Arnavut, Alevi, Sünni, Şafi, Azeri, Yahudi, Arap,
Ermeni gibi ayrımlara yer yoktur. Ölçü insandır; ölçü, insan haklarıdır. İnsan haklarının en başında geleni de yaşama hakkıdır. Bu hakkı; hem devlete, hem terör örgütlerine karşı aynı inançla savunamayanlar inandırıcı olamazlar.” (Milliyet, 21
Mart 1992)
Mumcu otuz yıllık yazarlık yaşamında şu düşüncesinden hiç caymamıştı:
“...Bugün, hiç kimse, şiddet yöntemlerini çözüm yolu olarak görmemelidir. Ne
PKK, ne Kürt aydınları, ne de güvenlik güçleri... İnsan hakları, herkes için geçerlidir. Hem yöre halkı için geçerlidir, hem güvenlik güçleri için. Kürt genci de bu
ülkenin yurttaşıdır, görev yapan subay da, asker de, polis de, jandarma da! ‘Şiddet, şiddeti doğurur, rüzgâr eken, fırtına biçer.’ Önemli olan, Kürt halkını Türk
halkına, Türk halkını da Kürt halkına düşman eden emperyalist siyaset ve bu siyasetin ardından yatan çıkarların bilinmesidir.” (Milliyet, 15 Nisan 1992)
PKK terörünün azdığı günlerde Mumcu, Kürt aydınlarını da uyarıyordu; iktidarı da. Turgut Özal’ın ara ara Türk-Kürt Federasyonundan söz etmesine, Kürtçe

TV yayını, eğitimi gibi boşlukta kalan sözlerine daha hoşgörülü yaklaşanlar, “karanlıkta ıslık çalıyor”du. Mumcu soruyordu:
“...İster misiniz, GAP televizyonunda Kürtçe yayın yapılmazsa, özel ‘Kürt televizyonunu’ Cumhurbaşkanımızın oğlu Ahmet Özal kursun? Baba, Anayasaya
göre ‘Türk birliğinin temsilcisi’dir, oğlu da bu yayınlarla ‘Kürt birliğini temsil
eder. Demokrasimiz nasıl olsa bir aile hukukuna indirgendi. Ne var bunda!” (Milliyet, 23 Nisan 1992)
2000’lerde AKP iktidarı Özal’ın bazı düşlerini gerçek kılacaktı. Mumcu, siyasilerin ortağı, kurucusu ya da ilişkisi olduğu şirketleri, vakıfları, bunların neyle
uğraştığını, kimin çıkarının kim tarafından korunduğunu bir bir belgeliyordu. Özal
ailesi, Demirel ailesi, örneğin Korkut Özal’ın Arap ülkeleriyle ilişkileri, Hacı Ali
Demirel’in yurtiçi ve dışı işleri, yeğenler, eski ve yeni bakanlar hakkında açılamayan
soruşturmalar, bürokratların göz yumduğu usulsüzlükler açığa çıkıyordu.
1992 Mayıs biterken Mumcu’ya eski gazetesinden hem iyi hem de kötü haberler geldi. Cumhuriyet’in kötü durumda olması üzücüydü; ama Hasan Cemal ve
arkadaşlarının gazeteden ayrılacak olması “iyi” haberdi. Gazetenin yönetimi değişince hemen İlhan Selçuk’u aradı. “Abi neler oluyor?”diye sordu. Selçuk, olup bitenleri
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anlatınca hiç düşünmeden, “Öyleyse benim de Cumhuriyet’e dönmem gerekir” dedi.
Milliyet’in sahibinin ısrarına, türlü maddi olanaklar önermesine karşın Cumhuriyet’e
dönme kararı aldı. 3 Mayıs sabahı Milliyet okurları bir “veda” yazısıyla karşılaştı.
7 Mayıs 1992’de Mumcu’nun Cumhuriyet’teki “Gözlem” köşesi yeniden
açıldı. Sevdiği iki alandan hiç kopmamıştı, hukuka ve kalemine yabancılaşmamış bir
gazeteci olarak Cumhuriyet’teki okurlarıyla buluştu. Ne ki ayrılanların kimisi dönmüyor, birçok zorluk onları bekliyordu. Tiraj kırk binlere düşmüştü; bu sayı kitap eki
verilen perşembe günleri biraz artıyordu; ama okurların çoğu Cumhuriyet’i bırakmıştı. Gazete, malı mülkü için hukuk savaşımı veriyordu; Mumcu bu hukuk savaşımını
Cumhuriyet’in kazandığını göremedi.
Mumcu, gerçekleri bütün topluma duyumsatabilmek için canını dişine takmış çalışıyordu. Devlet ona kendini koru diye silah vermişti; bir ara her birinin düşüncesi
Mumcu’yla çelişen koruma polis(ler)i vermişti; ama o sözün tam anlamıyla canını
dişine takmıştı; çevresindeki tehlike çemberi daralıyordu. Açtığı her dosya, açıkladığı her bilgi ona yönelik tehlikeleri büyütüyordu. Azgelişmişliğe itilen Türkiye’nin
yöneticileri ekonomik ve siyasal bağımsızlığımızı teslim ettikleri emperyalist güçlerin bir dediğini iki etmiyor, halk yeni bir masalla uyutuluyordu:
“Son yıllarda Ortadoğu dengeleri değişince ABD petrol kaynakları üzerindeki
gücünü korumak için Saddam‘ın Kuveyt’i işgalinden yararlanarak bölgede askeri
egemenlik kurdu... Serbest piyasa ekonomisi... ABD’nin tek süper güç olarak belirleyici rolü... Eski Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Türkiye’de kışkırtılan milliyetçilik ve şovenlik... Ve bu kışkırtma sonunda yaşanan silahlı çatışmalar... Kuzey
Irak’ta batı korumasındaki Kürtçülük ve kurulmasına çalışılan ‘embriyon Kürt
devleti’ ile Kemalizm ve cumhuriyet düşmanlığı! Bunlar rastlantı değil… Uluslararası dengeler de, dünya barışı da yeni dünya düzeni de bu...” (Cumhuriyet, 5
Ağustos 1992)
Mumcu da hem ülke için hem gazete için bütün sorunlara umar arıyordu. Türkiye’de yaşananlar yalnızca Türkiye’nin sorunu muydu?
“...Yaşanan bu olaylar, terörün ardında, emperyalist çıkarların yattığını gösteriyor... Olaylara bu açıdan bakılırsa, 12 Eylül öncesi terör olayları ile bugün yaşanan terör eylemlerinin Ortadoğu’da ABD egemenliğinin artmasına yaradığı çok
açık biçimde görülür. Bu eylemlerin hangi gerçekler ve amaçlarla yapıldıkları değil kime ve hangi çokuluslu çıkar düzenine yaradıkları önemlidir.” (Cumhuriyet,
16 Ağustos 1992)
Mumcu’nun birçok kez ısrarla yazdığı gibi, bulunduğumuz coğrafyada yaşanan
hiçbir şey rastlantı değildi.
“...Dünya, Amerika’nın yeni dünya düzeni içinde yeniden paylaşılıyor. Etnik
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kinler de bu amaçla derinleştirilip ideolojik renklere sokuluyor.” (Cumhuriyet, 27
Ağustos 1992)
Mumcu yıllarca İpekçi cinayetinin aydınlatılması için bulduğu tüm belgeleri, yurtiçi ve dışındaki belgelediği tüm ilişkileri yazmıştı. Ama yazdıklarını devlet ya oku-

muyor ya da okumaya korkuyordu? Mumcu, “Devlet korkar mı?” diye haykırıyordu;
ama yanıt alamıyordu:
“...Devletlerin iki türlü siyasetleri oluyor. Bu siyasetlerin biri açık olanı. Bu
açık siyasette bütün devletler, ırkçılığı ve terörizmi kınıyorlar. Gizli siyasetlerinde
ise terör örgütlerine destek olup bu örgütlere silah sağlanmasına göz yumup, terör
örgütlerinin saldırılarına da hoşgörü ile bakıyorlar. Irkçılık da iki türlü oluyor. Irkçılığın kaba ve ilkel görüntüsü ‘Neonazi’ örgütlerce yapılıyor. Bu açık ırkçılık...
Irkçılığın bir de gizlisi var. Bu da bazı ulusları küçük görmek, onları her olayda
dışlamak ve onlara karşı yapılan saldırıları görmezlikten gelme biçimleriyle dışa
vuruluyor…” (Cumhuriyet, 30 Kasım 1992)
Batılı dostlarımız da Türkiye’nin politikacıları gibi mi davranıyordu? Niçin?
“...12 Eylül öncesi Demirel’in, ‘Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz’ sözlerini ve bazı Marksistlerin ‘Bulgarlar kaçakçılık yapmaz’ saplantılarını anımsayın. Ve bugün ‘İslamcı terör olmaz’ bağnazlığı ile bir tek PKK eylemini kınamaya
yanaşmayan insan hakları anlayışını düşünün. Bunların hepsi aynı kapıya çıkmaz
mı? Bu gibi konularda net ve açık olmak, terörün her türlüsünü –devlet terörü, etnik terör, sağ terör, İslamcı terör- ayrım yapmadan kınamak ve suçlamak bir insanlık görevidir.” (Cumhuriyet, 18 Aralık 1992)
Uğur Mumcu yaşamı boyunca terörsüz özgürlük istemiş, bu isteğinin toplumda kök salması için canı pahasına savaşmış bir aydındı. Toplumun belleği olmakla kalmamış, toplumun hak ve özgürlükleri için kavgaya tutuşmuştu. Kiminle? Devletin bile çekindiği, içinden atamadığı karanlık güçlerle... “Kürt sorunu” üzerinde
yoğunlaşmıştı. Sorunu derinleştirmekte gerçekten aydınların, bilimcilerin suçu yok
muydu? Bilgisayarındaki Kürt Dosyası’nı açan gazeteci, akıllı bellenenlerin bile tehlikeyi görememesine hayıflanıyor, çok kızıyordu:
“Kürt sorununda bütün yollar Roma’ya değil, bütün yollar Kerkük’e ve
Musul’a ve Ankara’ya değil, bütün yollar Washington’a, Paris’e, Bonn’a ve Berlin’e çıkıyor.” (Cumhuriyet, 14 Kasım 1992)
90’ların basını çok ve dikkatle okunmak değil, “promosyon”la satış artırmak
derdindeydi; ülkenin her yeri, her kurumu sorunluydu ve kimi köşelerde “resmi ideoloji” tartışmaları yapılıyor; Mumcu “resmi ideoloji”yi savunmakla suçlanıyordu:
“Son yıllarda devletin bir resmi ideolojisi var mıdır? Varsa nedir bu ideoloji?
Bu ideoloji Atatürkçülük ya da Kemalizm ise kim belirliyor bu ideolojiyi? 12 Eylül, Atatürkçülüğün sahtesini resmi ideoloji yaptı. ANAP, bu dönemden güç ala1126
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rak, Türk-İslam sentezi ve serbest piyasa ekonomisini resmi ideoloji yaptı...Tarikat, ticaret ve siyaset, devletin resmi ideolojisinin üçayağını oluşturmuş;
serbest piyasa adı altında devlet destekli ayrıcalıklı şirketler, iktidar partisi ile iç
içe geçmişlerdir. Resmi görüş de ticari görüş de siyaset görüşü de budur...Atatürkçülük; bu görüşlerle kuşatılan devlete, bu görüşlerin sergilendiği yüksek tirajlı gazetelere ve 12 Eylülden bu yana devlet ile iç içe geçmiş bu ideolojiye
karşı savunulan bir inançtır.”
“Resmilik, devlete özgüdür... Devlete özgüdür ve arkalarına devleti alıp başka
düşüncelere söz ve örgütlenme hakkı tanımayanlara...” (Cumhuriyet, 5 Aralık
1992)
Kimi ünlü gazeteciler, ülkede ve dünyada olup bitenlere yabancılaşmış gibiydi;

iktidar yalakalığında yarışanlar vardı (2002’den sonra olduğu gibi). Mumcu, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın her gün Anayasayı çiğnediğini yazıyordu. Özal, Anayasa
Mahkemesi Yasasında belirtilen koşullara uymayan birini mahkeme üyeliğine atamıştı ve hukukçuların çoğu suskundu. Sorgulanması gereken çok şey vardı, “sosyal
hukuk” devleti neydi? Neredeydi? Mumcu korkusuzca soruyordu:
“Özal‘a ‘merhaba’ diyenin şansı açıldı. Bunlar, Özal’ın 1993 yılında görüşeceği eski solculara da örnek olmalıdır. Yıllarca solcu oldular da ne oldu? Başlarına
kuş mu kondu? İşte önlerinde bulunmaz fırsat... Önce Kemalizm’e sövsünler, Atatürk’ü aşağılasınlar, ‘2. cumhuriyetten söz etsinler, şansları açılır....Kürt sorunu
mu? ‘Kemalizmi reddetmeden Kürt sorunu çözülmez.’ Reçeteniz cebinizde hazırdır. Sivilleşme mi? ‘Özal başkanlık sistemini getirmeden Türkiye’de sivilleşme
olmaz’ dersiniz. Başkanlık sistemine karşı çıkanların hepsinin ‘statükocu’ ve tutucu olduklarını yazarsınız.
Özal, sizi çok beğenir. ‘Semra Hanımefendinin övgülerini hak edersiniz. Özal,
sizde bir ‘hikmet’ bulur ve belki Köşke bol aylıklı ‘başdanışman’ olarak atar ya da
sizi cicili bicili bir gazeteye köşe yazarı olarak yerleştirir. Ayda milyonlar kazanıp
‘yükselen değerler’e kavuşursunuz. Eski Marksistler, 1993 yılında ‘Özallaşın,
özelleşin, liberalleşin, küreselleşin, globalleşin...’ İnançlarınızdan başka kaybedeceğiniz hiçbir şey yoktur!” (Cumhuriyet, 2 Ocak 1993)
Yıllardır düşünceler gibi “kavramlar” da tepe taklak edilmişti.
“Türkiye’de son yıllarda birçok siyasal kavram, kendi özüne yabancılaştırılarak yozlaştırılıyor: Yozlaştırılan kavramların başında ‘tutuculuk’, ‘ilerici’ ve ‘gerici’ gibi kavramlar geliyor. Özal, başkanlık sistemi mi istiyor? Başkanlık sistemine karşı olanlar tutucudur! Kimler ilerici? Özal‘ın her dediğine evet diyenler...Enflasyon yalnızca paranın değerini düşürmedi, fikir namusunu da yok etti ve
ediyor...” (Cumhuriyet, 3 Ocak 1993)
“Fikir namusu”nu ayağa düşürenlerin ciddi bir takıntısı vardı. “Resmi tarih,
Gazeteciler Cemiyeti
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resmi tarih diye diye, ‘gayrı resmi’ olmaya çalışan boş gevezeliklere dayalı, ‘gayrı
ciddi’ ve yüzeysel bir tarih anlayışı ortaya çıkıyor” du. (Cumhuriyet, 4 Ocak 1993)
Özgür Gündem Mumcu’yla “Kürt masası şefi” diye alay ediyor, “Herkes maskesini çıkarsın, yoksa yüzlerindeki maskeleri biz yırtacağız. Biz yırtmasak bile Kürt

halkının dinamiği yırtacak” diyerek aba altından sopa gösteriyordu. Uğur Mumcu, 8
Ocaktaki yazısına bir ek yaptı. Dincilerin yayın organlarında da sık sık adı geçiyordu, kinle öfkeyle anılıyordu. Gazetecinin bilgisizlere, bilgiçlik taslayanlara tahammülü yoktu. Bir gün bile ilkeleriyle ters düşen adım atmamıştı, ne Kürt sorunu gibi
“narin” bir konuya ne halkın yaşam kavgasına, hiçbirine tepeden bakarak yaklaşmamıştı. 1970’li yıllardan başlayarak yalnızca gerçekleri çarpıtanlara, cumhuriyet düşmanlarına, yolsuzluğa karışanlara, ikiyüzlülere, “eyyamcı”lara alaycı, öfkeli bir dille
seslenmişti.
1962-93 arasında neler görmüş, kimlerle tartışmış, kaç kez yazmıştı? Gazetecilik
yaşamında ektiği düşünce tohumlarının meyvesini almaya başlamıştı. Halk ona
inanmıştı. Yazdıklarını doğru bulmayanlarla mahkemelerde hesaplaşmış, düşüncelerini yargı önünde de kanıtlamıştı. Asıl düşünülmesi gereken buydu; bunca savaşım,
bunca yolsuzluk belgesi, adliye dolaplarında tozlanacak mıydı? Karamsar değildi.
Karamsar olmayışı, gülmecenin gücünü yakalamasından belliydi. Çetin Altan ve
oğulları Ahmet-Mehmet Altan’la, Mehmet Barlas’la polemik yazıları hem gazeteciliğin hem gülmecenin çarpıcı belgeleriydi. Özellikle Büyüklerimiz, Liberal Çiftlik ve
Söz Meclis’ten İçeri adlı yapıtları, Sakıncalı Piyade gibi gülmece yüklüydü. Köşe
yazılarının pek çoğunda gülümsetip güldürmesi, okura “ağlanacak halimizi” çarçabuk kavratan, onun deyişiyle “gözyaşından kahkahayı süzen” bir ustalıktı. Bu ustalığın kökeninde yatan kuşkusuz, onun renkli kişiliğini besleyen birikimiydi. Dile egemenlik, varsıl bir bellek, konuşurken de yazarken de sözcüklerle oynamasını sağlıyordu. Karşılıklı konuşanlar onun, arka arka patlattığı esprileri izlemekte, karşılık
vermekte epeyce zorlanıyordu.
Söz Meclis’ten İçeride adlı yapıtta, “Gülerek Vatana”nasıl“İhanet” edildiğini
okuyan, “vatana ihanet” suçuna istemeden katılıyordu.Liberal Çiftlik ile Büyüklerimiz adlı yapıtları da “kara mizah” örnekleriyle doluydu. Hukukun üstünlüğü ilkesinin bilinçle sulandırıldığı bir ülkede gülmek, haksızlıklara tepkiydi. Otuz yıl sonra
bunları sıklıkla düşünür olmuştu.
“Ekonomimiz alaturka, liberalizmimiz arabesk, sermayemiz nazlı, işadamlarımız narindir. Ekonomide serbest, siyasette grekoromen güreşiriz. Ama hep tuş
oluruz. Uçan kuşa borcumuz var, uçmayana hıncımız... Devrim yasak, evrim sakıncalı, döneklik yararlıdır azgelişmiş demokrasimizde... ‘Güleriz ağlanacak halimize’ derler ya, ağlanacak halimize biraz da gülmek istedim. Ne yapayım!”
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Basın ve akreditasyon
Yıldız Yazıcıoğlu

A

kreditasyon adı altında bazı medya kuruluşlarını temsil eden gazetecilerin
önemli kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerinin engellenmesi uygulaması
yaygın biçimde sürdürülüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktaki uygulamaların basın özgürlüğü ihlali olarak nitelenebilecek boyutlara ulaştığı söylenebilir.
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkta başlatılan akreditasyon,özel sektör, sendika ve meslek örgütleri toplantılarını da kapsar hale geldi. AKP yönetimi
TBMM’de de akreditasyon uygulamasını yürürlüğe sokmaya çalışıyor.
Geçmişe baktığımızda Ankara gazeteciliğinde, resmi kurum ve kuruluşlar açısından akreditasyon için tek koşul Sarı Basın Kartı sahipliği idi. Bu bakımdan hangi
kurum veya etkinlik izlenecekse Sarı Basın Kartı sahibi olunması ve ilgili medya
kuruluşunca hazırlanmış görev yazısı bulunması yeterliydi. Bu uygulama 12 Eylül’den sonra değişime uğradı.
Askeri akreditasyon
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte gazeteciler de tutuklanmalardan, işkencelerden, yargılamalardan paylarına düşeni aldı.1 Yasal mevzuat gazeteciler aleyhine
değiştirildi. Ardından Olağanüstü Hal Bölgesi, Terörle Mücadele Yasası gibi uygulama ve yasal mevzuat ile basın özgürlüğü tartışılır hale geldi.Bunlar yetmedi, Genelkurmay Başkanlığı, askeri etkinliklere, basın bilgilendirme toplantıları ile tatbikatlara katılım için Sarı Basın Kartı dışında “akredite basın listesi” uygulamasıyla bazı
medya kuruluşlarını dışarıda bıraktı. Zaman Gazetesi, yıllarca Genelkurmay Başkanlığı’nın bir anlamda yasaklılar listesinde yani akredite basın listesi dışındaki kuruluşlardan birisiydi.
Medya kuruluşu akredite olmasına karşın o kuruluştaki bazı gazetecilere akreditasyon iptali örnekleri de yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı, eğer TSK ile ilgili herhangi bir haberi sakıncalı görüldüyse ilgili gazeteci için ismen yasaklama kararı alabiliyordu. Örneğin Milliyet her dönem Genelkurmay’ın akredite ettiği bir gazete olmasına rağmen,savunma ihaleleriyle ilgili haberleri nedeniyle dönemsel olarak sa1

1980 darbesi sonrasında yaşananların kısa anlatımı için bkz. Hıfzı Topuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, s.139-152.
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vunma muhabiri yasaklı idi ve Genelkurmay’ın etkinliklerini izleyemezdi. Benzer
şekilde Vatan’ın bir dönem savunma muhabirliği görevindeki meslektaşımız da Genelkurmay’ın akreditasyon engeline takılmıştı.
Sivil Akreditasyon..
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı izleyecek gazeteciler için bir akreditasyon uygulaması vardı; Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirlerinin örgütlenmesi de
bir bakıma bu nedenle doğdu. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı takip edebilmek için mutlak bir akreditasyon koşulu yoktu ve Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler her iki kurumu rahatlıkla izleyebiliyordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında haber takibi içinse Sarı Basın Kartı sahibi ve görev yazısıyla akredite şekilde Parlamento Muhabiri Kartı almak
mümkün olmakla birlikte buradaki akreditasyon gazeteciler için yasaklama amaçlı
henüz kullanılmıyor. TBMM’nin kapısı halen akredite olmasa da Sarı Basın Kartı
sahibi tümü gazetecilere açık bulunuyor. Ancak TBMM’deki akreditasyon ile Parlamento Muhabiri Kartı sahibi gazeteciler açısından TBMM Personeli gibi giriş-çıkış
yapabilme, araç kartı ile kampus içerisindeki otoparktan faydalanma ve en önemlisi
iktidar ve muhalefet vekillerine ayrılmış kulis alanlarına girebilme avantajları söz
konusu. Son dönemde AKP iktidarı, TBMM’yi takip etmekle görevli gazeteciler açısından akreditasyon avantajlarını ortadan kaldırma veya yeni engellemeler yaratma
arayışında görünüyor.
Bugünkü Türkiye’de ise Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, ulusal veya uluslararası nitelikte olmalarına rağmen bir takım medya kuruluşları açısından yasaklama
anlamında akredite basın listesi uyguluyor.
Türkiye, sivil akreditasyon ile nasıl tanıştı?
AKP iktidarıyla birlikte ‘sivil akreditasyon’ uygulaması, ilk kez Başbakanlıkta
hayata geçirildi. Başbakanlıkta 2005 yılında Ulusal TV örneğinde medya kuruluşları,
yasaklı listesine alındı. Konu o dönemde geçiştirildi ancak AKP, ‘marjinal’ olarak
gördüğü medya kuruluşlarına Başbakanlıkta akreditasyon engelini getirdi. ‘Sarı Basın Kartı’ sahipliği ile ulusal nitelikli medya kuruluşu koşulları yetersiz kabul edildi.
2008 yılında Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Vatan gazeteleri ile Star Televizyonu
açısından akreditasyon krizi ortaya çıktı. AKP medya kuruluşlarından değil ancak o
kuruluşlarda Başbakanlık muhabiri olarak görev yapan muhabirlerden rahatsız oldu.
Söz konusu medya kuruluşlarına Başbakanlığı izlemek üzere yeniden isim bildirmeleri gerektiği o dönemki Başbakanlık Basın Müşaviri Akif Beki tarafından iletildi. O
isimler arasında AKP’yi kuruluşundan beri izlemiş hatta Milli Görüş çizgisini takip
etmiş muhabirler Turan Yılmaz, Abdullah Karakuş ve Veli Toprak da vardı. 12 Ka1130
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sım 2008’de Akif Beki imzasıyla Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu muhabirler için ‘yalan-yanlış haberler yapmak’ suçlaması gerekçe gösterildi.
Hürriyet2, Beki’nin talebi üzerine Başbakanlığı izleyen Turan Yılmaz ve Hasan
Tüfekçinin görev yerlerini değiştirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olurken,
bu görevi yürüten muhabir ise Başbakanlığa kaydırıldı.
Milliyet ise, o dönemki Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in kaleme aldığı
başyazıyla Başbakanlığa karşı direniş ilan etti. Ergin, Başbakanlığın akreditasyon
uygulamasına karşı dava süreci başlatırken, Başbakanlık için Abdullah Karakuş dışında bir başka ismi de görevlendirmedi. 3Bu arada Başbakanlığın Sarı Basın Kartı
sahibi yedi muhabire engel çıkartırken, bu koşulu yerine getirmediği halde TRT’den
beş kişiyi akredite ettiği de ortaya çıktı.4
AKP, o dönem Başbakanlık Muhabiri Kartı ile akreditasyon uygulamasını ilk kez
Başbakanlık dışında da hayata geçirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlık dışındaki etkinliklerinde koruma ekibine talimat verildi ve akredite basın listesi dışında Sarı Basın Kartı sahibi olsa dahi liste dışı gazetecilere izleme yasağı başlatıldı. Bu durumu, Milliyet, Bilkent Oteli’nde 27 Kasım 2008’de AKP Kadın Kolları’nın düzenlediği ve açılışını Başbakan Erdoğan’ın yaptığı bir kongre vesilesiyle
yaşanan engellemeyi ertesi gün manşet haberine taşıyarak kamuoyuna duyurdu. O
gün ilk kez Erdoğan, Başbakanlıktaki akreditasyon ile ilgili konuştu ve “Muhabirler
yalan yanlış haber yapıyorsa akreditasyonları iptal edilebilir. O medya organı veya
grubu bir başkasını göndersin. Yalan yanlış haber yapanlarla biz yola devam etmeyiz’’ dedi.5
2008 yılı itibariyle Erdoğan’ın ‘gazeteci’ tanımındaki ifade ‘yol arkadaşlığı’ idi.
Dolayısıyla da Erdoğan veya AKP açısından iyi arkadaş değilseniz öyle görünüyor ki
‘akreditasyon’ engel olarak karşınıza çıkacaktı.
Ertesi gün yani 28 Kasım 2008 tarihli Akif Beki imzalı Başbakanlık açıklamasında ise,“Başbakanlık binası dışındaki etkinliklerde akreditasyon uygulaması, Basın
Konseyi’nin de daha önce önerdiği ve ilgili duyurularımızda şeffaf bir şekilde ilan
edilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir” denildi. Başbakanlık, böylece
2
O dönem Hürriyet’in Başbakanlık ile uzlaşma yolunu tercih etmiş Ankara Temsilcisi’nin bugün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu olduğunu anımsatalım.
3
16 Mayıs 2009 tarihli Milliyet’te yer alan haberde, yargı yoluyla Abdullah Karakuş’un yeniden Başbakanlık Muhabiri
Kartı almaya hak kazandığı anlatıldı. Bugün Karakuş, Milliyet’in Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olarak halen Erdoğan’ı takip
etmektedir.
4
Milliyet’te ‘Yine şaşırtan akreditasyon’ başlığıyla 15 Kasım 2008’de yayınlanan haberde, TRT’ye yapılan ayrıcalıkla ilgili
ayrıntılara yer verildi. Başbakanlık’ın aksine TBMM’nin Sarı Basın Kartı sahibi olmayan TRT muhabirlerine akreditasyon
vermediği bilgisi de haberde paylaşıldı.
5
Milliyet muhabiri ve Sarı Basın Kartı sahibi olmama rağmen bu toplantıyı izlememe izin verilmemişti. Bir AKP milletvekilinin aracılığı salona girip toplantıyı izledikten sonra Erdoğan’a “Yıllardır sizi takip eden muhabirlerin Başbakanlığa akreditasyonları iptal edildi. Bu konudaki görüşünüz nedir?” sorusunu yönelttim. Yanıt ertesi gün Başbakanlık’tan Akif Beki imzasıyla yapılan yazılı açıklamada verildi: Benim toplantıyı izlediğim ve hatta Erdoğan’a soru sorduğum belirtiliyordu. O güne değin
Erdoğan’a yaklaşık bir aydır uygulanmasına rağmen akreditasyon yasağı ile ilgili soru sorulamıyordu.
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ilginç bir şekilde basın özgürlüğü tarafında olması gerekli bir meslek kuruluşunu
yani Basın Konseyi’ni hayata geçirdiği akreditasyon engeline gerekçe gösteriyordu.
Yargı, ‘akreditasyon, caydırıcı etki yapar’ dedi ama...
2009 yılında da Başbakanlıkta akreditasyon uygulaması kaynaklı tartışma devam
etti. Ankara 9. İdare Mahkemesi, Nisan ayında Karakuş’un açtığı davada ‘gazeteci
haklı’ kararı verdi. Mahkeme, Başbakanlığın iddiası aksine söz konusu haberlerde
yalan suçlamasına dayanak teşkil edecek unsur tespit edilmediğini ve akreditasyon
ile gazeteciler açısından haber yapma iradelerinde caydırıcılık etkisi yaratıldığına
hükmetti. Başbakanlığın itirazı Mayıs ayında Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilince bu karar kesinlik kazandı.
Başbakanlıkta gazeteciler üzerine akreditasyon uygulamasıyla o caydırıcı etkide
rol alan Basın Danışmanı Akif Beki 6 Haziran 2009’da görevinden ayrıldı. Ancak
Erdoğan’a en yakın isimlerden birisi olarak anılan Beki’nin Başbakanlıktan ayrılışı
sonrasında muhabirlerine akreditasyon yasağı getirdiği Doğan Medya Grubu’nda
Şubat 2009’da yazarlığa başladı. O dönem Milliyet’in de bünyesinde yer aldığı Doğan Medya Grubu’nda Beki, Radikal’de köşe yazarı idi.6Radikal’in kapanması ardından Hürriyet’te köşe yazarlığına devam etti ve son olarak 10 Ağustos 2017 tarihli
yazısıyla gazetesine veda ettiğini duyurdu. Beki’nin son dönem yazılarında AKP’ye
eleştirel yaklaşması nedeniyle Doğan Medya Grubu’nca gözden çıkarıldığı medya
sitelerine yansıdı.
Akif Beki Başbakanlıktan gitti ama akreditasyon uygulaması sürdü. Milliyet’in
medya sektöründen çok az destek gördüğü akreditasyon direnişi, yargıda başarıya
ulaştı ancak Başbakanlık Muhabiri kartı taşımak için yol arkadaşlığı gerektiği artık
biliniyordu. Medya kuruluşları da istisnalar haricinde Başbakanlık Muhabiri olarak
görevlendirdikleri gazeteciler açısından 2008’deki kriz ile birlikte arkasında durma,
direnme gibi tavır almayacaklarını göstermişti. Böylece Başbakanlıkta yapılacak haberler ve hatta Erdoğan’a sorulacak sorular konusunda dikkat atmosferi hâkimiyeti
başladığını söylememiz iddia olmayacaktır.
Basın özgürlüğü tüketicisi canavar: Akreditasyon
Başbakanlığın 2008 yılı sonrasında Ulusal TV, Evrensel, Sözcü, Birgen gibi
sol yelpazedeki medya kuruluşlarından gazeteciler tarafından izlenememesi artık
Ankara’da alışkanlığa dönüşmüştü. Ancak ‘akreditasyon’ artık basın özgürlüğü-

nü tükettikçe büyüyen bir canavar misali dur durak bilmiyordu.
6
Radikalve Milliyet’in mutfağındaki isimlerden Tuğrul Eryılmaz, Haziran 2014’te T24 haber sitesinde yayınlanan söyleşinde Akif Beki’nin köşe yazarlığı için ‘Radikal’de ne işi vardı’ derken Başbakanlık Basın Danışmanı iken yazar yapılmasına
tepki gösteriyor.
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Başbakanlıktaki akreditasyon engeli, AKP’nin parti etkinliklerinde de uygulanıyordu. Kendi siyasi tanımlamasıyla ‘Türkiye partisi’ iddiasındaki AKP, 30 Eylül
2012’de Türkiye basın tarihindeki en köklü yayın kuruluşlarından Cumhuriyet Gazetesi’ni yasaklı listesine aldığı açıkça ilan ediyordu. AKP 4. Olağan Kongresi’nde
Cumhuriyet’in o dönemki Ankara Temsilcisi’nin sadece kongreyi izlemesi değil salonda Habertürk TV’nin yayınına yorumcu olarak katılması da doğrudan AKP Sözcüsü ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in talimatıyla
engelleniyordu.7Ertesi gün Cumhuriyet’te yayınlanan bildiride, “Cumhuriyet Gazetesi, iktidar partisi AKP’nin kongresine alınmadı. Bu olay göstermiştir ki, siyasi partileri, demokratik bir toplumda anayasal ve yasal bir kurum değil de, babalarının malı,
çiftliği olarak gören zihniyet sahipleri artık anayasa ve yasaları da açıkça çiğniyor”
denildi.8Cumhuriyet’in yanı sıra Aydınlık, Sözcü, Evrensel, Birgün, Yeniçağ ve Gözcü gazeteleri akreditasyon yasaklısıydı. Ancak AKP tepkiler karşısında açıklama
gereği dahi duymuyordu.
Başbakanlığın basına ilişkin akreditasyon koşulları, kâğıt üzerinde belliydi ancak
uygulamada iktidar partisi AKP’nin isteğine bağlıydı. Gazeteler için ‘ulusal nitelikte
yayın’ denilmesine karşın yukarıda sıraladığımız yazılı medya kuruluşları yasaklı
listesinde yer alıyordu.
Başbakanlığın akreditasyon engeli yaratmak için televizyon kuruluşları söz konusu olduğunda ise gerekçesi, ‘ulusal nitelikte karasal yayıncılık’ olarak açıklanıyordu.
Çağımızda internet vasıtasıyla izleyici talep ettiğinde küresel olarak erişilebilir olan
yayıncılık teknolojisi dikkate alınmamış, güncellenmemiş yönetmelik gerekçe gösterilerek ‘karasal yayıncılık’ yapmadığı gerekçesiyle ulusal nitelikte ancak muhalif
görülmesi nedeniyle Artı1 TV9 gibi bazı TV kuruluşları da Başbakanlığa akredite
edilmedi. Hükümete yakın medya grupları bünyesinde ancak ‘karasal yayıncılık’
şartını karşılamadığı halde bazı TV kuruluşları ise Başbakanlığa akredite edildi. 10
Kapsam genişliyor
Aralık 2013’te kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarıyla birlikte Erdoğan’ın
‘paralel yapı’ ilan ettiği Fethullah Gülen Cemaati’nin “AKP düşmanı” olarak kabulü,
akreditasyon kavramını kapsamını daha genişletti. Fethullah Gülen Cemaati bağlantılı olduğu gerekçesiyle pek çok medya kuruluşu da Başbakanlıkta yasaklı hale geldi.
7

http://haber.sol.org.tr/medya/huseyin-celikten-haber-turk-tvye-cakirozer-tehdidi-haberi-60244
Hikmet Çetinkaya Cumhuriyet’teki 30 Eylül 2012 tarihli köşe yazısında, AKP’nin akreditasyon uygulamasını eleştiriyordu. http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/373300/Cumhuriyet__8217_e_Yasak_Kardesim_..__.html
9
Can Dündar’ın Canlı Gaste adıyla ana haber bültenini hazırladığı dönemdeki Artı1 TV’de Murat Sabuncu’nun Ankara
Temsilcisi olduğu Ankara büro tarafından Başbakanlık’a akreditasyon başvurusu yapıldı ancak karasal yayıncılık gerekçesiyle
ret yanıtı alındı.
10
Örneğin, TMSF bünyesindeki 360 TV (SKY TV) sadece Marmara Bölgesi’nde karasal yayıncılık imkanına sahip görünmek ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’ta akredite idi.
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Cihan Haber Ajansı, Zaman, Samanyolu TV gibi kuruluşlara akreditasyon süreci
başlatıldı. Sadece Başbakanlıkta değil Erdoğan’ın bulunduğu her yerde artık söz konusu medya kuruluşlarında görevli gazetecilere koruma polisi müdahalesiyle yasaklama uygulandı.
Akif Beki’nin danışman olduğu dönemde akreditasyon uygulaması için Başbakanlık yazılı açıklama yapma gereği duyuyordu. Ancak sonraki dönemde Başbakanlık Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’tan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.
Göktaş, 28 Ağustos 2014’te Erdoğan’ın göreve başlamasıyla Cumhurbaşkanlığı Basın danışmanlığını üstlendiğinde de içerisinden geldiği gazetecilik mesleği mensuplarına, akreditasyon engeli konusunda herhangi bir yazılı açıklama veya bildirimde
bulunma gereği duymadı.
Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı’nı Davutoğlu’na bıraktığı 27 Ağustos
2014’teki AKP 1. Olağanüstü Kongresi’nde de akreditasyon uygulandı. Yeni Çag,
Evrensel, Sözcü ve Aydınlık ile Halk TV ve Ulusal Kanal’a kongreyi izleme olanağı
verilmedi. Gülen bağlantılı Bugün TV, Samanyolu Haber, Kanaltürk TV, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı kongreye davet edilmediler.
Ahmet Davutoğlu’nun Ağustos 2014’te başbakan olmasından sonra medya sektöründe kısa süreli umutlanma yaşandı. Dışişleri Bakanlığı’nda Başbakanlıktaki şekilde akreditasyon uygulaması keyfi nitelikte değildi ve Davutoğlu’nun yasaktan yana
olmayacağı beklentisi söz konusuydu. Ancak Ankara gazeteciliğinde bahar atmosferi
kısa sürdü. İlk günlerde Başbakan’ın programları hakkında bilgilendirme amacıyla
oluşturulmuş Başbakanlık Muhabirleri e-posta grubunda yer alabilmiş Cemaat veya
muhalif ki artık AKP’nin bakışıyla hepsi düşman gazeteciler Başbakanlıkta yeniden
akreditasyon yasağıyla karşı karşıya kaldı. Akredite edilmeyeceği gerekçesiyle söz
konusu gazeteciler, duyuru amaçlı e-posta grubundan da çıkarıldılar. Başbakanlık
Basın Müşavirliği’nden sözlü olarak Cumhurbaşkanlığı’nın (dolayısıyla Başbakanlığı döneminde sivil akreditasyon uygulayan Erdoğan’ın) akreditasyon listesini uygulama kararı alındığı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı’nda Gül gitti, akreditasyon geldi
Cumhurbaşkanlığı’ndaki tablo ise, 28 Ağustos 2014 sonrası değişti. Abdullah Gül
döneminde Cumhurbaşkanlığı’nı, Sarı Basın Kartı sahibi ve ulusal nitelikteki basın
kuruluşunda görev yapılması kaydıyla medya kuruluşları izleyebiliyordu. Özetle,
Ankara gazeteciliğindeki geleneksel durum korunuyordu. Ayrıca Gül’ün döneminde,
Türkiye’de yasal alt yapısı halen sıkıntılı olan internet medyası mensupları da Sarı
Basın Kartı’na sahip olmak koşuluyla Cumhurbaşkanlığı programlarını takip edebili-
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yordu.11 Dolayısıyla Gül, Başbakan Erdoğan’ın akreditasyon uygulamasına karşın
Cumhurbaşkanlığı’nda gazetecilere akreditasyon engellemesi uygulamıyordu.
Gül’ün basın danışmanı Ahmet Sever, akreditasyon nedeniyle Başbakanlık ile
Cumhurbaşkanlık makamları arasında 2008 yılından itibaren kriz yaşandığını ise,
Haziran 2015’te yayınladığı Abdullah Gül ile12 Yıl kitabında kamuoyu gündemine
yeniden taşıdı. Erdoğan dönemindeki Başbakanlığın kendi başlattığı akreditasyon ile
yasaklı gazeteciler anlayışını, Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı makamına da uygulatmak istediği, 2008’deki haberler ardından Sevr’in anlatımıyla resmen doğrulandı.12
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle birlikte Başbakanlıkta yasaklı sayısı son bir yıl içerisinde ciddi şekilde arttırılmış‘akredite basın
listesi’ uygulaması Cumhurbaşkanlığı’na da taşındı.
Kamuda her kapıda sivil akreditasyon
Kamu kurum ve kuruluşlarını izleme çabasındaki medya mensuplarına karşı akreditasyon engeli getirilmesi, Türkiye’nin basın özgürlüğüne ne derece saygı gösterdiği konusunda uluslararası alanda da soru işaretlerine neden oldu. AB Dışişleri ve
Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn ile Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Kriz
Yönetimi Komiseri Christos Stylianides’in hazır bulunduğu Türkiye’nin ev sahipliğinde, 8 Aralık 2014’te Ankara Palas’taki basın toplantısında bunun örneği yaşandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Bakanı Volkan Bozkır’ın Türkiye’yi temsil ettiği basın toplantısına, Zaman, Bugün, Taraf,Bugün TV, Samanyolu Haber,
Kanaltürk TV ve Cihan Haber Ajansı medya kuruluşları alınmadı. AB yetkililerince
buna itiraz edildiği haberlere yansıdı. 13
Sivil Akreditasyon başlığı altında değerlendirdiğimiz engelleme, 2015 yılında da
devam etti. En ilginç gelişme, kamu kurum ve kuruluşları çatısı altında veya eliyle
düzenlenen etkinlikler ötesinde ilk kez cenaze töreninde medya mensuplarına akreditasyon uygulanması oldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde DHKP-C’li terör örgütü
üyelerince öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın cenazesinde gazeteler Hürriyet,
Sözcü, Vatan, Cumhuriyet yanı sıra Doğan Haber Ajansı, CNNTürk ve İMECETV’ye
11

Genelkurmay Başkanlığı’nın uyguladığı akreditasyon yaklaşımı, örneğin 10.Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde dahi Cumhurbaşkanlığı’nda geçerli olmamıştır. Sezer dönemi geneli itibariye basın ile ilişkilerde Cumhurbaşkanlığı’nın en azdiyalog kurduğu dönem olmak ile birlikte basına açık etkinliklerde akreditasyon engeli çıkartılmadı.
12
Ahmet Sever’in kitabında, Başbakanlık’taki akreditasyon uygulamasını Cumhurbaşkanlığı’nın da hayata geçirmesi Akif
Beki’nin doğrudan girişimde bulunduğu anlatılıyor. Ancak Sever’in, Ocak 2009 olarak aktardığı gelişme Kasım 2008’de yaşandı ve Başbakanlık’a girişi yasaklanan Hürriyet muhabiri Turan Yılmaz, Gül’ün Türkmenistan seyahatinde Cumhurbaşkanlığı’nın davetiyle uçaktaydı. Şahsen tanık olduğum süreçte Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık arasındaki Yılmaz’ın uçağa alınmasıyla açıkça sergilenen bakış açısı ve tutum farkını, Milliyet’te haberleştirmiştim.
13
Bu konuda Gülen Cemaati bağlantılı medya kuruluşlarına ait web siteleri ve dolayısıyla arşivleri de internet ortamından
kaldırıldığı için Gazeteciler Cemiyeti’nin raporu yegane kaynak durumunda: http://tr.pressforfreedom.org/2014-yili-raporu/
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akreditasyon yasağı uygulandı. Cemaat bağlantılı kuruluşlar da cenazeye alınmadı.
Yıllar sonra Doğan Medya Grubu’nun kuruluşları Hürriyet, Doğan Haber Ajansı ve
CNNTürk’ün de akreditasyon engeline takılması dikkat çekti. Cenazede akreditasyon
uygulanması kararını, Başbakan Davutoğlu bizzat aldığını kamuoyuna duyurdu. Gerekçesi ise, söz konusu medya kuruluşlarınca Savcı Kiraz’ın rehin alınmış görüntüsünün gazete veya ekranda yayınlanmasıydı. 14Cenaze sonrasında sadece akreditasyon ile engellenen medya kuruluşlarınca değil hükümete yakınlığıyla tanınan kuruluşlarca da Kiraz’ın rehin görüntüsüne yer verildiği tartışması yaşandı.15
Türkiye, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak genel seçimlere hazırlanırken
Adalet ve Kalkınma Partisi 15 Nisan 2015 günü Ankara’da seçim bildirgesini açıklama ve aday tanıtım toplantısında akreditasyon listesi uyguladı. Cumhurbaşkanlığı
ve Başbakanlık listelerinde yer almayan pek çok gazeteci Arena Spor Salonu’na
alınmadı.
Diyarbakır Valiliği, 2 Mayıs 2015 günü Erdoğan’ın toplu açılışlar yapacağı program için Cumhurbaşkanlığı’na akredite kuruluşlar listesi uygulandığı gerekçesiyle
Dicle Haber Ajansı, Özgür Gün TV ve İMECETV muhabirlerini akredite etmedi. 16
Danıştay’ın Mayıs ayındaki 147’inci kuruluş yıldönümü törenine TRT ve AA dışında medya kuruluşu alınmadı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in,
“Akreditasyon sansürdür, anayasal hak ihlalidir” ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto’nun “Basın özgürlüğünü ve düşünceyi ifade özgürlüğünü
kendisine engel olarak gören iktidarın sistematik olarak uyguladığı akreditasyonun
devletin hukuk kurumlarından biri olan Danıştay tarafından da benimsenmesi demokrasimizin geleceği açısından düşündürücüdür” sözleri basına yansıdı.
Hakkari’ye bağlı Yüksekova Havalimanı’nın yenilenmesi nedeniyle yapılan 26
Mayıs 2015’teki açılış törenine ise, Doğan Haber Ajansı, Dicle Haber Ajansı, İhlal
Haber Ajansı kuruluşları için görevli sarı basın kartı sahibi muhabirler akreditasyon
gerekçesiyle alınmadı.
Cumhurbaşkanlığı’nın akreditasyon uygulamakta ne derece kararlı olduğu, 17
Temmuz 2015 günü Erdoğan’ın İstanbul’da cuma namazı için geldiği cami avlusuna
da Cihan Haber Ajansı’nın alınmadığı haberleriyle kamuoyuna aktarıldı. 17Sonrasında Cumhurbaşkanı veya Başbakan’ın katılımıyla gerçekleşen asker, polis gibi şehit
cenaze törenlerinde camii avlusu için akreditasyon uygulaması hayata geçirilmesi
medyada tartışıldı.

14

http://tr.pressforfreedom.org/wp-content/uploads/2015/05/OiB_Nisan_2015_Raporu.pdf
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/o-fotografi-yandas-medyada-kullanmis-791734/
16
http://tr.pressforfreedom.org/wp-content/uploads/2015/06/PFF_%C3%96iB_mayis2015.pdf
17
https://www.evrensel.net/haber/256178/cihan-haber-ajansina-camide-de-akreditasyon-uygulandi
15
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Ağustos 2015’te Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da hac ziyaret süreci için medya
kuruluşları açısından akreditasyon uygulayacağı açıklandı.
Bu arada2015 yılında Gülen Cemaati bağlantılı medya kuruluşlarıyla ilgili Ankara’da tüm kamu ve kuruluşlarını kapsayıcı şekilde akreditasyon yasağı uygulanırken,
illerde valilikler düzeyinde de cemaat bağlantılı medya kuruluşları temsilcileri yasaklı listesine alındı. Ancak 2016 yılı içerisinde AKP Hükümeti, akreditasyon engeli
yerine söz konusu Gülen Cemaati bağlantılı ulusal medya kuruluşları için adeta kesin
çözümü buldu ve kayyum atanması yöntemiyle bu kuruluşlar devlet/hükümet kontrolü altına alındı.Ardından bu kuruluşlar hakkında kapatma kararları kamuoyuna duyuruldu ancak sonrasında kâğıt üzerinde açık tutuldukları görüldü. İlginçtir ki kayyum
kontrolündeki söz konusu medya kuruluşları, darbe girişimi gerekçesiyle 27 Temmuz
2016 günü yayımlanan 668 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ekli listeyle
resmen kapatıldı. Keza söz konusu medya kuruluşları hakkındaki KHK ile kapatma
kararı, kamuoyuna “FETÖ bağlantılı kuruluşlar kapatıldı” gibi başlıklarla duyuruldu
ama darbe girişimi olduğunda yönetim kayyum vasıtasıyla hükümet elindeydi. Dolayısıyla kayyum sıfatıyla medya kuruluşlarını yönetmek üzere mahkeme kararlarıyla
atanmış şahıslara devlet bütçesinden ödeme yapılıyordu.
Türkiye’nin ev sahipliğinde 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi de akreditasyon ile gündeme geldi. Cemaat kuruluşları dışında Sözcü’nün de akredite edilmediği görüldü.18
Belediyelerce de düzenlenen etkinliklerde yerel basın mensuplarına yönelik akreditasyon engellemesi uygulanır hale geldi. Mesela Antalya 52. Altın Portakal Uluslararası Film Festivali’ne, AKP’li büyükşehir belediyesi tarafından kentin ilk gazetesi
olan Antalya Gazetesi19 akredite edilmedi. 20
2016 yılına gelindiğinde akreditasyon, Türkiye genelinde basının denetim altında
tutulmasının aracı haline geldi.
Sivil akreditasyon yaygınlaşıyor
2015 bahar aylarından itibaren polis müdahalesiyle gazetecilerin engellenmesi
uygulaması da başladı.21İstanbul’da 21 Nisan 2015 günü özel bir GSM şirketi
(AVEA) ev sahipliğinde düzenlenen bir proje tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın katılması gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanlığı akre18

http://tr.pressforfreedom.org/wp-content/uploads/2015/12/%C3%96iB-Kas%C4%B1m-2015.pdf
Sonrasında sahipleri tutuklanan Antalya Gazetesi, 94’ncü yayın yılında yani 2016’da 668 sayılı KHK ile kapatıldı. CHP
üyesi olan gazete sahipleri Sıtkı Soydal ve oğlu Onur Soydal, hakkında FETÖ soruşturmasıyla tutuklama kararı alındığı görüldü.
20
http://www.antalyasokaklari.com/2015/11/antalya-gazetesi-okuyucularindan-ozur-diledi/
21
Akreditasyon uygulamasının sivil alanda nasıl yaygınlık kazandığı gösteren örnek olaylar ile ilgili ayrıntılı bilgilere,
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2015 yılındaki üç aylık medya izleme raporları ile Gazeteciler Cemiyeti’nin AB desteğiyle
2015 yılında aylık olarak hazırladığı Özgürlük İçin Basın raporlarından da ulaşılabilir.
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dite basın listesi uygulandı. ‘Sarı Basın Kartı’ sahibi olmasına karşın Cihan Haber
Ajansı’ndan gazeteciler, özel sektör toplantısından polis müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.
Ankara’da 30 Nisan 2015’te Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası tarafından taşeron
işçiler ile ilgili düzenlenen toplantıya Başbakan Davutoğlu’nun katılımı gerekçesiyle
bu kez Başbakanlık akredite basın listesi uygulandı. Programı izlemek amacıyla ev
sahibi Yol-İş Sendikası ile temas kurmalarına karşın Başbakanlığa akredite olmayan
medya kuruluşlarına sendika yetkililerince olumsuz yanıt verildi. Bu noktada Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) da Türk-İş’e bağlı olduğunu dolayısıyla TGS
üyesi gazetecilere akreditasyon engeli çıkartılmasına aynı işçi konfederasyonu bünyesindeki Yol-İş Sendika sısessiz kaldı.
30 Nisan 2015’te Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnafı Odası ile Ankara Minibüsçüler Esnafı Odası da kendilerince düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması nedeniyle de Cumhurbaşkanlığı akredite basın listesi uyguladı.Böylece sivil akreditasyon, söz konusu esnaf odaları eliyle meslek kuruluşları
tarafından da uygulanır hale geldi.
Ülkedeki en köklü meslek kuruluşlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) da, 2 Mayıs 2015 tarihindeki 71. Genel Kurulu’nda salona, Başbakan Ahmet Davutoğlu katılacağı gerekçesiyle Başbakanlık akredite medya kuruluşları dışındakileri almadı.
7 Haziran 2015 arifesinde akreditasyon ile ilgili gelişmeler, AKP’nin iktidar anlayışında artık siyaset açısından geçmişte her seçim öncesinde gözlemlenen her kesimden oy beklentisi nedeniyle özgürlükçü ve bütünleştirici söyleme ihtiyaç duyulmadığını da gösterdi. AKP, artık Türkiye’deki medya kuruluşlarından önemlice bir
kısmını düşman ilan ettiğini akreditasyon uygulamasını sivil alanda yaygınlaştırarak
ortaya koyuyordu.
TBMM’de adım adım ‘yasak’ mı geliyor?
Başbakanlık ve ardından Cumhurbaşkanlığı ile yaygınlaşan kamu-sivil akreditasyon uygulaması ve Sarı Basın Kartı’nın işlevsizleştirilmesi, halen Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne resmen taşınamadı. Ancak Ankara’da gazetecilik açısından bugüne
değin gelenekselleşmiş yapıya sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de basın
özgürlüğü aleyhine değişim rüzgârı hissediliyor.
TBMM’de gazetecilik mesleği açısından Sarı Basın Kartı işlevini sürdürmesine
karşın bahar aylarındaki eğilim Parlamento Muhabirliği’ni de tehdit etmeye başladı.Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,
6 Nisan 2015’te “TBMM Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yö1138
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netmelik” de ciddi bir değişikliğe gidildi. Yönetmelikte ‘disiplin’ başlığı altında yeni
düzenleme ile parlamento muhabirlerine yönelik TBMM yerleşkesine giriş yasağı
uygulaması kapsamı genişletildi. Bu yönetmelik değişikliği, PMD’nin protestosu ve
çağrısına rağmen 29 Nisan 2015’teResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM yerleşkesine giriş sırasında, Sarı Basın Kartı sahibi medya mensuplarına
eğer resmi tören günü değilse hiçbir şekilde uygulanmayan ‘x-ray cihazından geçiş’
ve ‘üst araması’ uygulaması da Mayıs ayında AKP’nin talimatıyla başlatıldı. Sarı
Basın Kartı yanı sıra Parlamento Muhabiri Kartı taşımasına rağmen medya mensupları, TBMM kapılarında görevli polis memurlarınca, yönetmelik gerekçe gösterilerek
arama noktasına yönlendirildi. Ancak PMD’nin girişimiyle bu uygulama TBMM’de
şimdilik durduruldu.
AKP’nin akreditasyon uygulamasını TBMM’de de hayata geçirmek ve hatta
Meclis kulislerini gazetecilere kapatmak istediği de biliniyor. 12 Eylül 1980 askeri
darbesi sonrasında gazetecilere Meclis kulislerine giriş yasağı ilk kez uygulanmış
ancak gazetecilik meslek kuruluşları dayanışma göstererek askeri yönetim olmasına
rağmen bu yasağı kısa sürede kaldırtmıştı.22
Ve ‘akreditasyon’ galip mi çıktı?
Türkiye’deki mevcut tabloda, akreditasyon, G9 Gazetecilik Platformu ile Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası,
Gazeteciler Cemiyeti ve DİSK’e bağlı Basın-İş gibi meslek kuruluşlarınca son yıllarda farklı basın açıklamaları ve etkinliklerle protesto ediliyor. Ancak meslek kuruluşlarınca yapılan çağrılar ve protestolara rağmen Türkiye’deki mevzuat uyarınca Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce verilen Sarı Basın
Kartı işlevsiz hale getiriliyor.
Sivil Akreditasyon,özellikle 2008’deki kriz ile birlikte gündeme geldiğinden bugüne hem Türkiye’deki hem de dünyadaki gazetecilik meslek kuruluşları gündeminden hiç düşmedi. Freedom House’un her yıl açıkladığı basın özgürlüğüne ilişkin raporları gibi Uluslararası Basın Enstitüsü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü gibi
pek çok kuruluş akreditasyon uygulamasına sert eleştiriler yöneltti. Örneğin,
Freedom House, 2016 Yılı Basın Özgürlüğü Raporu’nda Sarı Basın Kartı verilmesi
süreci de dâhil olmak üzere akreditasyon uygulamasıyla yasal çerçeve içerisinde basına baskı uygulandığını ifade etti.23
Avrupa Birliği ve ABD’den gelen tepkileri, AKP Hükümeti yanıtsız bırakıyor.
22

http://pmd.org.tr/pmd-tarihi/
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/turkey
Türkçe kaynak olarak CPJ’ın hazırladığı gazetecilere güvenlik rehberinde akreditasyon konusu ele alınıyor:
https://cpj.org/Journalist_Security_Guide_Turkish.pdf. Öteki ülkelerde akreditasyona bakış için:
http://www.spj.org/ijcredentials.asp
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Bu gelişmelere son yıl içinde Sarı Basın Kartlarına24 uygulanan sınırlama/yasaklama da eklendi; hak edenler kartlarını alamaz oldular.25 Adeta yasal hak
olarak tanımlanmış Sarı Basın Kartı alımı sürecinde de akreditasyon uygulanmaya
başladı. Başbakanlığa bağlı Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
(BYEGM),bu satırların yazıldığı günlerde pek çok gazeteciye “Dosyanız incelemede” sözlü yanıtıyla ‘Eski Türkiye’de birkaç gün içerisinde alınabilen Sarı Basın Kartı’nı vermemektedir.
Ocak 2015’te kamuoyuna Sarı Basın Kartı ile 20 yıl boyunca basın kartı taşıyanlara verileceği yasal hükme bağlı Sürekli Sarı Basın Kartı almaya hak kazananlara
kart teslimi yapılmadığı bilgisi yansıdı.
Özgürlük İçin Basın Ocak 2015 Raporu’na göre, Aralık 2014’te Basın Kartı Komisyonu toplandı ancak BYEGM Genel Müdürü tarafından kart sahipleriyle ilgili
kararı imzalama süreci askıya alındı. 15 Ocak 2015’te CHP Kırklareli Milletvekili
Turgut Dibek’in, BYEGM’nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ilk kez Sarı Basın Kartı alacak
208 gazeteci ve Sürekli Basın Kartı alacak 94 gazeteci için BYEGM’nin neden yasal
süreci tamamlamadığı soruldu. BYEGM Genel Müdürü Cemalettin Haşimi’nin hangi
gerekçeyle kartları onaylayacak imzayı atmadığı sorusuna yanıt istendi. Ancak
TBMM’de gündeminde bu soru önergesi, Akdoğan tarafından yanıtlanmadı.
BYEGM ise, Haşimi imzasıyla 16 Ocak 2015’teki yazılı açıklamasında, 208 kişiye
kart verileceğini ancak 94 kişiye Sürekli Sarı Basın Kartı verilmesinin onaylanmayacağını bildirdi. Gerekçe olarak 94 kişi ile ilgili belgelerde çelişki bulunduğu iddia
edildi. Sonuçta Basın Kartı Komisyonu’nun kart sahiplerini belirleme işlemiyle ilgili
AKP iktidarı etkisi hissedildi ve Komisyon’un tarihinde ilk kez kart verilmesi kararları uygulanmadı.26

24
Temmuz 2013 yılı itibariyle BYEGM verilerine göre, 8 bin 128 kişi Sarı Basın Kartı ve 4 bin 921 kişi Sürekli Sarı Basın
Kartı sahibi idi.
25
BYEGM, eğer ilk kez Sarı Basın Kartı başvurusu söz konusu değilse medya kuruluşu değişikliği veya mesleğe geri dönüş gibi nedenlerle kart başvurusu yapıldığı takdirde eskiden birkaç gün içerisinde kartı hak sahibi kişiye teslim ediyordu.
Bugünlerde geçmişte Sarı Basın Kartı sahipliği hakkını elde etmiş kişilere ait yüzlerce kart başvurusu inceleme adı altında
beklemede tutuluyor.
26
Basın Kartı Yönetmeliği’nin 38. maddesine göre, Basın Kartı Komisyonu, BYEGM’yi temsilen iki, basın şeref kartı ve
sürekli basın kartı sahipleri arasından BYEGM’nin seçtiği iki, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen iki, Gazeteciler Cemiyeti’ni (Ankara) temsilen bir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nı temsilen üç, Gazeteciler Federasyonu’nu temsilenyerel basın mensubu bir ve Türkiye Gazete Sahipleri Birliği’ni temsilen bir olmak üzere, toplam
13 üyeden oluşuyor.
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Özgürlük için Basın ya da tarihe tanıklık
Yusuf Kanlı

G

azeteciler Cemiyeti “Özgürlük için Basın” (Press for Freedom) projesini 2014
yılı başında hayata geçirdi. Projenin amacı ifade ve basın özgürlüğünü güçlendirmek için medya çalışanlarıyla sivil toplum kuruluşlarını etkili kılmaktı; böylece
demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında kamuoyu tartışmalarına
katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratılacaktı.
2014 ve 2015 yıllarında Avrupa Birliği Sivil Düşün programı çerçevesinde, daha
sonra da 2016 yılı başında İngiltere Büyükelçiliği ikili ilişkiler programı tarafından
desteklenen Özgürlük için Basın projesi, 2016 yılı Ağustos ayından beri Gazeteciler
Cemiyeti tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışma basın ve ifade özgürlüğünün
önündeki engellerin Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde acilen çözüm bulması
gereken sorunların başında geldiğini ortaya koydu. Proje kapsamında, basındaki sansür ve oto sansür uygulamalarından gazetecilerin kabul edilemeyecek nedenlerle işlerinden olmasına, en masum gösterilerin orantısız güç kullanılarak bastırılmasından
ülke gündeminin en ön sıralarındaki birçok önemli konuda uygulanan yayın yasaklarına kadar, Türkiye’nin dünyadaki görüntüsünü olumsuz etkileyen sayısız örnekler
karşımıza çıktı.
Cezaevlerindeki gazetecilerin sayısı Ergenekon ve benzeri davalar nedeniyle
76’ya ulaştığı 2013’e göre 2014-2015 yıllarında azalmakla birlikte, ülkenin siyasi
savrulmasıyla doğrudan orantılı olarak durum 2016’da bir anda çok dramatikleşti.
Aralık 2015 itibarıyla demir parmaklıkların arkasında gözaltında, tutuklu ve mahkum
olarak 32 gazeteci bulunmakta iken, Temmuz 2017’de hapisteki gazeteci sayısı
171’e tırmandı. Dünya ifade özgürlüğü listelerinde Türkiye’nin en sonlarda yer alması ifade ve özgürlük iklimi açısından durumun ciddiyetini koruduğunu, acil iyileştirmeler yapılması gerektiğini gösteriyor. Sadece mevzuattaki sıkıntılardan değil,
aynı zamanda mevzuatın yorumlanması açısından da ciddi sorunlar var.
Özgürlük için Basın raporlamalarında 2014 ve 2015’de tutuklu ve hükümlü gazetecilerin sayısındaki 2013 ve öncesi döneme göre düşüş olmasının, basın ve ifade
özgürlüğü konusunda sağlanan ilerlemeler ve kısıtlayıcı mevzuatta yapılan iyileştirmeler sayesinde olmadığı, siyasi iklim değişikliğinin ve ona bağlı yüksek mahkeme
kararlarının ve özellikle de kişisel başvuru hakkının etkin kullanımının rol oynadığı
Gazeteciler Cemiyeti
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gözler önüne serilmiştir. Bu düşüşün “Ergenekon” gibi davalar kapsamında, yazdıklarından dolayı düzmece delillerle ve “terörist” suçlamasıyla cezaevlerine atılan gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla başlayan süreçte özgürlüklerine kavuşmaları, çok sayıda gazetecinin kontrollü olarak salıverilmesi, bir bölümünün
mahkûmiyetlerinin ötelenmesi sayesinde olduğu görülmüştür. Daha sonraki dönemde
başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere yasal mevzuattaki ifade ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına cevaz veren maddeler, ülkedeki özgürlük iklimini karartmaktadır.
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, kamu bankaları ve oluşturulan “havuzla” medya
kuruluşlarının el değiştirmesinin yanı sıra kayyım atanarak medya kuruluşlarının
doğrudan kontrol altına alınması yöntemleriyle eleştirel medyanın sesinin kısılmasına çalışılması ve bunun seçim öncesinde yaşanması, 1908 yılında sansürün kalktığı
Türk basın tarihinde bir ironi oluşturdu. Aynı şekilde Radyo Televizyon Üst Kurulu,
Basın İlan Kurumu, ve sair üst kurulların siyasi iktidar hedeflerine uygun bir şekilde
uyguladığı medya kuruluşları üzerindeki ve sosyal medyadaki yaptırımlar özgürlük
alanını daralttı. Türkiye’yi yıllardır Twitter’a en çok içerik sildirme talebi yapan ülke
statüsündedir. Twitter’ın yanı sıra Youtube ve Facebook gibi sosyal medya platformları da son son yıllarda defalarca ülke çapında çeşitli sürelerle engellendi.
Medyadaki durumu inceleyen birçok araştırmada, kamu bağlantılı şirket reklam
ücretleri ve Basın İlan Kurumu ilanları vasıtasıyla medya kuruluşlarının bilhassa taşrada siyasi erkin kontrolü altına alındığı ortaya serilmektedir. Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşunun ve örgütünün, siyasi iktidarın denetim, vergi cezaları ve idari yaptırımlarla “disipline edilmeye” çalışılması
da bu son dönemin rutin uygulaması haline gelmiştir.
Türk basınının önemli bir sorununun da medya sahipliği olduğu görülüyor. Medya dışındaki işkollarında da faaliyetleri bulunan medya işverenlerinin siyasi iktidarla
kurdukları ihale vs. ilişkilerden sektörün ve basın özgürlüğünün ciddi şekilde etkilendiği görülüyor. Bundan daha kötüsü, bu yeni dönemde Türk medyasının çok büyük bir bölümünün çeşitli şekillerde doğrudan siyasi erkin kontrol ve yönetimine
geçmesi, neredeyse muhalif yayın organı kalmamasıdır.
Başarısız 15 Temmuz darbesi ve sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal durumu
daha da kötüleştirmiştir. Bu kötüleşmenin önemli bir sebebinin Türkiye Cumhuriyeti
devletinin “kendini koruma refleksi” olduğu kabul edilse de dini referanslı bu kalkışma ve darbe harekâtını gerçekleştiren kadroların devletin neredeyse tüm kurumlarında ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve yargıda nasıl çöreklendiği, siyaset kurumuyla ilişkisi ciddi ve cevaplandırılamayan bir soru olarak ortada durmaktadır.
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Her ne kadar iç savaş gibi elim bir süreç önlenebilmiş ise de darbe sonrası sendromu ile hürriyetlerin kısıtlanması, OHAL kararnameleriyle ülkenin yeniden şekillendirilmesi, giderek artan dozda her alanda siyaset kurumu baskısının yoğunlaşması
endişe vericidir.
20 Temmuz 2016 üç ay süre ile ilan edilen, 19 Ekim 2016, 3 Ocak 2017, 19 Nisan 2017 ve en son da 17 Temmuz’da uzatılan olağanüstü hal (OHAL) ile devlet kurumlarında “teröristlerin köklerini kazınması” 1 hedeflenmiş, ancak bu özel yetki rejiminin devletin yeniden yapılandırılması, anayasa ve yasalarla yapılması gereken
yapısal değişikliklerin sağlanmasında kullanıldığı iddia edilmiştir. Kararnameler ile
doğrudan ve kararnamelere dayanarak kurumlar tarafından on binlerce kişi kamu
görevinden çıkarılmış ve meslek lisansları iptal edilmiş, binlerce özel sağlık ve eğitim kurumunun yanı sıra, medya kuruluşları, dernek ve vakıflar kapatılmış, onlarca
belediyeye kayyum atanmış ve pek çok yasada kalıcı değişiklikler yapılmıştır.2
Türkiye‘nin karşı karşıya kaldığı “2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en büyük
mülteci krizi” olarak tanımlanan “Suriyeli göçmenler” probleminin yarattığı güvenlik
sıkıntısıyla da terör saldırılarında ciddi bir tırmanma görülmüştür. Irak ve Şam İslam
Devleti (IŞİD veya Arapça kısaltmasıyla DAEŞ), PKK ve DHKP/C örgütleri saldırıları tırmanan terörün korkunç örnekleri olarak göze çarpmaktadır.
Türk halkının terörle ve demokratik kurumlara yönelik saldırılarla başa çıkarken,
aynı zamanda yaşadığı ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme ikilemi başarısız 15
Temmuz darbesi sonrasının adeta özeti gibidir. Karşılaşılan tehditler ve tırmanan
kamu güvenliği ihtiyacı gereği olarak Türkiye‘nin AİHS’nin 15/3 maddesi kapsamında kısıtlamaya gitmesi haklı görülmelidir. Nitekim benzer istisnai insan hakları
kısıtlaması OHAL ilan eden Fransa tarafından da uygulanmaktadır. Kaygı ve endişelerin kaynağı ise artan tehdit algısı ve terör olayları nedeniyle OHAL ilan edilmesi ve
Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan bazı hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
değildir. Bundan ziyade, bu çerçevedeki uygulamaların miktarı, yoğunluğu ve 19 yıl
aradan sonra Türkiye hakkında yeniden rapor yazmakla görevlendirilen BM İnsan
Hakları Yüksek Komiseri Özel Raportörü raporunda 3 da yer aldığı gibi bu uygulamaların derinliği ve orantısızlığıdır. BM Raporu’nun yanı sıra hem Avrupa Konseyi
İnsan Hakları Komiseri‘nin Türkiye ziyareti memorandumunda 4 hem de Avrupa
Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu’nda5 Türkiye’deki durum ile ilgili endişe-

1

http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-devleti-sifi-siyaset-2290743/
http://www.ihop.org.tr/wp-content/uploads/2017/01/OLAĞANÜSTÜ-HAL-VE-TEDBİRLERİ_09012017_yeni.pdf
3
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20891&LangID=E
4
http://www.ihop.org.tr/2016/10/12/avrupa-konseyi-insan-haklari-komiseri-nils-muiznieks-turkiye-ziyaretimemorandumunu-yayinladi/
5
http://aa.com.tr/tr/dunya/ab-2016-turkiye-ilerleme-raporu-yayimlandi/682084
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ler ifade edilmiştir. Bu raporlarda, insan haklarına getirilen kısıtlamaların kamu ve
özel yaşamın tümü üzerinde derin izler ve kısıtlamalar getirmekle birlikte “Türkiye’yi gerçekten demokratik olan her toplumda mevcut olan temel güvencelerden
uzaklaştırmaktadır.”6
BM Raporu’nda ayrıntılı bir şekilde incelenen Türkiye‘deki hukuki yapı, “hukuki
netlikten uzak” bulunmuştur. Özellikle “şiddeti teşvik etmek” veya “terör örgütüne
üye olmamakla beraber terör örgütünün hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak” gibi tanımlamaların geniş ve muğlâk olması, bu ifadelerle neyin kastedildiğinin
tam olarak anlaşılmasına imkân vermemektedir.
Ülkenin ve yurttaşların güvenliğini sağlamakla görevli hükümetlerin, terörü ve
şiddeti teşviki kısıtlaması anlaşılabilir bir gereklilik olabilir. Ancak Türkiye‘de, “terörü ve şiddeti teşvik etmek” ile tam olarak neyin kastedildiği net bir şekilde ortaya
konulamamaktır. Dolayısıyla getirilen kısıtlamaların şiddeti teşvik ile bağlantılı olmaktan ziyade gazetecilik ve kamunun bilgilendirilmesi ile ve hatta iktidara yönelik
eleştirilerin susturulması çabasıyla yakinen bağlantılı olduğu sıklıkla uluslararası
raporlarda yer almaktadır.
KHK’lerin uygulanmasında kamuda çalışanların işten çıkarılmalarında, gözaltı ve
tutuklamalarda kolluk ve yargının hukuku zorlayan işlemlerin mağduriyetlere neden
olduğu siyasi çevrelerde ve basında ifade edilmeye başlanmıştır.
Bunların yanı sıra, devlet kurumların ve yapılarının esaslarında değişiklik yapan
hükümler; kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı‘na, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı‘nın İçişleri Bakanlığı‘na, tüm askeri
hastanelerin Sağlık Bakanlığı‘na bağlanması, Milli Savunma Üniversitesi Kurulması,
şüphelilerin savunma haklarının kısıtlanması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı‘nın (TİB) kapatılması, kapatılan radyo, TV, gazete, dergi, yayınevi, haber ajansının malvarlıklarının hazineye devri ve bunların borçlarından Hazine’nin sorumlu
olmadığı gibi Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi zorunlu olan konuların KHK ile
yapılması KHK’lerin hukuki meşruiyetini tartışılır hale getirmiştir.
Bu tartışmalar sonucu olmalı ki, anamuhalefet partisi CHP de 668 sayılı KHK’nin
iptali talebini Anayasa Mahkemesi‘ne taşımış ancak Anayasa Mahkemesi geçmişte
KHK’leri hukuksal açıdan incelediği halde bu başvuruyu reddetmiştir.7 AYM, bu son
kararıyla OHAL’de yayımlanan KHK’lerin Anayasa ve hukuka uygunluk denetimini
yapmaya yetkili olmadığını belirtmiştir. Ancak AYM, örneğin 22.6.2016 tarihli kararında OHAL kapsamındaki KHK’lerin yargısal denetiminde kendisini yetkili sayar6
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-suffering-rights-rollback-under-erdoganhrw.aspx?pageID=238&nID=72295&NewsCatID=339
7
(Esas Sayısı: 2016/166 Karar Sayısı: 2016/159, Karar Tarihi:12.10.2016, R.G. Tarih – Sayısı: 4.11.2016 – 29878)
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ken, bu karardan yaklaşık dört ay sonrasında, 12.10.2016 tarihli kararında OHAL
kapsamındaki KHK’lerin yargısal denetiminde kendisini yetkisiz kabul etmesi dikkat
çekmiştir. AYM’nın kendini yetkisiz kabul etmesi, hukuk çevreleri ve basında eleştirilmiştir. Eleştirilerde; hukuk devleti ve Anayasa’nın üstünlüğü kuralı nedeniyle
Anayasa’nın 148. maddesinin lafzına değil ruhuna uygun yorumlama yapılması gerektiği ortak noktadır. OHAL, Anayasa’nın 121. maddesi uyarınca en fazla dört aylık
sürelerce uzatılarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla OHAL’de yayımlanan KHK’lerle
de bu sürelerle sınırlı düzenleme yapılması gerekir. OHAL kalktıktan sonra yürürlükte olacak şekilde düzenlemelerin OHAL kapsamındaki KHK’ler ile yapılmaması
gerekir. Bu nedenle OHAL KHK’lerini de “AYM denetlemelidir” denilmektedir.
OHAL, Anayasa’da öngörülen bir rejimdir. O nedenle OHAL ile ilgili her türlü düzenlemenin, Anayasa’nın çizdiği sınırlar içinde olması gerekir. Bu düzenlemelerin
Anayasa’nın çizdiği sınırlar içinde olup olmadığı da ancak yargısal denetimle mümkün olur.
Sonuç itibarıyla AYM, bu son kararı ile OHAL kapsamındaki KHK’ler yoluyla
üst yargı denetimi olmadan her türlü yasal düzenleme yapılmasının kapısını açmıştır.
AYM’nin bu kararı ile hukuk devleti hukukun üstünlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan evrensel kuralların uygulanmasında önemli bir kırılma yaratmıştır. AYM’nin bu kararı; hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kurallarının güvencesi
olması gereken yargı organlarının hali hazırdaki resmini vermesi bakımından oldukça düşündürücü ve gelecek açısından da kaygı vericidir.
2017 başında yayınlanan üç Kanun Hükmündeki Kararname ile ciddi insan hakları şikâyetlerinin güvenlik ihtiyacı karşısında duymazdan gelineceği kaygısı artmıştır.
Kararnamelerin, yasaların ve hatta Anayasa maddelerinin kişisel haklar ve özellikle
ifade özgürlüğü gözetilerek gözden geçirilmesi veya uygulama kapsamlarının daraltılması veya netleştirilmesi ile basın, ifade ve fikir özgürlüğü alanını genişletmeye
imkân sağlayabilecektir.
Türkiye‘deki fikir özgürlüğü iklimini genişletmek amacıyla atılabilecek adımlar
Türkiye’deki durum ile ilgili olarak raporlar hazırlayan yerli ve yabancı kurumlarca
sıklıkla dile getirilmektedir. Gazeteciler Cemiyeti‘nin 2016 yılı başında yayınladığı
“Durum 2016” kitabında da yer alan ve birçok yerli kurumların yanı sıra uluslararası
kuruluşların raporlarında da sıklıkla vurgulanan bazı öneriler son olarak BM Raporu’nda özetlenmiştir.
Anayasa’nın basın hürriyetini koruyan 28. maddesi, 4709 sayılı kanun kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde, Türk makamları artık “Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden” gazetecileri kovuşturabilmekte ve yargı mecmuaları kapatabilmekte, toplatabilmekte veya yayınlanmasıGazeteciler Cemiyeti
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nı geçici olarak durdurabilmektedir. Bu hüküm ne tür faaliyetlerin Devletin bütünlüğüne veya güvenliğine tehdit teşkil edebileceğini belirtmemektedir.
Terör bağlamında işlenen suçları ele alan 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu“
da aynı şekilde net olmaktan uzaktır. Örneğin 1. madde ne tür fiillerin terör olduğunu
net bir şekilde belirtmemekte ve terör örgütü üyeliği kapsamını belirsiz bir şekilde
ele almaktadır. Özellikle de terör örgütü “propagandası” yapanların cezalandırılmasını öngören 7. maddenin 2. fıkrası ifade özgürlüğüne zarar vermektedir. Bu madde
hükmüne göre, propaganda suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, cezanın yarı yarıya arttırılması öngörülmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesi suç örgütüne üye olmayı cezalandırmakta, ancak net olmayan bir takım tanımlara yer vermektedir. Bir suç örgütünün
ya da örgüt amaçları için “propaganda” yapanların bir ila üç yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasının ön görmesi ifade özgürlüğü bağlamında özellikle endişe kaynağı olduğu belirtilmelidir.
Hakaret suçuyla ilgili düzenlemeler kamu görevlilerine yöneltilen eleştirileri gittikçe daha fazla kısıtlamaktadır. Bu konuda özellikle kamu görevlilerine yönelik hakaret konusunda TCK 125. maddesi ve Cumhurbaşkanı’na hakareti suç olarak tanımlayan 299. madde not edilmelidir. Sadece 2015/2016 yılındaki rakamlara göre, Cumhurbaşkanı kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle 1,900’ün üzerinde hakaret davası açmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Darbe Girişimi
sonrası bu davalarda şikâyetçi olmadığını bildirdiğinden bu davaların çoğu düşmüştür. Bu tür ifadeler, özellikle kaba veya uygunsuz olduğunda, iktidar sahiplerini çok
kızdırabilmekle birlikte, yine de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) 19.
madde tarafından güvence altına alınmıştır ve kamusal tartışmaları, hesap verme yükümlülüğünü ve bireylerin kamu yaşamına katılımını mümkün kılmaktadır.
Temmuz ayında OHAL ilanından bu yana, Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname çıkararak kamu yönetim birimlerine çok geniş yetkiler vermiştir. KHK’lerin
kapsamı olağanüstü hal ile sınırlı olmalıdır, ancak kararnamelerin kapsamı genişleyerek, kanun kapsamında terör örgütü kabul edilen FETÖ‘nün de ötesine geçmiştir.
KHK’lerin anayasal denetimden de uzak kalmaları gerek kapsam gerek uygulama
ve sonuçları açısından ciddi mağduriyet ve mağdurlar yaratacak bir ortam hazırlamıştır. Mesela, 25 Temmuz 2015 tarihli 668 sayılı KHK’nin 2. maddesi 4. fıkrasına
göre, ulusal güvenliğe tehdit teşkil eden terör örgütlerine ait, bu örgütlerle bağlantılı
veya irtibat halinde olduğu suçu isnat edilen çok sayıda TV ve radyo istasyonunun,
gazetenin, süreli yayının ve dağıtım şirketinin kapatılmasını öngörmektedir. Bu kararnameler – yani 667 sayılı 22 Temmuz 2016 tarihli KHK, 668 sayılı 27 Temmuz
2016 tarihli KHK, 669 sayılı 31 Temmuz 2016 tarihli KHK, 670 sayılı ve 671 sayılı
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17 Ağustos 2016 tarihli KHK’ler, 672, 673 ve 674 sayılı 1 Eylül 2016 tarihli
KHK’ler, 675 ve 676 sayılı 29 Ekim 2016 tarihli KHK’ler basın ve ifade özgürlüğü
alanında kısıtlamalar getirilmesini kolaylaştırmıştır.
Özellikle, terörist kabul edilenlerin ifade özgürlüğüne yönelik sert önlemler almak için 672 sayılı KHK’nin kullanılması ve 11 Kasım 2016 tarihinde 370 derneğin
faaliyetine son verilmesi için 676 sayılı KHK’nin kullanılması bu kapsamda sayılabilir. Bu KHK’ler ile ayrıca tutukluluk durumuna itiraz etme, avukata erişme hakkının
kısıtlanması ve yurt dışı seyahat imkânını (pasaporta el konulması yoluyla) azaltmış
ya da tamamen ortadan kaldırmıştır. 667 ve 668 sayılı OHAL kararnameleri ile memurların ihracından KHK’lerin uygulanmasında görev yapan kamu görevlilerinin,
sorumlu kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğunun ortadan kaldırılması, özellikle
yetkisini kötüye kullanan kamu görevlilerine Anayasa’ya aykırı olarak dokunulmazlık getirilmiştir.
İnternet iletişimini düzenleyen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun“da, 2016 yılında da çok önemli değişiklikler yapılmıştır.15 Temmuz
Darbe Girişimi ile ilgisi olduğu gerekçesiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
kapatılmıştır. Görev ve yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na (BTİK)
devredilmiştir.
İnternet iletişiminin denetimi, iletişimin durdurulması ve kararlarına uyulmaması
halinde yaptırım uygulamaya yetkili bir kamu kurumunun hukuk ve demokrasi dışı
bir eylemlerle bağlantılı olması ve bu nedenle kapatılması, fikir ve düşünce özgürlüğünün olmazsa olmazı olan iletişim konusunda önceki raporlarımızda aktarılan kaygı
ve eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.
Hapisteki gazeteciler
2015 yılı sonunda hapisteki gazeteci sayısı 2007-2013 dönemi Ergenekon, Balyoz
ve benzeri davalarıyla tırmanan rekor seviyelerden ilk kez ciddi azalma göstermeye
başlamıştı. 2016 yılı başında hapisteki gazeteci sayısı uzun bir aradan sonra 20’li
sayılara inmişti.
2016 yılı başında 20’li rakamlarla ifade edilen tutuklu veya hükümlü olarak özgürlükleri kısıtlanan gazeteciler, Haziran sonunda 30’a, 15 Temmuz itibariyle ise
33’e yükseldi. Hapisteki gazetecilerin sayısı Temmuz sonunda 62’ye, Ağustos’ta
93’e, Eylül’de 121’e, Ekim’de 130’a, Kasım’da ise 146’ya yükseldi. 31 Aralık 2016
tarihinde ise özgürlüğü kısıtlı gazeteci sayısı, yeni yıla birkaç gün kala Diyarbakır‘da
gözaltına alınan muhabirlerle birlikte, 150’yi buldu. Bu arada yıl içerisinde 839 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hâkim karşısına çıktı. 2016’da 780
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gazetecinin basın kartı idari kararla iptal edildi.
2014 yılında istifa etmek durumunda bırakılan gazeteci sayısı sekiz iken, 330 gazeteci de işten çıkarılmıştır. 2015’te istifa etmek zorunda bırakılan gazeteci sayısı
34’e, işten çıkarılan gazeteci sayısı da 590’a yükseldi. 2016 yılında ise işten çıkarılan
gazeteci sayısında âdeta bir deprem yaşandı. Açık verilerden toplanan bilgiye göre,
2016 yılında toplam 25 gazeteci istifa etmek zorunda kalırken, açık kaynaklardan
belirlenebilen en az 3 bin 655 gazeteci de işinden oldu. Bu son rakamlarla ülkedeki
işsiz gazeteci sayısının 11 bini aştığı tahmin edilmektedir.
OHAL kararnameleri ile toplam 178 medya kuruluşu kapatıldı. Bu kuruluşların
sadece dokuzu için yine KHK ile kapatma kararı kaldırıldı. 8 Yine, 668 sayılı KHK
ile kapatılan medya kuruluşları ve diğer dernek, vakıf, üniversite ve sair kurumlarla
ilgili uygulanacak tedbirler tanımlandı. Buna göre kapatılan kuruluşlara ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine’ye bedelsiz
olarak devredilmiş sayılacak; taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek; kapatılan kuruluşların her türlü
borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine’den bir hak ve talepte bulunulamayacak.
Böylece OHAL döneminde haklarında kapatma kararı verilen kuruluş ve kurumlar
ile bu medya kuruluşlarında görev almış tazminat gibi alacakları olan gazeteciler ve
diğer personelin bu dönem sona erdikten sonra yerel veya uluslararası hukuk yoluyla
haklarını geri alabilmeleri de imkânsızlaştırıldı.
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan ve yazılı basın, TV, radyo, internet medyası ve ajanslardan oluşan beş farklı mecrayı kapsayan araştırma verilerine
göre 2016 yılında 1,075 yayın kapanırken, 84’ü medya sitesi veya portalı olmak üzere 117 yeni yayın sektöre katıldı. 9 Kapatılan medya kuruluşlarının 169’unun KHK ile
idari tasarrufla yayın hayatlarına son vermiştir.
Özgürlük için Basın ekibinin açık kaynaklardan derlediği verilere göre en az
3,695 basın mensubu 2016 yılı içerisinde işini kaybetmişken, MTM araştırmasına
göre de transfer, terfi, görev değişimi, işten ayrılma veya çıkartılma gibi nedenlerle
kurum veya pozisyon değiştiren medya çalışanı sayısı 14 bin 450 oldu. 2016’da en
çok kayıp internet medyasında yaşandı. 786 medya sitesi veya portal yayınını durdururken, 124 gazete, 84 dergi, 45 TV kanalı, 32 radyo ve 4 ajans yayın dünyasından
çekildiler veya çekilme durumunda kaldılar.
Medya kurumlarının kapatılması veya yayın hayatlarına son verme durumunda
kalmaları ciddi ve endişe verici gelişmelerdir ancak ondan da daha büyük endişe se8
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1272968-ohal-kararnamesiyle-16-televizyon-3-haber-ajansi-45-gazetekapatildi
9
http://www.medyatakip.com.tr/sayilarla-turk-medyasindaki-hareketlilik/devami/
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bebi 2016 yılında 189 gazeteciye yönelik sözlü veya fiziksel saldırı yaşanmasıdır.
Ayrıca, devletin resmi ilanların dağıtımı için kamu tüzel kişiliğine haiz bir yapı
olarak kurduğu Basın İlan Kurumu‘nun 5 Ekim 2016’da yürürlüğe giren “Resmi İlan
ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği“10 ile resmi ilan
dağıtımına yeni bir kriter getirildi. Buna göre, medya kuruluşlarının imtiyaz sahibi
gerçek ya da tüzel kişilikleri, tüzel kişilik temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da
varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar“ ve/veya “Terörle Mücadele Kanunu“ kapsamında dava açılması halinde,
dava sonuçlanıncaya kadar yayının ilan alımı durdurulacak. Aynı suç ya da suçlardan
yargılanan asgari fikir işçisi kadrosunda bulunanların ise beş gün içerisinde kadrodan
çıkarılması gerekecek. Aksi takdirde resmi ilan hakkı durdurulacak. 11 Böylece medya kuruluşlarının imtiyaz sahibi gerçek ya da tüzel kişilikleri, tüzel kişilik temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında veya bu medya
kurumları kadrosunda çalışanların hakkında mahkûmiyet kararına gerek olmadan,
sadece kovuşturma açılması kuruluşların kapanmasına kadar gidebilecek ciddi gelir
kaybının yolu açıldı.
Sansürde büyük artış
2016 yılında sansür vakalarında da artış yaşanmıştır. En önemli sansür şekli, gazetecinin ülke koşulları veya yayıncının çeşitli baskıları sonucu uygulamak zorunda
kaldığı ve belgelenemeyen oto sansürdür. Bu konuda Türkiye‘de son zamanlarda çok
olumsuz gelişmeler yaşandığını söylemek gereksiz olacaktır.
Türkiye‘de basın özgürlüğü gerek sahiplik, gerek örgütlenme eksikliği gerekse de
siyaset-medya patronu ilişiklerindeki yoğunluk nedeniyle 1980 darbesinden bu yana
hep bir şekilde krizden geçmektedir. Kendine yeterli medya kuruluşlarının olmaması,
sektörde neredeyse hiç sendikal örgütlenmenin kalmaması, medya patronlarının aynı
zamanda siyasi iktidarların çeşitli alanlarda lütfuna muhtaç olmaları, sansürü ve iş
güvenliğinden gazetecinin kendine uygulamak zorunda kaldığı oto-sansürü neredeyse olağanlaştırmıştır. 1980 öncesi dönemlerde gazete kâğıdı ithal izni, resmi reklam
kotası ve sair yollarla siyasetin medya üzerine baskı kurma veya “ehlileştirme” çabaları, doğrudan medya kurumu üzerine, gazeteciye baskı veya avantaj sağlama şekline
bürünmüştür.
Darbe girişiminden çok önce, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde
başlayan basındaki kamplaşma, Türk medya geleneğindeki her ideolojiden medya
mensupları arasındaki mesleki diyalog bulunması gazeteciler arasındaki konuşur10

http://www.bik.gov.tr/resmi-ilan-ve-reklamlar-ile-bunlari-yayinlayacak-sureli-yayinlar-yonetmeligi-resmi-gazetedeyayimlandi/
11
http://bianet.org/bianet/medya/182458-kapatilan-basin-yayin-radyo-televizyon-ve-haber-ajanslari
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görüşür olma durumunu azaltmıştı. Darbe girişiminden önce, resmi ilanlardan mahrum bırakılan ve özel sektöre baskılarla reklam alması engellenen iktidara eleştirel
yaklaşan medya organları ile artık yolları iktidarla ayrılmaya başlayan Fethullah Gülen cemaatine yakın medya kuruluşları kapatılma, terörle mücadele mevzuatı takibatı, kayyum atanarak müesseselerin yönetiminin devlet tarafından üstlenmesi uygulamalarıyla karşılamaya başlamışlardı.
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ise zaten kriz içerisindeki Fethullah cemaatine yakın medya kısa sürede tümden kapatıldı, diğer eleştirel medya kuruluşları
veya etnik veya ideolojik nedenlerle “siyaseten kabul görmeyen” yayın çizgisine
sahip medya kuruluşları ise istikrarı tesis etme gerekçesiyle daha önce görülmemiş
ölçekte tedbirlere muhatap bırakıldılar. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası dönemde
neredeyse dört bin gazetecinin işsiz kalması, aralarında sürekli basın kartı sahipleri
de olmak üzere yüzlerce gazetecinin basın kartına el konulması, yurt dışı seyahat
sınırlamaları veya pasaport el koymaları dönemin acı gelişmeleri oldu.
Yayın politikaları ne olursa olsun, teröre açık destek vermedikleri sürece tüm yayın kuruluşlarının faaliyetlerine, yayınlarına ifade ve basın özgürlüğü adına katlanmak demokrasi gereğidir. Demokratik toplumlarda ilerleme, siyasi iktidarların ve
toplumun genelinin hoşuna gitmese de karşıt fikirlerin serbestçe ifade edilmesi ve
tartıştırılmasıdır olarak özetlenebilecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
içtihadı demokrasilerde bilinçli tercihin ancak toplumun bilinçlenmesiyle mümkün
olabileceği tezine dayanır.
Birçok raporda da altı çizildiği gibi, özellikle endişe kaynağı olan bir durum da
Güneydoğu Anadolu’daki her türlü medyanın, özellikle de Kürt medyasının yaygın
bir şekilde ortadan kaldırılması ve bunun neticesinde bilgi alma imkânı konusunda
muazzam bir eksikliğe yol açmasıdır.12
Akreditasyon, yayın engelleme, habere ulaşma engeli ve benzeri şekillerde uygulanan sansür, 2014’te 93 vaka olarak kayda geçmişken 2015’te vaka sayısı 940’a,
2016’da ise büyük bir sıçramayla 3922’ye ulaşmıştır. Erişim engellemesine gelince,
erişim engellerini kaydeden engelliweb.com sitesinin de 2016 sonunda yayınına son
vermek zorunda bırakıldığını söylemek, durumun vahametini gösterecektir.
Erişim engellemesi
Yıl boyunca ortalama 300 civarında erişim engellenmesi yaşanan 2016’da toplam
3 bin 922 erişim engeli vakası kaydedilmiştir. Bu rakam 2015’te 940, 2014’te ise 93
idi. Birikimli internet erişimi ise 2012’de 15 bin 92 iken, 2013’te 42 bin 686’ya,
2014’te 66 bin 244’e, 2015’te büyük bir sıçrama yaparak 103 bin 885’e, 2016’da ise
12
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107 bin 992’ye ulaştı. Menfur terör saldırıları sonrasında çok kısa sürede getirilen
yayın yasakları, hem gazetecilerin bilgiye erişimini hem de halkın anayasal güvence
altında bulunan bilgiye erişme hakkına kısıtlama getirmektedir. Teröre karşı mücadelede, istihbarat gereksinmeleri veya suçlu takibinde yayın yasağı uygulanması normal ve kabul edilebilir olmakla birlikte, daha olay yerine ambülâns gelmeden idari
kararla yayın yasağı uygulanması adeta terörle mücadele konusuna tam bir yayın
yasağı şemsiyesi getirildiği endişelerini doğurmaktadır. 2016 içerisinde 14 toplumsal
olayda yayın yasağı kararı verildi.
Terörist saldırılar ardından iletişim ağlarının kapatılması veya erişimin yavaşlatılmasıyla olası başka saldırıların sınırlandırılması amaçlansa da bu tedbir bireylerin
bilgiye erişimini ortadan kaldırdığı gibi, birbirleriyle iletişim kurmalarını, güvenlikleri açısından önemli bilgilere erişmelerini veya birbirlerini desteklemelerini de engellediği teslim edilmelidir.
Özellikle, internet haber siteleri üzerindeki baskı neredeyse rutinleşmiştir. 15
Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra hız kazanan, geniş bir internet kapatma ve içerik
engelleme dalgası, sosyal medya platformlarında hemen her olaydan sonra yaşanılan
ciddi engelleme veya erişim yavaşlaması, yine Twitter ve Facebook‘un yayınladığı
şeffaflık raporlarında13 hükümetlerin bilgi ve içerik kısıtlama talepleri açısından Türkiye‘nin sosyal medya kaldırma/silme taleplerinin diğer ülkelere göre açık ara önde
olduğu görülmektedir.14 Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin kararları olmadan erişimi engelleyemeyeceği ya da bir iletişim ağını kapatılamayacağı kararları uyarınca 207’de yasalaşan 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun“ 17 Ağustos 2016’da değiştirilmiş ve erişim engellerinin
büyük çoğunluğunun söz konusu kanuna uygun yapıldığı görülmektedir.
Bütün bu veriler ve bir yandan anti-terör yasalarının geniş yorumlanması, diğer
yandan hakaret davaları, gazeteciler üzerinde kurulan baskı ortamını sergiler niteliktedir. Bilhassa, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve 21 Temmuz’da OHAL ilanının15 sonrasında gazeteciler, yazarlar, entelektüeller, bilim dünyası üzerindeki baskılar daha
da kötü bir durum almıştır. Bazı kuruluşlara göre hapisteki gazeteci sayısı seksenli
rakamlarla ifade edilse bile durumun 2016 başına göre kötü, darbe girişimi sonrasında ise yabancı bir gözlemcinin deyişiyle “dehşet boyutuna”16 geldiği aşikârdır. “Bu
rakam, Hükümetin altını çizdiği tehditler bağlamında bile, şaşırtıcıdır ve özellikle de
13
14
15

http://www.setav.org/2016-facebook-seffaflik-raporu-ve-turkiye/
http://www.turkuazhaberajansi.com/2017/01/18/2016-facebook-seffaflik-raporu-ve-turkiye.html
Bakanlar Kurulu‘nun 20 Temmuz tarihli tezkeresi, TBMM‘de 1116 sayılı karar ile onaylanarak, OHAL ilanı gerçekleş-

miştir.

16
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medya kuruluşlarının kapatılması gibi genel bir çerçeve açısından, sadece gereklilik
ve orantılılık ile ilgili değil, ayrıca getirilen kısıtlamaların hükümete yöneltilen eleştiriler gibi gayrimeşru bir temele dayanıp dayanmadığı ile de ilgili temel soruları gündeme getirmektedir.”17
Gazeteci tanımı üzerinde tartışmalar vardır. Kimin gazeteci olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Gazeteci, tüm öğeleriyle haberi takip edip, kaleme alan, halkın
anayasal haberdar olma hakkını çeşitli medya platformları yoluyla edinen kişidir.
Gazeteciler ne yasalar üzerindedirler ne de dokunulmazlık sahibidirler. Ancak, gazetecilerin halka haber verme görevlerini yapmaları sebebiyle hapse atılmaları kabul
edilemez. İktidarın hapse atılan gazetecilerin “gazetecilik yaptıklarından dolayı değil,
terör başta olmak üzere birçok diğer kanun dışı faaliyetlerden dolayı hapse düştükleri” iddiası ve “hapiste gazeteci yok” beyanatları bir yana, hapisteki gazetecilerin büyük bir çoğunluğunun gazetecilikten başka herhangi bir meşgalesi olmadığı da reddedilmesi zor açık bir gerçektir.
Son söz ve öneriler
İfade ve basın özgürlüğü sadece kabul gören fikirler için geçerli değildir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi‘nin verdiği 1976 tarihli Handyside davası ve benzeri diğer
kararlarında şiddet, nefret suçu olmadığı, insanların milli, dini ve kültürel değerlerini
aşağılama ve ötekileştirme içermediği sürece herkesin fikrini açıklama hakkı olduğu
ve bu haktan vazgeçilemeyeceği vurgulanmaktadır. 18
Türkiye, Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi (ICCPR) yükümlülüklerinin kısıtlanabileceğine ilişkin bildirimini 21 Temmuz 2016 tarihinde bir nota ile
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yaptı. Böylece Türkiye, olağanüstü bir dönemden geçmekte olduğu ve ifade özgürlüğü dâhil sözleşmenin 2,3, 9 10, 12, 13, 14,
17, 19, 21, 22, 25, 26 ve 27’nci maddelerinde yer alan yükümlülükleri “geçici bir
süreyle” askıya aldığını ilan etti.
Hakların askıya alınması sonuçları olan yönetimsel tasarruflardır. Nitekim devam
etmekte olan OHAL döneminde on binlerce çeşitli görevlerdeki sivil, asker devlet
çalışanı, iş adamları, tüzel kişilikler, entelektüeller, gazeteciler, yazarlar, çizerler
hakkında “geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde” ve OHAL yasası çerçevesinde “yargı yolu kapalı” yaptırımlarda bulunulmuştur.
Öneriler
Gazeteciler Cemiyeti geçtiğimiz yıllarda birçok kez Türk medyasının içinde bulunduğu zor dönemden çıkması için bir dizi önlem alınmasını önermişti. Bu önerileri
17
18
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şu şekilde özetleyebiliriz:
Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere tüm medya örgütleri, sendikaları ve kurumları basın ve ifade özgürlüğünü engelleyen ve gazetecilerin her an “terörist” suçlamasıyla demir parmaklıkların arkasına kapatılmasına yol açabilen yasa hükümlerinin kaldırılması, mevcut yasaların o mantıkla yorumlanmasına son verilmesi çağrısını her fırsatta yinelemektedirler. Elbette ki gazetecilik suç değildir.
Basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının önündeki en büyük engellerden tekelleşme ile siyasi iktidarların gazetecilere ve medya gruplarına baskı ve
müdahaleleri sona ermelidir.
İktidarların hoşuna gitmeyen yazı ve haberleri yüzünden gazeteci ve yazarların islerine son verdirilmesinden ve medya gruplarının dünyada benzeri görülmemiş büyüklükte vergi cezalarıyla sindirilmesinden, kayyum atanması yoluyla “doğrudan
yönetim” sağlayarak “sansürleme” ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaygın
olarak yaşanan ve çok sayıda gazeteciyi işsiz bırakan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Medya kuruluşlarının faaliyetlerine son verilmesi sadece kanunla öngörülen istisnai durumlarda ve uluslararası hukuka uygun yargı süreçleri sonunda söz konusu
olabilmelidir.
Ağır cezalar ile televizyon kanalları ehlîleştirilmeye, istenmeyen haberler engellenmeye çalışılmamalıdır.
Basındaki tekelleşmeyle ve siyasi baskılarla giderek büyüyen sendikasızlaştırma
hareketine, bunun sonucunda medya çalışanlarının iş güvenceleri olmadan çalışmasına ve hukuka aykırı olarak taşeron isçi çalıştırılmasına son verilmelidir. Gazetecilerin sendikalı çalışma yasamı teşvik edilmelidir.
İnternet sitelerini ve sosyal paylaşım ağlarının özgürlüğünü içine sindiremeyen
anlayış sıkıntılıdır. Sosyal paylaşım alanında kişisel özgürlüklerin sınırlandırılmaktadır. Sosyal ağlar alanında ısrarla sınırlama getirmeye çalışmak ifade özgürlüğüyle
bağdaşmamaktadır.
OHAL kapsamındaki KHK’ler veya Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde özgürlükten mahrum bırakılan ve haklarında mahkûmiyet kararı olmayanlar, “tutuklu
yargı istisnadır” ilkesi çerçevesinde tutuksuz yargılanmalıdırlar.
Şiddeti ve terör örgütlerini teşvik, nefreti ve kanunsuzluğa aleni çağrı olarak değerlendirilemeyecek düşüncelerin ifade edilmesi nedeniyle hiç kimse özgürlüğünden
mahrum bırakılmamalıdır.
Basını iktidarların güdümüne sokacak denetim mekanizmaları getiren ve gazetecilerin kıdem tazminatlarından mahrum kalmasına yol açabilecek yasal düzenlemeler
asla gündeme getirilmemelidir.
Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan dağıtımında kimi zaman kullanılan sübGazeteciler Cemiyeti
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jektif kriterler acilen terk edilmelidir. Etik ilke ihlalleri ilan kesme gerekçesi olarak
kullanılmamalıdır.
Türkiye‘nin de imzalayıcıları arasında bulunduğu ve Anayasa’nın 90’nci maddesi
uyarınca yerel hukuka üstün uluslararası hukuk statüsündeki Uluslararası Sivil ve
Politik Haklar Sözleşmesi (ICCPR) 9’uncu maddesi uyarınca, “Gözaltına alınarak
veya tutuklanarak özgürlüğünden yoksun bırakılan bir kimse tutukluluğunun hukukiliği hakkında karar verebilecek bir mahkemeye başvurma ve hukuka aykırı olarak
gözaltına alınmaktan veya tutuklanmaktan mağdur olan bir kimse icrası mümkün bir
tazminat hakkında sahiptir.” Türk yasalarının “tutuklu yargılamayı istisna” görmesine rağmen özgürlükten mahrum bırakılanların hakları bu madde çerçevesinde gözetilmelidir. Hak mahrumiyetine uğrayanların, OHAL kapsamındaki KHK’leriyle istihdamdan mahrum bırakılan kişilerin, OHAL mevzuatı gözden geçirilerek, uygun
yargısal ve idari mekanizmalara erişerek alınan kararın hukukiliğine itiraz etme ve
haksız işten çıkarma durumunda yeterli tazmin edilme hakkı tanınmalıdır.
OHAL nedeniyle geçici olarak askıya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS)
hükümleri ve bu çerçevede ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarda aşırılık önlenmeli, özgürlük kısıtlamaları bir an önce kaldırılmalıdır.
TCK‘nın kamu görevlilerine hakareti suç olarak tanımlayan 215. maddesinin ve
Cumhurbaşkanı’na hakareti suç olarak tanımlayan 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması, başta Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere Türk ceza mevzuatında özgürlükçü bir yaklaşımla reform yapılmasının toplumsal huzura katkı yapacağı inancındayız.
Özgürlük için Basın veya Basın için Özgürlük Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihe not
düşme, yarına bu günleri anlatmak maksadıyla başlatılan bir çalışmadır. Bu çalışma
ile ifade ve basın özgürlüğü ihlallerini kayıt altına alarak tarihe not düşülürken, aynı
zamanda Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda yapısal bir dönüşümün şart olduğu
seslendirilmekte, sorunların çözümüne yapıcı önerilerle katkı konulmaya çalışılmaktadır.
İfade özgürlüğü açısından birçok yasada görülen sıkıntıların yanı sıra getirilen
yeni iç güvenlik yasa uygulamaları, ülkede ciddi bir zihinsel reforma ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Ancak böyle bir reformla Türk basını, siyasi iktidarların ve
sermayenin güdümünden kurtularak sansür ve oto-sansür uygulamalarından uzaklaştığında, yeniden “dördüncü kuvvet” olacak ve uluslararası medya kuruluşlarıyla yarışacak düzeye gelebilecektir.
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Bülent Tellan

G

azeteci cinayetleri 1980 sonrasında da sürmüştür. Günümüze dek öldürülen
gazeteciler şunlardır:
Mevlüt Işık: (1948-1988)
Kars’ın Çıldır ilçesinde doğan Işık, Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra, yerel Ekinci gazetesinde, Kars Radyosu’nda, Ak Ajans’da, ve
son olarak da Tercüman’da çalışmaya başladı. 1987 seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Kars milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Türkiye Ankara temsilcisi
Işık, 1 Haziran 1988 tarihinde kendisi gibi ülkücü olan işadamı Kürşat Özkan tarafından vurularak öldürüldü. İddialara göre Özkan, kötü olan ticari durumunun düzeltilmesinde yardım istediği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Niyazi Adıgüzel ve Kars
Ticaret Odası Başkanı Davut Çelik ile kavga etmeye başlayınca onları ve aralarında
arabuluculuk yapmaya çalışan Işık’ı vurmuş ve intihar etmişti (Koçoğlu, 1993).
Seracettin Müftüoğlu: (1940-1989)
Hürriyet Haber Ajansı ve TRT’nin Nusaybin muhabiri olan Müftüoğlu, aynı zamanda Nusaybin Belediye Meclisi’nin Anavatan Partili üyelerindendi. 1989 yılı Haziran ayında PKK terör örgütünden aldığı tehditler yüzünden ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmış ancak 15 gün kadar sonra geri dönmüştü. 28 Haziran gecesi uğradığı
silahlı saldırı sonucu öldü. PKK’nın yayın organı Serxwebun dergisinde
Müftüoğlu’nun ajan-provakatör olduğu gerekçesi ile cezalandırıldığı açıklandı.
Müftüoğlu’nun cenazesi kalabalık bir topluluk tarafından kaldırıldı ancak katilleri
yakalanamadı (Koçoğlu, 1993).
Sami Başaran: (1953-1989)
Balıkesir’de doğan Başaran, Ticari İlimler Akademisi’nin 1. sınıfında okurken
Milliyet’te spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Hafta Sonu ve Haftanın Sesi’in
de redaktörlük, istihbarat şefliği görevlerini yürüten Başaran, Gazete gazetesinde
muhabirlik ve redaktörlük yaptı.
Sami Başaran, 7 Kasım 1989 günü Nazan Şoray ile ilgili yazdığı bir haber hakkında görüşmek isteyen Aşiret ağası Cemal Sincar tarafından vuruldu. Başaran olay
yerinde yaşamını yitirirken görüşmeye birlikte gittiği fotomuhabir Ahmet Altınkaya
ağır yaralı olarak kurtuldu. Sincar, cinayetten 14 gün sonra teslim oldu. Bu süre içeGazeteciler Cemiyeti
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risinde bir polis müdürü ile birlikte gece kulüplerinde eğlenirken görüntülenen
Sincar, yargı süreci sonunda toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı (Koçoğlu, 1993).
Daha önce başka cinayetlere de adı karışan Sincar’ın bir zamanlar MİT için de çalıştığı iddia edilmişti (Yüksel, 2011).
Kamil Başaran: (1946-1990)
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde doğan Başaran, 1975 yılında Hürriyet Haber
Ajansı’nda başladığı gazetecilik mesleğini Gazete gazetesinde sürdürmekteydi.
Renkli kişiliği ve farklı ilgi alanları ile dikkati çeken Başaran, şarkı sözü yazarlığı da
yapıyordu.
13 Kasım günü, Eminönü Belediyesi tarafından Galata Köprüsündeki denetimlerin sonucunda lokantasına ceza kesilmesini görüntüleyen gazetecileri tehdit eden
Hakkı Morgül hakkında, “köprü altındaki iyi aile çocuğu milletvekili” başlıklı bir
yazı yazan Başaran, ertesi gün kendisi ile görüşmeye gelen Morgül tarafından bürosunda vuruldu. Başaran 97 gün boyunca tedavi altında tutuldu ancak 28 Şubat 1990
gecesi öldü. Morgül Suçüstü yakalanmış olan Morgül 15 yıl ceza aldı (Koçoğlu,
1993).
Çetin Emeç: (1935-1990)
İstanbul’da doğan Emeç, gazeteci bir aileden geliyordu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Babası Selim Ragıp Emeç’in sahibi
olduğu Son Posta’da önce muhabirlik, ardından da köşe yazarlığı yaptı. 27 Mayıs
askeri müdahalesinin ardından aynı zamanda Demokrat Parti’den milletvekili olan
babası tutuklanınca gazetenin yönetimini üstlendi. 1962’de ekonomik sebepler ile
gazete kapanınca, dönemin popüler dergileri Hayat ve Ses’te çalıştı. 1971’de Hürriyet’in yan kuruluşu olan Hür Yayın’ın başına geçti. Hafta Sonu’nun yazıişleri müdürlüğünü yaptı. 1981 yılında Hürriyet genel yayın yönetmenliğine getirildi. 1984’de
Milliyet’e transfer oldu.
İki yıl sonra genel koordinatör sıfatıyla yeniden Hürriyet’e döndü. 7 Mart 1990
günü gazeteye gitmek için arabasına bindikten sonra kar maskeli ve silahlı iki kişinin
saldırısı sonucunda öldürüldü. Cinayetin Dev-Sol ve Türk İslam Komandoları gibi
farklı siyasi çizgideki örgütler tarafından üstlenilmesi araştırma sürecini zora soktu.
Failleri tespit edilemeyen ancak İslamcı örgütler tarafından işlendiği düşünülen bu
cinayetler kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.
Emeç cinayetinin nedenleri üzerinde tartışmalar hâlâ sürmektedir. Başlangıçta İslami Hareket Örgütü tarafından gerçekleştirilen siyasi bir cinayet olarak değerlendirilen olayın failleri gözaltına alınan örgüt militanlarının açıklamaları ile belirlenmişti.
Ancak başka bir soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, altın ve döviz kaçakçısı
Muhammed Celal Zehebi’nin kendisi hakkında yazdığı yazılar yüzünden Emeç’i
1156

Gazeteciler Cemiyeti

Öldürülen gazeteciler (1980-2017)

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

öldürttüğü iddiasının ortaya atılmasına sebep oldu (Özkan, 1994).
Turan Dursun: (1934-1990)
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğan Turan Dursun, babasının dünyayı değiştirecek
bir âlim olması isteği ile büyüdü. Kürt hocalardan ders alabilmek için önce Kürtçe’yi
öğrenen Dursun, kısa bir süre sonra Arapça öğrendi. Eğitimini Ağrı, Sivas, Kayseri,
Konya, Malatya ve Erzurum’un köylerinde tamamlayan Dursun 13 yaşında Türkçe
dışında Kürtçe, Arapça, Çerkesçe öğrenmişti. Hem Şafiî, hem de Hanefi mezhebine
göre İslami eğitim aldığı halde Türkçesi düzgün olmadığı için müftülük başvurusu
kabul edilmedi. Dörtyol’da köy imamlığı yaparken Türkçesini düzeltti. 1958 yılında
resmen müftülüğe başladı. İlkokul ve ortaokulu dışarıdan bitirdi.
Atatürk anıtına imamlar ile birlikte çelenk koyması, lojman yerine hastane yapılmasını sağlaması gibi eylemleri yüzünden “Aydın Müftü” olarak anılan Dursun, dinle ilgili sorularının yanıtını ararken ateizme yöneldi. Din üzerinden para ve güç kazananların elinde dinin bir oyuncak haline getirildiğini ileri süren Dursun, müftülük
görevinden ayrıldıktan sonra yaşamını sürdürebilmek için belediye temizlik işçiliği
de dahil çok farklı işler yaptı. TRT’de radyo program yapımcılığı ile iletişim alanına
adım attı. Tanrıyı ve dini yadsıyan görüşlerini kitlelere duyurmayı kendisine hedef
olarak belirlemişti. 2000’e Doğru dergisinde yazmaya başladı. Teori ve Yüzyıl’da
görüşlerini yazdı. Kullateyn adlı anı-romanını Din Bu isimli kitap dizisi izledi. Tehdit edildi, ancak inandıklarını savunmaya devam etti.
4 Eylül 1990 günü evinden yazarı olduğu Yüzyıl’a gitmek için çıktığı sırada yoldan geçen bir arabadan açılan ateş sonucu öldürüldü. Cinayet henüz Türkiye’de duyulmadan önce İran Radyosu, saldırıyı” Türk Salman Rüşdü öldürüldü” şeklinde
dünyaya duyurdu.
Dursun cesedinin yakılmasını istemişti, ancak Ankara’da yapılan bir tören ile toprağa verildi (Topuz, 2003). Ekim 1991’de trafik polislerince durdurulan ancak sürücüsü kaçan sahte plakalı bir otomobilde Dursun’un öldürülmesinde kullanılan silah
ele geçirildi. Yine bir tesadüf sonucu 23 Ocak 1993’te İslami Hareket terör örgütüne
yönelik bir operasyonda Dursun’un katillerinin kimliği saptandı ancak tetikçiler yakalanamadılar.
Gündüz Etili: (?-1991)
Yeni Günaydın muhabiri Etili, 18 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da tartıştığı seyyar satıcılar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavganın sebebi bilinmediği gibi,
cinayetten sonra firar eden seyyar satıcılar beş gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.
İki kardeş olan seyyar satıcılardan birisi ifadesinde cinayet sırasında sarhoş olduğunu
ve olayı hatırlamadığını söylerken, diğeri ise olaya karışmadığını ileri sürdü (Milliyet, 1991).
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Halit Güngen: (1971-1992)
Şırnak’ın Besta köyünde doğan Güngen, üniversite sınavını kazanamayınca, çalışmak için İstanbul’a gitti. Siyasal açıdan yakınlık duyduğu Sosyalist Parti için seçim kampanyasında çalıştı. 2000’e Doğru Şırnak muhabiri olma isteği kabul edilince
memleketine geri döndü.
Bölgenin en çok haber gönderen yerel muhabiri olan Güngen, sıkça Irak
Kürdistanı’na giderek Talabani ve Barzani ile röportajlar yapıyordu. Yaptığı son haber İslamcı terör örgütü Hizbullah militanlarının Diyarbakır Emniyeti Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü’nde eğitildiği iddiasını taşıyordu.
18 Şubat 1992 akşamı derginin Diyarbakır bürosunda çalışırken büroya gelen üç
kişi tarafından öldürüldü. Katiller, büroda yangın çıkartmaya çalışmış, ancak komşuların müdahalesi üzerine olay yerini terk etmişlerdi. 12 Kasım 1992 günü OHAL
Bölge Valiliği Güngen’in katilini cinayet silahı ile birlikte yakaladıklarını bildirdi.
Ancak Hizbullah militanı Nedim Uysal, mahkemede hakkındaki iddiaları reddetti
(Koçoğlu, 1993).
Cengiz Altun: (1968-1992)
Diyarbakır Bismil ilçesinde doğan Altun, eğitimini Batman’da tamamladı. Lise
yıllarından itibaren politikaya olan yakın ilgisi sonucu çok defa gözaltına alındı, tutuklandı. 1991 yılında Yeni Ülke Batman bürosunu açtığında temsilci olarak gazetede
çalışmaya başladı. Bir yandan Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksek Okulu Motor Bölümünde okurken bir yandan da gazetecilik yapıyordu.
Faili meçhul cinayetlerin en çok işlendiği kent olan Batman’da cinayetleri üstlenen Hizbullah örgütünün kontrgerilla faaliyetleri içerisinde olduğunu bu nedenle de
örgüte Hizbul-kontra denmesi gerektiğini anlatan haberlere imza atan Altun, pek çok
defa gözaltına alınmış, gazetecilik yapmaması için uyarılmış, öldürülmek ile tehdit
edilmişti. Altun, 10 Ekim 1991’de Batman Cumhuriyet Savcılığı’na can güvenliğinden endişe ettiği için suç duyurusunda bulundu. Ancak bir işlem yapılmadı.
24 Şubat 1992 günü şehrin en işlek caddesinde, gazete bürosuna giderken arkasından yaklaşan ve yedi el ateş eden katiller tarafından öldürüldü (Koçoğlu, 1993).
Cengiz Altun cinayetiyle ilgili, 1993’te İsmail Emsen’in adı geçti. Diyarbakır polisi Emsen’i ruhsatsız bir tabanca ile yakaladı. Silah Altun’un otopsisinde çıkan kurşunlarla karşılaştırıldı. Altun’un bu tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Emsen ifadesinde, Hizbullah taraftarı olduğunu ve tabancayı kendini korumak için kardeşi Metin’den aldığını söyledi. İsmail Emsen, Cengiz Altun’un öldürülmesiyle ilgili olarak
değil, “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan tutuklandı ve Diyarbakır Cezaevi’ne
konuldu. Kısa süre sonra serbest bırakıldı. Ancak polis bu aşamadan sonra, ne Metin
Emsen’i buldu ne de olay hakkında detaylı bir soruşturma yaptı (Gülcan, 2012).
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İzzet Kezer: (1954-1992)
Ankara’da doğan ve eğitimini bu kentte tamamlayan Kezer, çalışma yaşamına işçi olarak başladı. Askerlik görevinin ardından 1983 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’na kaydolan Kezer, aynı tarihte Günaydın’da çalışmaya
başladı. Burada çalışırken sarı basın kartı da alan Kezer, 1991 yılında Sabah’a geçti.
Kezer 1992 Nevroz’unu izlemek için görevli olarak gittiği Cizre’de 23 Mart günü
elinde beyaz bayrak olduğu halde polis panzerinden açılan ateş sonucunda başından
vurularak öldürüldü (Koçoğlu, 1993). 25 Mart günü Ankara’da toprağa verilen
Kezer’i öldüren kurşun çekirdeği bulunamadığı için yapılan otopsiden sağlıklı bir
sonuç alınamadı (TİHV, 1993). Henüz kadrolu olarak çalışmadığı gazetesi, bir buçuk
yıllık evli olan Kezer’in eşine maaş bağlayarak sahip çıktı.
Bülent Ülkü: (1964-1992)
Kabataş Lisesi’ni bitiren Ülkü siyasetle ilgilenmeye başladı. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi’ne devam ettiği yıllarda politikadan uzaklaşan Ülkü, 1988 yılında
Gemlik’te Körfeze Bakış’ı yayınladı. Devrimci Sol örgütü ile ilişkilerini yeniden kuran Ülkü gazeteciliğin yanı sıra örgüt eylemlerine de katıldı. 1989 yılında Cumhurbaşkanına yayın yoluyla hakaret ettiği iddiası ile yargılandı, siyasal eleştiri sınırlarını
aşmadığı göz önüne alınarak beraat etti. Gazetesini ekonomik kriz yüzünden kapatmak zorunda kalan Ülkü, cezaevindeki baskıları kınamak için yapılan gösterilerin ve
1 Mayıs İşçi Bayramı’nın ardından birkaç defa gözaltına alındı ve serbest bırakıldı
(Koçoğlu, 1993).
31 Mart 1992 günü Uludağ yolunda park bekçileri tarafından ağır yaralı olarak
bulundu. Gözleri bantla kapalı, bileklerinde kelepçe izleri ve ellerinde parmak izi
alınırken kullanılan mürekkep lekesi bulunan Ülkü’nün sol gözüne yakın mesafeden
ateş edilmişti.
Mecit Akgün: (1965-1992)
Nusaybin’de doğan ve eğitimini burada tamamlayan Akgün, gazeteciliğe Nusaybin gazetesinde başladı. 2000’e Doğru muhabirliğinin ardından Yeni Ülke’de çalıştı.
Haberleri yüzünden sürekli tehdit edilince Cizre’de görevlendirildi. 1992 Nisan’ında
gazete yönetimiyle ilişkileri bozuldu (Koçoğlu, 1993). 15 Mayıs günü Nusaybin’deki
ailesinin yanından gazeteye gitmek için ayrılan Akgün’ün cesedi, 19 gün sonra, 2
Haziran 1992 günü Çölova köyü yakınlarında, vurulmuş ve bir elektrik direğine bağlanmış olarak bulundu. Cesedin üzerine “Hain Olduğu İçin Cezalandırıldı-PKK” yazılı bir not bırakılmıştı (TİHV, 1993).
Ölümünün ardından Yeni Ülke Akgün’ün kendileri için çalışmadığını açıkladı.
Hafız Akdemir: (1965-1992)
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Akdemir, Kürdistan Ulusal Kurtuluş (KUK)
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örgütü davasında yargılanmış ve 1984-1991 yılları arasında tutuklu kalmıştı. 1991
yılında çıkartılan af yasası ile salıverilen Akdemir, Yeni Ülke Diyarbakır Bürosu’nda
çalışmaya başlamış, ardından 30 Mayıs 1992 tarihinde yayınlanmaya başlayan Özgür
Gündem’e geçmişti. 7 Haziran 1992 günü gazete bürosuna giderken arkasından yaklaşıp tek el ateş ederek Akdemir’i başından vuran katil, çevredekilerin müdahalesine
rağmen olay yerinden kaçmayı başardı. Akdemir’in cenazesi, bekletildiği morgdan
polis tarafından alınarak gizlice gömüldü. Ailesinin başvurusu üzerine, mezardan
çıkartılarak ailesine teslim edilen cenaze için tören düzenlenmesine izin verilmedi
(Koçoğlu, 1993).
Çetin Ababay: (1968-1992)
Batman doğumlu Ababay, lise yıllarında siyasetle yakından ilgilenmeye başladı.
1984 yılında henüz Batman Lisesi 1. sınıf öğrencisiyken, gözaltına alındı, ardından
tutuklandı. 1986 yılında yeniden tutuklandı ve 2,5 yıl cezaevinde kaldı. 1992 Nisan’ında çalışanları tehdit edildiği için kapanan Özgür Halk Batman temsilciliğini
açtı ve gazeteciliğe başladı. Hizbullah tarafından işlenen cinayetler hakkında yaptığı
haberler yüzünden tehdit edilen Ababay, 29 Temmuz 1992 gecesi bir arkadaşı ile
birlikte, dergi bürosundan çıkıp evine giderken, arkasından yaklaşan iki saldırgan
tarafından kafasına tek el ateş edilerek vuruldu. Kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. 30 Temmuz sabahı öldü.
Yanındaki arkadaşının tanıklığına rağmen Ababay’ın katili bulunamadı. Ababay’ın
öldürülmesinden sonra Özgür Halk’ın Batman temsilciliği kapandı.(Gülcan, 2012b).
Yahya Orhan: (1963-1992)
Batman’ın Gercüş ilçesinde doğan Orhan, lise eğitiminin ardından, işçi olarak Silopi kömür ocaklarında çalıştı. Gercüş’e dönerek evlenen ve bir tekel büfesi açan
Orhan, gazeteciliği pek çok yerel muhabir gibi yan meslek olarak yapıyordu. Önce
Güneş’e haber göndermeye başlayan Orhan, 24 Şubat 1992 tarihinde öldürülecek
olan Cengiz Altun aracılığı ile Yeni Ülke Gercüş muhabiri oldu. 1992’de tutuklandı.
Cezaevinden çıktıktan sonra yayın hayatına yeni atılan Özgür Gündem için çalışmaya başladı. Hakkında birkaç haber yazdığı Gercüş kaymakamı tarafından tehdit edilen Orhan, 31 Temmuz 1992 akşamı, büfesinden evine giderken, otomatik bir silahtan çıkan mermilerle vuruldu. Katillerin kimliğini saptayamayan güvenlik güçleri
aynı saatlerde ilçede tatbikat yaptıkları gerekçesi ile ailesinin Orhan’ın cesedini almasına izin vermediler. Otopsi sonucunda vücudunda 27 adet mermi bulunan Orhan
1 Ağustos günü toprağa verildi. (Koçoğlu, 1993).
Hüseyin Deniz: (1956-1992)
Nusaybin’de doğan Deniz, 1976 yılında Bolu İlköğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Önce Siverek’e ardından da memleketi Nusaybin’e atandı. 12 Eylül sonrasında
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PKK davasından tutuklandı. Diyarbakır Cezaevi’nde geçirdiği 3,5 yılın ardından tahliye olduktan sonra güvenlik soruşturmasını geçemedi ve mesleği olan öğretmenliği
bırakmak zorunda kaldı. 1984-1987 yılları arasında Ulusal Basın Ajansı’nın, ardından da Cumhuriyet’in Ceylanpınar muhabirliğini üstlendi. Welat ve 2000’e Doğru’da
makaleleri yayınlanan Deniz’in, Kürt Atasözleri isimli kitabı Kaynak Yayınları’ndan
çıktı. Kürt folkloru üzerine çalışmalarını sürdürdü. Önceleri okur mektubu olarak
gönderdiği yazıları ile Özgür Gündem yöneticilerinin dikkatini çeken Deniz, 25
Temmuz 1992’de Forum isimli köşede haftalık olarak yazı yazmaya başladı. 9 Ağustos 1992 sabahı, gıda toptancılığı yaptığı işyerine giderken arkasından yaklaşan katillerin kafasına tek el ateş ederek vurdukları Deniz, ertesi gün öldü. Görgü tanıklarının
ifadelerine dayanarak Nihat Beşkat isimli lise öğrencisini cinayete yardımcı olmak
iddiası ile gözaltına alındı ancak bir süre sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Ekim 1992 tarihinde Ceylanpınar’da gözaltına alınan sekiz Hizbullah militanı hakkında açılan dava iddianamesinde militanların Deniz’i öldürdükleri ileri sürüldü
(Koçoğlu, 1993).
Musa Anter: (1918-1992)
Annesinin muhtarlık yaptığı Zvinge köyünde doğan ve Mardin Yatılı Bölge Okulu’nu birincilik ile bitiren Anter, liseyi parasız yatılı olarak Adana okudu. İstanbul
Üniversitesi’nde önce felsefe ardından hukuk eğitimi aldı. Bir yandan da gazetelere
yazmaya başladı. Bir kısmını tek başına çıkardığı Dicle Kaynağı, Şark Postası, Yurt,
Barış Dünyası ve Deng gazetelerine yazan Anter, Dicle Öğrenci Yurdu’nu kurdu ve
Kürt öğrencilerin İstanbul’da barınmalarını sağladı. Kendisini “Türkiye tarihinin
canlı şahidiyim. Hem yalnız şahidi değil, sanığı, mahkûmu ve davacısıyım...”biçiminde tanımlayan Anter birçok defa tutuklandı, yargılandı. Hayatının
önemli bir kısmını cezaevlerinde geçirdi (Anter, 1999).
Son olarak Yeni Ülke ve Özgür Gündem’de yazan Anter, 20 Eylül 1992 gecesi,
Diyarbakır’da tekrar PKK’ya katılabilmek için aracılık yapmasını isteyerek kendisi
ile bağlantı kuran Dıjwar kod adlı Hamit Yıldırım isimli bir itirafçı tarafından vuruldu (Balık ve Şahan, 2004).
Hamit Yıldırım daha sonra adı çok duyulacak olan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yönettiği JİTEM ekibindeydi. Anter’in vurulduğu sırada yanında olan yeğeni
Orhan Miroğlu ağır yaralı olarak kurtuldu.
Ocak 1998’de açıklanan Susurluk Raporu’nda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı
Kutlu Savaş, Anter’in devlet tarafından öldürüldüğünü kabul etti. Savaş raporunda
Anter’in Kürt ayrılıkçı hareketin felsefesiyle ilgilendiği ve silahlı bir eylem içerisinde olmadığı için öldürülmesinin yanlış olduğunu ileri sürdü (Savaş, 1998).Cinayet ile
ilgili belge ve itiraflar, Teftiş Kurulu Raporu’nun Ek9 başlıklı dosyasında yer aldı
Gazeteciler Cemiyeti

1161

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Öldürülen gazeteciler (1980-2017)

ancak bu bölüm “devlet sırrı” içerdiği gerekçesi ile dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklanmadı.
Mehmet Sait Erten: (1964-1992)
Mazıdağ’da konfeksiyonculuk yapan ve kurulduğu günden itibaren Halkın Emek
Partisi üyesi olan Mehmet Sait Erten, Azadi ve Deng’in gönüllü muhabiriydi. 3 Kasım günü alışveriş yapmak için ailesi ile birlikte Diyarbakır’a giden Erten, arkasından yaklaşan ve biri başına olmak üzere beş el ateş eden bir katil tarafından öldürüldü. Çalıştığı yayın organlarının iddiasına göre Erten, Hizbullah ile ilgili haberleri
yüzünden tehdit edilmekteydi ve Mazıdağ’da öldürülemeyeceği anlaşılınca takip
edilerek Diyarbakır’a geldiğinde vurulmuştu (Koçoğlu, 1993).
Erten cinayeti iki yıl “faili meçhul” kaldıktan sonra, 1994’te Hizbullah askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar’ın Diyarbakır 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde
(DGM) gıyabında yargılandığı davaya konu oldu. Tutar 3 Ocak 2000’de İstanbul’daki Hizbullah operasyonunda yakalandı. Polise verdiği ifadede Erten cinayetiyle ilgili eylem talimatını verdiğini, eylemde Abdülkadir Selçuk’un ve Mustafa Demir’in görevli olduğunu anlattı ve 2009 yılında Hizbullah Ana Davası’nda müebbet
hapse mahkûm edildi. Ancak yürürlüğe giren Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca
tutukluluk süresi on yılı geçtiği için 3 Ocak 2011’de tahliye edildi. 11 gün sonra tekrar tutuklanmasına karar verildiyse de Tutar bulunamadı(Gülcan, 2012c).
Yaşar Aktay: (?-1992)
PKK’nın 9 Kasım 1992 gecesi Diyarbakır’ın Hani ilçesine ağır silahlar ve roketatarlarla düzenlediği baskında Kaymakamlık binası, PTT, Askerlik Şubesi ve lojmanları, Karayolları Şube Şefliği, Adliye binası, Emniyet Müdürlüğü lojmanları ile diğer
kamu kuruluşlarına ateş açılmış, araçlar yakılmış; saldırıda dördü çocuk, dördü kadın
12 kişi öldürülmüştü.Hani ilçesinde fotoğrafçılık yapan ve Türkiye yerel muhabiri
olan Aktay da o gece öldürülenler arasındaydı. İlçenin mülki amirleri ile yakın ilişki
içinde olan ve öldürülmesinden kısa bir süre önce tehdit edilerek, fotoğraf stüdyosu
bombalanan Aktay, ilçeye saldırı düzenlendiği sırada evinin bodrumuna gizlenmiş
ancak evine gelen beş PKK’lı tarafından eşinin gözü önünde öldürülmüştü.
Aktay ölümünün ardından adına çalıştığı gazete tarafından sahiplenilmedi. Türkiye Yurt Haberleri Servisi, İhlâs Haber Ajansı adıyla örgütlenirken Aktay çağrılmamıştı. Öldürülmesinden yaklaşık aykı ay önce adına çalıştığı gazeteyle bağları kopan
Aktay’ın eşinin tanıklığına rağmen katiller yakalanamadı (Koçoğlu, 1993).
Hatip Kapçak: (?-1992)
Mardin’in Mazıdağ ilçesinde doğan Kapçak, 1978 yılında Diyarbakır İlköğretmen
Lisesi’nden mezun oldu. Ancak yasanın değiştirilmesi yüzünden öğretmenlik hakkı
verilmedi. 12 Eylül sonrasında Kürdistan Ulusal Kurtuluş (KUK) örgütü davasından
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altı yıl tutuklu kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra fotoğrafçılık yapmaya başladı. Güneş’e Mazıdağ’dan haber geçen Kapçak, gazetenin kapanması üzerine Hürriyet için
çalışmaya başladı.
Eylül ayında Gerçek ve Diyarbakır’da yayınlanan yerel Söz için, çalışmaya başlayan Kapçak, tehditlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. (TİHV, 1993). Dükkân komşusu Mehmet Sait Erten’in öldürülmesinden 15 gün sonra, 18 Kasım 1992 gecesi bir
akrabasının evine giderken, otomatik silahlar ile açılan ateş sonucu öldürüldü. Saldırıdan birkaç gün sonra Kapçak’ın hazırladığı Hizbullah militanları listesinde isimleri
geçen üç kişi gözaltına alındılarsa da delil yetersizliğinden serbest bırakıldılar
(Koçoğlu, 1993).
Kapçak’ın öldürülmesi sonrası geçen 20 yılda Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada hiçbir gelişme olmadığı için
dosya, 19 Kasım 2012’de zamanaşımına uğradı.
Namık Tarancı: (1955-1992)
Şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeniydi. Diyarbakır’da doğdu. Ortaöğretiminin ardından Ankara Eğitim Enstitüsüne devam etti. Öğrenciliği sırasında tutuklandı. Üç
yıl Diyarbakır’da, iki yıl Malatya E Tipi Özel Cezaevinde kalan Tarancı, Gerçek Diyarbakır temsilciliğini yürütüyordu. Musa Anter’in öldürülmesinin ardından yaptığı
haberde, Anter’in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden bir
polis memuru tarafından öldürüldüğünü yazan Tarancı, 20 Kasım 1992 günü dergiye
gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra arkasından yaklaşan bir saldırgan tarafından
kafasına üç el ateş edilerek öldürüldü.
Tarancı cinayeti iki yıl “faili meçhul” kaldıktan sonra, 1994’te Hizbullah askeri
kanat sorumlusu Cemal Tutar’ın Diyarbakır 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) gıyabında yargılandığı davaya konu oldu. Tutar 3 Ocak 2000’de İstanbul’daki Hizbullah operasyonunda yakalandı. Polise verdiği ifadede “Tarancı’yı
TDKP üyesi olduğunu bildiğimiz için öldürdük” demişti. Tutar 2009 yılında Hizbullah Ana Davası’nda müebbet hapse mahkûm edildi. Ancak yürürlüğe giren Ceza
Muhakemeleri Kanunu uyarınca tutukluluk süresi on yılı geçtiği için 3 Ocak 2011’de
tahliye edildi. 11 gün sonra tekrar tutuklanmasına karar verildiyse de Tutar bulunamadı(Gülcan, 2012d).
Uğur Mumcu: (1942-1993)
Kırşehir’de doğan Mumcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 19671969 yıllarında avukatlık yapan Mumcu, 1972 yılına kadar Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Asistanı olarak çalıştı. 12 Mart Muhtırasının ardından tutuklandı ve 7 yıl
hapse mahkûm oldu. Yargıtay’ın kararı bozması üzerine serbest bırakıldı. Askerliğini
yedek subay olma hakkı elinden alındığından Ağrı’nın Patnos ilçesinde ‘sakıncalı
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piyade’ olarak yaptı. İlk yazılarını Yön dergisinde yazan Mumcu, Türk Solu, Devrim,
Ant’ta yazdı. 1974’de Yeni Ortam’da köşe yazarlığına başlayan Mumcu, ertesi yıl
çalışmaya başladığı Cumhuriyet’te 1991 yılına kadar kesintisiz yazdı. 6 Kasım
1991’de gazete yönetimindeki Hasan Cemal, Okay Gönensin ve Leyla Uşaklıgil ile
düştükleri anlaşmazlık sonucu İlhan Selçuk ve 80 kadar gazete çalışanı ile birlikte
istifa etti. Üç ay Milliyet’te yazan Mumcu, 8 Nisan 1992’de Cumhuriyet yönetiminin
istifası üzerine gazeteye geri döndü (Aksoy vd., 1994).
25 kitap, onlarca araştırma ve yazı dizisi, binlerce köşe yazısı yazan, silah kaçakçılığı, terör, Papa Suikastı gibi pek çok konuda uzmanlaşan Uğur Mumcu, 24 Ocak
1993 günü arabasına konan bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Cinayetin failleri
bulunamadığı gibi cinayet nedeni hakkında da spekülatif iddialar ortaya atıldı. Terör
örgütü PKK ile istihbarat servislerinin ilişkisini ortaya çıkarttığı için öldürüldüğü
ileri sürüldü, ancak katillerin bulunmasını namus meselesi ilan eden hükümet üyelerinin açıklamalarına göre Mumcu, İran tarafından eğitilen ve desteklenen İslamcı
örgütler tarafından öldürülmüştü (Özkan ve Değer, 1996). Cinayetten yedi yıl geçtikten sonunda 2000’de Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun villasına yapılan baskında elde edilen belgelerle polis Tevhit-Selam/Kudüs Ordusu adlı örgüte ulaştı.
11 Temmuz 2000’de Mumcu, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerini de
içeren “Umut Davası”nda 15’i tutuklu, 17 sanık yargılanmaya başladı. İddianamede,
Mumcu’nun aracına konulan bombanın Ferhan Özmen tarafından yapıldığı ve araca
Necdet Yüksel’in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği ifade edildi ve
üç sanığa “Anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mumcu davasında üç sanık cezalandırıldı ama olayın
arkasındaki isimler bulunmadı.
Kemal Kılıç: (1963-1993)
Şanlıurfa’da doğan Kılıç, 1990 yılında Yeni Ülke’de başladığı mesleğini, Mayıs
1992’de Özgür Gündem’de sürdürmüş, gazetenin 15 Ocak 1993’de yayınına ara
vermesi üzerine yeniden Yeni Ülke’de çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda Halkın
Emek Partisi üyesi ve İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi
olan Kılıç, tehdit edildiği için Valiliğe koruma ve silah istemiyle başvurmuş, aldığı
olumsuz yanıt üzerine düzenlediği bir basın toplantısı ile valiyi görevini yapmamakla
suçlamıştı. 18 Şubat günü, ikamet ettiği Külünçe köyüne gitmek için yola çıktıktan
sonra dört kişi tarafından kaçırılmak istendi. Ağzı bantlandığı ve elleri bağlandığı
halde kendisini kaçırmak isteyenlere karşı direnen Kılıç, saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Cenazesi polisin baskısı ile ailesi tarafından tören yapılmaksızın
toprağa verildi (TİHV, 1994).
Olayın tek görgü tanığı, gece bekçisi Ahmet Fidan, jandarmaya gördüklerini an1164
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lattı. Ancak, Fidan’dan bir daha haber alınamazken söz konusu ifadenin üzerinde
durulmadı.Kılıç’ı öldüren tabancası aynı yıl 24 Aralık’ta, Diyarbakır’da ele geçirildi.
Silahın 15 olayda kullanıldığı ve Hizbullah yanlısı Hüseyin Güney’e ait olduğu belirlendi. Silahı başkasından aldığını söyleyen ve Kılıç cinayetiyle ilgili suçlamaları reddeden Güney beş yıl süren yargılamanın ardından, 1999’da “Hizbullah üyesi olmak”tan müebbet hapis cezası aldı. Kılıç ailesinin 1993’te başvurduğu AİHM, 28
Mart 2000’deki kararında Türkiye’yi 39 bin Sterlin ödemeye mahkûm etti (Gülcan,
2012e).
İhsan Karakuş: (1954-1993)
İlk ve ortaokulu doğduğu Silvan’da okuyan Karakuş, medrese eğitiminin ardından Silvan’da saat tamirciliği yapmaya başladı. Çevresine yardım etmesi ve tarafsızlığı ile tanınan Karakuş, 1986 yılında PKK militanlarının saatlerini ücretsiz tamir
etme suçlaması ile bir ay gözaltında tutuldu. Bu olayın ardından haksızlığa karşı mücadele etme isteğiyle 1963 yılında kurulan olan yerel Silvan gazetesini satın aldı.
Dini eğitim almıştı ancak, İslami tutuculuk ile mücadele ediyordu. İdeolojik bir
tartışmaya girmeksizin sürdürdüğü yayın politikası yüzünden sıklıkla tehdit edildi.10
Mart 1993’te Silvan’da Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan’ın düzenlediği toplantıya katılan Karakuş Vali ile faili meçhul cinayetler hakkında polemiğe girmişti.
Cinayetlerin ne zaman biteceğini soran Karakuş’a Vali Erkan, “Sen bu soruyu sorarak doğrudan bizi suçluyorsun” diye yanıt vermiş karşılığında da “Cinayetleri siz
işlemeseniz de siz bitirebilirsiniz, katilleri yakalayabilirsiniz, her şey gözünüzün
önünde oluyor” cevabını almıştı. Karakuş iki gün sonra Kaymakam tarafından aranarak gazetedeki ilanlar hakkında görüşmeye çağırıldı.13 Mart sabahı Kaymakam ile
görüşmek için yola çıktığı sırada kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü (Gülcan, 2012f). Katilleri bulunamadığı gibi gazetesi de öldürülmesinden sonra
yayın hayatına son verdi (Koçoğlu, 1993). M.Ö. ve E.H. adlı Hizbullah mensuplarının 1996’da Ronahi dergisine yaptığı açıklamalarda Karakuş’un öldürülmesi ile ilgili
olarak JİTEM suçlandı.
İhsan Uygur: (1966-1993)
Sabah Kartal bürosu muhabirlerinden İhsan Uygur, 6 Temmuz 1993 gecesi aldıkları bir yangın ihbarını değerlendirmek amacı ile bürodan ayrıldıktan sonra birlikte
gittikleri araç şoförü ile birlikte kayboldu. Polisin geniş çaplı aramaları sonucunda
araç, Uygur’un fotoğraf makinesi ve telsizi yakılmış olarak bulundu. Gazeteyi arayan
kimliği meçhul bir kişi kaçırılma olayını Hizbullah örgütü adına üstlendi ancak eylemin yapılış biçiminin Hizbullah yöntemlerine benzememesi ve Uygur’un politik
bir kimliği olmaması bu iddiayı çürütmektedir (TİHV, 1994).
Emekli Emniyet Müdürü Mesut Demirbilek, yaşadığı ilginç olayları anlattığı kiGazeteciler Cemiyeti
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tapta Jandarma bölgesi olmasına rağmen polisin yürüttüğü soruşturmada çevredeki
bir çiftlikte yürütülen çalışmalara rağmen Uygur ve araç şoförüne ait hiçbir delile
ulaşamadıklarını, bu olayın en büyük mesleki başarısızlığı olduğunu yazacaktı (Akhan ve Demirbilek, 2014).
Ercan Gürel: (?-1993)
Hürriyet Haber Ajansı İzmir Bergama muhabiri Gürel, 20 Mayıs 1993 günü uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü. Gürel’i öldüren Veysel Özakıncı, olaydan kısa
bir süre sonra yakalandı. Katil, cinayeti arsa anlaşmazlığı nedeni ile işlediğini açıkladı (TİHV, 1994).
Ömer Taşar: (?-1993)
Karamanlı olan Taşar, buradan Milli Gazete’ye yolladığı haberler ile gazetenin
fahri muhabirlerinden olmuştu. İlaç ve tıbbi yardım malzemelerini götüren bir grup
ile birlikte Saraybosna’ya giden Taşar, burada katıldığı bir cenaze töreni sırasında
Sırp mevziilerinden açılan ateş sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Küçük
kalibreli silahlara dayanıklı çelik yelek giymiş olmasına rağmen, 27 Haziran günü
tedavi edildiği hastanede öldü.Gazeteciliği bir meslek olarak yapmayan Taşar’ın cenazesi Türkiye’ye getirilerek toprağa verildi (TİHV, 1994).
Rıza Güneşer: (?-1993)
Halkın Gücü dergisinin sahibi olan Güneşer, 14 Temmuz 1993 günü İstanbul İkitelli’de bir kahvede otururken, kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu öldü.
Güneşer’in vücuduna 28 kurşun isabet etmişti. Cinayetten sonra öğrenilen bilgilere
göre, saldırının sebebi Devrimci Sol örgütünde yaşanan örgütsel ayrılıktı.
Daha sonra DHKP-C ismini alacak Dursun Karataş grubunda yer alan Güneşer,
Bedri Yağan kanadı tarafından öldürülmüştü (TİHV, 1994). Yağan kanadı, cinayetin
gerekçesini Güneşer’in kısa süre önce Yağan grubunun çıkardığı Devrimci Çözüm
dergisi çalışanlarına yönelik silahlı saldırıyı organize etmiş olması olarak gösteriyorlardı. Daha sonra bir operasyon ile yakalanan THKP-C/Dev-Sol örgütü militanı İbrahim Döğüş, Güneşer’in öldürdüğü gerekçesi ile yargılandı ancak beraat etti.
Ferhat Tepe: (1974-1993)
İlk ve orta öğretimini Bitlis’te tamamlayan Tepe, Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı ve müteahhit olan babasının yanında çalışmaya başlamış, 1992 yılında peş peşe
iki defa gözaltına alınmıştı. 1993 yılında Özgür Gündem Bitlis muhabiri olan Tepe,
28 Temmuz 1993 akşamı kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Görgü tanıklarınca spor
giyimli, elinde telsiz bulunan biri tarafından bir arabaya bindirilerek kaçırılan Tepe’nin ailesini arayan bir kişi, Tepe’nin Türk Osmanlı İntikam Tugayı tarafından
kaçırıldığını, Demokrasi Partisi’nin Bitlis’te faaliyetlerine son vermemesi ve dört
milyar lira fidye verilmemesi halinde öldürüleceğini açıkladı.
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Tepe’nin cesedi 3 Ağustos günü Elazığ’da polis tarafından bulundu, ancak kayıp
kişiler listesinde adı ve tarifi olmasına rağmen kimliği belirlenemeyerek polis tarafından kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ailesi gömülmeden önce hastanede çekilen
fotoğraftan Tepe’yi teşhis etti. Cenaze gömüldüğü yerden alınarak 11 Ağustos günü
Bitlis’te toprağa verildi (Koçoğlu, 1993).
Ferhat Tepe’nin öldürülmesi ile ilgili davanın bir sonuç alınamadan faili meçhul
olarak kapatılması üzerine baba İshak Tepe, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
başvurdu. 2000 yılında Türkiye’de inceleme yapan AİHM temsilcileri Türkiye’yi
“gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmadığı” gerekçesiyle tazminata mahkûm etti.
Muzaffer Akkuş: (1959-1993)
Milliyet Bingöl muhabiri Akkuş, 20 Eylül 1993 sabahı karayolunu kesen bir grup
PKK militanı tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü. Akkuş’un gazetecilik yanı sıra
müteahhitlik yaptığı ve bölgedeki bazı jandarma karakollarının inşaatını yaptığı için
tehdit edildiği iddia edildi (TİHV, 1994).
Behçet Cantürk: (1950-1994)
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğup büyüyen işadamı Cantürk, küçük yaştan itibaren hem siyasi hem de adli suçlardan dolayı çok defa tutuklandı. İlk cinayetini 15
yaşında işleyen Cantürk, 1984’de Babalar Operasyonu’nda gözaltına alınan en önemli isimdi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı dışında annesinin etnik kökeni dolayısıyla
Ermeni terör örgütü ASALA ile de ilişkisi olduğu da iddia ediliyordu. Cantürk, Özgür Ülke’nin finansörlerinden birisiydi. PKK’ya yardım eden işadamları listesinde
üst sıralarda yer aldığı ileri sürüldü (Yalçın, 2000).
Cantürk, 14 Ocak 1994 tarihinde, çelik zırhlı, kurşun geçirmez arabası ile iş yerinden evine dönerken Bağdat Caddesi’nde tepe lambalı sivil araçlardan inen “Polis”
yelekli, otomatik kısa namlulu makineli silahlı ve telsizli kişiler tarafından durduruldu. Cantürk’ün içinde bulunduğu ve Recep Kuzucu’nun kullandığı 34 HLP 08 plakalı otomobil ertesi gün Sakarya’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar kasabası yakınlarında
terk edilmiş bir dinlenme tesisi yakınlarında Cantürk ve şoförünün cesedi ile birlikte
bulundu.
Cantürk kafasından, şoförü Kuzucu kaçmaya çalışırken arkasından açılan ateş ile
vurulmuştu. Cantürk 16 Ocak günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Raporu’na göre, Cantürk’ün devlete
biat etmesi için kullanılan yasal yollar işe yaramayınca, devlet içinde bir grup tarafından Özgür Ülke bombalanmış, ancak istenilen sonuç yine elde edilmeyince ‘Türk
Emniyet Teşkilatı tarafından öldürülmesi kararlaştırılmış ve karar infaz edilmişti’
(Savaş, 1998).
Gazeteciler Cemiyeti

1167

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Öldürülen gazeteciler (1980-2017)

Ruhican Tul: (1965-1994)
Turkish Daily News muhabiri Tul, 14 Ocak 1994 gecesi Ankara’dan Samsun’a
gitmek amacıyla bindiği yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce yerleştirilen bombanın Kırıkkale yakınlarında patlaması sonucu öldü. Bombalı saldırıyı PKK örgütü
üstlendi. Tul’un cenazesi 16 Ocak günü doğum yeri olan Samsun’da toprağa verildi
(TİHV, 1995).
Nazım Babaoğlu: (1975-1994)
Özgür Gündem Şanlıurfa muhabirlerinden Babaoğlu, 12 Mart 1994 günü bir haber ile ilgili olarak Siverek’e gittikten sonra kayboldu. Kendisinden bir daha haber
alınamayan Babaoğlu’nun DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak’a bağlı köy
korucuları ve polis tarafından kaçırılıp öldürüldüğü iddia edildi (TİHV, 1995).
2011’de Erzurum Cezaevi’nde bulunan hükümlü Aydın Sevinç, Urfa Baro Başkanlığı’na gönderdiği mektupta 1993’te Urfa’da JİTEM için çalıştığını, 1994’te Nazım Babaoğlu’nun kaçırıldığını, öldürüldüğünü ve gömüldüğünü anlattı. Can güvenliğinin olmadığını, avukat tayin edilirse bildiklerini anlatacağını söyledi. Diyarbakır
İnsan Hakları Derneği (İHD) yetkilileri Sevinç ile görüşmek için Erzurum’a gitti ancak görüşme sağlanamadı.
Kamil Koşapınar: (?-1994)
Zaman Erzurum muhabiri Koşapınar, 19 Mart 1994 tarihinde fotoğraf yaptırmak
üzere gittiği fotoğrafçıda, bir kaza kurşunu ile öldürüldü.
Erol Akgün: (1970-1994)
Devrimci Çözüm yazıişleri müdürü Akgün, 8 Eylül 1994 günü Gebze’de evinin
önünde kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetten sonra öğrenilen
bilgilere göre, saldırının sebebi Devrimci Sol örgütünde yaşanan örgütsel ayrılıktı.
Haziran 1994’de tutuklanan ve öldürülmesinden üç gün önce serbest bırakılan Akgün, örgüt içerisinde yaşanan ayrılığın ardından Bedri Yağan Grubu içerisinde yer
aldığı için Dursun Karataş Grubu tarafından öldürülmüştü (TİHV, 1995).
Bahri Işık: (?-1994)
Bahri Işık Çağdaş Marmara muhabiriydi. 17 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da öldürüldü.
Onat Kutlar: (1935-1995)
Cumhuriyet yazarı Kutlar, 30 Aralık 1994 günü İstanbul Taksim Meydanındaki
Opera Pastanesi’nin vestiyerine kimliği belirsiz kişilerce bırakılan bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Onat Kutlar, 11 Ocak 1995’te tedavi edilmekte olduğu
hastanede öldü. Saldırıyı İBDA-C terör örgütü üstlendi(TİHV, 1995). 30 Nisan 1995
tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan bir açıklama ile bombayı hazırlayan PKK militanlarının yakalandığı ileri sürüldü. Ancak İBDA-C örgütünün yayın
1168

Gazeteciler Cemiyeti

Öldürülen gazeteciler (1980-2017)

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

organı polisin açıklamasının doğru olmadığını, eylemin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bekir Kutmangil: (1956-1995)
İstanbul’da doğan Kutmangil, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra, önce babasının kurduğu Kutman Ticaret Şirketi’nde demir ve hurda ticareti ile ilgilenirken, 1980 yılında madenciliğe başladı. Kutman Ticaret madencilik,
harfiyat, inşaat, ormancılık, turizm gibi çok farklı alanlarda faaliyet göstermekteydi.
1960’larda bir dönem Tercüman’ın sahipliğini de yapan babası gibi Bekir Kutmangil
de basın sektörüne ilgi gösterdi. Yeni Günaydın, Süper Tan ve Ekonomik Bülten ile
Günaydın FM radyo istasyonunun sahibi olan Kutmangil, 23 Mayıs 1995 günü gazetesindeki bürosuna giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından katilin, daha önce Kutmangil’in yanında koruma
olarak çalışan ve sonradan adını çek senet tahsilâtı ile duyuran ‘ülkücü kabadayı’
İbrahim Cici olduğu ortaya çıktı (Bakacak, 1995).
Nail Aydın: (1950-1995)
Giresun’da yayınlanan yerel Son Haber sahibi işadamı Nail Aydın, ortak oldukları Gedikali Oteli’nde tartıştığı Cemil Aydeniz tarafından 28 Temmuz 1995 gecesi
öldürüldü. (Kars, 1995).
Seyfettin Tepe: (?-1995)
Batman’da 22 Ağustos 1995 tarihinde polis tarafından gözaltına alınan Yeni Politika muhabiri Tepe, 29 Ağustos günü Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nde öldü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Tepe, kendisini fanilasıyla hücre kapısındaki yerden
1 metre yüksekliğindeki mazgala asmıştı. Bir basın toplantısı düzenleyen ailesi, Tepe’nin işkence ile öldürüldüğünü, daha sonra da cinayete intihar süsü verildiğini ileri
sürdü (TİHV, 1997).
Metin Göktepe: (1969-1996)
Göktepe 10 Nisan 1968’de Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde doğdu.
Gazeteciliğe 1992’de Haberde ve Yorumda Gerçek’te başladı. 7 Haziran 1995’te
kurulan Evrensel çalıştı.
8 Ocak 1996 günü Ümraniye cezaevinde öldürülen iki hükümlünün cenaze törenini izlemek üzere görevlendirilen Evrensel muhabiri Göktepe, polis tarafından çok
konuştuğu ve sarı basın kartı olmadığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan
1052 kişi ile birlikte Eyüp Spor salonuna götürülen ve burada gazeteci olduğunu söylediği için polis tarafından dövülen Göktepe, durumunun ağırlaşması üzerine yine
polis tarafından salondan çıkartıldı. Akşam saat 20:00 sıralarında spor salonunun
yakınlarında ölü olarak bulunan Göktepe, polis kayıtlarına göre hiç gözaltına alınmamış, oturduğu çay bahçesinde fenalaşmış ve üzerinde oturduğu bahçe duvarından
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yere düşerek kafasını çarpma sonucunda hayatını kaybetmişti.
Göktepe cinayetinin ardından 15 Şubat günü TBMM’de ‘Gazeteci Metin Göktepe
Cinayetini Araştırma Komisyonu’ kuruldu. Olayı “keyfi bir cinayet” olarak tanımlayan komisyon 19 Temmuz günü raporunu TBMM’ye sundu. 10 Ocak 1996 günü
verilen dilekçe ve 3 Nisan 1996’da Danıştay’ın 48 polis memurunun yargılanabileceği şeklindeki kararı ile başlayan yargı sürecinde ilk duruşma 18 Ekim günü Aydın’da gerçekleştirildi.
4 Kasım 1996’da Afyon’a nakledilen davada ilk karar 19 Mart 1998 tarihinde verildi. Uzun bir süre yakalanamayan beş polis memurunun her biri için kasti aşacak
şekilde adam öldürmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi (TİHV, 1998). Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 17 Temmuz 1998’de kararın usul yönünden bozulması
üzerine, dava 20 Ağustos 1998 tarihinde Afyon’da yeniden görülmeye başladı. 6
Mayıs 1999 günü yapılan son duruşmada Göktepe’yi döverek öldürdükleri gerekçesi
ile altı polis memuruna yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.19 Aralık 2000’de yürürlüğe giren Şartlı Tahliye ve Ceza Erteleme Yasası ile mahkûm polisler cezalarını
tamamlamadan serbest bırakıldı.Göktepe ailesinin vekilleri tarafından Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise halen sonuçlanmadı.
Selahattin Turgay Daloğlu: (?-1996)
Daloğlu İstanbul’da, 9 Eylül 1996 günü evinde öldürüldü. Yıllarca Fatsa’da ve
Ünye’de yaşamış, burada yerel gazetelerde yazarlık ve yöneticilik yapmış olan 12
Eylül öncesini ve sonrasını yaşamış insanlarla söyleşiler yapmış olan Daloğlu, Fatsa’da 5 Adam, Hamalın Dramı, 1915-1918 Ermeni Zulmü kitaplarının da yazarıydı.
Kutlu Adalı: (1935 - 1996)
Kıbrıs Türkü gazeteci, şair ve yazar Kutlu Adalı Antalya’da ilk, orta ve lise eğitimini yaptı. Kıbrıs’a 1954 yılında geri döndü. Kıbrıs’ta 1950’lerden itibaren kitaplar
ve dergilerde yazılar yazmaya başladı. Kendisine ait Beşparmak Yayınevi’ni 1959’da
kurdu. Beşparmak adlı kültür dergisini çıkardı. Söz, Ortam, Kıbrıs Postası ve Yeni
Düzen gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Yaşamı boyunca şiir yazmaya da devam
etti. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 1961 - 1972 yılları arasında özel kalem müdürlüğünü yaptı.
Kamu hizmetinden ayrıldığı 1985’ten sonra Denktaş’a muhalif ve Kıbrıslılık üzerine köşe yazıları yazmaya başladı. Kıbrıs Türk Barış Derneği ile Bağımsız ve Federal Bir Kıbrıs İçin Temas Grubu’nun kurucuları arasında yer aldı. Barnabas Manastırı
ikonalarının çalınması konusunu araştırdığı bir sırada 6 Temmuz 1996 günü evinin
önünde vurularak öldürüldü.
Kuzey Kıbrıs yönetimi makamlarının başlattığı soruşturma sonuç vermedi ve cinayeti kimin işlediği belirlenemedi. Bunun üzerine eşi İlkay Adalı, Avrupa İnsan
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Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine dava açtı. 31 Mart 2005’te mahkeme, cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesi ile Türkiye’yi
manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.
Reşat Aydın: (?-1997)
Muğla’nın Ortaca ilçesinde TRT ve Anadolu Ajansı muhabiri olarak çalışan Reşat Aydın, Ortanca Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Salih Karataban tarafından
20 Haziran 1997 günü öldürüldü. Başhekim Karataban’ın kavga ettiği eşi evini terk
ettikten sonra aile dostları Reşat Aydın’ın evine gitmiş, eşinin orada olduğunu öğrenen Karataban ise evine gittiği ve tartışmaya başladığı Aydın’ı dövmüştü. Olaydan
bir süre sonra Ortaca Polis Karakolu’nu telefonla arayan Aydın, kendisini döven Karataban’dan şikâyetçi olduğunu bildirmiş ancak fenalaşarak kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirmişti. Başhekim Karataban, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı(Önkaş, 1997).
Ayşe Sağlam: (1972-1997)
TGC’nin Öldürülen Gazeteciler listesinde Ayşe Sağlam Derince olarak anılan ancak ismi Ayşe Sağlam olan 25 yaşındaki radyocu kadın altı yaşındaki kızı Nuray
Sağlam, 3 Eylül 1997 günü Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşadığı evde ölü olarak
bulundular. Üç katlı binada oturan Sağlam’ın komşuları silah sesi duymazken polis
olayın kızını öldüren hamile spikerin intiharı olarak açıkladı (Kahrımanlı, 1997).
Abdullah Doğan: (1944-1997)
Konya’nın Akşehir ilçesinde yerel yayın yapan Candan FM isimli radyonun sahibi Abdullah Doğan, bir düğün salonunun arkasında kimliği belirlenemeyen kişilerce
öldürüldü. Emekli Başçavuş olan Doğan ağır yaralı olarak, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti (Cumhuriyet, 1997).
Ünal Mesutoğlu: (-1997)
TRT İzmir Bölge Seslendirme Dairesi Müdürü Ünal Mesutoğlu8 Kasım 1997 tarihinde, Urla’daki yazlığının site bekçisi tarafından sekiz yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 1,5 yıl yargılanan katil Celal Kuşçu, 26 yıl hapse mahkûm edildi (Hürriyet
Ege, 2000).
Mehmet Topaloğlu: (?-1998)
28 Ocak 1998 günü Adana’nın Yüreğir ilçesinde DHKP-C militanlarına ait hücre
evi olduğu bildirilen bir eve operasyon düzenleyen polis, çıkan çatışma sonucunda
evde bulunan üç kişiyi ölü olarak ele geçirdi. Öldürülenlerden biri Kurtuluş Adana
temsilcisi Mehmet Topaloğlu’ydu.
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş’ın hazırladığı Susurluk Raporu’nun açıklandığı gün yapılan operasyon ve Topaloğlu’nun öldürülmesi basında yer
bulmadı.
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Ahmet Taner Kışlalı: (1939-1999)
Zile doğumlu Kışlalı, Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1967 yılında Paris Üniversitesi Anayasa Hukuku ve
Siyaset Bilimi Bölümünde doktora yapan Kışlalı, Türkiye’ye dönünce Hacettepe
Üniversitesi ve SBF’de öğretim üyesi olarak çalıştı. 1972’de doçent unvanını alan
Kışlalı, 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir milletvekili seçildi.
1978’de kurulan CHP hükümetinde Kültür Bakanlığı yapan Kışlalı, 12 Eylül’ün
ardından üniversiteye döndü. 1988’de profesör oldu. Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde sürdürdüğü akademik görevini emekli olduktan sonra da sürdürdü.
Beşi akademik çalışmalarını içeren dokuz kitabı yayınlanan Kışlalı, 1963 yılında
henüz üniversite öğrencisi iken Yeni Gün’de çalışmaya başlamıştı. Ağabeyi Mehmet
Ali Kışlalı’nın yönetimindeki Yankı ve Nokta’da da çalışan Ahmet Taner Kışlalı,
1991 yılında Cumhuriyet’te yazmaya başladı. Özellikle türban ve laiklik konularında
yazdıkları ile dikkatleri çeken Kışlalı, İslamcı basın tarafından birçok kez hedef gösterilmişti.
21 Ekim 1999 günü Ankara’da evinin önündeki arabasına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu öldürüldü. 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin
Velioğlu’nun villasına yapılan baskında elde edilen belgelerle polis TevhitSelam/Kudüs Ordusu adlı örgüte ulaştı. 11 Temmuz 2000’de Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Kışlalı cinayetlerini de içeren “Umut Davası”nda 15’i
tutuklu, 17 sanık yargılanmaya başladı.
Yaşar Parlak:(1956- 2004)
Silvan Mücadele gazetesi kurucusu Yaşar Parlak, 18 Ağustos 2004’te Silvan’da
Selahaddin Eyyubi Camisi’nin avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Parlak, Silvan’da liseyi bitirdikten sonra 1973’te Günaydın muhabiri oldu. Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Haber, Günaydın, Bugün, Meydan ve Akşam’da
çalıştı. 17 Şubat 1988’den itibaren Silvan Mücadele’yi çıkardı. Parlak 1980’de Silvan Tarihi, 1997’de Çeşitli Yönleri İle Silvan kitaplarını kaleme aldı. 1988’de İranIrak Savaşı sona erdiğinde Kürt lideri Mesut Barzani ve 1991’de Şemdin Sakık ile
röportaj yaptı.
25 Nisan 1998’de “PKK’nın önde gelen isimlerinden Şemdin Sakık’ın itirafları”
haberinde adı geçti. 31 Ekim 2000’de bu sürecin 28 Şubat 1997’deki post modern
askeri darbesiyle alakalı olduğu anlaşılacaktı Sakık’ın sözde itiraflarının Genelkurmay İstihbarat Dairesi’nde hazırlanan Güçlü Eylem Planı’nın parçası olduğu ve adı
geçenlerin itibarsızlaştırılmasının hedeflendiği ortaya çıktı. Yaşar Parlak da gazetelere sızdırılan haberlerde “işbirlikçi” denilerek itibarsızlaştırılmak istenen gazeteciler
arasındaydı.Parlak 2004’te yayımladığı Şehitler Şehri Silvan kitabında 1990-2000’de
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bölgedeki faili meçhulleri anlattı, JİTEM’in ve Hizbullah’ın rolünü deşifre etti. Kitap
yayımlandıktan üç ay sonra öldürüldü (Gülcan, 2012g).
Hrant Dink: (1954-2007)
Hrant Dink, 1954 yılında Malatya’da doğdu. Yedi yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Dink ve iki kardeşi anne ve babasının boşanmasıyla Gedikpaşa’daki Ermeni Protestan Kilisesi’nin çocuk yuvasına yerleştirildi. Dink, ilkokulu kiliseye bağlı
İncirdibi İlkokulu’nda; ortaokulu Becziyan’da tamamladı. Liseye Üsküdar’daki Surp
Haç Tıbrevank yatılı okulunda başlayan Dink, yazlarını okulun Tuzla Ermeni Çocuk
Kampı’nda geçirdi.
Türkiye’de bu dönemde gelişmekte olan sol hareketten etkilenen ve bu nedenle
lise son sınıfta okuldan atılan Dink, eğitimini Şişli Lisesi’nde tamamladı. İllegal
TKP/ML örgütünde siyaset yaptığından, yakalandığında örgüt ile Ermeni cemaati
ilişkilendirilmesin diye ismini mahkeme kararıyla Fırat olarak değiştirdi. İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’nde zooloji eğitimi aldı. “Kişiliğime uymuyor” diyerek,
zoolojiyi bırakıp felsefeye yöneldi; ancak bu kez de kavga edip okuldan ayrıldı.
Dink, üniversite yıllarında yetimhanede tanıştıkları Rakel Yağbasan ile evlendi. Askerliğini Denizli Piyade Alayı’nda er olarak yaptı. Üç çocuk sahibi olan Dink, kardeşleriyle birlikte açtıkları yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdürürken, eşi Rakel’le
birlikte, Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nı yönetmeye başladı. Tuzla Kampı kuruluşundan 21 yıl sonra, devlet tarafından kapatıldı (Çandar, 2010).
Dink bu dönemde siyasal görüşleri nedeniyle ve değişik vesilelerle üç kez gözaltına alındı ve tutuklandı. 1990 yıllarından itibaren Türkiye Ermeni toplumu içindeki
faal yaşantısına geri dönen Dink, Marmara’da “Çutak’ rumuzuyla Ermeni sorunuyla
ilgili yayınlanan kitaplara ilişkin eleştiriler kaleme aldı. 1996’da birkaç arkadaşıyla
birlikte ve dönemin Ermeni Patriği’nin de teşvikiyle Agos’u kurdu. Gazetenin genel
yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi.
Hrant Dink, bu tarihten itibaren yazdığı yazılarla ve Türk ve yabancı basında dile
getirdiği görüşlerle dikkat çekti. Agos dışında Zaman ve Birgün’de köşe yazarlığı
yaptı.
Bir yazısından ötürü “Türklüğe hakaret” suçlamasıyla yargılandı, altı ay hapis cezası aldı ancak cezası ertelendi. Dink, bu dava için AİHM’ye başvurmaya hazırlanmaktaydı.
Dink yazdıklarından ya da katıldığı toplantılarda söylediklerinden ötürü çok defa
protesto edildi. 26 Şubat 2004’te gazetenin önünde toplanan bir grup bildiriler okuyarak, Dink’e yönelik sloganlar attı. Bu konuyla ilgili haberlerin ulusal basında yer
alması Agos ve Dink isimlerinin birlikte anılmasına neden oldu. Zamanla her ikisi de
popüler hale geldi.
Gazeteciler Cemiyeti

1173

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Öldürülen gazeteciler (1980-2017)

19 Ocak 2007’de İstanbul Şişli’de, gündüz saatlerinde, gazete binasının önünde,
yüzlerce insanın gözleri önünde öldürüldü. Katil zanlısı olarak, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, babası tarafından polise
ihbar edilen 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast, Samsun otogarında yakalandı. Samsun Terörle Mücadele Şubesi’nin çay ocağında jandarma ve polisler Samast ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti bayrağıyla ”hatıra” fotoğrafı çektirdi. Dink öldürüldükten
dört gün sonra Balıklı Ermeni Mezarlığında toprağa verildi.
2 Temmuz 2007’de Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel gibi isimlerin sanık
sandalyesinde olduğu Hrant Dink Cinayeti davası başladı. Eylül 2010’da AİHM yapılan başvuru kapsamında Türkiye’yi yaşam hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile mahkum etti. 17 Ocak 2012’de mahkeme ilk mahkûmiyet kararını verdi. Yasin Hayal
tasarlayarak insan öldürmeye azmettirmekten müebbet hapse mahkûm edildi. Nisan
2012’de Ogün Samast yargılandığı Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde tasarlayarak
insan öldürmek suçlaması ile 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreçten sonra Yargıtay’ın mahkeme kararını bozması, Jandarma ve polislerden oluşan kamu görevlilerinin tutuklanıp daha önce yargılanıp mahkûm edilen tetikçilerle beraber yargılanmasına devam ediliyor.
İsmail Cihan Hayırsevener: (1956-2009)
Bandırma’da yayımlanan Güney Marmara’da Yaşam genel yayın yönetmeni ve
Marmara TV haber müdürü Cihan Hayırsevener, 18 Aralık 2009’da uğradığı silahlı
saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Arkasından gelen saldırganın silah kabzasıyla başına vurarak yere düşürdüğü
Hayırsevener, kurşunların bacağındaki atardamarı parçalaması üzerine aşırı kan kaybından hayatını kaybetmişti.
İddialara göre Güney Marmara’da Yaşam Ekim 2009’da yapılan bir yolsuzluk
operasyonunu gündeme getirilmesi Bandırma bölgesinde yayın yapan İlk Haber sahipleri ile Hayırsevener’i karşı karşıya getirmişti. Bir yolsuzluk soruşturması ile ilgili
olarak polis operasyonu ile İlk Haber sahibi İhsan Kuruoğlu, kardeşi ve oğlu ile eski
belediye başkan yardımcısı ve bazı memurlar tutuklanmış, Hayırsevener bu konuyu
köşesinde gündeme getirip “Keser Döner, Sap Döner” başlıklı yazı kaleme almıştı.
Hayırsevener’in yolsuzluk yazılarının yazdıktan kısa süre sonra tehditler almaya başlamış, gazetenin bulunduğu sokakta şüpheli şahısların dolaştığını Emniyete bildirmeleri üzerine özellikle bürodan çıkış saatlerinde polis önlem almıştı.
Hayırsevener’i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayette kullandığı silahla
birlikte yakalanan Serkan Erakkuş yargılama sonucu müebbet hapse mahkûm olurken, tutuklu sanık İhsan Kuruoğlu cinayeti azmettirmekten 17 yıla, silahlı suç örgütü
kurmak ve ihaleye fesat karıştırmaktan da 10 yıl hapse mahkûm oldu.
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Cevdet Kılıçlar: (1972-2010)
Kayseri doğumlu gazeteci Kılıçlar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Selam, Millî Gazete ve Vakit’te çalıştı.Mart 2008’de Selahaddin Sınır Kapısı’nın Gazzeliler tarafından yıkılmasından sonra Mısır yönetiminin inşa edeceği yeni
duvarı ilk kez görüntüleyen gazeteci olan Kılıçlar bu nedenle gözaltına alındı. 2008
yılında İHH İnsani Yardım Vakfı internet sitesi sorumlusu olarak çalışmaya başladı.
İHH’nın Mayıs 2010’da İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım göndermek amacıyla düzenlediği Gazze filosuna katılan Kılıçlar, 31 Mayıs 2010 gecesi MV
Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda İsrailli deniz komandolarının düzenlediği saldırıda fotoğraf çekerken alnından vurularak öldürüldü. Kılıçlar, 4 Haziran
2010’da Beyazıt Camii’nde cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bir sokağın adını Kılıçlar’ın anısına “Şehit Cevdet Kılıçlar Sokağı” olarak değiştirdi.
Haydar Meriç: (-2011)
Emekli öğretmen, Yetiştirme Yurdu eski müdürü ve gazeteci Haydar Meriç 31
Mayıs 2011 gecesi kayboldu. 18 Haziran 2011’de, Düzce Akçakoca mahalli basınında çıkan bir haber ile bulundu. Haydar Meriç ölü olarak bulunduğunda elleri ve
ayakları domuz bağı ile bağlanmıştı. Haltercilerin kullandıkları 10’ar kiloluk iki demire bağlı ve denize atılmış olarak bulunan Meriç’in cesedi bölgedeki balıkçılar tarafından fark edilmişti.
İddialara göre görev süresi boyunca yedi defa sürgün edilmiş, fakat bütün bunlardan aklanıp tekrardan görevine dönen Meriç, emekli olduktan sonra yazarlığa ve gazeteciliğe başlamıştı. Meriç ölümünden kısa süre önce Fethullah Gülen üzerine bir
araştırmaya başlamış ve yakın çevresindekilere bunu açıklamıştı. Gülen’in Kırklareli’deki yıllarını konu alan çalışma hazırlığı içinde olan Meriç’in elinde, o dönemde
Gülen’i tanıyanların “homoseksüel olduğuna dair” açıklamalar yaptığı bir kaset olduğu da iddialar arasında.
İddiaya göre Meriç elindeki bu kaset ve kitap çalışması yüzünden emniyet tarafından illegal bir biçimde takibe alınmış, kitabı ele geçirmek için İstihbarat Daire
Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli
özel ekipler Kırklareli’ne gitmişlerdi.
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında gazetelerde yer alan haberlere göre gazeteci Haydar Meriç’i yazdığı kitap ile ilgili olarak kaçıran, ardından domuz bağı yöntemiyle işkence yaparak öldüren FETÖ’cü polisler, Meriç cinayetiyle ilgili bildiklerini amirlerine anlatmak isteyen dönemin Kırklareli İstihbarat Müdür Yardımcısı
Salih Döğenci’yi de rehin alıp sorgulamış, Döğenci de korkusundan olayı kapatmıştı.
İktidara yakın medyanın ‘Paralel’in ilk cinayeti’ diyerek manşetlere taşıdığı gazeGazeteciler Cemiyeti
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teci Haydar Meriç cinayeti karmaşıklığını sürdürdü. Haydar Meriç’in kardeşi Hikmet
Meriç, ağabeyinin Gülen’le ilgili kitap yazdığından haberinin olmadığını söylerken,
soruşturma kapsamında yapılan incelemede de Meriç’in Gülen’le ilgili kitap yazdığına dair tek bir somut delil bulunamadı. Haydar Meriç’in ortağı da emniyete verdiği
ifadesinde Gülen hakkında kitap yazmayı düşündüklerini ancak delil bulamadıkları
için bundan vazgeçtiklerini söylemişti. (Güleç, 2016)
Deniz Fırat:( -2014)
IŞİD terör örgütünün 8 Ağustos 2014 günü Mahmur Mülteci kampına yönelik
saldırıları sırasında, Deniz Fırat vücuduna isabet eden şarapnel parçaları yüzünden
hayatını kaybetti.
Van doğumlu olan Deniz Fırat altı yaşında ailesi ile birlikte göç ettiği Mahmur
Mülteci Kampı’nda büyüdü. Gazetecilerin olmadığı yerlerde, değişik yerlerde muhabirlik yaptı. Fırat, Sterk TV, Med NUÇE, Ronahi, Fırat Haber Ajansı’na (ANF) haber
geçiyordu.
Rohat Aktaş: (1997-2016)
1997 yılında İstanbul’da doğan Aktaş, Suruçlu bir ailenin çocuğuydu. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 12 yaşında, Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat’ın dağıtımını
yapmaya başlamıştı. Aktaş, lise öğrenimini tamamladıktan sonra gazetede çalışmaya
başlamış, sorumlu yazı işleri müdürü olduktan sonra da sahadaki ilk işinde haber
takibi yapmak üzere Cizre’ye gitmişti.
Aktaş Cizre ilçesinde yaşananları haberleştirirken 22 Ocak günü meydana gelen
bir çatışmada kolundan yaralandı. Kendisiyle birkaç gün telefonla iletişim sağlanan,
daha sonra haber alınamayan Aktaş’ın cesedi sığındığı bodrum katında tamamen
yanmış olarak bulundu. Aktaş’ın cenazesi 24 Şubat 2016 günü Cizre’deki bodrumlardan çıkartılan yaklaşık 140 ceset arasından DNA testi ile tespit edilebildi.
Aktaş’ın, ölümünden aylar sonra, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın çeşitli sayısında “örgüt propagandası” yapıldığı gerekçesi ile yedi buçuk yıla kadar hapisle
cezalandırılması talebiyle yargılandığı ortaya çıktı.
Gülşen Yıldız:(1984-2016)
17 Şubat 2016 günü Ankara’da İnönü Bulvarı’nı Dikmen Caddesi’ne bağlayan
Merasim Sokak’ta, askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen bombalı
saldırı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yaklaşık dört yıldır gazeteci olarak
çalışan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Gülşen Yıldız’ın da ölümüne
neden oldu.
28 kişinin öldüğü 61 kişinin yaralandığı patlamada bakanlığa ait servis aracında
bulunduğu sırada ağır şekilde yaralanan Tarım TV muhabiri Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kahramanmaraşlı
1176

Gazeteciler Cemiyeti

Öldürülen gazeteciler (1980-2017)

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

olan Gülşen Yıldız’ın cenazesi, Elbistan’da defnedildi (Gazeteciler.com, 2016).
Mustafa Cambaz: (1963- 2016)
Yeni Şafak çalışanı fotoğrafçı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan
darbe girişimi sırasında Çengelköy’de, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti.
Darbe girişimi açığa çıkınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka “sokağa çıkın” çağrısı yapmış, Cambaz da Twitter hesabından “Başkomutan Erdoğan’ın
isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz” mesajını paylaştıktan sonra Çengelköy’e gitmişti.
Gümülcüne’de doğan Cambaz, “Yunan için askerlik yapmam” diyerek İstanbul’a
gelmiş ve Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmış ancak Türkiye’de ‘haymatlos’ olarak kimliksiz şekilde yaşamaya başlamıştı. Türkiye’deki önemli camilerin tamamının
fotoğrafını çeken Cambaz’ın bu çalışması ölümünden kısa süre önce Türkiye Ulu
Camileri adıyla Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basılmıştı. Cambaz, hayatını kaybettikten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alındı. Cambaz’ın hatırasını yaşatmak isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa Cambaz olarak değiştirdi.
Vedat Hasan Ali: (1988-2016)
1988 yılında Hakkari’de doğan Vedat Hasan Ali, 1991’de ailesi ile birlikte Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne göçtü ve Dohuk’ta büyüdü.
Hewlêr Üniversitesinde eğitim gören Hasan Ali,RojNews Haber Ajansı’nda muhabirliğe başladı. 2,5 aydır muhabirlik yapan Hasan Ali yaptığı haberler ile dikkat
çekmiş, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin iç güvenlik birimi olan Parastin tarafından gözaltına alınmış, tehdit edilmişti. Ali, 13 Ağustos 2016’da kullandığı araçtan
indirilerek kaçırıldı, aynı gün Duhok yakınlarında ölü olarak bulundu.
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itle iletişim araçlarının geleceğine ayrılan bu bölüm öncekilere oranla daha az
yazı içeriyor. Bu gelecekle çok ilgili olmadığımızı düşündürüyor. Yanlış sayılmaz. Bir kere günlük sorunların yükü gelecek üzerine kafa yormayı engelliyor.
Sonra geleceği düşünebilmek var olanı ve geçmişini iyi bilmek gerekir.
Bugün Osmanlı topraklarında 1793 ya da 1830’dan beri yayınlanan gazetelerin
sayısını ve nerede bulunduklarını bile tam olarak bilmiyoruz. Bildiklerimizin pek
azını okuduk; neden söz ettiklerinden haberimiz yok. Bu yayınları çıkartan insanlara
ilişkin bilgilerimiz yetersiz.
Çok uluslu bir imparatorluğun Türkçeden önce yaygınlaşan Rum, Ermeni, Yahudi kültürlerini ve dillerini öğrenmemiz gerektiğini yeni yeni düşünüyoruz. Durum
böyle olunca iletişim alanının bugün Batı’da üretilen düşüncelerin egemenliği altında
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olmasına şaşılacak bir yan yoktur. Bu hem kuram bilgisi hem de teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni medya çalışmaları için böyledir.
Her şeye rağmen yapabileceklerimiz vardır. Birincisi popüler kültür ürünlerimiz
yaşadığımız coğrafyanın ötesine geçti. Kemal Sunal filmleri, televizyon dizileri pek
çok ülkede çok sayıda insanın beğenisini kazanıyor. Bu gelişmelerin ülkenin kültür
politikalarını belirleyenlerin dikkatini çekmesi gerekir. Filmlerin, televizyon dizilerinin, kitapların gördüğü ilgi, yaygınlığı, kitle iletişim araçlarının -özellikle yeni teknolojiler aracılığıyla- yaygınlaşması ciddi araştırma projelerinin konusunu oluşturmalıdır.
Araştırma sadece araştırıcının merakı ile gerçekleşmez. Onu desteklemek, sınırların içinde ya da ötesinde iletişimin gelişimine Türklerin katkılarının merak edilmesi
gerekir. Çin’in gündeme getirmeye çalıştığı ipek yolu aynı zamanda Türk tacirlerin
kullandığı yollardır. Bu konuları merak etmek genç araştırmacılara yeni ufuklar açacaktır. O zaman burada sınırlı sayfa tutan geleceğe ilişkin düşüncelerin daha kapsamlı ele alınabileceğini hayal edebiliriz. Ama şimdilik izleyen sayfalarla yetinmek zorundayız.
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elecek konusundaki düşünceler her zaman ilgi çekici olmuştur. Herkesin geleceği merak ettiği söylense de asıl merak eden ve nasıl olacağını öğrenmeye
çalışanlar yönetim gücünü elinde tutanlardır. Dünün kâhinleri de bugünün gelecek
bilimcileri de onların ürünüdür. Onların bir türevi olan falcıların konuyu popülerleştirme ya da yaygınlaştırmadaki rolünü küçümsemeden, gelecekle ilgili düşüncelerin
insanın içinde yaşadığı toplumun yaşam deneyinin bir ürünü olduğunu unutmamak
gerekir.
Toplumun gelişme düzeyi, bilgi birikimi ve bunları yorumlama biçimi gelecekle
ilgili düşünceleri belirler. Bu düşünceler bazen iyimser, bazen kötümser nadir olarak
da yansızdır. Çoğu kez belirli bir toplumsal örgütlenme ve üretim biçimini yüceltmek, kabul ettirmek amacıyla kullanılır. Yani insanın kendisiyle ilgili doğal ve hatta
sıradan bir değerlendirme çabası ya da girişimi bile son tahlilde varolan bir egemenliğin sürdürülmesine ya da güçlendirilmesine yardım eder.
Gelecekle ilgili düşüncelerin yer aldığı kitapların bir kısmı çok ünlüdür. George
Orwell’in 1984’ünü ya da Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sını pek çok kişi bilir. Bu yapıtlar gelişmelerin ileride insanlığın başını nasıl belaya sokacağının anlatımıdır; karamsardır, yani uyarıcıdır. Buna karşılık Alvin Toffler’in gelecekle ilgili
kestirimleri -Şok, Üçüncü Dalga- iyimser, yani uyuşturucudur. Her şeyin -hiç olmazsa bazıları için- ne kadar iyi gittiğini anlatır, huzur verir. Bunun için tek bir koşul
vardır: yeryüzünde varolan en “ileri” uygarlığı izlenmesi, desteklenmesi gerekir.
Bilimkurgu yazarı Isaac Asimov’un öngördüğü gelecek başka bir zaman dilimi ve
mekânında gerçekleştiği için çok daha uzak geleceği düşler. Ama anlattıkları insanoğlunun yeryüzünde yaşadığının, bugün bilinmeyen başka mekânlarda tekrarından
başka bir şey değildir.
Kuşkusuz gelecekle ilgili en önemli kestirimler, insanların inanmayı ve güvenmeyi sürdürdükleri kutsal kitaplarda yer alır. Onlar da koşulludur. Geleceğinin iyi
olmasını arzulayanların kendisinden beklenenleri yerine getirmesi şarttır.
Kitle iletişim araçlarının geleceği konusunda ortaya konacak düşünceler de insanların konumuna, dünyayı algılama biçimine bağlıdır. Ama bazı olguları, örneğin iletişim sürecinin binlerce yıldan bu yana siyasal iktidarı elinde tutanların denetiminde
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olduğu gerçeğini göz ardı etmek zordur. İletişim, iktidarı kurmanın ve sürdürmenin
vazgeçilmez bir aracıdır. Bu basit gerçek Batılı toplumlarda demokratik gelişmeye
paralel olarak belirli ölçülerde sınırlandırılmıştır ama iletişim araçlarının siyasal iktidarı kullananlar tarafından daha karmaşık yollarla denetlenmesine engel olamamıştır.
Bugün yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçları hâlâ egemenliği sürdürmenin
bir aracı konumundadır. Ama bunun hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği de gelişen
sosyal bilimler ve iletişim bilimlerinin bitmek tükenmek bilmeyen sorgulamasına
konu olmaktadır.
Günümüzde kitle iletişiminin geleceğini düşünürken geçmişin öğrettiklerinin yanı
sıra yeni teknolojilerin rolünü de dikkate almak zorundayız. İletişim sürecinde sadece okuyucu/seyirci konumunda olan insanlar bugün giderek bu sürecin oluşumuna
katılma, onu yaratma ya da etkileme olanaklarına daha çok sahip olmaktadır. Bir
yandan gazeteciliğin geleceği tartışılırken, öte yandan yeni olanaklarla herkesin kendi gazetesini yaratabilmesinden söz edilmektedir. Bilgiye ulaşma, yeniden üretme
süreci gelişmektedir. Bunu destekleyen yasal düzenlemeler geleneksel anlayışları
tamamen değiştirecek niteliktedir.
Ancak yeni teknolojilerin büyük yatırımlar gerektirmesi iletişim alanını kaçınılmaz olarak büyük sermayenin denetimi altına sokmaktadır. Ulusal ve uluslararası
büyük sermayenin faaliyetleri ve çıkarları ülkelerin yasal düzenlemelerinde değişikliklerin yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir.
Türkiye’de iletişim sisteminin geleceği kuşkusuz bu genel gelişme çizgisi içinde
belirlenecektir. Önünde ciddi bir uluslararası pazar olan Türkiye’nin bu olanakları
teknolojik açıdan değerlendirebilecek girişimleri gerçekleştirdiği bilinmektedir. Ama
bu sürecin önemli bir adımı içerikle ilgili olandır. Bu adımı attığında yani üretimi
geliştirecek önlemleri alabildiği ölçüde uluslararası iletişim sistemi içinde önemli bir
yer alacağı düşünülebilir.
Neye göre, nasıl bir gelecek?
Türkiye’de kitle iletişiminin geleceğini tartışmak bilinmeyenleri çok bir sorunu
tartışmak gibidir. İnsanı umutlandıran yanları vardır. Gelişmeler karşısında verdiği
tepkiler/bulduğu çözümler bunlar arasında sayılabilir. Ama aynı zamanda insanın
içini karartan, umutsuzluğa sevk eden gelişmeler de vardır. Bunlardan hangisinin
ağır basacağını bilmek zordur. Ama olasılıkların gözden geçirilmesinde yarar vardır.
Genel olarak 200 yıldan fazla bir süredir bocalayan (Niyazi Berkes) bir toplumun
birikimi, kitle iletişimi alanındaki geleceği açıklama açısından yeterli değildir. Çünkü Türkiye’de çağdaş kitle iletişimi toplumsal gelişmenin bir ürünü olarak değil, Batı
ile eşitsiz ilişkilerin sonucu ortaya çıkıp gelişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’na gaze1182
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teyi getiren Batı Avrupa sömürgeciliğidir. Türk gazeteleri hiç bir zaman Batı’da olduğu gibi burjuvazinin yarattığı, geliştirdiği, siyasal iktidar karşısında özgürlüklerin
kazanılmasında mücadeleci bir iletişim aracı olmamıştır. Tersine dış etkiler/siyasal
iktidar/sermaye arasına sıkışmıştır. Varlığını bu güçler arasındaki dengeyi iyi gözetmesine bağlıdır. Böyle bir yapıda gelecek, unsurların gücüne ve belirleyici olma niteliğine bakılarak anlaşılabilir. Belirleyici olan büyük ölçüde dış etkilerdir. Bunlar geçen yüzyılda Avrupa kökenliydi; bugün ABD kökenlidir. 1865 tarihli ilk basın yasası
Fransa’dan ödünç alınmıştı; bugün özgürlük anlayışı ya da radyo televizyon sistemi
konusunda ABD’nin deneyimi yol göstericidir.
Bu durum zaman içinde öylesine belirgin hale gelmiştir ki bugün günlük yaşamla
ilgili çok küçük ayrıntılardan radyo televizyon sistemi gibi çok karmaşık konulara
kadar her önemli konuda sorunu tanımlarken, çözüm ararken Batı’ya dönülür. Batı’da çözümün ne olduğu, bizde neden farklı olduğu tartışılır. Bu, iki yüz yılı aşkın
bir süredir kendine güvenini yitirmiş bir toplumda rastlanabilecek patolojik bir durum olarak nitelenebilir. Ya da çok daha basittir: çıkarlarının gereğini başkalarına
kabul ettirebilme çabası içinde Batı’yı anladığı/işine geldiği kadarıyla aktarma çabasıdır.
Düşüncelerimizi Batı’ya gönderme yapmadan birbirimize kabul ettirme olasılığımız hemen hemen yok gibidir. Üstelik sözünü ettiğimiz Batı, işimize gelen Batı’dır. Bir süreç değil bir andır. Sürekliliği içinde kavranmaz. Örneğin radyo televizyon alanında tekelcilik eğilimlerine karşı “önlem” aranırken, öyle bir çözüm bulunur
ki, bu çözümün hangi toplumsal dengelerin ürünü olduğuna, hangi demokratik kurumların ne tür etkisi ile işlediğine bakma gereği duyulmaz. Oradaki çözümün burada sorunları daha da ağırlaştırabileceği üzerinde de düşünülmez.
Geleceği kestirmek için yönümüzü yine Batı’ya çevirmek zorundayız. Ancak burada da sorunlarımız vardır. Batı bizim için önce Avrupa’dır. Son yılların önemli
tartışması Avrupa Birliği üyeliği dolayısıyla da konu güncelliğini korumaktadır. Ama
kitle iletişimi alanında Avrupa da bağımlı hale gelmektedir. Egemenlik ABD’nin ve
onun uluslararası şirketlerinin elindedir.
ABD’nin kitle iletişimi alanındaki başarıları önemlidir. Dünyanın hemen bütün
ülkelerinde televizyon ve sinema ürünleri büyük ölçüde bu ülke kökenlidir.
Bilgiyayar (internet) şimdiden en gözde iletişim kanalı haline gelmiştir. Bu sistem
kimin ne düşüneceğini belirlemese de ne üzerinde düşüneceğini belirleyebilmektedir.
İleri teknolojiye dayalı bu gelişme uluslararası planda her türlü düşüncenin, ürünün
serbestçe dolaşımını zorunlu kılmaktadır. Bunun için teknolojik alt yapının geliştirilmesi zorunludur. Yani bütün ülkelerin her türlü ses ve görüntüyü taşıyacak alt yapıyı kurması, bu sistemin serbestçe işlemesini sağlaması ve hizmetin bedelinin
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ödenmesi gerekmektedir. Bu yapının uluslararası düzeyde kesintisiz işlemesi gelecekte daha da güvence altına alınacaktır.
Bu yapının bir de yasal boyutu vardır. ABD, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra kendi yasal düzenlemelerini de gözden geçirmektedir. Bugünkü yapıya biçim
veren 1996 Telekomünikasyon yasasıdır. Bu yasa bu ülkenin 200 yıllık uygulamalarında da önemli değişiklikler yaratacak nitelikte bir yasadır. Gelecek için en önemli
etkilerinden biri büyük yatırımları gerçekleştirebilecek şirketlerin kurulmasını desteklemesidir. Daha önce yasaklanmış olan şirketlerin farklı alanlarda aynı anda etkinlik gösterebilmesi sınırı kaldırılmaktadır. Bir şirket aynı anda radyo, televizyon yayını yapabilecek, gazete, dergi çıkartabilecek, uydu ve kablo yayıncılığına girebilecektir. Bu tekelleşme eğilimlerinin teşvik edilmesinden başka bir şey değildir.
Bu noktadan bakıldığında, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de
ulaşılan sonuç, kitle iletişimi alanında büyük şirketlerin ya da grupların oluşumunun
desteklenmesi gerektiğidir. Politikalar artık uluslararası şirketlerle işbirliği yapabilecek, iç pazarı (ve muhtemelen siyasal iktidarı da) denetleyebilecek büyük şirketlerin
kurulmasına dönüktür. Bu gelişme kitle iletişimi alanında gücünü arttırmayı düşünebilecek kişi ya da grupları heyecanlandıracak niteliktedir. Çünkü gelecek artık yakın
zamana kadar hiç hesapta olmayan, düşlenmesi bile olanaksız yeni koşullara göre
biçimlenecektir. Bu koşulların işbirliği/itaat/paylaşım esasına dayalı olduğunu düşünüyoruz: uluslararası (kitap, dergi, film) üretim merkezleri ile işbirliği, onların koşularına piyasa kuralları içinde itaat, oluşacak pazardan elde edilecek karın (eşitsiz)
paylaşımı. Bunlara karşılık, oluşan yeni yapının sürekli kılınması için yerel güçlere
karşı uluslararası koruma ve destek verilmektedir.
Gözden kaçırılmaması gereken noktalar
Anlatılmaya çalışılanlar sistemin görünen ve anlaşılması kolay olan yanlarıdır.
Daha karmaşık olanı işin özü diye nitelenebilecek yanıdır. Bu aslında ABD’nin uluslararası egemenliğinin sağlanması ve sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Kitle
iletişimi alanında çalışan şirketlerin büyümesine izin verilmesi onlar açısından tamamen teknik bir konudur. Amaç, şirketlerin belirli bir tarihsel anda, uluslararası
sistemde, hükümetten bağımsız biçimde ve ticari kurallara göre etkin olmasını sağlamaktır. ABD bunun başarısı için bütün gücüyle çalışmaktadır. Çünkü bu alandaki
başarı sadece mal ve hizmet satımı ile sınırlı değildir. Bu herkesin onlar gibi düşünmesi, davranması, onların bir parçası olması demektir. Böyle bir sonucun elde edilebilmesi için normal koşullarda büyük harcamalar yapılması gerekir. Tersine ve ilginç
bir biçimde ABD bu süreçten para kazanabilmektedir.
Bu gelişmeleri izlemeye ve ona uyum göstermeye çalışanların durumu çok farklı1184
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dır. Kapitalist ve demokratik gelişme deneyi görece eski olan ülkeler bu yeni koşullara kendi yapılarına uygun, kabul edilebilir çözümler bulabilmektedirler. Ama demokratik gelenekleri sınırlı olan ülkelerde öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşılması
çok büyük olasılıktır. Örneğin genel olarak ekonomik örgütlenmede, özel olarak da
kitle iletişiminde tekelleşmeyi destekleyen politikalar toplumsal sistemin yeniden
biçimlenmesine kadar giden etkiler yapabilecek güçte görünmektedirler. Daha açık
bir anlatımla, tekelleşmenin desteklenmesi ABD, İngiltere ya da Fransa gibi ülkelerin
siyasal sisteminde hemen bir değişiklik yaratmasa da İtalya’da -Berlusconi örneğinde
olduğu gibi- yaratabilmektedir. Türkiye gibi siyasal istikrarını koruyamayan ülkelerde akla gelmeyecek sonuçlar ortaya çıkması muhtemeldir. Bütün bunların ABD açısından bir önemi olduğu söylenemez. İzledikleri politikaların öngörülemeyen sonuçlarından söz etmek onlar için ilginç olabilir, ama bu son tahlilde bu sorunları yaşayanların çözmesi gereken konulardır. Bu sorunların Türkiye’de büyümeye ve güçlenmeye çalışan gruplar açısından da bir önemi yoktur. Onlar da girişimlerinde başarılı olabilmek için çaba sarf etmektedirler. Ama bu önemli sorunlarla birilerinin ilgilenmesi gerekmektedir. Kim? Sorusuna yanıt bulmak zordur. Çünkü siyasal iktidarlar da son radyo televizyon yasası örneğinde olduğu gibi, durumu anlayacak bir sorgulama içine girmektense, kolay ve pratik çözümler peşinde koşabilmektedir. Aydınların düşünce üretmesi mümkündür, ama bunu yaşama geçirecek kanallar açık görünmemektedir.
ABD, tarihin hiç bir döneminde görülmediği biçimde, egemenliğini dünya ölçeğinde yaymaya çalışmaktadır. Bunu büyük ölçüde kendi şirketleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Amerikan hükümetleri şirketlerin büyümesine, güçlenmesine yardım edecek koşulları hazırlamaktadırlar. Ama bu, şirketlerin herhangi birinin bu
egemenliği ABD toprakları üzerinde kurma çalışmasına izin vermek anlamına gelmemektedir. Siyasal sistemi şimdilik bu güçleri denetim altında tutabilmektedir. Gücü çok artan ve denetimi olanaksız hale gelen şirketlerine nasıl davranıldığını açıklayan iki örnek vardır. Biri eskidir: Çok büyük ve güçlü bir şirket olan AT&T’nin birden çok şirket halinde yeniden yapılandırılması onun artan gücüne sınır getirme çabası olarak değerlendirilebilir. Bugün benzer bir süreç Microsoft ile yaşanmaktadır.
Bu büyük ve olağanüstü güçlü şirket aynı yazgıyla karşı karşıyadır. Ulus devletlerin
uluslararası şirketler karşısındaki politikalarına ilginç bir örnek oluşturacağı kesindir.
ABD ulusal çıkarlarını korumak için tekelleşmeyi bir araç olarak kullanırken, tekelleşmenin desteklenmek istediği Türkiye gibi ülkelerde bu şirketlerin güçlerini
uluslararası faaliyetlere yöneltecek hiç bir düzenleme ya da teşvik politikası ortada
yoktur. Tam tersine, tekelleşme ulusal düzeyde büyük sermayenin gücünü arttırdıkça, bu devasa güç, uluslararası bağlantıları ile daha da güçlenerek ülke içinde egeGazeteciler Cemiyeti
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menliğini geliştirmeye çalışacaktır. Radyo televizyon yasasında değişiklik yapmayı
hedefleyen tasarı bu çerçevede iyi bir örnektir. RTÜK adıyla bilinen düzenleyici kurulun oluşumunu hafife alan, kurulu etkisiz hale getiren, gelişmeleri izleyip önlem
alma ya da önerme işlevini yok sayan bir düzenleme çalışması dünyadaki gelişmelerden ders alınmadığını düşündürmektedir.
Gelecek ve umut
Tarih bize gelişmelerin her zaman önceden kestirilemeyeceğini ya da kestirimlerin mutlaka doğru olmadığını öğretmektedir. Bir kere ABD’nin gücü, kitle iletişimi
alanındaki örneklerin anlattığı gibi mutlak değildir. İkincisi bu ülke de kendi iç çelişkileri ile birlikte vardır. Bunların ne zaman hangi tür etkiler altında gelişmeleri etkileyeceğini kestirmek zordur. Ancak tarih, büyük imparatorlukları ortadan kaldıran
güçlerin her zaman onlar kadar büyük güçler olmadığını öğretir. Bunlar mutlak sanılan güçlere bağlı olmanın her zaman yarar sağlamayacağını düşündürmek için söylenen sözlerdir. Yapılması gereken, Türkiye koşullarında politikaların üretilmesi ve
geleceğin bu politikalar doğrultusunda belirlenmeye çalışılmasıdır.
Türkiye son yıllarda teknolojinin sağladığı olanakları etkili bir biçimde kullanarak, kendi radyo ve televizyon yayınlarını dünyanın pek çok ülkesine ulaştırabilir
hale gelmiştir. Bu durumun daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Türkiye’de kitle iletişim araçlarının geleceği tartışmasının merkezine bu önemli konunun
oturtulması yerinde olacaktır: Türkiye’de üretilen düşünce, ürün uluslararası düzeyde
nasıl daha etkili biçimde anlatılabilir? Bunun için daha çok üretilmesi ve bunun uluslararası beğeniye sunulması gerekir. Bu süreci geliştirebilmek için de sadece uluslararası şirketlerin ürünlerini pazarlayan bir iletişim süreci değil, yaratıcılığı, üretkenliği destekleyen politikaların oluşturulması gerekir. İletişim politikalarının belirlenmesinde etkisi olan kurumların olan biteni izleyen kurumlar olmaktan çıkarılması kuşkusuz yararlı olacaktır. Gelişmeleri izleyen, yeni önlemler ve düzenlemeler için öneri
oluşturabilen, bunların yaşama geçirilmesinde hızlı davranabilen bir çalışma biçiminin egemen kılınması gerekir. Bu politikaların iletişim eğitimi dikkate alınarak geliştirilmesinde büyük yarar vardır. Türkiye’nin genç nüfusunun bu çok önemli alanda
özel bir yeri olduğunun akıldan çıkartılmaması gerekir.
Gelecek konusunda iyimserlik yerine kuşkulu bir arayış, sorgulama içinde olmak
gerekir. Yeryüzündeki büyük değişim kimsenin gerçek anlamda iyimser olmasına
olanak verecek gibi görünmemektedir. İyimser olmaya hiç hakkımız olmadığını peşinen bilmemiz gerekmektedir. Ama birikimimiz, içine düştüğümüz ya da düşürüldüğümüz karamsarlıktan kurtulabilmek için umut vericidir.
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S

ayısal iletişim teknolojileri yaygınlaştıkça ve kullanım alanları genişledikçe iletişimin, özellikle de medyanın geleceği daha çok merak konusu oluyor. Yeni teknolojiler bilgisayar temelli olmaları, görsel, işitsel yanlarının ağır basması, sanallık
özellikleri yüzünden yazılı basının, yani gazeteciliğin geleceği merak ediliyor. Sorular çoğunlukla da bu gidişatın basılı gazeteciliğin geleceğini ne yönde etkileyeceğine
ilişkin. Sayısal iletişim teknolojileriyle birlikte medyanın işleyişinin de çoğunlukla
sanal ortamda gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu durum kâğıt ve baskı bazlı medyanın
devrinin kapanacağına mı işaret etmektedir? Kahvaltı masalarının hâlâ vazgeçilmezi
olan gazetelerin yerini gelecekte ne alacaktır?
Bu sorular son yıllarda sıkça sorulmaktadır. Çünkü gazete denildiğinde alışılageldiği üzere, akla kâğıt, kalem, mürekkep, matbaa gelmektedir. Oysa sayısal teknolojik
ortamda bunların hiçbirine gerek kalmadan, bir ekran üzerinde, birkaç dokunuşla
bütün medya olaylarını izleyebilmek olanaklı hale gelmiş bulunuyor. Bu nedenle de
söz konusu gelişmelerden hareketle sorular çoğunlukla medyanın gazetecilik kesitine
yoğunlaşıyor.
Soruların çoğunun temelinde ise yitirme ya da yoksun kalma kaygısı olduğu anlaşılıyor. Kâğıda dokunamamak, gazete kâğıdı kokusunu alamamak, katlayıp çantaya
koyamamak, arabada, yolda, parkta oturup okuyamamak vs. En az iki yüzyıllık bir
geçmiş, dolayısıyla da birliktelik var. Bir kültür oluştu ve bağımlılık yaptı. Ama şu
da bir gerçek ki, hayatımıza giren her teknolojik yenilik, niteliğine ve de gücüne bağlı olarak mutlaka değişime yol açar. Kayıplar olur, ama kazanımları daha çok olur.
Burada en doğru soru ise söz konusu değişim sürecinde kayıpların mı yoksa kazanımların mı daha çok olduğudur.
Gazetecilik açısından baktığımızda ise galiba şunu sormamız gerekiyor: Yeni iletişim teknolojileri medyanın, dolayısıyla da gazeteciliğin, özellikle de yazılı basının
geleceğini nasıl etkileyecek?
Yazılı kültürün kitap dışındaki önemli bölümünü gazete ve dergileri kapsayan yazılı basın oluşturmaktadır. Sistemlerin yıkılması, yeni sistemlerin kurulması insanlık
tarihinin en azından son yüzyıllar içerisinde yaşadığı her ne varsa, bir tarafında da
yazarlar, çizerler, gazeteciler, dolayısıyla da gazeteler hep yer aldı. Dolayısıyla da
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şimdilerde giderek yoğunlaşan bu kaygılarda haklılık payı olduğunu da kabul etmek
gerekir. Kaygılanmakta haklı olunabilir, ancak burada asıl önemli nokta, soruların
doğru sorulup sorulmadığıdır. Sayısal teknolojilerle birlikte yok olması kaygısı duyulan şey gazeteciliğin kendisi midir yoksa gazetecilikte kullanılan araç ve gereçler
midir? Söz konusu sorular yeni teknolojiden dolayı ortaya atıldığına göre, asıl kaygı
gazetecilik mesleğinin kendisinden çok onun yapılış biçimi, araç gereçler ve ortamındaki değişikliklere ilişkindir. Aslında alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda
kalmanın kaygısı içerisindeyiz belki de. Ya da habere eskisi gibi hükmedemeyecek
olmanın endişesini duymaktayız. Ne de olsa gazeteyi okuduktan sonra buruşturup
çöpe atarken aslında aynı zamanda haberi de kendi elimizle tüketiyor, gündem dışı
bırakıyor ve hatta tarihin içerisinde kalıcılık kazanmasına engel olabiliyorduk. Ama
sayısal teknolojiyle birlikte gördüğümüz, okuduğumuz ama dokunamadığımız, silemediğimiz, tüketemediğimiz ve tarihteki varlığına asla son veremediğimiz bir kayıt
olayı söz konusu. Bizim hükmetme alanımızın dışında, yanımızdan, gözlerimizin
önünden, çoğu zaman da zihnimize teğet akıp giden sayısız haber var ve çaresizlik
içerisinde izlemekten başka bir şey yapamıyoruz.
Bütün bu sorular ve kaygılarda haklılık payı var elbette. Çünkü sayısal teknolojilerle birlikte pek çok açıdan yeni bir döneme girildiği açık. Kaldı ki zaten insanlık
tarihine göz atıldığında insan ve toplum yaşamına giren her yeni teknolojiyle yaşamın akışında az ya da çok değişiklik olduğu bilinmektedir. Bunu söylemekteki amaç
katı ve indirgemeci bir teknolojik determinist anlayışa yönelmek değildir. Ancak
bazı teknolojik gelişmelerin, tarihin akışını değiştirici etkileri olduğu da bilinen bir
gerçektir. Elbette ki bu tür radikal etkileri yalnızca bir tek dinamiğe bağlamak yanlış
sonuçlara götürebilir. Ancak öncelikli dinamiğin ne olduğu açısından bakıldığında
bazı dönemlerde teknolojinin öne çıktığı söylenebilir. Örneğin, 18. yüzyılın sanayileşme süreci bu anlamda insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Aynı şekilde elektronik kitle iletişim araçlarının gelişimi de 20. yüzyılın farklı bir niteliğe bürünmesine ortam oluşturmuştur. Şimdi de sayısal iletişim teknolojileriyle insanlığın yeni bir döneme girmekte olduğu söylenebilir.
Genel olarak bakıldığında sayısal iletişim teknolojilerinin, bilgisayarın ve internetin kullanıma girmesiyle her şeyden önce bilginin kullanım biçiminin, dolayısıyla da
anlamlandırılma sürecinin değişmeye başladığını görüyoruz. Bilginin üretim ve dağıtım sürecinin akıl almaz bir hız kazandığı çağımızın, bu nedenle bilgi toplumu, iletişim çağı, ağ toplumu gibi kavramlarla adlandırıldığını görmekteyiz. Söz konusu gelişmeler yalnızca iletişimde değil, aynı zamanda toplumun bütün kesitlerinde önemli
bir değişim ve dönüşüm sürecine zemin oluşturmaktadır. Bu da nereden bakılırsa
bakılsın toplumda yeni bir örgütlenme, toplumsal ilişkilerin yeniden biçimlenmesi,
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gündelik yaşamın yeni baştan organize olması, uzun vadede de yeni bir kültürel yapılanma anlamına gelmektedir. Sayısal teknolojiyle birlikte toplumsal ve kültürel yaşamda ortaya çıkması olası değişim ve dönüşümler üzerine tartışmak elbette çok keyifli, ancak bu yazının konusu yazılı basın, dolayısıyla da gazetecilik olduğu için,
fazla dağılmayıp, asıl konuya odaklanmak gerekiyor.
Sayısal teknolojilerin gazetecilikteki kullanımının giderek artmasına koşut olarak
da yazılı basında bir yandan örgütsel yapı, öte yandan da üretim, dağıtım ve tüketim
koşullarında önemli değişiklikler olmaya başlamıştır. Daha makro düzeyde bakıldığında da söz konusu olası değişim ve dönüşümlerin basın sektörünün kapitalist sektör içerisindeki yerini ve işleyişini değiştirici yönde büyük etkileri olabileceğini öngörmek yanlış olmaz. Bu olası değişim ve dönüşüm süreci üzerinde genel hatlarıyla
durmakta yarar var.
İnsan ve teknoloji ilişkisi
Sayısal teknolojilerle birlikte her şeyden önce insan ve teknoloji arasındaki mesafenin giderek azaldığı, yalnızca basın profesyonellerinin değil, sıradan insanın da
teknolojiyi daha kolay kullanır hale geldiği gözlenmektedir. Şöyle ki; gazetelerin dev
matbaalarda basıldığı dönemlerde teknolojiyi sadece matbaa işçileri, dizgiciler, baskıcılar kullanıyorlardı. Sayısal teknolojiyle birlikte bu durum değişti ve herkesin teknolojiyle teması olanaklı hale gelmeye başladı. Bunda yeni araçların boyutlarının
küçülmesi, fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi ve kullanım kolaylıklarının etkisi olduğu bilinmektedir. Bu iletişim mesleğinin, gazeteciliğin giderek herkesin bir
biçimde yapabileceği bir meslek haline geldiğini düşündürmektedir. Son günlerde
yurttaş gazeteciliği olarak kavramsallaştırılan olgunun böyle bir sürecin ürünü olduğu söylenebilir.
Öteyandan gazeteciliği profesyonel olarak yapanlar açısından da mesleği yapış
biçimi anlamında çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Sayısal öncesi baskı teknikleri
döneminde gazeteciler haberi yazmak, baskıya göndermek vb. süreçler için belli mekanlara ve konumlara sabitlenmek durumundaydı. Oysa şimdilerde taşınabilir sayısal
teknoloji sayesinde gazeteciler bulundukları yerden haberin verilerine ulaşabilmekte,
haberi ellerindeki cep telefonlarının olanaklarından yararlanarak yazabilmekte, baskıya veya online yayına gönderebilmektedirler.
Teknoloji ve insan ilişkisindeki değişim ve dönüşüm süreci gazeteci ve okur ilişkisine de yansımaktadır.
Gazeteciliğin internet alanında da mümkün olduğu günümüzde okur, istediği an,
istediği habere, istediği yorumu yaparak, istediği gazeteciye istediği an, istediği mesajı ileterek profesyonellerle çok daha yakın bir etkileşim içerisinde bulunabilmekteGazeteciler Cemiyeti
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dir. Böylece gazetecinin de halkın veya okurunun nabzını tutabilmesi, onların gereksinim ve taleplerini de dikkate alması her iki kesimin etkileşimi açısından önemli bir
noktadır.
Mekân ve teknoloji ilişkisi
Bunun yanında sayısal teknolojilerin önemli bir özelliği de küçülmeleri, uzayda
daha az yer kaplamaları, dolayısıyla da her yerde, her ortamda konuşlanabilir olma
özellikleridir.Sayısal teknolojilerin bu özellikleri nedeniyle de gazetecilik mesleğinde
öncelikle teknik açıdan önemli bir değişim ve dönüşüm süreci gözlenmekte, Bugün
artık küçük alanlarda bile online olarak gazetecilik yapma olanağı bulunmaktadır.
Özellikle de internet gazeteciliği açısından bakıldığında küçük bir cep telefonuyla
fotoğraf çekiminden ses kaydına, görüntü paylaşımına, haber yazımına ve yayımına
kadar gazeteciliğin bütün aşamaları gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre de gazetecilik sayısal iletişim teknolojileri sayesinde giderek mekân bağımlı olmaktan çıkarak
mobil bir niteliğe bürünmektedir. Görünen o ki geleceğin gazeteciliği büyük plazalardan küçücük bilgisayar ekranlarına doğru yol almaktadır. Buna bağlı olarak da
gazetecilik mesleğinin yapılış biçiminde önemli değişiklikler söz konusu olacaktır.
Mesleki pratikler açısından başlamış olan bu değişim ve dönüşüm sürecinin söz konusu mesleğe ilişkin kültürü, dolayısıyla da genel anlamda iletişimsel ortamı da
önemli ölçüde etkileyeceği söylenebilir.
Toplumların gelişmişlik düzeyi ve teknolojinin kullanımı
Basın, içinde doğup, geliştiği toplumsal çevreden de ayrı düşünülemez. Dolayısıyla da iletişim teknolojilerine ilişkin her tür gelişme ve değişme arka planda toplum
üzerinde de etkili olacaktır. Gazeteciliğin geleceği tartışılırken de bu nokta önemle
dikkate alınmalıdır. Ancak teknolojinin kendisinden de önemlisi o teknolojinin nasıl
bir toplumsal ortam içerisinde geliştiği ve kullanımda olduğudur.
Toplumların gelişmişlik düzeyleri ile teknolojilerin kullanım biçim ve anlayışları
arasındaki ilişkiyi de bu noktada asla göz ardı etmemek gerekir. Dolayısıyla da bir
toplumun gelişmişlik düzeyi ile o toplum tarafından üretilen iletişimsel ortamın ve de
gazeteciliğin gelişmişlik düzeyi arasında önemli ölçüde bir koşutluğun söz konusu
olduğudur. Yani toplum ne denli gelişirse o toplum içinde yer alan gazetecilik de o
denli gelişir. Dahası bir toplum ne denli gelişmişse, yerleşiklik kazanmışsa, o toplumun teknolojiyi, dolayısıyla da yeni teknolojileri kullanma anlayışında da o denli
olgunluk ve faydacılık vardır.
Aynı şekilde gazetecilik geliştikçe, içinde yer aldığı toplumun gelişimine katkısı
da o denli artma gösterir. O halde gazeteciliğin geleceğini tartışmayı amaçladığımız
bu yazıda basın ve toplum arasındaki yakın ilişkiye de dikkat çekmeye çalışacağız.
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Basılı gazetecilikten sanal gazeteciliğe
Radyo ve televizyon iletişim yaşamına girmezden önce gazetenin, oldukça parlak
ve şaşalı bir yaşama sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle de matbaacılık ve diğer
basım tekniklerinde önemli gelişmelerin sağlandığı 19. yüzyıl içinde yazılı basın
önemli gelişmeler kaydetmiş ve 20. yüzyılın başında altın çağını yaşamaya başlamıştı. Ancak yüzyılın başında ilk rakibin (radyo), yüzyılın ortalarına doğru da ikinci rakibin (televizyon) iletişim sahnesinde yerlerini almalarıyla birlikte söz konusu altın
dönemin başrol oyuncularının aynı sırayı takiben değişmeğe başladığı, önce radyonun kısa süreli bir başrol oyunculuğunun ardından televizyonun daha kalıcı başrol
oyunculuğunun devreye girdiği gözlenmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı
gelişmeler karşısında zaman zaman direnç güçlüğü çekmekle birlikte televizyonun
bu başrol oyunculuğunun günümüzde halen devam etmekte olduğu görülmektedir.
Öte yandan radyo da arka plana atılmış değil, tam tersine kendi kulvarında, sayısal
teknolojilerle sağlanan olanaklarla çok daha güçlenerek yaşamını sürdürmektedir.
Bu gelişmeler karşısında yazılı basın hiç direnç gösteremedi mi? Eğer bu bir yarışsa, ki günümüz koşullarında bunun böyle olduğunu kimse inkâr edemez, yazılı
basının da ön saflarda kalabilmek için gerekli direnci göstermeye gayret ettiğini söylemek yanlış olmaz. Bunun için de yazılı basının yeni birtakım yönelimler içinde
olduğu ve oyunu, elektronik basının kurallarıyla oynamaya özen gösterdiği gözlenmektedir. Bunun en önemli yansımalarından biri, gazete sayfalarında renk ve görsellik öğelerinin her geçen gün artarak yer almasına karşın yazı öğesine ayrılan yerin
sayfalarda giderek daralmasıdır. Bu yönüyle gazete, öncelikle biçimsel açıdan giderek televizyona benzemektedir. Özellikle magazin basın olarak adlandırılan gazete ve
dergilerde bu yönelim çok belirgin biçimde yaşanmaktadır. Bu da aslında bir yönüyle
gazeteyi televizyondan ayıran ayrıntılı bilgi verme, okurun hayal dünyasının zenginleşmesine katkıda bulunma ve okurun, iletişim ortamına etkin katılımını sağlama gibi
işlevlerinin daha etkisiz duruma gelerek her iki kitle iletişim aracının birbirlerinin
alternatifi olmak yerine birbirlerine benzemesi sonucunu doğurmaktadır.
Yazılı basın ve televizyon gibi elektronik kitle iletişim araçları arasında başlayan
bu benzeşme ve kesişme süreci aslında gelecekte her iki araç arasında günümüzde
hâlâ süregelen yarışma kaygısının da ortadan kalkacağına işaret etmektedir. Öyle ki
yazılı basının özellikle popüler kesiti üzerinde düşünüldüğünde geleceğin gazete ve
dergisinin öncelikli olarak televizyonun bir tamamlayıcısı olacağı öngörüsünde bulunmak çok zor olmasa gerek. Nitekim televizyonla popüler nitelikteki yazılı basın
arasında başlayan bu flört dönemi böyle bir geleceğin habercisi gibi görünmektedir.
Televizyon kanallarında yayınlanan eğlendirme ve güldürme amaçlı gösterimlerin
adeta tamamlayıcı yayın organları niteliğinde yayınlanan magazin dergileri ve popüGazeteciler Cemiyeti
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ler nitelikteki günlük gazetelerin magazin ekleri bu yöndeki gidişin somut örnekleri
ve önemli öncüleri olarak göze çarpmaktadır.
Her iki kitle iletişim aracı arasında biçimsel açıdan görülen benzeşme sürecinin
içeriksel açıdan da olası olacağı söylenebilir. Görsellik yönüyle elektronik basına
benzeme çabası içinde olan yazılı basının yakın bir gelecekte gerek ses kayıt tekniklerinden gerekse bilgisayar tekniklerinden yararlanarak işitsel öğeyi kullanma kaygısına kapılması olasılığı da ne uzak ne de olanaksız görünmektedir.
Öte yandan günümüzde artık varlığı yadsınamaz ölçüde yaygınlık kazanmaya
başlamış bulunan sanal ortamda gazetecilik (online gazeteciliği), başka bir deyişle
İnternet gazeteciliği ile de yazılı basın ve elektronik basın arasında en azından elektronik ortamda yayın bakımından önemli bir farklılık daha ortadan kalkmış bulunmaktadır.
Kavram karmaşası
Bütün bu gelişmelerle bağlantılı olarak başka bir öngörüde bulunmak gerekirse
denebilir ki yakın bir gelecekte karşı karşıya kalınacak önemli bir sorun, kavram
karmaşası olacaktır. Yani “elektronik basın” ve “yazılı basın” olguları arasında, günümüzdeki yansımalardan da hareketle gerçekleşeceğini öngördüğümüz kesişme
noktaları nedeniyle önemli bir karmaşa ortaya çıkacağını, her iki olgu arasındaki ayrım ve kesişme çizgilerinin içinden çıkılmaz ölçüde birbirine karışacağını bugünden
kestirmek de zor değil. O halde bu tür kavram karmaşalarıyla karşılaşılmaması ve
gazetenin, kimliğinin gelecekte de korunabilmesi için farklılığının özellikle içeriksel
açıdan daha belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.
Fikir gazeteciliği ya da ciddi basında var olma direnci
Aslında yazılı basının tarihinin önemli bir kesitini politika, ekonomi ve diğer toplumsal konulara yer veren, ciddi olarak nitelendirilen gazete ve dergilerin oluşturduğu bilinmektedir.
Popüler ya da bizdeki deyimiyle magazin basın olarak adlandırılan basından ayrılan yönüyle ciddi gazeteler, haber ve yorum yazılarına ağırlıklı olarak yer verirken
diğerlerinin görüntü öğesini ağırlıklı olarak kullanarak eğlendirme işlevini, bilgilendirme işlevine tercih ettiklerini yukarıda belirtmiştik. Bu arada yayınlarını görsellik
öğesi üzerine temellendiren televizyon gibi elektronik iletişim araçlarının da nasıl
giderek yaygınlık ve etkinlik kazandıkları akla getirilirse yazılı basının ciddi olarak
değerlendirilen kesitinde yer alan gazete ve dergileri nasıl bir geleceğin beklediği
elbette ki merak konusu olmaktadır.
Aslında ilk bakışta bu konuda karamsarlığa kapılmamak elde değil. Televizyonun
kitle iletişim dünyasında böylesine egemenliğini kurmuş olduğu bir çağda yazılı ba1192
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sın, üstelik de önemli ölçüde bir okur-yazarlık becerisi gerektiren bir yazılı basın için
parlak bir gelecek beklenebilir mi?
Basın dışı öğeler yok sayılarak, sırf basın tarihinin dünden bugüne izlediği seyir
göz önüne alınırsa bu soruya verilecek yanıt elbette ki olumsuz olacaktır. Her ne kadar sosyo-kültürel ortam ve öncüller popüler basının, yaşam alanını genişletmesine
her dönemde daha fazla şans tanımışsa da ciddi basın da yine her dönemde toplumun
özellikle de aydın kesiminin desteğini almıştır. Kaldı ki ciddi basının doğmasına ortam hazırlayan, sonra da gelişmesine yardımcı olan da her zaman aydın kesim olmuştur. Bu yönüyle aslında ciddi basının varlık nedeni ile aydının varlık nedeni arasında doğrudan bir bağlantı kurulabilir.
Öte yandan toplumda bilgiye gereksinim duyan ve bilgi talebi içerisinde olan insanlar var oldukça, onların bu yöndeki gereksinimlerini karşılama işlevini yüklenen
gazeteler de var olacaktır. İnsanların bilgiye gerek duyma ve onu isteme eğilimi ise
içinde yaşadıkları toplumdaki diğer siyasal, toplumsal ve kültürel koşullarla yakından ilgilidir. İnsanların ekonomik koşulları iyileştirildikçe, eğitim olanakları arttırıldıkça, kültürel açıdan kendilerini geliştirmeleri için gerekli ve yeterli ortamlara kavuşturuldukça birey olarak da standartlarını yükseltmeleri kolaylaşır. Bireysel olarak
kendilerini geliştiren insanların ise toplumsal çevreleriyle etkileşimleri çok daha kolay olur. Toplumsal çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelen, çevrelerindeki gelişmeleri, değişmeleri, olguları, olayları daha yakından izlemek ve sorgulamak eğilimi
içerisinde olanların bilgiye olan talepleri de buna koşut olarak artar. İşte bu gelişme
sürecinde basının toplumdaki işlevi ve etki alanı da giderek genişler ve güçlenir.
Bu açıdan basın ve demokratikleşme süreci arasında da yakın bir ilişki kurulabilir. Toplum içinde insanlar birey olarak geliştikçe içinde yaşadıkları toplumsal çevreye karşı da daha bir duyarlı olmaya ve onun üzerinde daha çok söz sahibi olmaya
yönelirler. Bu durumda içinde yaşadıkları toplumun sorunları üzerinde tartışmak,
onlara çözüm yolları bulmak vb. arayışlar içine girerken basın, onlar için önemli ölçüde koordinasyonu sağlama ortamı oluşturabilir. Bireyler bir yandan gerek duydukları bilgilerin çoğunu basından alırken, toplum gündemini basından izlerken bir yandan da basın aracılığıyla belli düşünceleri, görüşleri birbirlerine ulaştırma, yayma
çabası içerisine girerler. Böylece özellikle de yazılı basın farklı fikirlerin, düşünce ve
görüşlerin toplumun farklı kesimleri arasında yayılması ve yerleştirilmesi için önemli
bir kitle iletişim aracı olarak işlev görmeye başlar.
Geleceğin fikir gazeteciliğinin önemli bir boyutunun sanal ortamda gerçekleşeceğini bugünden söylemek yanlış olmaz. İnternete ulaşabilir nüfus sayısı arttıkça sanal
ortamda gazeteciliğin öneminin artacağından, etki alanının da alabildiğine genişleyeceğinden kuşku yok. Sanal ortamda gazetecilik özellikle fikir gazeteciliğinin geleceği
Gazeteciler Cemiyeti
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açısından önemli olacaktır. Çünkü insanlar sanal ortamda yalnızca resmi anlamda
değil resmi olmayan tartışma zeminlerinde buluşma olanağı da bulacaklardır. Resmi
nitelikteki bilgilerin yanında resmi olmayan birçok bilgiye ulaşabilme olanağı da
doğacak internet aracılığıyla. Dolayısıyla da insanlar sanal ortamda en resmisinden
en uç fikirlere dek birçok konuyu tartışma olanağı bulacaklardır. Böylece belki de
çok sayıda radikal gazeteler yine sanal ortamda yayın yaşamına girecektir. Çünkü hiç
değilse hali hazırdaki basın yasaları kapsamında sanal ortamda ifade olanağı bulan
fikirleri denetim altına almak veya kısıtlamak için yeterince düzenleme söz konusu
değildir. Dolayısıyla da sanal ortamda farklı fikirlerin tartışılması ve alışverişi çok
daha kolay olmaktadır.
Aslında toplumlardaki demokratikleşme ve sivilleşme sürecine koşut olarak genel
olarak fikir basınında bir rahatlama ve zenginleşme eğilimi yaşanmaya başlandığı da
söylenebilir. Genel olarak bakıldığında dünyada belli denetimlere rağmen radikal
eğilimli gazetelerin ve diğer yayınların yayın yaşamında artarak yer almaya başladıkları, eskiden tabu olan birçok fikir ve düşüncelerin giderek daha çok ifade olanağı
bulmaya başladığı da gözlenmektedir. Bu, elbette ki bir etki-tepki ilişkisidir. Şöyle ki
basında ya da genel olarak yayın dünyasında yaşanmaya başlanan bu gelişmeler aslında dünya toplumlarındaki demokratikleşme ve sivilleşme eğilimlerinin bir izdüşümü olarak değerlendirilmelidir. Öte yandan yayın dünyasında birtakım fikirlerin
daha kolay ifade olanağı bulması, daha açık ortamlarda tartışılması da aynı şekilde
toplumlardaki açılma eğilimlerinin artmasına etkide bulunmaktadır. Birçok fikir ve
düşünce gazeteler aracılığıyla insanlar arasında yayılmakta ve tartışılmaktadır. Dolayısıyla da yumurta ve tavuk esprisinde olduğu gibi, bir yana basını bir yana da toplumu koyar ve bunların hangisi diğerini etkilemekte ya da belirlemekte diye sorarsak
öyle sanırım ki buna yanıt bulmamız mümkün olmaz. Çünkü her iki olgu da karşılıklı
olarak birbirlerinin gidişine yön vermekte, birbirleri üzerinde belirleyici etkiye sahip
olmaktadırlar. O halde kısaca söylemek gerekirse toplumda bilgiye talep devam ettikçe o bilgiyi en tatmin edici biçimde sunan basına da her zaman gerek duyulacaktır.
Bilgiyi gereği gibi sunan basın var oldukça da toplumdaki bireylerin yaşam alanlarını, etki alanlarını genişletme çabaları giderek hız kazanacak, dolayısıyla bilgiye gereksinimi kaçınılmaz olan daha demokratik toplumların yaşam alanı da sürekli genişleyecektir.
Popüler basının yaygınlaşması
Sayısal iletişim teknolojilerinin herkes tarafından ulaşılabilir olması ve kolay kullanılabilirlik özelliği nedeniyle basının popüler kesitinde de önemli oranda bir güçlenme ve yaygınlaşma olacağını şimdiden tahmin etmek zor olmasa gerek. Sayısal
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iletişim ortamına, eğitim düzeyi ne denli düşük olursa olsun okuryazar herkesin her
bireyin dâhil olabildiği, orada belli ölçüde etkin rol bile alabildiği (yazmak, ileti göndermek, basit düzeyli de olsa haber paylaşımları vb.) düşünülecek olursa bu anlamda
gazeteciliğin, özellikle de sanal ortamdaki kesitinin toplumun bütün kesitlerine seslenecek nitelikte daha da popüler niteliğe bürüneceğini de kestirebiliriz. İnternetin
toplumdaki kullanım ve erişim alanının genişlemesine koşut olarak gazetelerde çeşitlilik ve farklılık gerçekleşecektir.
Toplumdaki sosyo kültürel farklılıklar, eğitim düzeyindeki çeşitlilikler vb. dikkate alınarak neredeyse tüm kesimlere yönelik internet gazetelerinin sayıca artarak yayın yaşamına girmesi de geleceğinin popüler kültürel alana doğru genişlemeyi getirecektir. Bu durum bir yanıyla fikir gazeteciliği için bir olumsuzluk gibi görünse de
fikir gazeteciliğinin de aynı olanakları kullanarak toplumun entelektüel alanlarına
doğru genişlemesi yine geleceğe ilişkin tahminlerimiz arasında yer almaktadır.Dolayısıyla da sayısal teknolojilerin kullanım alanının genişlemesine koşut olarak
gazetecilik de gerek popüler yanıyla gerekse de düşünsel yanıyla toplumdaki yaşam
alanını genişleterek devam edecektir. Farklılık ise gazetenin basım ve yayım tekniklerinde ortaya çıkacaktır. Sayısal teknolojileri kullanma olanağı genişledikçe gazetenin de basılıdan sanala doğru biçim değiştirmesi süreci hız kazanarak devam edecektir.
McLuhan’ın rüyası, Orwell’in kâbusu
İçinde bulunduğumuz çağda gerek görsel-işitsel nitelikteki kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazanması, gerekse bilişim teknolojisindeki gelişmelerle her tür bilişim
ve iletişim etkinliklerinin elektronik ve sanal ortamda gerçekleştirilmeye başlanmasıyla birlikte iletişim ediminin yazılı boyutunun önemli ölçüde rolünü ve önemini
yitirmekte olduğu yönünde görüşlerin yoğunluk kazandığı gözlenmektedir. Ama bir
diğer yönüyle bu gidişin aslında yazılı iletişim etkinliklerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı da düşünülebilir. Her şeyden önce bilgisayar teknolojisini, özellikle bilişim ve iletişim etkinliklerinde kullanabilmek için belli düzeyde bir
okuryazarlık becerisine sahip olmak gerekir. Çünkü bilgisayar ortamında yazı öğesinin işlevselliğinin ön planda olduğunu biliyoruz. Buna göre bilgisayar temelli bilişim
ve iletişim ortamında etkinlik gösterilirken bir yandan da yazılı kültürün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olasılığından söz etmek yanlış olmayacaktır. Aslında
Mcluhan, elektronik iletişim araçlarının etkisiyle yazılı kültürün gerilemeye başladığı, bunun yerine yazı öncesinde olduğu gibi sözlü kültürel geleneğin yeniden egemen
konuma gelmeye başladığını söylerken bilgisayar temelli bilişim ve iletişim teknikleri henüz kullanıma girmiş değildi. O, daha çok televizyona dikkat çekerek geleceğe
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ilişkin öngörülerini ortaya koymaktaydı. Nitekim o dönemde, yani 1960’larda bilgisayar teknolojisi yönünde henüz ilk adımlar atılmaktaydı ve iletişimde böylesine bir
sayısallaşma ve elektronikleşme sürecinin yaşanacağı zaten o kadar da kolay kestirilemezdi. Oysaki yeni bilişim teknolojisinin kullanıma girmesi sayesinde bilişim ve
iletişim ortamındaki etkinliklerin ve ilişkilerin hayli karmaşıklaştığı ve iç içe geçtiği
gözlenmektedir. Böylece Mcluhan’ın iletişim araçlarına ilişkin olarak yaptığı “sıcak”
ve “soğuk” ayrımının da bu yeni ortamda anlamını yitirmeye başladığı anlaşılmaktadır.
İşlerin böylesine karmaşıklaştığı, kafaların böylesine karıştığı bu yeni iletişim ortamında yazılı basının geleceği üzerinde düşünüldüğünde de yine aynı karmaşa ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Klasik gazetecilik açısından bakıldığında aslında durum
pek de iç açıcı görünmemekte. Yani elektronik ortamda gerçekleşen ve giderek de
etkinlik alanını genişleten sanal gazetecilik olgusu bir bakıma klasik yöntemlerle
yayınlanan ve kâğıt üzerine basılı gazeteciliğin etkinlik alanının giderek daralması
sonucunu getirebilir. Kaldı ki günümüzde kâğıt üzerine basılı gazetelerin İnternet
aracılığıyla da dağıtılan versiyonlarıyla bu yönde ilk önemli adımlar atılmaya başlandı bile. Bugün artık günlük gazetelerin hiç değilse büyük çoğunluğunu okumak
için kâğıt üzerine basılı gazeteye ulaşmak, onu satın almak yerine eğer daha kolay
ulaşabiliyorsak bilgisayarımızın tuşlarına basarak aynı gazeteyi ekrandan okumak
daha çok işimize gelmekte. Böylece hem gazete için ayrılan bütçeden hem de ona
ulaşmak için ayrılan zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Nitekim yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar da bu yöndeki eğilimleri somutlaştırmaktadır. Örneğin
A.B.D.’de yapılan bir araştırma bugün nüfusun yüzde 35’inin internet aracılığıyla
gazete okuduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu oranın internetin yaygınlaşması ve internete
ulaşan nüfusun çoğalması ile arttığı gözlenmektedir.
Ayrıca bilgisayar ekranının sağladığı kolaylıklar da var: istediğimiz yazıya odaklanmak, istemediğimiz, bizce gereksiz olan birçok yazı ve görüntüyü görmezlikten
gelmek gibi olanaklar da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Bu arada gazeteyi kağıt üzerinde okumanın tadı başka oluyor diyenler için de bilgisayar ekranına
gelen yazıları basma olanağı anımsanacak olursa geriye ne kalır ki hoşnutsuzluk duyulabilecek?
Kısacası bilgisayar aracılı iletişim araçlarının bunca kullanıma girmesi bir yandan
zararlı bir yandan da yararlı etkileri beraberinde getirmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu süreçte bir kere kültürel gelişme açısından bakıldığında Mcluhan’ın
gördüğü kâbusları görmeye pek de gerek yok. Çünkü ister sanal ortamda olsun ister
klasik gazetecilik etkinliği kapsamında olsun yazılı basının sayısal iletişim teknolojisinin de yardımıyla bunca geliştiği ve sözlü (elektronik) basınla yarışma direncini de
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yitirmemekte öylesine direndiği bir süreçte yazılı kültürün gerilerde kalacağı yönünde bir karamsarlığa kapılmak anlamsız.
Öte yandan yukarıda da değindiğimiz gibi özellikle de yazılı basın ortamında
yansımasını bulan toplumdaki sivilleşme ve demokratikleşme sürecine koşut fikir
zenginliği ve çeşitliliği dikkate alınacak olursa dünyanın, McLuhan’ın homojen nitelikteki “evrensel köy”üne de dönüşmesi kolay olmayacak. Dolayısıyla McLuhan’ın
pembe düşlerine takılıp kalmaya da gerek yok. Bu arada hemen şunu da belirtelim ki
küreselleşme tartışmalarını anımsayarak baktığımızda elbette ki dünyada kültürel
etkileşim açısından bir tarafın (gelişmiş kapitalist ülkeler) diğer taraf (gelişmekte
olan ülkeler) üzerinde önemli ölçüde bir ağırlığı var. Kültürel aktarım elbette ki batıdan doğuya bir seyir izleyecek ve basın da buna uygun bir zemin oluşturmaktadır.
Ancak demokratikleşme ve sivilleşme süreci bağlamında uzun vadede bu akışı tümüyle ters çevirmese bile bir ölçüde hızını kıracak farklı düzlemlerdeki kültürel aktarımlar da mümkün olacaktır.
Bunda da yine basın, özellikle de yazılı basın önemli oranda aracı olacaktır. Bu
açıdan özellikle de sanal gazetecilik üzerinde düşünmek gerekir. Çünkü sanal ortamdaki yayın etkinlikleri için tam anlamıyla bir denetim ve gözetim mekanizması henüz
yok. Bu tür düzenlemelere gitmek de o denli kolay görünmüyor.
Kitle iletişim araçlarının etkinlik alanları büyük ölçüde denetim altında tutulabilse
bile denetim dışı kalan alanlarda ortaya konan kısıtlı muhalefet alanları bile uzun
vadede oluşturdukları çatışma alanlarıyla tam anlamıyla bir kültürel benzeşimin üretilmesine engel olabilirler. Bu yönüyle de büyük ölçüde sanal ortamda varlığını sürdürecek olan yazılı basının da gelecekte bu yönde önemli bir işlev yükleneceği öngörülebilir. Bir başka deyişle geleceğin yazılı basını belki de George Orwell’in her şeye
kadir “Ağabey”ine meydan bile okuyabilir.
Üretim koşulları açısından gelecekte gazetecilik
Yazılı basın açısından bakıldığında iletişimde sayısallaşma sürecinin aslında her
şeyden önce basının üretimsel koşullarında önemli değişimlerin gerçekleşmesine
zemin hazırladığı gözlenmektedir. Günümüzde sayısal iletişim teknik ve sistemlerini
yoğun biçimde kullanmaya başlamış bulunan basın kuruluşları, üretim yöntem ve
tekniklerindeki değişmeye koşut olarak örgütsel yapılarında da bu yeni işleyişe ilişkin değişiklikler yapmaya yönelmeye başladılar. Bunların başında insan gücünün
yerini giderek teknolojinin alması gelmektedir. Bunun günümüzde göze çarpan en
somut yansıması, basın kuruluşlarının eleman sayılarını hızla azaltmaya yönelmeleridir. Önceleri insan emeği ile gerçekleştirilen dizgi, pikaj ve montaj gibi baskı öncesi aşamaların hemen tümü şimdi ileri teknik olanaklarla gerçekleştirilmektedir.
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Sayısal teknolojilerin yaygın kullanımına bağlı olarak şimdilerde haberin üretimi
ve bilginin aktarımı açısından belli bir gazete ofisinde bulunmak da gerekmiyor. Gazeteciler veya muhabirler bulundukları yerden, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri anında gazete sayfa sekreterlerine aktarmakta ve yayına girmesini sağlamaktadırlar. Haber aktarım sürecinde de aynı hız dikkati çekiyor. Muhabirler için zaman ve
mekan sınırlaması günümüzde maziye doğru yol almaya başladı bile. Basın toplantıları, bilgi kaynağına ulaşmak için günlerce kapıları zorlama, randevu kovalama gibi
kaygı dozu yüksek çabalara da gerek kalmamaya başladı artık. E-mailler, sosyal
medya iletişim kanalları vb. iletişim ortam ve araçlarıyla kaynağa ulaşma, bilgi alma
ve onu, baskı sürecini bile beklemeksizin internetten okura ulaştırma tarzı bir haber
üretim süreci söz konusudur. Öyle ki üretici, muhabir, gazeteci ve de okur haber adına herhangi bir materyale dokunmadan, herhangi bir yerde konuşlanmadan, belli bir
zaman diliminin geçirilmesine gerek duymadan sanal ortamda gerçekleşen haber
üretim ve tüketim sürecine dâhil olabilmektedir.
Üretim teknik ve yöntemlerindeki bu değişimin gün geçtikçe artarak devam edeceği söylenebilir. Bu durumda gelecekte yazılı basının etkinliklerinin ileri düzeyli
teknolojik donanımlı bir üretimsel ortamda gerçekleştirileceği kuşkusuzdur. Bu durum ürünün hem niteliksel hem de niceliksel özelliklerinde önemli ölçüde bir iyileşme sağlayacaktır. İleri düzeyli teknik donanımlı bir ortamda üretilecek ürünün öncelikle kalitesi (baskı ve tasarım gibi estetik nitelikler) önemli ölçüde iyileşecektir. Bunun yanında tam teknik donanımlı üretim koşullarında verimlilik de eskisine oranla
önemli ölçüde artacaktır. Bunun sonucunda da nicel anlamda elde edilen verim insan
gücüne dayalı üretim koşullarında elde edilenin çok daha üstünde olacaktır.
Buraya dek söylediklerimiz gazete ürününün daha çok maddi üretim dayanaklarını içermektedir. Yani kâğıt hammaddesinden gazetenin elde edilişine dek gelen süreçte gerçekleşen teknik ve estetik üretim sürecidir söz konusu edilen. Oysa işin bir
de içeriksel boyutu var ki asıl budur gazete ürününü diğer ürünlerden ayıran taraf.
Hemen söylemeliyiz ki iletişimde sayısal tekniklerin böylesine yoğun kullanımı ile
aslında üretimin bu boyutunda da önemli değişimler olacaktır. Bir kere belki de bugünkü gibi gazetelerde çok sayıda insanın bir arada çalıştıkları bir istihbarat bürosu
olmayacaktır. Bilgisayar, dolayısıyla da internet sayesinde muhabirler topladıkları
haberleri gazetelerine ulaştırmak için bugünkü gibi bir koşturmaca içinde olmayacaklar, haberlerini gazetelerine bugün önemli oranda uygulanmaya başlayan elektronik posta yoluyla göndereceklerdir. Böylece muhabirler bilgi toplayabilecekleri ortamlarda daha fazla zaman geçirip gazetelerine çok daha zengin bilgiler aktarma şansına sahip olacaklardır. Yani yerinde muhabirlik sistemi ağırlıklı olarak uygulanacaktır geleceğin gazeteciliğinde.
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Aynı şekilde editörler de bugün olduğu gibi her sabah istihbarat toplantıları yapmak zorunda kalmayıp önlerindeki bilgisayarlardan gazetelerinde çalışan bütün muhabir ve yazarlara yine elektronik posta yoluyla ulaşacaklardır. Böylece yüz yüze
görüşmelerin saatler süren zaman alışı büyük ölçüde önlenmiş olacak. Ayrıca editör,
bilgisayar aracılığıyla masasına akan bütün haberleri ve yazıları bilgisayar ekranından çok daha az zahmetli biçimde gözden geçirerek, yazılarda gerekli değişiklikleri
yaparak ve baskıya hazır hale getirerek ilgili birime göndermektedir.Bu da süreci,
eskisine oranla inanılmaz oranda çabuklaştırmış bulunuyor.
Özellikle internet teknolojisiyle birlikte bilgiye ulaşma yollarının ne denli kolaylaştığını ve hızlandığını biliyoruz. Bu, en çok da gazetecilerin işine yaramaktadır.
İnternet sayesinde yakın bir gelecekte muhabirler bilgi almak için artık birçok kişi,
kurum ve kuruluş arasında koşturmak zorunda kalmayacaklar, oturdukları yerden
gerek duydukları bilgilerin çoğuna ulaşma olanağına kavuşacaklardır. Bu sürecin iki
yönlü bir yansıması olacaktır: işin bir yanında gazetecilerin daha az emekle daha çok
iş çıkarmaları söz konusu olacaktır. Ama işin diğer yanında basının diğer kurum,
kuruluş ve kişilerle, hiç değilse haber toplama, bilgi alma amaçlı olarak sürdürmekte
olduğu ilişkilerin çoğu gereksizleşecektir. Bu da gazetecinin daha çok kendine dönük
çalışabilmesini mümkün kılacaktır. Bunun da çeşitli etkileri ortaya çıkacaktır. Her
şeyden önce böyle bir çalışma biçimi zamanla gazetecinin, içinde bulunduğu dış çevreyle aktif ilişkilerinin bir bakıma azalmasına yol açacaktır. Böylece gazeteci çoğu
zaman kolayca ulaştığı birçok bilgiyi gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendiremeyecektir.
Öte yandan gazeteci (muhabir vb.) ile haber kaynağı arasında yüz yüze ilişkilerin
de etkisiyle biçimlenen ilişkilerin farklı biçimlerde gelişmesi gazetecilerin haber alma olanaklarını da etkilemekte ve bu anlamda gazeteciler arasında çoğu zaman
önemli eşitsizlikler görülmektedir. Oysa teknolojinin kullanımı bu sorunu bir ölçüde
ortadan kaldırmaktadır. Bilgiye ulaşma ve haber alma olanaklarının bir ölçüde de
olsa eşitlenmesi üzerine gazeteler arasında bilgiye ulaşamama sorunu nedeniyle çoğu
zaman yaşanan haber atlatma sorunuyla da çok sık karşılaşılmayacaktır. Böylece
gazeteciler arasındaki çok önemli ve anlamlı bir yarış alanı da kendiliğinden ortadan
kalkmış olacak. Peki, ama bu durumda gazetelerin içeriklerinde benzeşme ortaya
çıkmaz mı?
İlk bakışta böyle bir tehlike vardır, ama aslında böyle bir şey olmayacaktır. Çünkü haber toplama konusunda neredeyse eşit şansa ve eşit olanaklara sahip olan gazeteciler enerjilerini ve kaygılarını haber atlatma üzerine yoğunlaştırmak yerine elde
ettikleri bilgiyi kendi yorumlarıyla ve analizleriyle derinleştirme ve zenginleştirme
çabası içerisine girebileceklerdir. Bu yöndeki çaba ve kaygılar da gazetelerin içerikGazeteciler Cemiyeti
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sel niteliklerinin yükseltilmesine zemin hazırlayacaktır. Gidişe bu boyuttan bakıldığında da geleceğin gazetecisi, kalemi güçlü, yorum ve analiz yeteneği çok daha gelişkin, toplumdaki sorunlar ve olaylar karşısında çok daha duyarlı ve onlarla ilgili
ayrıntılara çok daha önem veren kişi gibi bir kimlik tanımıyla karşımıza çıkabilir.
Geleceğin gazetesi ise yüzeysel haber metinlerinin ötesinde çok daha ayrıntılı, derinlikli yazı ve haberlere yer veren, zengin yorum yazılarıyla ve değerlendirmeleriyle
topluma ışık tutan zengin ve doyurucu içeriğiyle gündeme gelebilir. O halde iletişimde sayısallaşma ve bilgisayarlaşma süreci, önemi inkâr edilemez olumlu birtakım
sonuçların ortaya çıkmasına önemli ölçüde zemin hazırlamaktadır.
Ancak bu tür olumluluklar getirmenin yanı sıra bu gidiş beraberinde birtakım
olumsuzlukları da getirecektir hiç kuşkusuz. Her şeyden önce yüz yüze ilişkilerin en
aza indiği bir ortamda kurumsal kimlik duygusu büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.
Basın kuruluşunda çalışanlar kendilerini çevrelerinden soyutlayarak işleriyle baş başa kalırken belki daha yüksek bir verim elde edeceklerdir ancak iş çevresiyle sosyal
anlamda bağlarının kopması, işin duygu boyutunu yok ederek aslında çalışanları,
yani gazetecileri bir bakıma makineleştirme sürecini başlatacaktır.
Ama bu, gazetecilik mesleğini yapanların çevrelerinden tümüyle kopmaları anlamına da gelmez. Nitekim gazetecilik mesleğinde çalışanlar mesleklerinin gereklerini
yerine getirmek için çevreleriyle, özellikle de haber kaynaklarını oluşturan çevreyle
yakın ilişkilerini sürdürmek zorundadırlar. Her ne kadar internet aracılığıyla gereksinim duydukları çoğu bilgilere kolayca ulaşabilseler de bunun dışında gazetecilik
mesleğinin gerektirdiği ayrıntı ve perde arkası olarak adlandırdığımız bilgilere ulaşabilmek için haber kaynaklarıyla doğrudan ilişkiler kurmak durumundadırlar. Kaldı ki
her ne kadar bilgisayar teknolojisi gazetecilik için büyük kolaylıklar sağlasa da sonuçta bu, gerek üretimsel gerekse tüketimsel anlamda tümüyle insan öğesi üzerine
kurulu bir meslektir. O halde geleceğin gazetecisi ileri teknolojiden, mesleğini daha
iyi koşullar içinde ama özüne de uygun biçimde yapabilmek için yararlanmalıdır.
Gazeteci bunda başarılı olduğu ölçüde gazetecilik mesleğinin geleceğini de artarak
süren bir başarı ivmesi ile devam ettirecektir.
Öte yandan bilgisayar teknolojisinin sunduğu olanaklar editörün basın kuruluşundaki yerini daha bir merkezi duruma getirirken onun, diğer çalışanlar üzerindeki denetimini daha bir güçlendirecektir. Bu da gazetede çalışanların (muhabir ve yazarlar)
hareket alanlarının daralmasına ve işe ilişkin yaratıcılıklarının kısıtlanmasına yol
açabilir. Bu durum üreticinin, ortaya koyduğu ürüne ilişkin sorumluluk duygusunu
ve sempatisini azaltarak ya da bütünüyle ortadan kaldırarak uzun vadede ürünün kalitesinin düşmesi sorununun ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Böyle bir sonucun ortaya çıkmaması için gazetecilik mesleğini yapan her bir bireye yeterli bir özel
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hareket alanı bırakılmalıdır ki gazeteci bu özel alanda mesleğine ilişkin yaratıcılık
yetilerini etkinleştirebilsin ve mesleğinden bireysel bir doyum alabilsin. Bunun için
de bilgisayar teknolojisinin getirdiği bütün bu olanaklara karşın basın kuruluşlarında
editör ile diğer çalışanlar arasındaki mesafe ve hiyerarşi gazetecilik mesleğinin gerçekleştirilmesine olumsuz etkide bulunmayacak biçimde düzenlenmelidir. Hatta belki editörden diğer çalışanlara doğru tek yanlı bir akış içerisinde işleyen bu süreç, bilgisayar teknolojisinin de verdiği olanaklarla karşılıklı iletişim niteliğine dönüştürülebilir ve böylece her iki taraf arasında çok daha anlamlı ve yararlı bir etkileşim ortamı
yaratılabilir.
Geleceğin gazeteciliğinde dağıtım koşulları
İletişimde bilgisayarlaşma ve sayısallaşma tekniklerinin getirdiği kolaylıkların bir
yansıması da yazılı basının dağıtım boyutunda yaşanacaktır. Buna göre bilgisayar
ortamında gazetelerin merkez bürolarından ya da çeşitli yerlerde olay peşinde koşan
muhabirlerden yerel bürolarına akan haberler orada baskı aşamasından çıktıktan sonra yerel düzeyde dağıtılabilirler. Üstelik bu yerinden dağıtım uygulamasının maliyeti
de düşük olacağı için her bir basın kuruluşunun yerel bürosu tarafından gerçekleştirilebilir.
Birçok ülkede ulusal düzeyde gazeteler için uygulanmakta olan bu yöntemin yakın bir gelecekte uluslararası düzeyde de uygulanabileceği öngörülebilir. Dağıtım
sisteminin yerelleştirilmesi iki yönlü yarar sağlayabilir. Bir yandan gazetenin okura
ulaştırılma süreci hızlandırılmış olur, öte yandan dağıtım daha küçük bir coğrafi
alanda gerçekleştirileceği için dağıtım için önemli bir yük oluşturan taşıma maliyetleri önemli ölçüde düşürülmüş olur.
Yerinden dağıtım yöntemiyle öte yandan da bugün basın sektörünün önemli bir
kesitini oluşturmakta olan dağıtım şirketlerinin sektör içerisindeki payı küçültülmüş
olur. Bu durumda Türkiye’de sıkça yaşanan örneklerinde olduğu gibi dağıtım şirketlerinin tekelleşmesi ve ardından da gazetelerin dağıtım sürecini tekelleri altında tutarak gazeteler üzerinde önemli bir denetim mekanizması haline gelmeleri önlenmiş
olur.
Geleceğin gazetesinde dağıtımın önemli bir boyutunda da internet yer almaktadır
elbette ki. İnternet aracılığıyla yazılı basını izleme oranının bilgisayar ve dolayısıyla
da internet ağının yaygınlık kazanmasına koşut bir süreç içerisinde hızla artmakta
olduğu da gözden kaçmamaktadır. Hatta gelecekte belki de gazete ve dergilerin klasik yöntemlerle dağıtımı işlemi büyük ölçüde sona erdirilecektir. Ama elbette ki böyle bir öngörü ancak dünya nüfusunun tümüne yakın bir kesiminin internete ulaşabilir
olması koşuluyla mümkün olabilir.
Gazeteciler Cemiyeti
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Gazete - okur ilişkisi: Tüketimde yeni eğilimler
Diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak gazete ile okuru arasında özel bir
ilişki vardır. Gazete okuru gazetesini sahiplenir ve gündelik yaşam pratikleri içerisinde gazetesini okumaya da zaman ayırır. Hatta bu ilişki çoğu zaman aynı gazete
içinde hiyerarşik bir sınıflandırma biçiminde de kendisini gösterebilir. Belli bir gazetenin okuru gazetesindeki belli yazarlarla ve yazılarla çok daha yakın bir ilişki kurarken aynı gazetedeki birçok diğer yazıyı ve yazarı görmez bile.
Gazete ile okur arasındaki bu ilişki gazetenin içeriğinin veya yayın politikasının
etkisiyle kurulmakla birlikte ilişkiyi pekiştirmeye katkıda bulunan başka etkenler de
var kuşkusuz. Gazetenin teknik özellikleri, sayfa tasarımı, logosu, yazar kadrosu vb.
gazete ile okur arasındaki ilişkinin oluşumuna etki eden etkenler arasında yer almaktadırlar. Hatta gazetenin basımında kullanılan kâğıdın niteliği, sayfa boyutları vs. bile
bu etkiler grubu içinde yer alabilmektedir. Okurun her sabah gazetesini satın alması,
ona dokunması, sayfalarını karıştırması, gazete kâğıdının, mürekkebin kokusunu alması bile ayrı bir haz verebilir okura. Bunların yanında kâğıda basılı gazete, okuruna,
onu istediği mekân ve zaman koşullarında okuması olanağını da vermektedir. Kahvaltı sırasında gazetesinden günün haberlerini alması, metroda elindeki gazeteyle
meşgul olması, bürosunda iş aralarında gazetesine şöyle bir göz atması vb. şeyler de
yine okurun gazetesinden almakta olduğu hazzı pekiştiren şeylerdir.
Oysa bilgisayarlı iletişim ortamında okurun, gazetesiyle bu tür ilişkiler kurması
pek de olanaklı değil. O halde bilgisayar temelli yeni iletişim ortamında gazete ile
okur arasındaki bu sıcak ilişki sona mı erecek? Bu soruya doğrudan olumlu ya da
olumsuz yanıt vermek elbette ki kolay değil. Ancak şunu öngörmek mümkün olabilir. Söz konusu ortamda gazete ile okur arasındaki ilişki elbette ki aynı biçimde sürdürülemeyecektir. Ancak bu, söz konusu ilişkinin sona ereceği anlamına da gelmemelidir. Gazete ile okuru arasındaki ilişkinin, bilgisayar ortamında bazı yönlerini
yitirirken kazanacağı yeni boyutlarla, yeni bir biçimlenmeyle devam edeceği öngörülebilir.
Bir kere bilgisayar ortamında okurun, gazetesi ile ilişkisi, gazete kâğıdından bilgisayar ekranına kayacaktır. Okur, gazete kâğıdı temelli olarak gazetesiyle kurduğu
ilişkinin çeşitli düzeylerini bu kez bilgisayar ortamında kurmaya çalışacaktır. Okur,
yine gazetesiyle ilişkisini öncelikli olarak gazetenin içeriği doğrultusunda kurmaya
önem verecektir. Aynı şekilde gazetedeki belli konular ya da yazarlar okuru için öncelikli olacaktır. Ancak öncekinde olduğu gibi zaman ve mekân koşullarını belirlemede okur bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Ancak bilgisayar tekniklerindeki hızlı gelişmeler akla getirilecek olursa bu konuda da fazla bir güçlük çekileceğini söylemek
zor. Taşınabilir bilgisayarlar aracılığıyla, hatta cepte taşınabilecek bilgisayarlar saye1202
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sinde yakın bir gelecekte okur belki de elektronik ortamda da gazetesini istediği yere
taşıyabilecek ve istediği zaman okuyabilecektir. Ancak yukarıda sözünü ettiğimiz
gibi bilgisayar ortamında belki de okur, gazete kâğıdıyla kurduğu sıcak ilişkiyi o kadar kolay kuramayabilecektir.
Gazete kâğıda dokunurken kurduğu sıcak ilişkiyi bu yeni ortamda belki de bulamayacaktır. Ancak burada da söz konusu sıcaklık hissini ona verecek başka şeyler
bulabilir. Sözgelimi okur, elektronik ortamda izlediği yazarlarla belki daha doğrudan
ve daha hızlı bir ilişki ortamı oluşturabilecektir. Yani okur, gazetesinden okuduğu bir
yazıya belki de anında kendince müdahalede bulunarak gazetesiyle çok daha yakın
ve hızlı bir ilişki kurarak söz konusu iletişim ortamında öncekine oranla çok daha
etkin bir rol yüklenmeye başlayacaktır.
Gazetenin üretim sürecine daha etkin katılma fırsatını yakalaması ise okur ile gazetesi arasındaki bağı daha bir güçlendirecek ve okurun, gazetesini sahiplenmesi çok
daha kolaylaşacaktır.
Yurttaş gazeteciliği
Sayısal iletişim teknolojilerinin kullanımının hızla yaygınlaştığı, sosyal medya
mecralarının çeşitlenerek çoğaldığı günümüzde gazeteciliği meslek olarak yalnızca
gazeteciler yapmaya devam ediyor olsalar bile, mesleğin dışındaki diğer meraklılar
için de sürece dâhil olmak için kayda değer olanaklar doğmuş bulunuyor. Öyle ki asıl
mesleği gazetecilik olmayan pek çok yurttaş kendi sosyal mecralarından,
bloglarından vb. internet donanımlı alanlardan yazıp çizerek, bilgi paylaşımında bulunarak bir tür gazetecilik yapıyor sayılabilirler. Herhangi bir yerde ortaya çıkan herhangi bir olayın o anki görgü tanıkları ellerindeki akıllı telefonlarla olayın görüntüsünü alarak, bilgi paylaşımıyla birlikte anında topluma duyurabilmekte,medya mecralarında servis edilmesine katkı sağlayabilmektedirler. Gazetecilik mesleğini aktif
olarak yapmamakla birlikte sosyal medyadan veya bilgisayar aracılı iletişim araçları
yoluyla bilgi, haber, görüntü paylaşımında bulunularak yapılan bu tür gazeteciliğe
yurttaş gazeteciliği adı verilmektedir. Bir zamanlar gazetecilik mesleğinde alaylı ve
okullu çatışması ciddi bir sorun oluştururken, şimdilerde isteyen herkesin gazetecilik
mesleğine bir biçimde dâhil olması durumunu yadırgayan yok artık. Bu da sayısal
iletişim teknolojilerinin getirdiği yeni olanaklar sayesindedir.
Küreselleşme sürecinde gazetecilik
Geleceğin gazeteciliği üzerinde bu açıdan düşündüğümüzde akla ilk gelen şey
ulusal sınırları aşan uluslararası gazetelerin yayın yaşamında giderek daha yaygın ve
etkin biçimde yer almaya başlamalarıdır. Küreselleşme olgusunun bugün önemli boyutlara vardığı bir ortamda özellikle de kültürel üretim yapan kurum, kuruluş ve örGazeteciler Cemiyeti
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gütlere önemli roller düşmektedir. İşte bu rollerin en önemlisi de basına aittir. Basın
sektörünün görsel-işitsel kanadında bu yönde günümüzde önemli bir yol kat edildiği
gözlenmektedir. Yazılı basının da çok geçmeden bu süreçteki yerini alacağı kuşkusuzdur. Ancak böyle bir yönelimle birlikte basın sektöründe yeni bir yapılanmaya da
gidilmesi gerekecektir. Buna göre basın kuruluşlarının özellikle editörlük biriminde
yeni bir yapılanmaya gerek duyulacaktır.
Öte yandan aynı gazetede ulusal ve bölgesel düzeyde görev yapan gazetecilerin
yanında uluslararası düzeyde görev yapan gazetecilere gerek duyulacaktır. Burada
gazeteciler arasındaki iletişim internet ve bilgisayar teknikleri aracılığıyla sağlanacaktır.
Bu yönde önemli bir gelişme de serbest gazetecilik geleneğinin yaygınlaşmasıdır
Dünyanın çeşitli yerlerinde, herhangi bir gazeteye bağlı olmaksızın haber peşinde
koşan gazeteciler derleyip toparladıkları haberleri bilgisayar aracılığıyla gazetelere
aktarma yoluna gideceklerdir. Bu oluşuma bağlı olarak birtakım ilginç durumlar da
yaşanabilir. Sözgelimi serbest gazeteciler topladıkları haberleri en yüksek fiyatı ödeyen gazeteye satma eğilimi içine girerler. Bu da onların bireysel reklamlarını çok
başarılı biçimde yapmalarıyla mümkün olabilir. Hatta bu tür bir etkinlik giderek basının etkinlik alanında önemli bir yer de işgal edebilir. Böylece gelecekte basında
yerleşik kuruluşlar üstü bir gazetecilik anlayışı ile karşı karşıya kalınabilir ve bu gidiş gerek farklı basın kuruluşları arası ilişkilerde gerekse basın kuruluşlarının iç işleyişlerinde önemli değişikler ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bir bakıma da dünyadaki küreselleşme eğilimlerinden gazeteciliğin de etkilenmesi biçiminde değerlendirilebilir.
Geleceğin gazeteciliğinde kitlesel nitelikte, uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanan gazetelerin yanı sıra bölgesel ya da yerel düzeydeki gazete yayınları da yaygınlık kazanacaktır. Bilgisayar teknolojisi sayesinde yerel ve bölgesel haberlerin ve bilgilerin toplanması eskisine oranla çok daha kolaylaşacaktır. Öyle ki gazeteciler, büro
hizmetlerine gerek duymaksızın taşınır bilgisayarlar aracılığıyla bulundukları yerlerden gazete merkezlerine haberleri anında aktarabileceklerdir. Böylece bölgesel ve
yerel düzeyde haberlerin toplanmasında da önemli bir hız kazanılacaktır. Bu yönüyle
de geleceğin gazeteciliğinin, nüfusun farklı kesitleri, uzak mesafedeki coğrafi alanları arasında koordinasyonu sağlamada daha bir etkili olabileceği söylenebilir. Bu da
uzun vadede dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar arasındaki kültürel etkileşimin daha olanaklı hale gelmesi, böylece dünya çapında kültürel anlamda daha bir
çeşitlilik ve zenginlik ortamının sağlanması anlamına gelir. Başka bir deyişle dünyadaki küreselleşme eğilimleri açısından bakıldığında geleceğin gazeteciliği bir yandan
söz konusu olguyu destekleyici bir işlev üstlenirken öte yandan da bu gidişin yönü1204
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nün söylenegeldiği gibi Batı’dan Doğu’ya doğru tek yanlı biçimde değil daha çok
yanlı ve çok boyutlu gerçekleşmesi yönünde katkıda bulunacaktır.
Sanal ortamda gazetecilik yönelimleri
Geleceğin gazeteciliğinin önemli bir yansıması da gazetecilik mesleğinin bireysel
düzeyde gerçekleştirilmesidir. Günümüzde küçük çaplı da olsa başlamış bulunan bu
eğilimde gazeteci bireysel olarak ve sanal ortamda gazetesini yayınlayarak okurla
bireysel bir ilişki kurmaya çalışır. Araya dağıtımcılar, gazete kuruluşu içindeki editörler vs. birimler girmeksizin gazeteci tarafından sanal ortamda yazılan her tür yazı
doğrudan izleyiciye ya da okura ulaşır. Görünen o ki bu yöndeki eğilim yasal düzenlemeler de elverdiği ölçüde gelecekte de yaygınlaşarak varlığını sürdürecektir. Böylece üretici (yazar, muhabir) tüketici (okur) arasında doğrudan ilişki kurulacağı için
hem arada birtakım denetim mekanizmaları olmayacak hem de bu işleyiş okura ve
gazeteciye ek giderler yüklemeyecektir. Ayrıca okur, yine sanal ortamda ve anında
gazetesindeki yazılara tepki verebilecek, bunları dile getirebilecek ve gazetesiyle çok
daha doğrudan ve etkin bir iletişim kurmuş olacaktır. Bu arada gazeteciler de yani
işin üretim kesiminde yer alanlar, okurlarının geri beslemelerini çok daha doğrudan
alabilecekleri için gazetenin içeriğini o talepler doğrultusunda yeniden oluşturabileceklerdir. Burada gazetecinin, ürününü hedef kitlesine daha kolay ulaştırmasından
dolayı bir tatmini olabileceği gibi okurun da gazetesiyle çok daha doğrudan ve üstelik de üretim sürecine katılarak ilişki kurmasından dolayı elde edeceği önemli bir
tatmin olacaktır. Üstelik de burada birçok konunun denetimsiz ve müdahalesiz bir
ortamda serbestçe tartışılması söz konusu olabilecektir. Ancak burada şunu da hemen
belirtelim ki böyle bir gazetecilik anlayışı elbette ki bildiğimiz gazetecilik tanımlarının dışında kalacaktır. Çünkü her şeyden önce böyle bir gazetecilik anlayışında olgunun kitlesellik boyutu ortadan kalkacaktır. Oysa gazeteciliğin temel belirleyici özelliği, kitlesel bir ürün olmasıdır. Oysa sanal ortamda bireyden bireye gerçekleştirilecek olan gazetecilik uygulaması tam anlamıyla gazetecilik özelliği de taşımayıp gazete ile mektup arası bir yerlerde yer alacaktır. Ancak bu tür yönelimlerin gelecekte
önemli ölçüde yaygınlaşacağı öngörülerek şimdiden üzerinde durup düşünmek de
gerekmektedir.
Aslında sanal ortam, geleceğin gazeteciliğinin tüm türleri için elverişli bir ortam
oluşturacaktır. Günümüzde bile birçok gazetenin sanal ortamda okunabilirlik olanağına sahip olduğu anımsanırsa bunun gelecekte ne denli yaygınlaşacağı da daha kolay öngörülebilir sanırım. Hatta belki de bilgisayar ve internet olanaklarının tam kapasite ile kullanıldığı dünyanın birçok yerlerinde gazeteler, bugün olduğu gibi bayilerde satılmayacak, bunun yerine gazete abonelikleri ve satışları büyük ölçüde interGazeteciler Cemiyeti
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net aracılığıyla gerçekleşecektir. Bu da sektörün özellikle dağıtım boyutunda önemli
değişikliklere yol açacaktır.
İnternet aracılığıyla yayınlanan ve okura ulaştırılan gazetecilikte bir diğer kolaylık da arşivlemede yaşanacaktır. Gerek gazete kuruluşlarının kendileri tarafından
gerekse okur tarafından gazetelerin arşivlerinin oluşturulması olabildiğince kolaylaştırılacaktır. Bu yönde bugün önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. Öyle ki günümüzde birçok gazetenin arşivlerine sanal ortamda ulaşmak olanaklıdır. Gelecekte bu
yönelimin çok daha yaygın ve etkin kullanılacağından kuşku bile duyulamaz. Bu
yönüyle yazılı basın kalıcılık özelliğini gelecekte de çok daha iyi koşullarda sürdürecektir.
Muhabirden araştırmacı gazeteciye
Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin de verdiği olanaklarla geleceğin gazetecisinin etkinlik alanlarında önemli değişiklikler olacağı öngörülebilir. Kurumlar, örgütler
ve kuruluşlarla ilgili birçok bilgiler anında internete verileceği için gazetecinin işi
hayli kolaylaşacaktır. Böylece muhabir masasındaki bilgisayarın tuşlarına dokunarak
birçok bilgiye ulaşabilecektir. Ancak gazetecinin asıl işi ondan sonra başlayacaktır.
Nitekim internete akan bilgiler yalnızca gazeteciler tarafından değil isteyen herkes
tarafından ulaşılabilirlik özelliği taşıdığı için gazetecinin etkinlik alanı bunun çok
daha ötesine geçmek durumundadır.
Bir yandan gazetecinin, ürünlerini daha yaratıcı bir çaba içerisinde ortaya koyması için daha çok enerji ve zaman bulması söz konusu olacaktır, öte yandan gazeteciden beklentiler, yani okurun beklentileri farklılaşacaktır. Okur, gazeteciden internetten ulaşılabilecek bilgilerin çok daha ötesinde bilgiler, yorumlar ve açıklamalar beklemeye başlayacaktır. Gazeteciyi sıradan okurdan farklılaştıran şey de budur aslında.
Bu da gazetecinin, internetten aldığı bilgilerden yola çıkarak olayların, olguların ardındaki ayrıntılara yönelmesi ve onlar hakkında derinlemesine bilgi elde etme çabası
içine girmesi gereğini ortaya koyacaktır.
Böylece bugünkü muhabirlik biriminin yerini giderek araştırmacı gazetecilik biriminin alması söz konusu olacaktır.
Muhabirlikten araştırmacı gazeteciliğe doğru bu geçiş, gazetecinin görev ve sorumluluk alanının genişlemesine etki edecektir. Olayların perde arkasını araştırma
eğilimi artan gazeteci buna koşut olarak daha sorgulayıcı, yorumlayıcı, çözümleyici
yazılar üretmeye çaba gösterecektir. Bir başka deyişle gazetecinin toplumdaki sorumluluğu, dolayısıyla da etkisi artacaktır. Gazeteci ile toplum arasında çok daha
yakın bir ilişki ortamı doğabilecektir. İşte gazetecinin toplumu bilgilendirmesi, aydınlatması, kamuoyunu yönlendirmesi, toplumun gündeminin belirlenmesinde etkili
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olması, kısacası toplum yararına gözcülük yapması süreci de ancak böyle tam anlamıyla mümkün olabilir.
O halde kısaca denilebilir ki eğer gazetecilik kurumu gelecekte de yaşamaya devam edecekse, bu kurumda görev yapan gazetecinin günümüz gazetecisine oranla
çok daha donanımlı olması ve bu donanımı toplumla paylaşması beklentisi içinde
olmak da kaçınılmaz bir gereksinimdir. Ayrıca bilgiye ulaşmanın hayli kolaylaşacağı
gelecekte gazetecinin, sıradan insandan farklı olabilmesi için bilgiyi kullanma becerilerini daha da geliştirmesi gerekmektedir.
Ağ toplumunda gazetecilik
Son dönemlerin ünlü düşünürlerinden Manuel Castells bilgisayar temelli ve internet aracılı günümüz toplumları için “ağ toplumu” kavramını kullanır. Toplumdaki
tüm insanların internetin olanaklarıyla birbiriyle etkileşim ve iletişim halinde olabildikleri bir toplumsal ortamda medyanın, dolayısıyla da gazeteciliğin işlevi güç yitimine mi uğramaktadır acaba?
Medyanın ve de gazeteciliğin temel işlevi toplumu bilgilendirmektir. Mademki
günümüz sayısal iletişim çağında herkes birbiriyle nasılsa iletişim halindeyse, internet bazlı iletişim ortamlarında her tür bilgi akıyorsa, herkes, bulunduğu her yerden
başka yerlere ve insanlara mesaj atabiliyor, görüntülü haber ve bilgi iletebiliyorsa
gazetecilik mesleğine ve gazetecilere ne gerek var? Bir an için bu soru bizleri düşündürse bile aslında şurası bir gerçektir ki gazetelere, gazetecilere ve genel olarak da
kitle iletişim araçlarına her dönemde ihtiyaç vardır.
Buradaki önemli nokta ise kitle iletişim araçlarının toplumsal ortamlara göre doğru ve uygun yapısal ve işlevsel koşullar içerisinde kullanımda olabilmeleridir. Kitle
iletişim araçlarının olmadığı ya da gerekli yapısal ve işlevsel koşullar içerisinde kullanılmamaları durumunda bilginin, özellikle de haber niteliği taşıyan bilginin toplum
içinde darmadağın, sistemsiz dolaşımı söz konusu olacaktır ve bu da yapıya önemli
oranda zarar verir.Dolayısıyla daher dönemde ve her koşulda doğru yapılanmış bir
medyaya, etik değerler içerisinde görev yapan gazetecilere ve bilinçli okurlara gereksinim vardır. Teknolojik gelişmeler ise bu yönde süreci güçlendirmeye yardımcı olmaları açısından önem taşırlar.
Yeni bir işletme anlayışı
Gerek iletişim teknolojisindeki gelişmeler gerekse kapitalist sistemin her geçen
gün yerini güçlendirmeye ve işlerlik alanını genişletmeye yönelik gidişi basın sektörünün de bu doğrultuda kendisini yenilemesi gereksinimini gündeme getirmiştir. Buna göre günümüzde başlatılan eğilimlerden hareketle denebilir ki basın sektörü gelecekte de kapitalizmin özellikle hizmet sektörü içerisinde önemli bir paya sahip olaGazeteciler Cemiyeti
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caktır. Günümüzdeki uygulamalara bakıldığında bu tür bir öngörü hiç de yanlış sayılmaz. Öyle ki son zamanlarda basın sektörü bir yandan genel sektör içerisindeki
payını hızla artırırken bir yandan da bunu bölgesel ve ulusal sınırların dışına taşma
eğilimi doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Farklı ülkelerdeki firmalar ya
da basın holdingleri arasında önemli dayanışmalar oluşturulmaktadır. Bu işleyiş içerisinde bakıldığında yakın bir gelecekte basın sektöründe de sektörün diğer kesimlerinde olduğu gibi uluslararası düzeyde çok önemli birleşmeler ya da basın zincirleri
ortaya çıkacaktır. Ekonomik anlamdaki küreselleşme eğilimlerinin bir sonucu olarak
değerlendirilebilecek olan bu gidişin uzun vadedeki sonuçları ise büyük ölçüde kültürel olacaktır.
Gazetecilik eğitiminde yeni yönelimler
Geleceğin gazeteciliğinin çok daha sağlam temellere oturması için her şeyden önce uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de öncelikle gazetecilik
eğitiminde yeni düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu amaçla günümüzde gazetecilik eğitimi veren iletişim fakültelerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve
mevcut eğitim programının gelecekte olması öngörülebilir değişmeler ve gelişmeler
dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Gazetecilik eğitiminde her şeyden önce işin teknolojik boyutu dikkate alınarak,
ona uygun bir eğitim programı uygulanmalıdır. Bunun için de iletişim fakültelerinde
uygulanmakta olan eğitim programlarının önemli bir boyutunu, bilgisayar tekniklerinin kullanılması için gerekli becerinin kazandırılması oluşturmalıdır. Geleceğin gazetecisi ileri düzeyli bilişim teknolojisinin kullanıldığı bir ortamda çalışmak zorunda
kalacaktır, o halde önce bu teknolojiyi olabilecek en kalifiye biçimde kullanması
gerekir.
Öte yandan geleceğin gazetecisinin sorgulayıcı, araştırmacı ve çözümlemeci yönünün ne denli önemli olacağını vurgulamıştık. O halde gazetecilik eğitim programlarında bu yöndeki eğitime özel bir önem verilmelidir. Gazetecilik öğrencilerinin
araştırmacı kişiliklerinin geliştirilmesi, yorum ve analiz yapma yetilerinin artırılmasına katkıda bulunacak bir eğitim programı uygulanmalıdır. Bu da işin pratik boyutunun yanı sıra öğrencinin çok iyi bir kuramsal bilgiyle donatılması ile gerçekleştirilebilir ancak.
Bunların yanı sıra geleceğin gazeteciliğinde ulusal ve bölgesel sınırların önemli
ölçüde aşılacağından söz etmiştik. Bu da gazetecinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dilleri kullanabilme gereksinimini gündeme getirmektedir. O halde gazetecilik
eğitiminde öğrencinin hiç değilse bir yabancı dili çok iyi kullanabilmesini sağlayıcı
bir eğitim programı uygulanmalıdır.
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Ayrıca gazetecilik konusunda işin akademik boyutundaki çalışmaların da artırılması gerekmektedir. Eğitim programlarının dışında üniversiteler bünyesinde günümüzde gazeteciliğin hangi noktada bulunduğu, nereye gitmekte olduğu konusunda
kapsamlı çalışmaların yapılması kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu doğrultuda gazeteciliğin toplumdaki yerinin, işlevinin ne olduğu, ne olması gerektiği, olması gerekenin
nasıl mümkün olabileceği konusunda yeterli ve somut bilgilere ulaşabilmek için akademik anlamda gerekli çalışmaların biran önce başlatılması, daha doğrusu hızlandırılması gerekmektedir.
Sonuç
Gazetecilik mesleğinde önemli somut değişimler ortaya çıkmaktadır. Bu değişim
sürecinin temel yönlendiricisi teknolojidir. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler basın
üzerinde etkiler yapmakta, yeni açılımlar sağlamakta. Bunun olumlu bir süreç olduğu
söylense de birtakım aksaklıkların nedeni olduğu yadsınamaz. Bu aksaklıkların başında öncelikle basının eleman kaybı gelmektedir. İnsana dayanan ve öncelikle bir
hizmet sektörü olan basında insan gücünün azalması bir bakıma basın sektörünün
ekonomi içinde yüklenmiş bulunduğu istihdam hacminin de azalması anlamına gelmektedir. Bu her şeyden önce toplumda, otomasyonun etkisiyle işsizlik oranının artmasına katkıda bulunmak anlamına gelir. Bu yönüyle de basının ekonomiye olumsuz
etkisinden söz edilebilir. Basında bilgisayar teknolojisinin kullanımının giderek artmasına koşut olarak bu durumun geleceğin basın sektöründe çok daha somut biçimde
görüleceğine kuşku yoktur.
Öte yandan yine bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile geleceğin basın kuruluşlarında çalışanlar arasındaki yüz yüze ilişkilerin azalması yüzünden gazeteciler arasındaki dayanışma da azalabilecektir. Bu durumda her bir gazetecinin mesleği ile daha
bireysel bir ilişki kurması ve bu ilişkinin üstünde de merkezi otoritenin yer alması
söz konusu olacaktır. Bir başka deyişle her bir gazeteci doğrudan merkeze, yani editörlük birimine bağlı olacaktır. Bu da merkezi yönetimin gazeteciler üzerindeki gücünü pekiştirmesini kolaylaştıracaktır. Bu durumda gazeteci üzerindeki denetim mekanizması çok daha sıkı çalışacaktır. Bu da gazetecinin yaratıcılığını olumsuz yönde
etkileyebilecek bir durumdur.
Gazetecilikte sayısal teknolojilerin kullanımının büyük kolaylıklar getireceği de
kesindir. Bunların başında haber kaynaklarına ve bilgiye daha kolay ulaşabilmek
gelir. İnternet aracılığıyla bilgiye kolay ulaşım gazeteciye, yaratıcılığını harekete
geçirmesi için daha çok zaman ve enerji sağlayacaktır. Gazeteci gereksinim duyduğu
ham bilgiye internetten kolayca ulaşabileceği için bu bilgileri daha farklı biçimde,
kendine özgü ve daha ayrıntılı biçimde derlemenin ve yazmanın yollarını aramaya
Gazeteciler Cemiyeti
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koyulacaktır. Bunun sonucunda da araştırmacı gazeteciliğe eğilim artacaktır.
Bunların yanında gazeteciliğin özellikle teknik boyutunda bugün izlenmekte olan
birçok aşama (pikaj, montaj, dizgi) sayısal ortamda çok daha çabuk ve çok daha az
ölçüdeki insan emeği ile gerçekleştirileceği için basının, sektördeki payı küçülme
gösterebilir. Ancak bu göreceli bir küçülme olacaktır. Çünkü hizmet temeline dayalı
basın sektöründe özde herhangi bir küçülme olmayacak, tam tersine bir yandan sayısal iletişim teknolojisinin yoğun kullanımı ile öte yandan da bilginin, günümüz ekonomisinde özellikle de ticari anlamda giderek önemi artan bir değer olmasına koşut
olarak basının, sektördeki payı da giderek artacaktır.
Diğer yandan sayısal iletişim teknolojisinin toplumdaki insanların çoğu tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması nedeniyle okurların veya sıradan insanların da
gazeteciliğin üretim ve dağıtım alanına aktif katkı yapması olanaklı hale gelmiş bulunmaktadır. Bu da yurttaş gazeteciliği olgusunu doğurmuştur. Okurların da üretim
alanına etkin katkı yapmaları, gazetecilik mesleğinin çok daha etkin hale gelmesinde
önemli bir katkı yapacaktır. Bu durum gazeteciliğin profesyonelleriyle okur konumundaki insanlar arasındaki mesafenin yakınlaşmasına da olanak verecektir ki, gazeteciliğin toplumsal sorumluluk boyutunun pekişmesi açısından bu gidişat olumlu etki
yapacaktır.
Bir yandan ekonomideki yeri giderek güçlenen basın sektörü bir yandan da toplumdaki işlevi giderek artan, etki alanı genişleyen gazeteci dikkate alındığında gazeteciliğin gelecekte de asla görmezlikten gelinemez bir olgu olacağı anlaşılmaktadır.
O halde bu gidişe daha bilinçli yön verilmesi, gazeteciliğin toplumdaki işlevinin daha
olumlu bir çizgide devam etmesi için bugünden gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bunun için de öncelikle söz konusu gidişe koşut yeni bir anlayışın, yeni bir felsefenin ortaya konulmasına, yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır.
Bu yöndeki çabalar özellikle de akademik çalışmalarla desteklenmelidir.
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Gelecek robot gazetecilik mi?
Ruhdan UZUN

İ

letişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden en fazla etkilenen mesleklerden biri
de gazeteciliktir. Yeni medya ortamları ve bu ortamları yaratan ve sürekli geliştiren teknolojik yeniliklerin etkisi gazeteciliğin her alanında gözlenebilir. Haber toplamadan, doğrulamaya, haberi biçimlendirmeye ve yaymaya varıncaya değin pek çok
mesleki pratik, yeni medyanın doğasına uygun olarak biçimlenmeye başladı.
Bilgisayarlar ve ağ teknolojilerinin gazetecilik üzerindeki etkilerinden biri de gazetecilik türlerine ilişkin olarak yarattığı kavram karmaşasıdır. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte fikir gazeteciliği, magazin gazeteciliği,
araştırmacı gazetecilik gibi geleneksel gazetecilik türleri yanında yeni gazetecilik
biçimlerinden söz edilmeye başlanmıştır. Gazetecilik literatürüne bakıldığında, çoğu
niceliksel yönelimli gazetecilik pratiklerini anlatan çok sayıda tamlamaya rastlamak
olasıdır. Ağ tabanlı gazetecilik (networked journalism), sayısal gazetecilik (digital
journalism), bilgisayar destekli gazetecilik (computer assisted journalism), bilgisayarlı gazetecilik (computational journalism), yapılandırılmış gazetecilik (structured
journalism), inovasyon gazeteciliği (innovation journalism), ortamsal gazetecilik
(ambient journalism), katılımcı gazetecilik (participatory journalism), açık-kaynak
gazeteciliği (open-source journalism), otomatik gazetecilik (automated journalism),
robot gazetecilik (robot journalism) bunlar arasında sayılabilir. Literatürde söz konusu türlerin kesiştikleri ve birbirlerinden ayrıldıkları noktaları vurgulayan yayınlar
bulunsa da (Coddington, 2015) ortak noktalarının bilgisayar ve ağ teknolojilerinin
özellikleriyle gelişip yaygınlaşmaları olduğu söylenebilir.
Bu yazıda yeni medya ile birlikte ortaya çıkan ve gelecek için üzerinde düşünülmesi gereken gazetecilik türlerinden üçü üzerinde durulacaktır: Yurttaş gazeteciliği
(citizen journalism), veri gazeteciliği (data journalism) ve robot gazeteciliktir (robot
journalism).
Yurttaş gazeteciliği
Yurttaş gazeteciliği, sürekli ve hızlı değişen medya ortamındaki gazetecilik pratiklerini anlatmakta kullanılan terimlerden biridir. Katılımcı gazetecilik de denilen bu
tür, 1990’lı yıllarda ABD’deki gelişmelerin ürünü olarak gündeme gelmiştir. 1988
başkanlık seçimleri sırasındaki medyanın seçimi aktarma biçimi ve seçime katılım
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oranının çok düşük olması siyaset ve toplum bilimleri ile uğraşanları düşünmeye yöneltmiştir. Amerikan demokrasisinin iyi işlemediği yönündeki kaygılar arttıkça, demokratik süreçte yaşanan sorunların sorgulanması ön plana çıkmıştır. Bu tartışmada
medya kuruluşları da okurlarıyla/izleyicileriyle güvene dayanan ilişkiler kurulması
için yeni yollar aramaya yönelmişlerdir. Böylece yurttaş gazeteciliği bilinçli ve katılımcı yurttaşlar ortaya çıkarmanın bir yöntemi olarak ortaya çıkmış ve yeni bir süreç
olarak algılandığı için iletişim ve ağ teknolojilerinin gelişmesiyle hızla yayılmıştır.
Yurttaş gazeteciliğinin ilk evrelerinde medya kuruluşları, kamusal sorunların çözümünde ve hangi konuların haber değeri olduğuna karar vermede yurttaşların katılımını vurgulayan bir habercilik pratiği oluşturmaya çalıştılar. Bunu yaparken de anketler, odak gruplar, topluluklarla yapılan toplantılar gibi yöntemleri kullandılar. Profesyonel gazetecilerle yurttaşların bir tür ortak çalışması olan bu pratikte, belli bir
topluluğu oluşturan insanlar, neyle ilgilendiklerini, en önemli sorunlarını ve bunları
çözmede medyanın nasıl yardımcı olabileceğini gazetecilere anlatırlar (Uzun, 2006).
2000’li yıllara gelindiğinde ise yurttaş gazeteciliği yeni bir biçim almaya başladı.
Ses ve görüntü kayıt cihazlarının gelişmesi ve yaygınlaşması; dizüstü bilgisayarların
ve tabletlerin yaygınlaşması, mobil telefonların gelişmesi, internetin yaygınlaşması,
çoklu katılım ve etkileşime olanak veren web 2.0’ın ortaya çıkışı gibi yenilikler, kullanıcı türevli içeriğin (user-generated content) gelişmesinin önünü açtı. Yurttaş gazeteciliğinin bu ikinci aşamasında, çoğunlukla gazetecilik eğitimi almamış ve gazetecilikten para kazanmayan sıradan yurttaşların haber üretip yaydıkları örnekler ortaya
çıktı.
Lasica (2003), yurttaş gazeteciliğinin yapılma biçimlerini altı kategoriye ayırmaktadır:
Anaakım medyaya okuyucu/ izleyici/dinleyici katılımı (okuyucu yorumları,
bloglama, fotoğraf ve video ekleme, vb.)
Bağımsız haber ve enformasyon siteleri
Tam teşekküllü katılımcı haber siteleri
Ortak çalışmaya dayalı ve katılımcı medya siteleri
Diğer “hafif medya”1 (thin media) türleri.
Kişisel yayın siteleri (youTube, canlı yayın yapılabilecek Ustream,tv, blog.tv,
Livestream, vb.)
Teknolojinin sürekli gelişmesi ve etkileşim özelliği nedeniyle bu kategoriler birbiriyle kesişebilmektedir.
Yurttaş gazeteciler, profesyonel gazetecilerin ulaşamadıkları yerlerden haber akışı
1

“Hafif medya” terimi, mobil araçların bildirim arayüzlerinde hemen tüketilen içerik parçalarını anlatmaktadır.
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sağlayabilmektedir. Özellikle, mobil telefonlar ve periscope, meerkat, facebook,
youtube gibi telefondan canlı yayın yapmaya olanak veren uygulamalar, yurttaşların
olay yerinden yaptıkları canlı yayınları habercilik açısından önemli hale getirmiştir.
Buna karşılık, haberin doğruluğunun sağlanması, niteliğinin artırılması ve etik kaygılara ilişkin tartışmalar sürmektedir. Bazı yurttaş gazeteciliği örneklerinde haber ile
yorum arasındaki geleneksel ayrım çizgisinin kaybolması, daha da ötesinde, “haber”
diye yeni medya ortamlarına konan bir içeriğin reklam, propaganda, spin ya da provokasyon amacı taşıyabilmesi eleştiriler arasındadır. Gazeteciliğin geleneksel tarafsızlık ve nesnellik idealleri yerine katılımcılığı koyduğu için de eleştirilmektedir.
Ancak bu ideallerin profesyonel gazetecilik için de ne kadar evrensel olduğu tartışmalıdır. Ayrıca gazetecilik literatüründe yapısal taraflılık, sistematik önyargılar, ideolojik süzgeçler gibi noktaları vurgulayan ve tarafsızlık kavramına kuşkuyla yaklaşan eleştirel çalışmalar vardır.
Yurttaş gazeteciliğini, profesyonel gazeteciliğe alternatif bir pratik olmaktan çok
onu tamamlayan bir pratik olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Veri gazeteciliği
Her şeyin sayılarla tanımlandığı bir dünyada gazetecilik de sayılarla tanımlanmaya başlamıştır. Veri gazeteciliği; veri güdümlü gazetecilik (data-driven journalism),
açık-kaynak gazeteciliği (open-source journalism), bilgisayarlı gazetecilik
(computational journalism) ya da yapılandırılmış gazetecilik (structured journalism)
gibi adlarla da bilinen niceliksel bir gazetecilik türüdür. Veri gazeteciliği, genel olarak veri ile gazetecilik yapmak diye tanımlanabilir. Haber kaynağı veri olan ve veriyi
yeni teknikler ve yeni araçlarla etkin biçimde dönüştüren bir gazetecilik türüdür.
Bradshaw’a göre (2012) veri gazeteciliği ile diğer gazetecilik türlerinin farkı“Geleneksel ‘haber kokusu’ ve gerçek ölçek ve sayısal enformasyonla güçlü ve
etkili bir hikâye anlatma yeteneğini birleştirirken açılan yeni olanaklardır.
Gazeteciliğin “veri” sözcüğüyle birleştirilmesi yeni olsa da aslında verilerle gazetecilik yapmanın yeni olmadığını vurgulamak gerekir. Örneğin, Guardian gazetesinin
18. yüzyılda basılmış arşiv yayınları incelendiğinde analiz edilmiş veriler ve grafikler yer almaktadır.Aynı şekilde Cumhuriyet gazetesinin ilk sayılarına bakıldığında
istatistik verileri ile geliştirilmiş haberleri görmek mümkündür (Dağ, ty:4). Ancak,
günümüzdeki tanımı ile veri gazeteciliğini tetikleyen sürecin 26 Temmuz 2010’da
Wikileaks belgeleri ile başladığı söylenebilir.Sızdırılan binlerce belge ile başa çıkma,
bunları ham halden iyi filtrelenmiş ve analiz edilmiş habere dönüştürme gereksinimi,
gazeteciler yanında yazılımcıları, veri mühendislerini, hackerları, tasarımcıları, istatistikçileri, vb. bir araya getirdi.Geleneksel gazetecilik bilgi ve becerilerinin verilerle
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başa çıkmada yetersiz kalması nedeniyle veri gazeteciliği yapmak isteyen gazetecilerin daha fazla araştırma yapması; istatistik, programlama dili, yazılım, tasarım, vb.
bilmesi gerekmektedir.
Veri gazeteciliğinde haber yapma süreci veri toplama, filtreleme, analiz etme,
görselleştirme ve hikâyeleştirme aşamalarını kapsar. Bu aşamalar kısaca şöyle özetlenebilir:
Veri toplama: Veri gazeteciliğinin en önemli tarafı veri kümeleri oluşturmaktır.
Bunun için arama motorları ile resmi ya da özel veri sağlayan sitelerden yararlanılabilir.
Veri işleme: Toplanan verilerin temizlenmesi, filtrelenmesi, sıralanması ve analiz
edilmesi gerekir. Bunun için çeşitli yazılımlardan yararlanılabilir.Örneğin veri temizleme için Google Spreadsheets, Google Refine, Microsoft Excel; istatistik için SPSS,
R; veri tabanı oluşturmak için MySQL kullanılabilir.
Görselleştirme: Görselleştirme aşaması, işlenen verinin daha iyi anlaşılmasını
sağlar. Görselleştirme için kullanılan araçların sayısı sürekli artmaktadır.
Hikâyeleştirme: Bu aşamada analiz sonuçları haber haline getirilir.
Ancak verilerle çalışırken, tıpkı geleneksel haber kaynaklarının güvenilirliklerinin
sorgulanmasında olduğu gibi kuşkucu bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir.
Veri gazeteciliği, “büyük veri” (big data) kavramıyla yakından bağlantılıdır. Büyük veri, sayısal veri çokluğu, yeni ortaya çıkan analiz teknikleri, veri güdümlü kavrayışa ilişkin mitler ile demokrasi ve toplum için büyük veri uygulamalarının sonuçları konusundaki artan eleştirilerin karmaşık bir bileşimiyle ortaya çıkan sosyal, kültürel ve teknolojik bir olgudur. Bilgisayar terimi olarak büyük veri, standart bilgisayar bellekleri ve yazılımlarıyla işlemek için çok fazla geniş olan veri setlerini anlatmaktadır (Lewis ve Westlund, 2014:2).
Büyük veri, mobil araçlar, sensorlar, “akıllı” makineler, sayısal iz verileri, sayısal
veri depoları ve arşivleri ile tıklamalar, tweet’ler, beğen’ler, GPS koordinatları, zaman bilgileri, vb ile temsil edilen diğer sosyal ve doğal etkinlik parçalarının aynı
yerde aynı yerde bulunmasıyla var olur. Gazetecilik için büyük veri; veri setleri, algoritmalar, bilgisayarlı yöntemler ve ilgili süreçlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan
fikirler, etkinlikler ve normlar ile enformasyon işinin ana paradigması olarak nicelleştirmeye bağlı ilgili süreç ve bakış açılarının cisimlenişidir (Lewis ve Westlund,
2014:3).
Veri gazeteciliğiyle bağlantılı düşünülmesi gereken bir başka kavram ise açıklıktır. Açık hükümet (open government), resmi veri ve enformasyona kamusal erişimin
ve hükümetin icraatlarının saydamlığının önemin vurgulayan önemli bir terim haline
gelmektedir. “Açık veri” (open data) terimi, “açık kaynak”, “açık içerik” ve “açık
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erişim” gibi kavramlar ise aynı kökleri ve aynı değerler sistemini paylaşır. Bu ideallerin hepsi, veriyi ve genelde enformasyonu telif hakları, patentler ve diğer denetim
biçimlerinden, bütün kısıtlamalardan,özgürleştirmek isterler. (Aitamurto vd, 2011)
Kimilerince “yeni araştırmacı gazetecilik” olarak betimlenen (Jaspin, 1993) veri
gazeteciliği de araştırmacı gazetecilik gibi zahmetli ve maliyetli bir gazetecilik türüdür. İyi işleyebilmesi için aynı zamanda, araştırma yapılabilmesine olanak sağlayan
bir toplum yapısının var olması gerekir. Çünkü veri gazeteciliğinin uygulanabilmesi
açık veri kaynaklarını ve bunlara kolayca ulaşabilmesini gerektirmektedir. Bu da
ancak bilgi edinme hakkını tanıyan ve işleten, saydam ve hesap verebilir bir yönetim
anlayışını benimseyen, iletişim özgürlüğünün olduğu ve korunduğu bir toplumda var
olabilir. Dolayısıyla interneti denetlemeye çalışan devlet sayısı arttıkça veri gazeteciliği yapılmasının önündeki engeller de artmaktadır. Gynnild (2016:714), aynı zamanda, hükümetlerin sözde “terör savaşı” örtüsü altında enformasyona erişimin denetimini sıkılaştırdığını belirtmektedir. Araştırmacı gazetecilikte ve sorumlu gazetecilikte niceliksel verileri kullanmak aynı zamanda zor ve çetrefillidir, çünkü çoğu
veri devlet kurumlarında sayısal olarak bulunmaz ya da merkezi olarak derlenmez.
Uluslararası Açık Bilgi Vakfı (International Open Knowledge Foundation dünya
genelinde ülkelerin temel veri paylaşımında teknik ve yasal olarak ne kadar açık olduklarını ölçme amacıyla Küresel Açık Veri Endeksi (Global Open Data Index) oluşturmaktadır. Verilerin toplu olarak mevcudiyeti, formatı, kamuya açıklığı, güncelliği
gibi ölçütlere göre, kitle kaynak desteği ile hazırlanan Endeksin 2015 yılı sonuçlarına
göre, Türkiye 47.sırada ve yüzde 37 açıktır. Veriler ise daha çok Excel formatındadır
(http://index.okfn.org/place/turkey/).
Robot gazetecilik
Gazetecilikle büyük veri arasındaki kesişme alanı giderek büyümektedir. Büyük
verinin genişlemesi, başlangıçta gazetecilere haber toplamada yardım ederken zamanla haberi kendi kendine üretmeye giden bir yol izlemiştir. Robot gazetecilik olarak adlandırılan bu yeni haber üretme yöntemi, yapay zekânın gazetecilik alanında
uygulanmasıdır. Carlson (2015), gazeteciliğin veri merkezli uygulamaları arasında
hiç birinin robot gazetecilik kadar yıkıcılık potansiyeli olmadığını ifade eder. Bu terim, verileri başlangıçtaki programlama seçimleri dışında hiçbir insan müdahalesi
olmadan haber metinlerine dönüştüren algoritmik süreçleri anlatmaktadır.
Otomatik gazetecilik (automated journalism) olarak da adlandırılan robot gazetecilik uygulaması yapay zekâ algoritmaları aracılığıyla, belirlenen veri kaynaklarından verilerin çekilerek haber metinlerine dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlem, yapılandırılmış veri tabanlarıyla, bir başka deyişle belli bir formatta depolanabilen, işle1216
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nebilirliği ve erişilebilirliği olan verilerle gerçekleştirilmektedir. Yapay zekânın büyük ve yapılandırılmış veri tabanlarıyla birleştiği alanda yer alır.
İlk olarak Reuters, 2006’da internet sitesine haber derlerken algoritmaları kullanacağını açıkladı. Ancak bu teknolojiyi ilk kez yayınlarında kullanan kuruluşlardan
biri Associated Press (AP) oldu. AP 2014’te üç aylık finansal raporlarını otomatik
olarak oluşturacağını duyurdu. Son yıllarda AP’nin yanında New York Times,
Forbes, Los Angeles Times ve ProPublica gibi medya kuruluşları da haber içeriklerini otomatikleştirmeye başladı.
Bilgisayar algoritmaları, haber metinleri oluşturmada insanlardan daha hızlıdır ve
daha az hata ile hiç yorulmadan sürekli haber üretebilmektedir. Yine, aynı verileri
kullanarak farklı dillerde, farklı bakış açılarıyla ve farklı taleplere ve farklı ilgi alanlarına hitap edebilen kişiselleştirilmiş haberler oluşturulabilmektedir. Algoritmaların
hava durumu, finans, spor gibi daha çok nicel verilere dayanan rutin haberler konusunda başarılı olduğu görülmektedir. Buna karşılık, soru sorma, neden-sonuç ilişkisi
kurma, olayları çözümleme, röportaj yapma gibi geleneksel gazetecilik becerileri
yoktur. En azından şimdilik haber analizi, köşe yazısı, yorum yapamamaktadırlar.
Clerwall’ın (2014) öğrencilerle gerçekleştirdiği küçük ölçekli deneysel bir araştırmaya göre, okurlar robot gazetecinin oluşturduğu haberle insan gazetecinin yazdığı
haber arasında ayrım yapamamaktadır. Kaa ve Krahmer (2014) tarafından yapılan bir
başka araştırmada ise okurlara ve gazetecilere robot gazeteciler tarafından oluşturulmuş haberlerle insan gazeteciler tarafından yazılan haberler soruldu. Okurlar her iki
haberin de güvenilirlik ve uzmanlık derecelerini eşit olarak algıladılar. Gazeteciler,
ise insan gazetecilerin yazdıkları haberlerin güvenirliği daha yüksek olarak değerlendirilirken uzmanlığı daha düşük olarak değerlendirdi.
Haber algoritmalarının giderek gelişmesi, insan gazetecilerin üretim kapasitelerini
çok aşan geniş bir haber içeriği alanına işaret etmektedir. Robot gazeteciliğin gazetecilik endüstrisinde hem maliyetleri azalttığı hem de zamandan tasarruf sağladığı göz
önünde tutulursa gazetecilerin istihdam sorunlarının daha da artacağı söylenebilir.
Öte yandan veri işlemeye dayalı rutin haberlerin robotlar tarafından yapılmasının
gazetecilere “araştırmacı habercilik” için daha çok zaman bırakacağını öne sürenler
de bulunmaktadır. Rutin haberler robotlar tarafından yazılacağı için gazetecilik
mesleğinde yaratıcılık, araştırma bilgi ve becerisi gibi niteliklerin ön plana çıkacağı
söylenebilir. Ayrıca, gazeteci istihdamında azalma olurken, medya kuruluşlarında
haber üretme algoritması geliştirme adı altında yeni bir iş alanı ortaya çıkmaktadır.
Latar (2015), medya kuruluşlarının veri havuzu yöneticileri ve yapay zekâ anlatı yazılım mühendislerinin medya kuruluşlarının ana elemanları haline gelebileceğini belirtmektedir.
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Robot gazetecilerin yazdığı haberlerin etik ve hukuki sorumluluğu ise tartışma
konusudur. Algoritmalar hatalardan sorumlu tutulamayacağından sorumluluk, yayıncıya ait olacaktır. Ancak,özellikle tartışmalı konular ve kişiselleştirilmiş haberlerde
algoritmanın şeffaflık ve güvenilirliğinin önemli olacağı öngörülebilir. Ayrıca haberin doğruluğu, robot tarafından yazıldığının okura açıklanıp açıklanmaması, fikri
haklar gibi konular da etik tartışma noktaları arasına sayılabilir.
Son olarak…
Gazetecilik, gelişmelere hızlı tepki veren dinamik bir alan olduğu için alandaki
kavram karmaşası da bir ölçüde kaçınılmaz görünmektedir. Habercilikte yurttaşlardan robotlara, dronlardan mobil canlı yayın araçlarına kadar her tür teknolojinin kullanılması, robot haber spikerlerinin üretilmesi gibi gelişmeler haberin ne olduğunu,
gazetecilik mesleğini ve gazetecinin kim olduğunu sorgulamayı gerektirmektedir.
Buna bağlı olarak da iletişim alanında verilen eğitimin gözden geçirilmesi ve alandaki gelişmelere uygun bir eğitim vizyonu ve planının belirlenmesi ülkenin insan kaynakları açısından önem taşımaktadır.
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Ümit Atabek

2

0. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sayısal teknolojilerin gelişmesiyle birlikte
birçok yeni medya türü ortaya çıktı. Bu yeni medya türleri, bir yandan kendi içeriklerini ve kullanıcılarıyla etkileşim tarzlarını oluştururlarken diğer yandan tümleşik
ve yakınsamış bir medya olanağını da gündeme getirdiler. Bilgisayarlar, ya da genel
adıyla bilgi işlem sistemleri, tümleşik medya olanağı sağlama yolunda önemli bir
kilometre taşıdır.
Yakınsama kavramıyla işaret edilen süreç, 2000’li yıllarda bilişim teknolojilerinin
bir sonucu olarak iletişim araştırmacılarının ve medya profesyonellerinin gündemine
girmiştir. Öte yandan, tarihte her “yeni” teknolojik gelişmenin ortaya çıkışında, eski
teknolojileri tümüyle ortadan kalkmadığına şahit olduk. Bilgisayarlar da, önceki teknolojilerle geliştirilmiş medya türlerini tümüyle ortadan kaldırmıyor, ama belirli ölçüde onları değişime zorluyor.
Bu değişimin, hem içerik hem de biçim/mülkiyet bakımlarından ortaya çıktığı görülüyor. Bu yazı, iletişim teknolojileri ve yeni medya üzerine tahmin yapmanın riskli
bir iş olduğunu (Dizard, 1994:169) baştan kabul ederek, Türkiye’de yeni medya türlerinin bugününü değerlendirecek ve gelecekte hangi yönde değişim göstereceklerini
tartışacak.
Başlarken, yeni medya kavramsallaştırmasının sorunlu bir kavramsallaştırma olduğunu belirtmeliyiz. Benjamin (2004, s.100), yeniliğin “metaların kullanım değerinden bağımsız” bir nitelik olduğunu vurgulayan, yeniyi yanlış bilincin özü olarak
betimler; yeni bir çeşit aldatıcı, hayal ürünü görüntüdür, phantasmagoriadır. Yeni
medya kavramsallaştırması işte tam da bu nedenle sorunludur ve bu tür bir yenilik
söylemi ile bu teknolojiler göz kamaştırıcı hale gelmiştir.
Gözümüzün kamaştığı yerde gerçekleri iyi göremeyiz (Atabek, 2013, s. 175). Bu
nedenle, bugün artık “eski” sayılan telgraf gibi 19. yüzyıl teknolojilerinin, ilk ortaya
çıktıklarında “yeni” teknolojiler olarak hayranlıkla alkışlandığını hatırlatan ve ‘yeni’
kavramının tarihsel göreliliğine dikkat çeken Marvin’in (1988) çizdiği çerçevenin
yeni medya olgusunu analiz için yararlı olacağını düşünüyoruz.
Sayısal radyo ve televizyon
Radyo ve televizyonda sayısallaşma içerik üretimi ve yayın-dağıtım aşamalarını
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kapsar. Bu bağlamada değerlendirildiğinde radyo ve televizyon içerik üretimi (stüdyo) artık büyük ölçüde sayısallaşmıştır. Bazı yerel yayıncıların kullanmayı sürdürdükleri analog kameralar görüntü elde etme aşamasında %100 sayısallaşmanın sağlanamadığının kanıtıdır. Ancak, görüntü işleme ve kaydetme işlemleri bütünüyle sayısal teknolojilerle yapılmaktadır. Radyo ve televizyon yayın (verici anten) ve dağıtım aşaması açısından ise sayısallaşmanın henüz beklenen düzeyde gerçekleşmediği
görülmektedir.
Türksat A.Ş. tarafından işletilen analog kablo TV yayınlarının 2017 yılına kadar
sürdürüleceği, bundan sonra bütünüyle sayısal kablo yayınına geçileceği ifade edilmektedir. Karasal (terrestrial) sayısal yayıncılık ise TRT’nin Ankara ve İstanbul’da
yürüttüğü deneme yayını dışında yaygınlaşamamıştır. Halen Türkiye’deki tüm karasal radyo ve televizyon analog yayın vericileriyle yapılmaktadır. Bu durumun temel
nedeni RTÜK’ün frekans ihalelerindeki mükemmel başarısızlığıdır. Son olarak, 2013
frekans ihalesi de iptal edilince kronik belirsizlik yeniden ortaya çıkmıştır. Bilindiği
gibi, RTÜK’ün kuruluşundan bu yana radyo ve televizyon yayıncılığı için frekans
ihalesi yapılamamasından özellikle frekans talebi fazla olan büyük medya kuruluşları
haksız kazanç sağlamışlar, kamu ise büyük mali kayba uğramıştır (Atabek, 2004).
Sayısal yayıncılık frekanslarının ihalesinde de benzer gecikmeler ve karmaşa yaşanmaması için kamu otoritelerinin konuyu önemle ve ivedilikle ele almaları gerekmektedir. Buna paralel olarak, kentsel mekânlardaki radyo ve televizyon verici anten
kuleleri görüntü kirliliğini ve radyasyona dayalı sağlık risklerini azaltmak üzere, ulusal frekans planlarında belirlenmiş emisyon noktalarından ortak sayısal verici antenleri sistemine geçilmesi de kaçınılmazdır. Bu sistemin ayrıca GSM ağındaki antenleri
de kısmen içerecek şekilde tasarlanmasının daha yararlı olacağı açıktır.
Bugün artık Türksat uydu frekanslarından yapılan radyo ve televizyon yayınları
bütünüyle sayısal olarak gerçekleştirilmektedir. Türksat uydularındaki analog yayınlar 2000’lerin başından itibaren sonlandırılarak tümüyle sayısal yayına geçilmiştir.
Sayısal olarak iletilen yayınlarda DVB-S standart, MPEG-4 HD ve HEVC/UHD 4K
çözünürlük düzeyleri kullanılmaktadır. Televizyon alıcıları tarafında da hızlı bir sayısallaşma yaşanmıştır. Televizyon görüntü sistemleri analog tüplü teknolojiden
plazma, LCD, LED, OLED vb. sayısal görüntü sistemlerine evrilmiştir.
Sayısal radyo yayıncılığı açısından Türkiye’deki durum, sayısal televizyon yayıncılığından farklı değildir. TRT’nin Ankara ve İstanbul’daki karasal frekanslardan
deneme amaçlı sayısal radyo yayıncılığı dışında Türkiye’de henüz bir ilerleme yoktur. Öte yandan, son yıllarda karasal radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda gelişmiş ülkelerde de bir belirsizlik ortaya çıkmıştır. Örneğin, İsveç parlamentosu 2016
başında FM radyo yayıncılığında DAB+sayısal radyo sistemine geçiş planını redGazeteciler Cemiyeti

1221

Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın

Yeni medya ve gelecek

detmiş ve 24 yıllık sayısal radyo yayıncılığına geçiş serüvenini sona erdirmiştir
(Digital Radio FM Insider, 2016). Türkiye’de de bu konuda bazı tereddütleri yansıtan basında yer almıştır, hatta bir RTÜK üyesi de bu konuda ciddi itirazlarını dile
getirmiş ve karasal sayısal yayına geçişin yanlış bir teknoloji transferi olduğunu ve
kamu zararı doğuracağını vurgulamıştır (Haberler.com. 2015). Bu gelişmelere paralel olarak, son frekans ihalesi iptalinden sonra, RTÜK de bu konuda bir takvim açıklamaktan vazgeçmiş görünmektedir. Öte yandan, son yıllarda yeni bir standart olarak
geliştirilen ve uzun, orta ve kısa dalgalardan sayısal radyo yayıncılığına olanak veren
Sayısal Dünya Radyosu (Digital Radio Mondiale: DRM) standardında yayıncılık
konusunda da bir ilerleme sağlanamamıştır. TRT’nin 2009 yılı içerisinde eski üç orta
dalga vericisini DRM teknolojisine sahip vericilerle yenileceği duyurulmuş olmasına
karşın, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de DRM standardında radyo yayını yapan bir istasyon bulunmamaktadır. DRM teknolojisinin özellikle uluslararası radyo yayıncılığı
açısından giderek önem kazandığı görülmektedir. Türkiye’nin bir ulusal tanıtım stratejisi olarak uluslararası yayıncılığa verdiği önem çerçevesinde, bu teknolojiye yönelik girişimlerin desteklenmesi yerinde olacaktır.
Uydular
Türksat AŞ 2016 yılı itibarıyla kamu tekeli statüsüyle üç uydunun işleticisidir. Bu
uydular 42 derece Doğu konumundaki Türksat 3A ve Türksat 4A ile 50 derece Doğu
konumundaki Türksat 4B uydularıdır. Türksat 3A ve 4A’nın yüzde 95 doluluk oranıyla çalışması ve çanak anten sahipliliğinin özellikle kırsal bölgelerde artması, Türkiye’de uydu yayıncılığını başlıca televizyon yayını izleme platformu haline getirmiştir. RTÜK (2012, s. 8) izleyici eğilimleri araştırması verilerine göre verilerine
göre uydu anteniyle izleyenlerin oranı yüzde 71.9 iken, normal antenle izleyenlerin
oranı yüzde 17.3’tür. 2018 yılında fırlatılması planlanan Türksat 5A’nın 31 derece
Doğu konumuna ve 2019 yılında fırlatılması planlanan Türksat 5B ise 42 derece Doğu konumuna yerleştirilmesi öngörülmüştür. Yerli yapım oranı yüksek olacak şekilde
2019 yılı için planlanan Türksat 6A’nın da 42 derece Doğu konumuna yerleştirilmesi
öngörüldüğüne göre, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Türkiye’ye ayrılmış bulunan üç geo-stationary yörünge konumu (31, 42 ve 50 derece Doğu), Türksat uyduları tarafından kullanılarak güvence altına alınmış olacaktır. Ancak,
Türkiye için ayrılan 73.5 derece Doğu konumu için henüz bir kullanım planı açıklanmış değildir. Birer kıt kaynak olarak Clarke kuşağındaki geo-stationary uydu konumlarının stratejik öneminin giderek arttığı gerçeği karşısında Türkiye’nin bu uydu
konumu için de bir çözüm üretmesi gerekecektir.
Uyduların radyo ve televizyon yayıncılığı alanı dışında kullanımı da giderek
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önem kazanmaktadır. Bu konu, özellikle Türkiye gibi yoğun afet yönetimi ve ulusal
güvenlik ihtiyaçları bulunan ülkeler için yaşamsal önemdedir. Yayıncılık için kullanılana geo-stationary yörüngelerin dışında farklı yükseklikteki yörüngelerde konumlanan gözlem, görüntüleme ve istihbarat uyduları da ülkelerin çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kullanılan uzay sistemleridir ve giderek önem kazanmaktadırlar.
BİLSAT, RASAT, Göktürk 1 ve 2 ile Türksat-3USAT uydularıyla Türkiye’nin şimdiye kadar kazandığı deneyim küçümsenemez. Ancak, Türkiye artık bu alanda stratejik kararlar verme aşamasına gelmiş ve uydu fırlatma platformu teknolojisi başta olmak üzere hangi ülkelerle işbirliği yapacağı konusu gibi birçok belirsizliği gidermek
durumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin hem ulusal ar-ge stratejilerini hem de uluslararası teknolojik işbirliklerini gözden geçirmesi gerekecektir.
Kaydedilmiş medya
2000’li yıllara girildiğinde, manyetik band üzerine kaydedilmiş medya (ses ve videokasetleri) kullanımının yerini giderek compact disk üzerine optik olarak kaydedilmiş medyaya (CD-ROM, Audio CD, VCD, DVD ve Blu-Ray Disc) bıraktığı gözlenmiştir. Satış durumunun bir göstergesi olarak bandrol sayılarının dağılımı da toplumdaki teknoloji kullanımının değişimini göstermektedir: 2008 sonu itibarıyla yaklaşık 12 milyon CD, iki milyon kaset, 251 bin VCD, 120 bin DVD ve iki bin blu-ray
disk bandrollü satış yapılmıştır (MÜYAP, 2008). 2015 yılında ise bandrol alan CD
sayısı yaklaşık yedi milyona, DVD sayısı ise 75 bine çıkmıştır (MÜYAP, 2015).
Türkiye’de bir yeni medya olarak CD, DVD ve benzeri optik kayıt medyası için
en çok tartışılan konu “korsan” üretim olmuştur. Özellikle Dünya Ticaret Örgütü’nün
geliştirdiği yeni kurallar ve Türkiye’nin 1996 yılında Avrupa Gümrük Birliği’ne
girmesi, fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda yeni yasal düzenlemeleri zorunlu
kılmıştır. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerin yanı sıra,
1951 yılından beri yürürlükte bulunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
1983, 1995, 2001 ve 2004 yıllarında değiştirilerek güncellenmiştir. Öte yandan, 1986
yılında çıkarılan 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu yayınından
hemen bir yıl sonra 1987’de ve daha sonra 2003 yılında değiştirilmiş, ancak 2004
yılında 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile
Desteklenmesi Hakkında Kanununun 16.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5224
sayılı yasa da son olarak 2008 yılında değiştirilmiştir. Bu kadar sık değişikliğe karşın, sektör tarafından yeni düzenleme talepleri hala dile getirilmektedir.
Tüm bu yasal düzenlemeler sonucunda, korsan yazılım oranının 1990’ların başındaki yüzde 90’lar düzeyinden 2000’li yılların başlarında yüzde 60’lar düzeyine indiği
tahmin edilmektedir. Ancak, BSA verilerine göre Türkiye’de 2007 yılı için yazılım
Gazeteciler Cemiyeti
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korsanlığı oranı yüzde 65’dir. Bu oran yüzde 38’lik dünya ortalamasının oldukça
üzerindedir ve 2003’den bu yana fazlaca değişmemiştir (BSA, 2008). 2015 yılı için
bu oran Türkiye’de yüzde 58, Dünya ortalaması ise yüzde 39 olarak tahmin edilmiştir (BSA, 2016). Öte yandan, ABD’nin Türkiye ile ticari ilişkilerinde optik medya
üzerine kaydedilmiş içeriğin korsan satışı 1990’lardan itibaren sürekli önemli bir
kalem olmuştur ve Türkiye ABD raporlarında genellikle “priority watch list” ya da
“watch list” içinde yer almaktadır.
ABD’nin Türkiye piyasasındaki korsan satış nedeniyle kayıplarının 2007 yılı için
238 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir (IIPA, 2008). 2016 yılı itibarıyla ise
“watch list” içinde yer verilen Türkiye’de devlet tarafından kullanılan tüm yazılımların yüzde 60’ı lisanssız yazılım olarak nitelenmiş ve bunun bedelinin 504 milyon
dolar olduğu tahmin edilmiştir (U.S. Trade Representative, 2016). Fikri mülkiyet ve
telif haklarıyla ilgili mevzuat henüz istikrarlı olmaktan uzaktır. Bu istikrarsızlığın
nedenleri arasında, konunun hızla değişen teknolojik yeniliklerden önemli ölçüde
etkilenmesinin yanı sıra, fikri mülkiyet kavramının felsefi ve politik açıdan tartışmalı
bir kavram olması da bulunmaktadır.
Telif hakları yasalarının, gerçek eser sahiplerinin değil de bu esreleri satın almış
olan güçlü şirketlerin haklarını korur hale geldiğini savunulmaktadır. Ayrıca, fikrin
“mülkiyeti”nin tam anlamıyla söz konusu olamayacağı, gerçekte her fikrin kendinden önce gelen fikirlerden güç alarak geliştiği ve ticari nedenlerle fikir ürününe erişimin kısıtlanması durumunda insanlığın gelişiminin engelleneceği de dile getirilmektedir. Bu tartışma bağlamında copyleft gibi güçlü sivil toplum tepkileri de ortaya
çıkmıştır (copyleft.org).
Bunlara ek olarak, global ekonomik ilişkiler çerçevesinde büyük ekonomiler tarafından geliştirilen uluslararası fikri mülkiyet mevzuatının, birçok bakımdan Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkeler aleyhine işlediğini de belirtmeliyiz. Bu çerçevede, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözeten bir politika benimsemesi yerinde olacaktır. Örneğin, global yazılım şirketlerinin Çin Halk Cumhuriyeti ile yaptıkları özel ve bu ülkenin güvenlik başta olmak üzere çeşitli ulusal çıkarlarını kollayan anlaşmaların, Türkiye gibi ülkelerde de işletilebileceği düşünülmelidir.
Yine bu bağlamda, gerçek eser sahiplerinin çıkarlarını koruma iddiasından giderek uzaklaşan meslek birliklerinin yeniden yapılandırılması da değerlendirilmelidir.
İnternet
Türkiye’de internet 1993 yılında yalnızca 64 Kbs kapasiteli bir hatla uluslararası
bağlantı sağlanarak başlamıştı. Bugün Türkiye önemli bir aşama kaydederek gerek
TTNET ve diğer ticari altyapı işleticileriyle, gerekse de kamu tarafında ULAKNET
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ile oldukça geniş bir internet altyapısına sahiptir. Ancak, tüm bunlara karşın Türkiye’de internet erişimi ve kullanımı düzeyi gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yeterli
olmaktan uzaktır.
Bunun bir nedeni olarak, Türkiye’deki erişim fiyatlarının yüksekliği ileri sürülmektedir. OECD ülkeleri arasında Türkiye, internet erişimi maliyetleri açısından
ABD, İngiltere, İtalya gibi zengin ülkelerden daha pahalı erişim maliyetleri ile 18.
sırada yer almaktadır (OECD, 2000). 2014 yılı için yapılan sıralamada ise Türkiye
aylık 30-100 Mbps geniş bant medyan fiyatları açısından AB ortalamasının çok üzerinde kalarak en pahalı 3. Ülke olarak sıralanmıştır (EC, 2014 s. 246). Kişi başına
milli gelirin düşüklüğü de göz önüne alındığında erişim maliyetleri açısından durumun oldukça kötü olduğu görülecektir.
Türkiye, hazırladığı Avrupa Birliği Ulusal Programında e-Avrupa girişimiyle
uyumlu bir e-Türkiye geliştirme çabası içinde bulunmayı ve bunu kamu, özel sektör,
akademik çevreler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde yürütmeyi hedef olarak belirlemiştir. Bu nedenle Türkiye, artık önemli bir sosyal gelişmişlik göstergesi
haline gelen ‘kişi başına düşen band genişliği’ düzeyini artırmak başta olmak üzere,
alt yapı iyileştirmelerini sağlamaya yönelik politikalar belirlemelidir. Diğer yandan
da gelir dağılımındaki bozukluklar nedeniyle daha da ciddi bir sorun haline gelen
erişim maliyetlerini düşürerek geniş kitlelerin kullanabildiği, demokratik katılımı,
bilgi edinme ve yayma hakkını önemseyen içerik oluşturma politikaları geliştirmelidir.
Teknolojik gelişmeler, bu yönde atılacak adımları kolaylaştırarak destekleyecek
niteliktedir. Ancak, teknolojik birçok yeniliğe karşın, geniş kitlelere erişim olanağı
veren kamusal politikaların izlenmemesi halinde, elektronik ağlara erişimden dışlanma oranı giderek artacaktır (Mansell, 1993:231). Örneğin 2000 yılında Türkiye’de
üst gelir grubunda internete erişim oranı yüzde 55 iken bu oranının alt gelir grubunda
yüzde 0.55’e kadar düşmesi (TÜBİTAK-BİLTEN, 2001, s.38) gerçeği göz önüne
alındığında, internet erişiminin demokratikleştirilmesi en önemli konulardan bir haline gelmektedir. İnternet erişimi oranları bakımından kent ve kır arasında da önemli
farklar bulunmaktadır. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması
(TUİK, 2007) sonuçlarına göre kentte internet erişim oranı yüzde 33.85 iken bu oran
kırda yüzde 14.21’e kadar düşmektedir.
2013 yılı için bu değerler kentte yüzde 58 ve kırda yüzde 28.6 olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2016). Dolayısıyla, teknolojideki tüm gelişmelere ve bu çerçevede
sayısal uçurumun belirli ölçüde kapanmasına karşın, internete erişiminin eşitsiz dağılımını düzeltmeye yönelik sosyal politikaların gerekliliği sürmektedir. Ancak, eskiden birer kamu işletmesi olan Türk Telekom ve TTNET’in 2005 yılındaki özelleştiGazeteciler Cemiyeti
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rilmelerinden sonra sosyal politikaların kolaylaştırıcısı olmaktan uzaklaştığı ve kar
odaklı politikalar izlediği görülmektedir.
Özelleştirme sonuncu olarak, “evrensel hizmet” başta olmak üzere önemli sosyal
sonuçları bulunan politikaların uygulanmasında birçok sorunla karşılaşıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede, artık özel-yabancı tekel haline gelen bu kuruluşların ulusal
ve sosyal sorumluluklarına yönelik yeni düzenleme tedbirlerinin alınması ivedilikle
kamu otoritelerinin gündemine getirilmelidir.
Internet ile doğrudan ilgili bir başka yönelim de mobil iletişim teknolojilerindeki
hızlı gelişmelerdir. GSM teknolojisi Türkiye’de tahmin edilenden ve diğer iletişim
teknolojilerinden çok daha hızlı bir şekilde yayılmıştır. 1997’de yüzde 10 olan GSM
telefon sahibi hane oranı 2000 yılında yüzde 50’yi aşmıştır ve hanelerin yüzde
17.8’inde ise iki ya da daha fazla cep telefonu bulunmaktadır (TÜBİTAK-BİLTEN,
2001, s. 28). 2008 yılına gelindiğinde GSM aboneliği 63 milyonu geçmişti (TK,
2008). 2016 yılı itibarıyla mobil penetrasyon oranı 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere
yüzde 106,7 olarak gerçekleşmiştir (BTK, 2016, s. 40).
Türkiye’de 2016 itibarıyla üç GSM operatörü bulunmaktadır. Bunlar Türkcell,
Vodafon ve Avea’dır. 1994 yılında Türkcell ve Telsim olarak iki operatörle başlayan
Türkiye GSM piyasası 2000 yılında Aria, 2001 yılında da Aycell’in katılımıyla dört
operatörlü bir yapıya girmiştir. Telekomünikasyon piyasalarındaki genel tekelleşme
eğilimleri ve özelleştirme yanlısı politikalarla Aria ve Aycell 2004 yılında Avea
adıyla birleşmiş, 2006 yılında da Telsim, TMSF eliyle yürütülen ekonomi politik bir
plan sonucunda Vodafon adlı yabancı ortaklığa satılmıştır. Böylelikle bugün Türkiye
GSM sektöründe kamu sermaye kontrolü kalmadığı gibi yabancı sermaye oranı da
giderek artmıştır. Tüm operatörler yabancı sermaye gruplarının belirgin kontrolündedir. Yeni kamusal düzenlemeler yapılmadığı takdirde, operatör sayısının başlangıçta olduğu gibi yine iki operatöre inerek duapol bir piyasaya dönülmesi olasılığı
dile getirilmektedir.
Ama asıl sorun sermaye bileşeninde kamu kontrolünün bulunmamasıdır ve bu durumun can sıkıcı sonuçları ile Türkiye şimdiden yüzleşemeye başlamıştır. Özellikle
3. nesil hizmetlerin devreye girmesiyle mobil internet erişimi çerçevesinde ortaya
çıkacak güçlü ticari potansiyelin, önemli toplumsal sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu
nedenle, söz konusu teknolojilerin kullanımının, toplumsal faydayı en çoklaştırıcı
şekilde kapsamlı kamusal politikalarla düzenlemesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, yakınsama (convergence) olanakları bakımından mobil iletişimin stratejik önemine uygun kamusal politikaların geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
İnternet erişimine getirilen kısıtlamaların özellikle son yıllarda kamuoyunun gün1226
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deminde önemli yer edindiği görülmektedir. Bu kısıtlamaların dayandığı yasal çerçevenin iletişim özgürlüğü ile kamu düzeni hassas dengesini kurmaktan oldukça uzak
olduğu açıktır. Öte yandan, bu tür kısıtlamalara karşın yine internet teknolojisinin
sunduğu Proxy, VPN ya da DNS ayarlarını değiştirmek gibi olanaklarla internet erişiminin engellenmesi girişimlerinin bir ölçüde etkisiz kaldığı bilinmektedir. Bu nedenle kullanıcıların geliştirdiği özgür erişim stratejileri karşısında genellikle işlevsiz
kalan bu tür kısıtlamaların çağdaş ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir yasal çerçeveye oturtulması gerekmektedir. Özellikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
konusunda dile getirilen eleştirilere kulak tıkayıp, bu kurumun bizzat kendisi bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiği anlaşılınca ani bir kararla kapatılması sürecinden
dersler çıkarıldığını umuyoruz.
Öneriler
Türkiye’nin iletişim alanında gelecekte karşılaşılacağı sorunları ön görerek mutlaka bazı temel politika değişikliklerine gitmesi gereklidir. Öncelikle elektronik sanayisi yeniden yapılandırılmalıdır. İletişim alanının temel sanayisi olan elektronik
sanayisi bugünkü haliyle sorun üreten bir yapıdadır.
Elektronik bileşenleri tümüyle ithal eden ve bunlarla tüketici elektroniği cihazları
üretip ihraç eden Türk elektronik sanayisi (Ulutaş, 2007), ucuz emeğe dayalı sözde
ulusal sermayeli yapısından yüksek nitelikli istihdama dayalı küçük-orta boy işletmelerin desteklendiği bir yapıya dönüştürülmelidir. Aksi halde Türk elektronik sanayisi,
üretip ihraç ettikçe ülkenin dış borcunu artıran ve emek piyasasının acımasızca bozulduğu bir sanayi (Atabek, 2007) olmaktan öteye gidemeyecektir.
İster son yıllarda ulusal pazar tüketicileri için üretilen cep telefonları olsun, ister
Avrupa’da en çok tercih edilen Türk televizyon cihazları olsun bu iddialı markalardaki yerli yarı iletken oranları, reklamlarda vurgulanan ulusal gururu tatmin etmekten oldukça uzaktır. Öte yandan, telekomünikasyon sektörü açısından ortaya çıkan
bir diğer sorun, global telekomünikasyon cihazı üreticilerinin Türkiye pazarını gelişmiş ülkelerin doymuş pazarlarında artık satamadıkları teknolojileri kolayca satabilecekleri bir pazar olarak görmeleridir.
Ayrıca, elektronik sanayi içinde bileşenler alt sektörünün payı neredeyse yok gibidir, bu durum elektronik sanayinin sağlıksız gelişimine işarettir (Dayanıklı, 2009).
Bu sorunların aşılabilmesinin ön koşulu, teknolojileri taklit ya da takip eden bir sanayi değil, gerçek anlamda araştırma-geliştirme ve yeniliğe dayalı bir sanayi yapılanmasıdır. Bu ise, Türk üniversitelerinde yıllardır ihmal edilen temel bilimlerin yeniden güçlendirilmesi başta olmak üzere bir dizi toplumsal ve kültürel dönüşümü
zorunlu kılmaktadır.
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1980’lerden itibaren enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında kurasızlaştırma (deregülasyon) diye adlandırılan sürecin Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası,
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi global aktörler tarafından gelişmekte
olan ülkelere hararetle önerildiği bir dönem yaşandı. Ancak bu dönem sonunda, bir
mit olarak kuralsızlaştırmanın bazı istenmeyen sonuçlarıyla karşılaşıldığı görülmüş
ve yeniden kurallarla düzenleme dönemine girilmiştir. Bu dönemde, Türkiye gibi
gelişmekte ülkelerin enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında ulusal politikalar
geliştirmekte zorlandığı gözlenmektedir.
Yine global aktörler tarafından önerilen düzenleyici kurullar ulusal politikalar
oluşturma bakımından yetersiz kalmışlar, yasal mevzuat ise gündelik taleplere göre
sıkça yapılan değişikliklerle bir düzenlilik sağlamaktan uzak kalmıştır. Bu çerçevede
Türkiye’nin örneğin fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda global tekellerin çıkarları yerine kendi ulusal çıkarlarını koruyan ve ulusal yazılım/içerik geliştiricilerini
destekleyici politikalar geliştirmesi gerekmektedir.
Benzer şekilde yayıncılık alanında gündelik siyasal kaygılar yerine ulusal önceliklerin yön verdiği bir düzenleme rejimi benimsenmelidir. Bu bağlamda RTÜK ve
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun global enformasyon ve iletişim teknolojileri tekellerinin yönlendirmelerinden bağımsız ve ulusal kamusal çıkarları gözeten
kurumlar olarak yeniden düzenlenmeleri gerekecektir.
1990’lardan itibaren gündeme gelen yumuşak güç (soft power) kavramı çerçevesinde enformasyon ve iletişim teknolojileri ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi global güç odağı devletlerin önemli bir politika kaynağını oluşturmaktadır.
Yumuşak güç olanakları ile telekomünikasyon altyapısı arasında sıkı bir ilişki olduğu açıktır. Bu nedenle, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan
ulusal güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesi zorunludur. Türkiye’nin tüm
enformasyon ve iletişim teknolojileri alt yapısının ulusal bir plan çerçevesinde düzenlenmesi ve geliştirilmesi giderek yaşamsal bir önem kazanmaktadır.
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tik konusunun son yıllarda neredeyse moda olmasına paralel olarak iletişim etiği de giderek daha çok konuşulup tartışılıyor. Buna karşılık etiğin yeni bir konu
olmadığı belirtmek gerekir. İnsanların toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar üzerine
düşünmelerinin başlangıcına kadar gidiyor etik konusunda kafa yormak. Buradan
yola çıkarak toplumsal yaşam devam ettiği sürece etik tartışmalarının gelecekte de
kendine yer bulacağı sonucuna varılabilir. Ancak, önemli olanın bu tartışmaların içeriği ve ne yönde biçimleneceği olduğunu belirtmek gerekir. Bu da toplumun pratiklerinin ve değerlerinin biçimlenmesinden ayrı düşünülemez. Medya etiğinin geleceğini
kestirmek de medyanın gelecekte alacağı biçimi kestirmeyle yakından ilgili.
Yeni iletişim teknolojilerinin hızla toplumsal yaşama girmesiyle birlikte gazetenin ve gazetecilik mesleğinin geleceği de tartışma konusu olmaya başladı. Tartışmaların çoğu “basılı gazeteler”in gelecekte yok olacağı üzerine. İnsanların haber almada
hangi medyaları kullandıkları, farklı medyaların kullanım oranlarının zamanla nasıl
değiştiği yönünde çok sayıda araştırma yapılıyor. Haberler, artık basılı kağıt gazete
yanında, internet gibi ağlar üzerinden ya da cep telefonuyla okunabiliyor. Bir diğer
seçenek de henüz gelişme aşamasında olan, bükülebilen, katlanabilen yeni kuşak
görüntü birimlerinden e-kağıt. Teknolojik gelişmelerin belki ileride basılı gazeteyi
ortadan kaldıracağı ya da e-kağıtların kullanımının yaygınlaşmasıyla, odun hamurundan elde edilen gazete kağıdının yerini dijital kağıtların alacağı düşünülebilir.
Gazetenin gelecekte fiziksel olarak alacağı biçim, kuşkusuz büyük medya şirketlerinin kâr/maliyet analizleriyle belirlenecek bir konu.
Medyanın geleceğine yönelik öngörülerin en önemli yanını ise gazetecilik
mesleğinin geleceği oluşturuyor. Liberal yaklaşımda demokrasi ile gazetecilik arasında ortak yaşamsal bir ilişki kurulmasına karşın, medyadaki yoğunlaşmanın hızla
arttığı toplumsal koşullarda, basın özgürlüğünün sadece satan şeyleri aktarma özgürlüğüne indirgenmesi hem demokrasiyi sınırlandırmış hem de gazeteciliğin varlık temelini aşındırmış durumda. Bu süreçte, haber kuruluşlarının liberal küreselleşmenin
ivmelendiricisi rolünü üstlenmeleri de gazeteciliğin toplumdaki rolünün ve işlevlerinin yeniden sorgulanmasını gerektiriyor. Bu sorgulama, liberal demokrasi tezinin
sorgulanmasından bağımsız olmadığı gibi, haber, gazete ve gazeteci tanımlarının
yeniden tartışılmasından da bağımsız değil.
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Siyasal gelişmelere iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler de eklenince, “Gazetecilik yok mu olacak?” sorusu, şimdiden sorulmaya başlandı. Artık
internet erişimi olan herhangi bir kimse kendi medya işletmesini kurabileceğinden,
bunun endüstriyi bir mesleksizleştirmeye götüreceği yönündeki kaygılar da artıyor.
Medya alanındaki dijital ve sektörel yönleşme, çoklu hüner gerektirdiğinden bazı
çalışanları girişimci editörler haline getirirken, çoğunu makinenin elleri konumuna
ya da bilgisayarın uzantılarına dönüştürerek hünersizleştiriyor. Haber kuruluşlarının
endüstrileşmesi gazetecilerin etkinliğini parçalarken; nitelik geri plana itildikçe haber
üretimi de profesyonel müdahale gerektiren bir iş olmaktan çok bilgisayar okuryazarı
olan ve analitik yetenekler kullanmaktan çok enformasyonu paketlemeye yatkın ucuz
bir işgücü tarafından yapılabilir hale geliyor.
Teknolojik yenilikler, medyadaki yoğunlaşma eğilimleri ve sahiplik baskıları birbirlerini besleyen süreçler olarak, basın özgürlüğünü de sorunsal haline getiriyor.
Basın özgürlüğü, medya patronlarının istediklerini yapma özgürlüğüne dönüşürken,
gazetecilik de muhabirleri uzmanlık bilgisini geliştirmeye teşvik eden bir meslek
olmaktan uzaklaşıp, örgüt hiyerarşisinin en üst basamağında bulunan yayın yönetmeni, birkaç müdür ve köşe yazarının altında gündelikle çalışan, baskı altında ve
Cohen’in deyimiyle “cahil serflerin bulunduğu feodal bir sisteme” dönüşüyor.
Tüm bu gelişmelerin sonucunda medyanın genelinde yaşanan meşruluk krizini
aşmanın bir parçası olarak etik konusu da sürekli gündemde tutuluyor. Etik, medyanın giderek yitirdiği güvenilirliği sağlamanın bir aracı olarak sunulurken, bazen
medya grupları arasındaki rekabette birbirini yıpratmanın bir aracı, bazen de bozulan
imajı onarmak için yürütülen bir halkla ilişkiler etkinliğinin konusu olarak kullanılabiliyor. Bazen de etik gazeteciliğin daha derinlerdeki yapısal sorunlarını düşünmek
yerine yüzeysel sorunlar üzerinde yoğunlaşmayı sağlayan bir sığınak işlevi görerek
ideolojik bir amaca hizmet edebiliyor. Dolayısıyla etik, giderek karmaşıklaşan sorunlar karşısında bir yandan sayıları giderek artan ve içerikleri giderek ayrıntılandırılan
kodlarla sürekli gündemde tutulurken, diğer yandan da eleştirilere ve alaylara konu
oluyor.
Eleştirenlerin kimi etiği devlet tarafından denetim ve düzenleme yolunda ilk adım
olarak görüp bir Truva atı gibi değerlendirirken, kimisi de medyanın pazar tarafından
daha etkili biçimde düzenlendiğini iddia ederek, etik kodların basın özgürlüğünü sınırlandırdığını, tamamen devre dışı bırakılması gerektiğini savunabiliyor.
Bütün bu eleştirilere karşın, gazeteciliğin etiğinden ayrılamayacağını kabul ediyorsak, etiğin bu meslek var olduğu sürece gündemde kalacağını da kabul etmeliyiz.
Yeni siyasal ve ekonomik gelişmeler ışığında gazetecilik mesleğinin geleceğinin ne
olacağı, nasıl bir dönüşüme uğrayacağı da bu mesleğin demokratik toplum idealine
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yapacağı katkıdan çok, iletişim alanındaki büyük şirketlerin kârlılık mücadelesiyle
belirlenecek gibi görünüyor.
O zaman sorulması gereken soru da farklılaşıyor. Deregüle edilmiş bir dünyada
tek düzenleyici mekanizma pazar mı olacak? Eğer yanıt “evet” ise tek ilkesi ilkesizlik olan serbest pazar mekanizmasında etiğin yeri olamaz. Öyleyse hiçbir sınır tanımayan kapitalizm, kuralları daha insancıl hale getirebilecek hatta bazen de otoriteyi
sınırlandırıcı etki yapabilecek etiği neden ön plana çıkarıyor? Çünkü etik, günümüzde küreselleşme olarak adlandırılan kapitalizmin gezegenin her tarafında yayılması
sürecinde sisteme zarar vermeyeceği için ön plana çıkarılan zararsız bir alan oluşturuyor. Artık her meslek kendini etik temelde tanımlıyor ve meslekler kadar etikler
varmış yanılsaması yaratılıyor. İletişim alanında artık hemen her medya kuruluşu ve
hemen her meslek örgütü kendi etik ilkelerini belirleyip açıklıyor. Etik kodlar giderek daha ayrıntılı daha uzun listeler halini alıyor. Hatta bu ilkeleri açıklamak için de
daha kapsamlı rehber kitapçıklar, kitaplar yayınlanıyor. Etik konusundaki araştırmalar, toplantılar teşvik ediliyor. Bu süreçte etik parçalanıyor, içeriği boşaltılıyor, zararsız bir öğe olarak sistemin kendini yeniden üretmesinde işlevsel hale geliyor. Çünkü
etiğin insanların bireysel vicdanı dışında bir yaptırımı yok. İletişim alanındaki yüzlerce etik kod incelendiğinde de etiğin en alt düzeyde çalışan gazetecilerin bireysel
vicdanına terk edilmiş, toplumsaldan soyutlanmış, olumsuzlukların nedenini sorgulamayan bir kurallar dizisine indirgendiği görülüyor.
Öte yandan, kapitalizm kendini küreselleştirirken etiği küresel hale getirmek istemiyor. Oysa değişen koşullar küresel bir sorumluluk da gerektirmektedir. Çünkü
küresel erişim, etik alanında da küresel sorumluluğu zorunlu kılar. Yaşanan temel
sorunların herkesi ilgilendirdiği bir dünyada demokratik duyarlılığa ve eyleme geçmeye duyulan gereksinimi karşılamak için küresel düzeyde ve kalitesi garanti edilmiş bir bilgi akışı gerekmektedir. Ancak küresel kapitalist sistemin küresel medyası
kendini bu sorumluluktan kurtaracak kuramsal temelleri çoktan oluşturmuştur.
Bu bağlamda, iletişim etiği alanındaki çalışmalara akademinin ilgi duymaya başlaması, 1960’lar ve 1970’lerde “kullanışlar ve doyumlar” yaklaşımıyla medya etkisini tümüyle ortadan kaldıran araştırmaların yaygınlaşmasıyla ilgilidir. İçeriği bir kenara iten “alımlama” yaklaşımlarıyla izleyici bireyin “bağımsızlığı” ilan edildi. Böylece, medya endüstrileri ve savunucuları içeriğin sorumluluğundan kurtulabilirlerdi.
1990’dan beri liberal çoğulcu kültürel incelemecilerin egemenliği altına giren liberal
gelenek, etik araştırma ve tartışmalarını da moda hale getirdi.
Postmodernizmin etkisi ile gazeteciliğin temel amacının gerçeği anlatmak olduğu
önermesi sorunsal haline geldi. Bir olayın ya da metnin çoğulcu bir yapı taşıdığını,
hem katılımcının hem de gözlemcinin görüş noktasına bağımlı olacağını, dolayısıyla
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dünyada ne kadar toplumsal bakış açısı varsa o kadar gerçeklik olacağını öne süren
postmodernizm, pozitivist bilgi kuramının savunulamazlığı argümanını geliştirdi. Bu
durumda nesnelliğe uygun bir hakikatin varlığından söz edilemeyeceği gibi, gerçekte
devam eden şeylerin hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyeceği ve açıklanamayacağını kabul etmek gerekir ki, bu da gazeteciliğin temelini yok etmek anlamına gelir.
Tüm dışsal gerçeklik, geniş bir üretim, sahnelenen bir yaratı ise, o zaman gazeteciler
tarafından haber verilen gerçeklik de geniş bir gazetecilik üretimidir ve sahnelenmiş
bir gazetecilik yaratısıdır. Eğer bu önermeler kabul edilirse, gerçekte ne olduğunu
haber verme rolünü yerine getirmek de gazeteciler açısından olanaksızdır.
Öznel gerçeklik yaklaşımı ise, tam doğruyu bilmenin olanaksız olduğu varsayımına dayandığından, mutlak göreceliğe götürerek uygulamada enformasyonun doğruluğunu aramaktan vazgeçmek anlamına gelebilir. Bu ise doğrunun varlığını tümüyle kuramsal bir sorun haline getirir. Bütün görüşlerin ve inançların eşit olarak geçerli
ya da geçersiz olduğunu çıkarsama noktasına varabilecek bir post modern anlayışta,
değerlerin ve dolayısıyla etiğin de bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla etik konusu
ve tartışmaları gündemde kalmaya devam edecektir. Çünkü toplumsal yapıyı ve toplumdaki/toplumlararasındaki güç farklılıklarını bir yana bırakan araştırmalar, etiği
her şeyi değiştirecek bir “sihirli değnek” gibi gösterip karşılayamayacağı beklentiler
yaratarak etiğin içini boşaltmada işlevseldir.
Kapitalist sistemde işleyen medya kuruluşları söz konusu olduğunda, piyasa mekanizması ile etik uygulamanın bağdaşıp bağdaşmayacağı sorusu, önem kazanır. Azgın kapitalizm tüm değerleri yok eder ve Fransız felsefeci Nicolas Grimaldi’nin dile
getirdiği gibi, “Değer tamamıyla mutlaktır, fakat her fiyat görelidir. Değer tamamen
zorunluluk belirtir, fakat her fiyat müzakere edilebilir. Her şeyin bir fiyatının olduğu
yerde, artık hiçbir şeyin değeri yoktur.” Etik bu “yokluk”un adı olarak gelecekte de
konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü insanların yaşamlarını denetleyebilecekleri bilgiye ulaşabilmeleri sorunu, kendini yeniden üretmesi için gereken
bilgiye sahip olma sorununu küresel iletişim ağlarıyla çözen kapitalizmde “sorun”
değildir. Dolayısıyla etiğe gereksinimi olmayan kapitalist sistem kendi üzerinde hiçbir yaptırımı olmayan etik konusunu kendine tehdit oluşturmadığı için gündemde
tutacak ve tartışılmasını teşvik edecektir. Çünkü sorgulanan, sistem ve sistemdeki
güç sahibi aktörler değil, medya emekçilerinin bireysel davranışlarıdır, medya karşısında “kendi etkisini kendisi yaratan” izleyici/okuyuculardır.
Kaynak
Uzun, Ruhdan (2011), İletişim Etiği, Dipnot.
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itle iletişimi üzerine bunca yetkin sözden sonra bir değerlendirme yapmanın
ya da bir sonuç yazmanın gereği olduğunu sanmıyorum. Ama okuru düşünceleri ve değerlendirmeleri ile baş başa bırakmadan önce derlemenin sorumlusu olarak bir iki düşünceyi paylaşmak istiyorum.
Bunlardan birincisi kitle iletişiminin onca gelişmeye rağmen bugün çok sorunlu
bir alan haline gelmiş olmasıdır. Yurttaşları bilgilendirerek ülkenin yönetimine ve
sorunlarının çözümüne katkıda bulunması gereken alanın bizzat kendisi sorundur.
Bunun nedeni büyük ölçüde, hızla değişen dünya koşullarında, siyasal iktidarlarla,
ulusal ve uluslararası sermaye ile kurdukları ilişkilerin biçimidir. Çıkar ilişkilerinin
yarattığı sorunlar iletişim alanını güvenilmez hale getirmiştir. Konuyla ilişkili herkes
bunun farkındadır, ama sorunların çözümü konusunda önlem alma olanağı yok görünmektedir. Yöneticileri de bunun farkındadırlar.
Bu noktaya bir günde gelinmemiştir. Önemli etkenlerden biri dünya koşullarındaki değişmedir: Kapitalizminin dünya sistemi olma çabası, sınır tanımaz denetim
hırsı, sermayenin gücü ve bunu etkisin arttırmak için kullanma biçimi, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de başarılı olmuştur. Kitle iletişimi gibi gelişmeleri izleyen ve değerlendiren bir alanın karşı karşıya olduğu tehlikelere karşı kendini korumak yerine yeni koşullara hızla uyum sağlamayı ve bundan yararlanmayı tercih etmiştir. Bu sürece gazete sahipleri, yöneticileri ve çalışanları katılmışlardır. Kapitalizmin yeni dünya düzenini oluşturma niyeti ve gücüne güven duymuşlar, yaratıcılığı
ve çözüm üretme kapasitesinin yüksekliğine inanmışlar, krizlerinin geçici olduğunu
düşünmüşler ve ülkenin ancak ona eklemlenerek var olabileceğine kamuoyunu inandırmaya çalışmışlardır.
İletişim dünyasının bu tutumu daha önce de görülmüştü. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ortaya çıkan yeni dünya düzenine, tek parti döneminin iktidar yanlısı iki
önemli gazetecisi, Sedat Simavi ve Ali Naci Karacan ayak uydurmakta gecikmemişlerdi. Hürriyet’in kuruluşu 1948, Milliyet’in yayın hayatına girişi 1950’dir. İki gazetede Demokrat Parti ve sonrasında hükümetlerle kurulacak yakın ilişkilerle serpilip
gelişeceklerdir. Bu ve benzeri pek çok gelişmeyi akılda tutmadığımız/tutamadığımız
için Türkiye’nin birikiminden ve deneyiminden sonuçlar çıkarmak, politikalar üretmek yerine güçlü olan kişi, kurum ya da düşünceye hizmet etmekte sakınca görülmemektedir.
1234
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Kısaca 1980’li yıllarda başlayan gelişmeler, kitle iletişim araçlarının haber verme,
bilgilendirme/aydınlatma görevini yerine getirmekten uzaklaşmaya başladığı dönem
olmuştur. Doğru, eksiksiz, hızlı haber unutulmuş, yerini yanlı yorum almıştır Kitle
iletişim araçları çalışanları bilgi sahibi olmaktan çok fikir sahibi haline gelmişlerdir.
Durum öylesine endişe vericidir ki bir iletişim (gazetecilik) mesleği olduğu bile kuşkuludur; çünkü gazetecilik her aklına esenin yaptığı/yapabileceği bir meslek haline
gelmiştir. İşin ilginç yanı bu durumun gazeteciler tarafından doğal karşılanmaya başlanmasıdır. Bu yüzden meslek, ilkeleri ve geleceği konusunda sorular sormak anlamını yitirmiş görünmektedir.
Bu gelişmelerde Türk siyasetinin oynadığı rolü de göz ardı etmemek gerekir. Ülke sorunlarını çözemeyen, iktidarı sürdürebilmek için Batı’nın desteğine muhtaç, dış
borca dayalı ekonomik politikalar izleyen siyasal iktidarların yönettiği ülkede, kitle
iletişim araçları olduğundan daha önemli hale gelmiştir. Medyanın “birinci güç” olması bu döneme rastlar. Aslında bunun doğru olmadığını herkes bilir, ama yasama,
yürütme ve yargının içinde bulunduğu sorunlar dikkate alındığında medyanın birinci
güç gibi görünmesi anlaşılabilir. Gerçekten de uzun süredir parlamento ülke sorunlarını tartışıldığı, bunlara çözüm getirecek yasaların görüşüldüğü platform olmaktan
çıkmıştır. Hükümetin zaten uygulanmış kanun gücünde kararnamelerin kabul eden,
Avrupa Birliği’ne uyum yasalarını olağanüstü bir hızla oylayan bir organ haline gelmiştir. Hükümetler ülkenin içine sokulduğu ekonomik ve mali koşullar yüzünden
iktidarın Batı dünyası ile ilişkiler tarafından belirlendiğinin çoktan farkına varmışlardır. Dış istek ve talepleri ülkeye kabul ettirme yetenekleri ölçüsünde iktidarlarını
sürdürme şansları vardır. Güç siyasi partilerin genel başkanlarının elinde toplanmıştır. Üçüncü güç yargının da iyi durumda olduğunu söylemek zordur. Değişen koşullara ve artan iş yüküne uygun yapısal değişiklik geçiremeyen yargı, ülkede adaletin
var olduğu duygusunu ayakta tutacak güçten yoksun hale gelmiştir. Bu durumda gelişmelere sahip olduğu olanaklarla önceden ulaşılabilen kitle iletişim araçları, gündemi oluşturan, kamuoyunu belirleyen olağanüstü bir güç gibi toplum yaşamındaki
yerini almaya başlamıştır.
Bilinçli, planlı Batı politikalarına karşı bilinçsiz, plansız, bilgisiz, çıkarca yöneticilerle toplumun ulaştığı noktada, patron ve siyaset dünyası arasındaki ilişkileri düzenleyebilen “yetenekli” gazeteciler dönemi başlamıştır. Bu işbilir gazeteciler basın
dünyasında geçmişte gazetecilere ödedikleri büyük ücretlerle hatırlanan Yeni İstanbul (Habip Edip Törehan), Güneş(Çavuşoğlu-Kozanoğlu) dönemlerinde bile hayal
edilemeyecek ücretlerle hizmet edeceklerdir. Gazeteci profili, iş yapma biçimi ve
ortamı da bu gelişmelere ayak uyduracaktır.
Giderek fakirleşen, iş bulamayan yurttaşa “zengin” medya dünyası zengin seçeGazeteciler Cemiyeti
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nekler sunabilecek duruma gelmiştir. Dileyen Kurtlar Vadisi’nde, dileyen İnanç
Dünyası’nda kendini avutma olanağına sahiptir. Cumhuriyet’in bilinçli yurttaş yaratma çabası artık çok gerilerde kalmıştır; izleyen ve eğlenen yurttaş makbuldür.
Türkiye’de kitle iletişimi üzerine düşünürken söylenenler iç karartıcı gelebilir.
Ama bunca sayfa karıştırıldıktan, kimi zaman okunduktan sonra kitabın sıkıntıyla bir
kenara bırakılmasına meydan vermemek gerekir. Bunun için de anlatılanların sadece
bize özgü sorunlar olmadığını belirtmek gerekir belki. Dünyanın hemen her ülkesinde kitle iletişim araçlarının tanık olduğu tekelleşme olgusu can sıkıcıdır. Sermaye ve
hükümetler bu araçları her yerde denetim altında tutmak için çaba sarf etmektedirler.
Gazeteciler hemen her yerde güvenilmez hale gelmişlerdir. Çünkü söylediklerinde
tutarlılık yoktur; sık değişen çıkarlara hizmet edebilme gayreti mesleklerine güveni
ortadan kaldırmaktadır. Patronlarına hizmet edebilmek için dünyanın her yerinde
kendilerine iyi olanaklar sunulmasını istemektedirler. Ve elde ettikleriyle yetinmek
gibi bir duyguları da yoktur. Meslek etiği denilen konuyu işlerine engel çıkartmamak
koşuluyla desteklemektedirler.
Demek ki iç karartıcı konular aslında başkalarının da gündemidir. O zaman herkesin üzerinde durması, düşünmesi ve çözüm üretilmesine katkıda bulunması gerekir. Burada geliştirilecek bir düşünce dünyanın başka bir yerinde de işe yarayabilir.
Üzerinde durulması gereken önemli bir konu daha var: O doğrudan medya ile
ilişkili değil, ama onu da çok ilgilendiriyor. Kapitalizm ne zaman güçlense ve kendini durdurabilecek bir gücün olmadığını hissetse bundan mutluluk duyarak yaşlanmayı ve emekli olmayı düşlemiyor; daha aç gözlü, ihtiraslı oluyor ve kaba kuvvete başvurmaya bayılıyor. Bunu iki dünya savaşı olarak yaşadık. Tekrar yaşamak istemediğimizi biliyor ve ona göre davranıyor. Savaşı teröre karşı yapılan bir mücadele olarak göstermesinin nedeni bu. İnsan haklarını ve demokrasiyi ön plana çıkarma gayretleri de bundan. Ulusların, etnik grupların hırslarını, ihtiraslarını tahrik etmesinin
nedeni bu. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu.
Ankara, 1 Temmuz 2009
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kinci baskının son sayfalarında kitle iletişimi alanına ilişkin, önceki sayfalarda aktarılan bilgiler ışığında, söylenmesi gereken birkaç söz vardır. Bunlardan birincisi
kitle iletişiminin artık denetlenen değil, özgürleştirilmesi gerekli bir alan olduğu gerçeğidir. Bunca yıldır başvurulan bütün denetim yollarının sorunları çözmediği ortadadır. Artık düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün genişletilmesi yoluyla
kitle iletişim sisteminin kendi kendini denetleyen bir yapıya kavuşturulması zamanı
gelmiştir.
Gelişmeler, özellikle teknolojik gelişmeler, herkesi insan yerine koyan bir yönetim anlayışının yerleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kitle iletişimi bu çerçevede
insanlara olan bitenle ilgili doğru bilgi ve değerlendirme yapma olanağı vermek zorundadır. Bunu sağlamak için kamu gücünün kitle iletişimi alanını öncelikli bir alan
olarak değerlendirmesi ve eğitimin yanı sıra, yeni bir toplum ve insan yaratmanın
aracı olduğu bilincine varması gerekir.
Son yıllarda yaşananlar (WikiLeaks ve E. Snowden) kitle iletişiminin siyasal iktidarlar tarafından denetlenmesinin giderek zorlaştığını kanıtlamaktadır. Herkesin herkesi gözetleyebildiği bir dünya söz konusudur. Türkiye’de de yakın geçmişte F. Gülen örgütünün elde ettiği ses ve görüntülerle kimleri nasıl yönettiğinin ayrıntıları henüz tam olarak bilinmese de ürkütücü bir tablo yarattığı gerçeği ortadadır. Bu nedenle kitle iletişiminin karanlıklar içinde ya da perde gerisinde bilinmeyen çıkarların
savunuculuğunu yapması yerine saydam bir yapıya kavuşturulması konuşulmalıdır.
Bu sadece siyasal iktidarın işi değildir. Gazetecilerin de katılımını gerektirir. Bu
da yetmez; sıkça olaylara ilişkin yayın yasağı koyan yargıçların da bu konuyu anlaması gerekir. Sivil toplum örgütlerinin katkısı önemlidir. Kitle iletişimi eğitimi yapan
kurumlara da önemli görevler düşmektedir.
Elinizdeki çalışma, hemen herkesin, bugün var olan sorunlu yapıda kendi ölçüsünde payı olduğunu ortaya koymaktadır. Gazeteciler, liberal ortamın yarattığı yapıda mesleklerinden çok kişisel konumlarını ön planda tuttukları için olumsuzluklarda
pay sahibidirler. İletişim alanında örgütlenmeyi yok eden, gazeteciyi tek başına bırakan patron/siyaset işbirliğine sessiz kalan, başkalarının işine karışmayı marifet sayan
bir meslek anlayışının geride bırakılması, hakların ve sorumlulukların sınırlarının
yeniden belirlenmesi gerekmektedir.
Gençleri yaşama hazırlayan eğitim kurumlarında iletişim eğitimi yetersizdir. Milli
Gazeteciler Cemiyeti
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Eğitim Bakanlığı seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığını göstermelik bir
ders haline getirmeyi başarmış görünmektedir. Üniversitelerde de durum çok farklı
değildir.
CNN International’ın 1980 yılında yayına başlaması iletişimin uluslararası ilişkiler eğitiminin konusu olabileceği yönünde uyarıcı etki yapmışa benzememektedir.
Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler mensupları sıklıkla TRT ve Anadolu Ajansı’nı yönetmekle görevlendirildikleri halde bu kurumları ancak iş başına geçtikleri vakit tanımaktadırlar. İletişim fakülteleri kişisel ve kültürlerarası iletişim derslerinin üniversite
bünyesinde bütün disiplinlere okutulması konusunda sessiz ve etkisiz görünmektedirler. Son yarım yüzyılı aşkın süredir ülkeyi yöneten mühendislerin iletişim konusunu
önceden merak edip öğrendiklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur.
Eksikliklerin listesini uzatmanın yararı yoktur. Söz konusu olan çağdaş toplumda
çağdaş bireylerin yetiştirilmesi ise asıl olan iletişimin öneminin farkına varıp gereğinin yapılabilmesidir. Bunun herkesin görevi olduğu tartışmasız bir gerçektir.
Tanık olduğumuz gelişmeler bugün için iyimser olmaya izini vermemektedir. Yusuf Kanlı’nın özetlediği (s. 1148 vd.) Özgürlük için Basın projesinin ortaya koyduğu
veriler öngörülen yapının önündeki engelleri gözler önüne sermektedir.
Seçimleri kazananlar kitle iletişimi alanında da istediklerini yapabileceklerini düşünebilirler ama bu alanın işleyişi ve etkisi çoktan ulusal sınırların ötesine geçmiştir.
Küresel sistemle bütünleşmiş, dünyanın dört bir yanına seyahat eden, akla gelmedik
pek çok ülkede yatırımları olan ve her gün borsa ve döviz fiyatlarını merak eden insanların yaşadığı bir toplumda gazetecilerin tutuklanması, iletişim araçlarının yasaklanması ya da internetin kullanımına engel olunmaya çalışılması boşunadır. Bu araçların her zaman ülkenin çıkarları doğrultusunda çalışmadıkları bilinse de önlemlerin
yasaklama ve cezalandırma yönünde olmaması gerekmektedir.
Ne yapılması gerektiği bütün aktörlerin üzerinde uzlaşacakları yasal düzenlemelerle mümkündür. Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın bu konuda duyarlılığın artmasına, bütün yurttaşların kendilerini iyi hissedecekleri bir toplumsal yapı ve
iletişim sistemi kurulmasına katkı sağlayabilirse amacına ulaşmış olacaktır.
Ankara, 24 Eylül 2017
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