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ABDULLAH URAZ

ÖNSÖZ

NAZMİ BİLGİN

DÜNÜ
BİLMEK
YARINI
AYDINLATIR

Gazeteciler Cemiyeti bir meslek kıdemlisinin hazırladığı, mesleğin duayenlerinin “manşet” olduğu önemli bir
eseri sunmaktan iftihar duymaktadır.
Milli Mücadele yıllarında, “Mütareke Basını”na karşı
oluşur Ankara Basını. Genç Türkiye Cumhuriyeti başkentinin Rüzgârlı Sokağı bu dönemde kutsal bir görev üstlenir. Birinci ve İkinci Meclis binalarının hemen arkasında,
o zaman şehrin merkezi sayılan Ulus Meydanı’na açılan
Rüzgârlı Sokak, Ankara’da matbuatın merkezi olur. Falih
Rıfkı, Yunus Nadi, Yakup Kadri, Halide Edip bu sokaktan
Milli Mücadelenin sesi olur, dünyaya özgürlük çağrısını
buradan yaparlar. Daha sonraki dönemde Cemil Sait, Seyfettin Turan, Fatin Fuat, Mekki Sait, Emin Karakuş, Cemal
Sağlam, Tuğrul Aşuroğlu, Mümtaz Faik Fenik, Şerif Arzık,
Münir Berik, Sabahattin Sönmez, Nihat Subaşı, Çetin Altan, İlhami Soysal, Metin Toker gibi ustalar yayınları ile bu
sokaktan topluma ışık tutarlar.
Mehmet Sürenkök, Mustafa Türkyılmaz, Hüseyin
Ezer, Kemal Tuna, Zühtü Örenbaş, Tuncer Tuğcu, Hikmet
Tanılkan, Rafet Hüner de onların tuttuğu ışıkla olayları
kameralarıyla ölümsüzleştirirler. Halim Büyükbulut, Gazanfer Karacehennem ve Semih Balcıoğlu da duygu ve
düşüncelerini yine bu sokakta çizgileri ile anlatırken Şinasi Nahit Berker’de topluma mesajlarını günlük fıkraları
ile iletmektedir.
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Onlar; telefon, teleks gibi ileri teknoloji! haberleşme araçlarını pek kullanamadılar. Harfleri tek tek dizerek oluşturdukları sayfalarını maliyeti bir hayli yüksek
olan “klişe” ile az sayıda süsleyebildiler.
Film banyolarını “dirhem” ölçüsünde çeşitli kimyasalları karıştırarak elde ettiler. Karanlık odada, ağızlarında sigara ile tırnakları karartan o karışımlara ellerini
sokarak filmlerinde görüntü aradılar.
Doğal olarak hepsi bir siyasi görüşün savunucusuydular, bu düşüncelerine
uygun gazetelerde de görev yaptılar. Gün geldi, haberlerini imzasız yayınladılar,
gün geldi “müstear” isim kullandılar. Gururla adlarını yazdıkları haberlerden dolayı
meslekte ünlenen, şanına şan katılan da oldu, işten kovulan, hatta o günlerde adı
“Ankara Hilton”a çıkan Ulucanlar Cezaevi’nde ağırlananda…
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Siyasetin sertleştiği dönemlerde, köşelerinde, gazete sütunlarında aralarında sert tartışmalar da yaşadı meslek büyüklerimiz. Gazeteciler Cemiyeti efsane
başkanı Beyhan Cenkçi bu durumda arkadaşlarına; “Cemiyet Lokali’ne girişinizde
siyasi görüşünüzü vestiyere asınız ve içeriye gazeteci olarak giriniz” çağrısını
yaptı. Bu yuvada dostluk kardeşlik böyle kuruldu, ondan sonra görevi alan Cemiyet yönetimince de yaşatıldı.
Yıllarca yönetimde birlikte olduğum can dostum merhum Kemal Karacehennem ile 2009 yılında web sitemizin kurulması üzerine ustalarımızla röportajlar
yapma kararı aldık. Biliyoruz ki, onlar hep haber peşinde koştu, yılları haber aramak ve onu sayfalara taşımakla geçti. Haberciliğin taçlandığı nokta olan “manşete çıkma” da her zaman içlerinde sönmeyen bir ateş olarak kalmıştı. Bu nedenle, Kemal kardeşim bu yazı dizisinin adını “Şimdi Onlar Manşet” koydu, hazırlama
görevini de yine can dostumuz Taner Dedeoğlu’na verdik. Röportajları önce web
sitemizde ardından da Cemiyetimizin 24 Saat Gazetesi’nde yayınladık. Şimdi sıra
bu değerli mülakatları bir kitapta ölümsüzleştirmeye geldi.
Bu değerli eserin her aşamasında büyük emeği olan değerli dostumuz Taner
Dedeoğlu’na takdir ve sevgimizi ifade etmekte kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bugün
büyük çoğunluğu hayatta olmayan meslek büyüklerimizin anılarının tüm meslektaşlarımıza gazetecilik mesleğinin karanlık yollarına ışık tutacağını düşünüyorum.
Dünü bilmek, yarını aydınlatır. Sevgi ve saygılarımla.

Nazmi Bilgin
Başkan
Gazeteciler Cemiyeti

ABDULLAH URAZ

SUNUŞ

TANER DEDEOĞLU

ONLARI
MANŞET
YAPTIK!

2009 yılında Gazeteciler Cemiyeti web sitesi kurulmuştu. Başkan Nazmi Bilgin’in projesinde, Başkan Yardımcısı merhum Kemal Karacehennem’in de isim babalığında “Şimdi Onlar Manşet” başlığı altında röportajlar
yapmakla görevlendirildim. Artık haberciler haber, hatta
manşet olacaklardı. Meslekten kopmuş, evlerinde emekliliğini yaşayan ustalarımızın kapısını çaldım. Röportaj
dizisine İzmir’de yaşayan, seksenli yaşlarının sonundaki
cemiyetimiz eski başkanlarından Gazanfer Kunt ile başladım, ardından Ali İhsan Göğüş, Bedii Faik, Abdullah Uraz,
Hakkı Sayın için İstanbul’a sonra da Fikret Otyam, Erol
Ülgen ve Sökmen Baykara için de Antalya’ya gittim ve
Ankara’daki ustalarla görüştüm.
Yıllar önce yaşama veda etmiş, Ankara basınının
önemli isimleri; Turhan Dilligil, Raşit Giray ve Zafer Cilasun’un yaşam öykülerini de ailelerinden derleyerek belge
niteliğindeki bu kitapta yer almasına çalıştım.
Ayrıca, Gazeteciler Cemiyeti’nin önderliğinde başlatılan kampanya sonunda oluşan, Türk Silahlı Kuvvetleri
Elele Vakfı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi öyküsünü
de Ankara Basınının ülkesine bir katkısı düşüncesi ile bu
kitaba aldım.
Milli Mücadele ile kurulan, çok partili siyasi hayatımızla güçlenen fakat 1950 li yıllarda yoğun iktidar baskısı altında kalan, 1960 lı yıllardan itibaren İstanbul Gazete
Bürolarının Kızılay’a taşınması ile mahzunlaşan, 1980
lerde adı inşaat sektörü ile anılan Rüzgârlı Sokakta yaşamış meslek büyüklerimizle görüştüm. Farklı siyasi görüşlerinden dolayı gazete sayfalarında birbirleri ile sert tar-
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tışmalara giren hatta mahkemelik bile olan, birbirlerini atlatmak için zekice planlar kuran fakat
zor günlerinde desteklerini esirgemeyen, maaşlarını bölüşen, birbirlerine iş bulan, kız istemeye
giden hatta nikâh şahitliği yapan, aralarında aile
dostlukları oluşturabilen ve de akşamları; Arap’ın
Meyhanesinde, İsmail’in yerinde, Şükran’da veya
Fenerbahçe Kebapçısında değilse, Karpiç’te, Yeni
Süreyya’da, Gar Gazinosu’nda, Nil Bar’da, Tabarin
Bar’da dostça, arkadaşça bir araya gelen fakat
birbirlerine haber atlatmayı akıllarından hiç çıkartmayan gazetecileri tanıdım.
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Onlar, gününde ve tam olarak maaşlarını
çoğu zaman alamamışlar ama hep temiz giyimleri, şık görünümleri ile haber peşinde koşmuşlar.
Onlar, hep ücretsiz belediye otobüslerini kullanmışlar, çok az da dolmuşla şehrin bir ucundan
öbür ucuna giderek gazetecilik yapmışlar. Mesleğin vazgeçilmez menüsü çay-simit ile geçiştirilen öğünlerin ardından tüm enerjileri! İle günleri
haber aramak onu sayfalara aktarmakla geçmiş.
Haberciliğin taçlandığı nokta olan “manşete çıkma” da her zaman içlerinde sönmeyen bir ateş
olarak kalmış. Gün gelip, onlar bayrağı gençlere
emanet ederek köşelerine çekildiklerinde, biz de
bu ustaların anılarını, mesleki deneyimlerini toplamak ve gelecek kuşaklara taşımak düşüncesi ile
kapılarını çaldık.
Yaşadıkları ile ŞİMDİ ONLAR MANŞET
OLSUN istedik.
Röportaj ustası Fikret Otyam ile diyaliz ünitesinde röportaj yapabilmiştim, bu dünyada bir
ilktir sanıyorum. O, yatağında makineye bağlı
ben başucunda üç saate yakın, ta ki, onun deyimiyle “güneş rakı burcuna girene kadar” sohbet
ettik… Cüneyt Arcayürek de çok kısıtlı bir zaman ayırdığı için heyecandan iyi bir video kaydı
yapamadım ama Kanal B televizyonu bu ustamızın ölüm haberini, çektiğim görüntülerde ve
“gazeteci kaldım, gazeteci öleceğim” sözleriyle
vermişti. Ankara Balgat’daki Emekli Sandığı Yaşlı
Evinde kalan Cemal Saltık, “camiada unutulmadı-

ğımı hatırlattığımız için teşekkür ederim” diyerek
konuşmasına başlamıştı. Yıllar önce Ankara’dan
ayrılan Hakkı Sayın da “beni çok eski günlere
götüreceksiniz” diyerek karşılamıştı beni. Talat
Aydemir olayları ile silahlı kuvvetlerden ilişiği
kesilenlerden olan İsmet Solak da, Harbiye’nin
Menteş Kampı açılış töreninde Nazım Hikmet’ten
dizeler okuyuşunu da ilk kez bu söyleşide açıkladı. İhtilal gecesi Başbakan Adnan Menderes’in
telefon ahizesini kırışını Kâmuran Özbir’den, “Ankara Hilton” denilen cezaevi günlerini de ihtilal
öncesinde Tahkikat Komisyonu tarafından tutuklanan tek gazeteci Kurtul Altuğ’dan dinledim.
Atatürk’ün Anıtkabirde toprağa verilişi sırasında
kabri başında Türk Gençliği temsilcisi olarak görev alan Onursal Üyemiz Yekta Güngör Özden ve
yakın tarihimizin önemli olaylarından olan Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını
izleyen tek gazeteci Burhan Dodanlı bu duygulu
anları okurlarımızla paylaştı.
Anka Ajans öyküsünü Altan Öymen ve ülkemizin ilk görüntülü haber ajansı AVA yı da kurucularından biri olan İsa Okutan anlattı. Olaylı geçen 1977 yılı Genel Seçim gecesinin TRT yönünü
de Ercan San’dan, yani olayları en yetkili canlı tanıklarından dinledim ve okurlarımıza aktarmaya
çalıştım. Ayrıca mesleğe daha sonraki dönemlerde giren çeşitli dergi ve gazeteler ile radyo ve televizyonda görev yapan cemiyetimiz üyelerinin
de yakın tarihimizdeki önemli olayları konu alan
anılarını bu bilgi yumağına ekledim.
Bu kitabın editörlüğünü üstlenen sevgili Sultan Yavuz ve fotoğraf konusunda destek veren
dostum Süreyya Oral’a da buradan teşekkür ediyorum.
Bu gün, artık adı yapı malzemeleri merkezi
olarak anılan Rüzgârlı Sokağın gazetecileri ile
söyleşi yapmış olmak, anılarını dinlemek ve onları
siz okurlara taşıyabilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca aramızdan ayrılan ustalarımızla
da belki son görüşen bir meslektaşları olmanın
gururunu taşıyorum.

ABDİ PEHLİVAN

BU SÖYLEŞİ, 2019 YILINDA SONSÖZ
GAZETESİ BİNASINDA YAPILMIŞTIR.

ABDİ PEHLİVAN

B

aşkent basının önemli isimlerden biri olan Abdi
Pehlivan, Sugözü köyünden başlayarak Ankara’ya
uzanan çocukluk dönemini şöyle anlatıyor:

MESLEĞE DE
SARILACAKSIN,
MESLEKTAŞINA DA

“Biz köydeki okulun ilk öğrencileri olduk, ek
bina yapımında, köylüler ile birlikte tüm öğrenciler de taş
taşıyarak yardım etmiştik, bizden sonrakilerin daha iyi
şartlarda, daha büyük bir okulları olsun diye biz çocuklar
da seferber olmuştuk.
Bölgemiz zaten yoksul, benim ailem daha da yoksul…
Ark kenarlarında yetişen ‘unluca’ adında bir ot vardır,
annem bunu arpa ununa katarak ekmek yapardı, hamur
çoğalsın diye.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi, Sugözü
köyünden Gülsüm ve Arif çiftinin
üçüncü çocuğu olan Abdi Pehlivan
1939 yılında baba ocağında dünyaya
gelir. Köyünde 1946 yılında açılan
okulun ilk öğrencilerinden olan Abdi
Pehlivan’ın ileri eğitim için geldiği
Ankara’da yolu Rüzgârlı Sokağa
çıkar. Artık, çalışan olarak girdiği
basın sektöründe, patronluğa kadar
yükselecek önemli bir başarı grafiği
Abdi Pehlivan’ı beklemektedir.

Babam bana bir lastik ayakkabı aldı, arkadaşlarla
birlikte okula yürürken ben hep geride kalırdım,
eskimesinden korktuğum için lastiği çıkartır, koltuğumun
altına alır, yalınayak giderdim, okula gelince de giyerdim.
1953 yılında, ilkokulu bitirince, babam beni eğitim
için Ankara’ya yolladı. Bizim oralar ormanlıktır, kütük
getiren bir kamyon ile Başkent’in ünlü İtfaiye Meydanı’na
geldik, PTT’de çalışan akrabamız Hamit Pehlivan da beni
orada karşıladı ve Altındağ semtindeki gecekondu evine
götürdü, Cebeci Orta Okulu’na da kaydoldum.
Altındağ’da komşumuz merhum İsmet Iraz,
Sıhhıye’deki Ankara Sineması salonunda gazoz satışını
üstlenmiş, Asker Mehmet olarak bilinen amcamın oğlu ile
bir süre orada çalıştık.”
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Rüzgârlı Sokağa Giriş
Başkentin basın merkezine gazete satıcılığı
ile girip ardından dizgici olan, ilan ajansı ve
gazete sahipliğine kadar çalışma hayatında
önemli bir yükseliş grafiği çizen Abdi Pehlivan,
Rüzgârlı Sokak serüvenini de şöyle anlatıyor:
“Cebeci Orta Okulu’nda, benden birkaç
yaş büyük olan arkadaşım Erdoğan Acar,
akşamüzerleri gazete satıcılığı yapıyordu,
beni Rüzgârlı Sokağa o getirdi… O daha sonra
eğitim için İstanbul’a gitti, elektrik mühendisi
oldu, ticarete atıldı, başarılı bir iş insanı oldu…
Güneş Matbaası, Rüzgârlı Sokağın Agâh Efendi
çıkmazı ile kesiştiği köşesinde; Zafer, Son Posta
ve Ankara Telgraf gazetelerini basıyor, biz de
bunları koltuğumuzun altına koyup, ‘Yazıyooo’
diye bağırarak, Ulus Meydanı’nda, otobüs
duraklarında satıyoruz.

Matbaa Müdürü Ahmet Büyükfırat bir şans
verdi ve 1954 yılında beni matbaa çırağı olarak
işe aldı. Matbaa çırağı; baskı sonrasında, başta
klişeler olmak üzere kullanılan tüm malzemeleri
temizleyip, yeni çalışma için hazır duruma
getiren eleman demek. Daha sonra dizgici oldum
ve 1957 yılında da Zafer gazetesinin çıkarttığı,
Akşam Postası adlı ilan gazetesinin hazırlanma
sorumluluğuna getirildim. Bu arada dışarıdan,
İstanbul Gazetesi Akşam’ın da Ankara baskısını
üstlendim. Gazete, İstanbul’da hazırlanıyor ve
matris olarak geliyor, gece eklenecek haberleri
yama yaparak kalıp değiştiriyoruz ve baskıya
geçiliyor.
Ankara’ya geldiğimde beni yanına alan
akrabamız Hamit Pehlivan’ın ölümü ile ben
evden ayrıldım. Amcamın oğlu ile bekâr
evinde kalmaya başladık. Amcamın oğlu, Celal

ABDİ PEHLİVAN
Pehlivan o günlerde Ankara’da çok
ünlü, bayramlarda motosikleti ile
ateş çemberinden geçen, yoğun
saatlerde Kızılay Meydanı’nda araç
trafiğini düzenleyen genç bir polis.
Biz Gazi Mahallesi’nde bir evde
kiracıydık, daha sonra buranın sahibi
olduk, Celal kardeşim hâlâ o evde
oturuyor.”
Menderes’i Gördüm!
Abdi Pehlivan, 27 Mayıs 1960
ihtilalinde idam edilen Başbakan
Adnan Menderes ile anısını da şöyle
anlatıyor:
“Zafer gazetesinin üst katı,
Demokrat Parti Genel Merkezi idi,
Genel Başkan ve Başbakan Adnan
Menderes’i buraya gelirken birkaç
defa görmüştüm ama aklımda kalan
hep gece çalışmalarındaki hâli.
Başkente sel felaketleri yaşatan
Bent Deresi ıslah çalışmaları
başlamıştı ve kanal inşaatı gece
gündüz devam ediyordu. Biz sabaha
karşı işten çıkıyoruz ve eve bu
güzergâhtan gidiyoruz, Başbakan’ı
bu çalışmanın başında birçok kez gördüm.
İhtilal gecesi, asker-polis matbaaya geldi,
baskı durdu, bizi Harbiye’ye götürdüler, ertesi
gün bıraktılar ama gazete kapandı, Güneş
Matbaası, Hazine’ye geçti daha sonra burada
Alparslan Türkeş’in sahibi olduğu söylenen
Öncü gazetesi çıkmaya başladı.
Kısakürek’e Tüyo Verdim!
Zafer gazetesinde Fatin Fuat, Cenap
Yakar, Hakkı Sayın yönetim kadrosundaydı,
Necip Fazıl Kısakürek de sık sık uğrardı.
Kısakürek’in at yarışı merakını bilen Fatin Fuat
bir oyun hazırlamış, bana bazı notlar verdi, hiç
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anlamadığım bir konu olduğu için avucuma
kopya yazdım. Beni jokey olarak tanıttılar, ben
de o görmeden elimdeki kopyadan okuyup
‘tüyoları’ veriyorum! Kısakürek ağzında puroyu
çevirerek beni dikkatle dinledi, odadakiler,
‘Bak iyi tüyo aldın, çocuğa beş lira vereceksin’
dediler, o da verdi. Maaşım atmış lira ama ben
yine almak istemiyorum, odadakiler oyun
bozulacak korkusundalar, bana kaş-göz işareti
veriyorlar, sonra aldım. Ondan sonra, Kısakürek
gazeteye gelince ben hep saklandım, tanır diye
korkuyordum.
Zafer gazetesinde Amerika’dan yeni dönen
İlhan Çevik vardı, Gazetenin Başyazarı Mümtaz

Gazeteciler Cemiyeti
Faik Fenik ve ’Sarı Çizmeli’ adlı fıkra
yazan eşi Adviye Fenik de yazılarını
hep gece yarısı, baskıya çok az kala
getirilerdi.”
Aynı İsim Aynı Adres!
Abdi Pehlivan, çocuk yaşta girdiği
Rüzgârlı Sokak’ta kendi adına iş kurma
hayalindedir. Gün gelir bu da gerçek olur,
bu gün hâlâ devam eden ilk firmasının
öyküsü de şöyle:
“Kömür Tevzi’inde çalışan bir
arkadaşım var, emlak işine girmişti, 1959
yılı başında birlikte çalışmaya başladık.
O tarihte imara yeni açılmış olan Yuva
ve Ovacık köyünden araziler için benim
çalıştığım gazeteye ilanlar veriyoruz,
büyük satışlarımız oldu.
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Güneş Matbaası’nda Avukat Hasan
Şanlı vardı, onun vasıtası ile de Aytaç
Bilgiç ile tanıştım, üçümüz 1966 yılında
Rehber Ajans adında bir ilan ajansı
kurduk. Milletvekili Saadettin Bilgiç’in
kefaleti ile yedi bin beş yüz lira banka
kredisi kullandık ve Hürriyet gazetesinin
ilan sistemine girdik. Kısa bir süre sonra,
bu iki arkadaş anlaşamaz oldu, peş peşe
işi bıraktılar, ajansta ben tek kaldım.
Bu gün Rüzgârlı Sokağı, 1953 yılından
beri tanıyan en eskisiyim diyebilirim, kurucuları
arasında olduğum Rehber Ajans da hâlâ aynı
isimle ve aynı adreste devam ediyor, sanıyorum
bu da bir rekor…
Son Söz Sizin
Zaman geçti, gazete çıkartma güdeme
geldi ama imkânlarım kısıtlı... 1971 yılında
ilk adımı attım, hemen yakındaki Uçar Han’da
büro kiraladım. Güneş Matbaası, baskı bedelini,
tazminatım karşılığı olarak kabul etti ve

kendi gazetemi kurdum. Selam adlı gazetemi
burada bastırdım, Haşim Bingöl, Kemal Ararat,
Ümit Gürtuna, Doğan Taşdelen gibi birçok
arkadaşımla birlikte çalıştık, daha sonraki
yıllarda da kendi matbaamız oldu. Bir dönem
geldi, Ankara gazeteleri arasındaki eşleşme
sırasında da Sonsöz Gazetesi ile birleştik, bir
süre sonra ortaklarım ayrıldı, gazete bana kaldı.
Yeni yayın hayatımıza, ‘Son söz sizin’ sloganı ile
soktuğumuz, Sonsöz Gazetesi, bu gün kırk dört
yıllık bir yayın. Selam Gazetesini de şimdilerde
ayda bir kez çıkartmaya devam ediyoruz. Basınİş Sendikasının Gündem isimli gazetesi de
birçok el değişimden sonra bize geçti, o da ayda
bir yayınlanmaktadır.

ABDİ PEHLİVAN
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Sonsöz Gazetecilik Limitet Şirketi, bir aile
ortaklığı; eşim, ben ve iki çocuğumuz hissedar.
Gazeteler dışında şirketimizden; öğretmen
olan eşim Nermin Pehlivan, Eğitim Dünyası
adlı bir dergi hazırladı, biz bunu üç yıl okullara
ücretsiz dağıttık. Kızım Bahar da önceki yıl Bold
isminde bir dergi yayınlamaya başladı.”
Sendikacılık
Her zaman “mesleğe de sarılacaksın,
meslektaşına da” ilkesinde hareket eden Abdi
Pehlivan, yaşamında önemli bir yer tutan
sendikacılık serüvenini de şöyle anlatıyor:
“Türkiye Gazeteciler Sendikası ile tanışmam
1957-58 yıllarında oldu, daha sonraki dönemde
yönetimine girdim. Ümit Gürtuna ve Aytekin
Yıldız ile on beş yıl çalıştık, sayısız toplu iş
sözleşmesi imzaladık, Banknot Matbaası grevini
birlikte gerçekleştirdik. Sendika yönetiminde
olduğum dönemlerde; arkadaşlarımızın hak

ve çıkarlarını korumanın yanı sıra başta
konut sahibi olabilmeleri konusunda katkım
olduğunu düşünüyorum. Ardından, Ankara
Gazete Sahipleri Sendikası’nda çeşitli yönetim
kadrolarında görev aldım ayrıca bu dönemlerde
Türk-İş te de görevim oldu. Basın Yayın Genel
Müdürlüğü’nün Basın Kartları Komisyonu’na
birkaç dönem üye oldum.
Mesleğin ve meslektaşlarımın haklarının
korunmasında elimi taşın altına koymaktan
hiç geri durmadım, mesleğime de sarıldım,
meslektaşıma da…
1998 yılında beri, Ankara, İstanbul ve
İzmir de satışı on binin altında olan gazeteleri
temsilen de Basın İlan Kurumu, Genel Kurulu
üyesi olarak görev yapıyorum.”
Abdi Pehlivan her zaman duyarlı olduğu
sosyal yardımlaşma konusunda da şunları
anlatıyor:

Gazeteciler Cemiyeti

Sosyal Duyarlılık
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“Hemşerilerimle Koyulhisar Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı’nı kurduk, amacı öğrenci
okutma, şu günlerde 140 öğrenciye burs
veriyoruz.
Ama biz bir de büyük iş bitirdik, Koyulhisar’ın
içme suyu sorununu çözmeye giriştik. 1989-93
yılları arasında, önce mühendis bir arkadaşımızla
ihaleye girdik, sonra bu arkadaşımız işi bıraktı,
ben yalnız kaldım ama İller Bankası’nın da
desteği ile bu işi bitirdik. Bu gün, Koyulhisar’da
evlerin musluklarından piyasada şişelenmiş
olarak satılan kaynak suyu kalitesinde su
akıyor.”
Abdi Pehlivan, hemşerisi öğretmen
Nermin Hanım’la yaşamını birleştirmiş, Mücahit
ismindeki oğulları doktor, Bahar ismindeki kızları
da bankacı, çiftin Irmak ve Derin Su isminde iki
de torunu var.

ABDULLAH URAZ

BU SÖYLEŞİ, 17 NİSAN 2019 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ABDULLAH URAZ İLE
2013 YILINDA İSTANBUL- KARTAL
SAHİL YOLU PALMİYE SİTESİ’NDEKİ
EVİNDE YAPILMIŞTIR.

ABDULLAH URAZ

“BASIN
BUGÜN GÜVENİNİ
KAYBETTİ,
KÖTÜ DURUMDA”

İlkokul sıralarında günlük gazete
okuma alışkanlığı edindi, okul duvar
gazetelerinde görev aldı, lise yıllarında
futbol oynadı, Ankara’da ilk spor
dergisini çıkardı, siyasi görüşündeki
Zafer Gazetesi’nde mesleğe başladı,
meslek yaşamında hep aynı çizgideki
gazetelerde çalıştı, onlar kapanınca da
emekli oldu. Abdullah Uraz ile anılarını
tazeledik.

A

nkara eşrafından Kişiroğulları’nın oğlu Memduh,
jandarma subayı olarak Milli Mücadele’ye katılır.
Zafer’den sonra kardeşi Ekrem ile birlikte
Çankaya Köşkü’nde, Atatürk’ün özel kaleminde
görev yapmaktadır. Atatürk,
kanun çıkınca bu iki
kardeşten; “çalışkan, dürüst, hayırsever” anlamına gelen,
“Uraz”ı soyadı olarak almalarını ister.
Ankara eşrafından, Umutzâdeler’in kızı Halime ile
Memduh Uraz’ın evliliğinden dördüncü çocukları Abdullah
Uraz da 26 Ağustos 1930’da, Samanpazarı’ndaki baba
ocağında dünyaya gelir. Dikmen Çalbağ ve Keçiören
Kuyubaşı’ndaki bağ evlerinde mutlu bir çocukluk geçirir
Abdullah Uraz. Ulus İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Atatürk
Lisesi’ndeki öğrenim döneminde ise ilgi duyduğu iki şey;
gazetecilik ve spordur.
Babasının eve getirdiği, Cumhuriyet, Son Posta,
Vakit ve İkdam gazetelerini okuduğu gibi, Samanpazarı
bayii Ali’den ödünç aldığı, bir gün sonra gelen İstanbul
gazetelerini de okumaktadır. Okul duvar gazetelerinin
değişmez kalemi olan Abdullah Uraz’a arkadaşları da
“Filozof” adını takmıştır.
Lisede Gençlerbirliği ikinci takımında da futbol oynar.
Bu dönemde iki ilgi alanını birleştirerek, “Gençlerbirliği”
adlı bir de dergi çıkarır. Gazeteciliğe artan ilgisi ile
Abdullah Uraz, bir iki denemesinden sonra, 1951 yılında
Zafer Gazetesi’nde çalışmaya başlar.
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Gazeteciler Cemiyeti
Mesleğe Giriş
Türkiye büyük bir değişim içindedir,
ülkede Demokrat Parti rüzgârı esmektedir ve
Abdullah Uraz da partinin yayın organı Zafer
Gazetesi’ndedir. Gazete ile ihtilafa düştüğü
bir dönemde ayrılır, Ankara’ da çeşitli esnaf
birliklerinin gazetelerini çıkarır. Kısa süreli bu
ayrılıktan sonra parlamento muhabiri olarak
yuvaya, Zafer Gazetesi’ne döner. Uraz, o dönemi
şöyle anlatıyor:
“Çok Partili siyasi hayatımızda, Başkent’te
1949 yılında Zafer çıkmaya başladı. 1950
yılında da Millet Partisi destekli Kudret - Kuvvet
gazeteleri çıktı. Zafer, Denizciler Caddesi’ndeydi,
parti genel merkezi de Kızılay’da. 1953 yılında
Rüzgârlı Sokak’taki bina yapıldı, bir çatı altında
toplandık. Zafer’in bir de kardeş yayını vardı; o
da İstanbul’da çıkan Havadis Gazetesi.
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Gazete yazı işleri müdürü Fatin Fuat,
başyazar da Mümtaz Faik Fenik idi. Adviye
Fenik, Ragıp Akyavaş, Muhip Dranas, yazarlardı.
Müstear isimle yazanlardan birisi de Necip Fazıl
Kısakürek’ti. Turgay Üçöz, Atilla Onuk ile birlikte
muhabirlerdik.

Parti organı olması nedeniyle her şey
yazılamazdı. O günlerde İran’da yaşanan olaylar
üzerine, ‘Şah Mat Oldu’ diye yazan Mümtaz Faik
bir süre dinlendirilmişti!
İhtilal sonrasında tutuklu olan Celal Bayar
tahliye olmuştu, Çiftehavuzlar’da oturuyordu.
Yalova’da
yazlıktayım,
çağırttı,
hemen
geldim. İran yine karışmıştı, bana bu gidişin
iyi olmadığını, ülkede kırktan fazla mezhep
bulunduğunu, bu karmaşanın Türkiye’nin
aleyhine sonuçlar doğuracağını söyledi ve
bazı notlar vererek bunları yazmamı, ayrıca
İran’ın İstanbul Başkonsolosu’nu aramamı ve
Şah’a mesajı göndermek istediğini söylememi
istedi. Görüşmeyi sağladım, konuyu köşemde
yazdım, Başbakan Demirel ve Dışişleri Bakanı
Çağlayangil ile de bu bilgileri paylaştım, yıllar
sonraki duruma bakın…”
27 Mayıs Askeri Hareketi ile Demokrat
Parti’nin yayın organları kapatılır ve mallarına
el konur, çalışanlar işsiz kalır. 1952 yılında
üye olduğu Gazeteciler Cemiyeti’nden ihraç
edilmeleri konusunda da Uraz, “Biz, yedi arkadaşı
Demokrat Partili diye üyelikten attılar, iki yıl

ABDULLAH URAZ
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sonra şartlar değişti bizi üye yapmak zorunda
kaldılar ama bunu yapan meslektaşlarımızın
davranışları yakışıksızdı” diyor.
Büyük Zafer
İhtilal sonrasındaki dönemde, mahkeme
kararı ile Demokrat Parti’nin her iki gazetesini
de yönetmek üzere bir heyet atanır. Abdullah
Uraz da bu heyette görev alır ve İstanbul’daki
Havadis Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni
olur. Gazetelerin başarısızlığı ve Büyük Zafer’in
doğuşunun öyküsü de şöyle,
“Sistem işlemedi, gazeteler zora girdi. Ben,
Turgay Üçöz ve birkaç kişi ile Haftalık Zafer’i
çıkardık. Para yok, altı ay kadar dayanabildik
ve Büyük Zafer’e giriştim. Demokrat Partili
ailelerden para topladım, bizden olmadığı
halde Vedat Refiioğlu da vardı aramızda, şirket
kurduk ve Büyük Zafer’i çıkarmaya başladık.

Gazeteciden patron olmuyor, bir süre devam
ettik, Turhan Dilligil ile Muammer Kıraner gazete
çıkarmak için çalışıyorlarmış, onlara devrettik.
İstanbul’da Cemil Sait Barlas’ın Son
Havadis Gazetesi vardı, onu Kemal Pekün aldı,
ben de Ankara temsilcisi oldum. Orhan Seyfi
Orhon, Tekin Erer, Cihat Baban, Peyami Safa gibi
yazarlarımızla birlikte yıllarca burada mücadele
ettik, Pekün, varlıklıydı, çok para harcadı, o
da dayanamadı ve sonunda Mustafa Özkan’a
devretti. Beni Son Havadis Gazetesi’ne ortak
sanırlar, değildim ama her şeyinde vardım,
hatta Mustafa Özkan’a satışını da ben sağladım.
Özkan bir süre götürdü, Aydın Doğan’ı da yanına
aldı, yine yürümedi, 1994 yılında Son Havadis
Gazetesi, Hürriyet binasında Aydın Doğan’ın
odasında kapatılırken de oradaydım.”
Abdullah Uraz daha sonra çeşitli yayın
organlarından gelen teklifler için fikrini sorduğu

Gazeteciler Cemiyeti
Süleyman Demirel’den aldığı “Sen markasın,
hiçbir yerde çalışamazsın” sözlerine uyar,
kırk yıllık gazeteciliğini sonlandırır ve 1994
yılında köşesine çekilir. Uraz, muhabirlikten
başlayarak genel yayın yönetmenliğine kadar
uzanan gazeteciliğini sonlandırma kararını da
“Markayı bozmadık, emekli olduk” sözleriyle
özetliyor.
Anılara Yolculuk
Abdullah Uraz’ın ihtilal sonrasından
anımsadığı iki anısı da şöyle:
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“Demokrat Partililerin tutuklu olduğu
Kayseri Cezaevi’ni her hafta ziyarete
gidiyordum, o zaman MAS otobüsleri vardı,
patronları bana bilet konusunda destek
oluyorlardı. Ankara Valisi ve Belediye Başkanı
olan Kemal Aygün, bir ziyaretimde ‘Ethem
Yetkiner ile Ankara Numune Hastanesine
sevk edildik, ‘önümüzdeki hafta götürecekler’
dedi. Hemen bir plan yaptık, Turgay Üçöz’ün
arabasında götürmek için izin aldık ve yola
çıktık. Yanımızda bir de jandarma var. Ailelerini
de bizim eve çağırdık ama kimsenin haberi
yok. Tam bizim evin önünden geçerken lastik
patladı! Biz tamiratı yaparken ‘siz içeride
bekleyin, zaten hastasınız’ dedik, jandarma
huzursuz oldu ama yapabileceği bir şey
yoktu, iki tutukluyu gözyaşları içinde aileleri
ile buluşturduk, daha sonra da Numune
Hastanesi’ne teslim ettik.”
Bilinen İhtilal!
27 Mayıs’tan sonra silahlı kuvvetlerde
çalkantı bitmez, bazı komutanlar hâlâ ihtilal
peşindedir. Bunlar içinde Harp Okulu Komutanı
Albay Talat Aydemir de vardır ve girişimleri
olur, Abdullah Uraz anlatıyor:
“Daha sonra politikaya giren, bakanlık da
yapan, o günkü genç muhabirimiz Barlas Küntay,
benimle yaptığı özel görüşmede, ‘Aydemir beni

çağırdı, kimseye söylemeyeceğime yemin
ettirdi ve ihtilal yapacağını açıkladı’ dedi.
Ben de ‘Yapamaz, sana bunu söylediyse kim
bilir kimlere neler söylemiştir’ dedim ama bir
taraftan da araştırdım. Bir yetkili, böyle bir
girişimden haberleri olduğunu, hatta bizim
muhabirle yaptığı görüşmeyi de bildiklerini
söyleyince rahatladım.
Eskiden radyo evine giren komutan ihtilal
yapardı… On beş gün kadar geçti, bir gece
ortalık karıştı, altından bu isim çıkınca eşime
‘Bunu biliyoruz, ben yatıyorum’ dedim, şaşırdı
ve ben gittim yattım, ihtilal sehpada bitti.”
Gençlerbirliği
Abdullar Uraz’ın Gençlerbirliği ile ilgili anısı
da şöyle,
“Ankara takımlarının arkasında devlet
desteği vardı. Ankaragücü, MKE’ye, Demirspor,
demiryollarına; Harbiye, Muhafızgücü orduya
dayanmıştı. Gençlerbirliği Ankaralınındı ve
aidatla yaşıyordu, oyuncularının büyük bölümü

ABDULLAH URAZ

de üniversite öğrencisi idi, Başbakan Recep
Peker’in oğlu Fazıl da kalecimizdi.
Kulüp kirada idi, ben bir dergi çıkardım
ama ayakta kalabilmek için başka şeylere de
ihtiyaç vardı. Önce kiradan kurtulalım dedik,
yönetimde olmadığım halde beni de aralarına
aldılar ve beş kişi Vehbi Koç’a gittik. ‘Maltepe’de
bir öğrenci yurdu yaptırıyorum, size orada yer
vereyim’ diyerek, Gençlerbirliği’ne yıllarca
süren, çok büyük bir destek sağladı.
Kulübün bir özelliği de Futbol Federasyonu
Başkanı çıkarmasıdır. Hasan Polat, Halim
Çorbalı, Orhan Şeref Apak, İbrahim İskeçeli,
kulüp başkanlığından federasyon başkanlığına
geçmiştir. Allah, İlhan Cavcav’dan razı olsun,
Ankaralı futbolseverler şimdi, onun sayesinde
ligin diğer takımlarını da izleme fırsatı buluyor.”
Güneş Doğuyor
Abdullah Uraz’ın yanında, mesleğe giren
birçok gazeteci var. Nazmi Bilgin, Güray Soysal
ve Seva Ülman bunlardan bazıları… Uraz, Nazmi
Bilgin için şunları söylüyor,

“Babası, Basından Sorumlu Devlet Bakanı
Turhan Bilgin, meslektaşımız ve iyi dostumuz.
Bir gün ‘Yarın, sabah kahvesine sana geleceğim’
dedi, buyur ettim. Bu tür görüşmelerimiz de
iyi haberler çıkardı, sohbet sona erdi, artık
haber bekliyorum, ‘Oğlum da bana çekmiş,
gazeteci olmak istiyor’ dedi. ‘Hayhay’ dedik,
Nazmi geldi, kısa sürede intibak etti, başarılı
bir gazeteci oldu, yıllardır Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı da yürütüyor. Yine iyi bir haber
çıktı yani merhum Turhan Bilgin’den…
Daha sonraki yıllarda, Bilgin ailesi bir
ekonomi gazetesi çıkarıyordu, bunu siyasiye
çevireceklerdi, yanlarında olmamı istediler.
Benim de gazete ile ihtilaflı olduğum bir
dönemdi, Turhan Aytul vardı, Yalçın Uraz vardı,
ben de katıldım. İsim aranıyordu gazeteye,
‘Güneş olsun’ dedim, ‘Gazete de her gün
yeniden doğsun.’ Kaç yıl geçti, hâlâ devam
ediyor o isim. Bir kaç ay Ankara’da çıktı, sonra
İstanbul’a gitti, ben de Son Havadis’e geri
döndüm.”
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Abdullah Uraz, evliliğini de şöyle anlatıyor:
“Demokrat Parti’de Adil Ünlü isminde
kendisini siyasete adamış bir ağabeyimiz

bile evlendi, senin de evlenmen lazım’ diye
tutturdu. Benim aklımda evlilik olmadığı gibi,
iki ay önce de ağabeyim evlendi, imkân da yok.
Oradan Belediye Reisi Atıf Benderlioğlu’nu
ziyarete gittik, lafı orada da açtı, o da ‘Hemen
gidip isteyelim’ dedi. İyi tanıdığım Kuyumcular
Odası Başkanı Ahmet Demirkol’un kızını
önerdiler, tanıştık, olur mu olmaz mı derken,
26 Haziran 1953 yılında Nazmiye Hanım’la
evlendik. Oğlumuz Cengiz ve kızımız Sevinç
oldu, bir de Ahu isminde torunumuz var.”
Abdullah Uraz günümüz basınını da şöyle
değerlendiriyor,
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vardı, bir gün evlendi, nikâhına gittik. Çıkışta
arkadaşım Selahattin Süer, ‘Bak Adil Abi

“Gazeteler eskiden babadan oğula geçerdi,
hepsi gazeteciydiler ve patronlar başyazar
olarak görüşlerini okuyucuya aktarırlardı,
Simavi, Karacan, Nadi gibi... Yıllar önce Akşam
Gazetesi’nin iş adamı Malik Yolaç’a satılması
ile sermaye basının arkasına geldi ve inişe
geçiş başladı. Basın bu gün, güvenini kaybetti,
vatandaş neye inanacağına şaşırıyor, kötü
durumda...”

ALİ ABALI

BU SÖYLEŞİ, 25 MAYIS 2018 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ALİ ABALI İLE 2010
YILINDA CUMHURİYET GAZETESİ
ANKARA BÜROSU’NDAKİ ODASINDA
YAPILMIŞTIR.

ALİ ABALI

“BENİM İÇİN
GAZETECİLİK,
MUHABİRLİKTİR”

Köyde doğdu, ilkokulu burada
bitirdi, eğitimini parasız yatılı
sürdürdü, lisanslı futbolcu oldu ama
malzemesizlikten pek oynayamadı,
spor yazarı olunca bütün dallarda
hakem kursuna giderek önce tekniğini
öğrendi, Ankara’da Spor Yazarları
Derneği’ni dört arkadaşı ile kurdu,
gazetede idari temsilci oldu fakat
spor yazarlığını bırakmadı, bir dönem
de yurt dışı görevlerde bulundu,
mesleğe başladığı aile yuvası sayılan
Cumhuriyet Gazetesi’ne yıllar sonra
tekrar dönen Ali Abalı ile geçmişe bir
yolculuk yaptık.

F

ethiye’nin Seyitler adlı Yörük köyünde, 1930
yılında dünyaya geldi Ali Abalı. Bugün bile yolu
ve alt yapısı olmayan köyde, yazları iki gün süren
yolculukla deve ve katır sırtlarında Seki Yaylası’na
çıktı, kışları da köy okulunda eğitim aldı. Fethiye’de o
yıl açılan ortaokula kaydoldu ve üç yılı iftihara geçerek 17
tamamladı. Gazetecilik mesleği, bu dönemde duvar
gazetesi çıkartarak başladı ama Cumhuriyet Gazetesi’ne
olan tutkusunun ayrı bir öyküsü var, Ali Abalı anlatıyor,
“Dedemin küçük kardeşi Yunus Nadi Bey’dir. Onlar
Abalıoğlu soyadını almış; biz de Abalıyı… Kardeşler hep
kendilerine göre soyad almışlar ama kök aynı, ‘Abalı…’
Orta Asya’dan göç eden boylardanız. Okuma yazma
öğrendiğim günden beri Cumhuriyet Gazetesi okurum,
bize posta ile gelirdi, bir hafta gecikse de gelirdi.
Ortaokulda çıkardığımız duvar gazetesine de tabiî ki
Cumhuriyet önemli bir kaynak oluyordu. Yurtta, dünyada
olup bitenleri oradan alıp yazıyorduk. Ortaokulda ben
Galatasaray Lisesi’ni kafama koydum. Üç yılda iftihara
geçerek mezun oldum. Galatasaray Lisesi’ne de başvuru
yaptım fakat cevap alamadım, mezuniyet dereceme göre
Maliye Lisesi beni parasız yatılı alıyordu, oraya kaydoldum.
Galatasaray’a kabul edildiğimi üç ay sonra öğrendim ama
hiçbir şey elde edemedim.”
Dönemin güç koşulları altında Ankara’dan aldığı
parasız yatılı teklife ‘Evet’ diyerek yola çıkışını da şöyle
anlatıyor Ali Abalı:

Gazeteciler Cemiyeti

Tahta Bavul
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“Yıl 1945, beni bir kamyona bindirdiler,
Elmalı, oradan Antalya, otobüsle Burdur
ve trenle Ankara… Elimde bir tahta bavul,
sürüye sürüye Kızılay’daki Maliye Lisesi’ne
geldim. Mal müdürü veya vergi dairesi müdürü
olacağım. Okul başarıyla sürüyor, 1948 yılında,
öğretmenimiz Fevzi Magat, oğlu Rahmi ile
beni Gençlerbirliği’ne kaydettirdi, lisansımız da
çıktı, futbolcuyuz. O zaman malzeme sıkıntısı
var, örneğin benim ayakkabım yok! Stadın
altında bütün kulüplerin odası var, ayakkabılar
maçtan sonra temizlenir ve askıya asılırdı.
Benim oynayabilmem için, Halim Çorbalı’nın
oynamaması gerekiyor çünkü aynı numara
giyiyoruz ayakkabı tek… Çorbalı, çok iyi top
oynardı, şimdi oynayacaktı, çok milyon dolara
transfer olurdu. Antrenman yapmadan sahaya
çıkar, takımı sürükler götürürdü. Ondan korner
atmayı öğrenmek için İstanbul’dan gelenleri
biliyorum…

Üç yıl eğitim aldım ve 1949 yılında okul
yine derece ile bitti, atamaya geldi sıra.
Gerede ve Tatvan var, lojmanlı yer arıyorum
fakat beni İstanbul’a özel kura ile yolladılar.
Önce hoşlanmadım ama sonra bu atama benim
yaşantımı değiştirdi. Hem İktisat Fakültesi’ne
devam etmemi sağladı hem de Cumhuriyet
Gazetesi’nde gece muhabirliği yapmamı.
Gazeteyi, Doğan ve Nadir Nadi Kardeşler
yönetiyor, anneleri Nazime Hanım da yönetim
kurulu başkanı…
Gece çalışmamın yanı sıra, gündüzleri spor
muhabirliği de yapıyorum, çok şey öğrendiğim
şefim Erdoğan Arıpınar’ı şükranla anarım her
zaman.
Gazete binasında ufak bir yerde yatıyorum.
Sultanahmet’te VMC adlı bir Amerikan Spor
Kulübü vardı, adı ne anlama gelir bilmiyorum
ama oraya üye oldum. Geceleri de açık, en
önemlisi her zaman sıcak duş var. Hem banyo
ihtiyacımı sağladım hem de her tür sporla içli
dışlı oldum.”
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Ali Abalı büyük bir rastlantı ile askerliğini
de İstanbul’da yapması ile gazetecilik
mesleğinde ilerler. Memuriyetinde, 1955
yılında Ankara’ya atanması da hayatına yeni
bir kapı açar. Bu atanma, gazete yönetiminin
de beğendiği bir şeydir. İstanbul gazeteleri
başkentte büro açmaya başlamıştır ve aileden
birisinin burada, işin başında olmasında yarar
vardır. Mecburi hizmetinin bitimine birkaç
ay kalan Ali Abalı, aynı zamanda da İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi’nin son sınıf
öğrencisi olarak Ankara’ya gelir. İstanbul’a
sınavlara giderek mezun olur, mecburi
hizmet süresi dolunca da memurluktan istifa
eder. Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara İdari
Temsilcisi ve spor yazarı olarak işe başlar, artık
tek işte çalışmaktadır, Abalı şöyle anlatıyor:
“Memurluk
ve
gece
muhabirliğini
yürüttüm uzun zaman, ardından askerlikle
gece muhabirliği sürdü. Bir de Cağaloğlu’da bir
apartmanı olan yaşlı karı koca doktorun da ‘vekil
harcıyım’ (işlerini yürüten) orada kalıyorum ve
binayı ben kiraya veriyorum. Ufak bir daireyi
Bursalı öğrenci iki kız kardeşe kiraya verdim,
üstelik de aynı okuldayız. Bir gün babamdan

bir haber aldım ki, beni memleketten birisiyle
evlendirecek. Görevle İstanbul dışındayım,
gazetenin idare müdürü de Ömer Abalı, onu
telefonla aradım, ‘Bana kiracı kızı isteyin’
dedim ve Hasene ile evlendim. Oğlumuz Bülent
1962 yılında doğdu, şimdi Amerika’da, Kıbrıslı
Emine kızımızla evli ve Selin ile Elif adında da
iki torunumuz var.
Ankara’ya yeni evli olarak geldim, Cihat
Baban’ın Bestekâr Sokak’taki evinde 130 liraya
kiracıyım, daha eşimin atanması yapılamadığı
için bazı tüccarların defterini tutarak bütçeyi
denklemeye çalışıyorum.”
Önce Hakemlik
Ali Abalı lisanslı futbolcu olmuş ama spor
gazeteciliği yapmaya karar verdikten sonra
öğrenmek amacıyla önce hakem kurslarına
gitmiş, sonra yazmaya başlamış. Bölge Müdürü
Ziya Ozan’ın yönlendirmesi ile ilk olarak futbol
hakemi kursuna katılmış ardından da; boks,
basketbol, güreş ve masa tenisi… Futbolda
hiç maç yönetmemiş ama unutamadığı boks
müsabakası şöyle:
“Federasyon Başkanı Dr. Hakkı Yücesoy
beni bir müsabakaya yardımcı hakem verdi.
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Atatürk Spor Salonu’nun olduğu yerde
barakalar vardı, ring kurulurdu. Kara Gücü ile bir
takımın maçı var. İriyarı bir askeri getirmişler
ama çocuk gard almayı bilmiyor, öbürü de
vuruyor… Benim köşede askeri sıkıştırdı,
dövüyor da dövüyor, ben kâğıdı kalemi atıp
‘Vurma ‘diye bağırarak salonu terk ettim.
Tenis ve masa tenisi tek bir federasyondu,
başkanı da Garo Akbal idi, kurslara katılarak
masa tenisi hakemi de olmuştum zaten. İleriki
yıllarda, Ankara ile İstanbul sporcuları arasında
kurallar konusunda bir farklı yorum durumu
oldu, Genel Müdür Ulvi Yenal’ın emri ile iki
grubu bir araya getirdim, sorunu çözdüm. Masa
tenisinin ayrı bir federasyon olma zamanı da
gelmişti, 1965 yılında bu görev bana verildi,
federasyonu kurdum ve ilk başkanlığını
yaptım.”
Spor Yazarları Derneği
Ankara basınında spor haberlerinin daha
fazla yer almaya başlaması, gazetelerde bu
birimin oluşması ile spor yazarlarının bir çatı
altında toplanma fikrini doğurmuş. 1956
yılında, Ali Abalı, Cemal Saltık, İlhami Tansel,
Ercüment Kahyaoğlu ve Sabahattin Lâdikli,

Ankara Spor Yazarları Derneği’nin kurucuları
olarak basın tarihine geçmiş.
Cumhuriyet Gazetesi’nde yirmi yıl
çalıştıktan sonra kendi deyimiyle “Bir post
kavgasına taraf olması” ile aile yuvasından bir
kopma yaşamış, Ali Abalı anlatıyor:
“Eşim daha sonra öğretmen oldu, ben
gazetede hem idari temsilci, hem spor
yazarıyım hem de Adalet Partisi’ne bakıyorum,
yine birkaç iş yani… Eşime bir yurt dışı görevi
çıktı, bir yıllığına Londra’da bilgi görgü artırması
için bir fırsat, gideceğiz. Gazete yönetimine
durumu anlattım, bana da muhabirlik verildi.
Her şey istediğimiz gibi fakat bu arada büroda
bir post kavgası oldu, temsilci Ecvet Güresin
birisini işten atmak istiyor, ben de karşı tarafı
tuttum. Bu olay büyüdü, İstanbul’dan bana
‘Londra görevini iptal ederiz’ şeklinde bir
tehdit geldi, ben de istifa ettim ve yirmi yıllık
evim ve aile ocağımdan koptum. Beni işe Nadir
Nadi almıştı, Doğan Nadi pek sıcak bakmazdı…
Biz kalktık, 1968 yılında Londra’ya gittik.
Eşimin görev süresi içinde rahatsızlandım
hastanede yatıyorum, Süleyman Demirel’e
söylemişler, beni buraya basın müşaviri
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atadılar, eşim döndü benim tedavim sürdüğü
için hem de yeni görevim nedeniyle kaldım. Bir
süre sonra da beni Londra Turizm Müşavirliği’ne
atadılar. Toplam bir buçuk yıl benim, bir yıl da
eşimin görev süresi olarak Londra’da kaldım,
burada Anadolu Ajansı ve Milliyet Gazetesi’nin
de muhabirliğini yaptım.
Dönüş için Milliyet Gazetesi ile anlaşmaya
varmıştık fakat konuştuğumuz olmadı, bana
sadece sporun Ankara yönetimi kaldı. Bu arada
Turizm Bakanlığı’nda, Basın Parlamento ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne atandım, binaları
da yakındı, gazete ve bakanlık görevini
birlikte götürdüm ve 12 Mart muhtırası ile
bakanlıktan istifa ettim. Ardından Milliyet’ten
de ayrıldım. Yeni Asır Gazetesi’nin Ankara
Temsilcisi olarak çalışmaya başladım, bu da on
yıldan fazla sürdü. Engür Türer, Mithat Sirmen,
Naci Yatıkkaya, Besim Güçtenkorkmaz vardı
kadroda. Babasının bürosu karşı daire olmasına
rağmen, Murat Bardakçı da bizim büroya sık
gelirdi, o yaşında da kendisini yetiştirmiş,
bilgili genç bir gazeteci idi biz ondan çeşitli
konularda bilgi alırdık…”
Yeni Asır, ardından çıkmaya başlayan
Sabah ve Bugün gazetelerinin bir süre

temsilciliğini yapan Ali Abalı, fikri sorulmadan
işe eleman alınması ile başlayan gerginlik
sonucu buradan emekli olur. Abalı “Emekli
oldum, köye gidip oturayım, dedim olmadı,
kahve bilmem oyun bilmem. Amerika’ya
oğlumun yanına gittim, zona oldum. Sabah
Gazetesi’nden ayrılan Çetin Gürel’in çıkarttığı
Gözlem Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi oldum
on yıl kadar… 2000 yılında artık çalışmayacağım
derken Cumhuriyet Gazetesi’nden aldığım
teklif ile yuvaya tekrar döndüm, on senedir de
buradayım. ‘Atatürk ve Cumhurbaşkanları’ adlı
on bölümlük bir yazı dizim yayınlandı.
Meslek yaşamımda her gittiğim gazetede
spora yazdım, hâlâ spor muhabiriyim, benim
için gazetecilik muhabirliktir. Bugün, seksen
yaşımda, spor muhabiri olarak bir gazeteye
gidebilirim
yani,
muhabirlik
yaparsan,
gazeteciliğini sürdürürsün. Şu anda teyp
çantamda, aç bak, uzun zamandan beri genel
müdür ile görüşmemiştim, ondan geliyorum.”
Cemiyet Yönetiminde
Ankara’ya geldiği günlerde, Ecvet
Güresin’in başkanlığı döneminde Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görev alan Abalı,
ilk lokâl binasına geçişi şöyle anlatıyor:
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“Genç gazeteciyim, Ankara’da yeniyim,
beni yönetime aldılar. Öyle bir yerimiz yok,
Ecvet Ağabey’in bana teslim ettiği bir çanta
var, tüm evraklar onun içinde. Daha sonra
‘Pikniğin üstü’ diye bilinen yeri buldum ve
kiraladık, en merkezi yer… Kızılay’da, bulvar
üzeri, arkadaşlarla toplanabileceğimiz bir
lokâlimiz oldu, yıllarca orada kaldık.
Ankara Gazeteciler Cemiyeti deyince,
Beyhan Cenkçi’den söz etmemek mümkün
mü? Cemiyet binamız için daha sonra Beyhan
kardeşim yeni bir yer buldu; Gaziosmanpaşa’da
bahçe içinde bir villa… Çok geniş ve çeşitli
çiçekleri olan bir bahçesi vardı, ardından
şimdiki yeri de yine Beyhan kardeşim yaptı.
Beyhan Cenkçi ile meslekte tanıştım. O,
Ulus Gazetesi’nde, ben de Cumhuriyet’teyim,
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görüşürdük. Basın sitesinde de benim alt
kat komşumdu, iyi arkadaştık. Cenkçi, mert
bir adamdı, iyi bir teşkilatçıydı, iki büyük aşkı
vardı; cemiyet ve gazetecilik… Sanırım bu
yüzden evliliği uzun sürmedi.
Ben Ankara basınında, Ulus Gazetesi’nin
yazı işleri müdürü olan Nihat Subaşı’dan
çok yardım gördüm, nasihatler aldım, derya
adamdı. Haberde noktaya, virgüle müdahale
ederdi.”
Ali Abalı genç gazeteciler için, “Gazetecilik
son zamanlarda zorlaştı, haber yazdırmıyorlar
falan ama eli biraz kalem tutan da köşe yazmak
istiyor… Ben köşe yazarı da oldum, temsilci de
ama muhabirliği her şeyin önünde tutarım”
diyor ve ekliyor, “Gazetecilik güzel meslek ama
yapana, teşekkür ederim.”
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BU SÖYLEŞİ, 22 TEMMUZ 2011 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ALİ İHSAN GÖĞÜŞ İLE
2010 YILINDA İSTANBUL, ULUS- BASIN
SİTESİNDEKİ EVİNDE YAPILMIŞTIR.

ALİ İHSAN GÖĞÜŞ

“ MUCİZELER
KAYBOLMAZ,
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ DE
BİR MUCİZEDİR...”

Üç yaşında babasını kaybetti, çocukluğu
savaşlar sonrasında harabeye dönmüş
Gaziantep’te Şahin Bey hikâyeleri ile
yokluk ve yoksullukla geçti. “Kastel”
denilen sokak çeşmesinden su içti, yer
sofralarında yemek yedi, sadece okula
giderken ayakkabı giydi. Atatürk’e kente
gelişinde çiçek verdi, özel günlerde
şiirler okudu. Gazeteciliği ve politikayı
hedefledi, genç yaşında ikisi de oldu.
Her iki kimliği ile de hâkim huzuruna
çıktı, kiminde tecil edildi, kiminde hapis
yattı. Her iki kimliği ile de TBMM çatısı
altına girmeyi başardı. İlk Turizm ve
Tanıtma Bakanımız oldu, hayranlık
duyduğu İsmet İnönü ile birlikte, 1973
yılında CHP’den istifa ederek siyaseti
bıraktı, diğer kimliğine döndü, Radyo
TV Yüksek Kurulu’nda görev aldı. Basın
Kartları Komisyonu Şeref üyesi ve
Başkanı olan Ali İhsan Göğüş ile anılarını
tazeledik...

A

nadolu, belki de birçoğunun ilk kez duyduğu
Cumhuriyet coşkusu ile çalkalanırken, Gaziantep’te doğar Ali İhsan Göğüş. Annesinin babası
Sadık Dai’nin adını alan sokak ile babasının babası Mehmet Tahir’in lakabı olan Bozağa Sokak’ın kesiştiği yerdeki, Kethüdazade İbrahim Efendi konağında yaşayan ailenin üçüncü çocuğu olarak, 1923 yılında dünyaya
gözlerini açar. 1541 yılına kadar uzandığı bilinen bir soydan gelen ailede mutlu yaşam fazla sürmez, baba Hasan
Celal Bey genç yaşta yaşama veda eder. Ali İhsan Göğüş
henüz üç yaşındayken babasızdır, hatta küçük kız kardeşi
de babasının ölümünden üç ay sonra dünyaya gelir. (Bu
kız çocuğu, Malatya’ya Güzel ailesine gelin olur, oğluna
babasının adını verir ve o da Anap döneminde bakanlık
da yapan Hasan Celal Güzel’dir.) Bu acıyı atmaya çalışan
ailenin başına bu kez de ekonomik sıkıntı çöker. Dünyayı
sarsan ekonomik krizden de etkilenen ülkemizde zor günler yaşanmaktadır.
Ali İhsan Göğüş’ün, “Babamdan bize bir takım değerler kaldı, sadece bir kültür devraldık, maddi bir mirasımız
olmadı” dediği bu dönem, aynı zamanda hâlâ unutamadığı
yokluk içindeki çocukluk anıları ile dolu... Ekonomik sıkıntı
nedeniyle konak 1929 yılında satılır, kira dönemleri başlar ve sekiz ev değiştirirler. Savaşlar sonrasında yıkıntılarla dolu, sokakları kandille aydınlatılan, “kastel” denilen
sokak çeşmesinden su taşınan, yer sofrasında yemek ye-
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nen, trahom, sıtma ve tüberküloz salgınları yaşayan çocukluk dönemlerini Göğüş, “O olaylar
bende bir duygu yarattı, hiçbir şeyi satamam”
diyerek özetliyor ve şöyle konuşuyor:
Hiçbir şeyimiz yoktu, hayallerimiz vardı
“Babamla ilgili bir anım yok ama bu acıyı
annemiz bize hissettirmemeyi başardı, iyi bir
çocukluğumuz oldu. Öyle bir anne ki; babamın
ölümünden önce dışarı çıkmamış, erkekler yapardı alışverişi. Reyhanlı Beylerbeyi Mustafa
Paşa’nın torunu olan annem, kapalı kıyafeti ile
ilk defa et almaya gidiyor, kasap ‘Ne istiyorsun
hanım?’ diyor, sesini çıkartamıyor, avucundaki
parayı uzatıyor... Annem Ziya Paşa’nın ‘Terkip-i Bend’i ile ‘Tercih-i Bend’ini ezbere bilen,
kültürlü birisi, ama eve kapanmış!
Kethüdazade İbrahim Efendi konağı, Antep’in tuvaleti içinde olan ilk binası. Cumba-
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lı, salonları Kıbrıs mermeri olan özgün bir taş
yapı, bu satıldı. Annem, köyden gelen 250 lira
ile geçimimizi sağlıyordu, tutumlu olmak zorundaydık, okuldan gelince ayakkabılarımızı
çıkartır, oyuna öyle giderdik. Gaziantep’in kurtuluşunun ikinci yılı kutlaması nedeniyle Şehre
Küstü’de bir tören var, ben şiir okuyacağım,
zengin bir akraba çocuğunun kıyafeti alındı
bana...
Seksen yıl önce ağlayarak çıktığım o eve,
seksen yıl sonra yine ağlayarak girdim. Birçok
el değiştirmiş, en sonunda ücretini ben ödeyerek, evi Gaziantep Belediyesi üzerine kamulaştırdık ve annemin adına 2008 yılında, Emine
Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi’ni kurduk evimizde…”
Şahin Bey ve şehit destanları ile Sakarya
Savaşları ve Büyük Taarruz hikâyeleri arasın-
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da, “Kalpaklıların” kuşağı olarak büyür Ali İhsan
Göğüş. Gaziantep’de Halkevi’nin açılması ile
buraya gider ve ilk kitabı Pinokyo’yu da burada okur. Çocukluğunun her dönemi bir devrime
rastlayan, Medeni Kanun ve Soyadı Kanunu ile
Şapka Devrimi, Halkevleri gibi atılımlarla geçen
Göğüş, sosyal kromozomlarının böyle teşekkül
ettiğini vurgulayarak şöyle konuşuyor.
“Kurtuluş İlkokul’undan sonra ortaokulu
ve son sınıfa kadar da liseyi Gaziantep’te okudum. Lise son sınıfta, 1943 yılında İstanbul’a
Kabataş Erkek Lisesi’ne gittim. Son sınıflar fen
ve edebiyat olarak ayrılırdı, tabi ki edebiyatı
seçtim. O zaman olgunluk sınavı vardı. Sözlü
sınav Haydarpaşa Lisesi’nde olur, yazılı için sorular Ankara’dan gelir ve Galatasaray Lisesi’nde sınav yapılırdı. O yıl sınav soruları çalındı. İlk
sınavda elden ele dolaşan sorular geldiği için
herkes işi serdi, sonra soru değişti, biz Haziran’da üç kişi mezun olduk. O sınıfta kimler
yoktu ki, Demirci Mehmet Efe’nin oğlu Süleyman, Yakup Şevket Paşa’nın torunu Selim, Sedat Simavi’nin oğlu Haldun, daha sonra birlikte
milletvekilliği yaptığımız Mehmet Aytuğ...
Kabataş Lisesi’nde Nihat Sami Banarlı,
Hıfzı Tevfik Gönensay, Faruk Nafiz Çamlıbel
gibi hocalarımız vardı. Yatılıydım ve yokluk
günleriydi, her birimize 150 gram ekmek düşerdi ama yemek saati geldiğinde, Franz Von
Suppe’nin “Hafif Süvari Uvertürü” veya Bach’ın
“Tokata” sıyla yemekhaneye girerdik”...
Kabataş Lisesi’nden sonra, İstanbul’da kalabilmek için, öğrenci yurdunda yer vermeleri
nedeniyle Tıbbiye’ye girer. Bir yıl sonra tarih
sevgisi ağır basar ve 1945 yılında Edebiyat
Fakültesi Tarih bölümüne geçer. Yaz aylarında ailesinin yanına Gaziantep’e giden Ali İhsan
Göğüş, CHP ile de ilgilenmeye başlar. Lise öğretmeni Ali Elgin idaresinde çıkan partinin ya-

yın organı Güney Postası adlı gazetede 1947
yazında, yazı işleri müdürü ve başyazarı olarak
çalışır. Halen Doğan Holding’in Hukuk Müşaviri
olan arkadaşı Suat Ballar da DP’nin yayın organında çalışmaktadır. Gaziantep savunmasının
önemli isimlerinden Şahin Bey için bir anıt düşünülmektedir, köşe yazarı iki arkadaşın görüş
ayrılığı giderek sertleşir, Ali İhsan Göğüş daha
da sertleşir ki, kendisini hâkim karşısında bulur. Göğüş, “Suat çok iyi arkadaşım, birlikte izcilik yapmışız falan ama babası hâkimdi, üç aya
mahkûm oldum, tecil ettiler. Hâlâ görüşürüz ve
o günleri konuşur güleriz” sözleriyle ilk mahkûmiyetini anlatıyor.
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İsmet Paşa ile Tanışma
Edebiyat Fakültesi onun yaşamında
önemli değişiklikler yapacaktır. Yarım asırdan
fazla aynı yastığa baş koyduğu Nezahat Hanım’la da burada tanışır. Ayrıca, gazetecilik
ve politika deneyimlerini de yine bu dönemde
kazanır. Kapatılan Milli Türk Talebe Birliği’nin
yeniden kurulmasında görev alır, genel sekreteri olur.

Gazeteciler Cemiyeti
O günlerde fakülteler arası münazara modası vardır, İstanbul Edebiyat Fakültesi ile Ankara Fen Fakültesi karşılaşacaktır, Başkent’e
gidilir, ekip başı olarak Erdal İnönü tarafından
garda karşılanırlar. Jüride Bülent Nuri Esen ve
Halide Edip gibi isimler de yer alır. Edebiyatçılar kazanır, Erdal İnönü onları akşam yemeği
için “Karpiç”e götürür. Başarılı ekibi ertesi gün
de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, köşkte kabul
eder. Göğüş, 1947 yılında, İnönü ile tanışır, bu,
gerçek bir dostluğun tanışması olacaktır, yıllarca sürer. Ali İhsan Göğüş, ileri tarihlerde anılarını topladığı kitabına da “Hep İsmet Paşa’nın
Yanında” adını verecektir.
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Atatürk’ün ölüm haberi geldiğinde okulda
bayılan Ali İhsan Göğüş, kısa bir süre sonra İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi ile yine okulda sevinç çığlıkları atmıştır. Göğüş “Atatürk’ün
programını ancak İsmet Paşa sürdürebilirdi,
seçilmesine bu nedenle çok sevindim” dediği
devlet adamı ile karşı karşıya gelmiş ve hatta
bir süre de sohbet etmiştir.
Atatürk’e ve eserlerine hayrandır, sonuna kadar da bekçiliğini yapmaya söz vermiştir.
Cumhuriyet’i durgun akan bir suya benzeten
Ali İhsan Göğüş “Durgun akan su, önüne bir
mâni çıktığı zaman şelale olur” görüşünde...
Mucizelerin de kaybolmayacağına inanan Göğüş, “Türkiye Cumhuriyeti de bir mucizedir,
kaybolmayacak ve sonsuza kadar sürecektir”
diyor.
Gazetecilik Başlıyor
Basın tarihimizde ikinci defa Tan adıyla, Ali
Naci Karacan gazete çıkartır. 1949 yılında Ali
İhsan Göğüş de profesyonel gazeteciliğe burada başlar. Necdet Baytok’un yazı işleri müdürü
olduğu, Atıf Sakar, Kadri Kayabal, Halit Kıvanç
gibi güçlü kadroya genç gazetecinin girişinde
Bedii Faik’in önemli rolü vardır. Göğüş “Yurt-

tan ayrılmışım, yatacak yerim yok, gazetede
sabahlıyorum çoğu zaman. Bedii Faik, yokluk
içinde bir şeyler yapmaya çalıştığımı bildiği
için elimden tutan insandır. Dünya Gazetesi’ne
transferimde de önemli rol oynamıştır, Babıâli’de yer tutmama nedendir, ona minnettarım
her zaman” diyor.
Ali İhsan Göğüş daha üç aylık gazeteci iken
büyük bir transfer olayı yaşanır. DP Ankara’da
Zafer isminde güçlü bir gazete kurmuş ve Tan
Gazetesi’ndeki tüm kadroyu transfer etmiştir.
Ali Naci Karacan, Göğüş’e gazeteyi tek başına
çıkarmasını önerir. Göğüş, hayatını değiştiren
olayı şöyle anlatıyor:
“Kabul ettim ama daha üç aylık gazeteciyken bir gecede yazı işleri müdürü oluyorum.
Zorunlu bir kabul ediş ama bu olayın bana çok
önemli katkıları oldu. Sorumluluk almayı, yalnızlıkta mücadeleyi öğrendim. Babıâli hayatımda en büyük okulum oldu. Tan Gazetesi 14
Mayıs 1950 seçimleri öncesinde Milliyet adını
aldı, yirmi gün kadar yazı işleri müdürlüğüm
sürdü ve ben vatani göreve gittim.”
32’inci dönem koşulu topçu olarak yedek
subaylığını Ağrı’da yapan Ali İhsan Göğüş, yepyeni bir sivil hayata döner. Altı yıldır arkadaşlık
ettiği Nezahat Hanım’la 1951 yılında evlenir,
ayrıca CHP de artık muhalefet partisidir. Bir
süre Türk Haberler Ajansı’nda çalıştıktan sonra Falih Rıfkı Atay’ın Dünya Gazetesi’ne 1952
yılında yazı işleri müdürü olur, ta ki Menderes’e
bir soru soruncaya kadar. Göğüş anlatıyor:
“Falih Rıfkı’nın hayranıyım. Evlendiğimde
bir bavul dolusu makalesini yeni evime taşıdım, birlikte çalışmaktan da çok mutluyum. 3.
Menderes hükümeti, tüm bakanların istifası ile
yıkıldı, başbakan istifa etmedi, yenisini kurdu.
4’ üncü Hükümet Programı’nda da “Kamu İktisadi Teşekküllerinin Islahı, Toplantı ve Gösteri

ALİ İHSAN GÖĞÜŞ
Yürüyüşleri ve Basın Yasası’nda iyileştirilmeye
gidileceği falan yazılı. Ben de basın toplantısında bunları sordum... Menderes kızdı ama Falih Rıfkı da kızdı ve bana, ‘Benim bu suallerden
haberim yok’ dedi, istifa ettim.
1956’nın Aralık ayı idi, üç gün sonra Nadir
Nadi çağırdı, daha iyi bir ücretle ve Cumhuriyet
Gazetesi’ne yazı işleri müdürü olarak başladım,
Cevat Fehmi Başkut da genel yayın müdürü…”
Bu Sefer Tutuklanıyor
Gazetecilikteki başarısı kadar CHP içinde
de, tanınan bilinen birisidir artık Ali İhsan Göğüş. 1957 seçimleri öncesinde DP’ye sert muhalefet yapan Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı tutuklanır. Basın üzerinde baskı
vardır, İstanbul Basın Savcısı Hicabi Dinç, yazı
işleri müdürü Göğüş’ü arar ve ‘Bu haberi kullanırsan gazeteyi kapatırım’ der. Haberin çok gazetede çıkması ile kapatma yapılamayacağını
düşünen Ali İhsan Göğüş, yüksek tirajlı gazete
sahipleri ve genel yayın müdürlerini Cumhuriyet Gazetesi’nde toplantıya çağırır.
Burada alınan karar ile toplu hareket yapılacaktır. Ahmet Emin Yalman’ın Vatan gazetesi
dışında her gazete haberi kullanır ve hiç birisi
kapatılamaz. Ali İhsan Göğüş artık siyasete yönelmesi gerektiğini düşünmektedir, 1957 seçiminde CHP’den adaylığını da şöyle anlatıyor:
“Gaziantep Milletvekili, bakanlık da yapmış olan Cemil Sait Barlas geldi ve bana adaylık teklif etti, ‘Olur’ dedim. Fakat genel merkez
beni Şanlıurfa’dan gösteriyor. Ben memurluk
yapmak istemiyorum, bu işi uzun vadede düşünüyorum, Şanlıurfa bir dönem sonra beni
seçmeyebilir ama ben memleketimde olursam
daha uzun kalırım ve daha yararlı olurum dedim. Genel Merkez beni Gaziantep’ten gösterdi.

Urfa seçimi kazandı, onlar meclise girdi,
biz kaybettik, üstelik çıkan olaylar nedeniyle,
idam talebiyle tutuklu yargılandık. Önce Adana Cezaevi ardından da Yozgat’ta altı ay kaldık.
Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildik, bu
dava ihtilale kadar üç yıl sürdü, sonra düştü.
İstanbul’a geldim, Nadir Nadi’den izin isteyerek ayrıldım ve Orhan Birgit, Şahap Balcıoğlu
ve Orhan Ergüder ile birlikte Kim dergisini çıkartmaya başladık.”
Meclis’e Giriyor
27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında yeni
bir Anayasa hazırlamak üzere Kurucu Meclis
oluşturulur. İstanbul basınından; Kemal Zeki
Gençosman, Babür Ardahan, Ömer Sami Coşar ve Ali İhsan Göğüş gazeteciler arasından
seçimle belirlenir. Anayasa, halkoyuna sunulur ve kabul edilerek demokratikleşmeye geçilir, 1961 yılında genel seçimler yapılacaktır
ve Ali İhsan Göğüş de adaydır. Bu kez halkın
oyu ile TBMM çatısı altına bir daha girer, önce
CHP grup sözcüsü olur, iki yıl sonra da İnönü
başkanlığında kurulan hükümette ilk Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı’na getirilir, yeni kurulan
TRT o zaman bu bakanlığa bağlıdır.
Üç dönem CHP milletvekili olarak mecliste kalır, 1973 yılında İsmet Paşa ile siyaseti
bırakır ve diğer kimliğine, gazeteciliğe geçer.
Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nda görev
alır, Basın Kartları Komisyonu’nun başkanlığını
üstlenir.
Öğüt
Yarım asırdan fazla gazeteciliğin ve siyasetin içinde olan Ali İhsan Göğüş’den gençler
için öğüt istedik, o da şunları söyledi: “İnançlarınızın, kanaatlerinizin dışında hiçbir şeye
hizmet etmeyin. Ne pahasına olursa olsun,
hizmet etmeyin. Ben Dünya Gazetesi’nden ay-
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rıldığımda cebimde beş kuruş yoktu, o zaman
212 Sayılı Yasa da yoktu. Hasan Pulur benim
için, ‘Bizler için Göğüş bir bayraktı’ görüşünü
birçok yazısına koydu…”
İstanbul günlerinden beri Ankara basını ile
yakın dostluk kurduğunu, Başkentteki günlerinde de bunu pekiştirdiğini söyleyen Ali İhsan
Göğüş, Beyhan Cenkçi için de şöyle konuşuyor,
“Ünlü siyasetçi Kemal Satır’ı Ağabey bilir,
o da onu kardeşi kadar severdi. Satır o dönem
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bir bankanın yönetim kurulu başkanı, Cemiyet’in binasını da o bankadan aldık ve Cemiyetin yüklü miktardaki parası da orada duruyor.
Bir gün Beyhan geldi ve ‘Ben bu parayı çekeceğim’ dedi. ‘Yapma, Satır’ı zor durumda bırakırsın, ona yapamazsın’ falan dedim, dinlemedi ve
tek bir şey söyledi, ‘Cemiyet’in parası bu, daha
iyi şartlarda değerlendirmem gerek…” Cemiyet
her şeyiydi, nur içinde yatsın.”

ALTAN ÖYMEN

BU SÖYLEŞİ 2011 YILINDA ANKARA
HİLTON OTELİ’NDE YAPILMIŞTIR.

ALTAN ÖYMEN

“SİYASETE
KATILARAK
OLUMSUZLUĞU
DÜZELTEBİLİR
SİNİZ?”

Adı Alfabe kahramanına verildi,
öğrencilik yıllarında okumaya ve
yazmaya ilgi duyuyordu, kaymakam
olacaktı ama öğrencilikte girdiği
gazetecilik mesleğinde kaldı. Siyaset
ve gazeteciliği birlikte yürüttü, askeri
engellerde her ikisini de yapamadığı
zamanlar oldu ama iki mesleğinde de
en üst makama kadar çıktı, milletvekili
oldu, bakanlık yaptı, CHP Genel
Başkanı seçildi, başyazarlık yaptı,
gazeteler yönetti, ANKA Ajansı kurdu,
kitaplar yazdı. Meslekte altmış yılını
dolduran Altan Öymen ile geçmişe
uzandık.

T

rabzonlu Ceza Hâkimi Mehmet Raşit Bey’in oğlu
Hıfzırrahman Raşit,1900 yılında dünyaya gelir.
Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918 yılında,
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nu dereceyle
bitirir ve eğitim için Almanya’ya gönderilir. 1919 yılı
sonlarında yurda döner ve öğretmenlik yapmaya başlar.
Kastamonu ve Samsun illerindeki görevlerinden sonra
memleketi Trabzon’a atanır. Öğretmenliğinin yanı sıra,
eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kendi
imkânları ile çıkardığı, “Yeni Mektep” adlı dergi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal’in de
dikkatini çekmiş ve bir mektupla da onu kutlamıştır.
Memleketi Trabzon’daki görevi sırasında, 1921 yılında
bugünkü Trabzonspor’un temeli sayılan İdman Ocağı’nı
beş arkadaşı ile kurar ve gittiği yeni görev yeri İstanbul’da
ise yaşamı değişecektir. Hıfzırrahman Raşit Bey, İstanbul
Kız Öğretmen Okulu’nda, Bolu eşrafından Agâh Beyin
kızı Nezaket Hanım’ı tanır ve evlenirler. Çiftin ilk çocuğu
Altan Öymen, 20 Haziran 1932’de İstanbul’da doğar
ve iki yaşında ömrünün büyük bölümünü geçireceği,
gazetecilikte ve siyasette adını duyuracağı Ankara’ya
gelir. Altan Öymen anlatıyor:
“Annem ve babam cumhuriyetin ilk eğitim kadrosu
elemanları olarak Başkente geliyor, ben iki yaşımdayım.
Babam önce Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, sonra da Milli
Eğitim Bakanlığı’nda çalışıyor. Dil devrimi dönemi, adlar
ve soyadların Türkçe olmasına dikkat ediliyor, babam
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da dil devrimine tam destek verdiği için ‘fikir
adamı’ anlamına geldiğini savunduğu Öymen’i
soyad olarak alıyor. Bana da o günlerde pek
bilinmeyen Altan ismini koyuyor. Altan, iki dağ
arasından doğan ‘tan’ anlamına geliyor, rengi
de, al. Örsan da, ‘Örshan’dan geliyor, eski Türk
isimlerinden, ‘h’ zaman içinde düşmüş. Kız
kardeşimin ismi de ‘Gülden’ hâlâ kullanılıyor.
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Mesleki yayınlar çıkaran babamın o
yıllarda hazırladığı alfabe kitabı, tüm okullarda
tek tip ders kitabı olarak kabul ediliyor. Bu
kitabın erkek çocuk kahramanının adı ‘Altan’.
On yıl çocuklar benim adımla, okuma yazma
öğrendiler yani… Şehrin merkezi o zaman Ulus,
ahşap bir evde oturduğumuzu hatırlıyorum.
Daha sonra Posta Caddesi’nde bir apartmanda
oturduk, kardeşim Örsan burada doğdu, ben
ilkokula burada, Devrim İlkokulu’nda başladım.
Ardından, Yenişehir’de bir apartmana taşındık,
Mimar Kemal İlkokulu’na devam ettim,
ardından da 1949 yılında Atatürk Lisesi’nden
mezun oldum.
Çocukluğumdan beri zaten okumaya
meraklıydım. Bir kısmı çeviri, otuzdan fazla
kitabı olan babam o yıllarda Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ‘İlköğretim’ dergisini çıkarıyordu,
tüm çalışmalar evde, önümüzde yapılırdı. Ben,
ortaokuldayken üç kardeş, okuması beş kuruş
olan ‘Öymen Kardeş’ diye dergi çıkarırdık
evde… Lise yıllarımda da okulda ‘Atayolu’ isimli
duvar gazetesini çıkartmıştım.
Ama ben kaymakam olacaktım, bu nedenle
de Mülkiye’ye kaydoldum. Arkadaşım Ressam
Ömer Uluç, Mülkiye öğrenciliği sırasında bana
gazetecilik yapmamı öneriyordu, bu iyi bir fikir
gibi geldi, başvuru yaptım. Çalışacağım gazete
tabii ki Ulus’tu. Babam CHP Milletvekilliği
yapmıştı, herkesi tanıyordu, üstelik bana da
yakındı ama kendim gittim, iş istedim. Beni
biraz oyaladılar, uzun bekleyişten sonra Ulus

Gazetesi’nde, 12 Aralık 1950 günü çalışmaya
başlayabildim.
İstihbarat şefi İlhan Paniç’in bazı metotları
vardı. ‘Al bunu yaz’ der, yazarsın, ‘Olmamış
yeniden yaz’ der, neden olmadığını söylemez…
İnsanın kendi yanlışını bulmasını sağlayan can
sıkıcı bir iş ama bana katkıları oldu, İlhan Bey’i
şükranla anarım.”
Hareketli Günler
Çok partili siyasi hayat iç çekişmelere
sahne olmaktadır. İktidardaki Demokrat Parti,
ana muhalefet ile ilişkilerini sertleştirmiş,
Cumhuriyet Halk Partisi’nin mallarına el
konmuştur. Ulus Gazetesi’nin siyasi yönetmeni
Nihat Erim de kendi adına Yeni Ulus isimli
bir gazete çıkarmaya başlar. Ulus’taki tüm
kadronun geçtiği bu gazete daha sonra Halkçı
adını alır. Bu kadroda; birinci yönetici Münir
Berik, ondan sonra Cemal Sağlam ve Nihat
Subaşı gelmektedir. Başyazar Hüseyin Cahit
Yalçın, birinci sayfa yazarı Nihat Erim, fıkra
yazarları Nurullah Ataç, Namık Zeki Karal’dır.
Sayfa sekreterliğini Bülent Ecevit yapmaktadır,
Cüneyt Arcayürek, İbrahim Cüceoğlu ve Altan
Öymen de muhabirdir. Yasa üzerine yapılan bir
yorum ile mallar iade edilir ve Ulus Gazetesi
yeniden çıkmaya başlar, tam kadro oraya
geçer.
1955 yılında, İstanbullu işadamları ile
Gazeteci Cihat Baban, Tercüman Gazetesi’ni
çıkarmaya başlar. Ankara temsilcisi Mekki
Sait’tir, muhabirlik de Altan Öymen’e teklif
edilir, işte öyküsü:
Tercüman Çıkıyor
“Mekki Sait milletvekiliydi, kısa bir süre
sonra ayrıldı ve ben o zamanki adıyla ‘mümessil’
yani temsilci oldum. İstanbul gazeteleri de
Ankara’da büro açmaya başlamışlardı, Kızılay’a
doğru bir yönelme vardı bende, 1956 yılında
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Tercüman Gazetesi için Tuna Caddesi’nde bir
büro tuttum.
Cihat Baban gazeteden ayrıldı, Yeni Gün
Gazetesi çıkıyordu, istihbarat şefi olarak teklif
aldım, oraya gittim, bir süre sonra genel yayın
müdürü oldum, 1957 seçimi öncesiydi.
O dönemde basın kanunu birçok değişikliğe
uğramıştı ve gazeteciler hapishaneye
girmeye başlamışlardı, bu dönemde ben
yeniden Ulus Gazetesi’ne geçtim. Benim
de bir on aylık mahkûmiyetim vardı fakat
temyiz aşamasındaydı, 1959 yılında askere
gittim. Oradan Akis ve Kim dergilerine yazı
gönderiyordum. 27 Mayıs olduğu zaman yedek
subaydım.”
Askerlik sonrasında Gazeteciler Cemiyeti
yönetimine gelen Altan Öymen, TBMM’ye
girişini de şöyle anlatıyor,
Cemiyet Başkanlığı
“Askerliğim 1960 yılı Temmuz ayında bitti,
Cemiyet seçimleri vardı, bir grup arkadaşımla
yönetimi aldık ve beni başkan seçtiler,
ardından da Kurucu Meclis Kanunu çıktı.
Buna göre meclis; Milli Birlik Komitesi üyeleri
ile birlikte, bir de Temsilciler Meclisi’nden
oluşuyordu. Temsilciler Meclisi, sanıyorum
280 kişi kadardı; siyasi partilerden, illerden,
meslek birlikleri temsilcilerinden oluşuyordu.
Çeşitli meslek grupları içinde, Ankara, İstanbul
ve İzmir Gazeteciler Cemiyetleri de vardı ve
üçer üye gönderecekti. Ankara’da; Gazeteciler
Cemiyeti, Gazeteciler Sendikası, Spor Yazarları
Derneği ve merkezi burada olduğu için Türkiye
Gazeteciler Federasyonu üyeleri, üç aday
için oy kullandı. Seçime on kişi katıldı, İlhami
Soysal, Oktay Ekşi ve ben seçildik, Kurucu
Meclis çalışmaları, 6 Ocak 1961’de başladı. Bu
meclis, 1961 Anayasası’nı, seçim kanunu ile
bazı kanunları çıkarttı ve Ekim ayında görevini
tamamladı.”

Altan Öymen bu görevinden sonra Federal
Almanya Basın Ataşeliği’ne atanır, 1966
yılında döner. Burada ‘İkinci Dünya Savaşı
ve Türkiye’ belgeseli için araştırma ortamı
da bulan Öymen, dönüşünde bu yazı dizisini
Milliyet Gazetesi’nde yayınlar. Ulus Gazetesi
Genel Yayın Müdürlüğü için gelen öneriyi kabul
eder. Gazetenin tirajı düşüktür, Sabahattin
Selek ve Metin Toker’in katkıları ile İsmet
İnönü’nün anıları yayınlanır, tiraj patlar.
Partili Altan Öymen, gazeteye siyaset dışı
haberin daha fazla girmesini istemektedir fakat
yönetim aynı görüşte değildir, yollar ayrılır.
Akşam Gazetesi’ne yazar olarak geçer fakat
12 Mart döneminde, “Muhalif yazıları”ndan
dolayı sıkıyönetimin isteği ile işine son verilir.
Altan Öymen’in Anka Ajansı kurma öyküsü de
şöyle:
ANKA Kuruluyor
“Günaydın Gazetesi böyle bir hizmete
talipti, sonra diğer gazeteler de üye oldu, uzun
zamandan beri çalıştığım Alman DPA Ajansı’nı
da oraya aldım, Alman Radyoları VDR derken,
BBC ve İsveç Radyoları ile dış yayınları da içine
alan güçlü bir ajans oldu ANKA… Çekirdek Kadro
ben, Gül Önet, Ali Polat ve Sevgi Soysal’dı.
Gökdelende ufak bir büromuz vardı. Ardından,
TRT’den ayrılan Örsan geldi, Uğur Mumcu geldi,
sonra; Müşerref Hekimoğlu, Teoman Erel, Nuri
Çolakoğlu, Raşit Gürdilek, Uluç Gürkan, Hasan
Cemal, Füsun Özbilgen, Yazgülü Aldoğan, Erdal
Çetin, Âdem Yavuz, bir dönem de Yalçın Küçük
çalıştı bizimle. Kısa bir süre sonra İstanbul’u
kurduk, burada Ayşegül Dora vardı. Sonra
hepsi başka yerlerde önemli görevler alan
birçok değerli arkadaşımla çalıştık.
Rahmetli Uğur Mumcu, hem gazetecilik
yapıyordu hem de bizim hukuk işlerimize
bakardı. İşler ve ekip büyüyünce, Kızılay’da
Çelikkale Sokak’ta daha geniş bir yere taşındık.
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Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan
arkadaşımız Âdem Yavuz’un adı bu
sokağa verildi.
1977 seçimleri aday listelerinin
verileceği günün son saatinde Bülent
Ecevit telefonla aradı, ‘Seni aday
göstermek istiyoruz’ dedi, sonuçta
kabul ettim, bir saat sonra da radyoda
ismim okundu.
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Ankara listesinde ön sıralardayım,
kazanacağım belli. Benim üzerimde
olan ANKA Ajansı’nı şirketleştirmek
düşüncem vardı, hemen çalışanlar
arasında bir şirket kurduk. İleride
çıkabilecek tartışmaları önlemek
amacıyla yüzde 51 hissenin bir
kişide olmasında ısrar ettim, bunu
da Müşerref Hanıma kabul ettirdim
ve ilişiğimi kestim. Cumhuriyet
gazetesindeki yazılarım bir süre
devam etti sonra basından tamamen
koptum.”
Altan Öymen milletvekili olur,
bakanlık yapar, CHP Grup Başkanvekili
ve Genel Sekreter Yardımcısı olur. 12
Eylül’de bu görevlerinin hepsi biter ve
gazeteciliğe döner. 52 sayılı tebliğe
kadar, Cumhuriyet Gazetesi’nde,
Uğur Mumcu ile birinci sayfada
yazmaktadır.
Askeri yönetimin bu tebliği, yasaklıların
ülke siyaseti üzerine açıklama yapmalarını da
engellemektedir. Gazete Genel Yayın Müdürü
Hasan Cemal ile Başyazar ve sahibi Nadir
Nadi, dış haberlere yönelme şeklinde bir çıkar
yol bulurlar. Altan Öymen, Avrupa Konseyi,
NATO, OECD toplantıları, Ermeni Davaları gibi
dış haberleri izlemekte ve gittiği yerlerden de
röportajlar yapmaktadır. Yurt içinde de kentleri

dolaşmakta, her yönü ile tanıtmaktadır. Bir
röportajı da hayli ses getirir! İşte öyküsü:
Adana Kebabı
“Ben şehir röportajları yapıyorum,
buralarda kenti her şeyi ile tanıtıyorum,
Adana’ya gittim.
Kentin sanayisi, tarımı derken sıra kebaba
geldi. İki önemli usta var kette, birisi Onbaşılar
diğeri de Mesut Silindir. Birisi ‘Kebaba soğan
konur’ diyor, diğeri bunu ‘Cinayet’ olarak
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değerlendiriyor… ‘Kebap üzerine doktrin
tartışması’ başlığıyla yayınlanan bir dizi
olmuştu. Bu dizi içinde Şalgam suyunun yapımı
ve özelliklerini de anlatmıştım!
1982 yılında Milliyet Gazetesi’nden bir
teklif aldım ve geçtim. Kısa bir süre sonra
askeri dönem bitti, seçimler yapıldı ama biz
hala yasaklıyız.”
Altan Öymen yasakların kalkması ile
yeniden siyasete girişindeki yaklaşımını da
şöyle anlatıyor:
“Bu kabul etmeler şöyle oldu, belki kolay
anlaşılmıyor ama Allah biliyor, şöyle oldu;
Yazılarımda, konuşmalarımda, herkesin bir
görev alarak siyasetle mümkün olduğu kadar
meşgul olması, aktif veya izlemek suretiyle
ilgilenmesi gerektiğine inandığımı savunurum.
Çünkü siyasete genellikle olumsuz bir bakış
vardır. ‘Siyaset çamurdur, paçana bulaşır’
diye çocuklar uzaklaştırılır. Hakikaten de çok
zorlukları vardır. Geçmişte birçok kimsenin
başına işler gelmiştir bu yüzden.
Ama bu endişe ile siyasete çağrılan
gitmezse, o zaman siyasetteki olumsuzluklar
hep devam eder. Onun için böyle bir imkân
olduğu zaman siyasete katılmak gerekir
düşüncesindeyim. Şimdi bunu kendime
yönelince kabul ettim. İstanbul’a yerleşmişiz,
tamamen değişik bir hayat içindeyim, Milliyet
Gazetesi’nin
yöneticilerinden
birisiyim,
1995’de yine girdim siyasete, 1999’da aday
olmadım. O seçimde CHP barajın altında kaldı,
genel başkanlık için arkadaşlar benim aday
olmamı istedi, sekiz aday katıldık seçime
ve ben kazandım, bir buçuk yıl Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptım, sonra
gazeteciliğe tekrar döndüm, şimdi yazarlığımı
sürdürüyorum. Yaşadıklarımı, Türkiye’de ve
dünyada geçen olayları yazıyorum, üç kitap
oldu, devam edecek.”

Altan Öymen’in Türkçe sözcük kullanımı
ile ilgili anısı da şöyle:
Nurullah Ataç Öldü!
“Gazeteciliğe başladığım dönemde bazı
kelimeleri anlamakta zorlanıyorduk. Mesela
adli terimlerde eskiler kullanılırdı, ‘Kesin
hüküm’ yerine ‘Kazıyye-i muhkeme’ denirdi.
1961 yılında Öncü Gazetesi’ndeyken dil
konusunda Oktay Ekşi ile çalışmalarımız oldu.
Haber dili sayılan ‘Mişli’ geçmiş anlatımı, biz ilk
defa ‘Şimdiki zaman’ olarak uygulamıştık. Tabii
ki bizi yönlendirenlerin başında Nurullah Ataç
vardı, Türkçe üzerine çok hassastı. Türk diline
çok şey getiren insandı. Biraz hızlı da olsa
dilimize yeni kelimeler girsin isterdi, bunların
bazılarını kendi kurardı ama katkısı büyük
olmuştur. Müthiş bir Fransızca çevirmeni idi,
çok inceleyerek, araştırarak tam çeviri yapardı.
Allah Rahmet etsin.
Bir öğretmen gibi yazılarımızı okur ve
eleştirirdi. Ben bir yazımda ‘Peşinen’ demişim,
Arapça kökene Farsça takı olmaz demişti ve
ben ondan sonra hep ‘Peşin olarak’ kullandım.
Bir gün Yahya Kemal bir toplantıda şiirlerini
okudu ve alkışlandı. Ben ‘Dakikalarca alkışlandı’
diye yazmışım, yine eleştirildim. ‘Dakikalarca
dediğin zaman en az iki üç dakika olmalı,
gel saat tutalım’ dedi, gerçekten de uzun bir
zaman, ‘Laf tam gerçeği ifade etmiyorsa onu
kullanmamak lazım’ demişti.
‘Vefat etti’ sözünü de yanlış bulur ve
Türkçe de ‘Öldü’ kullanılmalı derdi. Ayrıca;
tanınan, mevki sahibi biri ölürse ‘Vefat etti’
denildiğini, sıradan bir insan için de ‘Öldü’
kullanıldığını, bununla da ayırımcılık yapıldığını
savunuyordu. Genel yayın müdürü olarak
beni birkaç kez uyardı, fakat yine de gözden
kaçıyordu… 1957 yılıydı sanıyorum, bir gün
Ataç öldü, haberine ‘Öldü’ yazdırttım. “Kurşun
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Kalem” başlıklı yazımda bu olayı anlattım ve
‘Öldü’ yazdım, saygıyla anarım.”
Ankara Geceleri
Altan Öymen geçmişte gazetecilerin
başkent yaşamlarını da şöyle anlatıyor:
“Aybaşındaki bir iki gece Karpiç’e giderdik
ama ancak daha ucuz olan bar kısmına paramız
yeterdi… Ayın günleri ilerledikçe mekânlar
değişirdi. Posta Caddesi’nde ‘Şükran’ vardı,
burası ikinci derece idi. Onun yanında ‘Kürdün’
veya ‘Acemin’ yeri olarak bilinen ‘Yeni Hayat’tı
sanıyorum adı, bir yer vardı. Yukarıda da
‘Palabıyık’ vardı, şarapları üzerine rivayetler
bulunan, mezesi falan da iyi olmayan bir yerdi,
oraya giderdik. Bunlar fiyat seviyesi açısından,
yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gelen bir
tablo.
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Yemeğin dışında, meyhane faslından
sonra barlar vardı, Ulus’ta, gazetenin yanında
‘Yeni’ ve ‘Tabarin’ barlar vardı, gitmesi kolaydı!
Ne olurdu buralarda? Kadınlarla dans etme
imkânı vardı. ‘Süreyya’ya damsız girilmezdi,
Daha lüks yerler vardı, yabancı artistlerin
gösteri yaptığı, Ankara Palas’ın pavyonunda
dansöz Pamela ve şarkıcı Niko’yu hatırlıyorum.
‘Gar Gazinosu’, ‘Bomonti’ vardı. Daha sonraları
Kızılay’da ‘Kulüp 47’ ve ‘İntim’ açıldı, Bizler de
bunlara maaşlar nispetinde katılırdık.”
Sıra Kapmaca
Mülkiye öğrenciliği sıralarında gazeteciliğe
başlayan Altan Öymen, okulu da ihmal
etmemeye çalışmaktadır. Her yılın ilk günü
okula “sıra kapmaya” gitmektedir. Yaşamında
önemli değişiklik yapan bir sıra kapmanın
öyküsü:
“ Usûl şöyle, ilk gün hangi sıraya oturursan
yıl sonuna kadar orada kalabilirsin. Her yıl ilk
bir hafta, on gün okula gidebilirdim… İki yıl
kaybım odu, 1952 ders yılı başında da gittim,
eskiler, yeniler sınıf kalabalıklaşmış. Ben yer
bakınırken, Aysel, ‘Burası boş’ diyerek yanını
gösterdi, o gün bugün oturuyoruz… Okulu
birlikte bitirdik, 1956 yılında evlendik. Aysel
Mali Şube’dendir, Maliye Bakanlığı’na girdi ve
Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü
oldu. İki çocuğumuz var, Aslı ve Murat. Selen,
Deniz ve Defne isminde de üç torun sahibiyiz.
Böyle bizim hikâyemiz.”

DR. ASAF DEMİRBAŞ

BU SÖYLEŞİ 2014 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

DR. ASAF DEMİRBAŞ

“ LAİKLİĞİ
RUHUMLA,
AKLIMLA
BENİMSEDİM VE
YAŞADIM”

TRT televizyonunun, ilk dini programı
“İnanç Dünyası” ile ismi bütünleşen,
her zaman dikkatleri üzerine toplayan,
hakkında TBMM’ye soru önergesi
bile verilen Dr. Asaf Demirbaş 1943
yılında, Ankara’nın Ayaş ilçesi, Oltan
nahiyesinde dünyaya gelir. Ali Rıza
Bey ve Havva Hanım’ın altıncı çocuğu
olan Asaf Demirbaş da, tüm köy
çocukları gibi tatil dönemlerinde,
ilkokul yıllarında çobanlık, büyüyünce
de tarla işlerinde çalışır.

O

ltan nahiyesinde ilk olarak Gökmen’lerin oğlu
Hayrettin yüksek eğitim görmüştür, ikincisi de
Demirbaş’lardan Asaf olur. İlçede lise olmadığı
için, Ankara Gazi Lisesi’ne kaydolan Demirbaş,
kendi ‘öğrenci evinde’ kalmaktadır.
Hedefi Tıbbıye
Asaf Demirbaş, lise yıllarında kitap okumaya başlamıştır ama tıbbi yayınlar dikkatini çekmektedir, hedefinde doktorluk vardır ama ilahiyatçı, ardından da başarılı bir
yayıncı olur, işte öyküsü:
“Lise dönemimde Prof. İzzet Kandemir’in ‘Farmakoloji’, Prof. Muzaffer Erman’ın da ‘Damar ve Kalp Hastalıkları’
adlı kitaplarını okudum, ayrıca bu dalda elime geçen tüm
yayınları, ilaç prospektüslerini bile okur, hatta bir kenarda
toplardım, ilgim o kadar fazla idi.
Üniversiteye giriş için o yıl test sınavı konuldu, ben
tıbbiye veya ziraat fakültesini kazanamadım, puanım İlahiyat Fakültesi’ni tuttu, ailem de dini konularla ilgili olduğundan, onların da isteği ile 1963 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdim, aynı yıl da köyümden
Hatice Hanım’la evlendik, Gürbüz, Erhan ve Gülhan isminde üç çocuğumuz, Efe ve Elvin isminde iki de torunumuz
var.
Mezuniyetten sonra, fakülte kütüphanesinde işe
girdim, Arapça ve Osmanlıcayı geliştirmemde çok faydalı
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oldu, kısa bir süre de vaizlik de yaptım. Bu arada
Ankara Radyosu’nda dini
programlar hazırlayan Turan Dursun ile de tanışmıştık. Daha sonra ateistliği
seçen Dursun, beni birkaç kez konuşmacı olarak
programına davet etmişti.
“Bir Müslüman Nasıl Olmalıdır?” adlı konuşmam da
ayrıca çok ilgi görmüştü.
Ülkemizde yeni başlayan
televizyon yayınlarını izliyordum tabi ki, Uğur Dündar’ın, Halit Kıvanç’ın
başarılı yayınlarını görüyoruz, konu bana da
sıcak geliyor, radyo deneyimim de var ama buraya nasıl girilecek?”
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Beklenen Sınav Açılıyor
TRT, 1974 yılında televizyonda birçok
dalda görevlendirilecek eleman alımı için ülke
çapında sınav açar, Asaf Demirbaş da binlerce
aday ile birlikte bu sınavlara katılır ve sonunda
kuruma girebilen az sayıdaki kadroda yer alır.
Demirbaş anlatıyor:
“Kurslar, ardından sınavlar ve sonunda
eğitim yayınlarına prodüktör oldum. Önce, “Ne
Yapalım, Nasıl Yapalım” adında, el becerileri
üzerine bir dizi program hazırladım, kitap ciltlenmesi falan öğrettik. Ardından, bana hiç yabancı olmayan, tarım programlarına yöneldim,
hatta içinde “Köy Odası” adlı bir de drama bölümü vardı, çiftçilere, içinde bulunduğu dönemle
ilgili zirai bilgileri uzmanlarına verdiriyorduk.
Televizyonda Dinî Yayın
Yıllar sonra gördüğüm bir belgede, televizyonda dini yayın yapılmasını ilk öneren kişinin 1974 yılında Başbakan Bülent Ecevit olduğunu öğrendim. Ecevit, Diyanetten Sorumlu

Devlet Bakanı Dr. Lütfi Doğan’a gönderdiği bir
yazıda, “Televizyonda birleştirici dini yayınların yapılması konusunda yardımcı olunmasını”
istiyor. Ayrıca televizyonda ilk mevlit yayını
da yine bu dönemde Kıbrıs Şehitleri için, Ankara- Maltepe Camisi’nde okutulan ve canlı yayınlanan mevlittir.
TRT Radyosu’nda, Ramazan ayına özel
yayınlar vardı, televizyonda da 1975 yılında
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın genel müdürlüğü
dönemindeki Ramazan ayında başladık, ben
yapımcıydım, Rıdvan Çongur sunuyordu ve bir
aylık yapımdı. İlahiler, dini sohbetler, Kuran ve
ezan ilk defa televizyonda yayınlandı. Büyük
usta gazeteci Burhan Felek köşesinde, ‘Bu
programı yapanlar ve yapımına vesile olanlardan Allah razı olsun’ diye yazmıştı.”
İstifa Ediyor
Dr. Asaf Demirbaş, 1970 li yıllarda, ülkenin,
dolayısıyla da TRT’nin de en karışık günlerinde
“din” gibi hassas bir konuda program yaparken,
kurumdan istifa edişini de şöyle anlatıyor,
“Milli Cephe Hükümetlerinin kurulup dağıldığı günlerde, Genel Müdürümüz Prof. Dr.
Şaban Karataş, Prof. Dr. Süleyman Ateş de
Diyanet İşleri Başkanı olmuştu. Atamaları bile
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gerçekleşmemiş olan bu iki Genel Müdür, aralarında, TRT’nin dinî yayınlarının Diyanet denetiminde olması yönünde bir anlaşma yapmış.
TRT Yasası’na göre de mümkün değil ama
uygulatacaklar. Ayrıca Süleyman Ateş, konuk
olduğu bir programımda, ‘hurafe sayılacak’ bir
takım bilgiler aktarınca, TRT’de böyle bir programın yapılamayacağını söyledim ve kaydı
durdurdum, o da stüdyodan Genel Müdür Karataş’ı aradı ve olay büyüdü.
Ertesi gün sabah, Genel Müdür Şaban Karataş, makamında ilgilileri topladı, gergin bir
ortam. Sıra bana geldi; programa çıkartmam
istenilen bir tarikat şeyhinin yazdığı kitaplar
için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘İslam’a zararlıdır’ fetvasını söyleyince, Karataş, ‘Bu çocuğu konuşturup durmayın karşımda, gönderin
Erzurum’a gitsin’ dedi, ben de ‘Sana bu zevki
tattırmam, ben istifa ederim’ dedim ve kurumdan ayrıldım.”
Kasaroğlu’ndan Davet
Dr. Asaf Demirbaş, memuriyetten ayrılıp
yeniden tarımla ilgilenmeye başlamıştır. Ülkenin 12 Eylül’e gittiği günlerde yine bir hükümet değişikliği olur ve Başbakan Süleyman
Demirel de usta Gazeteci Doğan Kasaroğlu’nu
TRT Genel Müdürü olarak atar. Kasaroğlu,
Demirbaş’ı üç yıl aradan
sonra programın başında
görmek istemektedir.
Dr. Asaf Demirbaş
TRT’ye döner, Cuma akşamları, 40 dakika süreli
“İnanç Dünyası” adlı program da 27 Aralık 1980
günü başlar.
Program
TRT’nin merakla beklenilen akşam haber yayınından önce ekrana gel-

mektedir. Geniş bir izleyici kitlesi oluşmasına
karşın, dini bilgileri az bulanlardan, programı
gereksiz bulanlara kadar bir de muhalif görüş
yelpazesi oluşur. Demirbaş programında, sosyal ve kültürel başlıkları öne çıkartmaktadır.
İnsan, vatan, devlet sevgisi, komşu hakkı, mimari, sanat, müzik, sağlık, vergi, kurban derileri
gibi birçok konu işlenir. Nezihe Aras’ın yazdığı
drama bölümleri, ki “Mevlana ve Şems” bunlardan birisidir ve programa ayrı bir renk katmaktadır. Dünya sinemalarında olay yaratan
“Mesaj” adlı film de yine Dr. Asaf Demirbaş’ın
girişimi ile TRT ekranına gelir.
Değişik görüşlere yer verilen programda;
ünlü Vali Fahrettin Kerim Gökay, Ayhan Songar, İş adamı Sakıp Sabancı, Prof. Dr. Yaşar
Nuri Öztürk, Prof. Dr. Agâh Çubukçu, Süleyman
Arabulan ve İsmail Coşar gibi din görevlilerinin
yanı sıra, Ahmet Okutan, Turan Olcayto, Osman Güngör Feyzioğlu gibi subaylar da kamuoyu ile ilk kez buluşur. Ramazan ayı boyunca
iftar ve sahur programları da hazırlayan ekip,
yıllarca kandil gecelerinde, tüm illeri dolaşarak
mevlit yayını da gerçekleştirir.
Bu yükselişten hoşnut olmayanlar da çıkacaktır tabi ki, eleştirilerin merkezindeki Dr.
Asaf Demirbaş için TBMM’de soru önergesi bile
verilir.
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“Dini terbiyenin insanın şahsiyetine ne
gibi etkileri olabilir?” konulu doktora tezi kabul
edilen, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” adlı kitabı
da dördüncü ve beşinci sınıflarda okutulan Dr.
Asaf Demirbaş, “İnanç Dünyası” programının
başardıklarını da şöyle anlatıyor:
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“Dinin iman, ibadet ve ahlak boyutunu
dolu dolu verdik, İslam tarihi ve medeniyetinden, Hz. Peygamberin hayatına kadar uzanan
konu zenginliği yakaladık, kıssadan hisseler
verdik, İslam dini ile ilgili değinmediğimiz konu
kalmadı. Yayında sert çıkışlar yapmadık, ‘Allah’ın hükmüyle hükmetmeyen kâfirdir’ demedik ama faizin haram olduğunu belirten ‘Veda
Hutbesi’ni’ yayınladık. Hırsızlık yapanın kolu
kesilir demedik de ‘Cezasız kalmaz’ dedik, insanların onurunun kırılmamasına özen gösteriyorduk. Kuran’ı ve Peygamber sünnetini değiştirme yönünde bir çabamız olmadı.
Atatürk’e soğuk bakmadım, laikliği ruhumla, aklımla benimsedim ve yaşadım. Programlarım bu çizgide hazırlanırken, İslam’ın ruhuna,
esasların ters düşmediğime inanıyorum.”
“İnanç Dünyası” programının çözüme ulaştırdığı önemli bir konuyu da Asaf Demirbaş
şöyle anlatıyor:
Organ Nakli Caizdir
“Gelişen tıp ilmi ve teknoloji ile dünyada
organ nakli önem kazanmaya başlamıştı ve insanlar hayata dönüyordu.
Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan
bu konuda da ben programıma Organ Nakli ve
Yanık Tedavi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Haberal’ı birkaç kez konuk aldım. Fakat fısıltı
gazetesi ve kimi din görevlilerinin olumsuz

yaklaşımları, ki 1965 yılında, Mısır’da toplanan
konferansta, ‘İslami açıdan mahzur yoktur’
diye fetva verilmesine rağmen, konu ülkemizde istenilen düzeye gelemiyordu.
Her iki tarafı da iyi tanıyan birisi olarak
bana bir görev düşüyordu, bu da iki grubu bir
araya getirmekti. Fetvayı ortaya çıkarttım,
hava yumuşadı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Tayyar Altıkulaç ile görüştüm, tüm il müftülerinin Ankara’ya çağırılmasını sağladım. Prof. Dr.
Mehmet Haberal da, Diyanet konferans salonunda konuyu müftülerimize açıkladı, camilerdeki olumsuz vaazlar sona erdi. Bu gün bu
yolla kaç kişi hayata tutunuyor düşünün.
Başta Atatürk düşmanları olmak üzere
birçok grup benimle uğraştı, hakkımda meclise
soru önergesi bile verildi, on gelen müdür geldi geçti, hep görevimi yaptım, onun için arkadaşlar bana ‘TRT’nin Demirbaş’ı diye isim bile
taktılar.
“İnanç Dünyası”nın isim babası Doğan Kasaroğlu’dur, Dinî ve Ahlakî Yayınlar Ünitesi de
Genel Müdür Cem Duna zamanında müdürlük
oldu, Genel Müdür Kerim Aydın Erdem de beni
buraya ilk müdür olarak atadı.
Yılda 52 hafta, 30 iftar ve sahur programı
ile beş kandil gecesi mevlit yayını yaptık. İlk
zamanlarda sadece Kadir Gecesi mevlit yayınlardık televizyonda, yine Kasaroğlu bu sayıyı
yükseltti, tüm illeri gezdik, oralardaki tarihi
camilerden yayınlar gerçekleştirdik. Bülent
Osma ve Oğuz Mutlucan reji masasında başarılı çalışmalar yaptılar. Mevlit şekeri geleneğini
de Diyanet Yayınları’ndan aldığımız kitaplarla
sürdürdük.”

ATİLLA BARTINLIOĞLU

BU SÖYLEŞİ, 15 ARALIK 2009 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ASAF UÇAR İLE AYNI
YILIN MAYIS AYINDA GAZETECİLER
CEMİYETİ LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.

ASAF UÇAR

“BANYOYU
GRAM ÖLÇÜSÜYLE
HAZIRLAR, FİLMİ DE
ELDE YIKARDIK”

Yozgat’ta hayvancılık yapan bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi,
çocukluğu çobanlık yaparak geçti.
İlkokul sıralarında terzi çırağı oldu,
kalfalığa kadar yükseldi, fakat el
terlemesi nedeniyle bu işi bıraktı.
Ağabeyinin yanında fotoğrafçılığa
başladı. Askeri darbeleri fotoğrafladı,
Başbakanı yangında görüntüledi,
futbol dünyasından tehditler aldı, daha
önemlisi İsmet İnönü ona bir tokat attı.
Film banyo süresini, “Yozgat Sürmelisi”
türküsüyle belirleyen Asaf Uçar ile
geçmişe bir yolculuk yaptık...

Elleri terlemese, iğneyi tutup kumaşa saplayabilse, belki
de basın dünyası Asaf Uçar’ı tanıyamayacaktı. Yozgat’ın
Aşağınohutlu Mahallesi’nde besicilik ve kasaplık yapan
Uçar ailesinin ikinci çocuğu Asaf, 1936 yılında dünyaya gelir. Ailedeki iş bölümünde, yaşına göre uygun olan
çobanlıkla geçer çocukluğu. İlkokul yıllarında meslek öğrensin düşüncesi ile Terzi Mustafa Taşöz’ün yanına çırak
girer, çobanlık küçük kardeşe kalır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında babası, diğer mesleği olan şoförlüğü yapmak
üzere Ankara’ya gider, iki yıl sonra da terzi kalfası oğlu
Asaf Uçar başkenttedir. İşte o el terlemesi ile terzilik yapamayacağını anlayan Asaf Uçar, “Rekor Foto” adlı iş yerinde çalışan ağabeyinin yanında 1948 yılında işe başlar.
Daha sonra baba İsmail Uçar, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde makam şoförü olur, Yozgat’ta kalan diğer fertlerin de
gelmesi ile aile Ankara’da toplanır. Asaf Uçar da artık Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde yaşamakta ve fotoğrafçılık yapmaktadır.
Adnan Menderes Yangında
Asaf Uçar’ın yaşamında Demokrat Parti’nin olumlu ve
olumsuz iki önemli rolü var. Uçar önce olumluyu anlatıyor:
“Pamuklu kumaştan elimin terlemesi ve dikiş yapamamam nedeniyle bıraktığım terzilikten sonra 1957 yılına
kadar birçok yerde fotoğrafçılık yaptım ve askere gittim.
Dönüşte, Basın Fotoğraf Ajansı’nda çalışmaya başladım.
Burası, başta Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gibi İstanbul
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cağına bir sandık almış,
yangından kurtarıyor,
çektim tabii… Rahmetli
sık sık şehirde dolaşır
etrafı incelerdi. Yine
öyle bir yürüyüş sırasında bu yangını görmüş ve yardıma koşmuş...
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gazetelerine servis yapıyor, ayrıca resepsiyonları, baloları falan da çekiyoruz. O dönemde,
Ankara basının yanı sıra İstanbul gazetelerinin
de başkent büroları vardı. Ufak kadro ile çalışan bu bürolara Dünya ve Basın adlı fotoğraf
ajansları da servisi ile destek verirdi.
O yıl, Irak sefaretinde bir resepsiyon oldu. Biz
çekimleri yaptık, ertesi gün fotoğrafları götürdüm, ücretimizi alıp patrona vereceğim. Dönerken, bugünkü İran Caddesi’nin paralelinde, sefarete ait, yol kenarındaki barakalarda çıkmış
bir yangınla karşılaştım. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, Başbakan Adnan Menderes’i
gördüm, içeriden eşya taşıyor. Başbakan, ku-

Ajans tüm abonelere
geçti bu fotoğrafı, gazetelerde ortalık toz
duman. Milliyet bürosunda Haydar Yalnızlar
isimli bir arkadaşım çalışıyor, demek ki, idare
ile sorunu varmış, bunu
bahane ederek işten
ayırmışlar. Temsilci Faruk Demirtaş beni aradı
ve iş teklif etti, kabul
ettim. Gökdelenin hemen arkasında, Karanfil Sokağın girişinde,
Milliyet Bürosu’na gittiğimde, Erdoğan Örtülü,
Rafet Genç var. Daha
sonra Mete Akyol ve Orhan Tokatlı da ekibe
dâhil oldu. Böylece basın fotoğrafçısı oldum.
O günlerde Hürriyet’te Tuncer Tuğcu, Ulus’ta
Hüseyin Ezer, Akşam’da Abbas Goralı, Hikmet
Tanılkan, Zafer’de Mehmet Sürenkök ve Zühtü
Örenbaş var. Hepsini tanıyorum, hepimiz arkadaşız ama hep birbirimizi atlatma peşindeyiz.”
Daha sonra İzzet Selami Sedes temsilci olur
ve Milliyet Gazetesi bürosu İzmir Caddesi’ne
taşınır. Büronun tek foto muhabiri olan Asaf
Uçar her işe gitmektedir fakat Mete Akyol ile
kurdukları iş ortaklığı beraberinde şöhret de
getirir.

Asaf Uçar
Foto Röportaj
Mete Akyol ile yıllarca süren bir iş ortaklığı olmuş, Asaf Uçar çekmiş fotoğrafı, Mete Akyol
da konuşturmuş onları.
Mete Akyol’un garson kıyafeti ile Başbakan’a
hizmet ettiği fotoğraf, Ankara polisini peşlerine düşürmüş, ikili bir süre saklanmış. Asaf Uçar
olayı şöyle anlatıyor:
“Pakistan Başbakanı Pandit Nehru Türkiye’yi
ziyaret ediyor, Hariciye Köşkü’nde de bir kokteyl var. Mete garsonluk yapacak, her şeyi hazırlamış, bana çekmek kalıyor. İş zor ama ben
de köşkten olduğumdan personeli tanıyorum,

bir de Mehmet Sürenkök gelmiş ama bizim organizasyonumuz var, o sadece çekiyor.
Nehru, Menderes ve Genelkurmay Başkanı
Org. Rüştü Erdelhun ile konuşurken papyon
kravatlı garson Mete, elinde tepsi ile aralarına
girdi, çektim ve oradan kaçtık. Anlamışlar tabii
polis peşimizde. Filmi gazeteye teslim ettik,
arkadaşlarımıza ‘Biz Polatlı’ya gidiyoruz’ dedik
ve Ankara’da ayrı ayrı evlere saklandık. Bize
haber geliyor, Emniyet Müdürü İsmail Küntay
‘Gelsinler konuşacağım’ falan diyormuş, fotoğrafın yayınlanmasını bekledik, ortaya çıktık
ama yine Küntay’ın eline düştük tabii, nasihat
etti.”
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Asaf Uçar’ın iz bırakan fotoğraflardan birisi de daha sonraki
yıllarda Prof. Turhan Feyzioğlu’nun CHP’den ayrıldıktan sonra
kurduğu Güven Partisi’nin son
günlerinde çekilmiş. TBMM kürsüsündeki konuşma sırasında,
yüzünün bölüm bölüm çekildiği
üç kareden oluşan “Batan Feyzioğlu” seri fotoğrafı, güncel mesajı ile ödül almış.
İhtilal Gecesi
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Başbakan Adnan Menderes’in
fotoğrafı ile yaşantısı değişen,
meslekte aranılan birisi haline
gelen Asaf Uçar, gün gelir, Demokrat Parti fanatiklerinin hışmına uğrar. Babasına eve gelmesini
yasaklatan Demokrat Parti’nin
olumsuz etkisi de şöyle:
“O zaman bir Çankaya muhtarı var. Köşk yetkililerine Şoför
Uçar’ın oğlu CHP’li diye mesajlar göndererek
babamı rahatsız ediyormuş. CHP ile DP arasında uçurumların oluştuğu günler. Karşı taraftan
kim olursa olsun yerden yere vuruluyor. Babam bana sordu, ‘Evet ben CHP’liyim’ dedim,
‘O zaman eve gelme’ dedi. Zafer Gazetesi’nde
bile çalışsam yine CHP’ye oy vereceğimi söyledim ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü içindeki baba
ocağından ayrıldım...

doğru giden bir askeri araca bindim, büroya
geldim. Yol boyunca; silahlı askerleri, Harbiye
öğrencilerini, tankları çektim, askeri araçta olduğumdan sorun yok. Tam atlatma oldu yani...
Aslında, arkadaşlar böyle bir olayı bekliyorlarmış ama bana söylemediler. Söyleseler çok iyi
olurdu. Annem, Bayar’ın götürülüşünü görmüş
bana anlatmıştı. ‘Babamı özledim’ der, köşke
ziyarete giderdim, kim ne diyecek, tarihi fotoğrafları da çekerdim, bunu kaçırdık…”

Rüzgârlı Sokak’taki Ada Palas’a yerleştim. Eğlence dünyası bu otelde kalıyor, hızlı geçen bir
gece hayatım var zaten, hepsini de tanıyorum,
yaşantımdan memnunum...

Asaf Uçar 27 Mayıs’ta kaçırdığı tarihi fotoğrafı, 12 Mart’ta yakalar. Askerlerin verdiği muhtıra ile yaşanan silahsız darbenin fotoğrafı da
sadece komutan şapkalarıdır. Öyküsünü Uçar
anlatıyor:

Bir gece otelde marşlarla uyandım, kalktım, ihtilal oldu dediler, hemen büroyu aradım. Şef o
zaman İlhami Soysal, ‘Şimdi gelme, sokağa çıkma yasağı var’ dedi ama ben çıktım. Kızılay’a

Şapkalarla Muhtıra
“Ülkenin zor günleri, ordu buna ‘Dur’ diyecek
ama ihtilalin üzerinden daha on yıl geçmiş.

Asaf Uçar
Bunun için bir muhtıra veriyorlar, bunu
da doğrudan TRT’den okutuyorlar. Ben
gittim, Genel Müdür odasındalar, içeri
giremiyorum. İçeride kimler var diye
sormaya gerek yok, olanların şapkaları
orada. Muhtıra ile yapılan ihtilalin haberi de bir kare fotoğrafla oldu…”
Asaf Uçar’ı yurt dışında tanıtan da ‘Güle
Güle Tarih’ fotoğrafı olmuş. Çok sık gidilen Anıtkabir’den farklı bir görüntü
çıkartmasını da şöyle anlatıyor:
“O tarihlerde Atatürk’ün silah arkadaşı
ve halen siyasetin içinde olan bir tek
İsmet Paşa, her bayramda ve 10 Kasım günlerinde Anıtkabir’e gidiyor, hep
aynı fotoğraf… Değişiklik olması için
çaba harcadığımı Paşa anladı herhalde! Elinde, havaya kaldırdığı şapkası
ile Mozolenin önünde selama durdu,
ben de çektim. Gazetede önce ‘Olaylar ve İnsanlar’ köşesinde çıktı daha sonra da
Abdi İpekçi’nin ‘Milliyet’ten Mektup’ köşesinde
yayınlandı. Paşa’nın ölümünden sonra bu fotoğrafın birçok Avrupa basınında yer aldığını
Örsan Öymen’den duydum. ‘Güle Güle Tarih’
adı ile yayınlanmış hem de... Paşa’nın ölümünden sonra, yirmi yıllık arşivimle Ankara’da bir
fotoğraf sergisi açtım, bu sergi daha sonra da
İzmir’de tekrarlandı.”
İsmet İnönü, bu pozu ile Asaf Uçar’a meslekte
önemli bir başarı getirdi ama o da yıllar önce
onu çok kızdıracak bir şey yapmıştır. Belki de
İsmet Paşa, Uçar’ın gönlünü bu pozla almak mı
istemişti?
Paşa Tokadı
Uçar paşadan tokat yemesine neden olan olayı
da şöyle anlatıyor,
“Meslekte birbirimizi atlatmaya çalışırdık ama
yardımcı da olurduk. CHP’nin yayın organı Ulus
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Gazetesi’nin foto muhabiri Hüseyin Ezer bir
fotoğraf getirdi. İnönü evinde uyuyor, başucunda açık kalmış Kuran-ı Kerim ve duvarda
da ‘Allah’ın dediği olur’ yazısı. “Bunu bizimkiler
kullanmaz, al sen kullan” dedi. Aldım tabi, gazetede kocaman, imzamla çıktı. Ben havalardayım, tebrikleri kabul ediyorum... Birkaç gün
sonra, Köşk’ün önüne gittim, Mevhibe Hanım’la
yürüyüşten dönüyor, Yanıma gelince bana bir
tokat attı... Mevhibe Hanım ‘Paşam ne yapıyorsunuz, o gazeteci’ diyor, ama Paşa sinirli, ‘O hatasını bilir’ dedikten sonra bana döndü ve ‘Sen
kimden izin aldın da yatak odama girdin’ diye
bağırdı... Havayı attık ama tokadı da yedik…
Hüseyin Ezer, Paşa ve ailesini yakından tanıyan, Pembe Köşk’e rahat girip çıkan birisi.
Böyle bir sahne yakalamış, gazeteciliğini yenememiş ve çekmiş. Yine aynı duygu ile yayınlanmasında da beni kullanmış. Hüseyin Ezer’i
bulduğumda olayı duymuş, gülüyordu ve ‘Be-
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nim gazetede çıksa tokadı ben yiyecektim’ demişti.”
İsmet İnönü daha sonraki yıllarda Asaf Uçar’ın
çektiği bir portreyi çok beğenecek ve gazeteci kökenli CHP yöneticilerinden Orhan Birgit’e
bunlardan çoğaltılarak örgüte dağıtılması talimatı verecektir…
Güvercin Nuri
Milliyet Gazetesi’nde tek foto muhabiri olduğundan Asaf Uçar spor haberlerine de çalışmış.
Spor anıları da şöyle,
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“Ankara yağmurlu bir gün, maç var. Stadlar o
zaman toprak zeminli, su birikintileri oluşuyor.
Bir güvercin buraya inmiş, ıslanmış uçamıyor.
Hacettepeli futbolcu Nuri, kuşa tekme attı,
ben de çektim. Adı ondan sonra ‘Güvercin Nuri’
kaldı, babası beni silahla kovaladı gazetenin
önünde...
1960’lı yıllarda, Sivasspor ile Adanaspor arasında birinci lige çıkma maçı için Sivas’a gittik.
Maç başlamadan önce, Adanaspor’un santrforu Naci ile dostluğumuz var, kenarda ayaküstü
sohbet ettik... Sivas maçı kaybetti, o zaman
kulüp başkanı petrolcü birisi, taraftar ona bağırıyor, o da ‘Maçta şike var bu gazeteci şikeyi
düzenledi’, diye halkı üstüme salıyor, linç edecekler... Arabaya atladığımız gibi yola düştük,
peşimizden gelenler var, Yozgat’a kadar hiç
durmadık.”
Zonguldak grevinde de beklemeye tahammülü
kalmayan işçiler tarafından tartaklanan Asaf
Uçar, balodan çıkıp, Gediz depremine gidişini
şöyle anlatıyor:
“Basın balosu Ankara’da yılın olayı olurdu, eşlerimizle balodayız. O gün spor toto oynamışım, üçte üç var. Hikmet Tanılkan’a diyorum ki,
‘Kuponun yarım parasını ver ortak ol’, o yanaş-

mıyor, eğleniyoruz. Milliyet Gazetesi Ankara
Temsilcisi Orhan Tokatlı masamıza geldi ve
‘Deprem oldu hemen yola çıkıyorsunuz’ dedi,
Aytekin Yıldız ile hanımları orada bıraktık ve
smokinle yola çıktık.
Gediz’e sabah saat 09.00’da gittik, ortalık hâlâ
aydınlık değil ama çekim yaptım, Aytekin orada kaldı, ben filmi İstanbul’a götürdüm. Diğer
gazetelerde telefoto olduğundan görüntüler
kaliteli değil, biz prim aldık. Ankara’ya döndüğümde herkes beni arıyor, totoda 13 tutturmuşum, 40 bin lira da oradan aldım, Avrupa’ya
gittik.”
Asaf Uçar’ın Aytekin Yıldız ile Kıbrıs Barış Harekâtı anısı da şöyle:
“Döneceğiz, alanda tek bir pervaneli uçak var,
gözüm tutmadı. Helikopterlerden biri de kalkışa hazır, ‘Gel helikoptere binelim’ dedim ve
bindik, o uçak denize çakıldı. Aytekin beni öperek, hayatımı kurtardın demişti, ama çok erken
ayrıldı aramızdan.”
Asaf Uçar 1979 yılında Turizm Bakanlığı Basın
Müşavirliği’ne geçer ve 1983 yılında da emekliye ayrılır. 1965 yılında İlhan Hanım’la evlenen çiftin beş çocuğu, yedi torunu var.
Asaf Uçar, mesleğe başladığı günlerde film
banyolarını gram ölçüsüyle tarttıkları çeşitli
kimyasallardan yaptıklarını, filmi de elde yıkama zorunda olduklarından tırnaklarının karardığını anlatıyor. Kendine özgü banyo süresini
de “Yozgat Sürmelisi” türküsünü okuyarak belirlediğini söylüyor. “Foto muhabiri çok eziyet
görür” diyen Asaf Uçar’ın mesleğe ilişkin yorumu da, “Olayı görüntüledin mi, belge tamam
demektir. Bunun için de hep üstümüze gelirler.
Ama artık çok kolay, herkesin cebinde makinesi var, yani tüfek icat oldu şeklinde…”

ATİLLA BARTINLIOĞLU

BU SÖYLEŞİ, 19 AĞUSTOS 2013 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ATİLLA BARTINLIOĞLU
İLE 2010 YILINDA ANKARA BİRİNCİ
BASIN SİTESİ’NDEKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.

ATİLLA BARTINLIOĞLU

“BUGÜN,
GAZETECİLİK
YAPTIKLARINI
SANMASINLAR!”

Ortaokulda başladığı gazetecilikte,
üniversite yıllarında patron oldu! Basın
sektörüne girdikten sonra çok gazete
değiştirdi, çok zaman da işsiz kaldı,
yargıç karşısına çok çıktı. Gazeteciliği
ilkel dönemlerinde yaptı, telefonla
haber yazdırdı, kurşun harflerle,
klişelerle boğuştu. 1960 yılı Mayıs
ayında Kızılay meydanını dolduran
gençler arasında oldu. Kimi dostlukları
bozuldu ama başarmakla her zaman
öğündüğü Basın İş Sendikası’nı kurdu.
Mesleğe birçok yeni isim de kazandıran
Atilla Bartınlıoğlu ile geçmişe bir
yolculuk yaptık.

İ

ttihat ve Terakki’nin tanınmış isimlerinden, Yakup Cemil’in yakın arkadaşı ve Sadrazam Talat Paşa’nın üç
yaverinden biri olan Hasan Muhsin, Trablusgarp’taki
sürgünden yurda dönüşünde yepyeni bir rejim ile karşılaşır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in bu örgütten sıcak baktığı birkaç kişiden de birisidir, İzmir’e yerleşmesi
bildirilir. Siyaseti bırakır, mahrukatçılık (yakacak ticareti)
yapmaya başlar. Babasının lakabı olan Bartınlıoğlu’nu soyadı olarak alan Hasan Muhsin, mutlu bir yaşam sürmektedir, 1932 yılında dünyaya gelen üçüncü çocuğuna da
Atilla adını verir.
Atatürk’ün ölümünden sonra İstanbul’a göçen aile
çeşitli semtlerde kısa süreli kaldıktan sonra Bakırköy’e
yerleşir.
Atilla Bartınlıoğlu, Bakırköy Ortaokulu’nda gazetecilik yapmaya başlar! Her gün bir kartona haberlerini yazar,
sıra arkadaşı Altan Erbulak da bu sayfaları resimler. Üç
yıl boyunca çıkar bu gazete. Kabataş Lisesi günleri başlar
ardından. Yaramaz, ele avuca sığmaz Atilla Bartınlıoğlu,
evi ile arası bir tren ardından da bir tramvay yolculuğu
gerektirdiğinden yatılı olur. Okulda Hasan Pulur vardır,
onlardan büyük de Feyyaz Tokar. Futbola ilgisi olan Bartınlıoğlu bir yolunu bularak Vefa Lisesi’ne gitmeyi başarır.
Futbol Dönemi
Lise son sınıfta Vefa Lisesi’ne geçen ve okul futbol
takımında da yerini alan Atilla Bartınlıoğlu, “Sol ayağım
yoktur ama sol haf oynardım” dediği futbol dönemini şöyle anlatıyor:
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“ O zamanki takım kuruluşu şöyle; kaleci,
iki müdafaa (savunma) üç haf (orta saha) beş
muhacim (forvet) şekline oluşurdu. Lise takımında başarılı olanlar da kulübe, İstanbul’da üç
büyüklerden sonra gelen Vefa takımına alınırdı. Başarılıymışım ki beni de aldılar. Kaptan Kör
Galip (Haktanır), Vakvak Mustafa, Tatar Şükrü
falan var takımda. Ben ayrıldıktan sonra da Galatasaray’dan Doğan Koloğlu, santrhaf olarak
transfer edildi.
1951 yılında Mektebi Mülkiye’ye, Ankara’ya geldim. Sınav falan yok, giriş için yoldan
geçeni çeviriyorlar ama zor okul. Yanında Hukuk Fakültesi var, ben oraya da kayıt yaptırdım, ikisinde birden öğrenciyim. Bir süre sonra
Mülkiye’yi bıraktım Hukuk’a devam ediyorum.
Öğrenci arkadaşlarım Zeki Aslan ile Erdoğan
Tokmakçıoğlu bir dergi düşünüyoruz, ‘Var mısın?’ dediler, ‘Varım’ dedim.”
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Önce Patronluk
Üç arkadaş, “Kara Karga” adını verdikleri haftalık bir mizah dergisi ile işe koyulurlar.
Önce öğrenciler arasında, ardından da tüm Ankara’da aranılan dört sayfalık bir yayının sahiplerinden biri olan Bartınlıoğlu anlatıyor:
“Mizah ama kara mizah, herkese vuruyoruz. Yıl 1952, Ulus Gazetesi muhalefetin sesi
iki bin satıyor, Zafer iktidarın sesi daha az, biz
onları üçe beşe katlıyoruz. Dergi on kuruş, üç
kişiyiz, daha sonra biri ayrıldı, bir de çizerimiz
var, Halim Büyükbulut. Dergiyi hazırlıyoruz,
bastırıp dağıtıma veriyoruz, gelen parayı bölüşüyoruz, yeni sayıyı hazırlıyoruz, tekrar para
verip bastırıyoruz falan.
Çok çarpıcı başlıklarımız oluyor. Örneğin, o
zamanlar bir dedikodu var, Şarkıcı Mualla Mukadder ile Başbakan Menderes’in gönül ilişkisi
üzerine. Bizim manşet, ‘Mualla Mukadder Menderes’te boğuldu.’ Bir diğeri ‘Zeki Müren Çocuk
Düşürdü’ çocuğa çarpmış da düşmüş…

Bu 97 hafta sürdü. Çünkü Ankara’nın ünlü
Süreyya Gazinosu’nun sahibi Şerj isminde bir
Beyaz Rus. ‘Şerj’in Kirli Çorapları’ diye bir şey
yazdık, çok kızmış. Yakını, Hukuk Fakültesi’nin
Dekanı Muvaffak Akbay’ı devreye soktu, hoca
bana, ‘Ben burada oldukça sana diploma yok’
gibi şeyler söyledi, dergiyi kapattık ama okulla
da aramıza bir soğukluk girdi.”
Rüzgârlı Sokak’a Giriş
Okuldan uzaklaşan, subay olan ağabeyinin evinde kalan Atilla Bartınlıoğlu, iş aramaya
başlar. Cemil Sait Barlas’ın akşamları yayınlanan Havadis Gazetesi, gündüze dönmüştür ve
Ankara bürosuna elemen aramaktadır, Atilla
Bartınlıoğlu polis adliye muhabiri olarak işe
alınır. Faruk Taşkıran yazı işleri müdürü, Seyfettin Turan istihbarat şefi, Yurdakul Fincancıoğlu, Güngör Yerdeş de muhabir kadrosundadır. Bartınlıoğlu, “Mesleğimin en güzel günleri”
dediği dönemi şöyle anlatıyor:
“Havadis, Ulus Gazetesi’nin yavrusu, partide sol kanadı temsil ediyor, sloganı ‘Amacımız
sosyal güvenliktir’ ve mavi başlıkla çıkan ilk
gazete… Polis-adliye muhabiriyim, başarılıyım,
mutluyum, teşkilatta çok iyi dostlarım oldu,
cinayete polisten önce gidiyorum diyebilirim.
Mayk Hammer romanları moda, adım da ‘Mayk’
olmuş, meslekte ünlüyüm.
1954 yılı, bir gün DP’nin yayın organı Zafer Gazetesi İstihbarat Şefi Turhan Dilligil beni
çağırdı bir de Yurdakul Fincancıoğlu’nu istiyor,
yazı işleri müdürü de Fatin Fuat. Bizi Çetin
Altan yetiştiriyor, sol çizgide gençleriz fakat
ücret iki katı, 250 lira. Yurdakul ‘Sen git’ dedi
ben gittim, o birkaç ay sonra geldi ve kısa süre
sonra da Cumhuriyet bürosuna geçti, ben bir
yıl kadar kaldım. Kadroda; Atilla Onuk, Nihat
Ülkekul, İlhan Çevik, sporda eski kaleci Sacit
Öget, yardımcısı Mehmet Ali Kışlalı, Erdoğan
Tokatlı da bizim yanımızda başladı.
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Girişte bir form dolduruyorduk. ‘Hangi parti taraftarısınız?’ diye bir soru var, ben ‘CHP’
diye cevapladım, yıllar sonra onu bulmuşlar,
kovuldum. Polis adliye muhabirliği o günlerde
sadece Ankara gazetelerinde var, muhabirleri
de Turgay Üçöz, İbrahim Cüceoğle, Teoman
Karahun, Engin Viranyalı falan en deneyimlimiz de Tuğrul Aşuroğlu.”
Yaşamı Değişiyor
Atilla Bartınlıoğlu, siyasi tercihi nedeniyle
işsizdir. Usta gazeteci Mekki Sait Esen milletvekilidir ve bazı gazetelerin Ankara temsilciliğini yapmaktadır. Dilligil devreye girer ve Mekki Sait’in yardımcısı olmasını sağlar. Bartınlıoğlu, yaşamını değiştiren o geçişi şöyle anlatıyor:
“Mekki Sait, Yeni Asır ve Son Posta’nın
Ankara temsilcisi hem de milletvekili, yetişemiyor. Maaşım 450 lira. Kısa bir süre sonra Ethem İzzet Benice’nin Son Telgraf Gazetesi de
bağlandı bize, ardından işadamı Mahmut Karabucak’ın Adana’da çıkan Vatandaş Gazetesi
ve DP’nin yayın organı Havadis. 1955 yılında
benim maaşım 800 lirayı buluyor, çok iyi para
daha da önemlisi artık politik muhabirim ve
TBMM’ ye gidiyorum…
Gençlere Öğüt
Meclis günlerimde gece yarısına kadar
çalıştığımız olurdu. Gençlerin kulağına küpe
olsun bu sözlerim, şimdi gazetecilik yaptıklarını sanmasınlar! İkinci Meclis Binası’nda basın
locası falan yok. Ufak bir teras var, sekiz-on
kişinin oturabileceği bir de divan, yer bulamazsan ayaktasın, tutanak almak ne demek!
Meclis içinde dolaşmak söz konusu bile değil.
Genel Kurulu izleyecek, not tutacaksın, bilgilerin hepsi bu. Sonra büroya gideceksin, tek telefonda şehirlerarası yazdırmaya başlayacaksın.
Bağlanır, bağlanmaz, bağlanır kesilir, araya
jandarma girer, hele bir de üç-beş gazete oldu
mu, yandınız.

Bir tek Yeni İstanbul Gazetesi’nde teleks
vardı, Mehmet Kemal Kurşunluoğlu temsilci,
muhabir de Levent Esmer. Levent zaten çok
zeki, haberi hızlı toplar hemen geçer ve bizden
saatler önce “Karpiç”te yerini alırdı…
Benim kuşağım; Kamuran Özbir, Yurdakul Fincancıoğlu, Güngör Yerdeş, Erol Ülgen,
Niyazi Kotay, Seyfettin Turan, Ecvet Güresin,
Nizam Payzın, Orhan- Erdoğan Tokatlı, Oktay
Ekşi, Bekir Çiftçi, Mehmet Ali Kışlalı, Kemal
Bağlum, Mücahit Beşer, Nilüfer Yalçın hep bu
sıkıntıları çektik.”
Bu dönemde Bartınlıoğlu’nun işsiz kalmasının öyküsü de şöyle:
“Menderes’in ünlü ‘Siz isterseniz şeriatı da
getirisiniz’ sözünün yer aldığı haberi ben çalıştığımız her gazeteye geçtim. Nedenini hâlâ
çözemiyorum, DP’nin yayın organı Havadis Gazetesi bu haberi manşet yaptı, bir de imzamı
koydu ama ben kovuldum”.
Bölükbaşı’na Tanıklık
Siyasetin kaynadığı 1957 yılında Tercüman Gazetesi’ni Cihat Baban alır. Emil Galip
Sandalcı, İlhan Selçuk yazarlardır, yeni kurulan
Ankara bürosunda Muammer Yaşar Bostancı
ve Teoman Karahun vardır, Turhan Dilligil’in
önerisi ile bu kadroya giren ve hapisten politikacı kurtaran Bartınlıoğlu anlatıyor:
“DP’ye sert muhalefet yapan Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı tutuklu...
Avukatları bir çözüm bulmuş, üç gazetecinin
tanıklığına ihtiyaç var. Bölükbaşı’nın, Meclis’in
manevi şahsiyetine hakaret olarak kabul edilen sözlerini mikrofondan söylemediği kanıtlanacak. Parlamento muhabirleri olarak, Örsan
Öymen, ben ve soyadını şimdi hatırlayamadığım Kemal Ağabey ile Keskin Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanıklık yaparak tahliyeyi gerçekleştirdik. Mahkeme geç saatte karar verdi ama
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biz bu büyük haberi, hemen
yanımızdaki Başkent’e geçemiyoruz! Araç olmadığı
için biz de gelemiyoruz, sabahı bekledik.”
Yolaç’la Açılan Yol
Atilla Bartınlıoğlu, medyanın bugünlere gelişinin
temelinin armatör Malik
Yolaç’ın basın sektörüne
girmesi ile atıldığını kaydederek şunları anlatıyor:
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“Necmettin Sadak Akşam Gazetesi’ni Malik Yolaç’a satıyor, o da gündüze çeviriyor ve
Ankara’da büro kuruyor. Sermayenin girişi ile
basının bu günlere gelişin başlangıcı. Aziz Nesin ve Çetin Altan’ı da transfer etmiş, Güngör
Yerdeş ile birlikte buranın ilk muhabirleri olduk, daha sonra Orhan Tokatlı bize katıldı.”
Aynı dönemde, genç gazeteciler birlik
oluşturur. Doğan Kasaroğlu, Cemal Saltık, Beyhan Cenkçi, Erdoğan Gürgen, Erdoğan Örtülü,
Ülkü Arman ve diğerleri, Gazeteciler Cemiyeti
yönetimini ele geçirirler! 1957 yılında, Atilla
Bartınlıoğlu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti başkanlığını o günkü yasa gereği olarak bir yıl yapar.
Akis Dönemi
Ünlü Akis Dergisi’nin sahibi ve İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker yazılarından dolayı
tutuklanır, Doğan Avcıoğlu ve İlhami Soysal da
ayrılmıştır. Dergiyi tek başına yürütmek zorunda kalan Kurtul Altuğ’un çağırısı ile Atilla Bartınlıoğlu, “Hem okul hem de tavrıma, tarzıma
uyduğu için çok mutluydum” dediği bu yeni
dönemi şöyle anlatıyor:
“DP iktidarının hedefi İsmet Paşa, onun
için de damadına yükleniliyor, zaten tutuklu.
1957-58 yıllarının etkili Akis Dergisi’ni, Kur-

tul ile çıkartıyoruz. İlhami Soysal arada sırada
yazı veriyor, çok iyi yetişmiş ama o dönemde
hamile olan Özden Toker’in bir muhabir gibi
her işe koşmasını unutamam… İlan yok, ilkel bir
makinede basıyoruz, yazıları okumak imkânsız,
elli kuruş ve yok satıyoruz. 1959 sonlarında
Metin çıktı, satıştan başka gelir yok, dergiyi
bir lira yaptı, tiraj arttı. Metin, Başbakan Adnan
Menderes’in bir gezisinin takip görevini bana
verdi…
O zamanlar, seçim otobüsü falan yok, üç
dört gazete birleşir bir araç kiralanır ve gidilirdi. Menderes’le Maraş’a gittik, kalabalık karşıladı, hemen arkasındayım bana döndü, ‘Gör bunları Akisci, öyle yaz’ dedi, ‘Görüyorum efendim’
dedim. Daha sonra hükümet binasından halka
hitap etti, yine beni görünce, ‘Sen hangi gazetedensin?’ dedi, ‘Biliyorsunuz efendim’ dedim,
‘Götürün bunu’ dedi, karakola gittik, beni saatler sonra bıraktılar. Benden sonra Müfit Duru’yu da, otomobilde tutmuşlar. Altemur Kılıç
Basın Yayın Genel Müdürü, o da var seyahatte.
Akşam gazetecilere Menderes’in yemeği var,
kimse gitmedi, CHP Milletvekili Kemali Beyazıt’ın evindeyiz, Menderes çok kızmış tabi.”
Ona Bir Kupon Yaptım!
1960 yılının Şubat ayında Akis süresiz
olarak kapatılır fakat imzasız yazıları Metin
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Toker’in yazdığını kanıtlamak için polis baskınları sürmektedir. Yine bir gün, Meclis Tahkikat
Komisyonu üyeleri ve polis içeri girer, Metin
Toker, İstanbul Maltepe’de İsmet Paşa’nın yanındadır, Atilla Bartınlıoğlu anlatıyor:
“Hazırlıklıyız, ben ‘Spor muhabiriyim’ diyeceğim. Sıram geldi, sordular, söyledim, şaşırdılar. ‘Spor sayfası yok’ falan diyorlar ama üstelemediler. ‘Sen bizi matbaaya götür’ dediler,
gittik, etrafı incelediler ve artık ayrılıyorlar, birisi geldi ‘Sporcu, şu totoyu bir doldur bakalım’
dedi, ona da bir kupon yaptım…
Dergideki yazıları ‘Metin Toker yazdı’ dedirtmek için sorguya alınıyoruz. Arkadaşımız
Yusuf Ziya Ademhan iki buçuk yıl yattı isim
vermediği için. Kurtul Altuğ sorgulandı, söylemedi, o da tutuklandı ama ihtilale çok yakın.
‘Ankara Hiton’a gidiyor, bizden, yatak yorgan
falan istiyor, oradan birisi, ‘Gerek yok, orada her şey var’ falan dedi… Ben kuşkulandım,
telefonda Metin’e anlattım, ‘Bakan’a çık’ dedi.
Adalet Bakanı Celal Yardımcı’ya çıktım, ‘Merak
etmeyin’ dedi ve sorunu çözdü. İhtilal sonrasında Yassıada duruşmalarında biz de tanıklık
ettik, ben bu olayı iktidarın olumlu davranışları
olarak anlattım. Dergi kapalı, ortalık karışık, biz
de çıktık Kızılay’a… 555 K’nın içindeyim.”
Baykal Sarılamadı
Atilla Bartınlıoğlu, çok tartışılan, Kızılay
Meydanı’nda, Deniz Baykal’ın Menderes ile ilgili olayının yakın tanığı olarak şunları anlatıyor:
“27 Mayıs’tan birkaç gün önce, Menderes
havaalanından geliyordu. Sakin ortam birden
karıştı, altı yedi koldan gençler Kızılay Meydanı’na indi, halk da onlara destek oldu, polis
çaresiz kaldı. Makam aracı sarıldı, kımıldayamıyor, Gazeteci Emin Karakuş o kalabalıktan
Menderes’i aldı ve kendi arabası ile kaçırdı. Örsan Öymen ile on adım kadar arkadan izliyoruz;

Baykal, sarılmak istedi ama sarılamadı…
Hapiste olmayan arkadaşlar ile bizim evde
toplanıyoruz akşamları, yiyip içip marşlar söylüyoruz, ‘Olur mu böyle, olur mu?’ Bir sabah
kaktık ki, ihtilal… Foto muhabiri arkadaşım Abbas Goralı ile İsmet Paşa’nın Ayten Sokak’taki evindeyiz, kimse giremiyor içeriye, Paşa da
çıkmıyor. İhtilalin önemli isimlerinden Cemal
Madanoğlu geldi, onunla da görüşemedi.”
Ağabeyimin Arkadaşları
Hem fikren hem de meslek olarak büyük
bir huzur bulan Atilla Bartınlıoğlu’nun 27 Mayıs dönemi anıları da şöyle:
“Gazeteciliğim için çok rahat bir dönem
başladı. Çünkü komiteden; Muzaffer Yurdakuler, Sami Küçük ve Alparslan Türkeş ağabeyimin askeri liseden arkadaşları. Hafta sonu
izine çıktıklarında bizim eve gelirlerdi, haber
kaynaklarımı buldum! Yurdakuler abartır, kendine yontar, Türkeş tahrif eder, Küçük tam verir fakat ‘Yazma’ derdi, ben de bir hafta sonra
yazardım. Uzun zaman bana destek oldular,
hatta ben onlarla yurt gezilerinde askeri uçağa
bile biniyordum, yanımda her şey konuşulurdu.
Akis’e ilan için sıraya girmeler başladı ama
Metin Toker onlara kanmadı, çoğunun ilanını
almadı.”
Basın-İş Sendikası
Bartınlıoğlu’nun, “Düşünce çizgimin oluştuğu günler” dediği dönemdir. “Patron hâkimiyeti” yerine “işçi hâkimiyetini” güçlü kılmak
hedeflenmektedir.
İstanbul Gazeteciler Sendikası isim değiştirmiş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası
olmuştur. Yeni Anayasa ve yasalarla verilen
sendikacılık ve grev hakkının tam kullanılması
gerektiğine inanan, sarı sendikaya savaş açan
Atilla Bartınlıoğlu, “Bu işi yapmakla övünürüm”
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dediği Basın İş Sendikası’nı kurar. Bu girişimin
amacı Rüzgârlı Sokak’ın tüm birimlerini bir çatı
altında toplamak ve güçlü bir sendikal düzen
oluşturmaktır. Hatta Gazeteciler Cemiyeti’nin
Bayram Gazetesi gelirinden sendikaya pay verilmesi sağlanır.
Basın-İş güçlenir, Gündem adlı bir günlük
gazete çıkartılmaktadır. Resmi ilan hakkı olan
gazete, sektördeki beden işçisini bilinçlendirecek, işsiz fikir işçilerine de iş verecektir. Bu
mutlu tablo “Başbakanlık Basımevi Grevi”ne
kadar sürer. Dünyada “üç numaralı grev” olarak
geçen bu eylem, Kıbrıs olayları bahane edilerek kırılır, dostluklar kopar, Bartınlıoğlu için
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılır. Bartınlıoğlu yaşamındaki bu dönüm noktasını şöyle
anlatıyor:
Babeuf Davası
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“Gazeteden dolayı paramız var, direniyoruz. Beyhan Cenkçi de Sendika Başkanı, her
gün bir olay yapıyor ve her gün gazetelerde
yer alıyor grev. Çalışma Bakanı Bülent Ecevit’e
rağmen grev kırıldı!
Fransız İhtilali’nde tutuklu olan Babeuf’un
karısına yazdığı mektuplar o günlerde bir kitap
olarak yayınlandı, ben, orada ilgimi çeken ‘oyalayıcılara karşı’ sözünü yazımda kulandım, Türk
Ceza Kanunu141. Maddesi’nden dava açıldı
ve yedi buçuk yıl hapis ile iki buçuk yıl sürgüne mahkûm oldum. Turan Güneş, Yargıtay ve
Lahey’de dava açarak bir buçuk yılda beni bu
beladan kurtardı ama bu kez de ihbar edildiğim
için askere alındım dönüşümden sonra da Babıâli bana iş vermedi!

Reklamcılık yaptım battım, Kurtul Altuğ 7
Gün Dergisi’ne çağırdı, Varlık Özmenek ve Melih Âşık ile iki yıl kadar çalıştık, 1973 seçimleri
öncesinde Erdoğan Tokatlı’nın Yeni Ulus’unu
çıkarttık, Haldun Simavi destekli Yeni Haber’i
Nalan Seçkin, Barış Kaşıkçı ve Oğuz Teğmen
ile Flaş Gazetesi’ni de Nahit Duru ile hazırladık.
Bu dönemde yine Turhan Dilligil’den destek gördüm, beni Adalet Gazetesi’ne çağırdı.
Farklı siyasi görüşlerde olmamıza karşın, Dilligil
için gazetecilik çok önemlidir, benim gazeteciliğimi beğendiğinden hep destek oldu. Adalet
Gazetesi’nde ‘Anlayana’ adı altında günlük fıkra yazdım. Bir de ‘Virgüliye Cumhuriyeti’ adlı
günlük mizah yazı dizim yayınlandı. Bu arada,
Akın Simav ile Demokrat İzmir Gazetesi’ne de
çalıştık, ben köşe yazdım, burada bana yüz bir
dava açıldı ama hep beraat ettim çünkü artık
kaleme hâkim olmaya başladım.
Meslekte, Selçuk Altan, Bekir Coşkun, Güneri Civaoğlu, Barış Kaşıkçı, Nahit Duru, Erdoğan Tokatlı, Hikmet Tanılkan ve Abbas Goralı’ya yardımcı olduğumu sanıyorum.
12 Eylül sonrasında da emekli oldum.
Emeklilik bana kanser hastalığı ile beraber geldi, on yıl da onunla mücadele ettim, şimdi sağlıklı emekliyim.”
Atilla Bartınlıoğlu, dünya çapında iki altın
madalya sahibi Grafikçi Ülkü Hanım’la evli ve
iki çocuk sahibi. Kızı, “Altın Portakal” ödüllü Sinema Yönetmeni Nisan Akman; oğlu, Norveç
Oslo Eyalet Milletvekillerinden Mert Efe Bartınlıoğlu…

AYÇETİN TULGAR

BU SÖYLEŞİ, 2010 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ
LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.

AYÇETİN TULGAR

“ ULUS
KAPATILACAK
BİR GAZETE
DEĞİLDİ”

Gazeteciliğe muhabir olarak başladı,
istihbarat şefi oldu ardından
mesleki eğitime yönelerek yüzlerce
yayıncı yetiştirdi, basın müşavirliği
dönemlerinde deneyimlerini kamuya
aktardı, elli yıldan beri Ankara’da
basın meslek kuruluşlarının değişmez
denetçisi oldu. Ulus Gazetesi’nde
ilk ekonomi sayfasını hazırlayan,
gazeteyi kapatan CHP yönetimine
tepki göstermekten geri kalmayan
Ayçetin Tulgar ile yarım asırlık meslek
yaşamını konuştuk.

K

urtuluş Savaşı sonrasında subaylara kamuda görevler verilmektedir. Selanik göçmeni süvari subayı Ali Haydar Tulgar da Cumhuriyet’in ilanından
sonra Bolu Valiliği’nde görev yapmaktadır. Burada eşraftan Tüccar Emine Hanım’ın kızı Fatma Hanım’la
ile evlenir. Ayçetin Tulgar ailenin ikinci çocuğu olarak
1934 yılında Bolu’nun Karaçayır mahallesinde dünyaya
gelir ve daha kırk günlükken, babasının kaymakam olarak
atanması ile Haymana’ya gider. Kamu yönetiminden çekilen babası bu kez de subay olarak şark hizmeti için eski
adı Karaköse olan Ağrı’ya atanır. Ayçetin Tulgar, ilkokula
burada başlar ve ardından, Kayseri ile Konya’da sürdürür. Ankara Kurtuluş Ortaokulu, kısa bir süre Gazi Lisesi,
ardından da Ticaret Lisesi’nden mezun olur. Bu yıllarda
Tulgar, daha sonra meslektaş olacağı Barlas Küntay ile
okul futbol ve boks takımında birliktedir. Aynı takımdaki
arkadaşları Orhan Akalın profesyonel yaşamı seçerek Ankaragücü kadrosuna girer.
Ticaret lisesindeki steno ve daktilo dersleri onu gazeteciliğe yaklaştırmaktadır. 1955 yılında lise son sınıf
öğrencisi Ayçetin Tulgar, Ulus Gazetesi’ne başvuruda
bulunur. O yıllar siyasi gerginliğin doğurduğu baskı dönemleridir. CHP’nin sahibi olduğu Ulus Gazetesi sık sık DP
iktidarı tarafından kapatıldığından, az kadro ile yayın hayatını sürdürmektedir. “Ben üçüncüydüm” dediği kadroyu
Ayçetin Tulgar’dan dinleyelim:
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“Ben Üçüncü Elemandım”
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“Ağabeyim Gültekin Murat Tulgar CHP ilçe
örgütünde, gazete idari işlerinde görevli olan
ve ailemin de tanıdığı Selami Erkut’a gönderildim. Rüzgârlı Sokağın girişindeki muhteşem
bina ve en son teknolojideki matbaa mühürlü
olduğundan, Agâh Efendi Sokak’ta bir dükkânda gazete çıkıyor. İbrahim Bicioğlu yazı işleri
müdürü ve sayfa sekreteri, muhabirler Erdoğan Örtülü ve Doğan Kasaroğlu, ben üçüncü
eleman olarak işe başladım. Muzaffer Yurtçu
telefonla gelen haberleri Remington daktilosu
ile alıyor, gazete Ankara Telgraf Matbaası’nda
basılıyordu. Kısa bir süre sonra Bülent Ecevit
gazeteye yazı işleri müdürü oldu, daktilosu ile
geldi oturdu, biz çok sevindik, büroya ikinci bir
daktilo makinesi geldi diye.”
Gazete 1957 yılında Otto Wöber Han’da
bir daireye taşınır, erken genel seçimler buradan izlenir. Yazı işleri müdürü Nihat Subaşı
olur, Altan Öymen ve Oktay Ekşi de ekibe katılmıştır. Daha sonra istihbarat şefi; güçlü gazeteciliğinin yanı sıra resim yapan, gitar çalan
Fikret Otyam’dır. Şinasi Nahit Berker, Teoman
Karahun, Yurdakul Fincancıoğlu, Cenap Çetinel
fotoğraf servisinde Hüseyin Ezer, Zühtü Ören-

baş, Dinçer Olcay ve çizer
Semih Balcıoğlu ile güçlü bir
kadro oluşur. Aynı dönemde muhalif kanadın yayın
organı Zafer’de de yakın
arkadaşları Basri Balcı ve
Hüseyin Cahit Aküzüm görev yapmaktadır. Gazeteleri
muhaliftir ama muhabirleri
Ankara karmasında futbol
oynamaktadır. Ulus Gazetesi’ne baskının her gün büyüyerek artığı günleri şöyle
anlatıyor Tulgar:
“Gazete sık sık kapatılırdı, bu dönemlerde
bize röportaj yarışmaları düzenlenirdi. Kapalı
gazeteye her gün gelirdik, Yazı işleri müdürümüz İhsan Ada çeşitli konular belirler ve röportaja giderdik. Bu çalışmalar yönetim tarafından incelenir ve birinciye para ödülü verilirdi,
ayrıca maaşımızı da alırdık. Ulus’un yüksek tirajı vardı ve özel ilan kullanırdı bu nedenle parasal sorunu yoktu. Gazete yayına başlayınca
da bizim yarışma yazıları yayınlanırdı.”
Ayçetin Tulgar, liseden sonra Ankara’da o
yıl açılan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne
girer. Okul Hukuk Fakültesi ile aynı binada, akşamları, ikinci eğitim olarak hizmet vermektedir, bu koşul gazeteciliği de yapmasına katkı
sağlar, gazetecilik ve eğitim aksamadan sürer.
Eğitim kadrosunda Şakir Berki, Hamza
Eroğlu, Safa Reisoğlu gibi profesörlerin yanı
sıra Necdet Özdemir, Kemal Dal da asistan olarak meslekteki ilk yıllarındadır. Ayçetin Tulgar
okulda talebe cemiyeti başkanı olmuştur, daha
sonra bu görevi gazeteci Ercan San’a devreder
yine gazeteci Sencer Güneşsoy ile Talebe Federasyonunda birlikte görev alırlar.

AYÇETİN TULGAR

İhtilal Dönemi
27 Mayıs İhtilali’nin ayakları, üniversite,
basın ve ordu olarak bilinir. Ayçetin Tulgar bu
dönemde, Talebe Birliği başkanıdır ve de Ulus
Gazetesi’nde muhabirdir, yani ülkemizde ilk
kez yaşanan öğrenci hareketlerinin tam ortasında yer almaktadır. Tulgar “çok baskı vardı”
dediği günleri de şöyle anlatıyor,
“Tek muhalif gazete Ulus ve sürekli kapatma cezası alıyor. Arkadaşlarımız; Yusuf Ziya
Ademhan, Metin Toker, Beyhan Cenkçi ve Ülkü
Arman tutuklu, Ankara Hilton dediğimiz cezaevinde kalıyor, duruşmalarını ben izliyorum.
Ünlü Harbiye yürüyüşü yapılıyor, ihtilalin
habercisi olarak bilinir, yayın yasağı var ama izleyeceğiz... CHP Genel Merkezi o zaman Karanfil Sokak’ta, onun çatı katına çıktık, kiremitleri
kaldırıp yürüyüşü izleyip haberleştirdik.”
İhtilal sonrasında Ulus Gazetesi binasına
ve matbaasına kavuşur. Bu dönemde Sertaç
Tözüm, Şeniz Yurtman ve Güngör Yerdeş kadroya katılır. Akademiyi bitirip, doktora çalışması yapan Ayçetin Tulgar yeni düzenlemede
Ulus Gazetesi’ni şöyle anlatıyor:
“1966 yılında benim sorumluluğumda ilk
ekonomi sayfası, basında Ulus Gazetesi’nde

yapılmaya başlanıldı. Salı günleri yorum ve haberden oluşan dörtte bir sayfa idi ama ilk olma
özelliği vardı. İlgi gördük, hatta bu çalışma,
bana Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nden ‘Yılın
Gazetecisi’ ödülü getirdi.”
Aynı zamanlarda, yine bir ilke daha imza
attı Ulus Gazetesi; Dil Kurumu Genel Sekreteri
gazete arşivini düzenledi.”
1963 –1965 tarihleri arasında, Mamak
Muhabere Okulu’nda yedek subay olarak vatani görevini yapan Ayçetin Tulgar, Ulus Gazetesi’ndeki görevine istihbarat şefi olarak döner.
Bu dönemde gazete, Parti Genel Sekreteri
Bülent Ecevit’in yönetimindedir. Çalışanları
memnun etmeyen bir ücret politikası uygulanmaktadır. 1967 Yılında Özel Yüksek Okulları’nda hizmete girmesi ile Tulgar yol ayrımına
gelir.
Ulus Kapanıyor
Akademiden hocası Prof. Halil Fahri Örs’ün
kurduğu Özel Ankara Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan aldığı teklif, onu yayıncılığın başka bir
yönüne, eğiticiliğine götürür. Tulgar’ın ayrılışından kısa bir süre sonra da Ulus yayın hayatına son verir. Bu acı günlerde Ayçetin Tulgar
daktilosunun başına geçer ve gazeteden so-
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rumlu, gazeteci kökenli, CHP Genel Sekreteri
Bülent Ecevit’e bir mektup yazar. ‘Ulus kapatılacak bir gazete değildir, Atatürk’ün koyduğu
ilkelerin savunucusu olan Ulus Gazetesi kapatılamaz, tarih huzurunda sizi suçluyorum’ der
ve imzasını atar.
Bugün bile hâlâ üzüntüsünü yaşadığı bu
acıyı içine gömerek eğitime yönelir. Öğretim
görevlisi olarak yirmi yıla yakın “Haber Toplama ve Yazma Teknikleri” dersini verir. Bu
dönemde çeşitli gazetelerde makaleleri de
yayınlanır, yani yazmaktan uzak kalmaz. Prof.
Hamza Eroğlu tarafından verilen “Basın Yayın
Tarihi” dersi de bir süre sonra Tulgar’a kalır.
Dört dönem sonra bu görevi asistan Korkmaz
Alemdar’a devreder. “Haber Toplama Teknikleri”, “İlginç Olaylar ve Basın Yayın Tarihi Ders
Notları” ders kitabı olarak kabul edilen Ayçetin
Tulgar, 1983 yılında eğitimciliğe son verir, ardından çeşitli bakanlıklarda basın müşavirliği
görevinden sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün yayın organı New Spot’un yayın müdürlüğünden 1999 yılında emekli olur. Tulgar
ayrıca Mesleki ve Teknik Okullar Birliği Genel
Başkanlığı, Sahneçığ Derneği Genel Başkanlığı
ve Yüksek Ticaretliler Birliği Ankara Cemiyeti
Başkanlığı görevlerinde de bulunur.

Denetçilikte Rekor
Gazeteciliğe başladığı yıldan beri meslek
kuruluşlarında denetçi olan Tulgar şöyle konuşuyor:
“Ticaret lisesi ve iktisat, üstüne doktoradan olsa gerek, ilk günden beni denetçi yaptılar, elli sene oldu hâlâ denetçiyim, bu bir rekor
olmalı. Ankara Gazeteciler Sendikası vardı o
zaman, ilk orada başladı, basın sitesini kurduk
devam etti, ardından cemiyet dönemi geldi,
yine hep bu görevdeyim. Ankara’daki basın örgütlenmelerinde ben olmazsam yürümez gibi
bir düşünce oluştu. Elli yılda artık ben de yoruldum.”
Kültür Yumağı
Ayçetin Tulgar, gençlik yıllarının geçtiği
Demirlibahçe semtinin Doğanbahçe sokağını kültür yumağı olarak tanımlıyor. Komşuları; tiyatrodan Yıldız- Müşfik Kenter, Cihan
Ünal-Hepşen Akar kardeşler, ses sanatçıları
Ziya ve eşi Ulviye Taşkent, Kutlu ve eşi Tuncay Payaslı ile kültür yumağında yaşarken,
mahalleden Sunay Hanım’a gönlünü kaptırır
ve 1958 yılında evlenirler. Sumru, Sümer ve
Kumru adlı kızlarından şimdi; Arda, Aral, Azra
ve Emre adlı dört torunları var.

BEDİİ FAİK

BU SÖYLEŞİ, 16 HAZİRAN 2015
GÜNÜ YAŞAMA VEDA EDEN BEDİİ FAİK
AKIN İLE 2011 YILINDA İSTANBUL,
TEŞVİKİYE CADDESİ’NDEKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.

BEDİİ FAİK

“ GAZETE
SAHİPLERİ
YAZARDI,
BAŞKA İŞLERİ DE
YOKTU”

Genç yaşta çalışma hayatına atıldı,
başarıya ulaştı ve tıbbiyeyi dördüncü
sınıftan terk etti. Gazetelerdeki fıkra
yazılarını beğenmedi, gönderdiği
denemeler ile mesleğe çağrıldı. Yıllarca
mücadelesini verdiği Demokrat Parti
çizgisinden bir olayla döndü, yeni
kurulan gazeteye “Milliyet” adının
verilmesini sağladı, yazar olarak girdiği
Dünya Gazetesi’nin önce ortağı sonra
sahibi oldu. “Beş ay sonra yaşım
doksan olacak” dediği gün Bedii Faik
ile Teşvikiye Caddesi’ndeki evinden
basın tarihimize yolculuk yaptık.

İ

stanbullu ‘Düyun-u Umumiye’ avukatlarından Faik Bey
ile Balıkesirli Faika Hanım’ın ilk çocukları Bedii Faik, 1
Mayıs 1921 günü Bandırma’da dünyaya gözlerini açtığında, ülke işgal altındadır, kurtuluşundan sonra aile
İzmir’e yerleşir. Ortaokul döneminde babasını kaybeden
Bedii Faik devlet parasız yatılı sınavlarına katılır, Kabataş
Lisesi’ni kazanır, yaşamını artık babasının memleketi, İstanbul’da sürdürecektir.
Ailesinin isteği ile girdiği tıp fakültesindeki eğitimi
dördüncü sınıfa kadar sürer. Geçim şartları onu çalışma hayatına itmiştir. Nemizade Mithat Bey’in tütün deposunda
çalışmaktadır, başarılıdır hatta müdür bile olmuştur. Ağır
eğitimi ile birlikte götüremediği tıbbiyeyi bırakan Bedii
Faik, başarılı bir iş adamı olarak yaşamını sürdürmektedir.
Bedii Faik, arkadaşlarını evine davet eder bir gün.
Gençlerin sohbeti, Tasvir Gazetesi’nde fıkra yazan Doğan
Nadi’ye kadar uzanır. Çoğunluğun bu yazıları övmesi üzerine Bedii Faik eleştirilerini, “Ben bundan iyisini yazarım”a
kadar getirdiğinde, gazeteci arkadaşı Kadri Kayabal’ın
“Yaz da görelim” diye sert çıkışı, yaşamına yeni bir yön
verecektir.
Bedii Faik, arkadaşları gittikten sonra kâğıda kaleme sarılır ve on yedi fıkra yazar, bir zarfa koyar, onu da
Kayabal’ın patronu ve başyazarı olan Ziyad Ebüzziya’ya
postalar. Bir hafta sonra, Ebüzziya’nın başmakalesinin
sonunda, “BF rumuzuyla yazı gönderen kişinin yazı işlerimizle irtibata geçmesini rica ederiz” diye bir not yayınlandığında, yıl 1945’tir. Babasının ölümünden sonra çıkan
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yasa gereği dayısı gibi “Akın” soyadını alan Bedii Faik anlatıyor:
“Türk gazeteciliğinin otururken ayağa
kalktığı dönemdir o. Daha önce İmparatorluk’ta
gazetecilik yok sayılır. Ondan sonra Milli Mücadele gazeteciliği var, çok büyüktür. Falih Rıfkı,
Yakup Kadri, Necmettin Sadak, Yunus Nadi’nin
ortaya koyduğu, vatanı kurtarmak için yapılan büyük gazetecilik. Onun alçakları vardır,
yüksekleri vardır. Alçakları tarihe gömülmüştür, silinmişlerdir, acı da çekmişlerdir. Öbürleri
Cumhuriyet’in parlak çocukları olarak Atatürk
ile birlikte yürümüşlerdir. Tek partili dönemde
büyük bir gazetecilik rengi yoktur, bir seviye
gazetecilik vardır.
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Gazeteciliğin gelişmesi için bir yatak lazımdı, o da çok partili hayata girme... Ben bunun arifesinde, 1945 yılında başladım. Demokrat Parti dönemi çok hareketli, gazeteciliği de
çok heyecanlı idi. Ben şanslı bir dönemde gazetecilik yaptım, her zaman şükrederim.”
Esas Olan Muhabirliktir
Çok partili hayatın başlama arifesinde yaşanan bu olayı Bedii Faik, “Gittim, görüştüm,
anlaştım ve gazeteciliğe başladım” cümlesinde
özetliyor ve ekliyor,
“Gazeteciliği öğrenmeden gazete yazarlığının mümkün olmadığını hemen anladım.
Yazarlığınızın gazetenin içine girmesi için,
yazarlığınızla gazetenin kaynaşması için sizin
gazeteciliği iyi bilmeniz lazımdır. Haberin ne
demek olduğunu, esas olan muhabirliği bilmeden yazarlığın yapılamayacağını öğrendim
ve gazetede fiilen çalışmaya başladım, ta ki,
fiilen bir gazete çıkartacak kadar bilgi sahibi
olana kadar. Çünkü gazete yazarlığı ile kitap
yazarlığı arasındaki farkın mutlaka gazeteciliği
bilmekten geçtiğini kavramamak mümkün değildir…”
Masası yazı işleri müdürünün odasına konulan genç gazeteci o dönemi de şöyle anlatıyor,

“Bugünkü teknik çok rahat, hemen tık tık,
pıt pıt. O zaman kumpasın içine harfler konur,
başlığın kaç harf olacağı hesaplanır… Bugünkülerin kafasının alamayacağı kadar ağır şartlar,
tahammül etmek mümkün değildi, o şartlar
içinde gazete yapıyorduk.”
Gazete Sahipleri Yazardı
Bedii Faik o dönem gazete patronlarını da
şöyle anlatıyor:
“Otomobil sahibi gazete patronu, bir elin
parmakları kadar azdı, diğerleri basın kartı ile
tramvaya biner, acele işi varsa taksiyle giderdi.
Yunus Nadi Bey’in ve Doğan Nadi’nin arabası
vardı, otomobil ticareti yapan kardeşi tahsis
ettiği için Vatan’ın sahibi Ahmet Emin Yalman’ın, Son Posta’nın sahibi Selim Ragıp Bey’in
vardı. Ethem İzzet Benice’nin, Kazım Şinasi’nin,
Halil Lütfü’nün, Ali Naci Karacan’ın yoktu…
Cağaloğlu’nda bugün halı sarayı olan o
eski gazete binalarının yerinde ufak ahşap evler vardı ve hepsi birer matbaa idi. Bir özellik
de şudur; gazete sahiplerinin hepsi yazardı,
idealleri vardı, fikirleri vardı, o fikirleri yaymak
için gazete çıkartmış insanlardı ve başka işleri
de yoktu. En büyük ayıp da, basın dışında başka bir işi olmaktı. Bu arada para da kazandılar
doğal olarak ama para kazanmak için gazete
çıkartmadılar.
Bugünün gazete sahibi, bir idealin sahibi
değil, paranın sahibi. Ben şu gazeteyi alacağım, diğer işlerime de faydası dokunur diye
Babıâli’ye geldiler. Basın organize olamadığından, hükümetler daima balta vurduğundan,
sendika zayıf kaldığından, gazeteci maalesef
eli kolu bağlı patronuna teslim olmuş durumdadır. Bugün bu açmazın içindeyiz.
Çok Partili Günler
Bedii Faik ülkede büyük değişime neden
olan çok partili yaşama geçişlerinde basının
üstlendiği görevi de şöyle anlatıyor,

BEDİİ FAİK
“Gazeteler Demokrat Partililer’in önünde
idi, cesarette, fikir üretiminde, atılımda öndeydi. CHP’den geldikleri için İsmet Paşa’ya, partiyi kapatır korkusu ile çatamazlarken, biz DP’nin
ağzından çıkmamış yeni fikirleri ortaya atardık.
Parti yöneticilerinin ortaya attıkları fikirler, o
zamanki gazetecilerin, fikir adamlarının eseridir. Küçümseyerek söylemiyorum, tespittir bu.
Ünlü seçimleri biz yaşadık. Bizden önceki
meslekte büyüklerimize sorsak, bilmezler, çünkü görmediler. Biz 1946 seçimlerini gördük.
Halkın seçime gelişini, sandığa sahip çıkışını,
görmeyen anlamaz. Sırtında getirdiği şilte üzerine yaşlı, hasta anasını oturtup sırasını bekleten, oy verdiren, daha sonra da tasnifi (oy sayımı) bekleyenleri gördüm. ‘Tasnif’in ne anlama
geldiğini bilmeyenlerin, sandıktan otuz- kırk
adım sayarak uzaklaşmasını ve tasnifi izlediğini gördüm, ağladım.”
21 Temmuz 1946 günü yapılan genel
seçimlerde gazeteler DP yanlısıdır, imkânları
ölçüsünde seçim çalışmalarını kent dışında da
izlerler. Seçim gecesi inanılmaz olaylar yaşanmaktadır. Seçim sistemi zaten “açık oy, gizli
tasnif” olarak başlı başına bir sorundur. Bunu
üzerine sandık kaçırmalar, vali, kaymakam ve
asker baskıları da belirlenmiştir. Bedii Faik, “İsmet Paşa’ya yıllar sonra bunları sorduğumda,
‘Alt kadronun işgüzarlığı’ demişti ama bunlar
1950 yenilgisini hazırladı” diyor.
İsmet Paşa döneminin yüzde sekseninde
sıkıyönetim olduğunu söyleyen Bedii Faik tek
partili dönemde yaşadıklarını şöyle anlatıyor,
“Tasvir Gazetesi’nde her akşamüzeri, tahta merdivende ayak sesi duyulunca arkadaşlar ‘Sana geliyor’ derdi. Bir asker gelir, bana,
‘Sıkıyönetime gideceğiz’ der, motosikletine
bindirirdi. Ben zayıf biriyim, arkadaşlar sırtıma
ve göğsüme gazete kâğıtları koyar, buz gibi
havada motosiklete biner, askerin de beline
sarılarak, Cağaloğlu’dan Sıraselviler’e giderdim. İfade verdikten sonra beni bırakırlardı. O

zaman iyi değildi ama bu heyecanı yaşamak ne
kadar önemli bir şeymiş.”
Bu Takımı Dağıtmayın!
Bedii Faik daha sonraki yıllarda yazdığı bir
yazıdan dolayı götürüldüğü sıkıyönetim komutanlığını da şöyle anlatıyor,
“Süvari birliğimiz Roma’da bir yarışmada birinci oldu, kendini beğenmiş Mussolini’yi
ayağa kaldırarak mili marşımızı çaldırttı. Yurda
dönüşlerinde çok büyük bir karşılama oldu, rıhtıma ben de gittim Daha sonra bu şampiyonların her biri bir yere, şark hizmetine gitti, takım
dağıldı. Ben, bu insanların gittikleri yerde yapacağı hizmetin bu kupayı getirmekten daha
yüce olamayacağını, bunların bir arada kalıp
çalışmaları gerektiğini, yeni başarılara ihtiyacımız olduğunu yazdım. Kıyamet koptu, askeri
mahkemeye verildim. Yerdeki mermerlerin sıyrıklarını dahi bildiğim sıkıyönetime yine götürdüler, iki subay ifademi almaya başladı, derken
‘Komutan istiyor dediler, odasına girdim. ‘Kusurunuz neymiş idrak ettiniz mi?’ dedi, ‘Hâkimler
anlattı, ordunun tasarruflarına müdahale imiş’
dedim. Daha sonra düşüncemi tekrar ettim ve
bir de yalan söyledim ‘Arşivimizde, bu takımı
öven, İtalyan, İngiliz, Fransız gazetelerinin olduğunu’ söyledim, böyle bir şey yoktu…
‘Bakın Bedii Bey’ dedi, ‘Samimiyetinize
inandım, maksadınızın düşmanlıktan, kışkırtmadan yana olmadığını anladım, ordu hakkında
bir daha yazmayacağınıza söz verin’ dedi, ben
de, ‘Bir gazetecinin istikbale ait yazıp yazmayacağına dair verdiği söze inanacak mısınız?’
deyince, ‘Peki aramızda kalsın’ dedi ve beni
salıverdiler.
Bugün ordudan, herhangi bir şirketin idare
meclisine gösterilen saygı dahi gösterilmeden
bahsediliyor. Bugün ordudan bahsederken,
alelade bir şey gibi bahsediliyor. Fuhuşla orduyu rahatlıkla yan yana getirebiliyorlar. Bunu iyi
ya da kötü olarak söylemiyorum, ifrat ve tefrit,
ne o, ne bu.”
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kamdan. Spora Firuzan Tekil bakıyordu,
daha önce dergilerde yazan genç Halit
Kıvanç’ı da kadroya aldık. Gazete eski sahibinden dolayı ‘komünist’ damgasını silemiyor, biz bunun için aşırı milliyetçi yayınlar yapıyoruz ama etkilemediği gibi, artan
eleştiri de alıyoruz, binamız taşlanıyor…
Ali Naci’ye hep söylüyorum ama dinletemiyorum. Bir gece, evindeki yemekte
konu tekrar açıldı. Oğlu Ercüment ve annesi Hidayet Hanım var, sonunda kabul
etti ve bana, ‘Peki monşer’ dedi.

Milliyet Doğuyor
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Bedii Faik; Cihat Baban ve Ziyad Ebüzziya’nın sahibi ve başyazarlığını yaptığı Tasvir
Gazetesi’ne geldiğinde, yazı işleri müdürleri
Atıf Sakar ve Necdet Baytok’dur, Ercüment Ekrem Talu, Bahadır Dülger, Eşref Şefik ile birlikte yazarlar odasındadır.
1948 yılında İsviçre Basın Ataşeliği’nden
dönen Gazeteci Ali Naci Karacan yeni bir gazete hazırlığındadır. Halil Lütfü, Zekeriya Sertel’den matbaası ile aldığı Tan Gazetesi’ne Ali
Naci’yi de ortak etmiştir sıra kadroyu oluşturmaya gelmiştir. Bedii Faik anlatıyor,
“Lozan Konferansı’nı izleyen gazetecilerden ve daha sonra yurt dışında basın ataşesi
olarak kalan Ali Naci’nin yurda döndüğü biliniyor. Esmer, kısa boylu, sevimli çok mültefit
birisi. Beni telefonla aradı ve görüşmek istediğini söyledi, gittim. ‘Bütün gazeteleri okudum,
yepyeni bir yıldız olarak sizi buldum, beraber
çalışmayı isterim’ dedi. Yeni evliyim ve Tasvir’den çeşitli kalemlerden olmak üzere aldığım
para toplam, 250 lira. ‘Ne maaş alıyorsunuz?’
diye sorunca, ‘300 ama bu paraya gelmem’
cevabıma, ‘Beyefendi, ben de aynı fiyata istemem her halde’ dedi, 400 lira maaşla Tan’a
geçtim.
Tasvir kadrosunun hemen hepsi geldi ar-

Milliyet adında yıllar önce bir gazete
çıkmıştı İstanbul’da, bu ismin koyulmasını sağladım, Afişçi-Grafiker İhap Hulusi ile
başlıklar için anlaştık ve bir hafta sonra Milliyet çıktı. Bu kez de ortağı ile sorun yaşamaya başladık. Ben gazeteyi ve kadroyu, Ethem
İzzet’in matbaasına taşıyarak sorunu çözdüm.
Kadro bu kez de aynen oraya geldi, Halil Lütfü, matbaası ve Tan ismi ile kaldı.
1950 seçimlerinde Milliyet Gazetesi yazı
işlerini yöneten, ‘DP İktidarda’ başlığını atan
Bedi Faik’in yuvadan kopuş öyküsü de şöyle,
“Demokrat Parti iktidara gelişinin üçüncü
ayında ezanın yeniden Arapça okunmasına
karar verince Ali Naci’ye gittim ve ‘Ben aleyhe dönüyorum’ diyerek yazmaya başladım. Ali
Naci’ye gazetenin de tavır alması gerektiğini
söylediğimde ‘Monşer dur biraz...’ deyince gazeteden ayrıldım. Ali Naci eve falan geldi ama
dönmedim.
Dünya Çıkıyor
Benim ayrıldığım duyuldu tabii, CHP Genel
Sekreteri Kemal Satır ile karşılaştım bir gün,
yanında Ulus Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cemal Sağlam vardı. ‘Para veremeyiz ama
bize yaz’ dediler, yazı göndermeye başladım.
Başyazar Hüseyin Cahit Bey yazısında gazeteye geldiğimi duyurdu ve beni onore etti. Bu
günlerde, yazılarımı takip eden, Falih Rıfkı Bey
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beni tanımak istemiş, Lebon Pastanesi’nde tanıştık, kaynaştık.”
Ulus Gazetesi matbaasını yenilemiş, parasını Atatürk’ün verdiği eski rotatif de İstanbul’da, on iş adamına 20 yıllık kira (Leasing)
olarak satılmıştır. Şekerci Hacı Bekir, Ali Sohtorik, Mehmet Kazancı, Hüsnü Mirza, Ragıp Sarımahmutoğlu, Terzi İzzet gibi isimlerden oluşan
on iş adamı da basın patronudur artık. Dünya
olarak alınan isim hakkı da, Başyazar ve hissedarlardan birisi olan Falih Rıfkı Bey adınadır.
Gazete çıkmaya başlamış ama fıkra yazarı
sorunu çözülememiştir. Birçok öneri yapılır fakat Genel Yayın Müdürü Falih Rıfkı Bey’in aklındaki tek isim, Bedii Faik’tir. Falih Rıfkı Bey,
kabul etmezse aramıza soğukluk girer düşüncesi ile dostuna teklif götüremez, Bedii Faik’in
Heybeliada’daki ev sahibi olan ortaklardan Ali
Sohtorik, bu işi üstlenir, transferin öyküsü de
şöyle,
“Habip Edip Törehan isimli zengin birisi de
mavi başlıkla Yeni İstanbul Gazetesi’ni çıkartmaya başladı. Mithat Perin, Rober Güyan, Burhan Belge, Refik Halid’i almışlar bana da teklif
geldi, yazıyorum. Dünya’dan teklif gelince, iki
gazeteye birden yazmam konusunda her iki
yönetimle de anlaşmaya vardık, yazıyorum.
Altı ay kadar sonra, Yeni İstanbul’da bir sorun oldu. Patron ‘İyi yazıları Dünya’ya gönderiyormuşsun’ dedi. Ben de iki yazıyı önce Yeni
İstanbul’a getirdiğimi, korktukları için almadıklarını da, Dünya’ya gönderdiğimi kanıtladım, bu
olay gücüme gitti ve ayrıldım, sadece Dünya
yazarıydım artık.”
Gazeteciyi Kaçırdım
Bedii Faik Dünya Gazetesi’nde çalışmaktadır fakat ortakların gazeteye müdahaleleri,
kendi havalarına sokma gayretleri, gazetenin
el değiştirmesi ile biter. Bedii Faik anlatıyor:
“Hava iyi değil, ben gazete imtiyaz sahibinin Falih Rıfkı Bey olduğunun tespitini yap-

tırdım, mahkemeden tescil ettirdim, Falih Rıfkı
Bey’i üç gün evine kapattım ve kimseyle görüştürmedim. Gazeteyi çalışanları ile birlikte
Halil Lütfü’nün Tan Matbaası’na taşıdım, ihtilal yaptım… Onlara matbaa kaldı. Falih Rıfkı
Bey ile 1953 yılında Dünya Gazetesi’ne ortak
olduk. CHP sonradan çok uğraştı beni ayırmak
için ama başarılı olamadı. Hatta 1962 yılında,
Başbakan İsmet İnönü’nün emri ile bize, vatan
hainliğine kadar uzanan ağır suçlamalar yapılarak gazetemiz önce süresiz kapatıldı, 45 gün
sonra yayın izni geldi.
Bu olaydan bir süre sonra Falih Rıfkı Bey
ikici krizi de atlatmıştı, matbaaya geldi ve ‘Bu
sağlıkla, bu yaşta artık devam edemem, ben
hissemi sana satayım, başyazar olarak kalayım, lütfen buna razı ol’ deyerek ortaklıktan
ayrıldı. 1971 yılında ölümüne kadar da böyle
sürdü. Daha sonraki yıllarda, Şevket Rado ile
Almanya’da bir sergiye gittik, Basının büyük
sanayileşmesi, gelecekteki teknikleri görünce
ben kendimden ürktüm. ‘Böyle bir param yok,
ben bunu yapamam’ dedim. Bu imkânlarla çıkarsam, güdük kalacak, banka kredisi ve ortak
da düşünmedim, Falih Rıfkı Bey’den sonra başka bir ortağı gözümün önüne getiremiyordum.
Beyhan Cenkçi iyi dostumdu. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunda görev almışım,
genel sekreterliğini yapmışım, beni Ankara
Gazeteciler Cemiyeti’ne üye yapabilecek kadar
dostumdu. Erol Simavi ile bir Ankara seyahatimizden, Gazeteciler Cemiyeti üyesi olarak döndük ikimiz… Cenkçi bana ‘İmparator’ derdi, ‘Sat
şunu İmparator’ dedi bir gün, kader böyleymiş
1975 yılında Dünya Gazetesi’ni, İhsan Altınel’e
sattım.”
Bedii Faik daha sonraki dönemde Hürriyet,
Tercüman, Son Havadis gazetelerinde fıkra
yazar. Eşinin hastalığı nedeniyle 1978 yılında
gittiği İngiltere’de otuz yıl kalır ve hastalığı
yenmiş olarak yurda döner. Akrabası Pırlanta
Hanım’la evli olan Bedii Faik, üç çocuk; Faik ile
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ikiz kızları Leyla ve Selma ile bunlardan da iki
torun ve üç torun çocuk sahibi…
Günümüzde Teknik Müthiş
Bedii Faik günümüz basın dünyası için de
şunları söylüyor,
“Günümüzde gazeteci menfaat düşünüyor. Bir insanın güzel yaşamayı istemesi, düşünmesi kadar doğal, medeni bir şey olamaz.
Ama bunu, gayri ahlaki yoldan, kendini satarak, kalemini kiralayarak veyahut şahsiyetini
bir tarafa atarak yapmak akıl alacak şey değildir. Bunu yapanlar var maalesef.
Bugün gazetecilikte güzel şey ne derseniz, teknik… Biz rüyamızda göremezdik, anlatsalar ‘Hayırdır inşallah’ derdik, müthiş bir şey
bu. Tekniği çabuk aldı, çabuk benimsedi ve güzel öğrendi sektör.
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Dünyada gazete ve televizyon rekabeti
vardır ve her yerde bu çekişme okuyucu lehine
işler ama bizde öyle değil. İkisi de aynı adamın
olduğu için, okuyucu bizde, bu yarıştan bir şey
elde edemiyor. Televizyon, gazeteyi geçti, sanatçısı, politikacısı, işadamı ve halk için de hep
televizyon önde. Biz yazılı basıncılar -ben kendimi öyle sayarım hâlâ- şapkamızı önümüze
koyup düşünmek zorundayız.”
Köşeden Yazmak!
Bedii Faik günümüzde yaygınlaşan “köşe
yazarlığı” kavramı konusunda da şunları söylüyor,
“Köşe yazarlığı diye uydurma bir isim var.
Gazete coğrafyası yazar tayin etmez, köşe
yazarı, orta yazar, sadece başyazar olur. Köşeden yazı yazmak, köşede cumbadan bakar gibi
halka hitap etmek gibi bir yazarlık yoktur. Yazı
türleri vardır; başmakale vardır, makale, fıkra
vardır. Bu gün köşe yazarı denilenin hepsi ‘fıkra yazarıdır’ adı budur. Bunu nasıl değiştirdiler,
anlayamadım. Şundan yapmış olabilirler; işi
bilmeyen patrona, ‘Gazetede 36 köşe var, dört

köşe boş, oralara da almalıyız’ denilince, oraya
adam kayırıyorlar. Tercüme-i hallerini, nereden
gelip yerleştiklerini, kim olduklarını bilmediğimiz bir sürü insan var. Genel yayın müdürü beyefendi, patronu uyutarak istediklerini almış
oraya, durum budur!
Şimdi bilmem ne bey, bilmem ne hanıma
gazetede köşe açıyor. Onların hiç biri gazete
ile kaynaşmıyor. Bir meseleyi anlamak gerek,
‘Neden bu devirde gazeteci antipatik acaba?’
Eskiden ‘Gazete yazmış’ demek yeterliydi,
şimdi ‘Boş ver, gazete öyle yazar’ havası geldi, neden? O kaynaşmaya önem vermediler.
Okurla aralarındaki elektriği hiçbir zaman araştırmadılar. İstediklerini yazar yapabildiklerini
zannederek, yazarlar da yazar olduklarını zannederek…
Haber son derece önemli bir unsurdur diye
kabul edelim bir defa, okuyucu ile gazete arasındaki irtibatı temin eder. Ama okuyucu ile
gazete arasındaki kaynaşmayı, aşkı sağlayan,
benimseten de yazarlardır.
Süpermarket Gazeteciliği
Bu bağlılık, kulüpçülük gibidir. Bizim zamanımızda okurlar, kahvelerde gazetelerinin
savunmasını yaparken kavga ederlerdi, senin
gazeten daha doğru, benim gazetem daha iyi
havasına girenler olmuştur. Bunu marifet olarak söylemiyorum, okuyucu gazetesini benimserdi.
Günümüzde süpermarket gazeteciliği yapılıyor. Gazeteler şimdi süpermarket gibi, sağcı-solcu- ortacı her tür aynı gazetede. Süpermarkette de tereyağından bebek mamasına
kadar her şeyi bulabilirsiniz. Bizde iktidara karşı iseniz ‘muhalif’ gazetelere, yanında iseniz
‘muvafakat’ gazetelerine giderdiniz. Ekipte
aynı ideale bağlı olanlar bulunabilirdi, değişti.
Fena oldu anlamında söylemiyorum, tespit yapıyorum.”
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BU SÖYLEŞİ, 2017 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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“GAZETECİ,
ÖĞRENMEK İÇİN
YANIP TUTUŞAN
İNSANDIR.”

Gençliğinde atletizmle ilgilendi,
profesyonel futbolcu oldu, lise
öğrenciliğinde başlayan yazma merakı
ileri yıllarda onu Anadolu Ajansı
kadrosuna getirdi. Muhabir olarak
girdiği ajansta, haber müdürlüğünden
emekli oldu, Türk-İş Basın Müşavirliği
yaptı, bazı bakanların basınla ilişkilerini
düzenledi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan
ve Hüseyin İnan’ın idamını izleyen tek
gazeteci Burhan Dodanlı ile anılarına
uzanıyoruz…

A

nadolu’ya göç ederek Bitlis-Urfa bölgesine yerleşen bir grup, yasa çıktığı zaman Türkistan’daki
şehirlerinin adını kendilerine soyadı olarak alırlar. Dodanlı’lardan Mehmet Emin Bey genç Cumhuriyet’te milli eğitim müdürü olmuş, kendi aşiretlerinden
eğitimli Cemile Hanım’la da yaşamını birleştirmiştir. İlk
çocukları Burhan Dodanlı da, 27 Ağustos 1936’da Bitlis’te dünyaya gelir. Babasının görevi nedeniyle geldikleri
Tatvan, onun ilkokula başladığı yer olur. Burhan Dodanlı,
eğitim için evden ayrılma öyküsünü şöyle anlatıyor,
“Tatvan’da ortaokul yok, Van’da akrabalarımızın yanında okuyorum. Doğu hizmeti yapan, Harita Yarbayı Tahir Tonguç ve öğretmen eşi Semahat Hanım, babamla bir
dostluk kurmuşlar. Görev süreleri dolup Ankara’ya dönerlerken, beni de getirdiler. Yaşı benden büyük, fakat sınıf
olarak küçük bir oğulları vardı, benim daha iyi şartlarda
okumam ve oğullarının da derslerine yardımcı olmam için
Ankara’ya getirildiğimi düşünüyorum, Kurtuluş Ortaokulu’na kaydoldum. Okulumuzda milli boksörler, Salim Saygılı, Orhan Tuş var, hepimiz de etkileniyoruz ve sporun bir
dalıyla da ilgileniyoruz.
Sporla Tanışıyor
Ben 1953 yılında atletizme başladım, en büyük
destekçim de Yüksek Atlama Balkan Şampiyonu Çetin
Şahiner’di. Gençlerbirliği takımındayım, Fahri Özgüden,
Nuri Turan, Ekrem Koçak, Abdullah Kökpınar, Cahit-Ay-
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can Önel, Gül Çıray ile atletizm sahasındayım…
‘100 Metre Ankara Liselerarası Yarışması’nda
Aydın Onur’un arkasından geldim.
Liseye geçince, Van’a ailemin yanına gittim, bu dönemde futbol oynamaya başlamıştım, Van Akın Spor’da hem antrenörüm hem de
takım kaptanıyım.
1957’de Ankara’ya döndüm, Gençlerbirliği’nin lisanslı futbolcusu oldum. Rüzgârın Oğlu
Zeynel, Köylü İlhan, Kahraman, Yüksel, Orhan,
Beşiktaş’a giden Ercan Ertuğ ile aynı takımdayız, yabancı antrenörümüz var. Kulüp Başkanı
Adil Evrensel, aynı zamanda Devlet Üretme
Çiftlikleri Genel Müdürü, beni de orada bir kadroya aldı.”
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Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptıran Burhan Dodanlı, kötü bir haber
için gittiği Bitlis’ten mutlu dönüşünü de şöyle
anlatıyor:
Sürpriz Düğün
“Hem eğitimimi sürdürüyorum hem çalışıyorum hem de futbol oynuyorum, her şey güzel derken, babamdan, ‘Annen hasta, acele gel’
diye bir telgraf aldım ve hemen ‘Şu gün geliyorum’ diye cevap yazarak yola çıktım.
Yol boyu hep annemi düşünüyorum, Bitlis’te otobüsten indim, beni karşılamaya gelen
akrabalarım var, onlarla kucaklaşıyoruz, ben
annemden haber bekliyorum ama bir taraftan da davul zurna sesi geliyor. Ben hasta ziyaretine gelmişim, ‘Bu ses ne?’ dedim, ‘Senin
düğünün!’ Dediler. Eve gittik, baktım annem
iyi, düğünümde ben de oynamaya başladım…
Çocukluk arkadaşım, aile dostumuzun kızı,
Nurdane Hanım ile zaten nişanlıydık. Ben ‘Yükseköğrenim bitmeden evlenmem’ dediğim için
bu planı hazırlamışlar. Üç gün kaldık, el öptük,
Ankara’ya geldik. Kısa bir süre sonra da babam,
siyasi baskıya dayanamayarak emekliliğini is-

tedi, memleketteki mallarını sattı ve Ankara’ya
yerleşti.”
27 Mayıs İhtilali sırasında İstanbul 61.
Tümen’de yedek subay olan Burhan Dodanlı,
“İhtilalle adını duyuran; Muharrem İhsan Kızıloğlu, Abdurrahman Doruk, Muzaffer Özdağ,
Mehmet Özgüneş, Şefik Soyuyüce bizim birlikteydi” diyor. Dodanlı, askerlik sonrasında gazeteciliğe geçişini de şöyle anlatıyor:
Mesleğe Giriyor
“Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ndeyken
yerel ve ulusal gazetelere yazılar göndermeye başlamıştım. Hatta birine Vali çok kızmış ve
‘Kim bunları yazan? Alın, getirin’ demiş. Huzuruna çıktım, ‘Sen kimsin de bunları yazıyorsun?’
deyince, ‘Gazeteciliğe meraklıyım’ yanıtını vermiştim. Bu savunmam Vali’nin hoşuna gitmiş
ve beni affetmişti. Gazeteciliğe merakım hiç
kaybolmadı, memuriyet ve futbol devam ederken de gazetelere yazı gönderiyordum. Bunu
bilen, Danıştay’daki oda arkadaşım, Anadolu
Ajansı’nın sınav açtığını, kendisinin katılacağını, benim de şansımı denememi önerdi. Okulda Fransızcam iyiydi, Ankara’da Fransız Kültür
Derneği kurslarına da katılmıştım, ben hem
muhabirlik hem de çevirmenlik sınavı için başvuru yaptım.
Çok başvuru var, Ankara Ticaret Odası’nın
Posta Caddesi üzerindeki binasının toplantı
salonundaki sınav üç gün sürdü. Kompozisyon,
siyasi tarih, haber yazma gibi konularda yapılan sınav sonunda, Emre Çankaya, Kemal Bircan, Refik Sönmezsoy, Turgut Yılmaz Güven,
Levent Esmer ve Zeki Aslanbey 1962 yılı başında Anadolu Ajansı muhabiri olduk. Anadolu
Ajansı binası, bu gün Merkez Bankası ek binası
yapılan yerde, sarı renkli, iki buçuk katlı eski bir
Ankara evi, genel müdür de Nail Mutlugil.
İstihbarat Şefi Fahrettin Gülseven hemen
ertesi gün bana görev verdi ve ilk iş olarak git-
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tiğim MTA’dan büyük bir haberle döndüm. Güney bölgemizde bir yerde altın madeni yatağı
bulunmuş, biz haberi geçtik, ertesi gün bütün
gazetelerde AA manşetteydi.”
Kürkçü Olayında İsim Benzerliği!
Haberden habere koşan Burhan Dodanlı, Anadolu Ajansı’nın çeşitli kademelerinde
çalışır, 1970 yılına gelindiğinde de sıkıyönetim
mahkemelerini izlemekle görevlenlidir. Burhan
Dodanlı, daha sonra kitaplaştırdığı bu olaylardan ilki, Kızıldere’yi şöyle anlatıyor:
“Kızıldere olaylarına iki arkadaşım, Mehmet Yılmaz ve Ayberk Temel önceden gitti,
ben sonra katıldım. 30 Mart 1972 günü, asker
köye girmiş, muhtarın evi sarılmış, çatışma bitti, gazeteciler de alındı, cesetler üst üste yığılı,
on üç kişi, tamam. Bu arada ailelerine de haber
verilmiş, teşhis için gelmeye başladılar. Ertuğrul Kürkçü’nün babası Enver Kürkçü, oğlunu
bulamadı. Bunun üzerine yeniden arama yapıldı, samanlar arasında Ertuğrul Kürkçü bulundu.
Olayın aslı şu; son anda ekibe Fatsa’dan
Nihat Yılmaz isimli genç katılıyor, sayı on dört

oluyor ama eldeki bilgiler on üç… Bir de Ertuğrul Kürkçü ismini çağrıştıracak bir polis adı var,
sorgu sırasında bu isim de duyulunca değişik
yorumlar yapılıyor, sanki polismiş! Tabi ki doğru değil. Sonuçta yakalandı, yedi yıl hapis yattı, şimdi de milletvekili…”
“Üç Fidan”ın Kırılışı
Adına şiirler yazılan, şarkılar bestelenen, kitaplar basılan, “Üç Fidan”ın idamını
izleyebilen tek gazeteci Burhan Dodanlı bu
günü de şöyle anlatıyor:
“Hüseyin İnan daha önce yaralı ele geçmişti, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan 16 Mart
1971 günü Gemerek’te yakalandılar. Sıkıyönetim mahkemeleri için Etlik, Ana Tamir Fabrikası’nda üç salon yapıldı, Deniz Gezmiş ve 24
arkadaşı bir numaralı salonda yargılandılar. 16
Temmuz 1971 günkü ilk duruşmaya gençler,
sol elleri havada, sloganlar atarak girdiler, askerlerle aralarında ufak çatışma çıktı hatta Metin Yıldırımtürk’ün kafası yarıldı. Bu duruşmaya
stajyer olarak Ajans’ta o gün mesleğe başlayan merhum Betül Uncular ile gitmiştim, onu
da anmak isterim.
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lar dışarı çıktı, ben Süleyman Taşar’ın
odasının kapısında bekliyorum. Yargıtay Başkanı Tümamiral Fahri Çoker’in
sert bir dille, ‘Ne arıyorsun?’ sorusuna,
‘Arkadaşımı görmeye geldim’ yanıtı
verdim. ‘Senin burada arkadaşın olamaz, lütfen inin’ dedi, ben, ‘Bekleyeyim’ falan deyince de emir subayını
çağırdı, ‘Dışarı çıkartın’ emrini verdi.
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Mahkeme, gençleri ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak ‘ gibi şartları bile tam uymayan
bir maddeden yargıladı. Bu gençlerin savunduğu fikirleri benimseyen, yasal İşçi Partisi vardı,
birçok vatandaş da bu görüşü benimsiyordu ki,
oy veriyordu. Mahkeme bu suçlardan, 15 kişiye idam cezası verdi, Askeri Yargıtay; Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan dışındakileri müebbet hapse çevirdi, kararı 1972 yılı
Ocak ayında onayladı.
İdam kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, kural ihlalleri ile görüşüldü. Komisyona idam cezasının kaldırılması yönünde daha
önce verilmiş kanun teklifi olmasına rağmen
buna öncelik verildi, görüşülüp karara bağlandı, Genel Kurul’da da kural ihlalleri oldu.
CHP Genel Başkanı İsmet Paşa bu kararı
Ana Yasa Mahkemesi’ne götürdü, mahkeme
de 6 Nisan 1972 tarihinde bu kararı ‘Şekil yönünden’ iptal etti. Yeniden meclise geldi, yine
büyük bir hızla çıktı, 3 Mayıs 1972 günü de
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay onayladı.
İnfaz Gecesi
O gün öğleden sonra Hasan Şahan ve Zeki
Aslanbey arkadaşlarımla Askeri Yargıtay’a
gittik, tanıdığımız üyelerle konuşup durumu
öğreneceğiz. Tüm üyeler toplantıda, arkadaş-

Çalışma saati bitmiş, biz bir
şeylerden kuşkulu, kapı önünde beklerken, kolunun altında evraklarla bir
sivil memur çıktı. Yanaştık, sohbet açtık, infaz savcılığına gittiğini öğrenince, mesai
saati bitti, dediğimizde de ‘Bekliyorlar’ cevabını verdi…”
Kalp hastası Hasan Şahan ile haber trafiğini düzenlemek için de Zeki Aslanbey, Ajans’a
döner. Burhan Dodanlı savcılık aşamasını da
izler ve Ajans’ta buluşurlar. Gece infaz olacağı bellidir fakat yeri kesinlik kazanmamıştır.
Dodanlı’nın bu bilgilere ulaşabilme öyküsü de
şöyle:
“Saat 23.00 dolaylarında Ajans’ın aracı ile
Samanpazarı’ndan Hamamönü’ne doğru giderken askerler çevirdi. ‘Sokağa çıkma yasağına
az kaldı, nereye gidiyorsunuz?’ dediler, biz de
izin belgelerimizi gösterdik, ‘Bu gece geçmiyor’ dedi komutan, ‘İyi o zaman dönelim’ dedik.
Dörtyol’daki Melek Sineması’nın arkasına saklandık, bizi buldular, Sıhhıye’deki Ajans binasına getirdiler ve uyardılar. İnfaz yerinin Ulucanlar Cezaevi olduğuna karar verdik. Şahan
eve gitti, Zeki Aslanbey Ajans’ta kaldı, ben bu
sefer de yayan yola çıktım.
Hacettepe’nin ara sokaklarından ilerlerken asker çevirdi, hapishane yanında Armağan Sokak’ta oturduğumu söyledim, bıraktılar.
İleride bir üsteğmen yakaladı, ‘Sen buralarda

BURHAN DODANLI
ne dolaşıyorsun? Gözaltına
alıyorum’ dedi… Ben ‘Genel Kurmay’dan geliyorum,
Ali Paşa’ya mesaj getirdim’
dedim. ‘Ver, ben iletirim’
dedi, ‘Yazılı değil, sözlü’
dediğimde, ‘İnfaz kaldı mı?’
demişti… Sonra beni cipe
bindirdi ve hapishanenin
kapısına geldik. Bu sırada,
Deniz Gezmiş, elleri arkadan bağlı olarak, tutuklu
bulunduğu Mamak Askeri
Cezaevi’nden
ambulansla getirildi ve hemen içeri
alındı.
“Sen Zır delisin!”
1 No’lu Sıkıyönetim
Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Ali Elverdi ile iyi
bir dostluğumuz vardı, o
nedenle kendisine idam
kararı çıkacağını tahmin
ettiğimden ‘Ben infazda
bulunabilir miyim?’ diye
sorduğum zaman, Paşa, ‘Mümkün değil ama o
gece infaz işinin nerede olacağını bulup gelebilirsen, ben de seni içeriye alırım’ diye bir söz
vermişti, ben işte bu söze güveniyorum.
İçeriye haber gitti, Ali Paşa kapıya geldi,
hızlı konuşur, ‘Kim, kim beni arayan?’ diye bakınırken beni askerler arasında gördü, ‘Ha sen
misin? Gel, gel’ dedi, içeri girdik. Ali Paşa, ‘Bana
deli derler de, sen zır deliymişsin, nasıl geldin?’
dedi, ben de anlattım. Müdür Selahattin Eren’in
odasına girdik. Müdür beni tanır gibi oldu, ‘Bu
arkadaş gazeteci…’ falan derken Ali Paşa, ‘Sen
bırak onları, buna bir kıyafet uydur’ dedi. İzinli
bir gardiyanın ceketini giydim, şapkası büyük
geldi ama iyi oldu, yüzüm pek görünmüyordu.
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Savcı Sami Uğurlu bana dikkatli baktı, başını
çevirirken gülümsediğini gördüm.
Saat 01.00’e doğru, gelen avukatları Mükerrem Erdoğan ve Halit Çelenk’in ‘Yargıtay’a
itirazımız var’ sözleri üzerine mahkemenin
olumsuz kararını ve bunun da yayınlandığı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısını gösterdiler…”
Bir Uçlu Sigara Ver!
Burhan Dodanlı, tanıklık ettiği “Üç Fidan”ın
idamını ve “idam yaftalarını” elde edişini de
şöyle anlatıyor,
“Önce Deniz Gezmiş’in odasına gidildi, elleri arkadan bağlı idi, Savcı ‘Kararı tefhim ediyorum’ dedi ve metni okudu. Gezmiş, ‘Savcı
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Bey, hakkımızdaki karar bu mu olmalıydı?’ dedi,
savcı da ‘Bunları konuşmamız faydasız’ yanıtı
verdi. Doktor muayenesi yapıldı, son isteği soruldu, babasına mektup yazdırmak istedi, mahkeme kâtibi odaya alındı, ‘Baba çok yaşamak
değil, çok iş yapmak önemlidir…’ diye başlayan mektubu yazdırdı, elleri çözüldü, imzaladı,
tekrar kelepçelendi. Halit Ağabey, ‘Bir uçlu sigara ver’ dedi, çayla onu da içti. Ayağındaki
prangaları çözecek astsubayın ellerinin titrediğini, bir türlü anahtarı yerine sokamadığını
hatırlıyorum, saat 01.20’de cezası infaz edildi.
Hüseyin İnan da babasına mektup yazdı, Yusuf
Aslan’ın odasına ben girmedim.
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Her infazdan sonra müdür odasından
Ajans’a haberi yazdırdım, saat 03.30’da bitti.
Ben koridordayım, savcı, doktorlar ve diğer
yetkililer ‘infaz zaptı’ hazırlıyorlar. Ali Paşa elinde ölüm kararının özeti olan ‘idam yaftaları’ ile
koridorda dolaşıyor, ‘Onları bana verir misiniz?’
dediğimde, kızgın bir şekilde ‘Zaten buraya
aldığıma pişman oldum, sen daha ne bekliyorsun? İşin bitti, git’ diyerek tepki gösterdi. Koridorda bizden başka uzakta da iki nöbetçi var,
ben ısrarcı oldum, o cevap vermedi ama idam
yaftalarını koridordaki radyatör üzerine koydu
ve zabıt tutulan odaya gitti, ben de aldım çıktım. Kırk yıl saklayıp, kitapta fotoğrafladığım o
yaftaları 2012 yılında şimdi müze yapılan Ulucanlar’a armağan ettim.”
Savcının yazamadığını yazdı
Burhan Dodanlı bu olayı konu alan ilk kitabını hemen hazırlamıştır. Önce, önsöz yazacak
bulamaz, kendi yazar, sonra da basacak cesarette yayınevi bulamaz. Bu kitap ancak 1978

yılı Nisan ayında basılabilir ve Temmuz ayında
da mahkeme dönemi başlar. Dodanlı 18 yıl ağır
hapis istemiyle mahkemeye verilişini de şöyle
anlatıyor:
“Kitabı altı yılda zor bastırabildim ama
hemen İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Avukat tutmadım, savunmamı
kendim yaptım. Suçum, “İp altında söylenenleri
yazmak…’
Gençler, boyunlarında iple, ‘Yaşasın Marksizm, Leninizm, ‘Yaşasın Karl Marks’, ‘Kahrolsun
Faşizm…’ gibi sloganlar atmıştı. İnfaz zaptına
bile alınamayan bu sözler, ‘16 kelime suç unsuru bulunduğu için konulmamıştır’ diye kayıtlara
geçti. Ben bu sözleri kitapta yayınladım. Hâkim
de bana ‘Savcının bile zapta koymadığı bu sözleri neden yayınladın?’ diyor, savcı da 18 yıl
ağır hapis istiyor. Ben de bu gençlerin ne istekleri olduğunu, ileride bu gençlerin ne yapmaya
çalıştığını halkın bilmesi gerektiği düşüncesi
ile yazdığımı söyledim. 4 Mayıs 1979 günü bilirkişi raporu ile berat ettim.”
Burhan Dodanlı’nın yayınlanmış kitapları da, “Adnan Menderes ve Demokrasiyi Nasıl
Astık?”, “Kızıldere Katliamı”, “50 Yıllık Türk Sanayi” ve onuncu baskıya hazırlanan “Hepiniz
Suçlusunuz.”
Burhan Dodanlı, “Gazeteci, öğrenmek için
yanıp tutuşan insan” diyor ve genç meslektaşlarına da “Bir yerde gördüğünüz ilginç olayları
not edin, fotoğrafları, gazete kupürlerini saklayın” öğüdünü veriyor ve ekliyor, “Gazeteci,
şartlar ne olursa olsun, kamuoyu adına, merak
edilen her konu ve bilgiye ulaşmak zorundadır.”

CEMAL SALTIK

BU SÖYLEŞİ, 23 OCAK 2013 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ CEMAL SALTIK İLE
2010 TARİHİNDE, EMEKLİ SANDIĞI
YAŞLI EVİ’NDE YAPILMIŞTIR.

CEMAL SALTIK

“GAZETECİNİN
BAĞLI OLDUĞU
RENKLER,
İÇİNDEDİR”

Futbol Federasyonu Başkanlığı da
yapmış, Spor Yazarları Derneği’ni de
beş arkadaşı ile Ankara’da kuran Cemal
Saltık, hep spor yazarı olarak kalmayı
başarmış. Mesleği ustalarından
öğrenen, birçok da gazeteci yetiştiren
Cemal Saltık ile anılarına bir yolculuk
yaptık.

K

urtuluş Savaşı’nın en hareketli günleridir. Ankara’da Büyük Millet Meclisi, Polatlı’ya kadar gelen
düşmanın top seslerinin yankılandığı binada çalışmalarını sürdürmektedir. Mebuslar, Ankara’yı
terk etmemekte kararlıdır ama her türlü önlem de alınmaktadır. Atatürk, Dersim Mebusu Mustafa Zeki Bey’i
Kayseri’de araştırma yapmak üzere görevlendirir. Düşmanın ilerlemesi durdurulup, zafere giden başarıların
art arda gelmeye başladığı günlerde, Mustafa Zeki Bey
de Atatürk’e bir müjde verir, torunu olmuştur ve ismini
koymasını ister. Atatürk, “Mehmet Cemalettin olacak”
der. Çünkü Mustafa Zeki Bey, Hacı Bektaşi Veli Dergâhı
müritlerinden olan Cemalettin Efendi’yi gördüğü rüyasını
Atatürk’e anlatmıştır. 23 Nisan 1922’de doğan bebeğe
Mehmet Cemalettin adı konulur, meslek yaşamında o, Cemal Saltık olarak bilinecektir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Zeki Bey binbaşı rütbesi ile önce Boyabat kısa bir süre sonra da Trabzon’a atanır. Dede, iki torununu da alarak bu görevlere
gider.
Cemal Saltık ilkokula Trabzon’da başlar, daha sonra
Ankara’ya dönerler. Altındağ’ın Atıfbey Mahallesi’nde iki
katlı eve yerleşirler, Cemal Saltık, İsmet Paşa İlkokulu’na
kaydolur. O günlerden hatırladığı anılarının başında, Sarıkışla’da görevli dedesinin atı ile işe gidiş gelişi ve tüm
Ankara’nın Ulus semti çevresinden oluşu...
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Kızılay Oluşuyor
Ankara’nın bugünkü Kızılay
semtinin bataklık olduğunu söyleyen Cemal Saltık şöyle konuşuyor:
“Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara gelişiyor fakat önce Ulus ve
çevresi, çünkü merkez orası. Kızılay,
bataklık diye anlatılıyor. Fakat buralardan arazi alınmaya da başlanılmış. Atatürk bir gün dedeme, ‘Sen
de arsa al buralar gelişecek’ diyor,
dedem, ‘Oralar bataklık’ cevabını veriyor, o bataklık şimdi, Yenişehir ve
Kızılay…”
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Kurtuluş Ortaokulu’nun ardından o zamanki adı Taşmektep olan
Atatürk Lisesi’ne geçiyor, lise yılları Cemal Saltık’ın sporla tanışmasını
sağlıyor, öncelikli merakı atletizm.
100 ve 200 metrelerde hem okul
hem de Ankara rekorları yapıyor.
Ama arkadaş grubu ile de futbol
oynuyor. Bugünkü Ziraat Fakültesi
yanındaki yeşil alanda, mahallede
kurdukları Zafer Spor ile iyi sonuçlara imza atıyorlar.
PTT’de Memuriyet
Cemal Saltık lise son sınıfta çalışma hayatına geçiyor, 1948 yılında önce PTT’de başlayan memuriyetini, birkaç ay sonra da belediye
özel kalem müdürlüğünde sürdürüyor. Saltık
aynı yıl gazeteciliğe geçişini de şöyle anlatıyor:
“Ankara’da basının merkezi Rüzgârlı Sokak, çeşitli gazeteler var. Bir de İstanbul gazeteleri var tabii, onların da muhabirleri var.
Fakat kadrolaşma bugünkü gibi değil. Gazetecilerin çoğunun başka işleri var, hobi gibi bu işi
yapıyorlar. Belediye müfettişi Ferit Karslı Bey

de Ulus Gazetesi’nin spor sayfasını yönetiyor.
Sayfa dediysem bugünkü gibi değil, haftanın
belirli günlerinde, dörtte bir sayfa… İlgimi bildiği için beni yanına aldı, bir süre birlikte çalıştık,
daha sonra da, ‘Sen devam et’ dedi ve işi bana
bıraktı.
Meslekte ilk hocam oldu, ondan çok şey
öğrendim. Daha sonra yazı işleri müdürüm
Cemal Sağlam, Nihat Subaşı, Münir Berik’nin
desteğini gördüm hepsine çok şey borçluyum.
Ulus Gazetesi’nde spor haberleri müdürü olduğumda, tam sayfaya çıktık, servis şeklini aldık,
kapana kadar bu görevde çalıştım.
O günlerde sıkışık zamanlar olunca başka
işlere de giderdik. Hatta bir keresinde Yazı İş-
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Her Şey Spor
Cemal Saltık’ın kamu veya özel sektördeki çalışmalarında değişmeyen tek
şey, spor. Sporu sadece futbol olarak
görmeyen, Ulus Gazetesi’nde iki muhabiri ile Ankara basınında ilk spor servisini
oluşturan Saltık, mesleki örgütlenmeyi
de başlatanlardan. Spor Yazarları Derneği’nin ilk olarak Ankara’da kuruluşunun
öyküsü de şöyle:

leri Müdürü Ülkü Arman, bana İsmet Paşa ile
ilgili bir görev verdi. ‘Ben anlamam’ dediysem
de dinletemedim, ‘Sen yaparsın’ diyor, başka
bir şey demiyordu. Paşa, Polatlı’ya bir toplantıya gidecekti, sabah evinden çıktı beni gördü
ve ‘Ne o, maça mı gidiyoruz?’ demişti. Haber
yayınlandıktan sonra İsmet Paşa bana, ‘Sen bırak sporu, parlamentoya geç’ bile dedi.
Ulus Gazetesi’nde; Doğan Kasaroğlu, Altan Öymen, Beyhan Cenkçi, Cemalettin Ünlü,
Ülkü Arman ve şu anda hatırlayamadığım varsa beni bağışlasınlar birçok arkadaşım ile çalıştık. Gazete kapandıktan sonra bir süre Akis
Dergisi’nde çalıştım ama ayda bir yazı hem
beni hem dergiyi tatmin etmiyordu. Ulus Gazetesi’nin imtiyaz hakkını alan Yaşar Aysev’in
kurduğu Barış Gazetesi’nde de birkaç yıl çalıştım. Ondan sonraki yıllarda çeşitli gazetelerde
kısa süreli parça başı işlerim oldu.
Daha sonra Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü yaptım ama bu görev fahri idi, vekâleten
yaptım. Maç günleri seyirci hasılatından çalışanlara bir ücret verilirdi, bana da stat amiri
olarak ufak bir ücret ödenirdi. Spor Toto kuruluşunda dört yıl yönetim kurulu üyesi olarak
çalıştım. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Çakmur’a danışmanlık yaptım. Bir dönem
de Futbol Federasyonu Başkanlığım var.”

“Spor yazarlarını bir araya getirmemiz gerekiyordu. Bu hem yurt içi hem
de yurt dışı organizasyonlar konusunda
önemli idi. 1950’ lerde dernek olmaya karar
verdik. Beş kişiydik, Ben, Ali Abalı ve İlhami
Tansel’i hatırlıyorum şimdi, ama beş kişiydik…
Ankaralı işadamı Halil Naci Mıhçıoğlu bize destek verdi, onun Anafartalar Caddesi’ndeki iş
hanının kapıcı dairesini adres olarak gösterdik
ve kuruluşu tamamladık. Daha sonra açılan
Atatürk Spor Salonu’nun şeref tribünü altında, yan sahalara bakan bir oda bize verildi. Bir
süre sonra da stadyum içindeki şimdiki yere
geçtik. O binalar böyle değildi tabi. Herkes bir
şeyler yaptı ama en büyüğünü merhum Erol
Yaşar yaptı. Bugünkü binalarda çok emeği var,
unutmak nankörlük olur.
Sonraki yıllarda İstanbul’dan, Necmi Tanyolaç Ankara’ya çok geldi gitti. ‘Basının merkezi İstanbul oldu, siz şube olun, biz genel
merkez olalım’ dedi, Ankara’ya özel bir statü
uygulandı, biz de kabul ettik.”
Malta Galibeyeti
Cemal Saltık, Futbol Federasyonu Başkanlığı sırasında yaşadığı Malta galibiyetini de
şöyle anlatıyor:
“Malta’da milli maçımız var, teknik yönetmen Sabri Kiraz, hem doktorumuz hem
de yönetim kurulu üyemiz İbrahim Ceyhan da
kafilede, gittik. Şimdiki stadları çim fakat tri-
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bünleri inşa halinde olduğundan bize toprak
bir saha gösterdiler. Hem toprak hem de çakıl
dökülmüş, yürümenin bile zor olduğu bir sahada maça çıktık. Hakemin düdüğü ile çirkin bir
tezahürat da başladı. Biz bir gol attık, seyirci
iyice coştu, sahaya taş falan atılıyor, onlar da
bir gol attı, ortalık biraz duruldu.
Sahanın kenarında bayrak direkleri var,
önünde de hurda bir minibüs duruyor, ‘Bu ne?’
dedim, ‘Bozuk’ dediler.
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İlk yarı bitti, soyunma odasına giden arkadaşlar taşlanıyor, ben gitmiyorum. ‘Yürü öleceksin’ diyorlar, ‘Siz gidin’ dedim. Ben sahada
bekliyorum. Beni fark etmediler her halde, birisi minibüsü kullanarak bayrak direğine ulaştı
ve bayrağımızı yırtarak alıp, altına attı. Gittim,
parçalanmış bayrağı alırken beni gördüler ve
taşlar yağmaya başladı ama bayrağı kaptığım
gibi soyunma odasına getirdim ve duvara astım.
Herkes perişan. Sahaya çıktık, saldırı devam ediyor. Devrenin ortaları, bir ceza vuruşu
kazandık, çizginin bir metre dışı, takım kaptanı
Mustafa Denizli atacak. Sabri Kiraz ona taktik
vermeye çalışıyor. Denizli bize döndü ve ‘Merak etme hocam atacağım yeri biliyorum’ diyerek vurdu. Top kalecinin üzerinden geçti ve gol
oldu. Seyirci iyice coştu ama artık atılan taşlar
bizi acıtmıyordu. Asker, polis onlarca eskort eşliğinde otele geldik, burada da çalışanlar yüzümüze bakmıyor, su bile vermiyorlardı.”
Gençler Kulak Verin
Cumhuriyet ile dünyaya gelen, onunla
büyüyen, gazeteci olarak birçok olaya tanıklık
eden Cemal Saltık’tan genç gazetecilere öğüt
istedik. O, önce “Tüm gençlere” dedi ve konuştu. “Gençler, çocuklar çabuk kanar, inanırlar, maddi imkânlar göz kamaştırıcı olur. Tüm
gençler bizim insanımız, insanın insana kıy-

ması dinimizde de büyük günah, anarşiye hiç
karışmayın. Ancak cahil insan ülkesine zarar
verir.
Genç meslektaşlarıma;
Bir defa yüzde yüz tarafsız ve dürüst olunuz. Sempati duyduğunuz renkleri içinize gömünüz. Gazetecinin bağlı olduğu renkler içindedir. Bu meslekte kaleminizi, kulübü düşünerek kullanmayınız, doğru neyse o. Geldiğimiz
noktada tarafsız spor basınına çok ihtiyaç var.
‘Bugün bu maçı izlerim, yarın öbür maçı’ demeye çalışınız…
Çevremizde ‘Ben seyirci olarak ne okuyacağım? Maç okumaktan tiksiniyorum’ diyenlerin sayısı çok arttı. Gönüllerde bir şey olur,
söküp atamazsınız ama yayıncılıkta tarafsız
olmak zorundasınız, o, orada kalmalı.
Hıncal Uluç kimi zaman Galatasaray’a da
taş atıyor ama ben onu Fenerbahçeli olarak kabul edebilir miyim? Kulüp muhabirliği sonradan
icat oldu, 1970’lerde başladı, şimdi zirvede.”
Cemal Saltık iki haberi ile de yılın gazetecisi ödülünü kazanmış. Biri sonu çok sayıda
ölümle biten “Kayseri Stadyumu” ile ilgili uyarı haberi. Saltık, “Burası faciaya yol açacak”
demiş dinletememiş, sonuç; 48 ölü. Diğeri de
“Unutulmayanlar” isimli ünlü sporcuları konu
alan yazı dizisi.
Cemal Saltık; Arman Talay, Nahit Duru,
Yavuz Donat, Mustafa Kaya ve oğlu Cenan
Saltık’ı mesleğe kazandırmakla mutlu, bir de
kapısını çalmamızdan. “Önce benim camiada
unutulmadığımı hatırlattınız, çok mutlu oldum
teşekkür ederim, meslektaşlarıma sevgilerimi
gönderiyorum” dedi…
Cemal Saltık, erken yitirdiği eşi Nuriye Hanım’la mutlu bir yaşam sürdü. Kenan, Cenan ve
Nurdan isminde üç çocuğu olan Saltık’ın altı torunu, üç de torun çocuğu var.
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“BU CEMİYET
AĞIRBAŞLIDIR,
KARARLIDIR,
İNATÇIDIR”

Babasının memuriyeti nedeniyle
eğitimini çeşitli illerde tamamladı.
Çocukluğundan beri mizah duygusu
hep öne çıktı. Bu özelliğine bir de çizim
yeteneği eklenince ilk karikatürü, daha
çocuk yaşında okuyucu ile buluştu.
Öğretmenliğin yanı sıra, takma isimle
basına hizmet verdi, daha sonra
memuriyete geçti, çeşitli bakanlıklarda
yurt dışı görevlerinde bulundu, Basın
yayın Enformasyon Genel Müdürü
oldu, Cemil Ünlütürk, yaşam öyküsünü
şöyle anlatıyor:

1

934 yılında Rize’de doğmuşum, babamın görevi
nedeniyle çeşitli yerlerde bulunduk, çeşitli okullara gittim. Sivas’tayız ben lise öğrencisiyim, yaşım
16 ve kendi kendime çiziyorum, yazıyorum. Nebioğlu Yayınevi’nin ‘Bütün Türkiye’ adlı bir dergisi vardı,
oraya bir karikatür gönderdim, yıl 1951… Ülkede partizanlaşma, siyasi kamplaşma fitilinin ateşlendiği günler.
Sokakta dilenci elini açmış ‘Bir sadaka’ diyor, şapkalı bir
bey de ‘Hangi partidensin söyle de ondan sonra’ diyor. Bu,
dergide aynı sayfada iki karikatür olarak yayınlanmıştı,
öbür karikatür altında da Yılmaz Büyükerşen ismi vardı…
Çalışmalarım ve dergilere göndermeler hızla sürüyordu, ben yüksek eğitim için 1954 yılında Ankara’ya geldim.
George Town Üniversitesi, Ankara’da bir bölüm açmıştı,
oraya kayıt oldum. Daha sonra bu okula Gazi Eğitim Enstitüsü’nün denkliği verildi. Ben İngilizce eğitimi aldım, bu
çizim yeteneğimden dolayı da, iki daldan; hem İngilizce
hem resim öğretmenliği belgesi ile mezun oldum.
Hem Öğretmen Hem Çizer
Çizim konusunda, yayınları izleyerek kendisini geliştiren Cemil Ünlütürk, öğretmenlik ve çizimini sürdürdüğü
Ankara Başkent Lisesi’ndeki günleri şöyle anlatıyor:
“Bu dönemde İlhan Selçuk ile tanıştık, onun Dolmuş
ve 41 Buçuk dergilerine çalıştım. Kapağı Turhan Selçuk
çizerdi, Yalçın Çetin, Sinan Bıçakçıoğlu, Altan Erbulak ve
Oğuz Aral da diğer çizer kadrosu idi derginin.
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Daha sonra, bir süre de “Akbaba” dergisine çizdim ve 50.dönem yedek subay olarak
askere gittim. Sekiz yıldan beri dergilerine karikatür yolladığım İlhan Selçuk ile aynı bölükte
olmamız benim için büyük bir şanstı. Çok iyi bir
dostluk kurduk, benden on beş yaş büyüktü ve
her karşılaşmamızda, ‘Seni görünce gençliğim
aklıma geliyor’ derdi. Dostluğumuz ölümüne
kadar sürdü. Onu en son Kent Otel toplantılarında görmüştüm…
Bizim bölüğe devre ortasında, asker elbisesi talimlerde hiç solmamış biri daha katıldı.
O da sayısız tutuklanmalarının birinden salıverilmiş, asker olmuş rahmetli Şinasi Nahit
Berker idi. Okul dönemi bitiminde çekilen kura
ile Erzurum’un Uzun Ahmet köyüne gitti, ben
İzmir’e. Bana yazdığı bir mektupta ‘Kar, Kış, Kıyamet. İşte Uzun Ahmet’ sözleriyle orayı tarif
etmişti.

27 Mayıs 1960 İhtilâli’nde teğmendim.”
Cemil Ünlütürk askerlik sonrasında İskenderun Lisesi’ne atanır. 1966 yılında başkente
bir gelişinde Akis Dergisi’ne uğrar ve Kurtul Altuğ’un isteği ile kapanışına, yani 1967 yılına
kadar burada “Cem” müstear ismi ile karikatürleri yayınlanır.
İngiltere Yolcusu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İngiliz
Dili ve Edebiyatı konusunda çalışma yapmak
için Cambridge Üniversitesine gönderilen Cemil Ünlütürk’ün İngiltere anıları da şöyle:
“İngiltere’ye gideceğim diye güzel bir
elbise diktirdim, klasik İngiliz modeli. Gittim,
ülkede hippi modası var… Benim İngiltere’ye
gelişim buradaki şaşkınlığım ve dönüşümde
benim de uzun saçlı bir hippi olacağımı anlattığım bir karikatür çizdim, Evening News adlı
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gazeteye gönderdim. İlgi gösterdiler ve hatta
benimle bir röportaj da yaptılar ve tam sayfa
yayınladılar.
1970 yılında döndüm. Ulus Gazetesi’nin
Genel Yayın Müdürü Tufan Erken beni buldu,
Bülent Ecevit’in bu gazeteyi gördüğünü, çok
beğendiğini ve onlara çizmemi istediğini söyledi. Kabul ettim, ‘Gasmon’ ve ‘Çikita’ isimli iki
hippinin Türkiye anılarını konu alan bir dizi
çizdim. Bu çalışmam çok beğenildi ve Ulus Gazetesi, başlık üstünden anonslu, sokak afişli,
çok büyük bir kampanya ile altı ay yayınladı.
Burada bir anımı nakletmek istiyorum, bir gün
hastalandım ve gazeteye ara vermek zorunda
kaldım. Rahşan Ecevit gazeteyi aramış ve ‘Neden yok’ diye sormuş, hastalığımı öğrenince de
beni evden aramıştı.”
Metin Toker, Akis Dergisi’ni kapattıktan
sonra, “Akis Yayınları” adlı bir yayınevi kurmuştur. 1971 yılına gelindiğinde, öğretmenlik
ile çizerliği birlikte götüren Cemil Ünlütürk de
kitap kapaklarını çizmektedir. Toker bir gün,

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Tanıtma Genel
Müdürlüğü’nde, İngilizce bilen, baskı tekniğinden anlayan bir yönetici arandığını söyler ve
görüşmesini önerir.
Cemil Ünlütürk bir gün telefonla aranır. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü,
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdür vekili
Büyükelçi Semih Akbil’dir arayan ve başyardımcılığını önermektedir. Görevi kabul eden
Ünlütürk, iki yıl sonra da yurtdışı göreve gider.
Cemil Ünlütürk İsviçre’nin başkenti Bern’de
daha iki aylık Basın Ataşesi iken Kıbrıs Barış
Harekâtı yapılır, barış görüşmelerinde, 48 kişilik Türk Delegasyonu üyeleri arasında yer alan
Ünlütürk’ün yurt dışı görev yeri, Londra Büyükelçiliği Basın Müşaviri olarak devam eder ve
1978 yılında da yurda döner.
Ünlütürk Ankara’da işiyle ilgili yeni görev
beklerken, Devlet Sansür Kurulu üyesi olur.
Peter Ustinov, Yaşar Kemal’in “İnce Mehmet”
adlı romanını sinemaya uyarlamak istemiş fakat sansür kurulu buna izin vermemiştir. Baş-
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bakan Bülent Ecevit de bu olaya çok kızmış ve
yeniden hazırladığı kurul üye listesine Cemil
Ünlütürk’ü de almıştır. Ünlütürk kısa bir süre
sonra ülkede iktidarla birlikte görev yerinin
değişmesini de şöyle anlatıyor:
12 Eylül Gecesi
“Süleyman Demirel Başbakan oldu. Akis
Dergisi’nde çok karikatürünü yaptım, beni bilmediğine inanmıyorum, 1979 yılında da Basın
Yayın Enformasyon Genel Müdürü olarak atadı
beni…

bölüm hazırladık, her ülke için masa sistemi
oluşturduk. Yurt dışı görevlere bu masalarda
çalışan, ülkeleri tanıyanların, olaylar hakkında bilgisi olanların gideceği bir sistem kurduk.
Amaç; doğru bilgi akışını sağlamak, ülkemizle
ilgili, dünya kamuoyundaki yanlış bilgileri düzeltmek…
Genel Müdür makamında doğrudan bağlı
telefonlar var. Benim evimde de genel müdürlüğe bağlı bir telefon var. 11 Eylül 1980 Cuma
gece yarısı telefon çaldı, açtım, adımı söyledi,

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü sadece ‘basın kartı’ veren bir kuruluş değildir. Ülkeler arası enformasyonu yapar, ülkemizde de Başbakan ile doğrudan görüşebilen
bir kaç genel müdürden birisidir.

‘Evet’ dedim, ‘Ben albay falan, makamınızda-

İngiltere’de kaldığım dönemde enformasyon konusunda da inceleme yaptım. Orada
gördüğüm gibi, genel müdürlükte bir ‘girilmez’

dım. Sabah 09.30’da Genelkurmay’a çağırıldık,

yım, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu,
size bir araç gönderiyorum, dinleme servisindeki arkadaşların da listesini verin aldıralım’…
Gece yarısı saat 01.30’da makamımdaygittik. Önce Haydar Saltık Paşa ile karşılaştık,
çok zarif bir insan, bana puro ikram etti ‘Yok
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içmeyeyim’ dedim, ‘Daha çok
bekleyeceğiz, iç’ dedi. Kenan
Evren ile ilk kez orada karşılaştım.
İhtilal bildirisini hazırlamam istendi. Ben, Dışişleri
Bakanlığı Enformasyon Genel
Müdür Yardımcısı Kaya Toperi, NATO Dairesi Başkanı Nüzhet Kandemir ve Başbakanlık
Basın Müşaviri Mehmet Muhsinoğlu’nun gelmesi ile sorunsuz bir bildiri hazırlanacağını
söyledim, evlerinden aldılar.
İhtilal günü, sokağa çıkma yasağı var, kapısına askeri araç
gelen arkadaşlar tedirgin olmuş tabii.
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Bizim hazırladığımız metnin çok değişikliğe uğradığını
radyodan dinleyince gördük…
Daha sonraki günlerde
yapılan ilk basın toplantısını
da Genel Müdürlüğümüz düzenledi, yerli dışında 106 yabancı gazeteci gelmişti.”
Görevden İstifa
Askeri yönetimin uyum
içinde çalıştığı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü bir gün bir yanlış yapar! Öyküsünü
Cemil Ünlütürk anlatıyor:
“1981 yılı sonları, Süleyman Demirel,
Zincirbozan’dan evine geldi. Bana yakışan olduğunu düşündüğüm için, makam arabamla
Güniz Sokağa gittim. Çok kalabalıktı, sadece
‘Geçmiş olsun beyefendi’ dedim, üç beş dakika
kaldım ve çıktım. Bir saat sonra ‘Başbakan Bülent Ulusu istiyor’ dediler gittim. O da çok zarif
bir insandı, ‘Sizi görevden almak istemiyoruz,

istifa edin’ dedi, hemen yazdım verdim. Oysa
üst düzey yöneticilerin istifaları yasaklanmıştı, toplu bir harekete karşı. Dilekçem Başbakan
Ulusu da kaldı.
Birkaç ay sonra aynı günde iki kararname
ile yurt dışı göreve atandım. Önce Turizm Bakanlığı’na, ardından da Cidde Tanıtma Müşavirliği atanma kararnamem Resmi Gazete’de yayınlandı. 1982 yılında bu göreve gittim. Arap
turistlerin ülkemize gelişinde katkım olduğunu
düşünüyorum, Tarabya’ya ‘Arapya’ denilmesi,

Gazeteciler Cemiyeti
Yalova’da turizm patlaması gibi.
Ben oradayken bakanlıktan ayrılan Turgut
Özal geldi, Nevzat Yalçıntaş’ın da olduğu bir
sohbet sırasında parti kuracağını ilk kez açıklamıştı.
Yurda dönüşümde Özal Başbakan’dı, beni
Antalya’ya atadılar, Bakan Mükerrem Taşçıoğlu’na gittim, beni bakanlık müşaviri yaptı, iş
yapmadan çalışmak bana zor geldi ve 1987
yılında emekliye ayrıldım.”
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Cemil Ünlütürk emekliliği süresince yazmaya, çizmeye devam etmektedir. Cidde’de
sergi açan hat ustası Emin Barın ile tanışıp iyi
bir de dostluk kurmuştur. Ülke sorunları üzerine dertleştikleri sırada Ünlütürk’ün “Bu olayları
kitap yapacağım, adını sen koy” demesi üzerine Barın da “Kapat Kokmasın, Sus Duyulmasın,
Ört Görünmesin” der ve bunu da hat sanatı ile
kâğıda döker. Ünlütürk bu kapak ile “Monşerler
- Hikâye’ı Hariciye” adlı kitabını hazırlar. Ünlü-

türk, diplomatlarımızdan 16 kitap yayınlandığına dikkat çekerek, “Tabi ki ben mizahi, farklı
bir açıdan bakıyorum olaylara” diyor…
Cemiyet’in Özellikleri
Cemil Ünlütürk, Gazeteciler Cemiyeti’nin
özelliklerini de şöyle açıklıyor:
“Beyhan Cenkçi ile gelişmiş özelliklerdir;
Gazeteciler Cemiyeti ağır başlıdır, ‘Yakarım,
yıkarım’ diye ikide bir bildiri yayınlamaz. Kararlıdır, verdiği kararın arkasındadır. İnatçıdır,
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nda inatçıdır. Bu
özellikler eski Rüzgârlı Sokak’ta da vardı. O sokağa bakanların, diplomatların arabaları gelirdi
ziyarete.”
Cemil Ünlütürk, meslektaşı Gülnur Hanım
ile 1957 yılında evlenir, çiftin Uğur ve Binnur
isminde iki kızı, Kerem, Çınar, Onur ve Eda isminde de dört torunu var.
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“KASAROĞLU
BENİ YILLAR
SONRA AFFETTİ”

Doğma büyüme Ankaralı, Cebeci
Çayırı’nda top oynamış, boks yapmış
bir Seğmen. Mesleğe lise yıllarında
Rüzgârlı Sokak’ta başlamış daha
sonra TRT’ye geçmiş. Haber Dairesi
Başkanlığı ardından da Anadolu
Ajansı Genel Müdürlüğü görevlerinde
bulunmuş, bir özel televizyon kanalını
yayın hayatına sokmuş, sonra da kendi
işini kurmuş. Ceyhan Baytur ile eski
günlere uzandık.

A

li Kemal Baytur Başkentte, Cumhuriyet döneminin ilk işadamlarındandır. Kardeşi de Atatürk’ü
Ankara’ya gelişinde, Keklikpınarı’ndaki karşılamada görev almış seğmenlerden. Aralarında
Vehbi Koç’un da olduğu birçok tüccar gibi onun da ticaret
merkezlerinden Atpazarındaki Çukur Handa işyeri vardır.
Ticaret için gittiği Saraybosna’da Türk kökenli Cemile
Hanım’la tanışır ve memleketine gelin getirir. Bu evliliğin
üçüncü çocuğu olarak da Ceyhan Baytur 1941 yılında Ankara’da dünyaya gelir. Kalabalık Baytur ailesi de Cebeci,
Hamamönü, Dörtyol, Ulucanlar, Hacettepe gibi komşu
semtlere yayıldığından, eski bir Ankara evinde dünyaya
gözlerini açan Ceyhan Baytur’da bu bölgede büyür, cebeci çayırında da yalınayak top oynar.
Cumhuriyet İlkokulu’ndan sonra Cebeci Ortaokulu ardından denizci olmayı hedefleyen Ceyhan Baytur, İstanbul Kabataş Lisesi’ne devam eder. Orada anne tarafından
yakın akrabalarının da olmasına rağmen aile hasretine
dayanamaz ve bir yıl sonra başkente dönen Ceyhan Baytur’un Atatürk Lisesi’ndeki günleri de gazeteciliğe girişi
olur.
Boks yapan, futbol oynayan, ele avuca sığmaz Ceyhan Baytur, 17 yaşında ehliyeti de olmaksızın, ağabeyinin otomobilini kullanmakta hatta kimi zaman da taksi
gibi müşteri taşımaktadır. Bu günlerde Rüzgârlı Sokak’la
tanışmasının öyküsü de öyle:
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“Ağabeyimden Morris marka arabasını alıyorum, gezip tozuyoruz, amacım gezmek ama
bazen taksi müşterisi de alıyorum. Bir gece,
geç saatlerde Gençlik Parkı çıkışında alkol aldığı belli olan bir bey geldi ve ‘Delikanlı beni Rüzgârlı Sokağa götür’ dedi. Agâh Efendi sokakta
bir binanın önünde durdum, cebinden bir kart
çıkarttı ve ‘Ben Erdoğan Tokmakçıoğlu’yum,
param yok, yarın bu kartla gel, paranı al’ deyerek indi… Ertesi gün gittim, Tokmakçıoğlu’nu
buldum, otur dedi ve çay ısmarladı. Karşımdaki
pencereden ‘Kudret Gazetesi’ tabelasını görüyorum, lise son sınıf öğrencisiyim, yıl 1958…
Gazetecilik ilgimi çekiyor ve ben sorular soruyorum Erdoğan Ağabey, ‘Gel gazeteci ol’ dedi,
ertesi gün oradaydım…
Atatürk Lisesi’nde okuyan İzzet Aygün
de aynı şartlarda Zafer Gazetesinde mesleğe
başlamıştı, ona sordum ‘Başla çok iyi iş’ dedi
böylece, okul dışında da Rüzgârlı Sokağa gidiş
geliş başladı.”
Cebeci Günleri
Ceyhan Baytur önce polis-adliye muhabirliği ile mesleğe başlar, Mustafa Özkan ile Ana-

fartalar Karakolu’nda, Parmaksız Salih’ten bültenleri alıp, adliyede duruşmaları izlemektedir.
Baytur bu dönemi şöyle anlatıyor:
“ Gazeteye gidip geliyoruz ama spor bizim
mahallenin vazgeçilmezi, bu gün Cebeci Stadı’nın olduğu çayırlık alanda bisiklet-motosiklet kiraya verilir, sirk kurulur, siyasi mitingler
bile yapılırdı, yeri gelmişken buradaki Dörtyol
Aile Bahçesi’ni de analım. Sahibi garsonluktan
gelme Şakir Dinçol, bu gazino müzik alanında
çok önemliydi, Zeki Müren’den Müzeyyen Senar’a kadar bir çok ünlü burada sahneye çıktı,
bir çok kişiyi de üne kavuşturdu burası. Burada
ayrıca toplu sünnetler olurdu, Hadi Bey (Poyrazoğlu) de kukla oynatırdı, daha sonra da hemen yakınında kurduğu ilk kebapçı dükkânı, bu
gün çocukları tarafından geliştirildi ve Kukla
Kebap zinciri oldu.
Bir köşesinde Buluş yazlık sineması da
olan çayırın bu kadar yoğun trafiğine rağmen
biz her gün orada yalınayak top oynardık.
Hacettepe ve PTT Kulüpleri bizim mahallenin çocukları ile kuruldu. Tahta Bacak Yılmaz,
Yalçın, Teoman, Ali daha sonra Fenerbahçe’ye
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giden Ziya Şengül, Galatasaray’a giden Enver,
Demirsporlu Birol. Gençlerbirliği’nden Çiçek
Muzaffer de dayım, çocukları Zafer Fenerbahçe’ye, Haluk da Şekerspor’a gitti, Haluk daha
sonra Avrupa’ya transfer olan ilk futbolcularımızdan oldu, hâlâ orada yaşıyor. Ben de boks
yapıyorum, şimdi Amerika’da olan Lütfü Aktaş,
Kemal Yalçınkaya, Satılmış Varlık falan birlikteyiz. 63.5 kiloda ferdi ve Yol Spor Kulübü’nde
boks yaptım. O zaman 19 Mayıs Stadı yanındaki barakalarda çalışırdık, maçlar da Ankara’nın
tek salonu olan, Harbiye Salonu’nda olurdu.

“İlk çağrıda gitmeyenlerden birisi de benim, Kasaroğlu daha sonra bizi Haber Dairesi’ne almadı. Kurum çeşitli birimlere eleman
alınacağını duyurdu, 1400 kişi falan girdik
sınava, sonunda 21 kişi kaldık. Baş hocamız
Turgut Özakman ve tiyatrodan ünlü isimler de
ders veriyor. Bir yılı bulan dönemde, kurslar ve
sınavlar sonunda 532 lira maaşlı stajyer memur olarak atandık, daha sonra prodüktör kadrosuna geçtik. Bizim dönemde üç kişi aynı zamanda spikerlik hakkı da kazandı, bunlar; ben,
Serpil Akıllıoğlu ve Yücel Ertunga.”

Ben mesleğe ısınıyorum, meslekte de
transferler oluyor, yeni gazeteler kuruluyor.
Yeni Gün Gazetesi’nden bir grup ayrıldı Öncü’yü kurdu. Nilüfer-Aydın Yalçın, Hıncal-Öcal
Uluç, Yener Arıoğlu, Çelik Aruoba falan, ben
de spor basınına yöneliyorum.”

Ceyhan Baytur, 1968 yılında Ankara Radyosu, Eğitim Kültür Yayınları bölümüne ata-

TRT Kuruluyor
Bu dönemde Haber Gazetesi için bir süreliğine İstanbul’a giden Ceyhan Baytur dönüşte Doğan Kasaroğlu’nun Ekspres Gazetesi’nde işe başlar. Gazete ses getiren önemli
işlere imza atar fakat düşülen ekonomik sıkıntı sonunda, CHP’li Kamil Kırıkoğlu’na satılır, ismi Yeni Tanin olarak atağa geçse de bir
süre sonra kapanır. Doğan Kasaroğlu, Haber
Dairesini kurmak üzere TRT’ye geçmiş, Ankara Radyosunun üst katındaki merkeze eski
arkadaşlarını işe almaya başlamıştır. Bu kadrolaşma dışında kalanlardan birisi de Ceyhan
Baytur olur. Bu dönemde vatani göreve giden Baytur, Kıbrıs olayları nedeniyle üç yıla
yakın bir süre sonunda terhis olur ve mesleğe
döner.
TRT kuruluşunu tamamlamak amacıyla tüm birimlerine eleman alındığı günlerdir,
Prodüktörlük sınavını kazanan Ceyhan Baytur o dönemi de şöyle anlatıyor:
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nır. Yeni gelen programcıların
masa sorunu “hayırlara vesile”
olacaktır. Çocuk Saati programından radyoya prodüktör olarak geçen Bengü Hitay’la ortak
kullanılan masa, ortak yaşama
dönüşür, çiftin Meriç ve Deniz
adında iki kızları, Ceyhan Efe
ve Yağmur adında da iki torunu olur. Kıbrıs Barış Harekâtı
sırasında da görev alan Ceyhan
Baytur, bu çalışmasından dolayı
da “Gazilik” unvanı kazanır.
Kurumda Kariyer
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TRT Haber Dairesi’ni kuran
Doğan Kasaroğlu, 1979 yılında
da kuruma genel müdür olarak
atanmıştır. Yıllar önce çağırıya
olumsuz yanıt veren Baytur’u
affeder ve Haber Dairesi’ne
alır. Ceyhan Baytur Televizyon
Haberleri Müdürlüğü’nde işi
öğrenmeye başlar. Çalışma saati sonralarında ünlü yönetmen
Musa Çözen ile kapalı devre
çalışmalar yapmakta ve farkı
kapatmak için çaba harcamaktadır ki, yaşanan
bir olay onu kızak kadroya götürür. Nöbetinde
iki siyasi rakibin ses bantları karışacak ve bu
olaya da yönetmen Ceyhan Baytur imzası atılacaktır.
Tunca Toskay’ın Genel Müdürlüğü dönemine kadar süren kızak kadrodan ilk aktif görev, Haber Dairesi Başkan yardımcılığı olur. Bu
dönemdeki Çin gezisinin öyküsü de şöyle:
“ Başbakan Özal ilk defa Çin’e gidecek fakat oradan yayın yapma imkânımız yok biliyoruz! Mühendis Barış Hanım, bilgisi ve uğraşısı
ile bu olmazı bozdu. Özdemir Kalebek, Bülent

Güllapoğlu, Reha Atasgun ile Çin Seddinden
yayını gerçekleştirdik.”
Daha sonra yine bir kızak kadro dönemi
geçiren Ceyhan Baytur, ardından TRT İzmir
Bölge Müdürlüğü’ne atanır buradan da Haber
Dairesi Başkanlığı’na gelir. Baytur bu görevden ayrılışını da şöyle anlatıyor:
“Haber Dairesi Başkanlığım sırasında, Demirel’in siyasi yasağı kalkmıştı fakat Başbakan
Özal ile sürtüşüyorlardı, siyasetin gergin olduğu bir dönem. Demirel bir gün bana ‘Benim
anayasal hakkımı vermiyorsun, beni ekrana
çıkartmıyorsun’ dedi, ben de ‘Haber olacak işler yapın verelim’ deyince ‘Yani’ dedi, ben de
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meydanlara inmesi gerektiğini söyledim. Demirel’in binlerce insanı topladığı Bursa ardından da Trabzon mitingleri yayınlanınca bu kez
de Başbakan Turgut Özal beni çağırdı. Bush ve
Ducakis örneğini verdi, bir süre sonra, Özal’ın
bir açıklaması seçim yasaklarına girdiği için
TRT’de kesilince de kızak kadroya alındım ve
yerime İzmir’den İhsan Öztamer atandı.”
1991 yılında iktidara gelen Süleyman Demirel’in kendisini Anadolu Ajansı Genel Müdürü
yapacağını duyan Baytur hiç memnun olmaz,
onun hedefi TRT’dir ve yapacağı çok iş olduğuna inanmaktadır. 1992 yılında TRT’den emekli
olup Anadolu Ajansı’na Genel Müdür oluşunun
öyküsü de şöyle:
Ajans Günleri
“Gönüllü olmadığım Genel Müdürlük atanmam yapılınca, etrafı inceledim ve çok iş olduğunu gördüm. Merhum arkadaşım Selçuk Sümer’i Genel Müdür Yardımcısı olarak getirdim
ve haber işini ona bıraktım. Ardından telsiz ve
bilgisayar donanımının eksikliği başta fotoğraf
servisi olmak üzere daha yeni teknolojiye ihtiyaç olduğunu belirledim ama para yok… Maliye
Bakanı Sümer Oral’ı evinde yakaladım, durumu
anlattım ve 50 milyar lira istedim. Özetinde
‘para yok’ diye başlayan uzun konuşmanın ardından 45’e anlaştık.
Bilgisayar sistemini yeniledik. 80 kişilik
kadrosu ile görüntülü habere geçtik, radyoyu
kurduk başına da Cihat İleri’yi getirdik. AA’nın
Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerinde bürolarını
kurduk. Akdeniz Ajanslar Birliğinin temelini
Lübnan’da attık, kurucu ve onursal Başkanı
oldum. Birliğin Şam’daki toplantısında, Kıbrıs
Rum Kesiminin alınıp da KKTC’nin üyeliğe alınmamasını protesto ederek salonu terk ettim.
Azerbaycan’da Türkçe Konuşan Ülkeler
Ajansını kurduk. AA’nın iç haberde 200 altında
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olan günlük üretimini, 600’e çıkarttık. Yer lingleri kurduk hatta maç bile yayınladık.”
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Tiran gezisi sırasında, üzerinde altın yaldızla “Anatolian
Agency” yazılı uçak ile haber servisi yapılmasını sağlayan Baytur, iki yıl sonra AA Genel
Müdürlüğünden ayrılır. Daha sonra CEY TV’nin
kuruluşunu yapan Ceyhan Baytur yayın hayatından çekilir ve kendi işini kurar.
DÖRTLER FİLM
Ceyhan Baytur mesleğe başladığı günlerdeki sinema patronluğunu da şöyle anlatıyor:
“ Gazetecilik yapıyoruz ve meslektaşlarım
Merhum Selçuk Sümer ve Cahit Dingil ile de
iyi dostuz. Televizyon olmadığı için sinemanın
yazlığı da kışlığı da iyi iş yapıyor, biz de para
kazanmak istiyoruz ya bu işe girdik. Herkes ai-
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lesinden beş bin lira aldı, Maltepe’de bir büro
kiraladık ve 1962 yılında Üçler Filmi kurduk,
amacımız sinemalara film vermek…
Şirketlerle konuşmak için atladık İstanbul’a gittik. Dönemin ünlü jönü Orhan Günşıray’ın da bir şirketi var film almak amacıyla
ona da gittik. Gazetecilik yapan üç genciz, bizi
sevdi ve bende size ortak olayım dedi, kabul
ettik şirketin adını “Dörtler” olarak değiştirdik. Başladık film kiralama işine, bir gün Orhan
Günşıray geldi, “Film çekeceğiz” dedi, o işe de
girdik. Cahit Irgat, Sema Özcan, Leyla Sayar sanatçılarımız, Karamürsel’de set kurduk…
İlk film ‘Şetanın Uşakları’ 67 bin lira gişe
hasılatı ile önemli bir yapım oldu, sonra çektiğimiz ‘Şehrazat’ o kadar iş yapmadı.
İyi kazandık, iyi yedik, sonra battık…”
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”İKTİDARLAR
BANA VIZ
GELİR, BEN
GAZETECİYİM”

Atatürk’ün elini iki defa öptü, lise
döneminde sınıflarını iftiharla geçti,
tıp fakültesini yarıda bırakarak
mesleğe girdi, yazılarından dolayı
hapis yattı, işsiz kaldı. Siyasiler ile
yakın dostluk kurdu fakat o hep
gazeteci olarak kalmaya dikkat etti.
Kıbrıs çıkartmasında Mehmetçik’in
yanındaydı, hükümetlere verilen gizli
mektuplara ilk o ulaştı. “Gazeteci
kaldım, gazeteci öleceğim” diyen
Cüneyt Arcayürek ile seksen yılı
aşan yaşamının özetine sizi de konuk
ediyoruz, buyrun…

İ

stanbul’dan deniz yoluyla İnebolu’ya, oradanda kağnılarla Anadolu’ya geçen genç öğretmen çift İzzet
Bey ve eşi Mesrure Hanım, Milli Mücadele’ye katılırlar. Kurtuluştan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
öğretmenleri olarak Ankara’da çalışmaya başlarlar. İlk
çocukları Nezih’i savaş yıllarında kaybederler. İkinci çocukları Dündar’dan sonra Cüneyt Arcayürek 6 Mart 1928
günü Ankara’da dünyaya gelir. İzzet Bey’in genç yaşta
ölümü ile ailenin yükü Mesrure Hanım’ın omuzlarına kalır.
Öğretmenlikten emekli olan Mesrure Hanım, Ankara Kız
Lisesi’nde idari bir görevle yeniden çalışma hayatındadır.
Eğitim çağı gelen Cüneyt Arcayürek’e bir dost eli uzanır,
“Bizim Mektep” öyküsünü Arcayürek anlatıyor:
“Samanpazarı’nda ‘Bizim Mektep’ adında bir özel ilkokul vardı. Sahibi Avni Bey, eğitimci olduğu için annemi
ve zorluklarını biliyor, ‘Bana getir’ demiş. O zaman holdingler falan yok ama dükkân sahibi tüccarların çocukları
orada. Rahmi, Sabahat Koç, Mermercilerin çocukları falan
okulda. İngilizce tedrisat yapılıyor, İngiliz hocalarımız var.
Ben parasız okuyordum ama teneffüs zili çalınca ufak bir
dolap vardı, onu açar ve sandviç, çikolata falan satardım,
parasını da akşamüzeri idareye verirdim. Okulun önünde
ve arkasında büyük bahçeleri vardı. Arka bahçede de top
oynardık.”
Atatürk’ün Ölümü
Cüneyt Arcayürek, daha önce iki kez elini öptüğü Atatürk’ün ölüm haberini bu okulda alışını da şöyle anlatıyor:
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“Ailem Mustafa Kemal ile yetişmişler, Atatürk rejimine inanan insanlar bunlar, biz de o
hanede yetiştik… Atatürk her yıl baharda, Ankara Kız Lisesi öğrencilerini Marmara Köşkü’nde kabul edermiş, ben iki defa katıldım. Afet
İnan okulda tarih öğretmeni, annem de orada
çalışıyor. Atatürk Orman Çiftliği’nde, önünde
Marmara Denizi şeklinde havuzu olan bir köşk
vardı. Öğrenciler orada hoşça vakit geçirir, ‘Geliyor’ denilince de sıraya girilir, Atatürk, yanında birileri ile gelir ve ‘talebeleri teftiş’ ederdi.
Ben de annemin yanında, başım öne eğik dururdum. İkisinde de benim önümde durdu, çenemden tutup başımı kaldırdı, yanağımı okşadı
ve elini öptürdü. Fakat ben bakamazdım, dev
gibi görünürdü bana, hatırladığım, uzun parmakları ve yumuşacık elleriydi.
Sonra bir gün ders sırasında sınıfın kapısı açıldı, kimdi hatırlamıyorum, ağlayarak birisi
geldi ‘Atatürk öldü’ dedi ve bizleri eve gönderdiler. Çocuk olmama rağmen çok büyük bir
darbe geldi bana, ağlayarak eve gittiğimi hatırlıyorum. Annem de çok fena haldeydi, bizim
için büyük bir şok olmuştur ölümü.
Cenaze Ankara’ya geldiğinde yağmurlu
bir gündü, Meclis önünde katafalka konuldu,
önünden insanlar geçiyordu. Sonra Etnografya
Müzesi’ne naklini bir binanın üst katından seyrettiğimi hatırlıyorum.
Atatürk dönemi Türkiye’nin en aydınlık
günleridir, bir daha geri gelmeyecek. Çünkü
Atatürk’ün aydınlık çağı, yarattığı rejim ileriye
bakar, geriye bakan değil. Ölümünden yıllar
sonra Time Dergisi, yapılan bir sürü araştırma sonunda, ’20. yüzyıl sözleri, 21. asrı işaret
eden tek lider’ olarak ilan etti Atatürk’ü… Hâlâ
bu devlet, bu millet, bu yöneticiler Atatürk’ü
anlayabilmiş değiller. Çünkü Atatürk’ü okumuyorlar, hep dedikodu ile geçiyor…”
Cüneyt Arcayürek, eğitimine yeni yapılan,
spor salonu da olan 4. Ortaokul’da (Cebeci Orta

Okulu) devam eder, ardından Gazi Lisesi ve bir
yıl sonra da Atatürk Lisesi’ne geçer. “Bugünkü
profesörlerden daha değerli insanlardı” dediği
eğitim kadrosunu da şöyle anlatıyor,
“Edebiyatta önemli isim, kitapları olan Cevdet Kudret vardı, Adnan Cemgil vardı, Sinan’ın
babası… Son derece modern metotla ders işlerdik. Ders anlatılmazdı, bir bahis söyler, herkesi
münakaşa ettirirlerdi. Şimdi onlar yok, ezber
var… Sıfırcı hocalarımız da vardı tabii… Liseyi
1944 yılında iftiharla bitirdim, annemin isteği
ile Ankara Tıp Fakültesi’ne girdim.”
Gazetecilik Başlıyor
Cüneyt Arcayürek’in üniversite ikinci sınıfta arkadaşı Çetin Altan’ın önerisi ile gazeteciliğe geçiş öyküsü de şöyle,
“Çetin Altan yakın arkadaşım, benim parasız olduğumu da biliyor. O Ulus’ta çalışıyordu,
‘Gel seni gazeteci yapalım’ dedi, gidiş o gidiş…
Gazanfer Kunt vardı, Brole şapkalı, yakası,
manşetleri kolalı gömlekli, şık giyimli, ağırbaşlı
konuşan çok tatlı bir ağabeyimizdi, Altan Öymen de benden kısa bir süre sonra geldi Ulus’a.
1948 yılında ufak bir parayla Ulus Gazetesi’nde muhabir olarak başladım, Çetin ile beraberiz.
Ulus önemli bir gazete idi, CHP’nin yayın
organı idi ama gazeteci yetiştiren bir okuldu,
çok kişi yetişti. Şimdi gazetecilere bakıyorum
da, üniversite kapısından geçtikten sonra hepsi büyük bir yazar, büyük bir gazeteci olarak
gerine gerine gidiyorlar. Adama ‘Bu gazetenin
basımı nasıl?’ desen bilemez…
Biz mürettiphanede, sayfa yapımında çalışırdık öğrenelim diye. Polis muhabirliğinden
başlardık hatta Çetin ile ikinci şubede polisten
de dayak yedik... Parlamentoya gitmem kaç yıl
sonra oldu. Ulus’ta da giderdim parlamentoya
ama grup konuşmalarının metnini alıp dönerdim.”
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Ağabeyi Dündar Arcayürek de o günlerde
iktidar yanlısı Kudret Gazetesi’nde foto muhabiridir. Gezmeye gittiği Çubuk Barajı’nda, kalabalık bir grubun silahlı kavgasına tanık olur ve
haber Kudret’in birinci sayfasında yer alır. Ulus
Gazetesi yönetimindeki Ahmet Selgil’in “Bu
haberi sen yakaladın ama ağabeyine verdin,
sana maaş cezası veriyorum” sözleri ile işten
ayrılarak Vatan Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Cüneyt Arcayürek, artık parlamentoda
muhabirlik yapmaktadır,
“Ben parlamentoya 1950 seçiminden sonra Vatan Gazetesi’ndeyken gitmeye başladım.
DP yayın organı Zafer Gazetesi’nin muhabiri
Metin Toker’di, yan yana otururduk basın locasında, çok tatlı günlerdi. Üç büyükler vardı;
Emin Karakuş, Sabahattin Sönmez ve Mekki
Sait. Fakat ikisi, Mekki’yi sevmezdi.
Sabahattin Sönmez Vatan Gazetesi’nin
Ankara muhabiri idi ve çok başarılıydı, ben
onun yardımcısı oldum. Temsilcilik gibi ama
büro falan yok. Her akşam Sönmez’in evinde
toplanırız, yemek yenir ve haberler toplanır.
Gece yarısından sonra telefon bağlanır, ben
okurum, İstanbul’da Kadri Bey vardı o da eski

Türkçe el yazısı ile alırdı, gazete de sabaha
karşı basılırdı. Vatan, İstanbul’da Son Posta
ve Tasvir gazeteleri ile anlaşmalı idi onlara da
servis yapılırdı.
Vatan’dan sonra 1954 yılında Ulus Gazetesi’ne meclis muhabiri olarak geri döndüm.”
Tutuklanıyor
Ülkede siyasetin kaynadığı günlerdir ve
Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin
mallarına el koyar, gazete kapanır. Nihat Erim,
Yeni Gazete adı ile bir gazete kurar ve yayına
başlar fakat maaşlar 67 lira ile sınırlıdır. Prenses marka daktilosu ile Cüneyt Arcayürek de
“CHP aşkına” bu kadroda yer alır. Metin Toker,
Zafer Gazetesi’nden ayrılmış Akis Dergisi’ni
çıkarmaktadır ve İsmet İnönü’nün kızı Özden
Hanım ile evlenmek üzeredir. CHP içerisindeToker’in “Adnan Menderes’in casusu” olduğunu düşünen muhalif bir de grup vardır. Tüm
bunlara rağmen, gençler evlenir ve Akis de yayın hayatına başlar. Toker, arkadaşı Cüneyt’e,
haftalık 25 liradan yazı getirmesini önerir.
Bu para aldığı maaştan daha yüksektir, kabul
eder. Daha ilk yazıda dergiye adının konması
ile yaşananları şöyle anlatıyor Cüneyt Arcayürek:
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“Metin ile ilgili düşünceye Nihat Erim de
inanıyordu, bunu bildiğim için adımı koymayın
dedim. Bu sayıya katkıda bulunanlar diye bir
yer var, birinci sayfada, ilk isim ben... Gazeteye
geldim, ‘Çavuş’ diye biri vardı, bana zarf uzatıyor, ‘Verme biliyorum’ dedim ve şapkamı aldım
çıktım.
Sonra Metin aradı ve ‘Gel’ dedi, 1955 yılında Akis günlerim başladı. Bir oda, uzun bir
masa bir ucunda ben, öbüründe Metin oturuyor, Refika diye de bir kızımız var, düzeltmeleri
yapıyor. Akis 60 bine yakın satıyor, Dergi 50
kuruş, karaborsada 3 liraya kadar alıcı buluyor
fakat hükümet bize kâğıt vermiyor…
Burada bir yazıdan dolayı hapis yattım,
çıkınca da Akis’ten ayrıldım. Bir süre bana kimse iş vermedi! Ben de avukat bir arkadaşımın
bürosunda daktilom ile çalışmaya başladım…
1960 yılında Hürriyet’e çağırdılar ve 22 yıl
kaldım. Haldun ve Erol Simavi dönemindeki
kurumsallaşma hâlâ geçerli, hâlâ o tonda çıkar
gazete. Haldun Bey Türkiye’nin en iyi patronlarındandır, yazı ve gazetenin umumi gidişi ondadır.”
Nazım Hikmet
Cüneyt Arcayürek, Nazım Hikmet ile ilgili
anılarını da şöyle anlatıyor,
“Altan Öymen’in kitabında da var, biz Nazım’ı elden ele dolaşan pelür kâğıt kopyalarından okurduk. Yeni bir metin bulunca, onu çoğaltarak çevremize dağıtırdık. Bir gün gazetede bizi müdürümüz Nihat Subaşı yakaladı, biz
yandık derken ‘Bana da bir kopya yaparsanız,
izin veririm’ demişti. Devrim Gazetesi’nin sahibi, bunları 1965’te yayınlayarak kütüphanelere kazandırdı, Nazım’ın Türkiye’de yeryüzüne
çıkışı bunlarla oldu.
Ben Vatan Gazetesi’ndeydim, Nazım’ın
affı büyük patırtılar koparttı. Hatta Ahmet
Emin Yalman’ın Bursa Cezaevi’nde Nazım ile
yaptığı görüşme birinci sayfadan yayınlanmış

çok ses getirmişti. ‘Nazım vatan haini değildir’
diye yayın yapıldı ama af tasarısı meclise geldi gitti, sonuç alınamadı. Annesi ve kendi açlık
grevi yaptı olmadı, bahriyeli adama, ‘Askerliğini yapmadın’ dediler, tersanede er yapacaklar,
adam hasta ne yapsın, o da kaçtı.
Ölümünden sonra ben Rusya’ya gittim ve
karısı Vera ile konuştum, bana Nazım’ı anlatmıştı. Ben de onu Türkiye’ye davet ettim, size
onun yaşadığı yerleri gösterelim dedim, ‘Sormam lazım’ dedi bir daha da ses çıkmadı. Bu
röportajım Ulus Gazetesi’nde yayınlanmıştı. O
zamanlar yedek subay okullarında ‘çavuş çıkma’ korkusu vardı, biz de korktuk… Türkiye değişiyor, bir gün Zeki Müren geldi, teğmen çıktı,
yüzbaşı olarak da öldü. Gelişen Türkiye’nin gelişmesindeki büyük adımlardan biridir.”
Fotoğraf Merakı
1971 yılındaki muhtıra ardından gelen
gergin ortamda Cüneyt Arcayürek yurt dışına
atanır! İşte öyküsü:
“Darbe aleyhine yazılarım çıkıyor. Başbakan Nihat Erim için ‘Bir şeyler vaad ediyor ama
hiçbir şey yapamaz’ diye yazdım, gazeteye
baskı olmuş. O sıralarda, gazetelerin Avrupa
büroları falan kuruluyor, Erol Bey, ‘Gönderin bir
yere’ demiş. Ben Avrupa Konseyi’nden ve NATO’dan dolayı Brüksel’e yakın diye ‘Strasbourg’
dedim, Erol Bey, ‘Zürih’e gönderin, ben de Cenevre’ye sık giderim, buluşuruz’ demiş. Hakikaten de öyle oldu, ‘Diş fırçanı al gel’ diye telefon
ederdi, birkaç gün birlikte olurduk. 1950 yılında askerliğini Ankara’da yaparken tanışmıştık,
yakın arkadaşımdır, patronum olduktan sonra
‘Bey’ demeye başladım. İşte burada fotoğrafçılık kursuna gittim, daha sonra Kıbrıs’ta işime
yaradı.”
Kıbrıs’a İlk Çıkan Birlikte
Adaya ilk ayak basan Mehmetçikler arasında yer alan tek gazeteci Cüneyt Arcayürek
anlatıyor,

CÜNEYT ARCAYÜREK
“Kara Kuvvetleri Komutanı Eşref Akıncı’yı
aradım, bana, ‘Adana’da şunu gör’ diyerek bir
isim verdi ama şimdi hatırlamıyorum. Hemen
yola çıkıyorum, bir fotoğraf makinem var, büroda, karanlık odaya film almaya gittiğimde, foto
muhabiri Hüseyin Ezer’in bir makinesi de masanın üzerindeydi, onu da aldım, ‘aşırdım’ yani.
Gazeteciler topluca Mersin’de otelde beklerken ben kimseye görünmedim, arabada yattım
ve zamanı gelince, şu anda tam hatırlayamıyorum, 112 miydi, 114 müydü numarası, o teknede adaya ilk çıkan Mehmetçik’le beraber, plaja
ayak bastım. Belki kırka yakın kasetle döndüm,
Mehmetçiğin adaya çıkış fotoğrafı gazetede
tam sayfaydı, Sipa Press tarafından dünyaya
satıldı o fotoğraflar.
Burada üzüldüğüm bir olay oldu. Milliyet’ten Mete Akyol da orada, gitmek için diğer
gazeteciler ile birlikte bekliyor. Başbakan Bülent Ecevit’in de çok yakını. Bizim haber çıkınca o da haklı olarak patlıyor, istifa falan etti.
Mete, son derece iyi kalemi olan bir gazetecidir. Maalesef bıraktı şimdilerde, bugün başlasa
çok kimseyi sallar. Kıbrıs’tan kısa bir süre sonra
da onu Hürriyet’e aldık zaten.”
Uyarı Mektubu
Meslek diliyle “atlatma haberlere” sıra gelmişken, Cüneyt Arcayürek’ten “uyarı mektubunun” da öyküsünü istiyoruz,
“Bir gün eve geldim, eşim Esin İstanbul’da,
Radyo 19 bültenini dinliyorum, aralarda bir haber geçti. ‘Kuvvet Komutanları Çankaya Köşkü’nde’ falan diye. Bugün görüşme günü değil!
İçime kurt düştü. Deniz Kuvvetleri Komutanı
Bülent Ulusu’yu aradım ve doğrudan sordum,
‘Yazılı mı verdiniz, sözlü mü’ diye, ‘Yazılı’ dedi.
İçinde şu var mı, bu var mı diyerek metni toparladım. Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin
Ersin Paşa’yı da tanıyorum, onu da aradım, oradan da doğrulatınca haberi yazdırdım. Gazeteden aradılar bir süre sonra, ‘Ağabey ne başlık

verelim?’ diye, ‘Ordu uyarı mektubu verdi’ deyin dedim…
Bir habere el atarsam mutlaka sonunu
bulurum. Sabaha kadar uğraşır, bulurum. Rahmetli Mustafa Ekmekçi ile Basın Sitesi’nde karşılıklı bloklarda oturuyorduk, ‘Gece senin çalışma odanın ışığını görünce uykum kaçıyor, yine
ne yapıyor diye merak ediyorum’ derdi.”
Cüneyt Arcayürek 1982 yılında Hürriyet’ten ayrılır Güneş Gazetesi’ne geçer. Burada patronların gazeteyi kullanarak iş yapma
eğilimlerine alet olmak istemez ve Milliyet’e
transfer olur. “Bir garip gazete” dediği Milliyet’ten de kısa sürede ayrılan Arcayürek, 1985
yılından bu yana Cumhuriyet Gazetesi’nde. Arcayürek, “Gazeteler bende uzun sürdü, Hürriyet 22, Cumhuriyet 25 yıl geriye kalanlar da
diğerleri” diyor.
Gazeteciler Cemiyeti
Cemiyetimizin kuruluşunu da şöyle anlatıyor Cüneyt Arcayürek, “Kuruluşu çok yakın
bilirim. Mekki Sait, Sabahattin Sönmez, Emin
Karakuş, Niyazi Acun, Bilal Akba gibi kodamanlar kurdu. Daha sonra Mekki Sait önderliğinde
yönetimi ele geçirdik, ilk lokâl o zaman açıldı.
27 Mayıs’tan sonra Metin Toker’in başkanlığındaki yönetimde görev aldım, opera binasında
muhteşem bir balo yapmıştık, sonra bıraktım.
Beyhan Cenkçi geldi, çok faydalı işler yaptı.
Kaş’taki arsalarımızı sattık, paralandık hepimiz!
Şimdi de çok sevdiğim, yakın dostum Turhan
Bilgin’in oğlu Nazmi Bilgin başkan, oda güzel
işler yapıyor.”
Eğlence Hayatı
Ankara’nın tarihi eğlence yerlerinden
“Karpiç”in de Arcayürek’in anılarında yeri var.
“Meslekte ilk yıllarda gidemezdik, daha
sonraları gidebildik” dediği “Karpiç”i şöyle anlatıyor:
”Nurettin Artamlar, Mümtaz Faik Fenikler,
Aka Gündüzler’in falan yanında biz ağzımızı
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açıp bir şey söylemezdik, ayıp gelirdi. Oturur
dinlerdik. Ayrıca onların konuştuğunu zaten
senin bilmene imkân yok ki! Ancak, dinler, ders
alırsın… Ben “Kürdün Meyhanesi”ne giderdim
daha çok, orada Orhan Veli ile otururduk. Buraya yazarlar çok gelirdi. Uğrak vardı, sandviç falan olurdu orada. Onun ilerisinde, PTT’ye yakın
bir de Suphi Taşhan’ın yeri vardı. Posta Caddesi’nde Park Otel’di galiba onun karşısında, akşamları piliç ızgara yapılırdı oraya da giderdik.
Suphi Taşhan, Ulus’taki tarihi Taşhan’ın
sahiplerinden, zengin ama solcu bir şair olduğundan sürekli yargılanıyor… Bir davasından
yanlış hatırlamıyorsam Yozgat’a sürgün cezası
almış, gitmiş. Mevsim kış, o da kürk giymiş, gidip valiye teslim olacak ve her gün imza atacak… Vilayete gidiyor ve Valiyi soruyor, görevli
hemen içeri giriyor ve Valiye, ‘Müfettiş geldi’
diyor. Taşhan kapıda karşılanıyor, güzel ağırlanıyor ve ‘sebebi ziyaret’ anlaşılınca da kovuluyor…”
Gazeteci Kaldı
Cüneyt Arcayürek, “Hayatımda hiç partili
olmadım, hep gazeteci kaldım” diyerek şöyle
konuşuyor,
“İlhan Selçuk, ‘Cüneyt’ yazısında, ‘Bu ne
sağa girdi ne sola, gazeteci kaldı” demişti, öyle
kaldım ve öyle öleceğim.
11 Cumhurbaşkanı geçmiş, ben hepsini
yaşadım. Bu hariç (Abdullah Gül) hepsiyle de
dostluğum oldu. Ben siyaset nedeniyle takılmadım liderlere, haber için takıldım, hepsi ile
anılarım var. Bülent Ecevit ile birlikte gazete-

cilik yaptık. İsmet Paşa ile ‘milli şef’lik döneminden sonra çok yakın oldum. Çocuklarına
saygı duyarım. Kızı Özden’i her zaman saygı ile
anarım. Türkiye’nin en üst mevkilerinde yaşamış bir adamın kızı olmasına rağmen, alçak gönüllülüğü, bilgisi, kültürü, aklı… Özden Hanım
şimdi buna belki kızacak ama siyasete girseydi, Erdal Bey’den çok daha başarılı olurdu diye
düşünüyorum.
Adnan Menderes ile de çok yakındım. Vatan Gazetesi’nden ayrılınca Adnan Bey mecliste beni gördü ve nedenini sordu ‘Ekmek parası’
dedim. Özel Kalem müdürü Basri Aktaş ağabey
vardı, ona görev vermiş, beni çağırdı ve Başbakanın ‘Mali sıkıntıdan kurtulmam için, Zafer
Gazetesi’nde işe başlayabileceğim, ek olarak
da Sümerbank basın müşaviri olabileceğim’
notunu iletmişti, teşekkür edip ayrıldım tabii.
Hepsinin kendilerine göre üstünlükleri, zafiyetleri vardı hiç birinden bir şey istemedim.
Bu gün de istemiyorum, iktidarlar bana vız gelir tırıs gider. Ben gazeteciliğimi yaparım.
1971 model Wolkswagen marka arabamı
2005 yılında sattım. Ne para ihtirasım oldu ne
mal ne mülk, namerde muhtaç olmadan yaşıyoruz.1960 yılında, Necati Zincirkıran’ın tanıştırdığı Esin Hanım ile evlendik, bir karım var,
onun sorumluluğunu taşıyorum, bana kazık
atacak ne oğlum ne kızım var, onun sağlığı iyi
olsun, mesut yaşayalım, olay bu.”
“Gazeteci kaldım, gazeteci öleceğim” diyen Cüneyt Arcayürek, 1982 yılından bu gün
kadar kırk kitap yazdı.

DOĞAN BULGUN

BU SÖYLEŞİ 2014 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

DOĞAN BULGUN

“GAZETECİLİĞİ HİÇ
DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Lise yıllarında müzik ve sporla ilgilendi,
hedefinde tıp eğitimi vardı fakat hukuk
fakültesine girdi, başarılı olamadı,
bir arkadaşının önerisi ile hiç aklında
olmayan gazetecilik okuluna kaydoldu,
staj döneminden başlayarak sayfa
sekreterliğine yöneldi, kırk yıla yakın
başkent basınında birçok dergi ve
gazeteyi yayına hazırladı, fakültelerde
dersler verdi, ilkeli davranışı
onu derneklerde denetim kurulu
başkanlığına getirdi. Ankara basının
ünlü sayfa sekreteri Doğan Bulgun ile
acı -tatlı anılarını tazeledik.

B

ulgaristan’ın kuzeyi, Deliormanlar bölgesinin,
Razlık (Razgrad) adlı yerleşim biriminden Balkan
Savaşı sırasında göçe zorlanan Türklerden Yahya Hoca, Selanik’e ve oradan da deniz yoluyla
Urla’ya ulaşır. Bir dağ köyünde imamlık yaparken, iki oğlu
da İzmir Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü’nde eğitim görür. Soyadı kanunun çıkması ile ‘araştırılan, bulunan şey,
bulgu ve bunu bulan’ anlamına gelen Bulgun’u soyadını
alan ailenin çalışma hayatına atılan çocuklarından Ali Rıza
Bey, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nda çalışmaktadır.
Afyon’da Devlet Demir Yolları’nda görevli ağabeyi Kerim’e
bayram ziyaretine gider. Burada kendileri gibi göçmen bir
aileden Seadet Hanım ile tanışır ve yaşamını birleştirir. İlk
çocukları Doğan Bulgun da 11 Mart 1945 günü Kayseri
Sümer Mahallesi’nde dünyaya gelir.
Doğan Bulgun, babasını görevi nedeniyle gittikleri
İstanbul’da, ortaokulda bir buçuk yıl Bakırköy Taşmektep dışındaki eğitimini Kayseri’de tamamlar, tarihi Kayseri Lisesi’nden mezun olur. 1964 yılında Ankara Hukuk
Fakültesi’ne kaydolan Bulgun, eğitimini sürdüremez ve
okuldan ayrılmak zorunda kalır. Bu günlerde, kendisi gibi
okuldan uzaklaştırılan GENEL-İŞ Sendikası basın biriminde çalışan Depremer Ağca ile karşılaşması ile hayatı değişir, işte öyküsü:
“Lise yıllarımdaki hedefim tıbbiyeydi, olmadı Hukuk
Fakültesi’ne kayıt yaptırdım. Kayseri Yurdu’nda kalıyo-
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rum, buradan rahmetle anmak isterim, Mehmet Kemal Dedeman başta
olmak üzere başkentteki Kayserili
işadamları, Bülbülderesi Caddesi’nde bize çok güzel bir yurt binası
yapmışlardı, ben altı yıl yararlandım.
Lise yıllarımda başlayan müzik bu
dönemde de devam etti, o günlerde
her hafta düzenlen, gençlik çaylarının aranılan orkestralarındandık.
Çeşitli sorunlarla geçen üç yılın sonunda, başarılı olamadım ve okulla
ilişkim kesildi.
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Depremer Ağca ile Hukuk Fakültesi’nin kapısında karşılaştık,
onun da kaydı silinmiş, bana okulun karşısından bir yol tarif ederek,
‘Orada bir özel Gazetecilik Okulu var,
ben oraya kaydoldum, sen de git bir
bak’ dedi. Gazeteciliği hiç düşünmemiştim… Gazetecilikle ilgili bir konuya yakınlığım da yok, sadece ilkokul
müdürüm, lojman komşumuz Kemal
Bey, babama ‘Bu çocuğun edebiyata
ilgisi var’ dermiş, onu da sonradan
öğrendim ayrıca gazetecilikle bağını da hâlâ kuramadım… 1967 yılında
Başkent Gazetecilik Özel Yüksek Okulu’na ilk
öğrencilerden birisi olarak kaydoldum.
Gazetecilik Başlıyor
İlk ders yılının sonuna doğru, “Haber Yazım Teknikleri” adlı dersimize gelen merhum İlhan Bardakçı’nın bir duyurusu oldu. Okulun her
köşesine asmış ve öğrencilere ‘mesleki bir fırsat’ verileceğinden söz ediliyor. 1968 yılı Haziran ayında, Ulus Meydanı’ndaki adrese gittik,
otuz beş kişiyiz… Gazetenin adı Havadis fakat
bir ay sonra Tasvir oldu. Yazı İşleri Müdürü Tahir Zengingönül, Müfit Çetin, Feridun Evrensel
kadroda, Foto Muhabiri de Kemal Tuna. Ben,

merhum Kemal Ağabey ile polis-adliye işlerine
gidiyorum, çevreyle de tanışıyorum.
Masraf karşılığı çalışıyoruz, arkadaşların
büyük bölümü de gelmemeye başladı zaten, o
günden meslekte kalan arkadaşımı hatırlamıyorum. Sonra, Tahir Zengingönül, benim gibi
kalan birkaç kişiye bir açıklama yaptı, ‘Bizden
bir şey beklemeyin, elinize geçen fırsatları
değerlendirin’ falan gibi ve bize para vermeye başladılar. 125 lira ama iki taksitte, ayın
biri ve beşi arası yarısı, on beşi ile yirmisi arası da diğer yarısı, sonradan anladım ki, Basın
İlan Kurumu’ndan resmi ilan ücretlerinin geliş
günleri…
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Kayseri Lisesi’nden arkadaşım merhum
Şevket Üngören siyasetle ilgileniyordu ve
Adalet Partisi Gençlik Kolları’nda olduğunu biliyordum. Mesleğe adım attığımı görünce, destek amacıyla beni, tanıdığı Politika Dergisi’ne
götürdü, iki ay sonra, 1968 yılı Ağustos ayı ve
300 lira da maaşla işe başladım. Patron Orhan
Sakarya, çalışanları da Necdet Onur ile merhum Atilla Bartınlıoğlu ve İbrahim Hitay, ben
de muhabirlik yapıyorum. ODTÜ’de Amerikan
Büyükelçisi Komer’in arabasının yakılmasında
oradaydım, belli bir düşüncenin kalesi olan
İktisat Fakültesi kantinine
girdim ve öğrenci liderleri
ile görüştüm falan.

dım gittim, o çalışmalar dikkatimi çekti, etrafı
izliyorum. Tümer Ağabey’in dikkatini çektim
herhalde, ‘Sen her Cumartesi gel’ dedi. Ben büyük bir zevkle gittim ve dört hafta sonra ‘Sen
bu işi yapacaksın’ diyerek beni yüreklendirdi.
Tümer Ağabey’in önderliğinde ve denetiminde
1970 yılına kadar sürdü bu çalışma.
Bu matbaaya Adalet Gazetesi’nden Bülent Karaboncuk da gelip gidiyordu, eleman
aranıyormuş, beni önermiş ve 10 Mart 1970
günü sayfa sekreteri olarak Adalet Gazetesi’ne geçtim ve künyeye adım yazıldı, okuldan

Biz haberleri toplardık,
üç usta da onu dergi üslubunda yeniden yazardı.”
Sayfa Sekreterliğine Geçiş
Doğan Bulgun, gazetecilik mesleğine gönül
veren herkes gibi her işe
koşturmaktadır, dergilerin
paketlenmesi, abonelere
yollanması gibi işlerde de
yardımcıdır. Dergi, Cumartesi günleri Rüzgârlı Sokak’ta bir matbaada eski
sistem basılmakta ve sayfa sekreteri Tümer Argın
da işin başında durmaktadır. Bir Cumartesi günü telefon çalar Bulgun açar ve
Argın’ın bazı klişeleri matbaaya getirmesini istemesiyle başlayan öykü şöyle:
“Arşive de ben bakıyorum, istediği klişeleri al-
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da mezun olmuştum, Basın Kartımı aldım.
Turhan Dilligil patron, Orhan
Taşanlar Yazı İşleri Müdürü, sayfa sekreteri Bülent Karaboncuk
ve kadroda da; Emel Aktuğ, Orhan-Birsen Gürdil, Kutlu Erdoğmuş
var, daha sonra da Atilla Bartınlıoğlu ekibe katıldı. Burada Türkiye
Gazeteciler Sendikası ile ilk Toplu
İş Sözleşmesini imzaladık, daha
sonra uygulanmayacağı açıklandı
ve işten çıkartmalar başladı, ilk birinci sayfa sekreteri, ben de ikinci
partide, 1971 yılında işten çıkartıldım.
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Ufak bir tatil sonrasında Ankara Ekspres gazetesinde çalışan
Bülent Karaboncuk’u ziyarete
gittim. Patron Yaşar Aysev, Ulus
Gazetesi’nin imtiyaz hakkını almış
ve Barış Gazetesi’ni çıkartıyordu,
ortağı Vedat Dalokay’dan da yeni
ayrılmıştı, orada, askere gidene
kadar 1 Nisan 1972’ye kadar çalıştım.”
Memleketinde Askerlik
Doğan Bulgun, Polatlı Top ve Füze Okulunda Yedek Subay eğitimini tamamladıktan
sonra çektiği kura ile yıllardır uzak kaldığı
memleketi Kayseri Hava İndirme Tugayı’na gider. Patronu Yaşar Aysev’in, “Askerlikte maaş
veremem ama dönüşte işin hazır” sözleri ile
“Huzur içindeyim, spor da yaptım, müzik de
yaptım, hatta paraşütle bile atladım ve bitti”
dediği askerlik sonrasında işi hazırdır sıra eştedir, acı öyküsü de şöyle,
“Kayseri Lisesi’nde tanışmıştık Yurdanur
Hanım ile. O Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni

bitirdi, İmar ve İskân Bakanlığı’nda çalışmaya
başladı, arkadaşlığımız yıllar sürdü, 1970 yılında nişanlandık ve askerlik bitiminde de evlendik. Eşim 1968 yılında mafsal romatizması
sonucu açık kalp ameliyatı olmuştu, 1973 yılında evlendik, doktorların tüm karşı çıkmalarına rağmen, büyük risk alarak, çok istediği kızımız Başak’ı 1976 yılında dünyaya getirdi ve
31 Ocak 1999 günü, kalp nakli için sırada iken
yaşama veda etti.”
Doğan Bulgun askerlik dönüşü, Necmettin
Erkmen ile Barış Gazetesi’ni yayına hazırlamaktadır fakat yoğun baskı altındadır ve dayanamayıp “Evet” dediği transferin öyküsü de
şöyle,
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“İlhan Çevik, Mehmet Ali Kışlalı ve Öcal
Uluç, ‘Ankara’ adlı tabloit bir gazete çıkartıyor,
bana yoğun teklifleri var çünkü sayfa sekreteri
İzzet Aygün, basın ataşesi olarak Almanya’ya
gidecek. Bu söylentiler Yaşar Aysev’’in de kulağına gidiyor fakat ben ‘Hayır’ diyorum. Öyle
bir baskı geldi ki ‘Hayır’ diyemedim, Aysev’den
izin istedim ve 1973 yılında transfer oldum,
Merhum Betül Uncular ve Barbaros Aykol orada. Matbaamız, Hürriyet Gazetesi’nin Rüzgârlı
Sokak’taki binasının karşısında. Hürriyet, ofsete dönmüş, makinelerini satmış fakat sistem
tam kurulamadığından, burayı da kullanıyorlar,
dolayısıyla gazete yöneticileri de bu matbaaya
geliyor. Hürriyet Ankara Matbaa Müdürü Nevzat Ünlü ve ‘Kaptan’ lakaplı ünlü sayfa sekreteri Yusuf Ziya Gedikli de beni izlemişler.
Kıbrıs Savaşı’nın İki Yüzü
Kaptan’ın yardımcılığı boşalıyormuş, teklif
aldım ve 1 Haziran 1974 günü Hürriyet Ga-

zetesi Ankara Bürosu’nda işe başladım, bana
güvendiler ki, bir ay sonra Kaptan’ı izine yolladık… Bu günlerde yaşadığımız Kıbrıs Barış
Harekâtı’nın bende iki yansıması oldu. Birincisi,
hareketli günlerde başarılı işler yaptım, ikincisinin de bende ayrı bir acısı vardır. Kıbrıs’a ilk
inen birlikler daha dokuz ay önce beraber olduğum arkadaşlarımdı, savaşa gittiler ve birçoğu
da şehit oldu.”
Doğan Bulgun, 1981 yılına kadar bu görevde kalır, sendika işyeri temsilcisi olmasının
getirdiği bazı sorunlar onu başka teklifleri değerlendirmeye yöneltir ve Bulgun patronu değişen Ankara Ekspres Gazetesi’ne geçişini de
şöyle anlatıyor:
“1976 yılı toplu iş sözleşmesi sorunlu geçti, olaylar oldu, sivrilen arkadaşlarımız kısa sürede tasfiye edildi, ben işyeri temsilcisi olduğum için üç yıl kadar uzadı ve sonunda ben de
dayanamayarak ayrıldım. Gazetede de büyük
sıkıntı vardı, Nezih Demirkent ve Cüneyt Arca-
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yürek’in de ayrılmaları bu dönemdir. Cahit Dingil Ağabeyimiz Ankara Ekspres’i almıştı, okuldan arkadaşım Kemal Karacehennem de idare
amiri, huzur aradığımı biliyordu, çağırdı oraya
geçtim, bir yıl sürdü, gazete kapandı. Ardından
Güneş Gazetesi çıktı, orada üç defa patron değişti ve 1991 yılında da işine son verilen 64
kişi arasındaydım. Çalışma hayatına 1963 yılında kısa bir süre Kayseri Şeker Fabrikası’nda
başlamıştım, ben de emekli oldum. Bülent Karaboncuk ve Necdet Onur bir sistem kurmuştu
Press Digest adında, Türk gazetelerinde çıkan
haberleri İngilizceye çevirip sefaretlere gönderiyorduk. Ayrıca ‘8.Gün’ adında bir de dergimiz vardı, burada da iki yıl çalıştım.
Belde Gazetesi’nde ve TESK’in İşveren
adlı dergilerinde çalıştım, sonra da eğitime yöneldim.”
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Hababam Sınıfı Beş
Doğan Bulgun ve arkadaşları, 1989 yılında ilk öğrencileri ve ilk mezunları oldukları okulun adına,‘Gazi İletişim Mezunları Derneği’ni
kurmuşlardır. Okullarının üç yıllık lisans eğitimi
vermesi, kamuda çalışan arkadaşları için sorun
olmaktadır ve okulların adları da 1992 yılında

İletişim Fakültesi olarak değişmiştir. Dernek
Yönetimi, Gazi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ertan Oktay’ı ziyaret ederek bu soruna
çözüm ister. Fakülte durumu YÖK’e bildiri ve
aldıkları olumlu yanıt ile yirmi dokuz yıl sonra
yeniden öğrencilik başlar. Üç yıllık mezunlardan yirmi beş öğrencinin katıldığı ilk program
sonunda, “Ha Babam Sınıfı Beş” öğrencileri de
dört yıllık fakülte mezunu olarak çeşitli haklar
kazanır. Fakülteyle başlayan bu yakınlık Doğan Bulgun’a yeni bir kapı açar. Okuldan aldığı
teklif ile Bulgun, eğitimciliğe başlar. On beş yıl
Gazi İletişim Fakültesi’nde “Gazete Yayınlama
Teknikleri” ve Spor Gazeteciliği” ile sonradan
açılan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde de sekiz yıl “Uzmanlaşmış Gazetecilik” ve
“Spor Gazeteciliği” dersleri ile genç iletişimcilerin yetişmesine meslek içinden birisi olarak
katkı sağlar.
TSYD Ankara Şubesi ve Gazeteciler Cemiyeti yönetim kadrolarında da görev alan Doğan Bulgun, şimdilerde, müzik tutkusunu, Şef
Vedat Kaptan Yurdakul yönetimindeki Kayseri
İli Yardımlaşma Derneği Türk Müziği korosunda sürdürerek emekliliğini yaşıyor.

BU SÖYLEŞİ 2011 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

ERCAN SAN

“BİLGİSAYAR,
TRT’ DE İLK KEZ
1977 SEÇİMDE
KULLANILDI”

Çocukluğu Gümüşhane’de geçti,
bankacı olarak çalışma hayatına
girdi, buradan gazeteciliğe yöneldi,
çeşitli gazetelerde çalıştıktan sonra
TRT kadrosuna katıldı. Televizyonda
açık oturum ve sohbet programları
hazırlayıp yönetti, Haber Dairesi
başkanı oldu, RTÜK’ün ilk üyelerinden
birisi olarak emekliye ayrıldı. Ercan San
ile geçmiş günlere uzandık.

G

ümüşhane’de Mehmet Sanioğulları’ndan öğretmen Sabri Bey ile Fehamet Hanım, yaz tatili için
gittikleri İstanbul’da ilk çocuklarını kucaklarına
alırlar. 1937 yılının Ağustos ayında doğan Ercan
San daha bir haftalıkken gemi ile uzun bir yolculuk yapar.
O tarihlerde ya trenle, ya da gemi ile gidilebildiğinden,
San ailesi de güvertede buldukları yerde Gümüşhane’ye
ulaşabilmek için Trabzon’a denizden yola çıkar. Öyle azgın dalgalar vardır ki, birisi bebeği bile ıslatır. Burada kulağına su kaçan Ercan bebek, bir yıl bu acı ile gece gündüz
ağlar. Sonunda babasının kucağında atla köyden gelişi
sırasında sarsıntıdan kulağından akan iltihap ile sessiz bir
bebek olur.
Ercan San, Gazi Paşa İlkokulu, ardından da Gümüşhane Ortaokulu’ndan sonra lise eğitimi için en yakına,
Trabzon’a yatılı olarak gider. Lise ikinci sınıf yarısında, babasının milletvekili olması ile Ankara’ya gelir ve Atatürk
Lisesi’nden mezun olur. Ercan San’ın Gümüşhane anıları
şöyle:
“Bir yıl çok ağlamışım ama benim hatırladığım mutlu
bir çocukluğum olduğu... Hava şartları çok çetindi, Mayıs
ayında kar ve soğuktan okulların tatil olduğunu hatırlarım. Hatta Ayturan isimli arkadaşımızın burnu donmuştu
bir gün. Uzakta oturanlar okula kızakla gelirlerdi. ‘Şuson’
denilen Alman yapımı lastik çizmelerimiz vardı. Ben bir yıl,
karda tekini kaybettim, baharda bulduk, öyle zevkli gün-
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lerdi… Akranlarım, Milletvekilleri Oltan Sungurlu ve Ülkü Güney ile gazete sahibi Aydın Doğan’dı.
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1954 yılında babam Demokrat Parti’den
milletvekili oldu, Ankara’ya geldik. Serçe Sokak’ta bir kiralık eve yerleştik, ben Atatürk Lisesi’ne kaydoldum. Burada arkadaşlarım, Prof.
Dr. Orhan Göğüş, Danıştay eski başkanlarından
Nuri Alan, Hikmet Çetin, Önder Sav ile bizden
bir sınıf üstte, Başbakan’ın oğlu Mutlu Menderes, şarkıcı Alpay ve büyükelçi olan futbolcu
Tugay Uluçevik de vardı.
Milletvekilliği de yapan Şevket Bohça,
Türkolog Fevziye Abdullah Tansel hocalarımızdı. Lise son sınıfta Fransızca dersinden beklemeye kalınca, Ziraat Bankası’na 7 lira yevmiye
ile memur oldum. Bir süre sonra da sınava girdim ve asli kadroya geçtim.
Gazetecilikle Tanışma
Bankada memur Bülent Akbaş vardı ve
Hâkimiyet Gazetesi’ne spor yazıyordu, onun
aracılığı ile 1956 yılında gazeteciliğe başladım. Cahit Baydar’ın çıkarttığı Ticaret Postası
Gazetesi’nde yazı işleri müdürü de bir dönem

Bakanlık yapan Kürşat Tüzmen’in Babası Nuray Tüzmen’di. Burada bir buçuk yıl dışarıdan
spor yazdım. 5 Aralık 1958 günü, memuriyetten istifa ettim ve Haber Gazetesi’nde kadroya girdim. Vedat Refiioğlu, Yılmaz Çetiner ve
Fatin Fuat sahibiydi. Çok iyi bir akşam gazetesiydi Başkent’te, kırk bine çıktığımız olurdu. İstihbarat Şefi Kenan Harunoğlu, Mustafa
Türkyılmaz ve Asaf Uçar foto muhabiri, sporda
Turhan Doğu vardı. Necdet Onur ile ben ‘Bu
Akşam Sizdeyiz’ diye bir dizi yapıyorduk. Çat
kapı evlere giderdik, çok iyi karşılanırdık, hiç
sorun yaşamadık, ses getiren bir çalışma idi.”
DP yönetiminin sertleştiği, ihtilalin yaklaştığı günlerdir ve Haber Gazetesi süresiz kapatılır. Ercan San da uzun zamandır gitmediği
Gümüşhane’ye gitmek için trenle yola çıkar.
Erzincan’dan bir posta arabasına biner yolun
bir bölümünü de yürüyerek memleketine gece
yarısı ulaşır. Babası milletvekilliğini 1957 seçimini kaybetmiş, Karabük Demir Çelik’te İdare
Meclisi üyesidir fakat amcası DP il başkanıdır.
Sabah kuzeni “Kalk ağabey, radyoda bir şeyler
söyleniyor” diye uyandırır, 27 Mayıs ihtilali olmuştur. Ercan San o günleri şöyle anlatıyor:

ERCAN SAN
“Amcama bir şey yapmadılar ama Muhlis Yenidoğan isimli ikinci başkana çok eziyet
edildi. Zincire vurularak meydanda dolaştırıldı.
Beni de bir çocukluk arkadaşım ihbar etmiş karakola götürüldüm. Komiser muavini Fuat isimli şahıs bana hakaret ediyor, sonra öğrendim
ki, babam onu Amerika’ya kursa göndertmiş…
Oğuz Kazım Atak isimli şair bir kurmay albay,
askeri vali olarak geldi de beni serbest bıraktılar. Otobüsle Ankara’ya gelmek için yola çıktım,
yol boyunca dört beş yerde otobüsü durdurdular, beni ve bavulumu aradılar.
Ankara’da bir süre boş kaldım, Öncü Gazetesi’nin çıkışında spor muhabiri olarak yirmi
gün kadar çalıştım, İlhan Çevik’in Yeni Sabah’a
temsilci olması ile parlamento muhabiri olarak
1960 yılının kasım ayında transfer oldum. Bir
süre sonra da Çevik, ben ve Kaler Güven işten
kovulduk.
Kısa bir süre de Kudret Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Kemal Pekün’ün Son Havadis

Gazetesi’ne geçtim. Burada Turhan Dilligil,
Ankara Son Havadis diye bir bölümü hazırlıyordu. Adalet Gazetesi’nin temelini oluşturan
ve Barlas Küntay, Cenap Yakar, Yiğit Köker,
Necdet Bozkurt, Tuncer Özbaykal, Celal Benli ile oluşan kadroda, 1965 yılına kadar yer
aldım. Akademiyi de bu dönemde bitirdim ve
vatani göreve gittim. Dönüşümde bir yıl Adalet
Gazetesi’ne devam ettim. TRT Haber Merkezi,
Parlamento Haberleri Müdürü olan Hüsamettin Çelebi ile çok iyi dostluğumuz vardı, 1968
yılında onun yardımcısı olarak kuruma girdim.”
İyi Dostluk
Hüsamettin Çelebi ile dostluğundan söz
ederken bir de anısını anlattı Ercan San:
“Çelebi ile aynı gazetede çalışmadık ama
iyi bir dostluğumuz var. 1963 yılında Büyük
Tiyatro’da ‘Gergedan’ isimli oyunu izledik ve
Kızılay’a kadar yürüdük. Adalet Partisi Genel
merkezi de orada, gecenin bir vakti, ışıkları ya-
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nıyor. Ayrıldık, ben içeri girdim. Refet Sezgin,
Cevat Önder, Ata Bodur harıl harıl telefonlar
ediyor ve AP milletvekillerine ‘Kaldığınız yerleri değiştirin’ diyorlar… Ne oldu dedim ‘Mucip
Ataklı ihtilal yapıyor’ dediler. Ben de Turhan
Dilligil’i başka bir adrese götürdüm. Sonradan
öğrendik ki, Ataklı değil, Talat Aydemir’in ikinci
harekâtı imiş. 22 Şubatta, Son Havadis’te şef
İlhan Çevik’ti, birçok Harbiye öğrencisi geldi ve
‘Bizi saklayın’ dediler, onlara yardımcı olduk tabii genç çocuklar.”
Ercan San, İsmail Cem’in genel müdür olması ile de müdürlüğe yükselir, öyküsü şöyle.
“Cem Genel Müdür olunca, Haber Dairesi
Başkanı Doğan Kasaroğlu danışmanlığa ayrıldı, arkadaşları, Muammer Yaşar Bostancı, Hüsamettin Çelebi, Zeki Sözer de danışmanlık
kadrosuna alınmalarını istediler. Parlamento
haberlerine ben müdür oldum.
İsmail Cem’in TRT günlerini anlattığı kitabında benimle ilgili ‘Çalışkan, namuslu ve sağcı
Ercan San’ı da Parlamento Haberleri Müdürlüğü’ne getirdim’ diye bir bölüm var.”
TRT’de “1977 ve 1979 Kısmi Senato”,
“1977 ve 1983 Genel Seçimleri” özel yayınını
yöneten Ercan San, olaylı 1977 seçimlerini de
şöyle anlatıyor:

TRT Gerçeği Vermyor!
“Seçimlerde kâğıt kalemle bilgileri toplar,
yayınlardık ama bu bilgiler o günlerde basın
için de çok önemli kaynak olurdu. Bilgisayar
artık hayata girmeye başlamıştı, büyük kuruluşlarda kullanılıyor biz de seçimde kullanalım
dedik. Görüşmeler yapıldı ve IBM firmasından
kira sözleşmesi ile zebella bir makine geldi! Bu
masadan büyük…
Seçim ortamı zaten gergin, herkes iktidar
için milletvekili sayısı yapıyor falan. Gece, CHP
Genel Başkanı Bülent Ecevit, Farabi Sokak’taki
Genel Merkezin balkonundan, dışarıdaki gergin
taraftara hitap ederken ‘Şu anda 227 Milletvekilliğini kazandık ama TRT bunu açıklamıyor,
onları dinlemeyin, yalan söylüyorlar’ şeklinde
bir konuşma yapıyor. Bulvar üzerinde, ABD
Büyükelçiliği karşısındaki eski TRT binasının
etrafını araçla dönme imkânınız vardı o zaman.
Bir anda kurumun etrafında araçlar dolaşmaya
ve bizlere küfretmeye başladılar.
Bilgisayarı iki defa boşalttık, sonuç 213,
değişmiyor. İlk gelen sonuçlarda bir defa, 214
oldu fakat yarım saat bile sürmedi.
Gece yarısı CHP Genel Sekreter Yardımcısı, meslek büyümüz Orhan Birgit geldi kuruma, o da aynısını söylüyor. Bilgisayarı bir daha

ERCAN SAN
boşalttık, yine 213, sonuçları aldı gitti… Ertesi
güne beş il kalmıştı, öğleye doğru onlar da geldi ve 213 kesinleşti. Yardımcım Baki Şehirlioğlu ile sonuçları elimize alıp CHP genel merkezine gittik, Genel Sekreter Ali Topuz ile görüştük
‘Bize neden haksızlık ettiniz? “Biz 217’yi bile
bulamadık, nereden çıkarttınız bu sonucu”?dedik. İlginç bir cevap aldık, ‘Bizim bilgisayar
programında yedi ilde Milli Selamet Partisi ve
Milliyetçi Hareket Partisi değerlendirilmeye
alınmamış…’ Yedi ilden birisi olan Sivas’ta MSP
3 milletvekili çıkarmıştı.”

12 Eylül Gecesi
Siyasetin sertleştiği, anarşinin arttığı dönem ardından 12 Eylül gecesini de Ercan San
şöyle anlatıyor:

Olaylı geçen seçim sonrasında TRT durum değerlendirmesini gazeteci Can Pulak’ın
yönettiği “Açık Oturum” programında yapar,
Ercan San, konuk olduğu programı şöyle anlatıyor:

“Harekâttan haberim olmadı, Kasaroğlu’nu Genelkurmay’a götürmüşler, sonradan
öğrendim. Sabaha karşı saat 04.00 falandı, Genel Müdür, Haberden Sorumlu Yardımcısı Muammer Yaşar Bostancı aradı ve sadece ‘Seni
almaya bir araç geliyor hazırlan’ dedi. Aşağı
indim, askeri jeep, içinde de TV Haberleri Müdürü Özden Vardar var, anladım. Ben gittikten
sonra birisi eve telefon ediyor ve ‘Şimdiye kadar TV’de boyunun ölçüsünü veriyordu, bundan sonra da boynunun ölçüsünü verecek’ gibi
şeyler söylüyor, evdekilerin halini düşünün…
Kuruma geldik ve çalıştık.

“Gazeteciler var, ben de konuğum, Pulak
yönetiyor. Teoman Erel de Anka Ajans adına
programda; ‘Biz ajans olarak CHP iktidara geldi diye verdik, TRT de en azından Anka böyle
diyor diye verebilirdi’ gibi bir şey söyledi, ben
de ‘Teoman yani yalan mı söyleseydik’ dedim,
‘Biz yalan mı söyledik?’ dedi ‘Evet abonelerinizi yanılttınız’ diyerek canlı yayında tartışmayı
bitirdim.”

Daha sonra Parlamento çalışmaları inkıtaya uğradığı için ben sıkıyönetim ile ilgili haberleri koordine eden oldum, Genelkurmay’daki
toplantılara falan ben katıldım.1982 yılı Şubatı’nda Hürriyet Gazetesi’nden Ayberk Temel
ve TRT’den de ben Romanya’ya bir göreve
gittik. Dönüşte İstanbul Havaalanı’nda baktım,
Doğan Kasaroğlu beni bekliyor. ‘Haber Dairesi
Başkanı oldun’ dedi, ‘Ben kabul etmem’ dedim,
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‘Edeceksin’ dedi. “Hele bir gidelim” diyerek yola
çıktık. Ankara’da beni sadece Savaş Kıratlı karşıladı, ‘Başka kimse gitmesin’ demişler! Kıratlı
Haber Müdürü, Ülkü Kuranel’de benim yerime
Parlamento Haberleri Müdürü olmuş. O zaman
çıkan bir yasa ile emekli olanlara fazla imkân
sağlanıyordu, bu kadro hareketi de ondan oldu
sanıyorum.
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İki buçuk yıl TRT Haber Dairesi Başkanlığı
yaptım, Devlet Başkanı ve Başbakan ile bakanları izlemede çok zorlanıyorduk. Kurumun
araçları ve teknik donanımı yetersizdi, Karayolları Genel Müdürü Turan Güven arkadaşım, her yerde en yeni otomobillerini kurum
hizmetine vererek çok büyük yardımları oldu.
Haziran ayında da en gelişmiş teknoloji olarak ENG kameralar geldi. Eskiye göre yeni bir
teknoloji ama teyp ile kameraları 15’er kilodan
hesap edin. Aynı yılın Aralık ayında Evren ile
Güney Kore’ye gittiğimizde gördüm, teyp kamera üzerine monte edilmiş ve toplam ağırlığı
12 kilo… Ben masa büyüklüğünde bilgisayar ile
seçim izledim bir de şimdikilere bakın, teknoloji
ne kadar çabuk gelişiyor.”
Demokrasiye Geçiş
Askeri yönetim sonrasında demokrasiye
geçiş döneminde de Ercan San önemli yayınlara imza atmış. Yeni kurulan üç siyasi parti genel başkanlarının düşüncelerini halka daha iyi
anlatabilmesi için önce Hüsamettin Çelebi’nin
yönettiği “Açık Oturum” programları yapılmış.
Ardından Ercan San’ın yönettiği, yine liderlerin katıldığı, en yüksek tirajlı yedi gazeteden
temsilcilerin liderlere sorular yönelttiği “Basın
Toplantısı” programları seçime ışık tutmuş. Ercan San o dönemden de şu anıyı aktarıyor:
“Bir gün Genel Müdür Macit Akman, ‘Devlet
Başkanının bir konuşması olacak kamera ekibi
kur köşke çıkalım’ dedi, gittik. Seçime iki gün

var, Evren, ‘Özal değil Sunalp’ işaretini verdiği
o tarihi konuşmayı yaptı. Çıkışta, Akman ‘Nasıl
buldun?’ dedi, ‘Takdir halkın’ dedim, o anladı…
Doğan Kasaroğlu da Sunalp’in partisinde genel
sekreter, Hüsamettin Çelebi ile gece aradık ve
‘Bu konuşma size en az bir buçuk milyon oy
kaybettirir’ dedik, öyle de oldu. Seçimi Turgut
Özal’ın ANAP’ı kazandı, TRT’ye de Tunca Toskay Genel Müdür olarak geldi. Ben makama çıktım ve ‘Ekibinizi kuracaksanız, sizi anlarım ve
hemen bırakırım’ dedim ‘Sayın San ben buraya
dört yıl için geldim, birlikte çalışacağız’ dedi.
Beni bir ay hiç aramadı, sonra bir gün makama davet edildim ve ‘Benim sıkıntılarımı biliniz
ve beni affediniz Sayın San’ dedi ve müşavir
oldum. TRT’den ayrılmayı düşünmüyordum
ama Toskay’ın bana verdiği ‘Genel Müdürlüğün
1964’ten günümüze kadar çıkarttığı genelgeleri inceleyip günün şartlarına uygun olanları
yeniden redakte etme’ görevi bardağı taşırdı.
Zaten Hürriyet Gazetesi’nden de teklif vardı,
buraya geçtim. Hürriyet’te yönetim değişince de AA Genel Müdürü Hüsamettin Çelebi’ye
yardımcı olarak çalıştım. 1994 yılında Radyo
Televizyon Üst Kurulu’nun oluşumunda ilk dönem üyesi oldum ve altı yıl da burada görev
yaptım.”
Ercan San 1969 yılında Öğretmen Çiğdem
Hanımla evlenir. San’ın “Bizim yaşadığımız hayatı kabullenecek Çiğdem Hanım gibi ender hanım vardır, sabah beşte nöbet başlardı, hiçbir
gün kahvaltımı yapmadan nöbete gitmedim”
cümleleriyle özetlediği aile yaşamında, kızları
Burcu’yu trafik kazasında kaybederek bir acı
yaşarlar, şimdi oğulları Burak ve torunları Yağmur ile birlikteler.
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BU SÖYLEŞİ, 01 EYLÜL 2014 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ERDOĞAN ERENTÖZ İLE
2010 YILINDA ANKARA RİXOS OTEL’DE
YAPILMIŞTIR.
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“BİZİM KUŞAK
BİRBİRİNE
SEVGİYLE
YAKLAŞIRDI”

Köyde doğdu, Ankara’da okudu, futbol
da oynardı fakat amacı yazmaktı, lise
son sınıfta gazeteci oldu, çok gazetede
çalıştı, TRT’de çeşitli görevlerde
bulundu, bütün askeri hareketleri
gazeteci olarak yaşadı, kitaplar yazdı,
Ankara sevdalısı Erdoğan Erentöz ile
yıllar öncesine uzandık...

K

ırıkkale’nin Beyobası Köyü’nden Rauf Bey, Milli
Mücade’leye katılır ve Cumhuriyet’in ilanından
sonra, köylüsü Emine Hanım ile yaşamını birleştirir, üçüncü çocukları, Erdoğan Erentöz de Beyobası köyünde 1933 yılında dünyaya gelir. Maliye Meslek
okulunda eğitim gören Rauf Bey, Tarım Bakanlığı’nda işe
girer önce Karacabey Harası’na atanır. İlkokulu üçüncü
sınıfa kadar burada okuyan Erdoğan Erentöz, Mahmudiye’de ilk eğitimini tamamlar. Erentöz o günleri şöyle anlatıyor:
“1945 yılında Mahmudiye’de okulumuzun yanında
Köy Enstitüsü vardı, sürekli onları izlerdim. Gençlerin neler yaptıklarını yakından görmüş birisi olarak daha sonra yazdığım ‘Kayan Yıldızlar’ kitabımda anlattım. Köyden
kalkınmanın gerçekleşeceği bu eğitim yuvalarının dış
güçler tarafından kapattırıldığına inanıyorum. Biz onları izleyerek halk oyunlarımızı öğrendik, kütüphane vardı
orada, ondan çok yararlandık. Halkevi vardı, Âşık Veysel
bile gelmişti.”
Ankara’ya Geliş
Rauf Bey daha sonra Ankara’ya atanır ve Cebeci’ye
yerleşirler. Erentöz, Dördüncü Ortaokul’a (Cebeci Ortaokulu) ardından da 1950 yılında Atatürk Lisesi’ne kaydolur. Okuldan tanıştıkları arasında; Ülkü Arman, Beyhan
Cenkçi, Hüsamettin Cindoruk vardır. Erdoğan Erentöz,
Türkiye Birinciliği de olan okul futbol takımda sol açık ola-
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rak görev almaktadır fakat yazarlık düşüncesi
her zaman öne çıkmaktadır.
Ulus Gazetesi çizeri Halim Büyükbulut’a
okuduğu kitaplardaki esprileri anlatmakta o da
bunları karikatürleştirmektedir. Bu dönemde
260 sayfa şiirsel anlatımlı oyun çalışmasını da
Devlet Tiyatrosu’na göndermişse de yanıt alamamıştır.
Erdoğan Erentöz, Halim Büyükbulut’un
önerisiyle mesleğe girişini şöyle anlatıyor:
“Halim ‘Sen gazeteci olmalısın’ diyordu,
ben de Ankara Telgraf Gazetesi’ne başvuruya
gidecektim, bana kopya verdi. ‘Önce yazını yırtacaklar, sen buna rağmen yazacaksın, itiraz
etmeden yaz’… Gittim, Yazı İşleri Müdürü Tuğrul Aşuroğlu’nun karşısına çıktım ve ‘Ben gazeteci olmak istiyorum’ dedim, küçümseyerek
baktı ve oradan bir kâğıt uzattı,’Al, bunu yaz’
dedi. Yazdım, aldı baktı, bana söylenildiği gibi
yırttı attı. Ben ‘Tekrar yazayım efendim’ dedim ve bu üç dört kez oldu. Baktı ki, benden

kurtuluş yok! Bir tomar yazı verdi ve ‘Al bunları götür, haftada bir yazı getir, sana ayda
5 lira vereyim’ dedi, hemen kabul ettim. Kısa
süre sonra üç günde bir yazı istedi, lise ikinci
sınıf öğrencisiyim, gazeteciliğe adım atmışım,
mutluyum. Bir yıl sonra ‘Seni kadroya alacağım’
dedi ve 1952 yılında Ankara Telgraf’ta çalışmaya başladım.”
İlk Görev İdam
Erdoğan Erentöz kısa bir süre sonra Hikmet Yazıcıoğlu’nun Hâkimiyet Gazetesi’ne
transfer olur. Ankara Telgraf’ta Yazı İşleri Müdürü Faruk Taşkıran ve birkaç arkadaşının da
transferi ile ekip başka bir gazetede yeniden
buluşur.
Erdoğan Erentöz’ün Hâkimiyet Gazetesi’ndeki ilk görevi bir katilin idamını izlemektir.
Erentöz, “İki kız çocuğunu öldüren bir katilin
Samanpazarı’ndaki idamı… Ne asılan insan
gördüm ne de yazdım, feci bir manzara. Dört
defa kâğıt yırttıktan sonra yazabildim haberi,

ERDOĞAN ERENTÖZ
bir süre de et yiyemedim” sözleriyle anlatıyor
bu görevi. Daha sonra sayfa sekreterliği, gece
sorumluluğu ve yazı işleri müdürlüğüne kadar
yükseldiği Hâkimiyet Gazetesi’nde 27 Mayıs
1960 gününü de Erentöz şöyle anlatıyor:
“Bir gün önce, Başbakan Adnan Menderes
Eskişehir’e gidiyor, gazeteciler havaalanına
gittik, camın arkasından uçağa binişini izliyoruz. Menderes ile Genelkurmay Başkanı Rüştü
Erdelhun’un bir görüşmesi oldu. Patron iktidar
yanlısı olduğu için içeriden haber alabiliyoruz.
Sonradan öğrendiğim şekliyle; Menderes ‘Harbiye öğrencileri yürüdü, bir hareket olur mu?’
diye sormuş, Erdelhun da ‘Asla Başbakanım’
demiş…
Biz döndük, ortalık gergin. Menderes’in
Eskişehir konuşması geç saatte Anadolu Ajansı’ndan geldi, ‘Kara cübbeliler’ falan diyor. Ben
patronu aradım, ‘Manşet yapmayalım, ufak
koyalım’ dedim, ‘Patron benim, benim dediğim
olur’ dedi, sekiz sütuna manşet yaptık birinci
sayfaya, gazeteyi baskıya verdim ve ben eve
gittim.
Fevzi Çakmak Sokak’ta oturuyorum, arka
sokağımızda on iki bakanın oturduğu ‘On ikiler
Apartmanı’ var. Daha uyuyamadan silah sesleri gelmeye başladı, hemen fırladım, bakanlar,

uyku mahmurluğu ve gördükleri manzaradan
şoke durumda dışarı çıkartılıyor ve ciplere
konulup götürülüyorlar. İçişleri Bakanı Namık
Gedik aşağı indiğinde askeri araç kalmamıştı,
o sırada geçen çöp kamyonunun önüne oturtularak- bu konu başka türlü anlatılır, ben oradaydım- Harbiye’ye götürdüler.
Gazeteye geldim, patronu aradım, ‘Kardeşim beni görmedin, konuşmadın, ben yokum’
dedi ve telefonu kapattı, gerçekten de Hikmet
Yazıcıoğlu bir süre görünmedi… Biz gazeteyi çıkartmaya devam ettik, ilginçtir satışımız
arttı, tabii ki buna bağlı olarak giderlerimiz de
arttı, maddi zorluklar nedeniyle gazeteyi kapatmak zorunda kaldık.”
212 Geliyor
Basın iş kolunda fikir işçilerinin sömürüldüğü bununla birlikte yasal hak ve sorumluluklarının belirlenmediği bir ortam vardır. Bu durum Milli Birlik Komitesi’nden Ahmet Yıldız ve
Numan Esin’in de dikkatini çekmektedir. Gazetecilere, çağdaş bir çalışma düzenini getirecek
yeni bir yasa için de çalışmalar başlar. Ankara
Radyosu’nda toplanan meslek kuruluşları temsilcileri ve bürokratlar bir taslakta fikir birliği
yapar. 10 Ocak 1961 günü yürürlüğe giren
212 sayılı yasanın hazırlık sürecinde de görev
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alan Erdoğan Erentöz, bu dönemde, Tanin Gazetesi’ne transferini şöyle anlatıyor:
“Kasım Gülek büyük paralarla Tanin Gazetesi’ni çıkartıyor. Ankara Temsilcisi de Doğan
Kasaroğlu, ekipte Erdoğan Örtülü, Basri Balcı,
Necdet Onur, Sungar Taylaner var, beni de
çağırdılar gittim, başbakanlığa bakıyorum. Burada önemli bir olay var; Gülek ile Nihat Erim
anlaştı, ters düştükleri İsmet Paşa’ya muhalefet yapıyorlar, gazete 140 bin satıyor. Ben her
sabah Çankaya’dan gelirken Nihat Erim’in Cinnah Caddesi üzerindeki evine uğruyorum ve
yazısını alıp gazeteye geliyorum, bu da ‘Tanin’
imzası ile birinci sayfadan yayınlanıyordu. Çok
ses getiren bir gazete olmuştuk, İlhan Selçuk,
Aziz Nesin falan da çalışıyordu gazetede, bilinemeyen bir nedenle gazete kapandı. Gülek,
tazminatları ödedi ve gazeteyi 1963 yılında
kapattı, biz işsiz kaldık.
Çalışanlardan Patron Olmuyor!
Sahibi, Alpaslan Türkeş’in arkadaşı olarak
bilinen Karar diye bir gazete vardı, biz hep

beraber oraya girdik, fakat ekonomik sıkıntı
giderek artıyordu ve maaş alamaz duruma geldik. Kasaroğlu başı çekti ve gazeteyi ‘Bize sat’
dediler, o da sattı. Benim tazminatım yüksek
değildi, onlar mal sahibi oldu, beni de gazete
yönetimine getirdiler, adını da Ekspres olarak
değiştirerek Ankara’ya çok güzel bir akşam
gazetesi yapmaya başladık. Satış 6 bini buldu,
her şey çok iyi giderken, bazı arkadaşların yazma merakı, sabah gazetesine dönüş ve Anadolu’ya gazete yollamalar ile işler kötüye gitmeye başladı. Türkiye’de çalışanların kurduğu ilk
gazete olan Ekspres yürümedi.
Bir yıl içinde, 1963 yılı sonunda gazete
Kamil Kırıkoğlu’na satıldı, İhsan Ada, ben ve
birkaç kişi devam ettik bir süre sonra yeni bir
ortak ile Yeni Tanin adı altında çıkmaya başladık, ardından gazetede imtiyaz sahibi değişti,
biz işten çıkartıldık.”
Gazetecilik mesleğinde sıkıntılar yaşayan
Erentöz, maaşı ve konumu iyi olan bir işe girer.
1964 yılında Havadis Gazetesi’ne Yazı İşleri

ERDOĞAN ERENTÖZ

Müdürü olan Erdoğan Erentöz’ün bu mutluluğu
da fazla sürmez. Çünkü onu arayan Kurtul Altuğ “Akis Dergisi’nin durumu iyi değil sana ihtiyaç var diyerek yardım ister. Erentöz anlatıyor:
İsmet Paşa’dan Borç
“Havadis’te her şey iyi gidiyor, Toker’den
de çekiniyorum, Başbakanın damadı, Pembe
Köşk’te kalıyor, güçlük çeker miyim diye de düşünüyorum açıkçası.
Yakından ilk defa gördüm, konuştuk hiç
öyle biri değil, anlaştık, çalışmaya başladık.
Dergi kırk bin satıyor, İzmir’e de gönderiyoruz.
Metin Toker’in yurt dışında olduğu bir dönem,
baskı günü geldi kâğıt alacak para yok, bulamıyoruz. Kurtul ile İsmet Paşa’ya gitmeye karar
verdik. Bizi tanıyor, gülerek karşıladı odasına
aldı, her zaman olduğu gibi ‘Tatlı yiyelim, tatlı
konuşalım’ diyerek lokum ikram etti ve ‘Hayırdır’ dedi, anlattık, birden ciddileşti… ‘Ne kadar’
dedi, ‘Beş bin yeter’ dedim, daha lafımı bitirmeden ‘Ne zaman vereceksiniz’ dedi. Ben şaşırdım, ‘Metin gelince’ dedim, ‘unutmayın’ dedi
ve çek defterini çıkarttı.

Biz sevinçle İş Bankası’na gittik, çeki bankoya koyduk, bir anda ortalık karıştı. Bizim çek
elden ele dolaşıyor! Üzerindeki tarihi imzayı
görmek isteyenler sırada…
1967 yılında Son Baskı Gazetesi’nde kısa
süre çalıştım, TRT Haber Merkezi’ni yöneten
Doğan Kasaroğlu’nun çağrısı ile kuruma geçtim ve Yurt Haberleri Müdür Yardımcılığı yaptım. 1980 yılında da İstanbul Radyo Müdür
yardımcılığa atandım.”
Askeri hareketlerin hepsini gazeteci olarak yaşayan Erdoğan Erentöz, 12 Mart 1971
Muhtırası döneminde, TRT’den Başbakan Nihat Erim’in basın işlerini yürütmekle görevlendirilir. Erentöz, 12 Eylül’ü de şöyle anlatıyor:
“12 Eylül günü Kasaroğlu’nun eşi Gülçin
beni aradı ve ‘Nerede? Ulaşamıyorum!’ dedi,
ben de ‘Merak etme, gelirler’ dedim. Doğan’ı
sabahtan beri görmedim, Muammer Yaşar ve
bir spiker de yok ama akla ihtilal gelmiyor.
Akşam oldu, ben çıkarken hâlâ gelmemişti, ‘Yarın görürüm’ diyerek eve geldim. Saat
üçte Gülçin’in telefonu ile uyandım, ‘radyoyu
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aç’ dedi… Ben hemen TRT’ye geldim, Mehmet
Bican nöbetçiydi, çalıştık.”
Özel Televizyon
Erdoğan Erentöz askeri yönetim döneminde İstanbul Radyosu’ndaki görevini yürütür.
1984 yılında, özel televizyonlara izin verileceği yolundaki söylenti ile çeşitli gruplarda da çalışmalar yapılmaktadır. Kasaroğlu, Erentöz ile
Nezih Demirkent’i bir yemekte buluşturur ve
iş teklifi yapılır. Kurulacak özel televizyonun
haber sorumlusu Erdoğan Erentöz olmuştur.
TRT’den istifa eder fakat yasa istenildiği gibi
çıkmaz…
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Bir süre işsizlikten sonra Tercüman Gazetesi Anadolu Baskıları Yönetimi’ne gelir ve
üç yıl kalır. Ardından gittiği Hürriyet Haber
Ajans’nda da altı yıl kalan Erdoğan Erentöz, yirmi dakikada gazete ile ilişkisini keser. 1989 yılında girdiği Günaydın Gazetesi’nden “Sabancı
bize ilan vermiyor, aleyhine yaz” emri ile kopan
Erentöz’ün, Türk Eğitim Vakfı’nda çalışmasının
öyküsü de şöyle:
Vehbi Koç Kızdı
“Kasaroğlu o zaman Vakfın Genel Müdürü, ben işsiz kalınca ‘Gel seni Vehbi Koç’a
danışman yapalım’ dedi. İşe başladım, bağış
yapanların isteklerini bilgisayara işledik, her
şeyi kolay bulunur hale getirdik falan. Buradan
unutamadığım anı da şu; Bir gün ‘Vehbi Bey
çok kızgın geldi’ dediler. Biraz sonra odasına
girdim, bana dert yanıyor, ‘Bu Rahmi bizi batıracak, Nakkaştepe’ye (evine) 500 milyon liraya havuz yaptırmış’ diye, akşama kadar da her
gelene anlatmıştı. Kendisi 140 metrekarelik
bir apartman dairesinde oturuyordu, eşyaları
da antika sayılabilecek eskilikte idi.
Ben Vehbi Koç’u hayatını anlattığı, TRT
için bir sohbet programına ikna ettim. Burada,
‘Hayatta yapamadığınız bir şey kaldı mı?’ diye

sorduğumda cevabı, ‘Hiç yaşamadım’ olmuştu.”
Kerim Aydın Erdem’in TRT Genel Müdürü
olması ile İstanbul Radyosu Müdür Yardımcılığı’na tekrar dönen Erdoğan Erentöz bu görevinden1998 yılında emekliye ayrılır, gördükleri ve yaşadıklarını gelecek kuşaklara aktarmak
için birikimlerini kitaplarda toplamaya başlar.
Erdoğan Erentöz, yedek subaylığını sırasında İstanbul’da tanıştığı Beyhan Hanım’la
1956 yılında hayatını birleştirir, Pınar ve Mehmet adında iki çocuğu ve Emek isminde de bir
torunu var.
Ankara Farkı
“Ankara benim için çok önemli bir yer” diyen Erdoğan Erentöz şöyle konuşuyor:
“Bütün hayatım burada geçti, çok değerli
dostlar, arkadaşlarım oldu. İstanbul’a gittim,
parasal açıdan daha iyiydim ama orada ne dost
ne arkadaş bulabildim. Paranın kara yüzünü
orada tanıdım, hiç sevmedim, hiç ısınamadım.
Buraya gelince çok mutlu oluyorum.
Ankara’da İkinci Basın Sitesini kurduk, Vali
Enver Kuray – Sarp’ın babası- bize arsa tahsis
etti ama alacak paramız yoktu. Cemiyet Başkanımız Beyhan Cenkçi bize borç verdi, arsayı
aldık, 90 kişi ev sahibi oldu, sonra da borcumuzu ödedik.
Bizim zamanımızda gazeteciler birbirlerine saygı ve sevgi ile yaklaşırdı, bağlılık vardı
aralarında. Son Baskı Gazetesi’nde çalıştığımız
günlerde, Mithat Perin ağabeyimiz işsiz kalmıştı, patron gazeteye çağırmış ve işe alacak.
Gazete yönetimi de Erdoğan Örtülü ile bende.
İkimiz birden ayağa kalktık ve “Hangi görevi istiyorsan buyur ağabey” dedik…”

ERDOĞAN GÜRGEN

BU SÖYLEŞİ, 07 AĞUSTOS 2015 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ ERDOĞAN GÜRGEN
İLE 2011 YILINDA ÇANKAYA 2. BASIN
SİTESİ’NDEKİ EVİNDE YAPILMIŞTIR.
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“TOKER’İN
YAZILARINI
CEZAEVİNDEN
İSMET PAŞA
ÇIKARTIRDI”

Okumayı erken yaşta öğrendi fakat
okula ileri yaşlarda gitti, tatillerde
babasının yanında dülgerlik yaptı,
lise yıllarında edebiyatla ilgilendi,
gazeteciliğe başladı. Mimar olmayı
hedefledi, Kaymakam ve Avukat oldu
ama o ilkel teknoloji ve siyasi baskı
altında gazeteci olmayı tercih etti
hatta bu alanda sendikacılık da yaptı.
Başbakanlık Basın Merkezi oluşumu
için ilk projeyi hazırlayan Erdoğan
Gürgen ile geçmişi andık.

Ü

sküp göçmeni bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 12 Nisan 1935’de İznik’te doğdu Erdoğan
Gürgen. Yunan işgali ardından harap haldeki İznik’e yerleşen ailenin daha sonra Akhisar’a göç
etmesi ile ilkokula burada başladı, kısa bir süre sonra da
aile Bursa’ya yerleşti.
Dülgerlik yapan babasının işlerinin bozulması ve yatalak kalması sonucu okula bir süre ara verdi. Oysa okula
başlamadan önce okumayı öğrenmişti, hatta kahve halkına Karagöz Gazetesi’ni de o okuyordu. Akrabaları, Bayram
Ağabey’in oğlu ile birlikte ilkokula kaydettirdiğinde Erdoğan Gürgen dokuz yaşındaydı. Okul Aile Birliği uygulaması o yıl başlamıştı ve sınıf birincisi olarak da yılsonunda
koluna o güne kadar hiç görmediği bir saat takıldı, beşinci
sınıfa kadar hep birinci olarak okulu bitirdi.
Geçim sıkıntısı onu askeri ortaokula yöneltti fakat
“asabi” bulunduğu için kabul edilmedi, eğitimine sivil
okullarda devam etti. Bu yıllarında ilgisi edebiyat ve milli
hareketler üzerine yoğunlaştı. Bursa’da Derviş Sami Taşman’ın yerel Yeni Ant Gazetesi’nde makale yazmaya başladığında lise öğrencisiydi. Bursa Liselerinde Yetişenler
Cemiyeti’nde de önemli görevler üstlenen Erdoğan Gürgen çalışmalarını şöyle anlatıyor:
“Bursa’da yetişen gençler toplanmışız, kız lisesinden
de var, askeri liseden de hepimiz edebiyatçıyız, milliyetçiyiz. ‘Türkçeyi nasıl kullanmalıyız?’ diye toplantılar falan
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düzenliyoruz, Gazete değil de ‘Günce’ diyoruz
örneğin…
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Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlayangil fakat
biz onu pek sevmiyoruz. Şehirde tanınan bir
topluluğuz, bir gün sorunlarımızı anlatacağımız
en üst makam olduğu için ziyarete gittik. CHP
yanlısı olan Yeni Ant Gazetesi’nde yazarlık
yapıyorum, dernek olarak da haftada bir gün
edebiyat sayfasını hazırlıyoruz. Gittik, edebiyat ve sanat konuşuyoruz ‘Bir de tiyatro eksik’
dedik, ilgilendi. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu,
‘edebi kurulun’ ziyareti ile kuruldu Bursa’da. O
da bize ‘Bu yazılarınızı kitap yapın’ dedi, ‘Arayış’ adlı kitapta topladık ama satamadık, zarar
ettik, ben de onun için ileriki yıllarda hiç kitap
bastırmadım…
Bursa’da bir de Hâkimiyet Gazetesi var,
DP’yi destekliyor, edebiyat sayfasını bize teklif ettiler ama dil konusunda hassaslar. Kabul
ettik, Bursa’da iki gazete ile edebiyat sevgisini
yaymaya başladık.”
Erken Mezuniyet
Dört yıl olan lise eğitimi o yıl üçe indirilince Erdoğan Gürgen 1956 yılında mezun olur,

erken gelen mezuniyet ile de “Ne olayım?”
arayışı başlar. Tatillerde baba mesleği dülgerliği yapması ile inşaatçılıkla ilgilenen Gürgen, Bursa’da yeni yapılan sinema binasını
beğenmez ve “Ben mimar olsam” düşüncesi
ile başvuruda bulunduğu Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul edilir. Eğitim için Ankara’ya
giden arkadaşlarından gelen, “Burada Mülkiye
Mektebi var tam sana göre bir okul, burs da
veriliyor” çağırısı onu başkente yöneltir. Erdoğan Gürgen yaşamını değiştiren bu olayı şöyle
anlatıyor:
“Akademi için hazırlık tamam, Tercüman
Gazetesi’nde de bir akşam işi ayarladım, İstanbul’a gidiyorum. Ama bu uyarı kafamı karıştırdı, sınava girdim. Bir gün radyoda adımı duydum, okulu otuz beşinci kazanmışım, ilk kırka
125 lira burs ve ücretsiz yurt var… Hep çalışarak okudum, bu sefer de çalışmadan cebimde
para ile bir öğrenci olayım dedim ve Ankara’ya
geldim.
Kente ikinci gelişim, 1953 yılında Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e nakli sırasında bir
arkadaşım ile ‘Bu tarihi bir olay, görelim’ diye

ERDOĞAN GÜRGEN

gelmiştik. Ulus Meydanında etrafı seyrediyorum. Troleybüs var o zaman, insanlar durakta
sıra oluyor, genç kızlar gece gündüz sokaklarda rahat dolaşıyor, okulda iyi, ‘tamam’ dedim
ve Ankaralı oldum.”

rak tanışmıştık. Gittim, o da üzüldü, ‘Gel burada
çalış ama para az’ dedi. Ben hem musahhih,
(düzeltmen) hem dizgici, hem muhabir olarak
1957 yılında Yeni Gün Gazetesi’nde işe başladım.

Erdoğan Gürgen, Bursa Yeni Ant Gazetesi’ndeki yazılarını da sürdürür ve oradaki ücretini de annesi almaktadır. Cemil Sait Barlas’ın
sahibi olduğu Pazar Postası adlı dergiye de
yazı göndermekte ve bursa ek, bir de telif ücreti eline geçmektedir. Yıl sonunda muhasebe
dersinden başarısız olunca sınıfta kalır ve burs
kesilir, Gürgen iş ararken kendini basın sektörünün içinde bulur.

Yeni Ant Gazetesi’nde kendi yazımı dizer,
sayfaya koyardım, işe yatkınım, kasada harflerin yerini biliyorum, Selçuk Altan ile çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra gazeteden toplu istifa
oldu. Siyaset çok gergin, para sorunlarımız da
var, gazete Balkanoğlu Matbaası’nda basılıyor
ve sahibi de iş adamı, dolayısıyla üzerinde iktidar baskısı yaşanıyor. Metin Toker’in çalıştığı
matbaaya geçtik. İstihbaratı Vatan Gazetesi’nden yapıyoruz, temsilci Erol Ülgen, muhabir
Mustafa Ekmekçi ve Coşkun Kırca. Onlar haberleri kullanıyor, gece yarısından sonra bize
geliyor. Teleksleri bile var, Ankara’da ilk Yeni
İstanbul’a geldi sonra da Vatan Gazetesi’ne.
Biz, Cemalettin Ünlü’yü aldık, bir gece ben, bir
gece o gazeteyi çıkartıyoruz. Mehmet Ali Kışlalı ve ekibi; Hıncal-Öcal Uluç, Oktay Kurtböke
falan geldi gazeteye, sporda bir numarayız. Bisiklet sporu Türk basınında ilk defa Yeni Gün
Gazetesi’nde haber oldu. Baskı çok kötü, okun-

Artık O Gazeteci
“Bir ilan gördüm, ‘Ticaret Sicili Gazetesi’ne
eleman alınacak’ diye... Gittim, maaşı da iyi anlaştık derken bozuldu. Ben ‘Haftada bir muhasebe dersine gideceğim’ dedim, ‘Olmaz’ dediler, çıktım dışarı, canım sıkıldı. Posta Caddesi’ndeyim ‘haydi bir de Altan Öymen’e uğrayayım’
dedim. Cihat Baban’ın Yeni Gün Gazetesi’nde
yazı işleri müdürü... Nurullah Ataç’ın ölümü sırasında köşelerimizde farklı görüşlerde tartışa-
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muyor fakat kırk bin satıyor ama yine
yokluk içindeyiz. Dizgicinin gelip, ‘A harfi
bitti, başlığı A’ sız verin’ dediğini hatırlıyorum… Akis’in başında da İlhami Soysal
var baskı günleri ona yardım ediyorum,
para alıyorum.”
Neşir Yasağının Neşri!
İktidar ve muhalefetin tartışmayı
sokağa taşıdığı günlerdir. Ana Muhalefet Lideri İsmet İnönü’ye Uşak’ta taşlı
saldırı olur, ardından da neşir yasağı (yayın yasağı) gelir. Bu durumlarda haber
çıkartılarak baskıya geçilmektedir.
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Gazetenin sahibi ve ünlü yazar Cihat Baban’ın makalesinde günün konusuna değinen bir paragraf vardır, yasak
gelir. Gürgen, yazının tam ortasındaki bu
paragrafı çıkartır ve “Neşir yasağı” ibaresini koyar. Savcı karşısına çıksa da, bu
uygulamanın kalkmasına neden olacaktır. Gürgen olayı şöyle anlatıyor:
“Neşir yasağı son anda gelir, haber
sayfadan çıkartılır yerine ‘Neşir yasağı’
denilir ve gazete basılırdı. Gecenin bir
yarısı, Cihat Bey’i nereden bulacağız?
Yayınlasam gazete kapanacak, çok okunan da bir yazar, yazının tam ortasına
koydum. Savcı ‘Neden buraya koydun?’
dedi, ‘Uygun başka yer yoktu’ dedim.
Benim bu hareketimden sonra bir emir
daha geldi: neşir yasağının neşri de yasaklanmıştır…”
Toker Ziyaretleri

şoförü ile matbaaya gelir beni alır ve Ulucanlar’a ziyarete gideriz. Orada damat-kayınpeder

Metin Toker’in tutuklu olduğu günlerde
yazıların cezaevinden alınması kurgusunu da
şöyle anlatıyor Erdoğan Gürgen:

kucaklaşır! Metin, yazısını Paşa’nın cebine so-

“Dergiyi hazırlarız, sadece Toker’in yazısı
kalır. Baskı günü İsmet Paşa özel arabasında

edip vedalaşırken yazı bu kez de benim cebi-

kar ve ayrılırız. Arabaya bineriz hiç konuşma
olmaz, doğru matbaaya geliriz, etrafı kontrol
me geçer ve hemen dizilerek baskıya başlarız.
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O günlerde Akis Dergisi’nin sorumlu yazı
işleri müdürü ayda bir değişirdi. Çünkü her sayıdan sonra mutlaka savcılık el koyar, sorumlu
yargılanır ve tutuklanırdı. Kurtul Altuğ geldi bir
dönem, on beş günlük bir ceza alacak, sert bir
savunma ile bir ay yattı.”
27 Mayıs’ın ayak sesleri duyulmaya başlandığında Erdoğan Gürgen’in de gazete ve
dergi ile ilişkisi kesilir, iktidar matbaayı da kapatmıştır, o da Mülkiyeli arkadaşları gibi öğrenci olaylarına karışır. Hikmet Çetin, Yılmaz
Ünlü’ün de arasında bulunduğu bir grup genç,
polis müdürünü rehin almak isterler fakat ateş
açılınca kaçarlar, bu ortamda Cihat Baban ile
karşılaşır. Baban, sokak eyleminde gördüğü
eski muhabirine sarılır, cebine bir şey sokar ve
“Buralar karışacak, sen annenin yanına git” der.
Erdoğan Gürgen, Cihat Baban’ın cebine soktuğu elli lira ile Bursa’ya gider, bir hafta sonra da
ihtilal olur.
İhtilal sonrasında bir süre Ulus Gazetesi’nde çalışır ve tekrar Yeni Gün’e döner, Emin
Karakuş temsilci, Bekir Çiftçi ve Zeki Sözer de
muhabirdir. Öğrenciliği ihmal etmiştir, yeniden

okul ile işi birlikte götürmeye başlar. Mülkiye Mektebi’nin idari bölümünü bitirir, Hukuk
Fakültesi fark sınavını verir, ortaokuldan sıra
arkadaşı Yavuz Berke’nin yanında avukatlık
stajını da tamamlar ve sıra kaymakam stajına
gelir.
Sendika-Cemiyet
Erdoğan Gürgen, Beyhan Cenkçi ile ekip
olmuş, Ankara Gazeteciler Sendikası’nın yönetimindedir. Çalışanlara daha iyi koşullar
getirilmesi ve bir de konut konusu hedefleridir. Birinci ve ikinci basın siteleri bu dönemde
kurulur. Bu sendika daha sonra İstanbul basını
ile birleşerek Türkiye Gazeteciler Sendikası’na
dönüşecektir. Ayrıca, Ankara Gazetecileri Basın İş Sendikası’nı kurar, ilk başkanı da Erdoğan
Örtülü’dür ve uzun yıllar hizmet ettikten sonra
o da tarihe karışır.
Gazeteciler Cemiyeti’nde “post kavgasının” olduğu günlerdir. Atatürk Bulvarı’nda, tarihi “Piknik”in üzerindeki dairede bir oda sendika, bir oda da cemiyet olarak hizmet vermektedir. Gürgen o dönemi şöyle anlatıyor:
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“Cemiyette hoşlanmadığımız şeyler olmaya başladı, tanık oluyoruz, el koymak gereği
doğdu, bizim gibi düşünen arkadaşlar da var
tabii, çoğunluğu sağladık, yönetimi aldık. Beyhan Cenkçi’yi başkan yaptık, ben de genel sekreter oldum, siyaset ülkenin her yerine girmişti, onun, ‘Burası Gazeteciler Cemiyeti, herkes
siyasi görüşünü portmantoya asacak ve içeriye gazeteci olarak girecek’ talimatı, cemiyetin
bütünleşmesinde ve bu günlere gelmesinde
önemli bir uyarıdır. Daha sonraki yıllarda siyaset içimize girdi, yazarların köşelerinde sert
tartışmaları oldu ama cemiyette arkadaşça
sohbetlerimiz sürdü.”
Kaymakam Stajı
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Henüz TRT kurulmamıştır Okay Göçer ve
Erdinç Sağlam ile radyo için “Meclis Saati”ni
dışarıdan hazırlamaya başlar Erdoğan Gürgen.
Bu dönemde askerliğini yapmış ve öğretmen
Emel Hanım ile yaşamını birleştirmiştir. Çiftin
tek çocuğu, Murat Eralp Gürgen ileriki yıllarda
baba mesleğini seçerek sürpriz yapacaktır.
Kaymakamlık stajı için devam zorunluluğu
onu Amme İdaresi Kurumu’nda yeni bir eğitime
yöneltir, bu dönemde radyo programı da aksamadan sürmektedir.
Tercüman Gazetesi Kemal Ilıcak’ın olmuştur ama çalışanları ile sorunları vardır. Hüsamettin Çelebi ve Behiç Ekşi, patronu “Haber ihlali” yapmakla suçlayarak işten ayrılırlar. Onlar
haberlerinde “Tabii Senatör” demekte, patron
da “Temelli Senatör” olarak sayfaya koymaktadır, bu ortamda Erdoğan Gürgen 1968 yılında
işe başlar, temsilci Uğur Reyhan’dır. Tercüman
Gazetesi içinden bir kısım çalışan bölünerek
Türk Haberler Ajansı’nı kurar. Erdoğan Gür-

gen’in deyimiyle, askeri ortaokula girişini engelleyen “asabi” hastalığı, garip tutumlar karşısında depreşir ve 1972 yılında Tercüman’dan
ayrılır
Bir Haftalık Kaymakam
Erdoğan Gürgen Maiyet Memurluğu ardından staj derken, Çorum’un Bayat ilçesinde bir
hafta kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten
kopar.
Başbakan Demirel ile yardımcısı Turhan
Feyzioğlu’nun isteği ile Başbakanlı’kta Basın
Merkezi kurulması için atanır. Daha sonra Başbakan Yardımcısı olan sınıf arkadaşı Hikmet
Çetin’e danışmanlık yapar ve 1979 yılında da
kurumda düşünülen reorganizasyonu gerçekleştirmesi için Genel Müdür Doğan Kasaroğlu’nun çağırısı ile TRT’ye geçer. 12 Eylül yönetimi hazırlanan projeyi askıya alır, Gürgen bir
dönem denetim müdürü olarak kurumda görev
yapar. Uğur Dündar’ın, “Yılancı Hacı Macit” olayında askeri yönetimle ters düşünce Ankara
dışına atanması ile emekliye ayrılır. Erdoğan
Gürgen, Genel Müdür Hüsamettin Çelebi’nin
çağrısı ile de dört yıl Anadolu Ajansı’nda Genel
Müdür Yardımcısı olarak çalışır ve kurumun yeniden yapılanmasında görev yapar.
Dülger, Gürgen Oluyor
Dülger olan babası, soyadı kanunu çıktığında işini kendisine soyad olarak almak ister
fakat bu istek kayıtlara “Gürgen” olarak geçer.
Erdoğan Gürgen, “Beyhan Cenkçi ile daha sonraki yıllarda bazı sürtüşmelerimiz oldu, o bir
keresinde ‘Kafan da soyadın gibi’ dedi, ben de
‘Sert bir ağaç, benim kafama çivi çakamazsın’ cevabını vermiştim” diyor.
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“ARTIK SEYYAR
GAZETECİLİK
YAPIYORUM ”

Babasını küçük yaşta kaybetti,
teyzesinin yanındaki ezbere dayalı
eğitim onu okuldan soğuttu, Çetin
Altan’ın yanında mesleğe başladı.
Değişik gazetelerde çeşitli görevlerde
bulundu, işsiz bir arkadaşına
temsilciliği bıraktı, kendisi muhabir
olarak bir başka gazeteye gitti, Yurt
dışına gitmeyi düşünürken Antalya’ya
yerleşti, Film Festivali’ni düzenleyen
ekibin başında görev yaptı. Erol Ülgen
anılarını anlattı…

S

ırbistan doğumlu Celalettin Emin, Ankara Taşmektep’ten mezun olduktan sonra genç bir “Atatürk Muallim”i olarak çıktığı Anadolu’ da Saime
Hanım’la tanışır ve evlenirler. Celalettin Emin,
genç yaşta yaşama veda ettiğinde geride üç çocuk bırakmıştır. 1934 yılında Çarşamba’da doğan Erol Ülgen, henüz üç yaşındayken babasız kalmıştır.
Eşi emeklilik için gerekli süreyi dolduramadığından
Saime Hanım’a, Atatürk’ün korumalarından ve güreşçilerinden olan ağabeyi Faik Çelen’in yardımı ile bir iş kurulur.
Saime Hanım, mesleği öğretmesi için Macar asıllı Papaz
Mösyö Sali ile de ortak yapılır ve Ankara’nın ikinci çiçekçisi olarak, Gelincik Çiçek Evi açılır. Su tesisatı çalışmasında
Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerinin su altında kalması sonucu,
dükkân ve iş kolu değiştirilir. Önce kadın şapkası dikmeye
başlarlar ardından da yeni moda olan abajur işi yaparlar.
Annesinin çalışma hayatına girmesi ile Erol Ülgen
İstanbul’da teyzesinin yanındadır. 40. İlkokul ardından
Gaziosmanpaşa Ortaokulu son sınıfındayken, 14 yaşında
annesinin yanına Ankara’ya gelir. Teyzesinin ezbere dayalı ve ısrarcı eğitim sistemi Erol Ülgen’i okuldan uzaklaştırmıştır. Erol Ülgen anlatıyor:
“Teyzem, aile sıkıntıda olduğundan beni bir an önce
‘adam etmek’ için dersleri ezberletirdi. Bir yandan da Kuran okuyorum, tilavet kursu aldım, hatim indirdim, okumaktan bıkmış, usanmışım. Annemin yanına geldim, boşta geziyorum, annem çok üzülüyor tabiî...
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Ağabeyim,
Anadolu
Ajansı’ndaki bir arkadaşına
söz etmiş o da Çetin Altan’a
gönderdi beni, yıl 1952. Altan, Dünya Gazetesi Ankara
Temsilcisi ama büro onun
tek odalı evi. Biz bir köşede
haber yazarken, Ahmet Altan kundakta bebek, Oktay
Ekşi de benden bir ay önce
çalışmaya başlamış...
Casus Haberi
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O günlerde belediye işçileri, sokak kedilerini topluyor ve çuvala koyuyorlardı, kediler
çuvalı yırtıp sokağa dökülünce halk panikle
kaçışmaya başlamıştı. Çetin Ağabey bu haberimi çok beğendi ve detaylı haber veren ajansa
benzeterek, ‘Haven vari haber yazıyorsun, sen
Hür Ses gazetesine git, daha iyi olur’ dedi, ben
de gittim.”
Erol Ülgen’in burada yakaladığı casus
haberi, sümen altında unutulur! Daha sonra
gittiği Cemil Sait Barlas’ın Son Havadis isimli
akşam gazetesindeki çalışma temposuna da
o uyum sağlayamaz. Vatan Gazetesi Ankara
Temsilcisi Sabahattin Sönmez’in yardımcısı
Kemal Bağlum ayrılmıştır, Erol Ülgen, teklif
edilen bu görevi kabul eder. Onu temsilciliğe
kadar götüren öykü de şöyle:
“1953 yılında Sabahattin Sönmez’in yanında işe başladım, ustamdır. Çok zarif, becerikli, çok güzel Osmanlıca konuşan, sevgi dolu
bir adamdı. Çok hanım eşi ile güzel bir ev düzeni vardı. Büro olarak Bayındır Sokak’ta, Mimar
Kemal Okulu’nun karşısındaki evini kullanırdık.
Orası benim de evim oldu, itiraf edeyim,
doğru dürüst yemeği, yemek yemeyi orada
öğrendim. Sönmez 1956 yılında ayrıldı, temsilcilik bana kaldı. Tabi zorluklar da orada başla-

dı. Patron Ahmet Emin Yalman aradı bir gün,
‘Merkez Bankası’nın şu haberi bizde yok’ dedi.
Bakındım, yok öyle bir haber, sonunda öğrendim ki, Resmi Gazete’nin ilan bölümünden de
haber çıkıyor...
Kitaplar alıyorum, ne bulursam okuyorum
ama her gün de bir kazık yiyorum. Sonunda
bültenleri, ilanları keşfettim, kendimi yetiştirmem 1960’ı buldu. Tevfik Fikret Dinçer yardımcım oldu, ardından Erol Aksoy geldi.
Yeni İstanbul’un Ankara Temsilcisi Mehmet Kemal, Mustafa Ekmekçi de onun yardımcısı. Sol görüşü nedeniyle gazetede sorun
yaşıyor, ben de herhalde biricik solcu gazeteciyim ki, bana ‘Al bunu’ dedi, aldım.
27 Mayıs İhtilali’nde, gazeteye geldim
kimse yok, haber yağıyor. Mustafa Ekmekçi
işte yok. Öğleye doğru telefonla aradı ve ‘Artık
rejim kurtuldu, gazetecilik yapmaya gerek yok’
diyor, yıkıldım. İlk günlerde çok sıkıntı çektim.
Kiminin askerlikten arkadaşı, kiminin akrabası
falan derken millet haber topluyor, biz yaya
kaldık. Daha sonra Fakir Baykurt aracı oldu, çok
kızmama rağmen Ekmekçi işe döndü.”
Garda Karşılama
1950’lerde İstanbul gazeteleri patronlarının başkent gezileri Ankara Garı’nda başlamaktadır. Devlet Demir Yolları’nda yataklı vagon-
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ları, “Wagon Lits” adlı Fransız şirketi tarafından
işletilmektedir. Az sayıdaki kompartımanlarda
seyahat edebilmek zaten büyük bir ayrıcalıktır. Patronları Ankara Garı’nda karşılamak, temsilcinin görevidir, bir taksiyle de büroya gidilmektedir. Erol Ülgen “Tanıdığım en iyi patron”
dediği Yalman’ı şöyle anlattı:
“Ahmet Emin Yalman ile altı yıla yakın
çalıştım, her gelişinde garda oldum, çantasını
uzatmadı hiç! Çanta uzatan patronları duymuştum…
Liberal olduğu için Demokrat Parti’ye
inanmak isterdi. Biz de partinin gücünü kudretini dikkate almadan haber yazardık. Bir defa
bana ‘Erol Bey, yanımdaki sütunda bana muhalefet ediyorsunuz’ dedi, ben çizgimi değiştirmediğim halde bir daha tekrarlamadı.
İyi bir gazeteci idi, bir haber yakaladığında heyecanlanırdı. Bir gün ‘Şöyle bir haber var’
dedi, ‘Yazalım efendim’ dedim, ‘Siz mi yazacaksınız? Ben yazmak isterdim’ demişti.
Onun ünlü vurulma olayı, benim gazeteye
gelmemden önce olmuştu, ben duruşmaları izledim. Bir duruşmada, onu vuran Hüseyin Üzmez’in içinde durduğu bölümün tahta parmaklıkları üzeriden zıplayarak üç atlayışta, avukatına ulaştığını ve onun da salondan kaçtığını
hatırlıyorum.”
Temsilcilikten Muhabirliğe
Gazetelerin Ankara bürolarının bir, iki personel ile yürüdüğü günlerdir, Vatan da zaten
varlıklı bir gazete değildir. Çalışanlara çeşitli
imkânlar sunan Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Ecvet Güresin, ‘Erol saçını kes,
seni Cumhuriyet’e alayım’ demektedir. Ülgen,
Cihat Baban’la maddi sorunlardan dertleştiği
bir gün bu öneriyi anlatır. Baban’ın ‘Sen Cumhuriyet’te çalışmak mı istiyorsun?’ sorusuna
ise ‘Hayır’ diyecektir!

Erol Ülgen’in temsilciliği bırakıp Öncü Gazetesi’ne muhabir olarak geçişinin öyküsü şöyle:
“Bu dönemde Mehmet Kemal işsiz kalmıştı, Tercüman Gazetesi’ne geçecekti, bir şeyler
döndü, olmadı. Sıkıntı var, ben ayrıldım o Vatan’a temsilci olarak geldi, ben de Öncü’ye muhabir olarak geçtim. Daha sonra istihbarat şefi
oldum. Burada hiç yorulmayan ve yaptığının
karşılığını istemeyen Semih Balcıoğlu’nu tanıdım, çok güzel insandı.
Öncü Gazetesi’ni, Alpaslan Türkeş ve arkadaşlarının kurduğunu çok sonra öğrendik.
14’ler Olayı ile de gazete sıkıntıya girdi, sona
doğru gidiş belli oluyor, ekonomik sıkıntı yaşıyorduk. Sovyetler Birliği’nin Vlademir isimli
bir basın ataşesi vardı, laubali birisi. O günlerde yolda karşılaştık! Rastlantı mı bilmiyorum,
bana ‘Elimizde biraz ödenek kaldı, sana vereyim, gazeteyi devam ettirin’ demişti ve cevabını da almıştı.”
Henüz TRT kurulmamış, Radyolar Umum
Müdürlüğü olarak hizmet verilmektedir. Haber
saatlerinde Anadolu Ajansı Bülteni okundu-
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ğundan halk arasında bu yayına “Ajans” denilmektedir. Meclis çalışmaları da Basın Yayın
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Ankara
Radyosu’ndan yayınlanan “Meclis Saati”nde
duyurulmaktadır. Geniş bir izleyici kitlesi olan
Meclis Saati’nde yaşanan bazı hatalar sonunda
görev Erol Ülgen’e verilir. Ülgen, Erdinç Sağlam
ve Erdoğan Gürgen ile bu görevi 1964 yılı başına kadar götürür. Bundan sonra “ilk sakıncalı
piyade” olacak gazetecidir, Ülgen anlatıyor,
Sakıncalı Piyade
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1966 yılında terhis olan Erol Ülgen, 1969
yılına kadar İstanbul’da Akşam Gazetesi’nde
çalışır. Çetin Altan’ın tutukluluk günlerinde gazetedeki köşesini yazar, sonra kendi köşesinde sürdürür mesleğini. Ülgen şunları anlatıyor,
Antalya Yeni Evi
“İstanbul Gazeteciliği, Ankara gibi değil,
çok gruplar var. Onlar beni benimseyemedi
ben de onları. 1971 yılında Yeni Ortam’a geçtim. Burada da işler iyi gitmiyordu, yurt dışına

“Bu dönemde ilk evliliğim bitmiş, bir Bulgar kızı ile evlilik hazırlığındaydım. İlk eşimin
beni ihbar ettiğini, komünist falan olduğumu
yazdığı yazıyı çok daha sonra gördüm.

gitmeyi kafama koydum ve annemi görmek

Aliağa’da İstihkâm sınıfında askerliğe başladık, gazetecilik falan diyoruz, beklediğimiz
Ankara, Bakanlık Basın Bürosu falan ilk üç ay
bitti, Erzincan’a gönderildim. Çavuşların kendilerini dayakla tanıttığı bir yer. Bir de subay var,
onun için iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Kendisi bana eziyet etmekle görevli âdeta. Benimle
arkadaşlık edenleri bile dövüyorlar. Tatsız tuzsuz şeyler, orduyu seven birisi olarak söylüyorum, 1963 yılındaki Sakıncalı Piyadeyim...

yöneteyim falan derken tembellik de hoşuma

Yılbaşı öncesinde, onbeş gün izinle Ankara’ya geldim, peşimde siviller var. Bir seferinde Milli Savunma Bakanını Karanfil Sokak’taki
CHP Genel Merkezi’ne getirttim ve ben de oraya gidince pencereden peşimdekileri gördü.

diye Başkanı Selahattin Tonguç’la tanıştırdı,

Yılbaşı için bir de tebrik kartı bastırdım ve
İsmet Paşa’dan başlayarak, bakanlara milletvekillerine siyasilere, bürokratlara yolladım.
Altında adres, Erzincan’daki birliğim. Ben döndükten sonra hepsinden cevap gelmeye başladı. İşler düzelmedi ama biraz rahatladı.”

ber buldukça arkadaşlara söylüyorum...”

için Ankara’ya gittim. Annem, ‘Ağabeyinin durumu iyi değil, git bir gör’dedi, 1972 yılında
Antalya’ya geldim. Durumu kötüydü, dükkânı
gitti, yerleşip burada kaldım.
Geldiğimde buradaki gazetecilerin bir
kısmı ‘komünist’ dedi bir kısmı MİT ajanı dedi
bana… İlhami Soysal bana her zaman ‘Git Anadolu’ya, bir gazete çıkart’ derdi, imkânım da
vardı ama bu iki özellikle onu da yapamadım.
Bir tek Şelale Gazetesi sahibi Sabri Tuncer’e
yazı verdim. Oğuz Erkır arkadaşım beni Bele1975 yılından başlayarak Antalya Film Festivali’ni düzenledim, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden de 1982 yılında
emekli oldum. Halen ‘seyyar gazeteciyim’ ha-

Erol Ülgen dördüncü evliliğini yaşıyor. Üç
eşinden; Elvan Derya Turgut, Ümit Celal Ülgen
ve Selçuk Acar Ülgen isminde birer çocuğu,
Ozan ve Okan adında da iki torunu var.

EROL ÜNAL KARABIYIK

BU SÖYLEŞİ, 2016 YILINDA ANKARA’DA
ÜNER YAYINCILIK BİNASINDA
YAPILMIŞTIR.

EROL ÜNAL KARABIYIK

“KURDUĞUM
TAKIM
FEDERASYON
BAŞKANLIĞIMDA
KÜME DÜŞTÜ,
TARAFSILIK BU”

Her genç kadar sporla ilgilendi, ileri
yaşlarda kulüp yöneticisi olarak
girdiği spor dünyamızda federasyon
başkanlığına kadar yükseldi, Türk
voleyboluna önemli katkılar sağladı.
Her genç kadar şiir, öykü yazdı,
müzikle ilgilendi, nota bilgisi olmadan
yaptığı üç bestesi, TRT repertuarına
girdi, albümlerde yer aldı. Yayınevinde
ilk defa yerli yazar ve uzmanlarla
özgün çocuk yayınları çıkarttı. Hayata
polis olarak atılan, federasyon
başkanlığı sırasında Türk voleyboluna
birçok ilki yaşatan, yayıncı, Sürekli
Sarı Basın Kartı sahibi Erol Ünal
Karabıyık ile anıları tazeliyoruz.

Ş

ebinkarahisar’ın Birol Mahallesi’nden Bünyamin
Karabıyık, Karaağaç köyünden Medine Hanım ile
yaşamını birleştirir. Çiftin ikinci çocuğu, yayın ve
spor dünyamızın önemli ismi Erol Ünal Karabıyık
da 1955 yılında Karaağaç köyünde dünyaya gelir. Karabıyık çocukluğunu şöyle anlatıyor:
“Önce isim konusunu aydınlatalım. Babam evlendikten sonra yeni bir yaşam kurmak için İstanbul’da çeşitli
işlerde çalışırken, doğduğum haberini alınca, ‘Adını Erol
koyun’ diye telgraf çekiyor. Beni nüfusa kaydettirmek
için kasabaya, Şebinkarahisar’a giden dedem de nedense adımı ‘Ünal’ olarak kaydettiriyor. Uzun süre aile içinde Erol, okullarda dolayısıyla da çalışma hayatımda adım
Ünal olarak sürdü, sonradan yasal yollarla babamın isteğini de yerine getirdim.
Askerliğini inzibat olarak yapanlara polis olma imkânı doğuyor, babam da bu hakkını kullanıyor. Etiler Polis
Okulu’ndaki kısa bir eğitimden sonra ilk görev yeri İzmit,
ardından Kocaeli ve ben Malatya’da ilkokula başladım,
oradan Hatay ve Eskişehir’de ortaokulu bitirdim. Çocukluğum emniyet teşkilatında geçtiği için bir etkilenme var
mutlaka ama babam da, ‘Oğlum emniyet müdürü olsun’
isterdi…
1972 yılında Ankara Polis Koleji’ni, 1975 yılında da
Polis Akademisi’ni bitirdim. İlk görev yerim Bursa oldu. Tıp
Fakültesi sınavını kazandığım için, Emniyet Genel Müdür-
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lüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na, ardından
da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne atandım ve
son görev yerim de Mardin oldu. Çok idealist
yetiştirildik biz, herhangi bir siyasi yapının değil devletin polisi olmak üzere yetiştirildik…
Bunun için de gördüğümüz çarpıklıkları eleştirdik, bir takım olaylar sonunda, 1978 yılında istifa ettim, bizi devlet okuttuğu için, borcumuz
varmış, onu da ödedim ve teşkilattan ayrıldım.”
Yayıncılığa İlgisi Var
Erol Ünal Karabıyık, komiser yardımcısı
olarak mesleğe başladığı zaman, 1976 yılında mutlu bir yuva kurar. Dayısı ünlü Eğitimci
Hüseyin Hüsnü Tekışık’ın kızı Işıl Hanım’la
yaşamını birleştirmiş, oğlu Üner de Mardin’de
dünyaya gelmiştir. Karabıyık hayatını yeniden
yapılandırdığı bu dönemi de şöyle anlatıyor:
“Dayım ve kayınpederim Hüseyin Hüsnü
Tekışık o dönemde ilköğretim müfettişi fakat
eğitim yayıncılığında da faaliyetleri var. Yayı-

nevi ve matbaa olarak çok gelişmiş bir sistem
olmasa da bir alt yapı var, ‘Birlikte çalışalım’
dedi, kabul ettim.
Ortaokul yıllarında çok okurdum, şiir, öykü
denemelerim de vardı, sevdiğim ilgi duyduğum
bir alandı.
‘Bana Polislikten aldığım maaşı verin, bana
yeter dedim’, öylece başladık. ‘Çağdaş Eğitim’
isimli bir dergi çıkarttık, sorumlu yazı işleri müdürü bendim, ‘Yorum Sizin’ başlıklı bir de köşem vardı.
Erol ve Ünal’ın ilk hecelerinden oluşan
aynı zamanda oğlumun da adı olan Üner Yayıncılık 1979 yılında kuruldu. Askerliğim sonrasında yayıncılıkta düşündüklerimi açıkladım,
bazı yeniliklerden söz ettim, aile sadece ders
kitaplarında kalmayı tercih etti, ben kendi firmamda düşündüklerimi yapmaya başladım.
Ülkemizdeki çocuk yayınlarında klasikler ve çeviri kitaplar vardı, özgün eser yoktu.

EROL ÜNAL KARABIYIK
Gülten Dayıoğlu, okul öncesi çocuklara yönelik
‘Ece ve Yüce’ isimli bir dizi hazırladı, resimledik.
Ruhsar Belen ile de benzeri bir çalışma yaptık.
Çocuk Gelişim Uzmanları ve yerli yazarlarla
birinci hamur kâğıda basılı, özel resimlenmiş
kitaplar dikkat çekti, büyük satışlara ulaştık.
Biz Ünite dergilerini de birinci hamur kâğıda
bastık, yıllar sonra girdiğim ilk ders kitabı, sanıyorum ikinci sınıf için ‘Hayat Bilgisi’ kitabını da
ben kendiliğimden birinci hamura basmıştım.
1984 yılında Tekışık Yayınları ile tamamen ayrıldık, Üner Yayıncılık olarak sektörde
yerimizi aldık.”
Hobileri Spor ve Müzik
Her genç kadar spor yapan, herkes kadar
müzikle ilgilenen Erol Ünal Karabıyık’ın bu iki
dalda da önemli işlerde imzası var, bestekârlığa kadar uzanan müzik öyküsü de şöyle:
“Müzik eğitimi falan almadım, yatkınlığım
var. Türk müziğinin önemli isimleri ile yakın
arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. Mustafa Erses, Selahattin Altınbaş, Saim Konakçı… Halk
müziğinde Mehmet Özbek, Abdurrahman Kızılay, Enver Demirbağ…
Sazlı sözlü sohbetlerimizden çok yararlandım, doğal olarak müzikle ilgim de farklı gelişti.
Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Gençliğime Doymadan’
ve Nadide Buluç’un ‘Sevgim İçin’ ile ‘Gülmek
Yaraşır Sana’ adlı şiirlerini besteledim, Mustafa
Erses de notaya aldı. Bu eserler TRT repertuarına girdi ve Ayşegül Durukan albümüne aldı.
Burada şunu da açıklayalım, müzik piyasasında
albüm çıkartmanın güçlükleri olduğunu bildiğimden, inandığım, Ayşegül Durukan, Nurullah
Akçayır gibi sanatçı arkadaşlarımın da albümlerini “Üner Yayıncılık” etiketiyle çıkarttık.
Bir de spor salonlarında seyircinin seslendirdiği ‘Voleybol Marşı’ vardı, sözleri benim,
bestesi de Umut Özbek’in. Biz bu marşı çok

119

Gazeteciler Cemiyeti

120
çalıyorduk, bizden sonra gelenler kaldırdı, beni
hatırlatıyor diye sanıyorum ama yerine de bir
şey koymadılar.”
Voleybolda Dünya Şampiyonluğu
Erol Ünal Karabıyık hiç beklemediği bir
anda girdiği ve yine hiç beklemediği bir anda
da ayrıldığı Voleybol Federasyonu Başkanlığı
dönemini de şöyle anlatıyor:
“Polis Koleji’nden başlayarak hep spor
yaptım, voleybol da vardı ama futbol ağırlıklıydı, çalışma hayatına geçince de spor, amatör
bir zevk olarak kaldı.
Sayın Ünal Erkan Ağabeyim ile farklı bir
dostluğumuz vardır. Benim amirim olmuştur
ama daha önemlisi ağabeyim, aile dostumdur.
Ünal Ağabey 1980’de Ankara Emniyet
Müdürü olduğunda ‘Dışarıda durmak yok’ diyerek beni ‘spor yöneticiliğine’ getirdi. 1990

yılında Emniyet Genel Müdürü olduğu zamanda merhum Taner Arda ile Polis Akademisi ve
Koleji Spor Kulübü’nü kurmamızı istedi. 1996
yılında kurduk, beni başkan yaptılar, kısa zamanda 18 dalda iki bine yakın sporcusu olan
bir kulüp olduk. Pek çok dalda birinci lige kadar
çıktık, örneğin erkek voleybol takımımız birinci
ligde oynuyordu.
Karabıyık Kürsüde
2005 yılı Aralık ayında Voleybol Federasyonu’nun kongresinde, kulüp başkanı olarak
delegeyim. Yönetim ile delegeler arasında sıkıntılı bir durum var, çeşitli iddialar ortaya atılıyor, sert tartışmalar oluyor, yönetim ibra edilemeyecek gibi. Ortalık karışık, çıkıp bir konuşma yapmak gereğini duydum. Kürsüye çıktım,
önce divan başkanından bir ara vererek ortamı
sakinleştirmesi, yönetimin de talepleri dikkate
alarak uzlaşmalarını öneren bir konuşma yaptım.
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Benim söylediklerim olmadı, Genel Kurul,
ibra etmediği için de yönetim düştü. Bu tatsız
olaydan delegenin aklında sadece benim uzlaşmadan yana konuşmam kalmış ki, bir anda
‘Başkan sen ol’ demeye başladılar.
Hiç tanımadığım, Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Mehmet Atalay, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin benimle görüştü. Ben iş adamı olduğumu zaten bir kulüp başkanlığını da
yürüttüğümü zamanımın olmadığını söyledim.
Mehmet Ali Şahin bana ‘Adaylık için birçok kişi
bizi devreye sokup desteğimizi isterken biz
sana öneriyoruz, sen kabul etmiyorsun’ dedi.
Bu kadar ısrara dayanamadım 2006 yılı Şubat
ayındaki Genel Kurul’da aday oldum. Başkanlık
öyle kolay da gelmedi, eski başkanla birlikte iki
kişi daha adaydı, çetin bir seçim dönemi geçirdik, delege çoğunluğu bende oldu, seçildim.
Hayatımda bir şeye evet dedikten sonra
kendimi mahvedercesine çalışırım. İşi, eşim

Işıl, oğullarım Üner ve Evren üstlendi. Ben işi
unuttum, yedi yılda iş yerime en fazla beş defa
uğramışımdır, eve de ancak geç saatlerde gidebildim.”
Biz Örnek Olduk
Erol Ünal Karabıyık, Voleybol Federasyonu Başkanlığı döneminde yapılan modern tesisler ile örnek olduklarını söylüyor. Karabıyık,
“Eskiden yurt dışına gidince, biz fotoğraflar çekerdik, bu tesislerimizin fotoğrafını çeken İtalyan, Rus spor adamlarını gördüm, benim için en
büyük mutluluktur” diyerek şöyle konuşuyor,
“2006-20012 yılları arasında yürüttüğüm
Voleybol Federasyonu Başkanlığım da idari,
mali yapılanma, tesisleşme, eğitim, altyapı ve
sportif alanda reformlar yaptık. Yirmiye yakın uluslararası standartta tesis yaptık, kamp
amaçlı Voley Otel zinciri ve spor federasyonları açısından bir ilk olan Türkiye Voleybol Fede-
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rasyonu Spor Lisesi’ni kurduk.
Birçok ilki yaşadığımız bu proje
sonunda; Yıldız Bayan Voleybol
Takımı Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Yıldız Erkek Voleybol
Takımı Avrupa Olimpik Oyunları, Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonu oldular. Ülkemiz ilk defa,
2012 Londra Olimpiyatı’na takım gönderebildi.
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Bölge müdürlüğünden geçici görevle gelen birkaç memurla yürütülen Federasyon’da,
uzman, profesyonel onlarca
insan çalışır oldu. Federasyon
olarak, devletten rutin yardım
dışında bir şey görmedik, her
federasyona yapılan yardımı aldık, ama sponsorluğu çalıştırdık. Her hafta ikinci ve üçüncü
lig maçlarımızı televizyondan naklen yayınlattık -ki bu liglerden televizyon yayını futbolda
bile yok- bu yayınlar gençlerde voleybol sevgisini artırdı, bu ilgi de bize dünyada başarı kapılarını açtı.
Bütün bu işleri yaptık, 20 milyon liraya yakın bir değerle de başkanlığı bıraktım.
Benim her zaman dik durduğum bilinir, Bakan’la anlaşamadık, gergin bir ortamda genel
kurula gittik, 116 delege beni aday gösterdi
fakat sandıktan 116 oy çıkmadı! Yedi yıl sonra
işimin başına döndüm, yılın sporcusu ödüllerimi de raflara dizdim.”

Erol Ünal Karabıyık’ın sporda tarafsızlık tarifi de şöyle:
“Fenerbahçeliler beni Galatasaraylı
olarak anlatır ama ben
Beşiktaşlıyım, hem de
ailecek Beşiktaşlıyız…
Bunu da hiç gizlemedim, iş yerimizde, evimizde siyah-beyaz renkler ve kartal görüntülerimiz vardır. Başkanlığım döneminde Beşiktaş
Erkek Voleybol Takımı, küme düştü. Kurucusu
ve yıllarca başkanlığını yaptığım Polis Akademisi ve Koleji Spor Kulübü takımı da küme
düştü, ikisi de bir yıl çıkamadı, tarafsızlık bu,
kendinden emin olacaksın.”

ERTÜRK YÖNDEM

BU SÖYLEŞİ 2015 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

ERTÜRK YÖNDEM

“SORUNU GETİR
EKRANA YAY,
SONRA UNUT,
BANA GÖRE İŞ
DEĞİL”

S

oyadı kanunu ile Erzurum- Aşkale- Pırnakaban
köyüne gelen görevli, kimsenin fikrini almadan ‘Y’
harfi ile başlayan soyadları dağıtır ve bunları da
nüfus kütüklerine kaydeder. Bu dağıtım ile Yöndem soyadını alan aileden Yemen Bey, Ilıca Öğretmen
Okulu’nu bitirir, köyüne öğretmen olarak döner ve akrabalarından Kıymet Hanım’la da yaşamını birleştirir. Bu evlilikten üçüncü çocuk olarak Ertürk Yöndem de 29 Ekim
1944 günü baba ocağında dünyaya gelir. Babasının daha
sonra Ankara’ya atanması ile ilkokulu her yılı ayrı okullar
da olmak üzere tamamlayan Yöndem, Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden de mezun olur.
Ertürk Yöndem’in çocukluğundan beri hedeflediği
meslekler vardır. Birincisi Harp Okulu, lisede edebiyat
bölümü olduğundan bunu kaybeder, hukuk fakültesini
kazanamayınca ikinci hedefi de biter, üçüncü hayali olan
sinema üzerinde yoğunlaşır. Yöndem anlatıyor:
Tiyatro Eğitimi

İlkokulu beş ayrı okulda okudu,
sinemaya ilgi duydu, tiyatro eğitimi
aldı, TRT’ye kameraman olarak girdi,
programcı olarak emekli oldu. Kıbrıs
Barış Harekâtı’na katıldı, ‘Gazi’ unvanı
aldı, ekrana taşıdığı konuların takipçisi
olarak isim yapan Ertürk Yöndem ile
anılarını tazeledik.

“Üniversite sınavlarında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Kürsüsü’nü kazandım. Ailem tiyatro kültürüne
pek sahip değildi. Hatta bizim oralarda, ‘tiyatora’ denilir
ve pek sempati ile de bakılmazdı. Babam, madem kazandın git dedi ve ben 1964 yılında okula kaydoldum. Birçok
kıymetli hocam oldu, önce Avusturyalı Max Maynike ile
Özdemir Nutku, Sevda Şener ve Metin And gibi profesörlerimizden çok şeyler öğrendik. Şimdi Profesör olan Nur-
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han Karadağ ve ünlü sanatçı Köksal Engür ile
birlikte öğrenciydik.
Okulda oyunlar sahneye koyardık, Plavtos’un ‘Palavracı Asker’inde, Güngör Dilmen’in
‘Midas’ın Kulakları’nın da sahneye çıktım. Okul
olarak Fransa’nın Nansi kentinde yapılan ‘Üniversiteler Arası Oyun Yarışmasına’ katıldık ve
derece aldık.
Bende sinemaya karşı büyük bir ilgi vardı,
çok film izlerdim, bunun için de yazlık sinemalarda gişe memurluğu da yapardım. Her gün
okula gidiyorum ve bir taraftan da kendimi
sorguluyorum ‘Ben ne olacağım?’ diye. Sinema
ve tiyatro arasındaki sanat anlayışını çözmeye
çalışıyordum. Sahne bana göre değildi, Yazarlık
uzun vade benim bekleyecek maddi ve manevi
gücüm yok, ben yönetmenliği hedef aldım.”

Sinema Denemeleri
Son sınıfta mezuniyet tezi olarak “İsyancılar” adlı eserini incelediği Recep Bilginer ile
yaptığı söyleşi onu sinemayla tanıştırır. Bir sezon çalıştığı Yeşilçam da “Dokuz Dağın Efesi”
ve “Aragon’un Fedaileri” adlı film setlerinde
görev alır, Atıf Yılmaz ve Memduh Ün gibi ustaları tanır. Sektördeki çıkar savaşları onu sinemadan uzaklaştırır ve Ankara’ya döner. Bir
yıl mezun olduğu Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde,
yedek öğretmen olarak fizik dersine girer ve
vatani göreve gider.
Polatlı Top ve Füze Okulu’ndaki yedek subay eğitimi sonrasında, 1970 yılı 30 Ağustos
Bayram tatilinden yararlanarak köylüsü Reyhan Hanım ile yaşamını birleştiren Ertürk Yöndem, eşini de alarak kıta hizmeti için Kars’ın
Göle ilçesine gider. 18 aylık görevini tamamlar
ve Ankara’ya dönüş için trene binerler.

ERTÜRK YÖNDEM
TRT’ye Eleman Alınacaktır!
Gelecek arayışı içinde olan Yöndem, yaşamını değiştiren olayı şöyle anlatıyor:
“O günlerde, özellikle doğu bölgesi seyahatlerinin tek aracı tren, Kars’tan bindik kuşetliye, geliyoruz. Bende ufak bir transistörlü
radyo var, gece son ajansı dinliyorum, o zaman
‘Ajans’ denilirdi TRT haberlerine. Haberin sonunda, televizyona birçok dalda eleman alınacağı üzerine bir de duyuru yayınlandı. Duyuruda, adaylarda aranılan özellikler arasında
sayılan çeşitli eğitim kurumlar içinde, ‘Tiyatro
Kürsüsü’ mezuniyetini duyunca, bende sönmekte olan umut ışığı canlandı, hayatımın en
güzel günlerinden birisiydi. Başvuru da ertesi
gün saat 18.00’e kadar…
Biz gece yarısı Ankara’ya, geldik, sabah
erkenden kalktım, istenilen belgeleri topladım
ve kurumun Kızılay’daki binasına gittim, başvurumu yaptım ve hemen de sınava girdim. Başvuranları gruplar halinde sınava almışlar, son
gün olduğundan komisyon da orada beklemiş,
hemen sınava girdim, sorduklarını bildim ve
başvuru için geldiğim binadan 1971 yılı Ekim
ayında, stajyer kamera asistanı olarak çıktım.
Birçok dalda eleman alınacaktı, ben kamerayı seçtim. Çünkü sanatın temelinde görsellik
yatar, Yeşilçam’da da yönetmenin kamerayı iyi
bilmesi gerektiğini öğrenmiştim, hedefimde
ilerliyordum. Sonat Konar, Osman Aslan, Vedat
Güresi, Yalçın Gökçebağ şu anda hatırladığım
dönem arkadaşlarımla birlikte eğitimlere başladık. Stajyer kamera asistanı olarak hem göreve gidiyorduk hem de ders alıyorduk. Usta
kameramanların ekibini oluşturuyorduk, benim
ustam Ziya Uçkan’dı, ondan çok şey öğrendim.
16 Milimetre Perfore film çekiyoruz, seyyar
‘karanlık oda’ diyebileceğimiz bir düzende hazırlanmış özel siyah torba içinde kasetlere film

takıp çıkartabiliyoruz. Çekim sistemimizde ışık
düzeni yok, objektife diyafram ayarını sen yapıyorsun falan.”
Programa Yöneliyor
Asistan kameramanlar bir havuzda toplanmıştır ve her tür göreve gitmektedirler. Güzellik yarışmasından, Akdeniz Oyunları’na, yangın
veya sel felaketinden, İstanbul Boğazı’ndaki
ünlü yalıların tanıtımına, Başbakan veya Cumhurbaşkanı’nı gezilerine kadar görev yaparlar.
İşlerin yoğunlaşması ve ihtisaslaşma gereği ile
de yeni bir düzenleme yapılır, Ertürk Yöndem
de Haber Dairesi’ne geçer. Yıllarca haberden
habere, ilden ile sırtında kamerası ile koşan
Yöndem’den ufak magazin haberleri de istenilir. Güncel konuları üç beş dakikaya sığdırarak
hazırladığı filmler ilgi ile izlenmektedir. Ertürk
Yöndem, programcılığa yönelmesini de şöyle
anlatıyor:
“Tiyatro bölümünde, insan öğrendik biz,
insanı insana insanla anlatan bir sanat dalında
yetiştim. Kısa magazin programlarım yayınlanıyordu, tabii benim de hedefim program yapmaktı, bana da imkân sunuluyordu, değerlendirdim. Bu ufak çalışmalarımda başarılı oldum
ki, 1973 yılında, ilk Toprak Reformu konusunda programı ben çektim. Urfa’nın Parapara
köyünde yapılan törene Başbakan Yardımcısı
Merhum Alparslan Türkeş katıldı, reformu başlattı ve ilk dağıtımı yaptı. Burada hazırladığım
program ilgi gördü, benim için de iyi bir moral
güç oldu. Haber Dairesi yöneticileri, ana haber
bülteninin sonuna ‘Olayların İçinden’ adı altında bir kuşak koymuştu, burada da çok yayınlarım oldu.”
Sıkıntılı Günler
Başarılı çalışmaları ile ünlenen, idealist bir
yayıncı olan Ertürk Yöndem, yaşadığı sorunları
da şöyle anlatıyor:
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“1982 yılında kurum içinde açılan sınavla
prodüktörlüğü kazandım, ‘Haberden Habere’
adlı programı hazırlamaya başladım. Sorunları
irdeleyen, çözümüne yönelik çareler arayan ve
en önemlisi, konuları takip eden bir yapı oluşturdum. Yayınlayıp unutmazdım, ekrana taşıdığımız konuları daha sonra gider durumuna
bakardım. TRT bir kamu kurumu, ben de memuruyum ama sorunu getir ekrana yay, sonra
unut, bana göre değil…
Programlarımın ilgi ile izlendiği günlerde
bana Bafa Gölü’nün devletleştirilmesi konusunda bir görev verildi. İstenileni hemen anladım ve -kovulmak da dâhil- her şeyi göze
alarak ‘Yapmam, yaparsam da doğruları anlatırım’ dedim. Yönetimin çeşitli kademeleri ile
çok tartıştık, çok görüşmeler yaptık girmedim,
o program da yapılamadı…
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Ailelerinden kopmuş veya kopartılmış,
‘Köprü Altı Çocukları’, sosyal bir yara olan alkol
bağımlılığını konu alan ‘Kronik İntihar’, önemli
sorunlardı, doğal olarak da ilgi gördü. Bununla
beraber ekonomiye de yer verdik, istenilen düzeye bir türlü çıkamayan taze meyve ihracatımız ve buradaki aksaklıkları konu alan program
ses getirdi, ilgililere önemli mesajlar ilettik ve
hatta ilk ödülümüzü de bu çalışmamızla Radyo
Televizyon Gazetecileri Derneği’nden aldık.
1984 yılındaki Şemdinli ve Eruh Baskınları
ile programa ‘terör’ konusunu da aldık ve burada da çözümü konusunda farklı örgütlerden
görüşlere de yer verdik. Program, 1988 yılında ‘Perde Arkası’ adını aldı ve emekli olduğum
2003 yılına kadar 456 bölüm ekrana geldi.”

Anılar
Ertürk Yöndem, Türk televizyon tarihinde ilk kez yaşanan “gizli çekim” yaptığı esaret
günlerini de şöyle anlatıyor:
“Birinci harekâtta gitmiştim Kıbrıs’a ikinci
de başka arkadaş gidecekti, işi varmış benden
rica etti ve kameraman arkadaşım Ziya Ergun
ile yola düştük. Mersin’den on gazeteci arkadaşımla birlikte deniz yoluyla adaya geçtik. Çatışma bölgesine gitmek istiyoruz, limanda duran
bir minibüsteki subaylardan rica ettik, kabul
ettiler yola çıktık. Ben daha önce geldiğim, harekâtın akışını izlediğim için biliyorum, yanlış
yöne gidiliyor, uyardım, tepki alınca sustum bir
iki dakika sonra da Rumların eline düştük. Bizi
öldüreceklerini düşündüğüm için burada bana
düşen görevi de ‘belge bırakmak’ olarak kabul
ettim ve gizli çekim yaptım. 50 Saniyelik bu
görüntüde, bizi yakalayanlar vardı, tutulduğumuz yer belli idi ve on Türk Gazeteci burada ve
bu şartlarda diye çok net anlatabiliyordu…
Belki bu büyük bir hataydı, yakalansam,
hepimizi kurşuna dizerlerdi, arkadaşlarımı da
tehlikeye attım ama bunu başardım. Bu televizyon tarihimizin ilk ‘gizli çekimidir’ ben de ilk
resmi Gazi Kameraman.
Akdeniz Oyunları’nda, Ziya Uçkan’a asistanlık yapıyorum, film çekiyoruz. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da açış konuşması yapacak,
biz, üç dört kaset hazırladık, değişim sırasında
konuşmayı kaçırmayalım diye. Sunay mikrofona geldi ve ‘Akdeniz Oyunları hayırlı osun’ dedi
ve indi, biz önce şaşırdık sonra da sevindik, iş
bitti çünkü…
Ertürk- Reyhan çiftinin Türker ve Sencer
isminde iki oğlu, Deniz Mert ve İpek Ada ile
Mira Su isminde üç torunları var.
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BU SÖYLEŞİ 2014 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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“HAYATIMIN
EN MUTLU
GÜNLERİNİ
GAZETECİLİK
YAPARAK
GEÇİRDİM”

İlkokul birinci sınıfta tercümanlık yaptı,
lisede belge aldığı yıl basın mesleği
ile tanıştı, “office boy” olarak girdiği
gazetede foto muhabiri, kısa süre
sonra da futbol karşılaşmalarının
aranılan fotoğrafçısı oldu, savaş
muhabirliği yaptı, Meteoroloji Genel
Müdürü oldu, Başbakanlık müşavirliği
yaptı, en mutlu günlerini gazetecilikte
yaşadığını söyleyen Faysal Geyik ile
anılarını tazeledik.

S

iirt’in ünlü battaniyesini icat eden Ali Bey, ürünlerini İstanbul’da satarken tanıdığı Balkan göçmenlerinden Abdullah Bey ile iyi bir dostluk kurar.
Yıllarca süren bu ticari ve insani ilişki, sonunda
çocukları Hıfzullah ile Şaziye’nin evliliğine kadar uzanır.
Çiftin ilk çocukları Faysal Geyik de 1945 yılında Siirt’te
dünyaya gelir. İlkokula, sınıf tercümanı olarak başlayan
Faysal Geyik, o günleri şöyle anlatıyor:
“Baba tarafım Arap kökenli, keçi kılından ünlü Siirt
battaniyesini icat eden benim dedem Ali Bey, aile dokumacı anlamına gelen Gazal’lar olarak biliniyor. Gazal aynı
zamanda ‘ceylan gözü’ de demek, soyadı kanunu çıkıca
‘Gazal’ı almak istemişler fakat ceylan dişi, erkeği olsu diyerek ‘Geyik’i almışlar. Sülale çok geniş ve hepsi de ticaretle uğraşıyor, aynı soyadı ile karışıklık olmasın diye de
‘Değer’ ve ‘Portakal’ı alan akrabalarımız da var.
Annemim babası Abdullah Bey de Atatürk ile birlikte
Selanik’ten gelmiş. Oradaki aile adı da Zito, Yunanca,’yaşa’ anlamına geliyor, onlarda Türkiye de ‘Yaşa’ soyadını
almışlar.
Ben ilkokula Siirt’te başladım. Sınıfta öğrenciler
Türkçe bilmiyor, öğretmen de Arapça bilmiyor. Her iki dili
bilen tek ben olduğum için, tercümanlık yapardım.”
Memuriyete geçen babasını atandığı Gaziantep’te
eğitimini sürdüren Faysal Geyik, Ankara’ya uzanan günleri de şöyle anlatıyor:
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Ankara Hergele Meydanı

128

“Gaziantep’te komşumuz ve sınıf arkadaşım şimdi gazetecilikten kopan sevgili Sermet
İpekçioğlu ama hiç geçinemiyoruz. Ben zayıf
bir çocuğum bana ‘Orantısız güç’ uyguluyor,
öğretmene söylüyorum, ‘Olmaz öyle şey’ diyor, çünkü amcasının kızı!
Babam işyerinde iktidarı eleştiren bir şeyler söylüyor, Hakkâri’ye sürülüyor, o da istifa
ederek 1958 yılında Ankara’ya daha önceden
yerleşen babasının yanına geliyor.
Dedem başkentte kabzımallık yapıyordu,
altında dükkânları olan kocaman bir evi vardı
Hergele Meydanı’nda, Gazi Lisesi ile Eynebey
Hamamı arasında, şimdi yol olan alanda. O zaman buraya Arap Mahallesi denilirdi, Siirtliler
burada otururdu, oraya yerleştik ve ben ilkokulu Anafartalar Caddesi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda okudum ardından da Gazi Lisesi’ne
kaydoldum.
O günlerden aklımda kalan, Hergele Meydanı’nın ünlü kabadayısı ‘Kör Bekir’, çok muhteşem birisi idi, Hacettepe’den de bir rakibi vardı

sık sık birbirlerine girerlerdi… Hacettepe’de
günümüzdeki hastane binaları yoktu, Vietnam
fotoğrafları gibi daracık sokaklar ve iç içe evler vardı. Yabancı birisinin yolu buralara düşse,
önce kadınlar döverdi adamı… Hastane yapılırken çok olaylar çıkarttı mahalleli kadınlar fakat
Doğramacı, doğrayıp geçti.”
Gazetecilik Başlıyor
Faysal Geyik lise ikinci sınıfta ‘belge’ alır,
bu, iki yılı üst üste başarısız olan öğrencinin
okuldan uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Bu duruma çok üzülen annesi amcasının
oğlundan yardım ister, işte Faysal Geyik’i basın
dünyasına tanıtan öyküsü:
“Annemin kuzeni Ekonomi Profesörü
Memduh Yaşa, o dönemde Erol Simavi’ye danışmanlık yapıyormuş, Ankara’da ve ailesini
ziyaret bize gelmiş. Annem de benim geleceğimden kuşkulu, ondan yardım istedi, o da
bana yarın Cüneyt Arcayürek’e git dedi.
Cüneyt Ağabey Hürriyet’in Ankara Temsilcisi, gittim. Kızılay’da Foto Apartmanı’nda,
yanında ilan işlerine bakan merhum Rafet
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Burgucu var, beni aynı binadaki başka birisine
yolladı.
Hürriyet grubu, Türkiye’de ilk ofset baskı
olan Yeni Gazete’yi çıkartıyor, temsilci de Emil
Galip Sandalcı, ona gittim. Olcay Göker ve Ajlan Akıncı muhabir, Mehmet Sürenkök de foto
muhabiri. Ben ‘office boy’luk yapıyorum, yıl
1964…”
Kamera İle Tanışma
Siyah beyaz olmasına karşın ülkemizdeki
ilk ofset baskı Yeni Gazete’de her işe koşturan
Faysal Geyik, Ankara’nın ünlü foto muhabiri
Mehmet Sürenkök’ün dikkatini çeker. Onu aranılan foto muhabirliğine götüren adımın öyküsü de şöyle:
“Her zaman rahmet ve şükranla andığım
Mehmet Ağabey, Türk Fotoğraf Ajansı’nın da
sahibi idi, büroya bir karanlık oda kurdu, ajansından bir de kamera getirirdi ve bana mesleği

öğretti, maçlara götürdü. ‘Yashica’ marka kutu
makinenin parası da maaşımdan taksitle kesildi.
Hürriyet bir de Foto Spor adlı gazete çıkartıyordu, muhabirliğini, Gümrük Bakanlığı’nda
çalışan Ercüment Kâhyaoğlu yapıyordu, Mehmet Ağabey de fotoğraflarını çekiyordu. O zaman birinci ligde üç beş başkent takımı vardı,
üç büyükler de, yanlarında İstanbul’dan takım
gazetecileri ile Ankara’ya gelirlerdi.
Bu maçlarda, tüm basın Ankara takımının kale arkasında toplanırdı, üç büyükler gol
yağdıracak ya… Mehmet Ağabey de ‘Sen öbür
kaleye git’ derdi. Şans burada hep bana güldü.
Bu maçlarda, başkent takımı yenilse bile üç
büyüklere attığı tek golün veya kaleye çekilen
güzel bir şut görüntüsü çok önemliydi ve sadece bende oluyordu. Buna uyandılar, yanıma gelenler oldu, hatta beni kenara itmeye bile başladılar, çelimsiz bir çocuğum. Bir gün Galatasa-
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ray maçında, onlar, en güzel
yerde, tam kalenin ortasında
ben en kenardayım. Kaleye bir
şut geldi, Turgay uçtu, onların
görüntüsünü bozdu, ağlara
ulaşan top ve yerdeki Turgay
görüntüsü sadece bende vardı. İsmini veremeyeceğim bir
büyüğümüzün, ‘Turgay, biz
çekemedik, bir daha uçsana’
deyince okkalı bir tokat yediğini gördüm…”
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Faysal Geyik artık aranılan bir foto muhabiridir, sınavını vererek tekrar okula
döner fakat hafta sonlarında
yine elinde kamerası ile 19
Mayıs Stadı’ndaki yerindedir.
Lise bittikten sonra kadrosu,
Hürriyet Haber Ajansı’na alınan ve İbrahim Hitay ile iyi
bir iki oluşturan Faysal Geyik,
gece eğitimi veren, Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi Hindoloji
bölümüne kayıt yaptırır, bir
yandan meslekte ustalaşırken, beş buçuk yılda da olsa
diplomasını alır.
Aranılan Foto Muhabiri
Transistörlü radyodan geliştirilen telsiz
alıcısı ile polisiye olaylara anında giden ikilinin
anıları da şöyle:
“Çok yetenekli bir gazeteci olan merhum
İbrahim Hitay ile çok başarıya imza attık. Bizi
emniyet mensupları da seviyordu ama önceliklerimiz vardı. Radyodan yapılmış bir telsiz alıcısı hep açık dururdu, ayrıca gazetenin imkânları
da boldu. O zaman polis aracı, bir iki tane üzeri
tenteli jeep idi, onun da benzin sorunu olurdu,

memurlar belediye otobüsü kullanmak zorunda kalırlardı çoğu kez. Biz, Ersan Taksi’den bir
telefonla araç alır, istediğimiz yere rahatça giderdik. Çoğu zaman onları da getirir götürürdük, iyi dostluklar da kurmuştuk.
12 Mart döneminde kaçırılan üç İngiliz’in
alıkonulduğu Aşağı Ayrancı’daki eve biz ekipten önce girdik, bunu gibi birçok örnek. Bu
arada ben magazin muhabirliği de yapıyorum.
Grubun, Kelebek ve Hafta Sonu adlı gazeteleri
için de Ankara’dan haber gidecek, en genç ve
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bekâr benim ‘haydi Faysal’. Aslında iyi de oluyordu, maaş kadar da pirim alıyorum, babamdan fazla kazanıyorum.”
Kükçü’yü Biz Kurtardık
Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilk gidenlerden ve
İran-Irak Savaşını da izleyen gazetecilerden
olan Faysal Geyik, Kızıldere olaylarını da şöyle
anlatıyor:
“Ali Utku ile birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi ilk giden gazeteyiz, çatışmayı baştan
sona görüntüledim. Sabah olmak üzere, içeriden ses kesildiği sırada, pencereden birisinin
atladığını ve saman yığınında saklandığını gördük. Ortalık aydınlanmaya başladığında, dünyanın her yerinden gazeteci ve gençlerin aileleri de gelmeye başladı. Cesetler çıkartıldı, bir
eksik. Ailesi de oğlunu arıyor, orada öğrendik
ki, samanlığa saklanan Ertuğrul Kürkçü. Onların yanına gittik, Ali Utku, ‘Üzülmeyin, oğlunuz
sağ, biz yerini biliyoruz ama söyleyemeyiz, siz
gazetecilerin yanına gelin ve oğlumuz yaşıyor

diye bağırın’ dedi. Onlar söyleneni yaptığı zaman biz de samanlığı işaret ettik. Böylece onlarca yerli yabancı gazetecinin önünde olduğu
için Kürkçü sağ olarak kurtuldu.”
Deniz Gezmiş’in ellerde dolaşan yakası
kürklü kabanlı fotoğrafının da kendisine ait
olduğunu açıklayan Faysal Geyik, “Şimdi sahibi çok ama o fotoğrafı İçişleri Bakanı Haldun
Menteşoğlu’nun makam odasına çektim, Gezmiş’in çok ağır sözleri olmuştu bakana” diyor.
Siyasi Günler
Hürriyet Gazetesi’nden sonra Güneş Gazetesi’ne geçen Faysal Geyik burada parlamento
muhabirliğine de başlar. 1984 yılında ülkedeki
yeni siyasi yapılanma sırasında Anavatan Partisi Basın Müşavirliğini üstlenen Faysal Geyik
daha sonra da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt’un Özel Kalem Müdürü olur.
1991 yılında girdiği milletvekilliği yarışını az
bir oyla kaybeden Faysal Geyik Meteoroloji
Genel Müdürlüğü dönemini de şöyle anlatıyor:
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“Kararnamem çıktığında, teknik bir kuruma gazetecinin getirilmesi konusunda çok tepki aldım ama yirmi beş yıl geçti, hâlâ eski çalışanların başarımdan söz etmeleri beni mutlu
ediyor. Yeri gelmişken yıllar sonra bir konuyu
da burada açıklamak isterim;
Bayram tatillerinin dokuz güne uzatılması
uygulaması yeni başlamıştı. Mart ayı sonu ve
Nisan ayı başına gelen bir kurban bayramı var,
herkes de hava durumunu merak ediyor, biz de
sürekli kötü hava raporu yayınlıyoruz. Bir gece
yarısı telefon çaldı, eşim açtı ve ‘Turgut Bey’
diyerek bana verdi. ‘Ne o, uyuyor musun?’ dedi,
Cumhurbaşkanı ama o uyumuyor tabii. Hal hatırdan sonra ‘Bayramda hava nasıl?’ dedi, kötü
olacağını söyledim, ‘Bayramda hava kötü olur
mu canım, güzel olur güzel’ dedi ve telefonu
kapattı.
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Antalya’da Sel
Ben mesajı aldım, ertesi gün basın toplantısı yaptım, tüm bürokratlar da yanımda, metin onların da önünde ama ben, bunu dışında,
güneşli sıcak bir hava rapor sunuyorum. Bü-

rokratlardan gelen kaş göz işaretleri de fayda
etmeyince, masa altında ayağıma basmalar
falan oluyor ama ben konuşmamı bitirdim, hiç
konuşmadım ve doğru odama çıktım ertesi gün
tatil.
Tatil başladı, herkes yolda, daha Afyon’da
kara tutulanlar, Antalya’da sele kapılanlar…
Bize hakarete varan tepkiler geliyor, il müdürlüklerimize baskın yapan tatilciler bile var ama
biz sessiziz… 23 Nisan Resepsiyonu’nda Turgut Bey’e yanaştım ve ‘Biz perişanız’ dedim,
cevabı ‘Sen piyasada dönen parayı biliyor musun? Hep tatilciler kazanacak değil ya biraz da
tamirciler kazansın’ olmuştu.”
Daha sonra iktidar değişikliği ile Başbakanlık Müşavirliği’ne atanan Faysal Geyik buradan da 2013 yılında emekli olur. ‘Hayatımın
en güzel günlerini gazetecilikte ve en mutlu
günlerimi de gazetecilik yaparak geçirdim’ diyen Faysal Geyik’in Elbi ve Ela adlı iki kızı, Ayşe
Mine, Ayşe Duru ve Doruk adında da üç torunu
var.

FETHİ AKKOÇ

BU SÖYLEŞİ, 2015 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

FETHİ AKKOÇ

“GAZETECİ NEYİ
YAZMAYACAĞINI,
POLİTİKACI
DA NEYİ
SÖYLEMECEĞİNİ
BİLİR”

Hiçbir ilgisi ve bilgisi olmadan girdiği
gazetecilik mesleğinde bir anda
yükselen, 12 Mart muhtırasını
önceden haberleştiren, bir televizyon
programı ile siyasette yakaladığı
şöhreti milletvekilliğine kadar taşıyan,
gazeteciliği tadında bırakma kararı
ile meslekten kopan Fethi Akkoç ile
geçmişe uzandık…

S

elanik’in Levrekok kasabasından ayrı zamanlarda
göç eden iki ailenin yolları daha sonra anavatanda kesişir. Aynı kültürden evlenmenin eşler arasında kaynaşmayı kolaylaştıracağı düşüncesi ile
seferberlikte göç eden ailelerden; Bursa’ya yerleşen Debbağ (deri işiyle uğraşan) Hüseyin Efendi, ilk mübadele
ile gelerek Manisa’ya yerleşen aileden Sadberg Hanım ile
evlenir.
Bu evlilikten doğan altıncı çocuklarına “Korkut” adı verilir. Oysa o gün dünya tarihinde yeni bir sayfa açılmış,
Almanya teslim olmuş, insanlık savaştan kurtulmuştur.
Çiftin aile dostu Avukat Ali Rıza Bey’in isteği ile bebeğin adı Fethi olarak değiştirilir. Bugün Kültür Park içinde
kalan çiftlik evinde 22 Eylül 1945 günü dünyaya gelen
Fethi Akkoç ilk, orta ve lise eğitimini Bursada tamamlar.
Yaz tatillerinde çeşitli mesleklerde çıraklık yapan Akkoç
çocukluğunu şöyle anlatıyor:
“O zamanlar erkek çocuklar, yeri belli olsun diye okul
tatillerinde mutlaka bir esnafın yanına verilirdi. Burada
hem çocuk bir şeyler öğrenir, sosyal ve iş çevresine girer
hem ilgisini çeken işe yönelir hem de haylaz olmazdı! Ben
de manavdan kırtasiyeciye, manifaturacıdan babamın yanına tabaklığa kadar çok işlerde çalıştım. Bu dönemde öğrendiğim insani ilişki kurmanın yararlarını da gazetecilik
mesleğinde çok gördüm.”
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Gazetecilik Başlıyor
Geleceğe yönelik düşüncesi mühendislik
olan Fethi Akkoç, üniversite için ablasının yanına, Ankara’ya gelir. Okul arayışları sürerken,
Merkez Bankası’nda çalışan ablası bir tanıdığı
aracılığı ile Zafer Gazetesi’nde iş bulur. O güne
kadar hiç ilgilenmediği bir alanda çalışmak üzere işe gidişini şöyle anlatıyor Fethi Akkoç:
“Hiç unutmam, 12 Haziran 1962 Perşembe… Gittim, birisi yolcu ediliyor, sonradan
öğrendim ki, Yazı İşleri Müdürü Turgay Üçöz
mahkûm olmuş, Kızılcahamam Cezaevi’ne
uğurlanıyor… Ergun Kaftancı onun yerine geçti, kadroda Güray Soysal da var. Bana bir görev
verildi. Ankaragücü Lokali’nde, Askeri İşyerleri Sendikası’nın kongresine gideceğim. ‘Orada
basın yazılı bir masa vardır, otur, söylenenleri
not tut ve saat beşte de gel’ dediler. Gittim,
masaya oturdum, Milliyet’ten Nilüfer Yalçın,

Tercüman’dan İlhami Şükrü Polatay, Öncü’den
Atıf Cengiz ve onun da ilk görevi olan Anadolu
Ajansı’ndan Kemal Bircan.
Ben not tutuyorum, öğle arası oldu, herkes gitti ben yerimden kalkmadım. Bir anda
kavga çıktı ve Yeni Türkiye Partisi Erzurum
Milletvekili Reşit Pasinler’in kafasına sandalye
vuruldu, hastaneye kaldırıldı.
Salonda çok az insan var, bana geldiler ve
‘Bunu yazmayacaksın’ dediler, ‘Peki’ dedim. Gazeteciler geldi, ‘Bir şey oldu mu?’ dediler, ‘Hayır’ dedim. Saat beş oldu, gazeteye döndüm,
şefe olayı anlattım, ‘İki sayfada özetle’ dedi.
Daktilo falan bilmiyorum, el yazısı ile üç buçuk sayfa yazdım, götürdüm. Okumadan yırttı
ve ‘Ben sana iki sayfa dedim, git yeniden yaz’
dedi, ağlamaklıyım… Bu sefer üçe yakın oldu,
aldı baktı, yırtsa çıkıp gideceğim. Olayı tekrar
sordu, ‘Başka gazeteci var mıydı?’ dedi ve bana
haber yazmayı öğreterek yeniden yazdırdı.

FETHİ AKKOÇ
Dakikada Bir Gol
Ertesi gün gazetenin birinci sayfasının en
üstünde haberi ve adımı görünce ben havalara
uçtum. İlk günüm, ilk atlatma haberim, ilk imzam ve ilk manşetim aynı anda oldu, yani dakika bir gol bir...”
Fethi Akkoç’un yolu artık bellidir, gazeteci olacaktır ve işine sarılır. Bir hafta sonra
“Masraflarınızı yazın” derler, dolmuş paraları
toplanıp haftalık ödeme yapılacaktır. Akkoç
da liste yapmaktadır ki, kısa boylu, gözlüklü
birisi yanına yaklaşır, beş lira ve küsuratı olan
listeyi elinden alarak, “Havaalanı gidiş geliş on
lira” diye bir ekleme yapan kişi Genel Yayın Yönetmeni Vedat Refiioğlu’dur, on lira da ilk ikramiyesi olarak cebine giren para… Birkaç gün
sonra Ankara Ticaret Odası’nda bir toplantıya
giden Fethi Akkoç, burada yaşadığı ilk transferi de şöyle anlatıyor,
Transfer Başlıyor
“Artık isimleri öğrenmeye başlamışım, burada Erdoğan Gürgen ile tanıştım, Ankara’nın
önemli gazetecilerinden olduğunu biliyorum
ama Bursalı olduğunu bilmiyordum, yeğeni
arkadaşım çıktı, ‘Gel Hür Vatan’da çalış’ dedi.
Orada da kadro yok ama masraf listesinin 250
liraya çıkması söz konusu.
Temmuz ayında gittim, o gün Ankara
Temsilcisi İlhami Soysal, Genel Yayın Müdürü
olarak İstanbul’a gidiyor, Bedii Güray temsilci.
Kadroda; Erdoğan Gürgen, Yavuz Soysal, daha
sonra reklâmcılığa geçen Şahin Tekgündüz,
İnci Tuğsavul ve Nejat isimli foto muhabiri ile
çalışıyoruz, ben bakan gezilerine falan gidiyorum artık.
Hür Vatan’ın sahibi Ahmet Emin Yalman
yılsonunda gazetenin adını Hareket’e çevirdi,
hiçbir hareket olmadı ve kısa süre sonra da kapattı.”

Fethi Akkoç, 1963 yılı Şubat ayında, Yeni
Sabah Gazetesi’ne geçer. Kamuran Özbir temsilci, Güneş Tecelli, Savaş Kıratlı, Kenan Kurt
da muhabirlerden bazılarıdır. 45 bin satışı olan,
hiçbir mali sorun yaşanmayan güvenilir gazete
Yeni Sabah, Mart ayında kapanır. Sahibi Safa
Kılıçlıoğlu hiçbir zaman öğrenilemeyen bir nedenle gazeteyi kapatır, basından çekilir, çiçekçilik yapmaya başlar ve ilk kesme çiçek ihracatçımız olur. Fethi Akkoç Ekim ayında yeniden
Zafer Gazetesi’nde, Başbakanlık ve parlamento muhabiri olarak işe başlar. Meslekte iki yılı
dolmuş, ismini duyurmuş bir gazetecidir ve ilk
ödüle yaklaşmaktadır.
İlk Ödül
“Gece Meclis’te bütçe görüşmelerini izlediğimden, öğleden sonra gazeteye gidiyorum.
Birkaç kişi bekliyor, Yazı İşleri Müdürü İzzet Aygün ‘Arkadaşları bir dinle’ dedi. Bugün Altındağ
Belediyesi’nin olduğu yerde o tarihlerde Esen
Park isminde bir gazino vardı. Bunun arkasında
bir ceset bulunmuş ve kayıtlara, ‘İçkiden çatlayarak öldü’ şeklinde geçmiş. Gelen arkadaşları,
böyle bir şey olamayacağını, garsonların döverek öldürdüğünü, raporların da hile ile alındığını iddia ediyorlar. Onlara inandım ve hayatımda ilk defa morga girdim, olayın üstüne gittim,
günlerce yayından sonra dosya yeniden açıldı,
değişen savcı ve yargıç ile cinayet olduğu belirlendi. Bu çalışmam ile 1964 yılında Ankara
Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Yılın Gazetecisi’ ödülünü aldım.”
1965 yılında, Uzan Ailesi’nin Yeni İstanbul
gazetesine transfer olan Fethi Akkoç o dönemi
de şöyle anlatıyor:
“1 Nisan günü Yeni İstanbul gazetesine
geçtim, Metin Yalman, Aydın Doğan, Nurettin
Menekşe, İstiklal Yaradılış var, foto muhabirimiz de Engin Cenkçi... Gazete 150 bin satıyor
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ve önemli işler yapıyor. İlk defa ‘Türkiye Masonluğu’ dosyasını açtı, Demirel’in de mason
olduğunu ortaya attı. 1972 yılında gazeteyi
ufaltmaya başladılar ve yıl sonunda büroyu
aniden kapattılar. Ben de Tercüman Gazetesi’ne geçtim. Bu dönemde Gazeteciler Cemiyeti’nin bursu ile Almanya’da dil okuluna gittim.
Erdoğan Tamer ile süremiz uzadı altı ay kaldık.”
Dolu dolu Mart
Ülke tarihinde önemli evrelerden birisi
olan 12 Mart 1971 Muhtıra döneminde Fethi
Akkoç’un anıları şöyle:
“Yeni İstanbul Gazetesi’ndeyim, temsilci
Teoman Erel askerliğini Kızılcahamam’da yapıyor, hafta içinde istihbaratı ben yürütüyorum,
yazı işleri müdürü de Doğan Koloğlu. ‘Şef’ diye
hitap ederdi, 1970 yılının Ekim ayı, muhtıraya
beş aydan fazla var, haber konuşuyoruz bana
‘Şef, Nihat Erim’i ara, Başbakan oluyormuşsunuz, hayırlı olsun, tebrik ederim de’ dedi. ‘Doğan Bey, bu nasıl bir soru?’ falan dedim kapat-

tık. Ertesi gün yineledi, ‘Ben bunu soramam’
diyorum, o, ‘Sor’ diye ısrar ediyor. O zaman da
telefonlar dinleniyordu, ‘Nereden duydunuz?’
diyorum, ‘Aylık toplantıya geldiğinde konuşuruz’ diyor. Günlerden Cuma olmalı ki, Erel hafta
sonu tatili için Ankara’ya gelmiş, bu konuşmanın belki de beşincisine tanık, bana, ‘Tamam
de’ diyor, ben de, ‘Tamam, sizin adınıza sorarım’ dedim.
Nihat Erim’i evinden aradım, telefonu eşi,
‘Buyrun ben Kamile’ diye açtı, beyefendiyi istedim geldi, ‘Başbakan oluyormuşsunuz’…dedim
ve ekledim, müdürümüz Doğan Koloğlu’nun
sorusudur diye. ‘Nereden çıktı Fethi Bey?’ dedi,
kısa bir sohbetten sonra kapattık.
Koloğlu daha sonra bu haberi, görev süresi biten ABD’nin İstanbul Başkonsolosu’ndan
bir sohbet sırasında aldığını söyledi! Gerçekten
de beş ay sonra Erim Başbakan oldu.
Demirel’in şoförlüğünü de yapan bir emniyet müfettişi vardı, Ercüment. Erim’de tüm ko-
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ruma kadrosu değişti, Ercüment müdür olarak
kaldı. Erim başbakan olarak TBMM’ye ilk gelişinde, şeref kapısında bekleyen gazeteciler
arasında ben de varım. Ercüment yanıma geldi,
‘Nihat Bey, o telefon konuşmasını unutmanızı rica ediyor’ dedi, ben de, ‘Unuttum bile ama
hükümetin ilk açıklaması bana olacak’ dedim,
daha açıklanmadan tüm program yazılı olarak
elimdeydi.”
Askeri Haber Kaynağı
Bu günlerde, geçici bir süre eşi ve çocuğu
ile kayınpederinin evinde kalan Fethi Akkoç,
komşuları albayı da şöyle anlatıyor:
“İyi bir komşuluk ilişkimiz var, çocuklar
yaşıt falan, biz de anlaşıyoruz. Yiyip içiyoruz
birlikte, belli bir saatten sonra o anlatıyor, ben
can kulağıyla dinliyorum, bazen de tuvalete gidip not tutuyorum, birkaç gün sonra da yazıyorum, o anlamıyor.
9 Mart günü, iki bin yönetici subayın toplanacağını öğrendim, ‘Bugün toplanacaklar’ diye
gazeteye zorla tek sütun bir haber sokturdum.
Herkes merakta, ben daha çok, ya olmazsa?
Gazetenin Meclis kavşağına bakan penceresinde bekliyorum... Saat ikiye doğru trafik karıştı,
askeri otobüsler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na doğru dönmeye başladı, rahatladım.

Ardından gelen Cummhurbaşkanlığı seçimi döneminde de Koruma Müdürü Ercüment,
Fethi Akkoç’a bir daha gelecek ve Erim’in, “Fethi Bey’in bana bir haberi var mı?” diye sorduğunu iletecektir…
Siyasete Yaklaşım
Fethi Akkoç, 1975 yılında siyaseti kafasına sokan televizyon programının öyküsünü de
şöyle anlatıyor:
“Mehmet Barlas TRT Haber Dairesi Başkanı ve televizyonda canlı yayınlanan “Açık
Oturum” programını yapıyor. Cumhuriyet’ten
Uğur Mumcu, Milliyet’ten Orhan Duru, kıdemli gazeteci olarak Şemsi Kuseyri ve sağ basın
olarak Son Havadis Gazetesi’nden de ben...
12 Mart’a çanak tutanların onun içinde boğulduğunu, Amerikan uşaklığı ile itham edilen
Adalet Partisi’nin birçok ağır sanayi hamlesini
Ruslarla yaptığını, bunlara da para yerine ihracatında zorluk yaşanan fındık, kuru üzüm, incir gibi mallarla takas şeklinde gerçekleştiğini
isim ve rakam vererek anlattım. Bunları anlatınca ‘kimin kullanıldığı’ ortaya çıktı, Barlas da,
‘Gecenin yıldızı sendin’ diyerek beni ilk yüreklendirendi.

Meclis’e gittim, İş adamı Hamdun Yazır ile
karşılaştım, ‘Ağaya geldik’ dedi, yani Demirel…
Ona, ‘Hükümet hemen istifa etsin, asker el koyacak’ diye bir not yazdım, bunu verin dedim.”

Ertesi gün Meclis’te bakanlar, milletvekilleri ve meslektaşlarım kutladı, ardından da
Bursa’dan çok telefon aldım. Bu heyecan ile
1977 seçimlerine katıldım, 46 oyla kaybettim.
Demirel bana, ‘Senin elinden tutsak kazanacak
hale gelmişsin’ demişti.

12 Mart Cuma günü, muhtıra radyonun
13.00 haberlerinde okunur, Demirel, Başbakanlığı Nihat Erim’e bırakarak Güniz Sokak’a
döner. 15 Mart günü Demirel’i evinde ziyaret
eden Akkoç bu işi Amerika’nın yaptırdığını söyler, Demirel, “Olamaz kardeşim” dese de daha
sonraki karşılaşmalarında, “Kardeşim haklıymışsın” deyecektir…

Seçim yenilgisinden sonra Akkoç, Şaban
Karataş döneminde TRT Genel Müdür Danışmanı olur ve bu dönemde bazı televizyon programlarına imza atar. Daha sonra siyasete etkisi
olmaması için Tercüman Gazetesi Avrupa Baskıları sorumlusu olur. Burada, işçi kurultayları
düzenler, bedelli askerliği, çifte tabiiyet, çifte
emeklilik konularını ilk ortaya atan gazetecidir,
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hem önemli sorunların çözülmesi hem de gazetenin tiraj almasını sağlar. 1990 yılında, aile
içi çekişmeler nedeniyle Tercüman Gazetesi’nden ayrılarak, 1991 seçimine kadar, Hollanda
N.O.S. TV Türkiye temsilciliğini yapar ama her
fırsatta da Bursa’ya gider.
Meclis’e Doğru
Fethi Akkoç, seçim dönemlerinde yanında
çok bulunduğu Süleyman Demirel’in adaylara
“çok memnun oldum, partimiz sizinle güçlenir”
gibi sözlerinin olumsuz yaklaşımdan olduğunu, sevdiği, istediği kişilere de “iyi düşün, bu
iş zordur, düzenini bozma” şeklinde bir uyarıda bulunduğunu söylüyor. 1977 seçimlerinde,
Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Gölhan’ı
adaylık kararından döndürdüğüne tanık oldum
diyen Akkoç, Demirel ile ikili görüşmesini de
şöyle anlatıyor:
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“Seçim bölgemi gezdim, durum değerlendirmesi yaptım ve meclisteki makamına, özel
kalem müdürü Kara Kemal’e, ‘Ağabey beş dakika içeriye kimseyi alma’ diyerek girdim. Ben,
‘Adaylığımı koydum’ dediğim zaman, sinirlendi,
kızardı, koltuğunda dikleşti, gerdan kırarak,
‘Niye bana sormadın? Bedbin olursun’ dedi,
‘Bedbin olmayacağım efendim, şimdi elimden
değil parmağımdan tutsanız kazanırım’ diyerek
dışarı çıktım. Hemen sözlüğü açıp baktım, ‘bedbin’ için bir sayfa yazı var, ‘beklediğini bulamamak, kırılmak’… Rahatladım, benim üzülmemi
istemiyor…”
1991 seçiminde Bursa Milletvekili olarak,
meclise giren Fethi Akkoç çeşitli komisyonlarda başkanlık ve üyelik yapar, Milletvekiliği
döneminde, öncesindeki emekli maaşını almaz
ve Kaş’ta inşaatı tamamlanan otelini de parlamenterliği bitene kadar hizmete sokmaz.
Cenkçi İle Tanışma
Fethi Akkoç, unutulmaz Başkanımız Beyhan Cenkçi ile tanışmasını da şöyle anlatıyor:

“Yeni İstanbul Gazetesi, Ulus Matbaası’nda basılırdı, gece nöbetlerimiz çakıştığında hep
ondan yardım isterdim, sayfa düzenlemesini iyi
bilirdi, tanışma böyle oldu, 1968 yılında Cemiyet’e üye oldum. Büyük ses getiren, dünyaca
ünlü yıldızların konuk olduğu basın balolarında
onun yönetiminde çalıştık.
1988 yılındaki kongrede aday olmayacağını açıkladığı zaman ben bir konuşma yaptım
ve ‘Demokrasilerde bazen göreve talip olunmadan da getirilir’ dedim ve onun yeniden seçilmesini ‘kongre iradesi’ ile sağladım, ayrıca
bu seçimde ben de liste dışından aday olarak
yönetime giren ilk üye oldum.”
Fethi Akkoç, Cenkçi’nin her üyeyi “milyoner” yapma hayali olduğunu hatırlatarak,
“1972 yılında yolu, suyu, elektriği olmayan,
ancak denizden ulaşılabilinen Kaş, Çukurbağ
Yarımadası’nda büyük bir alanı sahibinden satın aldı, o zaman Ege ve Akdeniz’de ‘müstakil
imar planı’ olan tek alandı. Ankara’daki kooperatif evini sattı ve oraya ilk evi o yaptı, ikinci
inşaat da benimkiydi. Arkadaşlarımız o haklarını satarak veya yazlık yaparak değerlendirdi,
Beyhan Başkan’ın ‘milyoner’ hayali de bence
gerçek oldu” diyor.
Başkent Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Fethi Akkoç evli ve Aslı Gaye adında bir
kızı, Alp ve Oğuz adında da iki torunu var. Akkoç, basın sektörünün büyük sermaye kuruluşlarının eline geçmesi nedeniyle gazeteciliği tadında bıraktığını söylüyor ve ekliyor, “Gazeteci
neyi yazmayacağını bilen insan, politikacı da
neleri söylemeyeceğini bilen kişidir.”
Fethi Akkoç, genç gazeteciler için, “Bize
meslekteki ilk günlerde, ‘Sen soru sorma, yanındaki ağabeylerine söyle, onlar sorar’ denildiği için hep arkada durur, not tutardık sizler
çok şanslısınız” diyor.

FİKRET OTYAM

BU SÖYLEŞİ, 9 AĞUTOS 2015 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ FİKRET OTYAM İLE
2010 YILINDA ANTALYA ATATÜRK
DEVLET HASTANESİ DİYALİZ
ÜNİTESİNDE YAPILMIŞTIR.

FİKRET OTYAM

“ RESİM
YAPAMADIĞIMDA
HINCIMI
FOTOĞRAFTAN
ALDIM”

Çocukluğu eczacı kalfası olarak
geçti, damardan iğne yapmayı
bile öğrendi, ortaokul yıllarında
resim yapıyor ve gazetelere yazı
gönderiyordu, akademiye öğrenci
olduğunda profesyonel gazeteciliğe
de başladı. Gezi röportajları ile tanındı,
gazetecilikte resme zaman ayıramadı
ama fotoğrafları ile bu açığı kapattı.
Meslekteki iç çekişmelerden bıktı
ve resim yapmak için köye yerleşti.
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde
diyalize bağlandığı bir gün yanındaydık
ve Fikret Otyam’dan anılarını dinledik.

M

ülazımevvel Eczacı Vasıf Bey, Yemen cephesinde ve Kurtuluş Savaşı’nda görev alır ve
Cumhuriyet’in ilanından sonra o zaman da il
olan Aksaray’ın tek eczanesini çalıştırmaktadır.
Naciye Hanım’la evliliğinden altı çocukları olur. Çocuklar
altı yaşına girdiklerinde, beyaz önlük dikilerek eczanede
kalfa olarak çalışmaları da aile geleneğidir. Üçüncü oğluna Fikret adını verir Eczacı Vasıf Bey, bir de Kaptanıderya
Hacı Vesim Paşa’ya sevgisinden göbek adını da “Vesim”
koyar. Nüfusa “Vezin” olarak kaydedilmesi, ileriki yıllarda
başına çok dert açacak olan Fikret Otyam, 1926 yılında
Aksaray’da doğar. Eczanede etiket kesmekle, eczane defteri yazmakla birlikte damardan iğne yapmayı bile öğrenir. 1933 yılında Aksaray’ın ilçeye dönüşmesinin de canlı
tanığıdır.
Ortaokulda Tasvir-i Efkâr Gazetesi’ne yazı göndermektedir ve cebinde “Aksaray Hususi Muhabiri “ yazılı
kartı bile vardır. Babasının arkadaşı Toprak Mahsulleri
Ofisi Müdürü’nün, “Ne gerek var?” demesi ile hedefi olan
Galatasaray Lisesi’ne gidemez. Ankara’ya ağabeyi, müzik
adamı Nedim Otyam’ın yanına gelir. Fikret Otyam’ın Başkentl’e tanışmasının öyküsü şöyle:
“Ağabeyim Nedim Otyam Ankara’da, 1942 yılında
onun yanına geldim. Müzik çalışmalarının yanı sıra, Radyoevi’nde Ayşe Abla ile Çocuk Kulübü kurmuşlardı, ben
de üye oldum. Cebeci’de oturuyoruz, Sıhhıye’deki Ata-
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türk Lisesi’ne kaydoldum, belediye otobüsüne
asılarak gidip geliyorum!
Ankara günlerimde en önemli olay, okulda Can Yücel ile tanışmam oldu. Babası Milli
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Evlerine falan
gidip geliyorum. Bir gün yine otobüse asılmış
giderken beni görmüştü Hasan Ali Bey…
Aksaray’a Dönüş
Okul ile müze gezmeye gittik bir gün. Orada bir olay oldu ve tarih öğretmenim benim
yaptığıma karar verdi. Çok ağrıma gitti, aracılar
koyduk, yapmadığımı anlatamadık bir türlü, bıraktım okumayı, Aksaray’a, eczaneye döndüm.
Bir sonraki yıl, Kayseri Lisesi’ne yatılı gittim,
savaş yılları, bitlenmişiz. Hastaneye götürdüler bizi, saçlarımızı kestiler. Beni burada bir
hemşehrimiz görmüş ve babama ‘Oğlun hastanede yatıyor’ demiş, Kayseri dönemi de bitti.
Aksaray Ortaokulu’nda çok değerli bir resim öğretmenimiz vardı. Çok yardımcı olmuştu,
kontraplak üzerine kutu yağlıboya ile resim
yapmayı öğretmişti bana.

Bir gün belediyenin önünde yabancı bir çocuk gördüm, yardım ettim. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenciymiş. Okul
hakkında bigileri topladım ve babama durumu
anlattığımda ‘Tabelacı mı olacaksın?’ dedi ama
ben İstanbul’a gittim. İbrahim Çallı’nın atölyesinde bir yıl ‘misafir öğrenci’ oldum, ikinci yıl
sınav vererek gerçek öğrenciliğe geçtim.
Çallı akademideki bütün hocaların hocası
ama bir de Bedri Rahmi Eyüboğlu var. Çallı’dan
izin alarak, şairliği, yazarlığı, ressamlığı ve üstüne üstlük türkü severliği ile bana çok yakın
bulduğum ‘can adam’ Bedri Rahmi Atölyesi’ne
geçtim, buradan da 1953 yılında mezun oldum.”
Öğrencilik döneminde ailesinden ayda
yirmi lira alan Fikret Otyam hem diğer hayallerini gerçekleştirmek hem de biraz daha fazla
kazanmak amacıyla gazetelerde iş arar. Bedri
Rahmi, Cumhuriyet Gazetesi’nde sanat yazıları
yazmaktadır, o da aynı çizgide yürümek istemektedir ama mesleğe “kan kokusu” ile başlar,
öyküsü şöyle:

FİKRET OTYAM
Kan Kokulu Sanat
“Ağabeyimin bir arkadaşı var, Selahattin
Ağabey, Son Saat Gazetesi’nin istihbarat şefi,
yanına gidip geliyorum. Gazetenin sahibi Cihat
Baban da bana, ‘Bırak bu işleri, git resmini yap’
diyor. Bir gün ben de gazetede iken bir olay
oldu. Polis adliye muhabirine patron bir iş için
‘Gitmeyeceksin’ diyor, o ‘Gideceğim’ diyor. Cihat Baban, ‘Git bir daha gelme’ dedi, bana da
döndü, ‘Sen polis adliye muhabirisin’ dedi. O
zaman ne sendika var ne yasa, işe giriş ve çıkış
böyle oluyordu, yıl 1950.
Sabah erkenden adliyeye gidiyorum, duruşma listelerini inceliyorum, polise gidip bülten alıyorum, onları gazeteye bırakıp saat dokuzda okuldaki yoklamaya katılıyorum, Akşam
gazetesi olduğu için, ders durumuna göre veya
öğle tatilinde gazeteye gelip yazıları tamamlıyorum. Bu iki buçuk yıl sürdü. Anılarını yazan
bir savcının kitabında bu çalışma tempom yer
alır.
Ali Karakurt diye bir arkadaşım ile askerlikten ayrılmış Doğan Tanyer var değişik gazetelerde aynı işi yapan, onlarla da paslaşıyoruz.
Gazeteci Mekki Sait milletvekili olunca
Tanyer’in askerlik konusunu inceledi ve rütbelerini geri aldı. Tanyer bu dönemde hukuğu bitirmişti, 27 Mayıs İhtilali’nde Menderes’i
ilk yargılayan askeri yargıç oldu. Daha sonra
avukatlık yaptı ve zulüm görmüşlerin haklarını
aradı.”
Mezuniyet ve Transfer
Akademi öğrenciliği döneminde gazeteci
olarak ismini duyuran Fikret Otyam, mezun olduktan sonra 1953 yılında Dünya Gazetesi’ne
transfer olur. Falih Rıfkı ve Bedii Faik’in gazetesinde yazı işleri müdürü Ali İhsan Göğüş’ün
yardımcısı olarak işe başlar. Oktay Akbal, Yaşar
Nabi Nayır, Orhan Kemal ile burada dostluk kurar.

Falih Rıfkı, “Kuzum Otyat” diye hitap ettiği
genç gazeteciyi o günlerde moda olan, gemi ile
Karadeniz gezisine göndermek istemektedir
fakat Otyam Doğu’ya, Güneydoğu’ya gitmeyi
kafasına koymuştur. Bedii Faik’in yine gezi konusu açıldığı bir gün, “Bırakın gitsin Falih Bey”
demesi düşleri gerçekleştirir.
Fikret Otyam’ın ilk gidişidir Güneydoğu’ya,
Fırat üzerindeki Birecik Köprüsü inşaa halindedir, sallarla karşıya geçerler ve ilk görüşünde
Urfa’ya aşık olur. Yaşar Kemal de Cumhuriyet
Gazetesi’nde aynı görev için gelmiştir yöreye. İki gazetede de aynı zamanda yazı dizileri
başlayınca Fikret Otyam’ın fotoğraf üstünlüğü
ilgiyi artırır. Otyam, “Benim üstünlüğüm fotoğrafta. Oyuncak gibi bir kutu makinem var, eskiden ‘ön arka net’ denilen bir sistem. Bu makine
hem röportajı kurtardı hem de adımı duyurdu”
diyor.
Otyam artık fotoğraf makinesi omzunda
Anadolu’yu dolaşmaktadır fakat askerlik gelir
çatar. Polatlı Topçu Okulu’ndan 1956 yılında
asteğmen olarak mezun olan Fikret Otyam,
hayatında önemli değişiklik yapan olayı şöyle
anlatıyor:
Ankaralı Oluyor
“Okul bitti, kura öncesi beş altı kişiyi çağırdılar, biz korkuyoruz, ‘Siyasi bir durum mu?’
diye. Bir albay nutuk atıyor vatan millet, biz
titriyoruz falan. Sonuç; öğretmen açığı varmış,
bizi öğretmen yapacaklar... Ben, Ankara Bando
Mızıka Hazırlama Ortaokulu’na resim öğretmeni oldum. Polatlı’da öğrenciyken zaten her
hafta sonu İstanbul’a kaçıyordum! Asteğmen
olunca daha rahatladı bu gidişler. Yine bir hafta sonu kaçamağında gazeteye uğradım. Falih
Bey ‘Kuzum Otyat Bey, orada zamanınız oluyor mu?’ dedi ben de dersler dışında boş olduğunu söyleyince ‘Kasım Bey rica etmiş, Bedii
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Bey, senin için gelince söyleyelim de Ulus’a
yardım etsin’ dedi.
Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Oktay
Ekşi, Sakarya Caddesi’ndeki büroya sık sık
uğruyorum. Bir gün Oktay, ‘Seni Bülent Ecevit arıyor, gazetede Nihat Subaşı’yı görsün
diyor’ dedi. Anladım, gittim, Rüzgârlı Sokak’ta
kötü bir bina, bana ‘Ustam Kasım Bey söyledi,
bize yardım edecekmişsin’ dedi Nihat Subaşı,
başladım. Hergün okuldan gelip, üniformamı
çıkartıp, fermuarlı kahverengi gömleğimi giyip
çalışıyorum.
Askerlik bitti, Ankara’da kalmaya karar
verdim ve Falih Rıfkı Bey’den izin istedim. O
da ‘Kuzum Otyat Bey, odanız hazır ne zaman
isterseniz dönebilirsiniz’ dedi vedalaştık. 1957
yılında Ulus Gazetesi’nde istihbarat şefi olarak
işe başladım.
Nihat Subaşı Genel Yayın Müdürü, Beyhan
Cenkçi Yazı İşleri Müdürü, Doğan Kasaroğlu,
Örsan -Altan Öymen, Cenap Çetinel, Arman Talay muhabir. Leyla Çambel de gelip gidiyor.”

İsmet Paşa Anıları
Fikret Otyam çocukluğunda evlerine gelen, babasının Yemen cephesindeki silah arkadaşı İkinci Cumhurbaşkanı İsmet Paşa ile
daha yakındır artık. Babasının “Bankadan borç
almayacaksın, politikaya atılmayacaksın, İsmet
Paşa’ya çatmayacaksın, ilkesi” daima kulağındadır ama Paşa da şakalaşmaktan çok hoşlanmaktadır. 1960 sonrası bir Pazar günü Turizm
Bakanı Ali İhsan Göğüş ile birlikte Atatürk Orman Çiftliği’ni gezmektedirler, önden giden
Paşa bir ağacın dalını gerer ve bıraktığında Fikret Otyam yerdedir, paşa kahkahasını atar. Bir
sonraki gezide aynı numaraya hazırlıklı olan
Otyam için İsmet İnönü, “İhsan yemedi, yemedi” diyecektir. Otyam sigara olayını da şöyle
anlatıyor, “Meclis’te yanına çağırdı Paşa, ‘Yak
bir sigara dedi, ‘Aman paşam, ben babamın yanında bile…’ diyordum ki, ‘Sağır mısın, yak’ diye
sertleşti, yaktım, ‘Üfle’ dedi yüzüne doğru üfledim, derin bir ‘Oooh’ çekmişti…
Bir gün Paşa’ya ‘Kaç yıldır şeker hastasısınız?’ dediler, bana döndü, ‘Otyam’ın yaşı kadar’

FİKRET OTYAM
dedi. Ben 46 yaşımdayım, Paşa da 46 yıllık şeker hastası.”
Ulus Günleri
“Bizde politika yok ama Demokrat Parti
zulmünden ister istemez taraf oluyorsunuz”
diyen Fikret Otyam Ulus Gazetesi’nde, 27 Mayıs’a giden günleri şöyle anlatıyor:
“Gazeteler sık sık kapatılıyor, Ulus daha
sık, gazeteciler tutuklanıyor, Ulus yöneticileri
daha sık. Başbakan Adnan Menderes bir haberle ilgili olarak otuz gazeteciyi dava ediyor.
Bir süre sonra da yirmi dokuzunu geri alıyor ve
sadece Ulus Gazetesi ve Beyhan Cenkçi yargılanıyor.
Duruşmasına gittim, Arnavut göçmeni babası üzgün bana, ‘A be Fikret bu çocuğa sahip
çık sen’ diyor. Duruşma başladı, Beyhan önce
‘Hâkim uyuyor zapta geçilsin’ dedi. Hâkim, ‘Hayır uyumuyorum’ falan diyerek yerinden doğruldu. Ardından ‘Otuz davayı, bire indirmesinin
sağlıklı bir davranış olmadığını bu nedenle Başbakan’ın akli muayenesinin yapılması için adli
tıbba sevkini’ istedi, ortalık karıştı. Avukatı
Burhan Apaydın, ‘Hâkim Bey müvekkilim uzun
zamandır tutuklu, morali bozuk, onu mazur görünüz’ deyince, ‘Sen sus seni de reddediyorum,
çık dışarı’ dedi. Ben arkasında oturuyorum ve
susturabilmek için ceketini çekiyorum, bana
parafımdan dolayı ‘Fiot’ derdi, ’Sen de çekip
durma Fiot’ dedi, duruşma ertelendi. Beyhan’ı
ancak İhtilal’de çıkartabildik.”
Söz Dergisi
İhtilalden sonra, onu destekleyen bir yayın oluşturmak amacıyla dört arkadaş bir dergi çıkartırlar. Fikret Otyam’ın, “Sadece ben 23
milyon lira geri ödedim” dediği başarısız ticaretin öyküsü de şöyle:
“Beyhan Cenkçi, Doğan Kasaroğlu, Leyla
Çambel ve ben, işlerimizi bırakmadan bir dergi çıkartacağız, adı ‘Söz’, rahmetli eşim sahip,

ben de sorumlu müdür görünüyoruz. İşletme
sermayesi için de, hukuk mezunu olan Doğan
Kasaroğlu’na avukat yazıhanesi açacağız diye
altı bin lira banka kredisi kullandık.
Ajans Türk Matbaası basacak, altı ay para
istemeyecek. Kâğıdı, Ulus’tan taksitle alıyoruz,
haber kaynağımız da Milli Birlik Komitesi üyeleri. Bizim telefonlarımızı hiç aksatmıyorlar,
haber desteği veriyorlar. Bir gün Alpaslan Türkeş, gayrimüslimlerin yurt dışına çıkartılması
için yapılan bir hazırlıktan söz etti, ‘Yazalım
mı?’ dedik, ‘Yazın diye söylüyorum’ dedi. Gece
Postası’nda çalışan bir arkadaşımız var onunla
paslaşıyoruz, bu haberi ona da verdik, iki yerde
birden çıktı.
Öğle haberlerini dinliyorum radyoda, bölücü yayınlarından dolayı Söz Dergisi ve Gece
Postası’nın toplatıldığı, yapanların vatan haini
olduğu... Yıkıldım tabii, odasında izzet ikram
gördüğümüz üyelere bu sefer ulaşamıyoruz,
telefonlara çıkmıyorlar. Cemal Gürsel Cemiyet’te basın toplantısı düzenliyor, iki sandalye
boş, Gece Postası ve Söz, ‘Nerede bu asılsız
haber yazanlar?’ falan diyor. Sonradan öğrendik ki; gizli yürütülen bir plan, duyan gayrimüslimler, bankalara saldırmış, mallarını satıp
savmış, senetler protesto olmuş ve gitmişler,
planı bozmuşuz...
Atlattık ama eski tat da kalmadı, dergiyi
kapattık. O altı bin için ben, 23 milyon lira geri
ödeme yaptım. Hangi işe girsek bir ay sonra
haciz gelirdi. Doğan, TRT Genel Müdürü olduğunda beni aradı, ‘Yine maaşa haciz geldi’ demişti.”
Üç Gün Geciken Yasa
Söz Dergisi macerasından sonra Fikret
Otyam, Ulus Gazetesi’ndeki görevini yürütmektedir fakat büroya bağlı çalışmak onun
istemediği bir iştir. Otyam istihbarat şefliğini
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Seyfettin Turan’a bırakır ve
röportajlarına döner. CHP
ile Ulus Gazetesi arasındaki ilişkiyi sağlayan Bülent
Ecevit ile çok iyi diyaloğu
vardır. Gazetede çıkan bazı
olaylara kızan Fikret Otyam
istifa eder. Dilekçeyi alan
Ecevit, gazeteye gelir ve
“Sayın Otyam sizsiz Ulus’u
düşünemiyorum” diyerek
istifayı “sözle” geri aldırır.
Otyam’ın dilekçesi, bir kaç
ay sonra yürürlüğe konur,
1961 yılbaşı tatilinde istifasının “kabul edildiği” evine gelen bir görevli tarafından bildirilir.
Basın çalışanların haklarını güvenceye alan
212 Sayılı Yasa, bu tebligattan üç gün sonra
Meclis’te kabul edilir.

Nadir Nadi beni istiyor fakat kadro yok
Ankara’da. Bana bayilerin teftişi diye bir kadro verdiler, 1962 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde işe başladım. 1979 yılına kadar sürdü, iç
hesaplaşmalardan sıkıldığımda zaten aklımdan
çıkmayanı yaptım. Gazetecilik tüm zamanımı

Fikret Otyam bundan sonrasını “Vurdum
kendimi yollara” deyerek şöyle anlatıyor:

alıyordu, saatlerce resim yapmak mümkün ola-

“Kar kış çıktım yola çeşitli gazetelere veriyorum tefrika oluyor, önce “Doğu Anadolu
Gezi Notları” yazdım, ardından Balıkçılar... Bu
arada Milli Birlik Komitesi Köylü diye bir gazete çıkartıyor, onlara da yardım ediyorum.
Gazetenin sorumlusu bir emekli albay. Bir gün
elimizde bir şiir var ‘Ağzımızdaki dil gibi kırmızı bayrağımız…’ albay da kara kalem bir portre çizdi, sayfaya koyduk, ben düştüm yollara.
Dönüşümde yine ortalık karışmış. Gazete 400
bin basıyor, yarı baskıda klişe değişmesi gerek,
değiştirmemişler o da mürekkep dolunca aynı
Stalin olmuş!

Beyhan Cenkçi bizi ev sahibi yapmıştı

mıyordu ama hıncımı fotoğraftan alıyordum.
Kaş’da, onu sattım Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yerleştim, resim yapmaya başladım. Bazı
gazetelere yazı da gönderdim. Yılların özlemi,
yedi sekiz saat yetmiyor şimdi kimi zaman yapay ışıkla sabahlıyorum tuval karşısında.
Fikret Otyam, Gazipaşa’dan bazı dini grupların oluşması ile taşınır, güneşin rakı burcuna
girdiği saatlerde şimdi Antalya’nın Geyikbayırı’nda içkisini yudumluyor. Fikret Otyam evli;
Elvan, Döne ve İrep adında üç kızı, Ali, Murat
ve Can adında da üç torunu var.

GAZANFER KUNT

BU SÖYLEŞİ, 23 MAYIS 2011’DE
KAYBETTİĞİMİZ GAZANFER KUNT İLE
2009 YILINDA İZMİR KARŞIYAKA’DAKİ
EVİNDE YAPILMIŞTIR.

GAZANFER KUNT

“GAZETECİLİK
SAYGIN BİR
MESLEK
OLMALI…”

Gazetecilik mesleğinde gerçek bir
duayen Gazanfer Kunt. Saraya mensup
bir hariciyecinin çocuğu olarak 1920
yılında dünyaya gelen ve ardından
zor günler yaşayan bir ailenin
çocuğu olarak büyüyen, Cumhuriyet
döneminde gazeteciliğe muhabir
olarak başlayan, ardından gazete ve
matbaa sahipliğine kadar yükselen,
27 Mayıs İhtilali’nden sonra geçirdiği
sıkıntılı döneme ve haksızlıklara
dayanamayarak kendini emekli eden,
Bodrum Torba’da ilk evi yaparak
buraya yerleşen Gazanfer Kunt ve elli
yıllık eşi Nedret Hanım’la, İzmir’deki
evlerinde bir söyleşi yaptık. Başkent
basını nasıldı, gazetecileri kimlerdi,
nasıl yaşarlardıya kadar uzandık, bakın
kimleri andık...

G

azanfer Kunt sözlerine, “Neydi o şarkı?” Sorusuyla başladı ve “Ben hep seni mazideki halinle tanırım” dizelerini mırıldanarak ekledi, “Bir de
rahmetli Şair Emin Bülent vardı, çok beyefendi
bir insandı. Onun şiirindeki gibi; 52 yıl geçti, 52 gün gibi.
Şimdi bizde seksen geçti, doksan yıl geçti…”
“Ben gazeteciliği çok severim, bugün genç yaşlarda
olsam yine gazeteci olmak isterim” sözleriyle meslek özlemini vurgulayan Gazanfer Kunt, “Çok onore bir meslek,
bir topluluğa girdiği zaman ayağa kalkılır, şapka çıkarılırdı. Öyle olmasını isterim gazeteciliğin… Şimdi böyle değil şeklinde konuşmak istemiyorum ama daha saygın bir
hâle gelmesini istiyorum” diyor.
Yaşam öyküsüne de, “Şansız bir devrede İstanbul’da
dünyaya gelmişim” diyerek başlıyor Gazanfer Kunt. Bir
yaşına gelmeden, hariciyeci babası Süleyman Fehmi’nin
memuriyette açığa alınması ve maaşının üçte bire düşmesi ile başlayan sıkıntılı günlerini sanki yeniden yaşayarak anlatıyor. Balıkesir’in Balya ilçesindeki maden ocağında iş bulan babasının, işletmeci Fransız firmanın yarattığı
çevre kirliliğinden dolayı ödemediği tazminatı gündeme
getirmesi, bu işinin de sonu oluyor. Süleyman Fehmi’nin
sağlığı artık sorunları kaldırmıyor ve 42 yaşında yaşama
veda ediyor. Annesi ve üç kız kardeşi ile birlikte İstanbul’a
dönen ailenin ayakta kalma mücadelesi verdiği dönemi
Kunt, “Annem saçını süpürge etti, bizi okuttu” sözleriyle
özetliyor.
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Gazetecilikle Tanışma
Aralarında akrabalık da olan, Sarayda Masraf Nazırlığı’nı yapmış ailenin oğlu İzzet Muhittin Apak ile arkadaşı Talat Mithat spor gazetesi çıkartmaktadır, ortaokul yıllarında Gazanfer
Kunt da bu mesleğe ilgi duymaya başlamıştır.
Ayrıca öğretmeni İzzet Aykol, Akşam gazetesi ile ilgilidir ve zaman zaman onu da yanında
götürmektedir. Daha sonra kendisi Yeni Sabah
Gazetesi’nde iş bulur, fakat gazete ekonomik
krizdedir. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirir ve askere
alınır. 36 ay yedek subaylık yapar, terhisinden
sonra gideceği yeri Ankara, Rüzgârlı Sokak olarak çok önceden belirlemiştir.
Gazanfer Kunt, kendi deyimi ile “1943
yılında Ulus Gazetesi’yle temasa” geçtiğinde,
tek parti, tek gazete dönemidir. Stajyerlik sonrasında kadro, genel idare kurulundan çıkmaktadır. Falih Rıfkı, Mümtaz Faik Beylerin de çalıştığı Ulus Gazetesi’ne esas eleman olarak işe
alınır. Kemal Zeki Gençosman, Nermin Abadan,

Kemal Bağlarlı da aynı dönemde işe girerler
ama onlar savaş yıllarında, yabancı radyoları
dinleyerek haber toplamaktadırlar.
Gazanfer Kunt, Ulus Gazetesi’nin röportajlarını yapan genç elemanıdır artık. Cahit
Sıtkı ile Yenişehir’de bir daireyi paylaşsa da,
gece geç saatlere kadar gazetede kalmaktadır.
Onun bu fedakârlığını gazete hizmetlisi, “Biraz uyu” diyerek, kuş tüyü yastıklı, maroken
koltuklu Falih Rıfkı Bey’in odasını açarak ödüllendirmeye de başlamıştır. Gazete yönetimi
1948 yılında Londra Olimpiyatları ile birlikte
Avrupa’da büyük bir geziye gönderir Kunt’u.
Ulus Gazetesi’nde istihbarat şefliği sırasında
Gazanfer Kunt’dan, Basın Yayın Hukuk Müşaviri Halit Altan, oğlunun da gazeteci olması için
yardım ister. Henüz öğrenci olan Çetin Altan
ve arkadaşı Cüneyt Arcayürek gelir gazeteye.
Beyhan Cenkçi, Ülkü Arman, Aydın Köker gibi
isimler de Kunt’un yanında başlarlar mesleğe.

GAZANFER KUNT
Ankara Basını
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentindeki
basını da şöyle anlattı Gazanfer Kunt:
“1946’da Türk Basın Birliği vardı, Başkanı
da Falih Rıfkı Atay idi. Sonra politik mülahazalarla isim değişti, Ankara’da Cemiyet kuruldu.
Falih Rıfkı yeniden seçildi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nın öyküsü de şöyle:
İstanbul Cemiyeti, Akdeniz’de vapur gezileri düzenlerdi. Ankara, Tarsus gibi isimlerde
gemiler vardı, bunları kiralar, gezi organize
ederler ve gelir sağlarlardı, Sedat Simavi Bey
de Başkan. Bizim arkadaşlar da heves ettiler,
bir gezi düzenlediler, fakat bana gelen haberler kötü. İdare heyetinden bazıları komisyon
alıyor, nazik bir durum. Araştırdık, gizli toplantılar falan yapılıyor sonunda kanıtladık tabi...
Hukuki yönünde bize genç avukat Emin Paksüt yardım ediyor. Aralarında arkadaşlarım da
var, hatırlamak dahi istemiyorum o olayı, sonuç; heyeti umumiye kararı ile geçici olarak
ihraç edildiler.
Bu hareketin lideri benim, yeni yönetim
oluşacak, Ecvet Güresin Ankara’ya yeni geldi,
Cumhuriyet Gazetesi’nin temsilcisi, sordum,
“İstiyorum” dedi, onu yaptık, ben de yardımcısı
oldum. Ondan sonraki dönemde de ben başkan
oldum. Yani 27 Mayıs 1960 İhtilali’nde Cemiyet Başkanı bendim ve çok eziyet gördüm.
Gazete sahibi olarak sürekli teftiş görüyorum,
her gün hesaplarım inceleniyor falan ayrıca,
başkanlıktan istifa etmem için de baskı yapılıyordu. Seçimde aday olmadım, Metin Toker’i
başkan yaptılar.”
İhtilal Sıkıntısı
“Bir partinin ortaya attıklarına; askerler de
inandı, profesörler de ama memlekete ve onca

kıymetli insana yazık oldu” diyen Gazanfer
Kunt o günleri de şöyle anlatıyor:
“Ankara Telgraf Gazetesi’nin sahibiyim,
Fethi Giray ve Tuğrul Aşuroğlu ortaklarım. Ben
kendi adıma büyük bir gazete çıkarmak için de
çalışma yapıyordum. Adı Tasvir, o zaman adı
komüniste çıkmış Şevket Süreyya Aydemir de
başyazarı. Nihat Erim de yazarlarımız arasında,
konuştuk, anlaştık.
Başbakan Adnan Menderes ile çok iyi dostuz, karşılıklı sevgi ve saygımız var. O günlerde
Atina’ya bir seyahat olacak, Menderes, hem
gazete sahibi hem Cemiyet Başkanı olduğumdan ‘Gazanfer de gelsin’ demiş. İstanbul’dayım
bir haber geldi ki, seyahat iptal edilmiş, Başbakan beni Eskişehir’e çağırıyor. Yeni gazetenin
hazırlıkları içindeyim, büro tutuldu, afişler basıldı... Ben Eskişehir’e gitmedim, o gece İhtilal
oldu, ortalık toz duman.
Ankara’ya döndük, Basın Yayın Genel Müdürlüğüne getirilen Ertuğrul Alatlı isimli bir
Kurmay Albay, İstanbul Cemiyet Başkanı Burhan Felek ile sürekli bizi çağırıyor.Yeni gazete
için İş Bankası’ndan kredi çıktı fakat kullanmamışım... Bana çok eziyet yaptılar, her gün gazeteyi bastılar, hesapları incelediler, içeri atmak
için çok uğraştılar ama bir şey bulamadılar.”
Kudret’li Günler
Gazanfer Kunt, İhtilal sonrasında yayına başlayan ve 1961 seçimlerinde etkili olan
Kudret Gazetesi’ni de şöyle anlatıyor:
“Osman Bölükbaşı’nın da niyetli olduğunu
öğrendim, ikimiz de ihtilale karşıyız, birleştik ve
Kudret’i çıkardık. Şevket Süreyya, Fuat Arna,
Nurettin Ardıçoğlu, Ragıp Akyavaş ve tabii ki
Bölükbaşı yazarlarımız. Mesleğe Kudret’te girenler de Savaş Kıratlı ile Barlas Küntay, imkânlar kısıtlı ama ilk kez Anadolu’ya günlük dağıtım yapılıyor. Kudret görevini yaptı, seçimde
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Bölükbaşı, 54 milletvekili ve 16 senatör ile

Cevat Şakir çok iyi dostumdu, Bodrum’u

Meclis’e girdi. Daha sonra da gazeteyi kapat-

bize sevdirmişti. Karımla el ele verdik, jeeple

tık. Matbaa benimdi, saatte 20 bin basıyordu.

dolaştık ve Torba’ya karar verdik. Bize deli fa-

Makineleri elinden alınan Ulus ve daha sonra

lan da diyorlardı çünkü ilk evi yapıyorduk ora-

da Ankara’da Hürriyet’i bu matbaada bastım,

da...

sonra da rotatifi onlara satarak kendimi emekli
yaptım. Çünkü insanlardan nefret ettim. Tahran Caddesi’nde oturuyoruz, Menderes tutuklu, ailesi de bize çok yakın bir apartmandalar,
karşı partiden bir milletvekili de ikimizin arasında, Menderes’in idam edildiği gece evinde
parti verdi... Ertesi gün Menderes’in eşyaları bir
çuval içinde evinin kapısına bırakıldı...”

Ankaralı Gazeteciler
Gazanfer Kunt, gençlik dönemi arkadaşlarını anlatmaya “Hepsi parasızdı, en iyi yaşayanlar, Orhan Veli ve Melih Cevdet’ti” diyerek
başladı ve şöyle sürdürdü:
“Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı, Baki
Süha, Mehmet Kemal gibi daha sonra edebi-

GAZANFER KUNT
yatta ismini duyuranlar o
zaman gazeteci, daha sonra
bunları Milli Eğitim Bakanı
Hasan Âli Yücel himayesine
aldı, tercüme işlerinde kullandı da, durumları düzeldi.
Sabahattin Sönmez, Mekki
Sait, Emin Karakuş da, dönemin önemli gazetecileri
ama hiç geçinemezlerdi.
Basının merkezi, Meclis ve matbaalar nedeniyle
Ulus. Posta Caddesi’ne girişte sol kolda iki meyhane vardı. İlki, sahibi esmer
olduğundan
sanıyorum
‘Kürt’ün Yeri’ olarak bilinirdi. Ucuz şarap, köfte ekmek
falan olan bir yer. Burada
içenlerin gözleri de kapıda
olurdu, paralı biri gelince
hemen davet ederlerdi, belki ısmarlar diye.
İkincisinin adı ‘Şükran’
dı, nemrut bir sahibi vardı,
burası daha üst sınıf idi. Elçilik mensuplarının, bürokratların gidebileceği tek yer, göçmen Beyaz
Rus’un yeri ‘Karpiç’ idi. Girişten sonra hangar
gibi bir yerdi. Orkestra çalardı. Burada Metrdotel Seriz vardı o daha sonra Yenişehir’de
‘Süreyya’yı açtı. O zaman Vali ve Belediye
Başkanı olan Nevzat Tandoğan, Yenişehir’de
kahvehaneye bile izin vermezdi ama ‘Süreyya’ Kızılay meydanında açıldı… ‘Nil’ ve ‘Tabarin’
isminde barlar vardı. Ankara Palas’ın pavyonu
vardı. Gazi Çiftliğinde ‘Bira Parkı’ ve Maltepe’de
‘Bomonti’ vardı.
Ulus’ta ‘Yeni’ ve ‘Kulüp’ sinemalarına gidilirdi. Tiyatro Cebeci’deki Konservatuar’da idi,

Opera binası Sergievi idi. Muhsin Ertuğrul onu
daha sonra tiyatroya çevirdi.”
Sıra eski Ankara’ya gelince, Gazanfer
Kunt’un sorusu ile karşılaştık, “Gazi Lisesi nerede?” yanıtı da kendisi verdi. “Hergele Meydanı’nda diyeceksin ama değil. Galatasaray
Lisesi’ne rakip olarak, bugünkü Gazi Üniversitesi’nin olduğu tarihi binada kuruldu. Ben
1933-34 de okudum, öğretim kadrosu İngiliz
idi. Hatta Atatürk’ü de orada gördüm, gelir öğrencilerle sohbet ederdi.”
Sanayici Kunt
Gazeteciliğin yanı sıra dostları onu sanayiciliğe de sokmuşlar. İskitler Caddesi’nde cam
imalatına giren Kunt, Vehbi Koç’tan aldığı borcu da şöyle anlatıyor:
“Beni işe soktular, fabrika kuruldu fakat işletme sermayesi yok. Vehbi Bey iyi dostum, 25
bin lira borç istedim. Beni aldı, Ulus’taki binaya
götürdü. Yönetim kurulu toplantısı varmış, içeri girdik, çoğunu tanıyorum. “Arkadaşlar borç
istiyor, verelim mi?” falan diye şakalaştı. Parayı aldım, gününden önce de ödedim. Bir süre
sonra tekrar istedim, vermedi, “Alışkanlık olur”
dedi. Bana derdi ki, ortaklar hanımlarınızı sıkı
fıkı etmeyin, erkekler meyhanede barışır, onlar
zor barışır... Ben de Vehbi Bey’e jest olsun diye
Rahmi Koç’u matbaaya çağırdım, ‘Gel, gazeteci
ol’ dedim, ‘Hayır’ dedi.”
Öğütler
Her kademesinde bulunduğu gazetecilik
ile asra yaklaşan ömründeki deneyimler ışığında öğüt istedik Gazanfer Kunt’dan. “İnsanlarımız olaylara çok pasif kalıyorlar” diyerek şunları söyledi:
“Allah versin, daha çok kazansınlar ama
bağımlılık yapar, bu kadar tatlı şeyden ayrılmak zordur. Cemiyet binamız Kızılay’da Bulvar
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üzerinde idi, dışarı çıktığımızda, belki yüz defa
şapka çıkartır, selam alırdık, insan ilişkileri vardı…
Gençler, gazeteciliğin şan, şeref ve onurunu korusunlar. Meserret Kahvesi’ndeki (Babıâli’de gazeteci ve yazarların müdavimi olduğu
kahvehane) çay-simit-peynir, Alfa Romeo’dan
daha makbuldür.

Cemiyet Başkanı da dâhil, yarının ne olacağı belli değil. Cemiyetin imkânlarını sosyal
yardıma kaydırma yolları bulmak büyük bir hizmet olur. Kaş’ta lüks olmasın ama bir huzur evi
olsa çok güzel olur... Hepsine başarılar dilerim.”

GÖKHAN EVLİYAOĞLU

BU SÖYLEŞİ, 20 AĞUSTOS 2011 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ GÖKHAN EVLİYAOĞLU
İLE 2010 YILINDA, ANKARA CİNNAH
CADDESİ’NDEKİ BÜROSUNDA
YAPILMIŞTIR.

GÖKHAN EVLİYAOĞLU

“ÖYLE MACERALI
BİR HAYAT Kİ…”

Şiir, öykü, güzel konuşma ve resim
alanlarında daha ilkokuldayken
çevresinde adını duyurdu, ortaokul
yıllarında da ödüller almaya başladı.
Lise yıllarında gelişen yazarlık ve
gazetecilik onu politikaya sürükledi.
Adalet Partisi’nin kuruluşunda önemli
görevler üstlendi, milletvekili oldu,
gazeteler çıkarttı, dergi yayımladı,
kitaplar yazdı, yurt dışı görevlerde
bulundu ama tüm yaşamında kültür
ve sanattan hiç kopmadı. Bilim, fikir,
sanat, basın ve siyasette yarım asrı
geride bırakan Gökhan Evliyaoğlu ile
anılarını tazeledik.

M

alatya’nın “Güzel evliya” anlamına gelen, “Hübevliya” olarak bilinen aile fertleri, Milli Mücadele döneminde çeşitli cephelerde savaşlara
katılır. Evliyazadeler olarak iskelelere isimlerini yazdıran aile fertleri, Cumhuriyet’in ilanından sonra
da devlette çeşitli görevlerde çalışmaya başlar. Tapu Müdürü Behçet Evliyaoğlu, görevli geldiği İstanbul’da, Muammer Hanım ile tanışarak evlenir. Bu evlilikten üçüncü
çocuk olarak Gökhan Evliyaoğlu 1927 yılında Malatya’da
doğar.
Babasının görevi nedeniyle eğitimini, İzmir, Ankara
ve İstanbul’da sürdüren Gökhan Evliyaoğlu; Ömer Erdoğan, Recai Kutan, Orhan Türkdoğan ve ağabeyi Kamuran
ile 1949 yılında Malatya Lisesi’nden mezun olur.
Gökhan Evliyaoğlu, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde
öğrenciliği döneminde de Hamdullah Suphi Tanrıöver’in
Türk Ocağı Dergisi’ne fikir yazıları vermektedir. Halkevlerinde yaptığı konuşmalar onu gazeteciliğe yaklaştırır ve
1955 yılında Şemsi Belli ile İstanbul’da Havadis Gazetesi’nde mesleğe başlar. Bu adımı onu aynı zamanda politikanın da içine sokacaktır. Evliyaoğlu, “Öyle bir maceralı
hayat” ki dediği o yılları şöyle anlatıyor:
“Fakültede ünlü hocalarımız vardı, hepsi aynı zamanda kalem erbabı idiler. Her hocamız kendi başına bir üniversiteydi. “Küllük Kahvesi” denilen bir yer vardı, oraya
hocalarımız gelirdi, biz de yanlarına gidip bir şeyler öğren-
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mek için can atardık. Yahya Kemal, Faruk Nafiz,
Ali Fuat Başgil gibi isimler gelirdi, günümüzde
gençlerin en büyük talihsizliği böyle ortamlarınızın olmaması... Türk Ocakları’nda toplantılar,
konferanslar olurdu. Böyle bir ortamda ben de
güzel konuşan, yazan bir genç olarak isim yaptım. Hatta Türk Ocakları’nda ‘güzel konuşma
kursları’ da verdim.”
27 Mayıs 1960 İhtilal’i sonrasında Demokrat Parti yanlısı Havadis Gazetesi’nden önemli
tutuklamalar olur. Gazete yönetimi Hami Tezkan ile Gökhan Evliyaoğlu’na kalmıştır, işte öyküsü:
“Biz gazeteyi çıkarttık ve çok da başarılı
olduk. Söylenemeyenleri söylüyorduk, geniş
kitleler bunları okuyabilmek için alıyor ve satışımız da her gün artıyordu. Basın ve siyaset
ahlâkının karşı gelinmez bir direnişiydi Havadis ama gazete kapandı.

Havadis’i bir çamur gölünde boğduklarını
zannedenler, 10 Mart 1961 günü, bu çamur
gölünden, pırıl pırıl bir fıskiye gibi fışkıran Son
Havadis olarak yeniden doğduğunu gördüler.
Son Havadis’te de yine Hami Tezkan ile
yüksek bir tiraj yakaladık. Yassıada’da tutuklular var, aileleri bizim gazeteleri, önce sabun
kalıplarına sarıyorlarmış, yazı onun üzerine çıkıyor, tutuklular da bunları birleştirip okuyormuş. Bu, ‘Dışarıda birileri bizim için mücadele
veriyor’ demektir. Onlar da mutlu ve umutlu
tabi...”
Hayatın Getirdiği Tanışmalar
Ünlü bir yazar, hatip ve düşünce adamı
olarak daha otuz yaşında ülke çapında isim yapan Gökhan Evliyaoğlu artık politikanın da içindedir. İhtilal sonrasında Demokrat Partilileri bir
çatı altında toplayan Adalet Partisi’nin kurulu-

GÖKHAN EVLİYAOĞLU
şunda Evliyaoğlu kendi deyimiyle “En öndeki”
isimlerdendir.
Milli Birlik Komitesi tarafından siyasi partilerin kurulmasına izin verilir fakat bir emekli
paşaya da bir parti -Yeni Türkiye Partisi- kurdurulur. Demokrat Partilileri bir çatı altına toplayacak siyasi bir oluşum gerekmektedir. Kâmuran ve Gökhan Evliyaoğlu’nun da aralarında
olduğu birkaç kişi bu çalışmaları yürütmektedir.
İhtilale en son ve zorunlu olarak katılan üçüncü ordu komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala
da emekli edilmiştir. Evliyaoğlu anlatıyor:
“Hayatın getirdiği tanışmalar diyelim,
tanıştık, o da sıcak baktı ve Adalet Partisi’ni
kurduk, Ragıp Gümüşpala’yı da genel başkan
yaptık. Ülkenin her yerinden büyük ilgi görüyoruz. 1961 Seçimi’ne giriyoruz, ağabeyim ve
bana her ilin aday listesinin birinci sırası teklif
ediliyor, paylaşılamıyoruz… Bir gece beni Cihat
Bilgehan kaçırıyor Balıkesir’e, ağabeyimi de
başkaları Samsun’a götürüyor. Ben Balıkesir’de
miting alanına beyaz bir at üzerinde girdiğim
zaman yer yerinden oynadı. Seçimde ikimiz de
kazandık, tek parti iktidarı olamadı, koalisyon
görüşmeleri sırasında İsmet Paşa ile de çok iyi
dost olduk.”
5 Nisan Görüşmeleri
Gökhan Evliyaoğlu artık TBMM çatısı altındadır, kürsüye çıkacağı günlerde dinleyici locası dolup taşmaktadır. Edebiyat fakültesinde
ve konservatuarda “Hitabete en güzel örnek”
olarak gösterilmekte ve öğrencilere gidip dinlemeleri önerilmektedir.
1962 yılında bir milletvekilinin askerler
için söylediği ağır sözler gündeme damgasını
vurur, ortam çok gerilmiştir. Adalet Partililer
sinmiştir, Ankara’yı terk edenler bile vardır,
partinin hatta TBMM’nin kapatılacağı da söylenmeye başlamıştır. Gökhan Evliyaoğlu bu
gergin ortamı şöyle anlatıyor:

“Meclis’in etrafında tanklar var, subaylar
dinleyici localarında, ben konuşacağımı açıkladığım zaman parti içinde huzursuz bir hava
estirenler de oldu. ‘Bu sert konuşur ve daha
da tırmandırır’ diyerek engel olmaya çalıştılar.
Ben kürsüye çıktım, bir buçuk saat... Locadan
sivil bir subay, ‘Otur oturduğun yerde, başını
ezerim senin!’ diye bana bağırdı, ben de ‘Gel,
ne yapacaksan yap’ deyince sessizlik oldu. Birisi, bana ‘Korkak’ diye bağırdı, ‘Bir Allah’tan
korkarım, bir de korkmaktan korkarım’ dedim.”
Evliyaoğlu’nun konuşması ile korku ortamı
biter, Adalet Partisi’nin kendisine güveni tazelenir, demokrasi çarkı yeniden dönmeye başlar,
ülke bir karmaşadan daha kurtulur.
Evliyaoğlu’nu ilk kutlayan da o günlerde
milletvekili dâhi olmayan Süleyman Demirel’dir, “Partiyi ve rejimi kurtardınız” der. İkinci
kutlamayı da şöyle anlatıyor Evliyaoğlu:
“Konuşmanın ertesi günü İsmet Paşa ile
mecliste karşılaştık bana ‘Genç adam, çok ciddi bir konuşma ve ciddi bir muhalefet yaptın’
dedi. Ben kürsüdeyken, Genel Sekreter Kemal
Satır ile İsmet Paşa arasında not kâğıtları ile
bir yazışma yapıldığı dikkatimi çekmişti. Paşa
bana böyle yakın davranınca ben de sordum,
‘Satır ile ne yazıştınız?’ diye, anlattı. Satır ‘Haddini aşıyor, haddini bildirelim mi?’ diye yazmış,
Paşa da ‘Çok zeki bir genç, aklınız varsa kazanmaya çalışın’ demiş.
Konuşmanın tepkileri bu sefer sokakta
sürmeye başladı. Bir grup CHP’li benim evimi,
iş yerimi taşladı günlerce. Bir gün avukat Burhan Apaydın beni zorla evimden çıkartarak kaçırdı, linç edeceklermiş.
Bu olaylar sürüyor, güvenlik güçleri engel
olamıyordu. İçişleri Bakan CHP’li Sahir Kurutluoğlu’na Paşa soruyor, ‘Neden durduramıyorsun?’ diye o da, ‘Durduramıyoruz’ diyor. Paşa
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ayağa kalkıyor ve ‘Getirin paltomu, ben gidip durduracağım’
deyince, güvenlik güçleri olaya
el koyuyor. Bu olay sırasında
çok büyük zarar gördük, yıllarca bu zararı ödemeye çalıştık.”
Demokrat Parti Mirası
Evliyaoğlu basında yeniden yükselişini de şöyle anlatıyor:
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“Son Havadis Gazetesi,
gerçek özgürlüğe karşı çıkan,
aldatılmışların tahripkâr eylemleri karşısında, gözünü
kırpmadan asli görevini sürdürüyordu. Kâğıt
bobinleri sokaklarda açılmış, mürekkepleri yerlere dökülmüş, yıkılmış, yakılmış bir enkaz vardı ortada. Düşünen ve yazan öncü kadro, Yeni
İstanbul Gazetesi ile yeniden ortaya çıktı. 5
Ocak 1962 tarihinde bu gazeteyi aldığımızda,
birkaç bin tirajdan, üç yüz yetmiş bine ulaştık.
Kaleden kaleye sürüp giden bu büyük mücadelede, kaleleri birbirine bağlayan bir haberci
güvercini gibi ‘Düşünen Adam’ı çıkarttık, en
çoğu yirmi bin satan siyasi dergiler karşısında
seksen bin satışa rahatça ulaştık. Gazeteciliği politika ile iç içe telakki ettim, ama bundan
dolayı mağdur pozisyonlara girmedim. Sadece
fedakâr bir muharip olarak çarpıştım.
Yayınlarımızda ben, Peyami Safa, Arif
Nihat Asya, Tarık Buğra, Kamil Turan, Galip
Erdem yazar olarak; haber ve röportajlarda,
Kamuran Evliyaoğlu, Aykut Görkay, Argun Berker, M. Lütfi Balıboz, Necla Tonak, Sezai Balcı,
İslam Çupi, Vehbi Ünal, Muzaffer Yılbar... Foto
muhabirleri Kayhan Vandemir, Muammer Taylak ve karikatüristimiz Yurdagün gibi isimlerle
güçlü bir kadro, reklam gelirimiz yok ve ihtilali
eleştiren bir yapıdayız, satışta yükseklerdeyiz.

Havadis, Son Havadis, Yeni İstanbul ve
Düşünen Adam olmasaydı, Türk kamuoyu çok
sayıda partiye bölünecek ve Adalet Partisi kurulamayacaktı. 27 Mayıs ile tarihe karışan Demokrat Parti’nin mirası, sonradan kurulan 16
parti arasında ufalanıp gidecekti. Adalet Partisi’nden doğan bu günkü sağ partilerin hazin
durumu, bu gerçeğin bir kanıtı değil mi?”
Gökhan Evliyaoğlu, halen Düşünen Adam
Dergisi’nin internet ortamında yayınlandığını
belirterek, yakın bir zamanda yazılı basında yer
alacağı müjdesini de veriyor.
Hareketli Meclis
Gökhan Evliyaoğlu birinci dönemi “Ne hareketli meclisti” sözleriyle tanımlıyor ve o günleri de şöyle anlatıyor:
“Bütün ülke nefesini tutar, meclis oturumlarını takip ederdi. Yumruklaşmalar, silah çekmeler, çanta fırlatmaların yaşandığı bir meclisti, cenk meydanı olurdu oturumlar bazen. Ben
çıkınca da ayrı bir karmaşa olurdu, demek ki,
güzel konuşuyormuşum! Komik şeyler de olurdu. ‘Hamido’ olarak bilinen, milletvekili arkadaşımız Hamit Fendoğlu için ‘Sıtkı Ulay’ın kulağını ısırdı’ diye bir laf atıldı ortaya, o da, ‘Tövbe
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ben Müslüman’ım, domuz kulağı ısırmam’ diye
açıklama yapmıştı. Tabii, zekânın bittiği yerde
çanta da fırlatılır, ayakkabı da...”
Politika Bitiyor
Kendi deyimiyle; vatan millet uğruna parasını, zamanını, beynini veren Gökhan Evliyaoğlu, zengin girdiği politikadan fakirleşerek
ayrılır. Adalet Partisi’ndeki ilk genel başkan
seçimlerinde adı bile geçen fakat gençliği dezavantaj olarak kullanılan Gökhan Evliyaoğlu
1965 seçimlerinde listelerde yer bulamaz. Gazeteciliğe döner ve aynı çizgide yürür.
1972 yılında gittiği Federal Almanya’da
önce Köln Eğitim Ataşeliği, ardından Bonn Çalışma Müşavirliği ve Basın Ataşeliği görevlerini on iki yıl sürdüren Evliyaoğlu, yurda dönüşünde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
öğretim görevlisi olarak mesleğe hizmet verir.
Evliyaoğlu, “Memleketimin her yeri için hayatımı vermeye hazırım” diyerek yaşamını şöyle
özetliyor; “Mesleğimi, mücadelelerimi saygı ile
hatırlıyorum.”
Evliyaoğlu Hukuk Fakültesi’nden sonra
gazeteciliğe başladığını belirterek “Mesleğimle ilgili bir sertifika almak istedim, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu
bitirdim, daha sonra da Almanya’da psikoloji
eğitimi aldım. Gazetecilikte hakkımda çok dava
açıldı, hepsini kendim üstlendim, eğitimlerim
öyle bir kolaylık sağladı bana” diyor.
Değerlendirme
Türkiye’deki gazeteciliğin dünyanın çok
gerisinde olduğunu söyleyen Gökhan Evliyaoğlu “Bunu söylerken ıstırap duymamak mümkün değil çünkü basınımızın temeli çok sağlam.
Namık Kemaller, Şinasilerle başladı, Mustafa
Kemal’in yanında Sedat Simaviler, Ruşen Eşrefler vardı… Ben bugün Sedat Simavi’nin gazetelerini arıyorum.

Gazeteci olunabilir fakat gazeteci vasıflarına sahip olmak zordur. Ülkemizde gazeteci
şablonundan bahsedemiyorsunuz. Şantaj yapan, köşesini rahatça sana karşı kullanabilen
insanlar gazeteci oldu, büyük demokrasilerde
şablonlar bellidir.
Gazeteler hiçbir şekilde kamuoyunu yönlendirmek çabası taşımamalıdır, bu yanlış olur.
Gazete sadece halka tercüman olur, olaylar
hakkında fikrini de yazar fakat ille de ‘Şöyle
düşünün’ diyemez, bu çok yanlıştır. Bu, kamuoyu oluşturmak değil, insanları hipnotize etmektir” diyor.
Gökhan Evliyaoğlu genç gazetecilere de
“Anlattık, konuştuk hayatımın resmini veriyorum, onları da böyle bir mücadeleye davet ediyorum. Bundan bir kayıpları olmayacak” diye
sesleniyor. Ankara’ya geldikten sonra, Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olduğunu söyleyen Evliyaoğlu “Beyhan Cenkçi iyi bir gazeteciydi, hep
benim yanımda oldu” diyor.
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“Nerede Duruyoruz”, “Türk İktisat Tarihi”,

“Konstantiniye Kızıl Elması”, “Atatürk’e Sevgi-

“İletişim Psikolojisi”, “Kitle İletişim Araçlarının

lerle”, “Kemalnâme” ve “Filozofça” adlı kitapla-

Toplumsal Organizasyonu”, “Konuşma Sanatı”,

rı yayınlanan Gökhan Evliyaoğlu’nun 26 Mart

“Dil ve Edebiyat Sorunlarına Giriş”, “Milliyet-

1955 de Latife Hanım’la yaptığı evliliğinden

çiliğimizin Ön Hedefleri”, “Dördüncü Cemre”,

“Aziz” isminde bir oğlu var.

GÜNEŞ TECELLİ

BU SÖYLEŞİ, 2011 YILINDA ANKARA
BEYSUKENT’TEKİ EVİNDE YAPILMIŞTIR.

GÜNEŞ TECELLİ

“TELE SPOR,
YOKLUKLARDAN
ÇIKAN BİR
MUCİZEDİR”

Lefkoşa’da doğdu, fakat Kıbrıs’ı yetmiş
yaşında gördü, lise yıllarında atletizmle
ilgilendi, rekorları üç yıl sonra
geçilebildi, milli oldu. Üniversite ile
birlikte çalışma hayatına atıldı, taksi
şoförlüğü de yaptı. İşsiz kaldığı bir
dönemde aldığı teklifi değerlendirerek
gazeteciliğe yöneldi. Kuruluşunda
TRT’ye geçti, önce radyoda sesini
duyurdu, ilk yıllarında televizyonda
göründü. “Tele Spor” adlı programı
hazırlayan ekibin başında görev yaptı.
Süresini doldurduğu gün emekli oldu
ve turizme yöneldi. Unutkanlığı ve
dalgınlığı ile bilinen Güneş Tecelli ile
geçmişe bir yolculuk yaptık.

K

ıbrıs’ta, Mithat Bey, tarih öğretmenliğinin yanı
sıra, 1911 yılında Vatan Gazetesi’nde yazarlık
yapmaktadır. Daha sonra babası Mehmet Derviş
Efendi’nin sahibi olduğu Kıbrıs Gazetesi’nde başyazar olarak çalışırken ikinci eğitim olarak hukuk fakültesi için İstanbul’a gelir.
Şair Kâzım Paşa’nın torunu, Yemen Cephesi’nde şehit
düşen Kolağası Tecelli Bey’in kızı Ulviye Hanım da 1906
yılında Kastamonu’da doğmuş, göç nedeniyle geldikleri
İstanbul’da Arnavutköy Koleji’ni bitirmiş ve Büyük Postane’de çalışmaktadır. Kader, Ulviye Hanım ile Mithat Bey’i
karşılaştırır ve genç çift 1923 yılında evlenerek Kıbrıs’a
yerleşir.
Burada onları yeni bir yaşam beklemektedir. Entelektüel kişiliği ve bilgisi ile yazar Mithat Bey kadar karısı
Ulviye Hanım da bir anda Kıbrıs’ta ünlü olur. 1935 yılında
Ses Gazetesi’nde, 1937 yılında adada yayınlanan Embros
Gazetesi’nde, Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlanır.
Ulviye Hanım makalelerinde kadın hakları savunuculuğu
yapmaktadır, onları daha ileriye götürecek düşüncelerini
yayan ilk feminist yazardır. 1927 yılında ilk oğlu Cengiz
dünyaya gelir, ikinci oğlu Güneş’i de 1938 yılında kucağına alır. Fakat 1940 yılında eşinden boşanarak Türkiye’ye
döner, bir yıl sonra eşinin ölüm haberi gelir. Ulviye Hanım,
babasının adı ‘Tecelli’ yi ailesine soyadı olarak alır. Büyük
oğlu Cengiz 25 yaşında vereme yenik düşünce, küçük
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oğlu Güneş ile yeni bir hayata başlar
ve yaşama gözlerini yumduğu 1980
yılına kadar, ne Kıbrıs’a gider ne de
sözünü eder. Hayattaki tek çocuğu
Güneş Tecelli de Kıbrıs’ı yetmiş yaşında görecek ve bu aile bilgilerine
ulaşacaktır.
Spora Başlama
Ailesinin geçimini de üstlenen
Ulviye Tecelli çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, Ankara’da Amerikan Jusmmat firmasında, PX mağazası müdürü olarak işe girer. Güneş Tecelli ortaokul birinci sınıfı Atatürk Lisesi’nde
okuduktan sonra o yıl oluşan Ankara
Koleji ne geçer. Tecelli bu yılları şöyle anlatıyor:
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“Çocukluğumda zaten hep koşardım, lisede daha bilinçli yapmaya
başladım. Tembel bir talebeydim,
edebiyatım iyiydi sadece, bir de koşuyordum. O zaman kolejde hocalarımız İngiliz’di, onlar, herhangi bir
dalda başarılı öğrenciyi desteklediklerinden, bana da geçer not verirlerdi, bizim hocalar zayıf verirdi idare
ederdim…

zorunluluğu da vardır. Annesinin yardımı ile işe
girdiği fakat uzun sürmeyen Jusmmat günleri-

16 yaşımda milli oldum, Muharrem Dalkılıç
ile İran’da yarıştık, birçok uluslararası yarışmaya katıldım. 800 metrede 1.59 yaptım, bu rekor Ankara’da üç yıl geçilemedi.

nin öyküsü de şöyle:

Bu yıllarda bana basından da destek geliyordu, Radyoda rahmetli Kemal Deniz hemen
her programda adımı söylerdi. Gazeteci Hıncal
Uluç da her vesilede benden söz ederdi. Bunlardan çok teşvik gördüm.”

çok iyi para, altı ay sonra taksitle bir araba bile

Lise biter ve Güneş Tecelli o yıllarda açılan
ve baraka yapılardan oluşan Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’ne kayıt yaptırır fakat çalışmak

oldu. Bir Türk subay ile Amerikalı subaylar ta-

“1956 yılında Amerikalıların yanında çalışmaya başladım, çok para kazanıyorum. Tabii
üniversiteyi falan unuttum. Maaşım 800 lira,
aldım, 1955 model taş gibi bir Chevrolet… Bir
şoför buldum, o günlerin ünlü durağı Ersan
Taksi’de çalışıyor, pek para da gelmiyor ama
işim iyi nasıl olsa derken, işyerinde bir olay
kıştı, bizimki haklı, biliyorum. Ben de bizimkinden yana olunca işten kovuldum.
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Boşta kalınca, akşamları ben takside
çalışmaya başladım. Bir gece bir sarhoştan dayak yiyince taksi şoförlüğünü bıraktım.
Rüzgârlı Sokak’a Giriş
Eski işimden dolayı birikimim var, annem elimden alıp bir köşeye biriktiriyordu
ama bir iş bulmam gerekiyordu. Hıncal
Uluç ile dostluğumuz sürüyor, Cihat Baban’ın Yeni Gün Gazetesi’nde. Başlarında
Mehmet Ali Kışlalı var, ekip; Arman Talay,
Oktay Kurtböke, Öcal -Hıncal Uluç kardeşler, Ahmet Taner Kışlalı, Kurthan Fişek falan. Hıncal, ‘Gel gazeteci ol’ dedi, ben de
gittim, yıl 1957.
Gazete, muhalif lider Osman Bölükbaşı’yı tutuyor, üzerinde iktidarın çok
büyük baskısı var. Mürekkep alamıyoruz,
zaten baskı tekniği ilkel, silik bir gazete,
okunmuyor, iki buçuk lira bile oldu ama
halk almak için kuyruğa giriyor.
1960 yılında ekip topluca Öncü Gazetesi’ne geçtik, daha sonra Yeni Sabah dönemi
başladı. Temsilci Emin Karakuş, yardımcısı Kamuran Özbir, Mustafa Salihoğlu ve Güngör Sayarı var kadroda. Büro Kızılay’da Güven Apartmanı’ydı yanılmıyorsam, karşı dairede Hürriyet
bürosu vardı, Cumhuriyet de birkaç bina yanımızda.
Ben bu arada Harita Genel Müdürlüğü’nde
çalışan, teknik ressam Çiğdem Hanım’la ile evlendim, ilk oğlumuz Cengiz daha birkaç aylık,
gazete kapandı. Bir sabah uyandık, gazete kapanmış, Çiğdem’in işi var sadece. Kirada oturuyoruz, zaten benim hiç evim olmadı hayatımda.
İzzettin Turanlı’nın Son Baskı Gazetesi’nin
istihbarat şefi Mustafa Özkan aradı ve işe çağırdı. Bir akşam gazetesi, Turhan ve Selma
Tükel, Mehmet Bican var ekipte. Aynı binada
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Güngör Sayarı arkadaşları ile bir gazete çıkartıyor, ortaklardan birisi sonradan bakanlık da
yapan Erman Şahin.
O günlerde Süleyman Demirel, Adalet Partisi Genel Başkanlığı’na iki adaydan birisi ve
seçim dönemi. Mustafa Özkan ile çok iyi bir
ilişkisi var. Yoğun bir çalışma sonunda seçim
öncesinde Demirel’in genel başkanlığını duyuran ilk gazete olduk. Hatta bana bir de özel
röportaj ayarlandı, sorular ortak hazırlandı ve
ben sordum! Hayatımdaki ilk ve son ısmarlama
röportaj oldu. Demirel ile de ondan sonra hiç
karşılaşmadım.”
TRT Günleri
Doğan Kasaroğlu’nun çağrısı ile TRT Haber Merkezi’ne gelen Tecelli, düzeltmenlikten
başlayarak her bölümde görev yapmış. Parlamento muhabirliğinde yaşanan olayı şöyle anlatıyor Güneş Tecelli:
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“Büro şefi Hüsamettin Çelebi,
senato ve meclis olarak iki salon
var, bordo renkli ahşap kaplamalı,
loş, sıcak, çok sıkıcı bir yer. Gidiyorsun, konuşmalardan not tutuyorsun, hep de aynı şeyler söyleniyor.
Bir gün Ferit Melen bir konuşma yapıyor ben dalmışım, o çok
önemli bir şey söylemiş. Hiç unutmam, bir kanunun 405’inci maddesi
üzerine konuşmuş, ben atlamışım.
Akşam radyoda ‘Meclis Saati’ var,
çalışmaların

özeti

verildiğinden

hem siyasiler hem de vatandaş için
çok önemli, bu nedenle de çok fazla
dinlenen bir program. Kanunun bu
maddesi ile ilgili görüş benim ha-
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berde yok, gece beni işe çağırdılar,
müdürler falan orada, meclis görevimden alındım, kurum içinde boşta
geziyorum…
Spor programını hazırlayıp sunan Kemal Deniz, Almanya’daydı bir
kaza geçirdi ve uzun süre hastanede tedavi görecekti. Kasaroğlu hâlâ
benden ümitli ki, spora ilgimi de biliyor programı bana verdi. TRT Spor
servisinde Arman Talay şef.
Bu dönemde BBC’de kısa bir kursa gittim.
Burada gördüğüm naklen yayın sistemini bize
göre radyoya uyarladım. Onların ileri tekniklerine yetişemeyeceğimiz için biz araya müzik,

Ekrana Geçiş
TRT’nin ikinci ‘T’si televizyon da birkaç yıl
sonra yayına başlamıştır, İsmail Cem’in genel
müdür olması ile kurumda bir canlılık gözlenir, spor servisi olarak önemli yapımlar ekrana

sanatçı röportajı koyduk ve ilgi odağı olduk.

gelmektedir ama esas, Cem dönemi ile tele-

Çok rahattık o programlarda, bir gün Gönül Ya-

vizyonda Cumartesi ve Pazar günleri gündüz

zar’ı konuk ettik, mini etek de moda, ben ya-

kuşak yayınları başlar. Güneş Tecelli gibi birçok

yında ‘Affedersiniz aklım karışıyor sandalyeni-

sunucu ve spiker ile sanatçıyı üne kavuşturan

zi çapraz koyabilir misiniz?’ demiştim, o zaman

Pazar gününün canlı yayını Tele Spor’un öykü-

böyle şeyler söyleyebilirdiniz.”

sü de şöyle:
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“Bu program İsmail Cem’in fikriydi, Televizyon Daire Başkanı Yılmaz Dağdeviren ve
yardımcısı Tarcan Gönenç doğrudan ilgiliydiler
ben de program sorumlusu oldum. Bu nedenle
kadrom televizyona geçti.
Radyodaki çalışmaya benziyordu, spor
haberlerini müzik ve ünlü röportajları ile süslüyor, geniş kitlelere ulaşarak beş saatlik yayın
yapıyorduk. Güç şartlarda hazırlanan bir programdı, yıllarca ekrana geldi, çok emek verildi,
birçok yeniliğe imza atıldı, yokluklar içinden
çıkan bir mucizedir Tele Spor. Tansu Polatkan,
Tamer Durukan, Cenk Koray, Canan Kumbasar,
sunucularımızdı. Kadir Yılmaz, Nuray Yılmaz,
Adil Örs, Cenan Saltık, Bülent Çarkacı yapımdaydı, yönetmenimiz de Bülent Varol olurdu.
Halk da çok sevdi, konuk için hiç sorun yaşamadık, çünkü programa katılmak için sıra bekliyorlardı.

Güneş Tecelli TRT döneminde bu ve benzeri konularda birçok kez savcılığa ifade vermiş
ama kıt olanaklarla geniş kitlelere ulaşabilen
yapımlara imza atmış. Çalışma arkadaşlarının
da çok iyi bildiği bir özelliği olan dalgınlık ve
isim unutma da her zaman sorun olmuş. Tecelli
şunları anlattı:
“Merhum Adil Örs ile bakışarak anlaşırdık
yayın sırasında. O stüdyoda, kameranın hemen
arkasında olur ve benim ne istediğimi anlar
bana kopya verirdi ama ufak yazardı! Görmekte zorlanayım diye. Ekip benim bu durumumu
bildiği için herkesten yardım gelirdi zaten. Bir
gün yeni bir stüdyo şefi gelmiş, konuk da Emel
Sayın, ben ismi unuttum, şefe bakıyorum, o da
bana bakıyor.”
Yazılı Basına Dönüş

Daha sonraki yıl, gençlik ve köy bölümleri
koyduk. Naklen yayın arabaları ile sanatçıları
köylere götürdük. Gençlik konseri yaptık, birinden dolayı da savcıya ifade verdik. İstanbul
Açıkhava Tiyatrosu’nda beş bin gence canlı
konser yaptık, olaysız yayını bitirdik. Onlarca
sanatçı katıldı, o günlerin popüler ismi Ali Rıza
Binboğa’da var listede. Onun ünlü ‘Yarınlar’
şarkısında tüm gençler sanatçı gibi ellerini havaya kaldırarak ona eşlik etti. Ertesi gün, ‘Komünizm propagandası’ suçlaması ile savcılığa
çağırıldık. Ülkenin kutuplaştığı günler, beş bin
genci bir araya getirmişiz, olaysız ve herkesi
mutlu eden bir yayın gerçekleştirmişiz, savcılığa davet ediliyoruz!

Kendi deyimiyle “TRT’ye dinciler gelince”
de yazılı basına tekrar dönmüş. 1976 yılında
Hürriyet Gazetesi’nin yan kuruluşu olan TV’de
7 Gün Dergisi ve Hafta Sonu Gazetesi Ankara
Temsilcisi olarak görev yapan Tecelli, Genel
Yayın Müdürü Çetin Emeç’e, “Süremi doldurduğum gün emekli olmak istiyorum” demiş, eşinin
de süresini doldurduğu 1980 yılında Tecelli
ailesi yeni bir yaşama geçmiş. Kampçılığı çok
seven, Datça sahillerinde çadır kurup doğayla
iç içe yaşamaktan hoşlanan Tecelliler, bu yörede bir tesis kurarak yaşamlarına yeni bir yön
vermişler. Kanser, Çiğdem Hanım’ı Cengiz ve
Kaan ile eşi Güneş Tecelli’den 1994 yılında kopartana kadar mutlu bir yaşam sürmüşler. Bu
gün tesisi artık ikinci kuşak yönetiyor, Güneş
Tecelli de torunu Ulaş ile birlikte tatilini burada
geçiriyor.

Yayın bandını tekrar koyduk, hangi eller
havada saydık. Allah’tan kimi sağ, kimi de sol
elini kaldırmış gençlerin, belirli bir çoğunluk
yok yani. Hepsi sol olsa yanmıştık.”

Güneş Tecelli’nin turizmciliğin yanı sıra
sezon dışında televizyonda görev aldığı yapımlardan birisi de Atilla Arcan ile hazırladıkları “Tele Show.” Bu program, Avrupa da bir TV

Havadaki Elleri Saydık!
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Program yarışmasında finale kalan ilk Türk yapımı olur kendi dalında, bir sezonluk “Bir Başka
Gece” ise Güneş Tecelli’nin ekrandaki son çalışmasıdır.
Uzun yıllar sessiz kalan ve turizme ağırlık
veren Güneş Tecelli yine Hıncal Uluç’un dürtüsü ile uyanır! Uluç bir yazısında ondan söz eder
ve uzun zamandan beri haber alamadığını yazar, o da eski dostunu telefonla arayarak hasret giderir. Tecelli’nin mizah gücünü bilen Uluç,
kendi köşesi için ondan haftalık yazı göndermesini ister ve ‘Abuzittin’e Mektuplar’ haftalık
yazı olarak böylece başlar.
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LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.
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“TREN KAZASI
RÖPORTAJIM,
KÖTÜ MONTAJ
VE HATALI
YAYINCILIK
ÖRNEĞİDİR”

A

nkara’nın Ayaş ilçesinden Mustafa Aktan yargıç
olmuş ve memleketinden Şadiye Hanım’la da
yaşamını birleştirmiştir. Üçüncü oğulları Güntaç
Aktan da 1945 yılında Kırşehir’de dünyaya gelir, kısa bir süre sonrada görev yeri Kayseri olur.
İlkokula Kayseri’de başlayan Güntaç Aktan’ın okuma
merakı, çizgi romanlardan lise yıllarında dünya klasiklerine uzanır, bu nedenle edebiyat öğretmenlerinden de
“İfaden çok güzel” övgüleri almaktadır. Lise son sınıfta bir
puan ile sene kaybetmesi, gazeteciliğe başlamasına neden olur. Güntaç Aktan anlatıyor,
Mesleğe Giriş

Lise son sınıfta beklemeye kaldı, o
yıl Kayseri’de yapılan Liselerarası
Futbol Şampiyonasını bir yerel gazete
adına izledi. Tarihi Kayseri Lisesi’nden
mezun oldu, üniversite için geldiği
Ankara’da Rüzgârlı Sokağı tanıdı,
çeşitli gazetelerde çalıştı, radyodan
duyduğu anons ile TRT sınavlarına
katılarak muhabir oldu. Tren
kazasındaki röportajı ile eleştirildi, on
dört yıl süren “Anadolu’dan Görünüm”
adlı programı ile ödüller aldı. Güntaç
Aktan ile anıları tazeledik.

“Lise bitirme sınavlarında fizik dersinden dört aldım,
geçer not beş. O zamanki uygulama; bir dönem okula gitmeden bekleyeceksin, sonraki Haziran ayında tekrar sınava gireceksin, yıl 1964, ben beklemedeyim. Kayseri’de
yapılan, “Türkiye Liseler Arası Futbol Şampiyonası”nda
arkadaşlarım oynadığı için maçlara gidiyordum. Emel Gazetesi’nde dizgici olan arkadaşım Ramazan Yılmaz, ‘Bunları yaz, ver, hem de meşgul olursun’ şeklinde bir öneri
yaptı.
Hatırladığım kadarıyla, İstanbul Haydarpaşa Lisesi,
İzmir Namık Kemal Lisesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi,
Trabzon, Adana ve Kayseri Liseleri’nin de olduğu sekiz finalist okul… Karşılaşmaları izliyorum ve yazıp veriyorum.
Gazeteye gidişlerimde patronlarla da tanıştım ve 1965
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yılı Şubat ayında ilk Basın Kartı Beyannamemi
doldurdum, Emel Gazetesi’nin kadrolu elemanı
oldum”.

1966 yılında,Toprak-Su- Tarım İşçileri
Sendikası’ndan aldığım teklif ile başkente geri
döndüm ve yayınlarını çıkartmaya başladım.

Güntaç Aktan üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır, ağabeyi polis akademisinde
öğrenci, kardeşi de Şeker Spor’da profesyonel
futbolcudur. Bahçelievler 15’inci sokakta bir
ev kiralanır, üç kardeş artık babaanne ve halaları ile Ankara’da yaşamaktadır. Aktan, Rüzgârlı Sokak ile tanışmasını şöyle anlatıyor:

Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi
Özel Okulu’na kaydoldum, devam zorunluluğu yok. Daha sonraki yıllarda ağabeyim mezun oldu, kardeşim de Kayserispor’a transfer
olmuştu. Ankara’da, iyi maaş ve tek başıma
geçen günlerimi daha düzenli bir yaşam! için
bıraktım ve 1970 yılında, Kayseri’ye, Ülker
Gazetesi’ne döndüm. Giderken tanıdıklarımdan
kilolarca ‘klişe’ aldım.

Ankara Günleri
“Üniversiteye hazırlık için geldim ama benim aklım gazetecilikte... Dayımın oğlu Ülkü
Arman’a gittim, beni Medeniyet Gazetesi’ne
gönderdi, burada, Ahmet Arif ve Aydın Köker
ile çalışma fırsatı buldum. Büro Hükümet Meydanında, vilayetin arkasında eski bir binada...
Ortada bir soba yanardı, polis adliye muhabirliğim kısa oldu. O yıl üniversiteye giremedim ve
daha sıkı hazırlanmak üzere Kayseri’ye döndüm ama yerel basında çalışmalarım sürdü.

Erken Baskı Uygulaması
O dönemde Basın İlan Kurumu, Anadolu
Basını için büyük yenilik olan dizgi makinesi
zorunluluğu getirmişti, klişe daha da önem kazanmıştı. Dizgi hızla yapıldıktan sonra, sayfaların ‘canlanması’ gerekiyordu. Ben muhabirliğin
yanı sıra sayfa sekreterliğini de üstlendim…
Daha sonra geçtiğim Anadolu Gazetesi’nde, İstanbul gazetelerinde ‘meyhane’ veya
‘vapur’ baskısı denilen ‘erken baskı’ denedik,
tuttu. Spor haberlerinde yıldız uygulamasına
geçtik, satışımız on bine ulaştı.”

GÜNTAÇ AKTAN
Kırılma Noktaları
1971 yılında 112. Dönem Ulaştırma Asteğmen olarak vatani görevini yapan Güntaç
Aktan, kendi deyimiyle yaşamını yönlendiren
“kırılma noktalarını” da şöyle anlatıyor:
“Bir; fizik dersimize, Ayşe Düştegör isimli, meslekte yeni bir öğretmen geliyordu, o
yaştaki bir gencin, bir yıl sokakta gezmesi ne
demek? Üstelik bir puan, deneyimli biri olsaydı
geçer not verirdi, kaldım. Ama bu bana gazeteciliğin kapılarını araladı.
İki; yedek subaylık bizim dönemde üç ay
kısaldı. Ben izin kullanmadım, erken terhis olmak gibi bir âdet vardı. Kısalma haberi geldi,
Hacılarkırı’ndayım, işlemlerimi yapmak için
İzmir’e gittim. Hatay-Basmane dolmuşunda,
radyoda ‘TRT’ye sınavla muhabir alınacaktır’
anonsunu duydum, ‘Ben buna yetişmeliyim’
dedim. İzin kullanmadığım için dönem arkadaşlarımdan beş gün önce terhis oldum, 1972 yılının son günlerinde sınava başvuru işlemlerimi
tamamladım.”

Binlerce Aday
Güntaç Aktan, binlerce adayın katıldığı
TRT sınavını da şöyle anlatıyor:
“Üç bine yakın adayın ilk sınavı Hukuk Fakültesi’nde yapıldı. Büyük bölüm elendi;Doğan
Kasaroğlu, Muammer Yaşar, Esin Tali, Kemal
Deniz’in yaptığı mülakata ancak seksen kişi
katılabildik. Aydın Soysal, Altan Aşar, Teoman
Karahun gibi meslek büyüklerinin ders verdiği
kurslara on altı kişi devam ettik, sonuçta 14
muhabirin ataması yapıldı. Şimdi hatırladıklarım, Atilla Destecioğlu, Ahmet Çetin Yeni,
Orhan Baykal, Şener Tokcan dönem arkadaşlarım. TRT’nin ilk sınavından sonra, kurslar
başlayana kadar da Barış Gazetesi’nde sayfa
sekreteri olarak üç ay kadar çalıştım.”
Güntaç Aktan çektiği kura ile 29 Nisan
1973’de TRT Diyarbakır Radyosu’nda göreve
başlar. Aktan’ın büro dışındaki ilk görevi, onlarca insanın öldüğü, Türk ve Necmioğlu aileleri
arasındaki çatışma nedeniyle gittiği Mardin’in
Kızıltepe ilçesidir. Burada ayrıca Suriye’den
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iade edilen bir banka
soyguncusunun yurda gelişini de izler.
Diyarbakır’da o zaman
bölge radyosu vardır,
televizyon ise paket
yayındır. Güntaç Aktan, olay yerinden
fotoğraf çekmekte ve
haberleride bu görüntülerle televizyonda
yayınlanmaktadır.
Deprem
Güntaç Aktan,Lice depremi sırasındaki çalışmasını da şöyle
anlatıyor:
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“Yeni evliyim, akşam evde hayvanların
sesleri ile irkildik, ne
oluyor derken sarsıntı
başladı ve dışarı çıktık. Depremi anladım,
eşim yalnız kalamazdı, onu da aldım ve
radyo binasına gittik. Ben çevre il ve ilçelere
telefon etmeye başladım, Hani’den gelen bir
DSİ aracı yıkık evler olduğunu söyledi fakat
merkezi bulamıyordum, Lice’den ise hiç ses
çıkmıyordu, ulaşamıyorduk. Daha sonra anlaşıldı, merkez burasıydı…
Aydın Soysal ve Altan Aşar’ın yönetiminde Radyo 2 kurulmuştu. Özelliği, yerinden muhabirin sesi ile olayları aktarmaktı. ‘Haftanın
Olayı’ bölümü için beni aradılar ve biraz sonra
bağlanacaklarını söylediler. Ben bir odaya kapandım, tüm yaşananları toplu bir metin haline getirdim ve yirmi iki dakikada anlattım. Bu
olaydan sonra Aşar ve Soysal beni Ankara’ya

çağırdı, bir ay geçici görevle burada çalıştım ve
1975 yılında Radyo 2’ye atandım.
Çok başarılı bir yayın politikası vardı Radyo 2’nin. Bizlere bir konu verilirdi, araştırırdık
ve bant olarak hazırlar verirdik. Bülten saati
13.30’du, daha sonra Başbakan Bülent Ecevit,
Cuma günleri aynı saatte haftalık basın toplantısı yapmaya başlayınca, bizim iş zorlaştı, zaten, 1978 yılında da kanal kapatıldı, bizler de
çeşitli birimlere gönderildik.
Diyarbakır’daki reji çalışmalarımdan ötürü
beni televizyon haberlerine yönetmen olarak
verdiler fakat daha sonra muhabirliğe tekrar
döndüm. Merkez haberlerde masa uygulamasına geçildi bir dönem, sosyal politika masası
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sorumlusu oldum, dernek, sendika, iş hayatı
haberleri hazırladık, Metin Balcı, Muhsin Çifteler ile çalıştık.
Masa uygulaması bitince, haber merkezine
muhabir oldum ama beni hep ‘felaket’ haberlerine göndermeye başladılar. Hatta arkadaşlar
‘Güntaç Aktan, vaziyetler b…’ diye bir slogan
bile uydurmuşlardı”.
Tren Kazası
5 Ocak 1980 günü Ankara yakınında büyük bir tren kazası olur, kırktan fazla can kaybı vardır, Bu acı tabloda Güntaç Aktan, yaptığı
röportaj ile de televizyon tarihine geçer, işte
öyküsü:
“Gece yarısı kapı çaldı, elektrik de kesik,
anarşi dönemi, korkarak kapıya geldim, dışarıda TRT’nin şoförü, ‘Kaza varmış seni almamı
söylediler’ dedi, giyindim çıktık.
O zaman telefon yaygın bir iletişim aracı
değil, her evde telefon yok, ben sıraya girdim,
bekliyoruz. Olağanüstü durumlarda, muhabirlerin evine araba yollanırdı. Benden önce bir
arkadaşa gitmiş, bulamamış bana gelmiş, bu
da bir kırılma!
Kuruma geldim, Boğaziçi ile Anadolu Ekspresleri, Ankara’ya bir saat uzaklıktaki Esenkent’de çarpışmış, çok sayıda ölü var… Kameraman Yücel Turan ile birlikte önce Gar’a gittik.
Çünkü kaza üzerinden üç saat kadar geçmiş,
yaralılar Ankara’ya getiriliyor. Devlet Tiyatrosu’ndan bir grup sanatçı da bu trenle İstanbul’a
turneye gidiyormuş…
TRT’de o zaman akülü ışık sistemi yok. Gar
müdürünün odasından uzattığımız kablodan
aldığımız ışık ile çalıştık. İlk müdahaleleri yapılanlar getirildi, aralarında sanatçı Derya Baykal
da vardı, gelenlerle görüştük ve biz olay yerine
hareket ettik.

Olay yerine geldiğimizde gördüğümüz,
karaltı şeklinde üst üste çıkmış vagon silüeti, bunları ışıksız çekiyoruz fakat bu sefer de
kamera donuyor. 16 mm film çekiyoruz, kameramız dönemin en iyilerinden ama Ocak
ayında sabaha karşı, dondurucu bir soğuk var.
Oradaki bekçi kulübesine gidip ısıtıyoruz, gelip
biraz daha çekim yapabiliyoruz, kaza yerindeki koşuşturma içinde… Sağlık Bakanı Mete Tan
kendisi gibi doktor olan özel kalem müdürü ile
orada ve kurtarmalara katılıyorlar.
Bu arada, daha sonra çok iyi dost olduğumuz Salim Ortaboy isimli genç, enkaz altında
kalmış. Üzerinde vagon yığınları var, ayağı
bunların içinde kaldığı için çıkartılamıyor. Özel
kalem müdürü de bu gençle ilgileniyor, ‘Aman
donmasın, üzerine battaniye örtün, iki enjekte Novalgin verin’ falan diyor ve biz bunları da
çekiyoruz…
Boşluk bulduğum bir sırada, askeri ambulansın şoföründen rica ettim ve aracın lambasını bu gencin olduğu yöne çevirttim. Ses kayıt
cihazı bende olduğu için rahat hareket edebiliyorum, gencin yanına gittim ve ‘Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz’ dedim. Yapılan tedavi
ve alınan önlemlerden sonra tabi ki…
Ortalık aydınlandı, olay yerini daha net biçimde görüntüledik, orada işimiz bitti, kuruma
geldik, filmleri teslim ettik ve ben eve gittim.
Ekranda görünce ben de şaşırdım. Bizim ilk
çekimlerimizden görüntü alınamamış. Yayına
doğrudan benim sorumla başlanılıyor, Üzerinde vagonlar olan adam kendisini nasıl hisseder?
Bu olay çok büyüdü, karikatürlere konu
oldu, Ali Kırca ödül aldığı bir törende bunu anlattı, BBC’de röportaja kötü örnek olarak gösterilmiş… Ben bunu ‘kötü montaj ve hatalı yayıncılık’ olarak kabul ederim.”
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Anadolu’dan Görünüm
TRT’nin uzun yapımlarından birisine imza
atan Güntaç Aktan, on dört yıl süren “Anadolu’dan Görünüm” programının öyküsünü de
şöyle anlatıyor:
“12 Eylül’den sonra bir “Fatsa Programı”
yaptım, daha sonra sıkıyönetim komutanlarının isteği ile benzeri birkaç program daha hazırlandı, 1984 yılında Eruh ve Şemdinli’ye silahlı saldırı oldu, bunu ‘Huzur Operasyonu’ adlı
programla anlattım,ardından ‘Pişmanlık Yasası’
diye benzer bir program daha çektik. 1987 yılında Olağanüstü Hâl dönemi başladı,Vali Hayri
Kozakçıoğlu’nun isteği ile bir program yapılması TRT’ye bildirilmiş, görev bana verildi. Program tüm Anadolu’dan haberler verecek şekilde

düşünüldüğü için bu ismi aldı, sinyal müziğini
de Ulvi Cemal Erkin’in ‘Anadolu’dan Esintiler
Senfonisi’nden aldık. Çok kısa bir hazırlık dönemi oldu ve 5 Ekim 1987 de başlayıp, 2001 yılında sona eren programda, dört kez sınır ötesi, elliden fazla iç güvenlik harekatı ile sayısız
olay izledim.
TRT’ye stajyer muhabir olarak girdim, çeşitli kademelerde görev yaptım ve 2008 yılında, Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcılığı’nda
sağlık sorunlarım nedeniyle emekli oldum.”
Güntaç-Gülçin Aktan 1975 yılında evlendi,
çiftin Alpay isminde bir oğlu ve Demir ve Derin
isminde iki torunu var.

GÜRAY SOYSAL

BU SÖYLEŞİ, 2013 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

GÜRAY SOYSAL

“MATBAADAN
ÜZERİMİZİ
KİRLETMEDEN
ÇIKAMAZDIK”

Futbol ile çocukluğunda ilgilenmeye
başladı, gazeteciliğe girdi ama sahadan
kopamadı, amatör kümede savunma
oyuncusu idi fakat takımın en çok gol
atanı olurdu, meslekte spor yazarlığını
seçti. Türkiye Spor Yazarları Derneği
ve Gazeteciler Cemiyeti gibi mesleki
örgütlerde görev aldı, yarım asır süren
mesleğinde birçok gazetede çalıştı.
Güray Soysal ile anılarını tazeledik.

A

slen Kemaliyeli olan Hüseyin Avni Bey,Türkiye
Kömür İşletmeleri Alaplı tesislerinde görev yaptığı dönemde, Düzce’de yaşayan hemşerisi Nezaket Hanım ile evlenir. İlk çocukları burada doğar ve aile daha sonra Ankara’ya yerleşir, ikinci çocukları
Güray Soysal da, 31 Mayıs 1945 günü Ankara’da dünyaya
gelir. Alparslan İlkokulu, Dördüncü Ortaokul, ardından
Gazi Lise’sindeki öğrencilik günleri başlar Güray Soysal’ın.
Hüseyin Avni Bey de Demokrat Parti yayın organı Zafer
Gazetesi’nde muhabirlik yapmaktadır. Okul çıkışları, babası ile eve dönmek için Denizciler Caddesi’ndeki Zafer
Matbaası’na giden Güray Soysal, kâğıt bobinleri arasında,
mürekkep, kurşun kokuları ile meslekle tanışsa da, futbolla ilgilenmektedir.
Ülke bir ihtilal geçirir, Zafer Gazetesi kapatılır, Anadolu Ajansı’nda çalışmaya başlayan babası Hüseyin Avni
Bey, 1961 yılında yaşama veda ettiğinde, Güray Soysal
16 yaşındadır ve yaşamı futbol üzerine yoğunlaşmaktadır.
Baba dostu Vedat Refiioğlu’nun eşi bir gün annesini
ziyarete gelmiştir, çocukların durumunu sorar, Güray’ın
futbol merakını öğrenince Nesteren Hanım’ın “İşe el
koyma” olayını Soysal anlatıyor:
“Varlık Mahallesi’nde oturuyoruz, sıkıntılarımız var
tabi, ağabeyim işe girdi ama ben ve küçük kardeşim daha
öğrenci. Et ve Balık Kurumu’nun arkasındaki alanda maç
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yaparız… Yine oradayız, ‘Annen çağırıyor’ dediler, keyfim kaçtı, maçı bırakıp eve gittim. Vedat
Refiioğlu’nun eşi Nesteren Teyze gelmiş. Hoş
beşten sonra bana ‘Vedat Amcan yeni bir gazetenin başında, yarın onu gör, sokakta futbol
ile bir yere varamazsın, okuldan kalan zamanını burada geçirirsin’ dedi, annem çok memnun
tabii.
1961 yılı Şubat ayının 19’uncu günü,
Rüzgârlı Sokağa gittim.”
Gazetecilik Başlıyor
İhtilal sonrasında, yeniden hareketlenen
siyasette, DP’nin Zafer Gazetesi’nin devamı
sayılan, Büyük Zafer Gazetesi de yerini almıştır. Vedat Refiioğlu’nun arşivde görevlendirdiği
lise öğrencisi Güray Soysal mesleğe girişini
şöyle anlatıyor:
“Gazete yeni olduğu için belki on klişe, bir
o kadar da fotoğraf var, baskıdan sonra bunlar
temizlenip yerine kaldırılır bir de günlük gazeteler arşivleniyor. Aycan Giritlioğlu ile üniversite öğrencisi Bülent isminde birisi daha var
arşivde. Gazetede; Abdullah Uraz, Faruk Erbil,
Ural Yamaç, Cevdet Karataş da çalışıyor. En küçük ben olduğumdan her işe ben koşuyorum,
hem bu nedenden hem de futbola fazla zaman
ayıramadığımda gönülsüzüm...

Üç ay geçti, ‘Sen spordan anlıyorsun’ dediler ve amatör küme maçlarına da göndermeye
başladılar bir de 125 lira olarak ilk maaşımı
alınca işler değişti.
Yazı işleri müdürlüğüne İstanbul’dan Argun Berker geldi. Spor sayfasını da çiziyor
ben, matbaaya gidip haberleri koyuyorum, işin
zevkine varmaya başladım.”
Adı Çıkıyor
İlk imzasının çıktığı sayıyı koltuğunun
altında çevresine dağıtmaya başlayan Güray Soysal futboldan hiç kopmaz. Amatör
kümedeki Etlikspor da savunma oyuncusudur
fakat serbest vuruşlar ve ceza atışlarını
kullanmasından dolayı da golcü oyuncu olarak
ter dökmektedir.
Gazetenin ünlü musahhihi (düzeltmen)
Saadet Bektüre’den yazım konusunda destek
görür. Soysal, “Argun Ağabey’in kapı açması,
Saadet Abla’nın eğitmesi, sermürettip Sadrettin Usta ve baba dostu makinist Memduh Usta’nın yönlendirmeleri ile kendimi kurşun kokusu, makine gürültüsü ve boya lekeleri içinde
buldum” dediği günleri şöyle anlatıyor:
“O zamanlarda matbaalar feci yerlerdi,
içinde insanı sağır edecek gürültü, her tarafı
boya ve makine yağı olan genizleri yakan kur-
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şun kokulu yerlerdi. Matbaadan çıktığımız zaman her tarafımız kirlenirdi, ülkemizdeki baskı
teknolojisi bu idi.
Başlık zor bir konu idi, bir -ı- harfini
sığdıramadığımız olurdu! Boz yeniden yap…”
1966 yılına kadar Büyük Zafer Gazetesi’nde, Veli Necdet Arığ ile spor servisini birlikte
götüren, sayfa sorumluluğu alan Güray Soysal
zorunlu askere gidişi öyküsü de şöyle:
“Banka kredileri moda olmuştu, bir meslek
büyüğümüz bana bazı kâğıtlar imzalattı, ben
kendimi kefil biliyorum ama asıl borçlu çıktım,
büyüğümüz, ‘Ben ödeyemeyeceğim’ diyerek
beni görmezden gelmeye başladı, muhasebe
müdürümüz Kazım Yiğit’in önerisi ile askere
gittim, vatani görevimi Adapazarı’nda yaptım.
Dönüşümde gazete Çankırı Caddesi’ndeki modern binaya taşınmıştı fakat büro altıncı kat,

matbaa da eksi ikinci katta, asansör yok! Sayısız iniş çıkışlar yapıyoruz…
Dövize bağlı sarf malzemelerini de dikkatli
kullanmak zorundayız. Ben maçları bir dik, bir
yatık iki fotoğrafla verirdim. Foto muhabirimiz
merhum Zühtü Örenbaş da maçlardan iki kare
fotoğraf çekerdi. Üç fotoğrafla verelim desen,
yok… Biraz fazla çek derdim, ‘Oğlum yazık değil
mi gazetenin filmine’ derdi. Bir kaset film ile
beş altı iş yapılacaktı çünkü… Gazetelerde mali
sıkıntı hep oldu.
Böyle on dört yıl çalıştım. Atılım yapan
Yeni İstanbul Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi
Can Pulak’ın çağırısı ile görüşmeye İstanbul’a
gittim. Halit Kıvanç, İsmet Gümüşdere var serviste, Genel Yayın Yönetmeni Kurtul Altuğ,
patron da Kemal Uzan… Ben alışık olmadığım
şekilde karşılandım. Önünde hatıra fotoğrafı
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çektirdiğim Hilton Otel’de ağırlanacağım, kaçtım… Uçağa atladığım gibi Ankara’ya geldim,
İstanbul’dan korktum… Tabii Can Pulak beni
çok aradı ama görünmedim, aylar sonra beni
affetti.”
Yeni Dünya
Basının atılım yıllarıdır, Dünya Gazetesi de
Beyhan Cenkçi yönetiminde yenilenir, Ankara
Temsilcisi Nazmi Bilgin’dir. Ankara Büro Spor
Servisi Şefi Güray Soysal anlatıyor:
“Yeni İstanbul macerasından sonra Zafer
Gazetesi, Beyhan Ağabey’in çağırısına kadar
sürdü. 1976 yılında Dünya Gazetesi’ne geçtim.
Ofset baskıyı da burada öğrendim, yine sayfa düzenlenmesine de bakıyorum. Çenkçi ve
Bilgin ayrıldı bana, ‘Sen kal’ dediler, gazetede
sıkıntı var, personel yetersiz, ben matbaada
gece sekreterliğini de yapıyorum. Evlendim,
eşim çalışıyor, oğlum doğdu, şartlar ağır gelmeye başladı, Ankara Temsilcisi Mete Akyol ile
anlaşamadık, ayrıldım.
Bizden çok daha fazla çalışan, cebindeki
parayı muhabiri ile bölüşen, dünyanın en tatlı
patronu Cahit Dingil’in Yeni Halkçı Gazetesi’ne
geçtim…”

Güneş Doğuyor
Basın tarihimizin ünlü Güneş Gazetesi olayını da Güray Soysal’dan dinleyelim:
“Basınımızda köklü İstanbul gazetelerine
alternatif bir yayın çıkacağını duyuyoruz ama
başka bilgi yok, her şey gizli tutuluyor. Tüm
gazetelerde, dallarında isim yapmışları teker
teker topluyorlar ve maaşları da piyasanın iki
üç katı. Ben Son Havadis Gazetesi’ndeyim, patronlar beni ölen kardeşleri yerine koyuyor.
Ankara bürosunu da Cüneyt Arcayürek
oluşturuyor, beni çağırdı. Nenehatun Caddesi’ndeki bürodayız, bir masa sandalye var, Cüneyt Ağabey oturuyor, ben, Faysal Geyik ve
Yaşar Uçar da yeni döşenmiş halı üzerindeyiz,
mobilyalar daha gelmemiş. Konuştuk, ‘Gazeteden izin alayım’ dedim, Özkan Kardeşler anlattım, onlar da ‘Git, iyi maaş veriyorlar’ deyince
kuruluşunda Güneş Gazetesi’ne geçtim.
İşe Ankara’dan girdiğim için spor servisi
müdürü Necmi Tanyolaç ile aramız yok, benimle hiç görüşmedi, işleri yardımcılar Şansal
Büyüka ve Güven Taner ile götürdük. Büroya
Turan Kardeş, Hasan Ötkün, Kemal Bostan ve
Doğan Bulgun’u aldım çalışıyoruz.

GÜRAY SOYSAL

Cüneyt Ağabey, Tanyolaç’ın bu durumdan
memnun olmadığını, alınacak personeli kendisinin seçmek istediğin söylüyor hep. Bir gün,
bir genç geldi ve ‘Beni Necmi Tanyolaç yolladı, burada çalışacakmışım’ dedi. ‘Hayır’ desem
işler karışacak, çalış dedim ama ona her türlü
zulmü yaptım! Gitsin diye.
Birkaç ay sonra çok başarılı işler getirmeye
başlayınca tutumum değişti, adı Ersin Uysal’dı.
Kısacık ömründe benim evladım oldu.”
Daha sonra Foto Spor ve Sabah gazetelerinde de görev yapan Güray Soysal mesleki
örgütlerdeki çalışmalarını da şöyle anlatıyor:
“1971 yılında Oktay Akengin’in başkanlığında on dört yıl TSYD Ankara Şube yönetiminde, on yedi yıl da İstanbul Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nda görev yaptım. TSYD çalışmalarım 2012 yılında tamamladım. İki dönemeden beri de Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulundayım.”
Anılar
Güray Soysal, ölümüne kadar dini inancı
hiç konuşulmayan, spor basının önemli ismi Arman Talay konusunu anlatıyor:

“31 Mayıs benim doğum günüm, o gece
için eşimle, Arman Ağabeyleri de alarak Spor
Yazarları Lokali’ne gitmeyi programladık. Akşamüzeri Orhan Kılıç aradı ve hastaneye kaldırıldığını söyledi, ben Sevgi Hastanesi’ne gittiğimde Arman Ağabeyi kaybetmiştik…
Defin işlemi sırası geldiğinde ne yapacağımızı bilemiyoruz, yeğeni Artun, ‘İslamiyeti seçtik’ diyor ama bulduğumuz tek yaprak nüfus
cüzdanında ‘Hıristiyan’ yazıyor. Vatikan Büyükelçiliği’ndeki kiliseye gittik, ‘Buraya getirin’
dediler, götürdük, ayin yapıldı. Spor Yazarları
Ankara Şubesi’ndeki törene de İstanbul’dan
papazlar ve cemaatten temsilciler de katıldı,
Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki ‘gayri müslimler’
bölümüne defnettik.
Aradan üç beş gün geçti, yeğeni Artun ağlayarak geldi ve ‘Amcam ve ben Müslümanız,
işte belgesi’ diyerek, eski, defter şeklindeki nüfus cüzdanını gösterdi, dini bölümünde ‘İslam’
yazıyor… Şaşkınız, kalktık Cebeci Mezarlığı’na
gittik, yetkililer ile görüştük. İmam, ‘Şu anda o
Allah’ın huzurunda, din ayırımı yok, herkes oraya çıkacak, içiniz rahatlasın istiyorsanız gelin
benimle’ dedi, abdest aldık ve mezarı başında;
ben, Artun Talay, İsmet Iraz, Orhan Karadağ
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ile şu anda hatırlayamadığım
birkaç arkadaş ile Arman Talay’ın gıyabi cenaze namazını
kıldık.”
Polisleri Affettik
Güray Soysal, Galatasaray Ankaragücü maçı sırasında, dayak yediği polisleri affedişini de şöyle anlatıyor:
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“Güneş Gazetesindeyiz,
yazarımız Fatih Terim, Hasan
Ötkün ile Galatasaray – Ankaragücü maçından çıktık,
Rüzgârlı Sokakta’ki büroya
gideceğiz. Kalabalık var polis dağıtmaya çalışıyor ama
gazete binası karşımızda, yolu geçemiyoruz,
bırakmıyorlar. Bu esnada polis güç kullanmaya
başladı ve biz de dayak yedik, Fatih Hoca yere
düştü…
Bunu haber yaptık tabii, Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük başta olmak üzere tüm yetkililer aradı ve soruşturma başladı. Bir süre sonra bana bir yazı geldi
ifade için çağırdılar, gitmedim. Bir hafta sonra da iki polis geldi ve beni ifadeye götürdü.

Orada öğrendim ki, ifadem bu arkadaşların
sicil notunu etkileyecekmiş. Aradan zaman
geçti, ben dayağı sindirdim, onlar da yazıyı
sindirdi, boş bir kâğıda imza attım ve üzerini
siz doldurun diyerek çıktım merkezden. Saffet
Bey bana çok söylendi, ’hem yazıyorsun hem
cayıyorsun’ diye ama işi kapattık.”
Güray Soysal, mahalle arkadaşı Cazibe
Hanım’la 1974 yılında evlenir, çiftin Hüseyin
Menderes ve Volkan Celal isminde iki oğlu, Melis ve Ömer isminde de iki torunu var.

HAKKI SAYIN

BU SÖYLEŞİ, 06 ŞUBAT 2017 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ HAKKI İHSAN
SAYIN İLE 2010 YILINDA İSTANBULBEYLERBEYİ’NDEKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.

HAKKI SAYIN

“ZAFER
GAZETESİ’NDE
ÇALIŞIRKEN
MENDERES
İLE HİÇ
GÖRÜŞMEDİM”

Kurtuluş Savaşı sırasında doğdu,
gençliği ikinci Dünya Savaşı yıllarında
geçti, Halkevleri dergilerinde şiirleri ve
yazıları yayınlandı, yetenekli kalemi
onu Bâb-ıÂli’ye ardından da Başkent’e
götürdü, Demokrat Parti yayın organı
ünlü Zafer Gazetesi’nin sorumlu yazı
işleri müdürlüğünü altı yıl yürüttü, ülke
karışık bir ortama girince ajansçılığa
geçti, Cumhuriyet Çınarlarımızdan
Hakkı İhsan Sayın ile seksen yılı geride
bırakan anılarını tazeledik.

H

ükümet Tabibi İsmail Hakkı Bey, Kurtuluş Savaşı
öncesi, Ermeni ve Rum çete saldırılarından endişe duyarak, asayiş yönünden daha güvenli olan
Trakya Bölgesi’nde görev ister ve Çanakkale’nin
Biga ilçesine yerleşir. Adını verdiği öğretmen olan oğlu
İsmail Hakkı’yı da akrabalarından, Saadet Hanım ile evlendirirler. Saadet Hanım, o zaman az rastlanan rüştiye
mezunu aydın bir genç kızdır. Bu evlilikten ilk çocuk hayata tutunamaz ve ikinci çocuk Hakkı Sayın da 1922 yılında
Çanakkale’de dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini burada
tamamlayan Sayın, en yakın lise için Balıkesir’e gider. Bir
yıl sonra da babasının atanması ile geldiği Denizli Lisesi’nde öğrenimini sürdürür.
Bu dönem, Hakkı Sayın’ın edebiyatla ilgilendiği yıllardır. Öyküler, şiirler yazmakta ve bunlar da, yerel ”Yol Dergisi”, “Halkevleri Dergisi” ve “Yeni Denizli Gazetesi”nde
yayınlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli geçtiği günlerdir. Hakkı Sayın, lise mezuniyetini bekletmekte
ve PTT’de bulduğu işte de çalışmaktadır. Savaşın bitişi ile
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de huzur ortamı oluşur, Sayın lise mezunu, edebiyatla ilgili bir gençtir.
1946 yılında Halkevleri’nin Ülkü Dergisi’nin ülke çapında düzenlediği şiir yarışmasının birincisi, “Uzak”adlı şiiri ile Hakkı Sayın olur. Bâb-ıÂli’nin en büyük ismi “Tasvir-i
Efkar” Gazetesi, Baş yazar Cihat Baban ve Ziyad Ebuziya
ortaklığında “Tasvir” adıyla yayınlanmakta ve geniş bir
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kitleye ulaşmaktadır. Güçlü kalemi ile adını
duyuran Hakkı İhsan Sayın,1948 yılında buradan aldığı teklifi hiç düşünmeden kabul ederek
gazete kadrosuna girer. Fıkra yazarı Ercüment
Ekrem’dir ve Neyzen Tevfik sık sık onu ziyarete gelmektedir. Spor haberlerini de Eşref Şefik
hazırlamaktadır.

ton ekmeklik buğday olduğunu ama bunun

Hakkı Sayın, Sabahattin Ali’nin duruşmasını izlemeye Ankara’ya giden, 1949 yılında kurulan İstanbul Radyosu’nun aranılan röportajcısı, ses getiren ekonomi ve toplumsal konular
üzerine yoğunlaşan haberleri ile adını duyuran
bir gazetecidir artık…

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne çağırıldım ve bana

Ödül ve Kovulma

gelişinin bizdeki hasat mevsimi ile çakıştığı
bilgisini aldım ve ‘Ekmekler ne zaman beyazlaşacak?’ başlığıyla haberleştirdim. İlk gün
beni kutladılar, İktisat Bakanı Cemil Sait Barlas aramış gazeteyi, ‘Bu haber ülkeyi kurtardı,
stoklardaki buğdaylar piyasaya çıktı’ demiş.
hediyeler verildi…
Ertesi gün işe geliyorum, kapıda gazeteden Kemal Aydar ile karşılaştım, ‘Seni kovdular, biz de hep birlikte işi bırakıyoruz’ dedi. Sonradan bir şikâyet olmuş, ‘Yalan haber’ yazmaktan beni kovmaya kalktılar ama arkadaşlarım

Savaş sonrasında ekonomisini düzeltemeyen ülkemizde bir de “Siyah ekmek” sorunu
yaşanmaktadır öyküsünü HakkıSayın anlatıyor:

direnince, plan işlemedi.”

“Ekmekler giderek siyahlaşıyor, mide ve
cilt hastalıklarından hastanelere kaldırılanlar
var. Yazı işleri müdürüm Vahit Ramiz, ‘Bunu
araştır’ dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin İstanbul Bölge Müdürü genç birisiydi, gittim, konuştum. Kanada’dan alımı yapılan altmış bin

tidarının iddialı bir gazete çıkartma kararına

Hakkı Sayın, İstanbul’da Tasvir Gazetesi’nin önemli bir ismi olarak meslek yaşamını
başarıyla sürdürür, ta ki Demokrat Parti ikkadar... Hükümet, yayın organı Zafer Gazetesi
için büyük yatırım yapmıştır ve profesyonel bir
kadroya bunu emanet edecektir, akla gelen ilk
isim de Bâb-ıÂli’den Hakkı Sayın olur. “Vali maaşı” dediği transferin öyküsü de şöyle:

HAKKI SAYIN
Ankara’yı Unutamadım
“Tasvir Gazetesi’nde haberden habere koşulan çok hareketli günler yaşadım, 1952 yılında Ankara’dan bu teklifi alınca hiç düşünmeden
‘Evet’ dedim. 1946 yılında şiirim birinci gelince,
Halkevleri Genel Merkezi’ne gidip, CHP Genel
Sekreter Yardımcısı Kasım Gülek’ten ödülümü
almıştım. Ankara’nın kültür havasını son derece hareketli bulmuştum ve unutamadım. Maaş
da çok iyi, vali kadar alacağım, bin iki yüz lira…
Ayrıca dayım Sabri Dündar Pınarbaşı, ağır
ceza reisliğinden emekli olmuş Ankara’da
avukatlık yapıyordu.
Ankara’da önce şaşırdım, Denizciler Caddesi’nde kötü bir bina ve eski teknolojide çalışıyoruz ama birkaç ay sonra Fethi Giray, Gazanfer Kunt ve Cavit Oral’ın ortak yaptırdığı
bir bina vardı; Rüzgârlı Sokak’la Agâh Efendi
Sokağın köşesinde, oraya geçtik.Sedat Simavi,
kendisine getirdiği makinenin aynısının bize

alınmasında yardımcı oldu. Son teknolojiydi,
48 sayfaya kadar çıkabilen, on silindirli, saatte
elli bin gazete basan ve paketleyen bir matbaa
makinesi, yazı kadrosu ve teknik servislerle
yüz kişiye yakın çalışanı ile büyük bir işletme
olduk. Bir döneme damgasını vuran, yönetim
kurulunda Demokrat Partili beş bakan olan
Güneş Matbaacılık A.Ş. burada hizmet verdi.
Çok güzel bir sistem kurduk, istihbarat
şefi olarak gittiğim Zafer’de, üç ay sonra da
sorumlu yazı işleri müdürü oldum. Genel Müdür Fatin Fuat Tözer, Başyazar da Mümtaz
Faik Fenik’di, karısı Adviye Fenik de ‘Sarı Çizmeli’ başlıklı fıkra yazardı. Yardımcım Cenap
Yakar ile geceli gündüzlü yoğun bir çalışmaya
girdik. Fenik ile Menderes anlaşamadılar daha
sonra Bahadır Dülger başyazar oldu, anlaşmazlık yine sürdü, onu da İstanbul’da yeni kurulan
Havadis Gazetesi’nin başına gönderdiler. Ünlü
Fransız aktris Zaza Gabor’dan boşanarak ülkeye gelen Burhan Belge baş yazar oldu”.
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Gazetenin tüm yükünü taşıyan Hakkı Sayın, gece geç saatlere kadar işte olmanın ödülünü de bir atlatma haber ile alır, işte öyküsü,
“Her zaman olduğu gibi yine gece yarısına
kadar gazetedeyim, son bir kontrol yapacağım
ve baskıya geçeceğiz. Telefon çaldı, aldım bir
bey, ‘Karadeniz bölgesinden bir yangın haberi
aldınız mı?’ dedi, ‘Hayır’ dedim ve kapattık. Bu
kafama takıldı, Samsun Jandarması’nı aradım.
Nöbetçi asker bana Sinop’un Gerze ilçesinde
çok büyük bir yangın olduğunu, Vali’nin de oraya gittiğini söyledi. Vali’nin evini bağlattım, eşi
doğruladı. Sinop, ardından da Gerze ile irtibat
sağladım. Tamamı ahşap olan ilçede bin iki yüz
bina yanmıştı fakat can kaybı yoktu. Manşeti
değiştirdim, ‘Gerze Kasabası Kül Oldu’ diye 90
punto verdim ve sayfayı yeniden yaparak baskıya geçtim. Kızılay Başkanı da Sinoplu Rıza
Çerçel’di, gece onu aradım, oda hemen yardım
konvoyunu yola çıkarttı.
Ertesi gün gazetede beni öyle bir karşıladılar ki ben bile ‘Uzatmayın artık’ diyerek bazı

arkadaşlarımı kırdım. Başbakanlık’tan beni sormuşlar, MİT’ten bir görevli geldi ve nasıl duyduğumu araştırdı.
Zafer Gazetesi’nde çalıştığım sürede Başbakan Adnan Menderes ile hiç konuşmadım.
Gazeteyle Parti Genel Sekreteri ve Kayseri
Milletvekili Kamil Gündeş ilgilenirdi, çok beyefendi bir insandı, ‘Hakkı Bey Oğlum’ diye hitap
ederdi, Menderes’in istekleri ikimiz arasında
konuşulurdu, her konuyu onunla çözerdik.”
İhtilal Havası
Hakkı Sayın daha önce kısa bir dönem çalıştığı ajansçılığı hep düşünmektedir. Türk Haber Ajans’ındaki deneyimlerini kendi adına kullanmak amacıyla, Zafer Gazetesi yönetiminin
de izni ile Ankara’da Türk Basın Ajansı’nı kurar.
Siyasetteki gergin ortamdan rahatsız olan
Hakkı Sayın, 1959 yılı Şubat ayında Zafer Gazetesi’nden ayrılarak, yaşamına yeni bir yön
verir. Sayın anlatıyor:
“Gerginlik 1958 yılında başladı. İsmet
Paşa ile Başbakan Menderes meclis kürsüsün-
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de sert tartışmalara girdi, Meclis
ve politika hayatı bundan sonra alt
üst oldu, Harbiye yürüdü falan…
Bu arada Akis Dergisi de önemli
bir görev üstleniyordu. Sahibi Metin Toker 1953 yılında Fransa’dan
dönünce, Zafer Gazetesi’nde bir
yıl çalıştı. Paşanın kızı Özden Hanım’la evlenmek üzereydi, bizden
ayrıldı. O zaman Menderes’in yakın arkadaşı Dr. Mükerrem Sarol’un
aracılık yaptığı, yüklü bir tazminat
ödendiği ve karşılığında ‘Öğrendiği
özel bilgileri kullanmaması’ istendiği gibi şeyler duymuştuk. Toker,
Akis’te etrafına bir grup genç gazeteci topladı, muhalefetin yayın
organı gibi çalıştı, zararlı neşriyat
yapıldı. Sanal gazeteciler ortaya
çıktı, pireyi deve yapan yazılar yayınlanıyordu, bence Metin Toker,
ihtilalde önemli bir rol aldı.
İhtilal sözünden, yıllar önce
bir diplomat bana bahsetti. Önemli
birisiydi, ben de Burhan Belge’ye
anlattım, hiç ihtimal vermedi, ‘Safsata’ dedi, ilgilenmedi. Mualla Anıl isminde kadın kollarından biri vardı. Gazeteye kadın kolları ile ilgili haberler getirirlerdi. Eşi subay olan
bir arkadaşı ona anlatmış ve ‘Çok yakın’ demiş,
bunu da ilettim yine ilgilenen olmadı, ortalık
iyice karıştı, ben ayrıldım. İstanbul’da muhabirliğinden tanıdığım Orhan ismindeki arkadaşım
patron olmuş, onun İstanbul Postası adlı gazetesine Ankara Temsilcisi oldum. Ayrıca imtiyazı annemin üzerine olan Türk Basın Ajansı
da zaten çalışıyordu, mesleğimi bu iki organda
sürdürmeye başladım.
İhtilal odu, Zafer Gazetesi’nin mallarına el
kondu, bina mühürlendi, aynı binadaki bizim
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Ajans da mühürlenmiş. Ben bir süre dayımın
evinde saklandım, ortaya çıkmadım. Yirmiye
yakın çalışanımız var. Genç bir arkadaşımız,
Ankara Garnizon Komutanı Nuri Teoman Paşa’ya çıkmış ve ajansların çalışma sistemini, tarafsızlığını falan anlatmış, iki gün sonra mühür
söküldü, ben de katıldım ve çalışmaya başladık.”
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan
Hakkı Sayın’nın, ekonomi haberleri üzerindeki
çalışmaları ile iki bankanın kuruluşuna katkısı
olmuş. Sanayi Kalkınma Bankası’nın kurulması
gerektiğini savunmuş ve bu düşüncesini hükümete kabul ettirmiş, aynı düşüncelerle kurdurduğu Vakıflar Bankası’na da isim babası olmuş.
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1968-1974 yıllarında Ticaret ve Sanayi
Bakanlıklarında ve OYAK Basın Müşavirlikleri
görevlerinde bulunan Hakkı İhsan Sayın, on
beş yıl da Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda da ders verdi, Basın Ve Halkla İlişkiler Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı,
uzun süre de başkanlığını yaptı.
Hakkı Sayın’ın iki evliliğinden birer oğlu
var. Uğur Sayın ve Murat Sayın, Bengisu ve Ezgisu da torunları...
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12 EYLÜL1980
GECESİ ANKARA
RADYOSU’NDA,
GÖREVİMİN
BAŞINDAYDIM

1

1 Eylülü 12 Eylüle bağlayan gecenin sabahında ülke
üzerine yeni bir gün doğarken, demokrasi kavramı
üzerine de kara bulutlar çöküyor, sabah saatlerinde,
sonu kayıp ve ölümlere kadar gidecek tutuklamalar
başlıyordu.

Daha sonra yargıya taşınsa da 12 Eylül darbesi, özellikle acı anıları ile belleklerdeki ve ülke tarihindeki yerini
koruyor.
12 Eylül ile ilgili çok kitap yazıldı ve yayın yapıldı ama
Ankara Radyosu Program Müdürü Haluk Kılçık’ın anıları ilk
kez burada okurları ile buluşuyor.
Radyo Komutanı Yarbay Konur!

Günlük yayın saati dışında, radyodan tok bir sesin okuduğu Türk Silahlı
Kuvvetleri duyuruları ve ardından Hasan Mutlucan’ın seslendirdiği kahramanlık türkülerinden oluşan yayın, son kez
12 Eylül 1980 de Ankara Radyosu’ndan
yapıldı.
27 Mayıs 1960 gecesi de, komuta
heyeti yine bu binayı işgal etmiş ve bu
türde yayın yapılmıştı. 22 Şubat 1962
gecesi de Ankara Radyosuna Harbiyeli
öğrenciler girdiyse de işgal fazla sürmeden bastırılmıştı.

Ankara Radyosu Program Müdürlüğü görevinin onuncu ayında, 12 Eylül harekâtına zorunlu olarak katılan,
Halûk Kılçık, darbeyi duyuşunu şöyle anlatıyor:
“Ulaştırma Bakanı merhum Hüseyin Özalp ile aynı
apartmanda oturuyoruz, onun koruma polisi Nedim, gün
ağarırken kapımı çaldı. ‘Hayrola Nedim, ne oldu?’ dedim,
‘Galiba asker ihtilal yapmış’ dedi. Radyoyu açtım, duyduğum marşlar uykumu açmaya yetti. Radyoevi Ana Kumanda odasını aradım, telefonu tanımadığım bir ses açtı
ve ‘Radyo Komutanı Yarbay Konur’ dedi. Kendimi tanıttım,
‘tamam anladım, Genel Müdür yardımcısı yanımda, onunla konuş’ diyerek Ertan Karasu’ya verdi telefonu. Karasu
da ‘şimdi seni evden alacaklar, hazırlan’ sözleriyle durumu
özetledi ve telefonu kapattık.
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Bir yüzbaşı ile iki askerin kapıda belirmesi
on dakikayı bile bulmamıştı. Yedek subaylık anılarımdan kalma, ‘tuzla tipi jip’ ile ‘tomson silahlı
asker’ arasında ‘mevcutlu’ bir düzende Radyoya
geldik.
Ana kumanda odasında kurum personeli dışında; bir yarbay, bir yüzbaşı ve bir de teğmen
vardı, hepsinin Muhabere Subayı olduğunu da
yaka işaretlerinden anladım.
Onu Bir Kaç Kere Hapsettim
Yarbay masa başında oturuyordu, Radyo
Komutanı olmalıydı ki, Karasu beni ona tanıttı.
Yarbayın, ‘tanıyorum onu birkaç kere hapsetmiştim’ sözlerini duymak, o gün o saatte ve o
mekânda sıkıntı vericiydi. On yıl önce Yedek
Subay eğitimi için girdiğim Mamak Muhabere
Okulu’nda, birliğinden izinsiz ayrılanları hafta
sonlarında, ‘güvercinlik’ dediğimiz cezaevinde
ağırlayan Muhafız Komutanı idi karşımdaki. O
zaman üsteğmen olan komutan yıllar sonra,
izinsiz çıkan belki binlerce yedek subay öğrenciden birisi olan beni hatırlamıştı!
Ertan Karasu benden o günkü yayın çizelgesini hazırlamamı istedi, önde gelen siyasi
liderler de ‘koruma altına’ alınıyordu. Bu ha-

rekâtta ‘TRT Komutanı’ olarak görevlendirilen
Tümgeneral Servet Bilgi, TRT Genel Müdürü
Doğan Kasaroğlu ile makamda ‘neşriyat işlerini’ yürütüyordu. Harekâtın bu bölümü de Radyo
Komutanı ile Ertan Karasu’nun omuzlarındaydı.
Akşam saatlerinde de spiker Mesut Mertcan
evinden alınmış ve yayın başlamıştı.
Yayın yönetme görevi günün ağardığı saatlerde, Ankara Radyosu Program Müdürlüğü’ne
verildi ama yayınla ilgili çizelgeleri ve yayın izin
belgesini ‘radyo komutanı’ olarak Yarbay Konur
imzalıyordu.
O gün normal mesaide olan arkadaşlarımızı
da radyoevine getirmiştik. Komutan, yayınla ilgili bütün çizelgeleri, yaptığım kısa açıklamalarla yeterli buluyor ve imzalıyordu. Bu arada akış
sırasında, saatlerini Radyo Komutanının belirlediği, konsey bildirilerini de yayınlıyorduk.
Öğleye yakın bir saatte, Radyo Komutanı
telefonla beni yanına çağırdı. Önündeki dosyaları işaret ederek,’burada bazı konuşma metinleri var, bunları yayına verelim’ dedi.
Komutanın işaret ettiği dosya yığınında
bazıları tek, bazıları üç ‘kırmızı ay’ damgalı metinler gözüme çarptı. Samanlı kâğıtlara yazılmış
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bu metinler, üçer beşer bir araya
getirilmiş, üzerlerinde siyasal liderlerin adları yazılarak dosyalanmıştı.
Komutandan incelemek için izin aldım ve odama geçtim.”
Özenle Hazırlanmış Metinler…
Halûk Kılçık, Milli Güvenlik Konseyi açıklamaları dışındakileri neden
yayına vermediğini de şöyle anlatıyor:
“Bunlar; harekâttan önceki durumu irdeleyen, liderlerin eleştirildiği metinlerdi, bu gün radyoda değerlendirilmek üzere hazırlanmıştı.
Bunlarda; Süleyman Demirel, Bülent
Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş’le ilgili notlar yer almaktaydı. Liderler, ‘yaşanan anarşi
olaylarını önleyemeyen, aciz politikacılar’ olarak tanıtılıyordu.
Doğrusu metinlerin dili ve yazar veya yazarların anlatımı da profesyonelceydi... Radyoda 15 günde
bir yayınladığımız, Silâhlı Kuvvetler
Saati programında bir süre görev
aldığım için biliyorum, o metinlerin
dilinden farklıydı, bunlar özenle hazırlanmıştı.
Emre göre bu metinlerin seslendirilip, komutanın uygun göreceği saatlerde yayına verilmesi gerekiyordu. Ama böyle bir yayın neye
yarayacaktı; daha da önemlisi bunu komutana
nasıl söyleyecektim.
Darbenin yapıldığı saatlerde televizyon
yayını olmadığı için, bu hareket, Ankara Radyosu’na bağlı düzende, Türkiye radyolarından
duyuruluyordu.
Sabah saatlerinde yayınladığımız kahramanlık türküleri bandının da yayınına ara
vermiş, normal yayın akışı içinde müzik ile ya-
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yınımızı sürdürüyorduk. Daha önce yayınladığımız bir söz program dizisinin ilk bölümünü
de tekrar yayınladık. Merhum Prof. Dr. Bülent
Daver’in katkıları ile hazırlanan bu programda,
Atatürk’ün devrimler, milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve demokrasi konularındaki görüş ve uygulamaları incelenmekteydi. Planlamamızda yer
alan öteki söz programlarını da ertesi günden
başlayarak yayına verecektik.
Böyle bir çerçeve içinde Komutandan aldığım metinlerin yayını nasıl olacaktı? Üstelik
bunun için de emir almıştım. Bu yayına uygun
olmayacağını, yanlış anlamalara yol açacağını
söyleme kararı aldım ve bunu da yaptım. Komutan Ankara Radyosu Müdürünün odasında
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ve müdürümüzle birlikte oldukları sırada düşündüklerimi anlattım.
Korkmadığımı Söyleyemem!
Korkmadığımı, heyecanlanmadığımı söyleyemem. Düşüncemi ölçe biçe, kelime ve harf
aralarını bile tartarak, birkaç cümle ya da kelime
eksik ya da fazlasıyla şunları söylediğimi hatırlıyorum:
‘Komutanım, bu konudaki görüşlerimi söylemek isterim. Harekâtla ilgili hiçbir tepki haberi
gelmiyor. Anlaşılıyor ki harekât başarılı olmuş,
politikacılar da olayı benimsemişler. Ayrıca ya-

yınlanan Milli Güvenlik Konseyi Bildirileri de çok
yumuşak dille hazırlanmış. Bilmiyorum, böyle bir
anda bu metinleri yayınlamak uygun olur mu?’
Sözün sonunu nasıl getirdim, bilemiyorum.
Yalnız konuşurken Komutanın yüzünün asıldığını, Radyo Müdürü Gökçen Solok’un da kaş göz
hareketleri ile beni susturmaya çalıştığını hatırlıyorum.
O Çocuğun Dediği Gibi Yapın!
Bir süre sessizlik oldu. Komutan, beklemediğim ama duymak istediğim bir cevap verdi.
‘Bunu komutanla konuşayım, bakalım.’
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TRT Komutanlığını üstlenen Tümgeneral Servet Bilgi’yi
aradı. Paşa Genel Müdür Doğan
Kasaroğlu ile makamda neşriyatı
yönetiyordu. Telefon bağlandı,
bizim komutan paşaya durumu
anlattı, ne söyledi bilmiyorum
ama cevabı ‘şimdi o bizi arayacak’ cümlesi oldu. Beş on dakika sonra cevap geldi, Bilgi Paşa
Radyo Komutanına ‘o çocuğun
dediği gibi yapın’ demiş.
Telefon sürecinde karşı tarafta neler cereyan ettiğini haftalar sonra Doğan Kasaroğlu’dan
öğrendim. Servet Paşa bu bilgileri aldıktan sonra durumu ona
sormuş, ‘bir takım metinler vardı.
Radyo Komutanına vermiştim
ama Program Müdürü yayının
uygun olmadığı söylemiş’ demiş.
Kasaroğlu da beni destekleyince
Paşa, ‘bu çocuk sağcı, solcu falan
değil mi?’ diye sormuş. Kasaroğlu ne demiş bilmiyorum ama belli
ki paşayı ikna etmiş, ‘o çocuğun
dediğini yapın’ sözü de buradan
çıkmış olmalı.
Onlardan çok genç olmam
nedeniyle, TRT’nin o dönem için
iki yetkilisi aralarında konuşurken, benden ‘çocuk’ diye söz etmeleri doğaldır. Kasaroğlu’nun
benim için ‘genç ve yetenekli bir arkadaş’ dediğini, bu konuşmaya tanık olanlardan çok daha
sonra öğrendim. Makam odasındaki ‘genç arkadaş’ tanımı, radyoya, ‘çocuk’ olarak yansımış
olmalıydı.”
Benden İzin Almadılar!
12 Eylül askeri harekatı, radyo yayınında
görev alan Ankara Radyosu Program Müdürü
Halûk Kılçık, akşam vaktinde de evine döner,
apartman girişinde, ‘ihtilal’, habercisi Polis Ne-
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dim ile karşılaşır. Koruma polisi Nedim, Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp’in kendisiyle görüşmek istediğini söyler.
Askeri Harekâtın ilk gecesini de Halûk Kılçık şöyle anlatıyor:
“Eve uğrayıp, üzerimi değiştirip, beşinci
kattaki Hüseyin Bey’in evine geldiğimde, Samsun Milletvekilleri ile kalabalık bir topluluk gördüm. Masadaki boş viski şişeleri dikkatimi çekti,
belli ki olup bitenlerin sıkıntısı ve evden çıkma
yasağı onları buna zorlamıştı.
Hüseyin Özalp, sabah pencereden bakarken gördüğü askeri aracın kendi için geldiğini
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düşünmüş. Eşini iki hafta önce kaybeden Özalp
çocukları ile vedalaşacağı sırada, apartmandan
başka birisinin götürülmesi dikkatini çekmiş
ve doğal olarak da ‘bakan varken bu araç kime
geldi’ diye sormuş. Her gün selamlaşıp, hal hatır sorduğumuz Polis Nedim de radyo program
müdürü olduğumu söylemiş, o da tanışmak istemiş, dostluğumuz böyle başladı.
Ben ihtilâl günkü radyoyu anlatırken, viski
tüketimine de eşlik ettim ve ayrılırken de şakayla karışık

‘Valla Hüseyin Ağabey, benden habersiz
nasıl yaparlar bu işi? Türkiye’ye yayın yapan
tek kurum Ankara Radyosu, ben de o radyonun
program müdürüyüm’ dediğim; şakaya sığınmış
kelimelerle örtülü bu cümleleri hiç unutmam.
Bu cümlelerin altı çizilmiş kelimeleri, meslek hayatımın en anlamlı görevlerinden birini
belirleyen kadro tanımı olarak aklıma çakılı kaldı.”

İSA OKUTAN

BUSÖYLEŞİ, 2017 YLINDA GAZETECİLER
CEMİYETİ LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.

İSA OKUTAN

“TÜRKİYE’NİN
İLK GÖRÜNTÜLÜ
HABER AJANSI
AVA’YI BİZ
KURDUK”

Televizyona teknik eleman olarak
girdi, kameraman oldu. Birçok kişinin
devlet güvencesindeki işe girmeye
çalıştığı dönemde TRT’den istifa
ederek özel sektöre geçti, ülkemizdeki
ilk görüntülü haber ajansı olan AVA’nın
kurucu ekibinde yer aldı. Turgut Özal
dönemi “İcraatın İçinden” programının
kameramanı oldu. İlk yıllarında
kameraman olarak çalıştığı TRT’ye
yeniden dönüşünde de uzun yıllar canlı
yayın yönetmeni olarak görev yapan
İsa Okutan ile anılarını tazeliyoruz.

İ

sa Okutan, Konya’nın Kulu kazasının Kozanlı köyünde
bir çiftçi ailesinin ilk çocuğu olarak 1946 yılında dünyaya gelir. İlkokulu köyünde, ortaokulu da Kulu’da bitirir ve Gölcük Sanat Okulu sınavlarını kazanarak yatılı
öğrenci olur. Elektronik teknisyen olarak hayata atılan İsa
Okutan bu dönemi şöyle anlatıyor:
“İzmit’in Gölcük ilçesindeki tersaneler için kurulmuş
bir okul, parasız yatılıydı ve resmi giysilerimiz vardı.
Elektronik bölümünden mezun oldum ve hemen orada
çalışmaya başladım. Doka yerleşen gemilerin radar, sonar
gibi cihazlarının bakım ve onarımlarını yapıyoruz, tabi başımızda şefler, müdürler var. İki yıl kadar çalıştıktan sonra
1966 yılında askere alındım, Mamak Muhabere Okulu’na,
Ankara’ya geldim.
Askerliğim sırasında televizyon yayınları başladı,
hem meslek olarak hem de kutudaki sihir beni çekiyor,
televizyona odaklandım. Mecburi hizmetim olmasına rağmen terhisten sonra Gölcük’e dönmemeye karar verdim,
hizmetimin karşılığını para olarak ödeyeceğim…
Önce hastanelere elektronik malzeme satan bir firmada iş buldum ama her vesile ile televizyonun Mithat
Paşa Caddesi’ndeki binasına uğruyordum. Personel konusuyla ilgilenen emekli Albay Cevdet Bey’le görüşüyorum
fakat hep ‘Bu gün git’ türü sonuçlar alıyorum. Bu görüşmeler o kadar çok oldu ki, şimdi adını hatırlayamadığım bir
sekreter arkadaş halime acımış, beni, bu konuda en etkili
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ve yetkili kişinin Daire Başkanı Fahrettin Işıkçı olduğu, hatta biraz sonra da dışarı çıkacağı
şeklinde uyardı. Ben hemen kurum dışına çıktım ve kapıda Fahrettin Bey’i yakaladım. Onun
da Konyalı olduğunu öğrenmiştim, ‘Ben Konyalıyım’ diyerek lafa başladım ve günlerden beri
gelip gidişimi anlattım, yardım istedim. Fahrettin Bey dinledi ve ‘Peki yarın bana gel’ dedi,
aracına binerek uzaklaştı.”
Ülkemizde televizyon yayını daha bir yaşını doldurmamış fakat toplumda büyük bir
merak uyandırmıştır. İsa Okutan bu dönemde
halkın ilgi odağı olan televizyon personeli oluşunu şöyle anlatıyor:
“1968 yılı Ekim ayında bir sabah TRT’ye
geldiğimde işim hazırdı, elektro tekniğin başındaki Saip Atapınar-şimdi Amerika’da yaşıyor,
hala görüşürüz- yanında çalışmaya başladım.
TRT daha yeni, yayını götüren personelin bile

kadrosu belli değil, tüm çalışanlar akitli denilen
bir statüde, ben de öyle çalışmaya başladım.
Teknik bölüm stüdyolarla aynı katta, yayın da
haftada üç gün, stüdyo boş olduğu zaman ben
kameralarla oynuyorum!
Kameraman Oluyor
Televizyonun çok az sayıda bir kadro ile
yayına başladığı biliniyor, yayın süresinin artması düşüncesi ile de yeni eleman ihtiyacı kaçınılmaz olmuştu. Büyüme hedefinde olan televizyona eleman alım ve yetiştirme çalışmaları da başlamıştı. Kameramanlık için de kurs
açıldı, ben Saip Beyden rica ettim, izin verdi,
‘Gidemezsin’ dese, iş orada biterdi.
Televizyon, Almanya’dan gelen teknik
malzemelerle kurduğundan, eğitim için uzmanlar da buradan geliyordu. Üç aylık kurs başladı,
20 kişi katıldık, dokuz kişi alınacak… O zamana
kadar fotoğraf dahi çekmemiş olan İsa Okutan,
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kursu dördüncülükle tamamladı… Önce altı ay
asistanlık yapacağız, sonra kadromuz olacak,
ben ilk dönem kameramanlarından olan Vural
Can’a asistan olarak başladım.
İki ay daha dolmadan, bir gün drama çekimi var, kameramanlar görevi başında ama Vural Can hasta olduğundan kamera başında ben
bekliyorum. Yönetmen Münip Şenyücel geldi,
bir kameramanın olmadığını öğrendi ve bana
‘Sen kimsin’ dedi, asistan olduğumu söyleyince, ‘Asistan kamera kullanamaz mı canım, sen
geç’ dedi. Ben kameraya geçtim. Televizyonun
ilk günlerinde canlı yayın yapılıyormuş ama
artık kayıt cihazı geldiği için banda alıyoruz
programları fakat bu sefer de montaj ünitesi
olmadığı için hata halinde kayıt başa dönüyor…
Bende el-ayak titriyor tabi ve ne yaptığımı
da bilmiyorum ama kulaklıktan ‘Çok güzel, aferin İsa’ gibi sözler duyuyorum, o program bana
yetti, asistanlığı bitirdim, bana kamera görevi
yazılmaya başlandı.”

AVA Kuruluyor
Yayın saatlerinin artması, stüdyoların çoğalması ile yoğun bir tempoya giren İsa Okutan, şef kameramanlığa kadar da yükselmiştir.
12 Eylül döneminde, birçok kurumda olduğu
gibi, TRT’den de görevden uzaklaştırmalar yaşanırken, dört personelin TRT’den istifa ederek özel sektöre hatta yeni kurulan bir sisteme
geçmeleri dikkat çeker. Bu dört kişiden birisi
olan İsa Okutan o dönemi de şöyle anlatıyor:
“Ülke yönetiminde askerler var, birçok memurun bile işinden uzaklaştırıldığı bir dönem,
kurumda ilişkileri iyi, hiçbir sorunu olmayan
bizler istifa ediyoruz! TRT’de ‘101’ler Olayı yaşanmış, devamı da gelecek gibi söylentilerle
herkes işini kaybetme korkusundayken, ev geçindiren biz dört kişi, devlet memuriyetinden
ayrılıp, ticari amaçla yeni kurulan bir sektöre
geçiyoruz. Arkadaşlarımız, bu ortamda yapmayın, ayrıca sizin yerinize gelmek için insanlar
torpil yaptırıyor, bu fırsatı tepmeyin dediler
ama biz 1982 yılında kurumdan ayrıldık.
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İşadamı Kemal Horzum, görüntülü haber ajansı kurmak için
çalışmalara başlamış. O tarihe
kadar bu iş için de tek kaynak
olan TRT ile irtibata geçmiş,
çünkü yetişmiş eleman sadece
orada. Bizden önce kimlerle konuşuldu bilmiyorum ama bizi bir
araya getiren Tansu ve Semih
oldu.

190

Kameramanlar, Mükerrem
Güreli- İsa Okutan, sesçiler de
Tansu Erkut ve Semih Hız, sektörde AVA olarak bilinen Ankara
Video Ajans’ın çekirdek kadrosu
olarak Kemal Horzum’la tanıştık,
anlaştık. Biz önce yıllık izinlerimizi aldık, Horzum finansörümüz oldu, yüzde onar hisse bize
verildi, şirketi kurduk ve cihaz
seçimi ve alımı işine başladık.
İlk Görüntülü Haber Ajansı
Ben, Tansu Erkut ile Almanya’ya malzeme almaya gittim,
Mükerrem ve Semih de büroyu
oluşturdular. Sonra malzemeler geldi, biz kuruluşumuzu tamamladık.
AVA, türünde Türkiye’de bir ilkti… Basın
Yayın Genel Müdürlüğü bizi hangi kategoriye sokacağını bilemedi, uzun araştırmalardan
sonra kayıtlara, ilk ‘görüntülü haber ajansı’
olarak girdik ve on Sarı Basın Kartı kontenjanı
aldık.
Kuruluşta hedeflerimizden birisi de o
günlerdeki banker furyasından yararlanmak
ve reklam filmlerini çekmekti, biz kuruluşu
tamamladık, bankerler batmaya başladı… Çok
büyük yatırım yapılmıştı, zor günlere doğru
giderken merhum TRT’den arkadaşımız İsken-

der Salgırlı bize Paşabahçe’nin el işçiliği ile
ilgili bir belgesel çekimini buldu. Almanya’da
yayınlanan bu film bizi ZDF ile tanıştırdı, ‘Sizin
Vatanınız, Bizim Vatanımız’ isimli bir program
yapıyorlardı. Almanya’da yaşayan azınlıklara
yönelik bu programa biz, on beş günde bir on
dakikalık bölüm veriyorduk ve ayda elli bin dolar alıyorduk, bu da bizi ayağa kaldırdı.”
İcraatın İçinden
Ülke sivil siyasete geçerken AVA Ajans da
kendisini göstermeye başlar. Televizyon yayıncılığı devlet tekelinde olsa da AVA ekipleri,
basın toplantılarına, liderlerin gezilerine katılmaktadır. Turgut Özal’ın kuruluşunda ANAP
Genel Merkezi’ne tabelayı çakarkenki görüntü-

İSA OKUTAN

sünü de arşivleyen AVA, yıllar sonra bunu kullanacaktır. İsa Okutan “İcraatın İçinden” programı dönemini de şöyle anlatıyor:
“Askeri yönetim, sivil iktidara yerini bıraktı, Turgut Özal da başbakan oldu. Bizim sonradan duyduğumuza göre, askeri yönetim, gelecekte iktidarların, TRT’yi özgür bırakabilmeleri
için bir formül bulmuş. İktidar partisine, hükümet faaliyetlerini anlatabileceği bir program
hakkı vermiş. TRT’de yayınlanacak ama kurum
dışında hazırlanacak, bütçesi Başbakanlık tarafından karşılanacak ve otuz dakika ile de sınırlı
olacak programa da ‘İcraatın İçinden’ adı verilmiş.
Askeri yönetimin gitmeden hemen önce
çıkarttığı, 2954 Sayılı TRT yasası içinde gizlenmiş bu maddeyi, Adnan Kahveci’nin bulup
çıkarttığını duymuştuk. TRT dışında hazırlanacağı için önce sinema ve reklamın başkenti
İstanbul devreye girmiş. MAN Ajans işi almış
ama o günlerde gerekli olan teknoloji piyasada sadece bizde. Jefi Kamhi bizi aradı, anlaştık,

ortak yapacağız, metin yazarı Ege Ernart geldi
bir gün, biz de onu Özal ile görüşmesini sağladık.
Gross Kalem
Ege Bey muhteşem bir yazardı, Özal ile bir
saate yakın sadece sohbet etti, onu tanımaya
çalıştı ve İstanbul’a döndü.
Program konularını Başbakanlık belirliyor,
bize konuyla ilgili bilgi ve belgeleri veriyorlar,
biz de Ernart’a iletiyorduk.
İlk program için köşke çıktık, Turgut Özal
metni orada gördü, çok şaşırdı ve ‘Bunu ben mi
yazdım’ demişti. Geçekten de Özal’ın kelimelerini kullanmıştı, Özal da kendi tonlamaları ile
metni okuyunca, çok sıcak bir program ortaya
çıkıyordu.
Ernart, Özal’ı, sanki karşınızda, sizlerle
sohbet eder gibi evlere getirmişti hatta eleştiri de alan Gross kalemi kullanmasını da o buldu.
İlk zamanlar, Promter denilen, kamera
okuma teknolojisi daha ülkemizde yoktu. Say-
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falar tutan metni Başbakan’ın ezberlemesi
de mümkün değildi, ufak bir kamerayla metni
kaydettik, bunu da görüntüyü çeken kameranın yanına koyduğumuz büyük ekran bir televizyona verdik ve ilk bölümü kurtardık. Jefi
Kamhi ikinci programa elle çevrilen bir promter
ile geldi. Özel rulo şeklindeki aydınger kâğıdına
metni yazıyorsunuz, onu da elle çeviriyorsunuz, bunu en iyi Tansu yapardı, çok iyi ayarlardı, onun için de çekime geçilmeden Özal, ‘Tansu geldi mi’ diye sorardı. Bir süre de böyle gitti,
sonra en modern Promter cihazı geldi.
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Birkaç programdan sonra “İcraatın İçinden”
tamamen AVA Ajans yapımı oldu. Kuruluş dönemimizde arşiv amaçlı çektiklerimizi, Özal’ın
ANAP tabelasını duvara çakışı dâhil gezi ve
miting görüntüleri bu programda yayınlandı.
Ben bu program için Turgut Özal’ın yanında
dünyayı dolaştım, Naim Süleymanoğlu’nun
Türkiye’ye getirilişini de arkadaşımız Mükerrem Güreli çekmişti. Mesut Yılmaz Başbakan
olunca, yapımı İstanbul’dan firmalar üstlendi,
biz icraattan ayrıldık!
Alman ARD ile bir anlaşma yaptık, onların
bu coğrafyadaki haber çalışmalarını biz görüntüledik, kısa bir süre sonra finansörümüz Kemal Horzum’un işleri bozuldu, biz de şirketteki
hisselerimizi diğer ortağımız olan Horzum’un
kardeşine devrettik, AVA maceramızı da bitirdik.”
Yuvaya Dönüş
İsa Okutan bundan sonra bir süre TRT’ye
dışarıdan program hazırlar. O zamanki uygulama ile artan yayınlar için kurum dışarıdan ya-

pım desteği almaktadır. Bu çerçevede İsa Okutan, Sibel Ağan’ın yazdığı “Köy Doktoru” adlı
diziyi kendi firmasında hazırlar hem de yönetir.
Dizinin başarısını son bölümlerinin hazırlandığı
günlerde öğrenen İsa Okutan şunları anlatıyor:
“Bir köyde, sağlık ocağı çalışanları, Lokum
Anası ve köy halkını konu alan insanları gülümseten fakat her seferinde de mesajları olan
‘Köy Doktoru’ adlı dizi bir yıldan fazla yayınlandı, biz de yayın dönemi sonunda programı bitirmeye karar verdik. Bir gün UNICEF’den İncilâ
isminde bir hanım büromuza görüşmeye geldi.
Biz o zaman öğrendik, onların GAP Bölgesi’nde
yaptığı birçok araştırmada hep bizim program
çıkmış karşılarına. Bizim, programı sonlandırma
düşüncemizi duyduklarında karşı geldiler, TRT
yönetimi ile görüşmeler yapıldı devamına karar aldık. Yazar, Sibel Ağan, yönetmen olarak
ben ve onlardan da bir ekip ile bölgeye gittik,
insanlarla konuştuk, onların beklentileri doğrultusunda yeni bölümler yazıldı, çekildi ve
program bir yıl daha sürdü.
Bundan sonra TRT’ye dışarıdan canlı yayın yönetmeni olarak girdim, ‘Gide Gide GAP’
programını yıllarca ben yönettim. TRT’de uygulama değişti, beni yeniden kadroya aldılar,
bu dönemde de, ‘Üçüncü Sayfa’, ‘Suç Dosyası’,
Jandarma Teşkilatımız tanıtan ‘Kanun Ordusu’,
Emniyet Teşkilatımızı konu alan ‘Kanun Namına’ gibi programları yönettim, ikinci gelişimde
de TRT’de 13 yıl daha çalıştıktan sonra emekli
oldum.”
İsa Okutan şimdi, Ankara’da emekliliğini
yaşarken özel bir yapım şirketinde de deneyimlerini genç kuşaklarla paylaşıyor.
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BU SÖYLEŞİ, 2016 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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“HARBİYE’NİN
MENTEŞ KAMPI
AÇILIŞINDA
NAZIM’DAN
DİZELER
OKUDUM”

Şiire ilkokul yıllarında başladı. Köy
ilkokulundan kente geldiğinde
karşılaştığı farklılıkla yakalandığı
kekemelikten Kuleli Askeri Lisesi’nde
edebiyat öğretmeninin yardımıyla
kurtuldu. Harbiye’ye girince Menteş
Kampı’ndaki yemin merasiminde,
açış konuşmasını yaptı. 20-21 Mayıs
olayları nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden
uzaklaştırılan 1459 Harbiyeli arasında
yer aldı, edebiyatla ilgisinin etkisiyle
gazetecilik mesleğine yöneldi. Çeşitli
gazetelerde görev yapan İsmet Solak
ile anılara dönüyoruz.

1

877- 1878 döneminde Rumeli ve Balkanlar’daki
çete baskınları ve kargaşa nedeniyle Anadolu’ya
büyük bir göç başlamıştır. Solak ailesinin de içinde bulunduğu Türk boyuna ait 94 köy, Trakya ve
Marmara yöresine yerleşir. Padişah Abdülhamit, Osmanlı
topraklarına sığınan Oğuzların Kayı Boyu’na bağlı Karabalılar koluna, Kırklareli’nde Beylik Koru diye anılan bölgeyi
tahsis eder. Bu kolun önde gelen ailelerinin başında bulunan Ahmet Ağa (Solak) Milli Mücadele’de yakın arkadaşları, Tekirdağlı Faik Öztrak ve Edirne’nin ileri gelen ailesi
Ağaoğlu’ları ile Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alır.
Ahmet Ağa’nın üç oğlu olur. Ortanca oğlu Enver Solak,
Yemen savaşında yedi yıl esaret çekmiş Palabıyık Molla
Mehmet’in büyük kızı Ayşe ile evlendirilir. Gazeteci İsmet
Solak bu çiftin ikinci çocuğu olarak 20 Ağustos 1943 de,
Kırklareli’nin önce Ertuğrul Köyü adı verilen, daha sonra
Kızılcıkdere Köyü adıyla anılan yerde dünyaya gelir. Solak
çocukluğunu şöyle anlatıyor,
“Baba tarafım Rumeli’nin geniş yöresinde yaygın
olan Bektaşi tarikatından, anne tarafım da koyu dindar
bir aileden gelmiş ama biz barış elçisi bir aileyiz. Atatürk
İlke ve devrimlerine sıkı sıkya bağlı, laikliği özümlemiş,
hoş görülü bir aileden geliyorum.
Ben doğduğumda babam askermiş. Dedem, Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi’nin el verdiği pirlerden ‘Ulu
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Pir’in adını vermiş bana. Göbek adım da Ali imiş.
O günlerde İkinci Dünya Savaşı var ve yurt gezisinde olan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bizim
köyün içindeki şoseden geçiyormuş. Dedem,
Milli Mücadele döneminden tanıdığı Cumhurbaşkanı’na, ‘Gel de askerinin oğlunu gör’ diyerek eve davet etmiş. Adımı duyan İsmet Paşa,
‘Buna İsmet’i de ilave et’ demiş ve bu ailem için
emir sayılmış. Nüfus kâğıdım çıkarılmış ve ben
İsmet Ulu Solak olmuşum. Yani isim babam İsmet Paşa…
Kekeme Oluyor
Okuma yazma bilerek başladığım ilkokulda
bir de sınıf atladım. İlkokulda anneme yazdığım
şiirlerimi öğretmenim Edirne’de bir dergide
yayımlatmıştı. Bu şiir köyde de beğenilmişti.
Tam da o sırada amcam, Kırklareli’ne taşındı.
Kuzenimle akranız, ‘Ben de onlarla gideceğim’
diye tutturdum, dördüncü sınıfa, onların yanında kente gittim. Benim konuşmamdaki şive
farkından başlayarak, şayak pantolonum, boz
renkli önlüğüm okulda alay konusu oldu. Şiirler
okuyan, köyün en çalışkan öğrencisi ben, bu

olaydan çok etkilendim ve kekeme oldum. O yıl
sınıfta kaldım. Ailem çifti çubuğu bırakıp, Kırklareli’ne taşındı, okul ve ortam değişti, dersleri
düzelttim, başarılı bir öğrenci olarak ortaokula
geldim ama kekemelik sürüyordu. Meslek konusunda havacılığı düşünüyorum ama annem,
bir akrabası uçak kazasında sakat kaldığı için
karşı çıkıyordu. Babamın Pınarhisar Ortaokulu’ndan sınıf arkadaşı olan Binbaşı Ruhi Orbay
benim askeri lise istediğimi bildiği için bir gün
geldi ve ‘Haydi gidiyoruz’ dedi. Annem anladı,
‘Ruhi Bey havacı olmasın’ dedi, o da ‘Olmayacak, olamayacak’ diyerek güvence verdi. Kuleli
Lisesi sınavına gittik. Önce boylarımız ölçüldü.
Sınırdan bir santim eksiğim vardı. Ardından
yapılan üç bin metre yarışında ikinci geldim,
yüksek atlamada 1.35 ile birinci oldum. Beden
Eğitimi Öğretmenimiz Necati Bey sınav heyetine ‘Bir santim de benden, alın bu kara oğlanı’
dedi, 1959 yılında Kuleli’ye girdim.
Kuleli Öğrencisi
Kuleli, eğitim sistemi, düzeni ile zaten üstün bir okuldur ama benim için çok daha faz-
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lası olan bir yuvadır. Okulun ilk günleri birinci
sınıf öğrencilerine, ‘Yakınınızdaki bir yaşlının
fiziki ve ruhi portresini çizin’ konulu bir kompozisyon ödevi verildi. Ben, Gümülcine’den
göçmüş, oğlu ve kızı ile bir barakada yaşayan
fakat ‘Benim yalancı cennetim’ dediği bahçesine mahalleliyi davet etmekten çok mutlu olan
komşumuz Atuş Nine’yi anlattım. İki ay kadar
sonra sonucu açıklayan edebiyat öğretmenimiz Faruk Çağlayan beni kutladı. Sonra kekemeliğimi öğrendiğinde denizden taş toplayıp,
yıkayıp, yanağımın iki tarafına koydu. Haftalarca, belli günlerde saatlerce çalıştırdı. Midem
bulanıyordu ama sürekli olarak yüksek sesle
duvara kitap okuyordum. Yıl sonuna doğru kekemelikten kurtuldum.”
Güzel Sanatlarla Tanışma
Kekelemekten kurtulan İsmet Solak, lise
ikinci sınıfta Çamlıca Kız Lisesi ile birlikte sahneye koydukları “Duvarların Ötesi” adlı oyunda
da başrol üstlenir. Faruk Çağlayan edebiyata
düşkün bu öğrencisi ile sürekli ilgilenmektedir,
onun dünya klasiklerini okumasını sağlar, hat-

ta tiyatro, opera, bale gibi gösterilerden kendisine gelen davetiyeleri de ona verir.
Öğretmeninin yönlendirmesi ile İstanbul
Liseleri Edebiyat Kolu yönetimine de giren
Solak burada Saint Josepf’den Ümit Gürtuna
ve Pertevniyal Lisesi’nden gelen Toktamış
Ateş’le tanışır. İsmet Solak ülkedeki ilk ihtilali
de şöyle anlatıyor:
“27 Mayıs Darbesi’nin ertesi günü, sınavlar bitti ve son sınıfa geçtik. Okul tatil oldu, biz
kalabalık bir grup Üsküdar’a indik, evlerimize
gidiyoruz. Halk bize büyük ilgi gösteriyor, çevirip öpenler, sarılanlar, omuzlara alanlar, halk
mutlu ve coşkuluydu… Kırklareli’nde Kuleli’den
on kişi kadarız, Kırklareli Orduevi’nin bahçesi
bize de açıldı, tam bayram. Tatil bitti, ben okuldaki atletizm yarışmasında sakatlandım. Yüz
metreyi,11,3’de yapınca damar çatlaması oldu,
bir süre hastanede kaldım ama zorlu bir eğitim
döneminden sonra Harbiyeli oldum.
Kuleli benim aşkımdır. Harbiye büyülü bir
kavramdı ama Kuleli başka bir büyülü sevdadır,
hâlâ özlemini çektiğim bir sevda. Muhteşem bir
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bilim yuvası, unutulmaz bir abide… Harbiyeli olmak ise ayrı bir duygular, coşkular yumağı idi.
Önce İzmir Menteş’e gittik. Yemin edip gerçek
bir asker olacaktık. Çadırlarımızı kurduk, ertesi
gün yemin töreni yapılacak, protokol gelecekti.
Alay komutanımız, ‘Dosyanı inceledim, edebiyatla ilgilisin, yarın öğrenciler adına yemin konuşmasını sen yapacaksın’ dedi. Bir takım bilgiler verdi ama ben de hazırlığımı yaptım.
‘Yıllar içinde 1919/ aylardan Mayıs/ Samsun ufuklarında bir güneş haykırıyor/ Biz esir
olmayız’ diye başlayan ve bir saate yakın süren konuşmamı şiirlerle süsledim. Bilinen şiirlerin yanı sıra ağabeyimin şiirlerinden de aldım. Aslında Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı
Destanı’ndan cümleler de vardı, ama kimse
bilmiyordu ki bunları. Şair yasaklı olduğu için
eserleri ortalarda yok, gizlice elden ele dolaşıyor, buna da çok az insan ulaşabiliyor, bu
nedenle o günlerde bilen çok az. Bana Faruk
Çağlayan hoca vermişti, onun odasında okuyabiliyor orada bırakıp çıkıyordum, konuşmama
aklımda kalanları koydum, çok da alkışlandım…”

Aydemir Olayı
Kamp sonrasında Harbiyeliler, okullarına
Ankara’ya gelir ve yeni ders yılı başlar. İki yıllık
eğitim sonrasında Türk ordusunun subay kadrosunu oluşturacak gençlerin büyük bölümü
derslerini düşünmektedir fakat başka düşünce
içinde olanlarda vardır, işte öyküsü:
“20 Mayıs 1963 gecesi, saat 00.30, ertesi
günkü topoğrafya sınavına çalışıyoruz, birden
alarm çalmaya başladı, hepimiz bahçeye çıktık.
Yeni teğmen olmuş Aycan isminde bir sporcu
var, ‘Silahlarınızı kuşanın göreve gidiyoruz’
diye bağırdı. Ben takım kıdemlisi olduğum için,
Bölük Komutan Yardımcısı, Üsteğmen Hadi
Kantarcı’ya gittim, gülümseyerek, ‘Giyinip kuşanın bakalım, hayırlısı olsun’ dedi. Eğitim elbiselerimizi giydik, silahlarımızı aldık ve bahçede
toplandık. Bahçede, ‘Arkadaşlar bir ayaklanma
var, siz bunu önlemek için Ankara’da nöbet tutacaksınız’ şeklinde bir ses duyuldu.
Hadi üsteğmen bana, ‘Yanına bir takım
al, Tarım Bakanlığı önündeki olaya müdahale
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et’ dedi ve sadece bana mermi verdi, diğerlerinde silah boş, biz koşar adım yola çıktık. Genelkurmay önünde üç tank vardı, silah sesleri
geliyordu, hatta bir kişi de burada ölmüş, sonradan duyduk. Tarım Bakanlığı önünde ise askeri araçlar duruyordu bir de at üzerinde de bir
subay vardı. Bir başkası geldi, ‘İn aşağı o benim atım’ dedi. Öbürü, ‘Yapmayın komutanım,
benim de başımı belaya sokacaksınız’ falan
derken adamı attan aşağı aldı ve filmlerdeki
gibi bir çırpıda ata çıktı, Milli Binici Binbaşı Fethi Gürcan olduğunu sonra öğrendim, müthiş
bir süvari subayı idi. Gürcan Binbaşı bize dönerek kamyonlardaki sandıkları gösterdi ve ‘Alın
bunları’ dedi. Onları okula götürdük. Meğer muhafız alayının cephaneleri imiş, mermiler bize
dağıtıldı. Koşar adım Bulvar’a indik ve hızla
Radyo evi’ne gittik. Manzara şöyle;
Harbiye ikinci sınıfından iki öğrenci bir subayın kollarına girmiş, diğer ikisi de arkasında
adamı itiyorlardı. O da, ‘Çocuklarım yapmayın,
milletimden özür diliyorum, ben sizin olayın
içinde olduğunu bilmiyordum’ falan diyordu.
İşin aslı da şu; yeni mezun subaylardan üsteğmen İlhan Baş radyoya el koymuş, stüdyoya
girmiş bildiri okuyor. Ali Elverdi isimli subay
onu engelleyip inzibatlarla bir odaya hapsediyor. Fakat Harbiyeliler gelip de işler ters dönüp, radyo ikinci kez el değiştirince bu kez de
üsteğmen onu tutukluyor!
Radyo Yayını Vericiden Kesiliyor
İçeride spiker Müberra Yetkin vardı, heyecandan kenarda bekliyordu, sigara istedi verdim, ‘Ben çok içiyorum, paket bende kalabilir
mi?’ dedi, kalsın dedim, Sadece ‘Çocuklar bu iyi
olmadı’ diyebilmişti. İlhan Baş bildiri okurken
bir anda yayın kesildi. Yetkin, ‘Vericiden kestiler’ dedi, işler bir daha terse dönmüş oldu…
Radyoevi yanındaki Olgunlaşma Enstitüsü’ndeki öğrenci kızlar dışarı çıkmış, bize
çay, kurabiye ikram ettiler. O sırada Mamak

Muhabere Okulu’ndan birlik geldi, uçaklar alçak uçuşa geçti, biz yolun karşısındaki dereye
mevzilendik. Biz mevzideyiz, sonradan gelen
askerler açıkta. Bir yarbay geldi, ‘Çocuklar sakın ateş etmeyin, Sıhhiye’de toplanıyorsunuz’
dedi, oraya gittik. Burada, bir üsteğmen ‘Silahlarınızı bırakın’ diye bağırınca, sporcu Albay
Muhterem Özyurt, olaya el koydu ve ‘Harbiyeli
silahını bırakmaz, şarjörlerinizde mermi kalmasın çocuklar’ sözleriyle ortamı yumuşattı.
Sıraya geçmemizi istedi ve otobüslere bindik,
İnzibat Komutanlığı’na gittik. Burada otobüs
içinde ertesi gün öğleden sonraya kadar sadece su içerek bekledik ve ikindi saatinde okula
getirildik.”
Okuldan İhraç
Hepsi Ankara’nın çeşitli bölgelerine dağılmış Kara Harp Okulu öğrencileri, daha düne
kadar eğitim gördükleri binada artık tutukludurlar. Kendi yatakhanelerinde gardiyan nezaretinde uyuyan öğrencilerden İsmet Solak bu
dönemi de şöyle anlatıyor,
“Harbiye’de gece sokağa çıkamayan kırk
kişi, hamam tarafına kaçmış, orada da kalmışlar, onlara ‘Hamamcılar ’ demiştik. Daha sonra,
onlar da dâhil sorgulama için iki ayrı Sıkıyönetim Mahkemesi kuruldu. Mamak Muhabere
Okulu’nda kurulan mahkemede Kara Harp Okulu eski Komutanı Albay Talat Aydemir’in yakın
arkadaşları ile onunla irtibatta olan 18 Harbiyeli yargılandı, diğer öğrenciler de okulun spor
salonuna kurulan Sıkı Yönetim Mahkemesi’nde
yargıç önüne çıktık.
Mahkemede; Hadi Üsteğmen, bizlerin konuyu hiç bilmediğimizi söyledi, hatta benim
tüm saflığımla ‘İsmet Paşa’yı tanırım, evini de
bilirim, orayı muhafaza edeyim’ dediğimi anlattı, Spiker Müberra Yetkin ve radyo önündeki
Yarbay da bizlerin hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Fakat Harbiye’nin iki sınıfındaki
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toplam 1459 öğrenci, disiplin kurulu kararıyla
okuldan ihraç edildi. Mahkeme Eylül ayı başında bitti, bizim için ayrıca üniversite giriş sınavı yapıldı, hemen her mesleğe eleman verdik.
Ben zaten aklımda olan, iktisat fakültesi, Gazetecilik Enstitüsü’nü yazmıştım, kazandım,
hayatımda yeni sayfa açtım.
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Gazetecilik Başlıyor
Burada Burhan Felek, Abdi İpekçi, Ecvet
Güresin gibi ünlü gazeteciler hocalarımızdı.
Abdi Bey, Güven Taner ve bana iş değil ama
gazeteye gitme şansı verdi, böylece mesleği
Milliyet Gazetesi’nde tanıdım. Doğan Özgüden
ve Oya Baydar ile bir süre Akşam Gazetesi’nde
çalıştım. 1966 yılında Erzurum Kandilli’de yedek subaylığımı yaparken açılan sınava katıldım ve Erzurum Radyosu’nda spiker hakkı kazandım. Üç yıla yakın Erzurum’da kaldım, sonra
İstanbul’a dönüp Yeni İstanbul Gazetesi’nde
işe başladım. 12 Mart Muhtırası verildiğinde
Doğan Koloğlu tutuklanacakların listesini görmüş, ben de varmışım. Patron Kemal Uzan’ın
desteği ile yurtdışına çıktım. Trende tanıştığım
Disk yöneticilerinden birisi yardım etti, Locarno’da oto boyacılığı işine girdim, daha sonra
temizlik firmasında çalıştım, eşim, öğretmenliği bıraktı geldi, birlikte çalıştık. Oğlumun pa-

saportu olmadığı için, burada kalmıştı, ortalık
düzeldi, 1973 yılında döndük.
Siyasi gazetecilik yapmak istediğimden
dönüşte Ankara’ya gittik, Teoman Erel ile tanışıyordum, hemen ANKA Ajans’ında işe girmemi sağladı. Uluç Gürkan, Eşref Erdem, Nuri
Çolakoğlu, Erdal Çetin, Gül Önet, Uğur Mumcu,
Müşerref Hekimoğlu, İlham Kırklar, Ali Polat ve
Mustafa İstemi ile bir dönem çalıştık. İsmail Cem’in Ekonomi Politika Gazetesi’nde köşe
yazdım, CHP’nin Umut Gazetesi’ne yardım ettim, 1977 yılında, Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü oldum, iktidar değişikliği ile ayrıldım ve mesleğe döndüm.
Barış Gazetesi’nde bir süre çalıştım ve 1981
yılında Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’na
geçtim, parlamento büro şefliği, köşe yazarlığı ve temsilci yardımcılığı görevlerinde bulundum, 2004 yılında emekli olduktan sonra da
çeşitli gazetelerde yazarlık yaptım, 24 Saat
Gazetesi’ndeki yazarlığım sürüyor.”
İsmet Solak 1965 yılında yakın köylüsü
Fatma Hanım’la yaşamını birleştirir. Kızları Zeynep Öyküm’ü genç yaşta yitiren çiftin
oğulları Kubilay’dan, Su Beliz adında da bir torunu var.

KAMURAN ÖZBİR

BU SÖYLEŞİ, 5 ARALIK 2018 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ KÂMURAN ÖZBİR
İLE 2010 YILINDA ANKARA 1. BASIN
SİTESİ’NDEKİ EVİNDE YAPILMIŞTIR.

KÂMURAN ÖZBİR

“DİĞER
GAZETELER,
YENİ SABAH’I
ÇEKEMEDİ”

Lisede şiir ve öyküleri yayınlanmaya
başladı, bir şiiri bestelendi, öğretmen
ataması beklerken gazeteci oldu,
hariciye sınavını kazandı ama
gazetecilikten kopamadı, 27 Mayıs
1960 gecesi Menderes’in yanındaydı,
çalıştığı gazetelerde uzun zaman kaldı,
kuruluşunda YÖK’ ün Basın Müşaviri
oldu. Kâmuran Özbir ile yarım asrı aşan
meslek yaşamında anıları tazeledik.

K

ongre sırasında Mustafa Kemal’e yardımcı olan
Sivas Kadısı Veyis Hasvi Bey’in oğlu Hüseyin
Hayri Bey de hukukçudur ve Eskişehir’de olan
Yargıtay’da görev alır. Bu dönemde eşraftan
Rüstem Beylerin kızı Fatma Leman Hanım’la evlenir. Bu
evlilikten ilk çocukları Kâmuran Özbir 1927 yılında Eskişehir’de dünyaya gelir. Yargıtay’ın Ankara’ya taşınması ile
Özbir ailesi 1935 yılında Başkent’e göç eder. Kâmuran
Özbir, “En işlek yer Kızılay ise bulvarda elli kişi bile olmazdı” dediği o dönem Ankara’sını şöyle anlatıyor:
“Ankara’ya geldiğimizde şimdiki Numune Hastanesi’nin olduğu yerde evler vardı, birisinde oturduk, sonra
Dörtyol’da Boşnak Mahallesi vardı, hapishanenin altında,
oraya taşındık. Dördüncü Ortaokul’un ilk öğrencilerindenim, Ankaralı işadamı Celâl Almaç yakın arkadaşım. Sonra Sıhhıye’ye, Atatürk Lisesine gittim, Cüneyt Arcayürek
sıra arkadaşım oldu.
Bu dönemde şiir ve öykü yazıyorum ve ödüller de alıyorum, bunlarda Varlık dergisinde ve Kudret Gazetesi’nde yayınlanıyor. Şiirle 18 yıl ilgilendim. ‘Bahar meltemidir
başımda esen’ diye başlayan şiirim Emin Ongan tarafından bestelendi. Ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Edebiyat
Bölümü’ne gittim; Cüneyt (Arcayürek) Tıbbiyeye…
Okul bitti, Erzurum’da yedek subaylığımı yaptım ve
Ankara’ya döndüm. Bir gün fakültenin kapısında hikâyelerimi yayınlayan Kudret Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü
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Hüsnü Zeki Söylemezoğlu ile karşılaştım. Hâl
hatırdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan atama beklediğimi söylediğimde, ‘Gel, gazeteci ol’
dedi. ‘Deneyimim yok’ diyorum, ‘Sen gel’ diyor,
Kudret Gazetesi’nin sahibinin oğlu Ergun Baskan da liseden arkadaşım.”
Gazetecilik Başlıyor
Kâmuran Özbir, aldığı teklif ile Kudret Gazetesi’ne gider. İlk görev yeri TBMM’dir, işte
öyküsü:
“1952 yılı sonları, Kudret Gazetesi’ne gittim, daha ilk gün beni Meclis’e gönderdiler, hiçbir yeri bilmiyorum, çekinerek gittim. Bir grup
gazeteci oturuyor, hiç birini tanımıyorum. Akşam döndüm, ‘Ne oldu?’ dediler anlattım, ‘Yaz’
dediler, yazdım. Ben birkaç sefer daha gittim
Meclis’e ama gazetenin ‘Edebiyat köşesi’ni de
yazıyorum. Bu günlerde, Niyazi Kotay bana
‘Yeni Sabah’ta çalışır mısın?’ dedi, teklif beni
şoke etti. O zaman iki büyük gazete var, biri

Hürriyet; diğeri Yeni Sabah, mesleğe girişimden daha bir ay bile geçmemişti, Yeni Sabah’a
transfer oldum ve kapanana kadar çalıştım.
Yeni Sabah’ın Ankara Temsilcisi Akba Kitabevi’nin sahibi Bilal Akba, Kotay da onun
damadı... Kitabevinin arkasında bir bölme vardı, gazete bürosu da buradaydı. İşler büyüdü
daha sonra şimdiki Orduevi’nin olduğu yerdeki
Orhan Terzioğlu’nun binasına geldik, oradan
da Atatürk’ün ünlü fotoğrafçısı Cemal Işıksel’in
Foto Apartmanı’na taşındık ve 1957 yılında
ben temsilci oldum. Kadro genişledi; Teoman
Karahun, Ercan San, Savaş Kıratlı, Güneş Tecelli, Mustafa Salihoğlu, Güngör Sayarı foto
muhabiri Bahattin Haskokar ile Ankara’da güçlü bir kadro oluştu, gıpta edilecek bir ekiptik.
Yeni Sabah, Demokrat Parti döneminde
muhalif fakat Başbakan Menderes ile iyi dostluğu olan bir gazeteydi. Nihat Erim başyazar,
Sabri Esat Siyavuşgil, Şükrü Baban, Nezihe
Aras, Esat Mahmut Karakurt yazarlarımız…

KAMURAN ÖZBİR
Başbakanın, patronun da olduğu bir gün büromuza geldiğini
ve yedi saat oturduğunu hatırlıyorum. Ticari hayatla ilgili bir
kararname çıkmıştı, biz bunun
uygulamada çıkaracağı aksaklıkları yazdık, bize kulak verdi.
Ticaret Bakanı Abdullah Aker
büroya geldi, ona da anlattık,
kararnameyi orada yeniden kaleme aldık.
1957 Seçimi
Kamuran Özbir 1957 seçiminde Celal Bayar ile yaptığı
geziyi şöyle anlatıyor:
“Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan, AA Genel Müdürü
Şerif Arzık ve ben. Helikopter
ile yurdu geziyoruz ama garip,
Adana’dan Edirne’ye gidiyoruz,
oradan da Hatay’a, bir sıra yok.
AA Genel Müdürü haberi kendisi yazıyor ve
geçiyor!
İskenderun’da Bayar’a ‘Bu süpürge beş
lira’ diye büyük bir protesto oldu. Bayar çok
kızdı ve Emniyet Genel Müdürü’ne ‘Bu kaymakamı cezalandırmalı’ dediğini duymuştum, sonra ne oldu bilmiyorum.”
Bu dönemde Kamuran Özbir’in basından
kopma girişimi de başarısız olur!
“1957’de Dışişleri Bakanlığı bir sınav açtı,
on kişi alacak, sınavda ben ikinci oldum. Beni
NATO Dairesi’ne verecekler, gireceğim ama parası az, yeni evliyim… Dışişleri Genel Sekreteri
Fuat Bayramoğlu, ‘Bir sene dayan, seni yurt
dışına göndereyim’ diyor, ‘Fransa’da okuyacaksın’ diyor, olamadı, bıraktım… Hariciye beni
etkilemiş demek ki, ondan sonra dış politika
yazmaya başladım. Fransa ve Bulgaristan’dan
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ülkemizi hedef alan yıpratma kampanyaları
üzerine çalışmalar yaptım. Kendi yaptıklarını
hiçe sayan bu ülkeler üzerine yaptığım araştırmalar, her şeyi gün ışığına çıkarttı, bunlar kitap
olarak da yayınlandı ve ödül aldım. Halen de
Türk Atlantik Konseyi Basın Danışmanlığı’nı
yürütüyorum, Orta Doğu Gazetesi’nde de dış
politika yazarlığı yapıyorum.”
İhtilal Gecesi
Kamuran Özbir 26 Mayıs 1960 gecesi
Başbakan Adnan Menderes ile birlikte olan üç
gazeteciden biridir. Eskişehir’de yaşadıkları da
şöyle:
“Başbakan Menderes, ihtilal günü Eskişehir’de, Cumhuriyet’ten Yurdakul Fincancıoğlu,
Yeni İstanbul’dan Kemal Şener ve Yeni Sabah’tan da ben bu geziyi izliyoruz. Menderes
uçaktan indi, karşılamaya gelen elli kadar su-
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baylara ‘Merhaba arkadaşlar’ dedi, kalabalıktan hiç ses çıkmadı ve daha sonra hepsi birden arkasını döndü! Soğuk bir hava… Öğleden
sonra Odun Pazarı’ndaki mitingde, hoparlör
kabloları kesildi. Akşam Şeker Fabrikası Müdürü’nün lojmanındaki yemekte; Mümtaz Faik
Fenik, eşi Adviye Fenik, Burhan Belge ve ben
Menderes’in yanında oturuyorduk. Ben haberi yazdırmak için kalktım ve müdürün odasına
girdim, telefonla aradım ve bürodan İskender Ayvalık’a haberi yazdırırken, öbür telefon
çalmaya başladı, susmuyor, başka kimse yok
odada, ben baktım. Tok bir ses, ‘Kimsin sen?’
dedi, kendimi tanıttım, ‘Bak evladım, ben Refik
Koraltan, (TBMM Başkanı) bana Adnan Bey’i
çağırır mısın?’ dedi, gittim çağırdım.
O gün İstanbul’da öğretim üyelerinin cübbeleri ile bir yürüyüşü vardı, bu arada DP’ye
sataşmalar olmuş. Menderes bunları dinlerken
yüzü bembeyazdı ve ‘Allah kahretsin bunları’
diyerek telefonu yere attı, ahizenin kırıldığını
gördüm.
Gittik, otele yattık, sabaha karşı gürültüyle uyandık, otel bir havacı subayın kontrolündeydi. Yeni Sabah muhabiri olduğumu öğre-

nince, ‘Ne istiyorsun?’ dedi. Ankara’ya gitmek
istediğimi söyledim ve beni bir araçla havaalanına, oradan da askeri uçakla, teneke üzerinde
oturarak da olsa Ankara’ya göndertti, gazeteye geldim, haberi yazdım ve ikinci baskı olarak
gazete çıktı. Akşamüzeri insanları Yeni Sabah
Gazetesi’nden ihtilalin bilinmeyen bölümlerini
okurken görmek çok güzeldi.”
Yeni Sabah Kapanıyor
Güçlü, güvenilir Yeni Sabah Gazetesi’nin
bir anda yayın hayatına son vermesini Ankara
temsilcisi Kâmuran Özbir şöyle anlatıyor,
“Sendika Başkanı Abdi İpekçi idi. Basın işkolunda hazırlanan ilk toplu iş sözleşmesine
patron Safa Kılıçlıoğlu itiraz etti ve ödeyebileceği bir sözleşme hazırlanmasını istedi. Gazetede eski güç pek yoktu, tiraj kaybı da vardı.
Sendika diretti ve Safa Bey, 1964 yılı Ocak
ayında, ‘Gazeteyi 30 Haziran’da kapatıyorum’
dedi, sendika geri adım atmadı, o da dediğini
yaptı, kapattı. Bu restleşme pek duyulmadı,
bilinmez de... Ayrıca Safa Bey kıskanılan bir
patrondu, devreden çıkartılacağı da hep söylenilirdi.

KAMURAN ÖZBİR
Yeni Sabah çok etkili bir gazeteydi. 1957
seçimi öncesinde, Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın Kayınbiraderi Yakup Soylugenç’e, lastik
ve kamyon ithalatı için çıkartılan on beş bin
dolarlık usulsüz krediyi belirlemiş ve yayınlamıştık. Döviz Komitesi istifa etti, ardından
Hükümet düştü. İki gün sonra Bayar yine görevi Menderes’e verdi ama gazete, hükümet
düşürmüştü. Patron Safa Kılıçlıoğlu, masasının
bir ucuna kendi gazetesini diğer ucuna da başta Hürriyet olmak üzere diğer gazeteleri açar
karşılaştırırdı haberleri. En çok atlatan itibarlı
olurdu, gazeteci atlar da, atlatır da tabii ki…”
Günaydın Geliyor
Kâmuran Özbir daha sonra Faruk Taşkıran
ile Bugün Ticaret isimli bir ekonomi gazetesi
çıkarır, ardından da kuruluşu ile Günaydın Gazetesi’ne geçişini şöyle anlatıyor:
“Hürriyet’ten ayrılan Haldun Simavi gazete çıkartacakmış, Cüneyt Arcayürek beni önermiş. Gazete için iki isim düşünülüyordu, biri ‘Günaydın’ diğeri de ‘İleri’. Günaydın’a karar verildi.
Bize birer fotoğraf makinesi almamız söylendi,
aldık. Benim Asahi Pentax’ım vardı. Bizleri on
beşer günlük dönemlerle Londra’ya fotoğraf
kursuna gönderdiler. Gazete bir ay kapalı devre çıktıktan sonra, 1967 yılında yayın hayatına başladı. Ben burada yedi yıl temsilci olarak
görev yaptım. Gün ve Saklambaç gazeteleri de
aynı merkezden yönetilirdi, Ankara’da matbaa
ile birlikte yüz kişiden fazla çalışanı vardı.
Haldun Simavi fotoğrafa dayalı bir gazete istiyordu, anlatım görüntü ile olacaktı. Uzun
yazı yerine bir olay fotoğrafı ve kısa bir resim
altı yazı. Bir de çeşitli grupların ilgi alanları
incelendi. Kadınlar, dedikodu, mahkeme gibi
haberleri; çocuklar, hayvanlar âlemini merak
ediyordu, biz bunlara ağırlık verirdik. Bir gün
Alman Der Spigel Dergisi geldi bana patron-

dan. Açtım, İngiltere’de bir penguen, hayvanat
bahçesinden kaçmış, o ünlü giysili İngiliz polisler sokakta kovalıyor, yedi sayfa... Anladım,
‘Bunu yapın diyor’ patron. Ankara hayvanat
bahçesindeki görevliyi ‘görerek’ bunu yaptık…
Tırnakları kesilen kaplanı çekmek veya hasta
hayvanların tedavisi için yırtıcıların kafeslerine de çok girmiştim.
1974 yılında temsilciliği Can Pulak’a devrederek ayrılırken, Günaydın Türkiye’de bir milyonun üzerinde satışı olan bir gruptu. Bir süre
Taylan Sorgun ile Yankı Dergisi’nde çalıştım,
sonra 1976 yılında Son Havadis Gazetesi Ankara Temsilcisi oldum ve 6 yıl da orada görev
yaptım. Atilla Onuk yazardı, Güngör Yerdeş,
Güler Vasıf, Hüseyin Akça vardı kadroda. Traktör, otomobil gibi iyi promosyonları olan gazete 115 bine kadar çıktı. Bir misyon gazetesi
idi, Mustafa Özkan çok akıllı bir adamdır, Demirel’in de çok faydasını görüyordu. 12 Eylül’e
doğru çok tehdit alıyorduk, daha sonra tirajda
düşüş başladı ve ben ayrıldım.”
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Kâmuran Özbir bundan sonra basında başka bir yöne, basın müşavirliğine geçişini de
şöyle anlatıyor:
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“YÖK Yönetim Kurulu’nda olan Ankara Valisi Durmuş Yalçın aradı bir gün ve bana basın
müşavirliği teklif etti. Daha sonra İhsan Doğramacı ile tanıştırdı. Siyasi ve idareci olarak gördüğüm, parlak zekâsı olan çok farklı bir adamdı,
yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla meşgul olan
birisiydi Doğramacı. Türkiye’de ondan üç beş
tane olsa, ülkenin kaderi değişirdi. O ekolden
şimdi bir de Yılmaz Büyükerşen var. Ben Eskişehirliyim, memleketimi tanıyamıyorum…
YÖK’de on yıl çalıştım, Doğramacı 13 Temmuz 1992’de istifa etti, ben de ertesi gün ayrıldım.”
Ankara Geceleri
Kâmuran Özbir gazetecilerin başkent eğlence yerlerini de şöyle anlatıyor:
“Ankara basınında Mekki Sait, Sabahattin
Sönmez, Emin Karakuş gibi büyük isimler vardı, onlara gıpta ederdik, onlar gibi olmayı hayal ederdik. Ben mesleğe başladığımda gidilen
yer ‘Karpiç’ti. Cahit Sıtkı, Orhan Veli gibi bazı
sanatçıları ‘Şükran Lokantası’nda tanıdım. Saat
ilerlediğinde de ‘Nil’ veya ‘Tabarin Bar’a gidilirdi.

Bizim bir ekibimiz vardı. Erol Simavi o dönemde Genelkurmay’da askerliğini yapıyordu
ve mesai bitiminde bizim büroya gelirdi. Cüneyt Arcayürek, Niyazi Kotay, Nusret Baban,
Kenan Harun toplanırdık, Erol Bey bizi Ankara
Palas’ın pavyonuna götürürdü, bu ekip hiç değişmedi.
Beni Gazeteciler Cemiyeti’ne Mekki Sait
davet etti, rozet numaram 35. Beyhan Cenkçi çok sevdiğim arkadaşımdı. Öldükten sonra
Cemiyet’e ayağım varmadı, onu hiç kırmadım,
tüm bayram gazeteleri için ne istediyse yaptım, Allah rahmet etsin…
Evlilik
Kâmuran Özbir yarım asrı geride bırakan
evliliğini de şöyle:
“Yeni Sabah’ın Akba Kitabevi içinde olduğu zamanlar, Bilal Bey dışarı çıkarsa bana, ‘Kasada dur” derdi. Eşim Şive beni orada görmüş,
sonra tanıştık ve 1957 yılında evlendik. Nişan
yüzüklerimizi Kasım Gülek taktı. Bu duyulunca, DP’li dostlarım bana sitem ettiler, nikâh şahitliğimi de Devlet Bakanı Cemil Mengü yaptı.
Deniz ve Şeniz isminde iki kızımız oldu, Barış
isminde de bir torunumuz var. Kasım Gülek ayrıca iki kızımızın da nikâh şahitliğini yaptı.”

KURTUL ALTUĞ

BU SÖYLEŞİ; 06 MART 2016 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ KURTUL ALTUĞ İLE
2010 YILINDA ANKRA RIXSOS OTEL’DE
YAPILMIŞTIR.

KURTUL ALTUĞ

“GAZETECİLİKTEN
EMEKLİ
OLMAYACAĞIM”

Çocukluğu fukaralık içinde geçti,
ağabeyinin yönlendirmesi ile
eğitimini tamamladı, üniversite
yıllarında gazetecilik mesleğine girdi,
Tahkikat Komisyonu’nun tutukladığı
tek gazeteci olarak hayatının ilk
çeyreğinde hapis yattı, gazetelerde
çeşitli görevlerde bulundu, televizyon
programları yaptı, kitaplar yazdı. Kurtul
Altuğ ile anılara uzandık.

Ç

aycuma eşrafından Ağır Ceza Reisi Paşazade Hasan Hilmi Bey görevle geldikleri Malatya’da kızı
Müzeyyen’i, Balyen aşireti reisi Cemal Paşa’nın
oğlu Paşazade Şerafettin Bey ile evlendirir. Aşiret reisi Osmanlı Paşası Cemal bir süre sonra emekli olur,
ailesini alıp İstanbul’a gelir ve Köprülü Konağa yerleşirler. Ailede yaşam standardı, üç defa hacca giden Cemal
Paşa’nın ölümü ve Paşazade Şerafettin Beyi’n eğlenceye
dalması ile düşer. Evli olan Şerafettin Bey bu sıkıntıdan,
İttihatçı arkadaşlarının yardımı ile Bolu Kıbrısçık’a nahiye
müdürü olarak atanması ile kurtulur. Kuvay-ı Milliye taraftarı Şerafettin Bey burada, Düzce - Bolu isyanlarının
bastırılmasında görev alır, ardından da İzmir’e göç eder.
Şerafettin Bey, beşinci çocuğu Kurtul Altuğ’un 1935
yılında İzmir’de dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra
yaşama veda eder. Babalarını kaybeden aile önce annelerinin memleketi Çaycuma’ya yerleşir, Ergani Bakır işletmelerinde iş bulan en büyük çocuk Tacettin’in atanması ile de Maden kasabasına giderler. Eğitimini burada
tamamlayarak, lise için İstanbul’a giden Kurtul Altuğ, iki
okul arasındaki tercihini şöyle anlatıyor:
“Çocukluğum fukaralık içinde geçti, babamı doğru dürüst görmedim. Beni yetiştiren ağabeyim Tacettin’e çok
şey borçluyum, nur içinde yatsın. Demokrasi aşığıydı, Demokrat Parti’nin kuruluşunda çok çalıştı ama daha sonra
CHP tarafına geçti. Gazeteci olmalıydı, okumaya, yazma-
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ya çok meraklıydı, her şeyimi ona borçluyum.
Maden’e gidişimiz çok önemliydi, çünkü ilk
kömür sobasını orada görmüştüm, masa, sandalye vardı evde, hatta ben sandalyeye çıkar
İstiklal Marşı’nı okurdum. Ağabeyim her akşam
kitap okuturdu bana, liseye kadar dünya klasiklerinin çoğunu okumuştum.

yanındaki Hukuk Fakültesi’ne kaydımı yaptır-

Lise dönemi gelince beni Galatasaray’a
göndermek istedi Tacettin Ağabeyim, kayıt
için okula geldiğimde o yaldızlı koca kapı beni
ürküttü, Anadolu çocuğuyum. Aynı para ile
ben Haydarpaşa Lisesi’ne gitmeyi tercih ettim,
Anadolu yakası… Daha sonra keşke girseymişim dediğim zamanlar oldu tabi ama burada da
çok iyi arkadaşlar edindim, birisi ses sanatçısı
Kutlu Payaslı’dır.

rım; Erdoğan ve Orhan Tokatlı kardeşler, Rasim

Ankara’ya Geliş
Liseden sonra, Ankara’ya geldim, Mülkiye’nin sınavına girdim, kazanamadım hemen

dım. Bu benim için daha iyiydi, çünkü devam
zorunlu değildi ve benim de bir işte çalışmam
gerekiyordu…
Kadri Kayabal’ın Türk Haberler Ajansı’nda
İskender Ayvalık vardı, gazeteciliğe onun yanında 1955 yılında başladım. Yakın arkadaşlaTınaz, bana haber desteği yapıyorlar, ben de
onları yazıp veriyorum ama para falan almıyoruz… Rüzgârlı Sokak’ta Gazi’nin barı var, İskender Ağabey, orada bize bir şişe rakı ile mezeleri ısmarlar, biz de eski deyimle ‘Kifaf-ı nefs’
(yaşamaya yetecek kadar yiyecek) ederdik.
Öğrenciyim, otelde kalıyorum, şartlar çok zor,
arayış içindeyim.”
İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker’in
çıkarttığı Akis Dergisi dönemin ses getiren yayın organıdır fakat önemli bir sorun vardır, o da

KURTUL ALTUĞ
çok sık yazı işleri müdürü tüketmesidir! Çünkü
DP iktidarı ile basın arasında sert bir dönem
yaşanmakta, bu göreve gelenler üç beş ay
sonra hapishaneyi boylamaktadır.
Akis’in Yazı İşleri Müdürü İlhami Soysal,
Akşam Gazetesi’ne gidecektir, yerine sorumlu
yazı işleri müdürü aranmaktadır. Şark Ajans’ın
sahibi Avni Çeliker de, yakın dostu Soysal’a
genç gazeteci Kurtul Altuğ’u önerir. İlhami
Soysal zaten ismini duyduğu bu gençle tanışmak ister ve ilk görüşme yapılır,
Akis Günleri Başlıyor
“İlhami Ağabey’le görüştüm, bana hâlâ
unutamadığım, gazeteciliğin ilk öğüdünü verdi; ‘Her gün bu gazetelerin hepsini okuyacaksın, atlamadan, kendini alıştırırsan bu masada
oturabilirsin’ dedi. Daha sonra Metin Toker’in
odasına aldılar beni. Rüzgârlı Sokak’ta OW
Han’da, geniş bir salon, beni karşısındaki kırmızı divana oturttu. Güler yüzlü, neşeli, çok sevecen bir insandı.

Ona, yazı işleri müdürlerinin belli bir süre
sonra tutuklandığını, benim böyle göstermelik
bir görev istemediğimi, yazı da yazmak istediğimi, gerçek bir ‘yazı işleri müdürü’ olmayı
düşündüğümü söyledim. Gülüyordu, ‘Heyecanlanma, tabii yazacaksın, hatta ilk yazıyı, baş
sayfadaki Kendi Aramızda bölümüne hemen
yazmanı istiyorum’ cevabını alınca, sevinçle çıkarken, ‘Ha dur ,sana kaç para vereceğiz?’ dedi,
ben de ‘Parayı siz belirleyin’, diyerek çıktım.
Okulu düşününce dergi düzeni bana çok
uygundu, hele o dönemin çok itibarlı Akis Dergisi ise tam benlik, 1958 yılında, hayatımın
kritik dönemlerini yaşadığım Akis günlerim
başladı. Yeri gelmişken söyleyeyim, Demokrat
Parti ile mücadele eden, elden ele karaborsada
bile alıcı bulan Akis Dergisi, Denizciler Caddesinde bir matbaada basılıyordu, burayı da kardeşi Mümin Toker yönetirdi. Matbaa dediysem
gözünüzde büyütmeyin, lokomotif gibi kolları
vardı, onlar makineyi döndürür, kâğıt aradan
geçerdi, sonra elle ters çevrilip öbür yüzüne de
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baskı yapan ilkel bir makine... Bastıkları çoğu
zaman okunmayan ama ürettikleri karaborsa
satılan bir matbaa.”
Adliye Koridorları
Kurtul Altuğ daha on beşinci gününde hâkim karşısına çıkmaya başlar. İleriki yıllarda çok
iyi dostu, hatta avukatı olan Prof. Muammer
Aksoy’un bir tekzibini yayınlamaması ile başlayan adliye kapısı maceralarının, ihtilal arifesinde tutuklamaya kadar uzanışın öyküsü:
“DP’nin kuruluşunu herkes gibi sevinçle
desteklemişiz fakat kantarın topuzu kaçmış…
Kanuni yetkisi yok ama Tahkikat Komisyonu
da kuruldu, arkadaşlar toplanarak rejimin kurtulmasını tartışıyoruz.
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Komisyondan İlk Tutuklama
“Cemal Yıldırım bunu söylemiş, gazeteci
merhum Egemen Bostancı bize göndermiş ve
kullanmışız. Bana, ‘Bu İsmet Paşa’nın buluşu,
Metin Toker de alet oldu, yazdırdı’ de seni hemen bırakalım diyorlar. Bir de ‘Akis’in Kurmay
heyeti varmış, kim bunlar?’ diyorlar. Dergiyi
ben, Atilla Bartınlıoğlu ve Metin Toker çıkartıyoruz!
Kemal Özer savcı konumunda, Osman Kavuncu, Himmet Ölçmen ve Nusret Kirişoğlu var
komisyonda, cevap alamadılar. Bir polis geldi,
koluma girdi ve beni başka bir yere götürdü.
Daha sonra çok yakın dostum olan Mehmet
Dülger’in babası Bahadır Dülger ile Osman Biberoğlu ve bir kişi daha var içeride, bir üst komisyon ama sorular aynı, cevaplar da aynı…

Ortam bu olunca şakalaşmalar da oluyor
tabii… Merhum Teoman Karahun ve Örsan Öymen iyi taklit yaparlardı, bana telefonla çok
şakaları olurdu. 1960 yılının 28 Nisan günü
sabah dergiye geldim, telefon çaldı, aldım yine
komisyon falan lafları edilince, bizimkilerin
şakası diye sertleştim ve ‘Ne söyleyeceksen
söyle’ dedim. Telefondaki ses ‘Ben tahkikat
komisyonundan Kemal Özer’im bu komisyon
her şeyi yapmaya yetkilidir’ deyince de ‘Yazılı
emir gönderin, geleyim’ dedim, o da ‘Yazılı da
göndeririz, polis de’ dedi ve kapattı.

Hava karardı, beni içinde tek sandalye
olan bir başka odaya aldılar. Polisin de iyisi
vardır, bir polis geldi ve ‘Bir ihtiyacın var mı?’
dedi, hayatımda sigara içmedim, ağabeyimin
içtiği sarı Yeni Harman’dan bir paket aldırdım
ve içmeye başladım.

Gerçekten bir süre sonra geldiler ve beni
götürdüler.”

Hayatımda görmediğim Cemal Albayı da
getirmişler, bana diyor ki, ‘Beni yaktın’ ben ona
diyorum ki, ‘Asıl sen beni yaktın’ biz tutuklandık, cipe bindik. O ‘Askeri hapishane olursa
bendensin’ dedi. Ben de ‘Ulucanlar olursa sen
de bendensin’ dedim çünkü Beyhan Cenkçi
orada, Ülkü Arman yarı açığa çıkmıştı ama orada.

CHP yayın organı Ulus Gazetesi kapatılmış
ve mallarına el konulmuştur. Diğer etkili organ
Akis Dergisi de sık sık kapatılmaktadır. CHP İstanbul İl Başkanı Emekli Albay Cemal Yıldırım,
“Halka ancak Fısıltı Gazetesi ile ulaşabilinir”
düşüncesini ortaya atmıştır. Bu düşünce de
Akis’in kapağında bir “kulak” resmi ile simgeleşir... Komisyon tarafından sorgulanan 25
yaşındaki Kurtul Altuğ anlatıyor:

Anayasaya aykırı ama komisyona ‘Sorgu
Yargıcı’ yetkisi verilmiş. Tahkikat Komisyonu tarafından tutuklanan ilk gazeteci oldum.
Daha sonra; Yassıada’da kurulan Yüksek Adalet Divanı’nda görülen ‘Anayasa Davasında’ da
‘Bir numaralı tanık’ olarak ifade verdim. Bir de
Bedii Faik ifade vermişti orada…

Ankara Hilton Günleri
Bizi o zaman, siyasi tutuklamalar nedeniyle adı ‘Ankara Hilton’a’ çıkan, şimdi müzeye
dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’ne getirdiler.

KURTUL ALTUĞ
İlk gece Cemal Albay ile aynı odada kaldık, sonrası için strateji belirledik, Bakan Celal
Yardımcı bunu öğrenmiş, bizi hemen ayırdılar.
Sabah Metin Toker geldi ziyarete ve ‘Seni hastaneye sevk ettireceğiz’ dedi, olmadı ama revirde kalmaya başladım. Yanımda halim selim,
çelimsiz biri var, daha sonra öğrendim ki, üç
çocuğu kafasını duvara vurarak öldüren ünlü
Adana Canavarı!
Bir ay sonra ihtilal oldu. Gece yarısı hepimiz uyandık, hapishaneye ilk gelen askeri birlik
Cemal Albay’ı çıkarttı, sabah oldu, biz hâlâ içerideyiz. Bize tahliye gelmeyince, Beyhan ortalığı ayağa kaldırmış, isyan çıkartacak…
Milli Birlik Komitesi, bizim yasal çıkışımızı
istiyormuş, gecikme ondan. Zaten, MBK’nin
ya bir ya da iki sayılı yasası, bizim tahliyemizdir. Biz giyindik, avluya indik, Şimdi fotoğrafları yayınlanan, o Deniz Gezmiş’lerin de idam
edildiği yerdeyiz, Beyhan, ‘Kurtul ,biz yandık,
ihtilal geri tepti, bizi asacaklar, buraya neden
getirsinler?’ diyor. Ben zaten heyecan içindeyim, kemeri bile belime takmayıp cebime sokmuşum, fotoğraflarda var.
Demir Kapı Açılıyor
Demir kapı gürültüyle açılırken, foto muhabirlerinin flaşları da patlamaya başladı, Bülent Ecevit, Leyla Çambel ve Hüseyin Ezer ile
sonra milletvekili olan subay İlyas Kılıç’ı hatırlıyorum orada, sonra Ülkü Arman’ı da getirdiler
yanımıza. Kapıda coşkulu bir kalabalık var, Altan Öymen’in önderliğinde arkadaşlar toplanmışlar ve çıkışımızla ilgili bir program hazırlamışlar. Beyhan’la birlikte bir çelengi, hapishane önünde aldık, Sıhhıye’den geçerek Bulvar’a
çıktık ve Orduevi önündeki Atatürk anıtına
koyduk, halk sokaklarda…
Aradan yıllar geçti, Beyhan senatör seçildi. Onunla İstanbul’da Suadiye Plajı’nda karşılaştım, ‘Artık senatör oldun bizi tanımazsın’

falan dedim, o da ‘Ben bu yemini etmeden
ihtilal olur ve ben olamam’ demişti, gerçekten
de ihtilal (12 Eylül) oldu ve senatör olamadan
öldü. Beyhan, pırlanta gibi çocuktu, cesurdu,
mangal gibi yüreği vardı. Bizleri ev sahibi yaptı, cemiyetimizi bu hale getirdi, şimdi de Nazmi
Bilgin bunları çok güzel yürütüyor.”
Hemen İşbaşı
Tören sonrasında evine koşan, karısına
ve çocuğuna kavuşan Kurtul Altuğ’un telefonu kısa bir süre sonra çalar. Arayan Metin Toker’dir ve hemen görüşme istemektedir. Toker,
süren bir davasından dolayı tutuklanmayı beklemekte bu nedenle de derginin aksamadan
çıkmasını istemektedir, Atilla Bartınlıoğlu ve
Kurtul Altuğ, o gün işbaşı yaparlar.
Kurtul Altuğ’un meslek yaşamı 1968 yılına kadar Akis Dergisinde sürer. Metin Toker’in
bir gün, “Paşa artık yaşlandı, geri çekilecek,
ben de Milliyet’te yazacağım, Dergiyi kapatacağız” açıklamasından sonrasını da Altuğ şöyle
anlatıyor:
“Şoke oldum, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu, Okay Göçer, Yılmaz Gümüşbaş var kadroda… “Peki, bunlar ne olacak?” dedim, ‘Derginin 45 bin lira borcu var, öde sana bırakayım’
dedi. Ben aramaya başladım ama parayı bulamıyorum, sıkıntılı bir dönem, Bülent Ecevit’le
karşılaştım, ‘Sizi Yeni İstanbul Gazetesi istiyor,
ortanın solu bir gazete olacak gider misiniz?’
dedi. Teoman Erel de benimle, anlaştık, imzaladık ve Ankara bürosunda çalışmaya başladık.
Kemal Uzan iyi bir adamdı, oğullarını bilmem, kısa zamanda otuz binlik gazete, yüz
atmış üç bine çıktı, beni gazete yönetimine
getirdiler ve İstanbul’a gittim. Türk siyasi hayatına ‘Siyasi haklar’ diye geçen, Celal Bayar’ın
affı konusu ses getirdi. Askerler ayağa kalktı,
Ecevit buna sarıldı ve ‘Kuyudan adam çıkartmak’ sloganını attı. İsmet Paşa’yı da devreye
soktuk, gündem belirliyoruz…
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Adalet Partisi iktidarı, siyasi aftan rahatsız
oldu ve patronu kafakola aldı. O zaman Halkapınar tesisini yapıyordu Uzan. Bana telefonda ‘Yazıyı koymayalım’ dedi, ‘Neden?’ dedim,
‘Koymayalım’ diyor, ‘Kendinize öyle bir genel
yayın müdürü bulun’ diyerek telefonu kapattım. Kemal Uzan daha sonra ‘Ankara’daki eski
işinize dönün’ teklifi getirdi, kabul etmedim ve
işten ayrıldım. Akşam Gazetesi’nde yazmaya
başladım, Cüneyt Arcayürek, Mete Akyol ile
beni aldı ve 1970 yılında Hürriyet Gazetesi’ne
geçtik. Bir yıl sonra Nezih Demirkent gazete
yönetimine geldi ve bizi kovdu, Mete, Milliyet’e tekrar döndü, ben de hükümeti kurmakla
görevlendirilen Nihat Erim’e danışman oldum.”
Başbakan Danışmanı
Kurtul Altuğ’un bu görevi sekiz ay sürer.
Dış güçlerin yönetimdeki etkilerini belirleyerek istifa eden on iki bakanla birlikte o da ayrılır. Bir süre işsiz kalan Kurtul Altuğ, Tercüman

Gazetesi’nde, eskiden yanında çalışan Güneri
Civaoğlu’nun yanında iş bulur. Kurtul Altuğ bu
dönemde, geniş kitlelerin umudu olan, CHP
Genel Başkanı Bülent Ecevit’i anlattığı ‘Umudun Tükenişi’ önce yazı dizisi olur ardından da
kitap olarak basılır. Bu, daha sonra ‘Her yıl bir
kitap’ uygulaması ile 13’e çıkacak bir zincirin
ilk halkası olacaktır. Daha sonra Nazlı Ilıcak ile
ters düşene kadar çalıştığı Tercüman’dan ayrılır ve yine bir süre işsiz kalır. Akis’i yeniden
çıkartma gayretleri sonuca varmaz ve Karacan
Yayınları’na murahhas üye olur. 1991 seçimleri sonrası Kurtul Altuğ artık televizyondadır.
TRT’ye “Bunalımlı Yıllar” ve ardından da “Kıbrıs
Belgeseli” adlı iki belgesel hazırlar. Daha sonra
haftalık “Politikanın Nabzı” ile Kurtul Altuğ ekrana adını yazdırır. Halen Ulusal Kanal’da “Politikanın Nabzı” programını hazırlayan Kurtul
Altuğ, 1958 yılında Mediha Hanım’la evlendi
ve Ayşegül isminde bir kızı var. Torunu Güçlü
ise İletişim Fakültesi mezunu... Altuğ, emekli
olmayı hiç düşünmediği mesleği için “Torunum
devam ettirecek” diyor.
Ankara’nın Gazeteci Mekânları
Kurtul Altuğ 1950’li yıllarda Ankara’da gazetecilerin “mekânlarını” da şöyle anlatıyor:
“Rüzgârlı Sokak’ta “Gazi”nin barından başka “Balıkçı Cemal Baba” vardı. Bir tabak hamsi bir ufak rakı, salata piyaz falan beş lira idi.
Posta Caddesi’ndeki “Şükran Meyhanesi” de
gazetecilerin uğrak yeri sayılırdı. “Karpiç” bizim mektebimizdi. Ben genel yayın müdürü olduktan sonra gidebilecek güce eriştim, Garson
İsmet vardı, daha sonra da piknikte çalışmıştı,
onun gazetecileri kollayan ikramları olurdu.
Rüzgârlı Sokağa girişte köşede restoranı da
olan Gönç Oteli sahipleri iyi dostumuzdu.

MEHMET ALİ KIŞLALI

BU SÖYLEŞİ 2014 YILINDA ANKARA
1. BASIN SİTESİ’NDEKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.

MEHMET ALİ KIŞLALI

“ANKARA’NIN
İLK DİPLOMATİK
MUHABİRİYİM”

Öğrenimini tamamlayabilmek
için gazetede çalışmaya başladı,
basında hemen ünlendi, başkentte
ilk diplomatik muhabir oldu, yakın
tarihimizin önemli yayınlarından Yankı
Dergisi’ni çıkarttı, mesleğe birçok isim
kazandırdı, kendi deyimiyle zoraki
emeklilik yaşadığı döneminde Mehmet
Ali Kışlalı ile anılarını tazeledik.

Ü

sküp’ten göç eden Yüzbaşı Ali Efendi Gaziantep’in Kilis ilçesine yerleşir, yasa çıkınca da mesleğinden dolayı ‘Kışlalı’ soyadını alır. Bankacı
oğlu Hüsnü Bey de burada eşraftan Öğretmen
Lütfiye Hanım’la evlenir, ilk iki çocukları hayata tutunamaz, üçüncü çocukları Mehmet Ali Kışlalı 4 Aralık 1933 de
Kilis’te dünyaya gelir. Memur ailenin atandığı Zile ilçesinde de Mehmet Ali Kışlalı, beş yaşında ilkokula başlar, daha
sonra geldikleri Nizip’te de ilk eğitimi biter. Kışlalı’nın hedefi, Atatürk’ün silah arkadaşlarından olan halasının eşi
Aşir Akdi gibi subay olmaktır, Konya Askeri Ortaokulu’na
başvuru yapılır. İlkokula erken başlaması askeri okula girmesine engel olur, Mehmet Ali Kışlalı Galatasaraylı oluşunun öyküsünü anlatıyor:
“Milli Mücadele’de Atatürk’ün yanında olan eniştem
Aşir Bey benim idolüm, dedem de asker, onlar gibi olmak
istiyorum fakat bir yaş küçük olduğumdan askeri okula
almadılar. Okullar açıldı, annem arayış içinde, Nizip’teki eczacının oğlu Galatasaray Lisesi’nde okuyor, annem
buraya yöneldi ve ben bir dönem bekledikten sonra 11
yaşımda Galatasaray Lisesi’nin, sadece Fransızca öğretilen, Ortaköy’deki yetiştirici bölümüne yatılı olarak girdim.
Burada tanıştığım ve ilk günden başlayarak çok iyi bir
dostluk kurduğum arkadaşım, daha sonra tiyatroyu seçen
merhum Asaf Çiğiltepe oldu.
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Galatasaray’da Bir Fenerbahçeli
Çocukluğumuzda bir top bulunca peşinden
koşuştururduk, annem de buna karşı idi, burada kontrol yok, ben her sporla ilgileniyorum.
Futbol, voleybol derken hentbolu da orada gördüm. Okulumuz Beyoğlu’na gelince spor bende
yoğundu, sınıfın da uzun boylularındanım her
takımda yer bulabiliyorum. Turgay Şeren benden bir sınıf büyük, okul takımından kulübe almışlardı onu çok yetenekliydi. Bana, basketbol
yıldız takımının kurulduğunu girmemi önerdi.
Basketbolu önceden hiç oynamadım, gittim takıma aldılar, en uzun boylu benim. Bilir bilmez
oynadık Galatasaray A Takımı’na kadar çıktım.
Antrenörümüz Samim Göreç Fenerbahçe’ye transfer oldu beni de götürdü, Galatasaray Lisesi son sınıfındayım… Büyük olay oldu,
okulun geleneksel pilav gününde Galatasaray
Kulüp Başkanı bana, ‘Neden böyle oldu?’ gibi
serzenişlerde bulundu ve Turgay Şeren’i çağırdı, ‘Bunu kaleci yetiştireceksin’ dedi.
Turgay beni Galatasaray’a kaleci hazırlıyor, Galatasaray Lisesi’nde bitirme sınavlarına

giriyorum ve Fenerbahçe Kulübü’nde basketbol oynuyorum!”
Mehmet Ali Kışlalı ailesinin üniversite
eğitimi için düşlediği yurtdışı programına pek
sıcak bakmamaktadır. Küçük Kardeşi Mahmut
da Galatasaray Lisesi’ndedir, en küçük kardeşi
Ahmet Taner de ortaokul öğrencisidir.
Yurt dışı döviz sadece teknik eğitime
verildiğinden, annesinin ısrarı ile Fransa’da
mimarlık eğitimi için başvuru yapar, döviz ve
pasaportu hazırdır, okuldan da davet mektubu gelmiştir ki liseden tanıdığı sporcu Yılmaz
Gündüz’ün çağırısı ile rotasını Ankara’ya çevirir. Kışlalı’yı basınla tanıştıran öyküsü şöyle:
Hayal Kırıklığı
“Yılmaz Gündüz, Mülkiye son sınıfta, hem
futbol hem basketbol milli takımlarında oynuyor. Bana ‘Mülkiye Galatasaray’ın devamı, Ziraat Bankası da personelinin çocuklarına burs
veriyormuş gel’ dedi. Mülkiye o zaman sınavla
girilen iki okuldan biri. Sınavı kazandım, Fran-
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sa’yı unuttum, annem üzüldü ama ben artık
aileme fazla yük olmak istemiyordum.
Sıra geldi burs konusuna, gittim Genel
Müdürlüğe, yetkili ayda 75 lira olan bursun sadece çalışan personelin çocukları için olduğunu söyleyince hayal kırıklığı yaşadım, babam
emekli…
Yılmaz Gündüz, ‘Üzülme yeni bir kulüp
kuruldu sana orada iş ayarlarım’ dedi ve ben
Yenişehir Spor Kulübü, Basketbol Takımı’nda
haftada iki gün antrenörlüğe başladım, haftalık yedi buçuk lira…
Mesleğe Giriş
Bursun yarısı tamam da devamı ne olacak?
Elimde meslek sadece Fransızcam var, çeviri
yapmaya karar verdim. Yıl 1953 Ankara’nın en
güçlü gazetesi de iktidardaki Demokrat Parti’nin yayın organı Zafer. Gittim, çeviri yapmak
istediğimi söyledim, beni birisine gönderdi girişteki görevli, ona da anlattım, bana bir Fransız gazetesi verdi ve ‘Şu makaleyi çevir getir’

dedi. Hemen eve gittim yaptım götürdüm, beğendi ve ‘Yedi buçuk liradan haftada bir yazı
veririsin’ dedi, bursun geri kalanı da tamamlandı…
Zafer Gazetesi’nde iki yazı işleri müdürü
varmış, birisi siyasi haberlere bakan Fatin Fuat
ki sertliği ile biliniyor, spor ve magazine bakan
ikincisi de benim gittiğim, Galatasaraylı eski
kaleci Sacit Öget.
Öbürüne gitsem, her şey tersine olabilirdi,
bu şans işte... Öget bana iş veriyor, ben gazeteci oluyorum. Mülkiye bitene kadar burada çalıştım, sayfa sekreterliğini de üstlendim. Böyle
başladı meslek.”
Mehmet Ali Kışlalı diplomat olmak için gittiği okulda bölüm değiştirmiş, gazetecilik ile
birlikte götürebildiği İdari Mali şubeye geçmiştir. Son sınıfta bir dersin sınavına girmeyerek
askerliğini ertelediği dönemde bir teklif alır.
Demokrat Parti’den ayrılarak Hürriyet Partisi’ni kuran gurubun yayın organı Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Altan Öymen,
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birlikte çalışmak istemektedir. Başyazar Cihat
Baban ile yapılan görüşme sonunda 1957 yılında, Yeni Gün Gazetesi’nde spor ve magazin
sorumlusu olarak işe başlayan Kışlalı anlatıyor:
Sen Yaparsın
“Burada ekip, Hıncal- Öcal Uluç kardeşler,
en küçük kardeşim Ahmet Taner, Kabataş Lisesi’ni bitirip Mülkiye’ye geldi , bedava ekiple işe
başladık, masraf karşılığı çalışıyorlar ama çok
hevesliler, bir şeyler yapmak istiyorlar… Çok
kısa bir süre sonra Altan Öymen ayrıldı, başsız
kaldık. Cihat Baban’a, ‘Şimdi ne olacak?’ dedim,
o da, ‘Sen yaparsın’ dedi ve tüm gazetenin sorumluluğu bana kaldı. Burada üç yıl mücadele
verdik ama çok güzel bir eğitim gördük. O üç
sene bizler için çok güzel gazetecilik deneyimi
oldu.
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Burada, yıllar sonra bana anlatılan bir konuyu da sizlerle paylaşmak isterim. Hıncal ve
Öcal benim kuzenlerim, Merhum Ahmet Taner
Kışlalı da en küçük kardeşim. Gazetede tempo o kadar yüksek ki, zaman zaman kırıcı da
oluyorsun. Yazının şurasını değiştir diyecek
zaman yok, yırtıp, ‘Yeniden yaz’ diyorsun. Bizimkiler bana çok kızıyorlar fakat bırakıp gitmeyi de istemiyorlarmış. Kim ayrılmaya karar
verirse diğer ikisi onu önüne geçecek diye aralarında karar almışlar. Uluç kardeşler beni hep
arar ve olaylar anlatırlar ardından da gönlümü
almak için ‘Öyle olmasa biz de yetişemezdik’
derler…
Onlarda bir şeyler yapmak istiyorlardı,
Hıncal bana gelen İngilizce gazeteleri inceler
ve ‘Burada ne demek isteniliyor?’ diye sorardı, merakından ve çabasıyla İngilizce öğrendi.
Hem kendilerini yetiştirdiler hem de gazeteye
yararlı oldular. Yeni Gün Gazetesi kişilik kazandı, Güneş Tecelli, Kurthan Fişek, Ünsal Oskay
sonradan ekibe katılanlardan şu anda aklıma
gelenler, çoğu üniversiteli gençler…”

Genel yayın yönetmenidir ama dil bildiği
için yurt dışı görevlere muhabir olarak Mehmet
Ali Kışlalı gönderilmektedir. Bu seyahatlere
Galatasaray Lisesi’nde üst sınıflardaki Abdi
İpekçi de Milliyet Gazetesi’nden katılmaktadır, iki eski tanıdık arasında iyi bir de dostluk
oluşur. Abdi İpekçi, ABD’de gazetecilik stajı
yaptığı dönemde gördüklerini uygulama çabasındadır ve bir gün Kışlalı’ya getirdiği öneri
ile basında yeni bir ihtisas kurulur, öyküsünü
Kışlalı anlatıyor:
Diplomatik Muhabirlik
“O zamana kadar, yabancı dil bilen İstanbul Gazetecileri ‘Beyoğlu Muhabirliği’ yaparlardı. Önemli oteller orada idi, doğal olarak,
İstanbul’a gelen yabancı ünlüler de buralarda
kalırlardı. Beyoğlu muhabirleri de bu ünlülerle görüşürlerdi, Ankara’da böyle bir uygulama
yoktu. Abdi İpekçi ABD’de gazetelerde yaptığı
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araştırmaya dayanarak ‘diplomatik muhabirlik’
oluşturmaya çalışıyordu. Şimdi adı ‘diplomasi
muhabirliği’ olan bu ihtisas dalını gazete içindeki birçok sorunu çözerek, basında ilk Milliyet
Gazetesi Ankara Bürosu’nda kurdu ve ben işe
başladım, 27 Mayıs 1960 İhtilali’nden kısa bir
süre sonra.
Bu dönemde dış muhabirliklerim başladı,
Milliyet dönemi 1966 yılına kadar sürdü, askerliğimi Ankara’da yaptım, her gün bürodayım
ama askerliğimin bittiği gün işten kovuldum!
Olayı duyan Cüneyt Arcayürek’in beni
arayıp, ‘Hemen İstanbul’a git, Genel Yayın Yönetmeni Necati Zincirkıran seni bekliyor Hürriyet’te başlıyorsun’ sözlerini hiç unutmam.
Haberi duyanlardan yabancı gazeteci dostum
Charles Lanius, önce Tercüman Gazetesi ile
konuş sonra Hürriyet’e git diye ısrar ediyor,
İstanbul’da önce Tercüman’a gittim ve orada
kaldım, benim için yeni bir dönem başladı. Bu
arada Milliyet’te çalışırken Mete Akyol’un ısrarı
ile askeri haberlere de yönelmiştim, o günlerde
yaşanan Kıbrıs krizi ile de haberde öne çıkıyorum. Buradan 1970 yılında, Milliyet, Tercüman,
Ses-Hayat, Dünya gazetelerinin ortaklığında
kurulan Türk Haberler Ajansı’nın (THA) Ankara
Temsilcisi olarak ayrıldım.”
Yankı Doğuyor
THA’da iki yıl görev yaptıktan sora ayrılan
Mehmet Ali Kışlalı, yıllardır düşündüğü projeyi
uygulamaya koyar. İlhan Çevik’in yüreklendirmesi, Kemal Ilıcak’ın -ki daha sonra da ortağı
olacaktır- desteği ile dünyaca ünlü Time Dergisi havasındaki Yankı Dergisi’nin doğuşu da
şöyle:
“İsim nasıl oldu hatırlamıyorum ama dergiyi hazırlamaya başladık, ben içerikle ilgileniyorum, ilk sayı için özel konular arıyorum, o
günlerde pek sık gitmediğim Galatasaraylılar
Kulübü’ne uğradım. Liseden arkadaşım İnan
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Kıraç ile karşılaştık ve sohbete başladık, ben
çalışmaları anlattım o da, ‘Seni ağabeyim Can
Kıraç ile tanıştırayım, ilan konusunda yardımcı olur’ dediği zaman şaşırdım, bu konuyu hiç
düşünmemiştim… Ben içeriğe yoğunlaşmışken
en önemli kaynak aklıma bile gelmemişti. İstanbul’a gittik, Can Bey’le tanıştık ve yeni üretilmeye başlayan Murat 124 otomobillerinin
kapak içi reklamlarını verdi, Rus Hava Yolları,
Aeroflot da reklama girdi.
Dergiyi hazırlamaya başladık, ilk sayımızın kapağında Başbakan Süleyman Demirel’in
portresi ve arkasında asker silüetleri var, köşedeki mavi bantta da ‘Ordu kimin yanında?’
yazıyor.
1 Mart 1971 tarihli ilk sayımız üstünlüklerle çıktı; on bir gün sonra muhtıra verildi, sistem
allak bullak oldu, önemimiz anlaşıldı. Reklamla
şans kazandık, kapakla dikkat çektik, gazeteler
alıntı yaptı, önemli bir çıkış oldu.
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1976’da Kemal Ilıcak hisse alarak ortağımız oldu, Anonim Şirkete dönüştük. Dikkat
çekiyorduk ama büyüyemiyorduk. Tercüman
yönetimi ile sorunlar başladı, dergiyi İstanbul’a
götürmek istediler, bu benim için mümkün değildi, Yankı’yı Ilıcak’a bırakarak 1983 yılında
ayrıldım ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi oldum.

memnun kalanlarda, çok uğraştık ama istedi-

Yankı kırk bine yakın satışa çıkan bir dergi
olmuştu. Ertuğrul Özkök, Mehmet Yılmaz, Serhat Hürkan, Zülfikar Doğan, Nursel Gürdilek
mesleğe burada başladı, Avni Özgürel, Hikmet
– Fikret Bila, Ömer Tarkan, Yılmaz Ateş bir dönem birlikte çalıştığımız arkadaşlar, Öcal – Hıncal burada büyüdü. Merhum kardeşim Ahmet
Taner Kışlalı, hiçbir siyasi faaliyeti yokken, buradaki köşe yazıları ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in dikkatini çekmiş, onu milletvekili
yaptı ve Kültür Bakanlığı’na getirdi. Yankı başarılı bir dönem yaşadı.”

kış adı altında Milliyet Gazetesi’ne haftalık ek

Hürriyet Ankara Temsilcisi

ğimiz, New York Times’in Washington bürosu
gibi bir yapıyı kuramadık. Hiç beklenmedik bir
gün Çetin Emeç ayrılıp çok zor durumda olduğu
bilinen Milliyet’i kurtarmaya gitti, bir süre sonra biz de ayrıldık.”
Yankı Dergisi’nin benzeri olan Hayata Bahazırlayan Kışlalı, buradan da ayrılır. Her iki
dergiyi birleştirerek yapılan deneme de başarıya ulaşamayınca, Türkiye Gazetesi’nde köşe
yazarlığına geçer. 1999 yılında, bölücü örgüt
başının yakalanması ile Time Dergisi ile New
York Times Türkiye muhabirliklerini de bırakan
Kışlalı, daha sonra on iki yıla yakın Radikal Gazetesi’nde yazarlık yapar. Kırk yıllık meslek hayatını bırakarak kendi deyimiyle “zoraki emeklilik” yaşayan Mehmet Ali Kışlalı, şimdilerde
1996 yılında yazdığı “Güneydoğu’da Düşük

Basın tarihimizin kilometre taşlarından birisi olan Yankı Dergisi’nden ayrılan Mehmet Ali
Kışlalı’nın uzun zamandan beri yapılan bir teklifi değerlendirerek Hürriyet Gazetesi’ne geçiş
öyküsü de şöyle:

Yoğunluklu Çatışma” adlı kitabını geliştirilmiş

“Liseden arkadaşım Çetin Emeç Gazete yönetiminde idi ve
bazı düşünceleri vardı.
Gazetenin Ankara bürosundan
başlayarak
New York Times gibi bir
çalışma düzeni düşlüyordu. Bana temsilciliği
önerdi, kabul ettim ve
1983 yılında Hürriyet
Gazetesi’nde çalışmaya
başladım. Benden şikâyetçi olanlar da vardı

turizmle ilgileniyor. Kışlalı’nın beş torunu var.

ikinci baskısı için çalışıyor.
Mehmet Ali Kışlalı’nın Murat adlı oğlu da
baba mesleğini seçmiş, Orhan ise yurt dışında
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METE AKYOL’UN
EN ZORLANDIĞI
SORU, “MESLEĞE
NE ZAMAN
BAŞLADINIZ?”

Eğitim gördüğü tüm okul gazetelerinde
görev aldı, bununla beraber
ortaokuldayken yaptığı çeviri öyküleri
Ulus Gazetesi’nde yayınlandı, lise
yıllarında Hürriyet Gazetesi’ne Tarsus
muhabiri oldu. Gazeteci olmasına
üniversite bitmeden izin vermeyen
babasından dolayı mesleğini bir
süre“gizli” yürüttü, zekice buluşları
ile basına“Tam Mete’lik “ sloganını
yerleştiren, Türkiye’de televizyonun
ilk röportajcısı Mete Akyol ile yarım
asrı geride bıraktığı meslek anılarını
tazeledik…

O

rdu eşrafından Hüsnü Akyol, fındık ticareti yapmaktadır. Bahçelerinde ürettiği fındığı Rusya ve
Almanya’ya ihraç etmenin yanı sıra, üretim sorunlarına da duyarlı bir işadamıdır. Borsa ve Halkevi dergilerindeki yazılarında da üreticilerin örgütlenmesinden söz etmektedir. Çağdaş düşüncelerini benimseyen bir grup arkadaşı ile Fiskobirlik’in temellerini atar,
ilk genel müdürü olarak da görev alır. Hüsnü Bey, ticaret
yaptığı Ruslardan önemli bir de bilgi edinir. Soya, toprağı
güçlendirmektedir ve hasadından sonra gübre vermeye
gerek yoktur çünkü bu bitki, topraktan azot bırakarak
ayrılmaktadır.Yine onun önderliğinde, 1950’li yıllarda, Ordu’da soya ekimi başlar, yağ işleme tesisi bile kurulur.
Mebrure Hanım da Darülfünun öğrencilerindendir.
İsmet Paşa’yı Kongre için Lozan’a yolcu eden bir grup
genç ile Sirkeci Garı’nda çekilen fotoğrafı gazetelerde
yayınlanmıştır. Yaşamlarını birleştiren Mebrure Hanım
ile Hüsnü Bey’in ikinci çocukları Mete Akyol, 11 Ağustos
1935’de Ordu’da doğar.
Ordu Gazi İlkokulu’nu bitiren Mete Akyol, çocuk yaşta
önemli bir eğitim için evinden ayrılır. Talas Amerikan Koleji’nde orta kısım ve ardından Tarsus Amerikan Koleji’ndeki yatılı lise eğitimi yaşamını şekillendirecektir.
Haber üretmek için kılıktan kılığa giren, “atlatmak”
için akıl almaz yöntemler uygulayan ve bu çabaları ile de
herkese “Tam Metelik” dedirten Mete Akyol’un mesleğe
ilk adımı, ilkokulda olur.
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Adım Adım Gazetecilik
Mete Akyol’un çok sık karşılaştığı ve yanıtlamakta zorlandığı soru, “Mesleğe ne zaman
başladınız?”dır. Her biri ayrı bir kilometre taşı
olan adımlar şöyle, kararı siz verin:
İlkokulda bir arkadaşı ile çıkarttığı duvar
gazetesi, üçüncü sınıfta başlar ve okul bitene
kadar sürer. Her Pazar günü bir araya gelen
kafadarlar, haftanın önemli olaylarını renkli
kalemlerle gazetelerinde yansıtırlar kendi dillerinde.
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1951 yılında gittiği Talas Koleji’ndeki yeni
ve farklı eğitim düzeninde, teksirde çoğaltılan
“Talas” adlı tek yapraklı bir okul gazetesi vardır. Hazırlık sınıfındaki Mete Akyol, gazeteye
girmek ister fakat başaramaz. Birinci sınıfa
geçmesi ile gazetede de görev alır ve mezuniyete kadar sürer çalışması.
Bu yıllarda Ulus Gazetesi’nde
Sinan Berköz’ün yönettiği,
Çarşamba günleri yayınlanan çocuk sayfasında İngilizce’den çevirdiği öykülerle de
adı duyulmaya başlar.
1955 yılında lise bölümünü okuyacağı Tarsus’a gittiğinde okul gazetesi yoktur.
Mete Akyol’un girişimi ile İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan“College Tarsus” isimli
gazete yayına başlar.
Bu yıllarda, Hüsnü Akyol, Ordu Milletvekili olarak
Ankara da yaşamaktadır. Tatillerde başkente gelen Mete
Akyol, haftalık Turkish American News adlı gazetede düzeltmen olarak çalışır. Vedat
Abut, Naili Moran ve Nazmi

Bari de bu gazetenin kadrosundadır. Mete Akyol’un Rüzgârlı Sokak ile tanışmasının öyküsü
de şöyle:
“Gazete, CHP’nin kardeş yayını Son Havadis’in matbaasında basılırdı, matbaa yöneticisi
de Baki Kurtuluş ağabeyimizdi. Bülent Ecevit
de Ulus Gazetesi’nde ‘Silviya ve Gökler Hâkimi
Gordon’ adlı resimli romanı ve yabancı ajanslardan gelen fotoğraf altı yazılarını çevirirdi. Bize
de resim sergilerini yazardı ve künyede adı da
‘Art Editör’ olarak geçerdi. Ben düzeltmen olarak, yazısını almaya Ulus Gazetesi’ne gide gele
İlhami Soysal, Altan Öymen gibi meslek büyüklerimi de tanımaya başladım, Pazar Postası
adında kültür yoğun bir gazete çıkartıyorlardı.
Nurullah Ataç çok sık gelirdi gazeteye. Katılmak değil, ama ‘söyleşilerine’ kulak verirdim.
‘Sohbet’ diyemem, ruhu gücenir, ‘söyleşi’ söz-
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cüğünü de ilk ondan duydum. Böyle bir iklim
içinde mesleksel yaşamım başladı.”
Tatil Bitti
Tatil sonrası okula dönen Mete Akyol gazetecilikteki en büyük adımını da atar. Öğrencileri taşıyan okul otobüsü kaza yapar ve otuz
arkadaşı hastaneye kaldırılır. Mete Akyol ertesi gün bu olayı gazetelerde göremeyince kâğıda kaleme sarılır. Hürriyet Gazetesi’ne yazdığı
mektupta, Tarsus’ta büyük bir trafik kazası yaşandığını, bunu gazeteye iletecek muhabirleri
olmadığını düşündüğünü ve bu göreve tâlip
olduğunu yazar. Adres olarak da yine bir ‘Metelik’ yapar, Akyol anlatıyor:
“Okul adresimi yazsam, ‘Bu çocuk’ diyerek
dikkate almaya bilirlerdi. Tarsus’ta Gülek Gazetesi ve Basımevi var, burayı adres göstermeyi düşündüm ve gittim, patrona çıktım. Sedat
Simavi de öleli birkaç ay olmuştu, ‘Ben Simavi’nin akrabasıyım, aile mektuplarının okula
gelmesini istemiyorum, sizin adresinizi versem
olur mu?’ dedim. Patron bana sarıldı, baş sağlığı diledi, Sedat Simavi’nin ne kadar büyük bir
insan olduğunu anlattı ve kabul etti.

Bir süre sonra Hürriyet başlıklı zarf geldi.
Yurt Haberleri Müdürü Zeyyat Gören imzalı
mektupta işe kabul edildiğim yazılıydı, fotoğraf ve kimlik bilgilerim isteniliyordu. Hemen
hazırlayıp yolladım ve1953 yılında üzerinde
fotoğrafım olan ilk gazeteci kimliğime kavuştum.
Yenice-Tarsus arasındaki köprüde bir trafik kazası oldu, altı kişi ölmüştü, hayatımda
cesedi de ilk defa orada gördüm. Ben olay yerinde dolaşırken, Emniyet Müdürü bana kızarak
‘Çekil oğlum ayakaltından’ diye bağırdı, ‘Ben
gazeteciyim’ dedim ama dinleyen yok.
Hürriyet Gazetesi’ndeki ‘Tarsus’ta Feci
Kaza’ haberi ile Emniyet Müdürü ile dostluğumuz başladı.”
Mete Akyol artık öğrenci gazetecidir. Ders
bitimi ile yemek arasındaki iki saatlik sürede
okul duvarından atlayarak gazeteciliğe zaman
ayırmaktadır. Lise öğrencisidir fakat ilçenin
mülki yönetimi onu gazeteci olarak muhatap
almaktadır. Bu kaçamak yaşama, okul müdürü
son verir. Gazeteciliğe gönül veren Mete Akyol
artık, günde iki saat resmi izinlidir ve büyük kapıdan gidip gelmektedir.
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Mete Akyol’un Tarsus içindeki şöhretini
bilen arkadaşlarının bir ricası olur, işte öyküsü:
Yine Bir Metelik
“Okulda bazı arkadaşlar sigaradan yakalanmış. Hem ceza alıyorlar hem de ailelerine
mektupla bildiriliyor, ‘Bizi kurtar’ dediler.
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Okuldan mektupları götüren görevliden
hemen sonra PTT müdürüne gittim, bir arkadaşımın ailesine yazdığı mektuptan pişmanlık
duyduğunu, bunu almamı istediğini söyledim,
‘İşte sizinkiler burada’ diyerek tomarı verdi,
içinden aldım, sorun bitti. Posta müdürü beni
anlamıştı herhalde, bana sık sık ‘Sizin mektuplar burada!’ diye yardımcı olurdu.”
Lise sıralarında arkadaşları için mesleğini
kullanan Mete Akyol’un kendisi için yaptığı da
şöyle:
“Muhasebe dersi benim için korkunç bir
şey, öğretmeni de bir Amerikalı. Sınavları test
gibi, soru kâğıtları Amerika’dan basılı geliyor.
Sınava giremezsen, daha sonra öğretmenin
odasında testi çözüyorsun. Ben her sınavda
hasta oluyorum! Arkadaşlar formülü veriyor,
ben de geçecek kadarını yapıyordum, fazlasında gözüm yok.
Öğrencinin ‘kaytaracağına’ inanmayan
Amerikalı son sınav için bana baskı uyguladı,
‘Bak bugün çok sağlıklısın, yarın sınavda olacaksını’ falan diyor…

Sınava girdik, kâğıtlar dağıtılıyordu ki, kapı
açıldı ve okul müdürü girdi ‘Mete çabuk dışarıya, iki jandarma geldi, mahkemeye gideceksin,
tanıksın’ dedi. Ben hık mık ediyorum, Müdür,
‘Çabuk çık yukarı bir kravat tak’ diyor. Ben iki
jandarma arasında okuldan çıktım ve karakola
gittim, Komutan ‘Zamanında geldilermi?’ dedi,
teşekkür ederek ayrıldım.”
Mete Akyol, mesleğini ileriki günlerde bir
daha özel işinde kullanacaktır! 27 Mayıs öncesi öğrenci olaylarında, Milliyet Gazetesi’nin
teleks bobinleri, Dil Tarih’in koridorlarında ‘Falanca hoca istifa’ yazısı ile metrelerce uzayacaktır.
En Eski İmza
Kız Kalesi’ne düzenlenen okul gezisi, Mete
Akyol’un meslek yaşamında önemli bir yer tutar. Sahilde battaniyelere sarınılarak yatılan
kamp dönüşünde ilk röportajı da Hürriyet’te
yayınlanır:
“Edebiyat öğretmenimiz Haydar Göfer sanatsal fotoğraflar çekerdi. Kız Kalesi’nin çok
güzel fotoğraflarını çekmişti. Çevreden topladığım bilgileri de buna katarak gazeteye yolladım. Zeyyat Gören imzalı mektupta röportajımın 22 Ocak 1955 günü yayınlanacağı yazılıydı ve daha beş gün vardı. O beş gün beş asır
gibi geçti… Bu imza, bu gün için ‘Hürriyet’te
imzası çıkan en eski kişi’ yapıyor beni. Yine bu
imza benim bir kilometre taşım da oldu.

METE AKYOL
Okulda tiyatro dalında önemli hocalarımız
da vardı, klasikleri falan oynardık. Günümüzde
hanımların makyaj markası olarak bildiği Max
Factor aslında tiyatro makyajına ürün veren bir
marka. Sinemalarda yerli filmlerdeki makyajı
görüyoruz, koskoca Ayanoğlu’nun bile takma
sakalı belli oluyor, bizimkiler cilde yapışan kıllar, anlaşılmıyor…
Tarsus içinde de şalvarlı dilenciden geçilmiyordu. Okul çalışanlarından eski kıyafetler
aldım, hamamda onları yıkadım, sakalı da taktım, bir arkadaşım da uzaktan beni görüntülüyor, ben dileniyorum. Cimriliği ile bilinen coğrafya öğretmenim Ömer Tömer’den bile yirmi
beş kuruş aldım.
Bu röportajıma gazeteden gelen cevap da
ders gibiydi, konunun yerel olduğu, Hürriyet’in
ise ülke çapında yayınlandığı yazılıydı. Ben de
bu röportajı Gülek Gazetesi’ne hediye ettim,
on sekiz gün yayınlandı.”
Artık Kamerası Var
1956 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden
mezun olan Mete Akyol önce otostop yaparak
Avrupa’yı dolaşır. Birleşmiş Milletler Yardım
Fonu Unicef organizasyonu ile gençlik kamplarına katılır, savaş sonrasında yenilenen Avrupa’da gönüllü işçi olarak çalışır. Dönüşünde
Kodak marka bir fotoğraf makinesi bile vardır…
Ankara’ya ailesinin yanına gelir. Tarsus’tan tanıdığı, Güngör Yerdeş ve Teoman Karahun burada gazeteciliğe başlamıştır. Babasının siyasetten arkadaş ve hemşehrisi Hüseyin
Bey’in oğlu Oktay Ekşi ve Denizciler Caddesi’ndeki Tokay Apartmanı’nda üst kat komşularının oğlu Cüneyt Arcayürek de aynı yoldadır
oysa bu örnekler aslında Mete Akyol’un işini
zorlaştırmaktadır. Üniversite eğimini aksatan
bu gençlere annesi ve babası en az onların aileleri kadar üzülmektedir, bu nedenle babası
üniversite eğitimini şart koşmaktadır.

Mete Akyol, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur.
Atlatma Fotoğraf
Yeni Sabah muhabiri Teoman Karahun,
6-7 Eylül olaylarının faili olarak bilinen Oktay
Engin’in izini bulmuştur. Daha sonra Vali olan
Engin, İstanbul’dan trenle Ankara’ya gelmektedir. Sonraki yıllarda pek çoğuna imza atacak
olan Mete Akyol, ilk atlatma fotoğrafını anlatıyor:
“Ankara’da foto muhabiri Hüseyin Ezer, on
dokuz gazeteye servis yapıyor. Teoman dertli,
haberi herkesle paylaşmış olacak. Ben çekerim
dedim.
Gazeteciler, Ankara Garı’nda bekliyor, biz
trene Etimesgut’ta bindik, aradık ve bulduk,
fotoğrafladım ve (Atatürk Orman Çiftliği) Gazi
İstasyonu’nda indik. Taksiyle Doğumevi’ndeki
hemşire kız kardeşine götürdük, Yeni Sabah’ta
ikimizin imzası ile çıktı. Babama rağmen ben
yine bir şeyler yapıyorum.
Oktay Ekşi Dünya Gazetesi’nde çalışıyordu, ben de oraya foto muhabiri olarak girdim
ama babam bilmiyor. Ablam sabah gelen gazetede adımın olduğu yerleri kalem ile delerdi fakat babam da kapıcıya kızmaya başladı ‘Neden
delik buralar?’ diye. Derken bir gün yakalandım… Babama şeref sözü verdim ve işi bıraktım. O dönemde Gölcük’ten gelirken İzmit Körfezi’nde batan Üsküdar Gemisi’ne bu nedenle
gidemedim.
Okulum sürüyor, ben meslekten kopamıyordum, Necati Zincirkıran babamdan izin istedi olmadı, Oktay Ekşi gitti, amca dediği kişiden
azar işitmiş, Üniversite son sınıfta artık, İlhami
Soysal babamla görüştü ve ‘Okul bitecek’ garantisi ile 1959 yılında Akşam Gazetesi’nde
çalışmaya başladım, kısa bir süre sonra da Milliyet’e geçtim”.
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Uçak Korkusu
Mete Akyol, Milliyet’teki ilk görevinde ortaya çıkan korkusunu şöyle anlatıyor:
“Erzurum ilçesi Hınıs’ta deprem oldu, İstanbul’dan gazetecilerin bindiği uçak Ankara’ya geldi, Cumhuriyet’ten Yurdakul Fincancı
ile bindik, yan yana oturduk. Pervaneli Dakota uçak kalktı ben ‘İneceğim’ diye bağırmaya
başladım. Pilot dönüşe geçme kararı almış,
bu arada Yurdakul beni rahatlattı ve biz gittik.
Trenle 36 saatte gideceğimiz yere dört saatte
gitmiştik ama dönüşte gazeteciler uçakla ben
ve Yurdakul Karadeniz sahilinden röportaj yaparak karadan Ankara’ya döndük.
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Bu korkumu 1983 yılında Lufthansa’nın
‘Uçaktan Korkanlar Programına’ katılarak yendim. Program bir hafta sürdü, dönüşte biraz
uyumuşum ‘Uçma zevkinden on beş dakika
mahrum kaldım’ diye hayıflanmıştım.”
Televizyonun İlk Röportajcısı
Ülkemizde televizyon yayını hazırlıkları sürerken, Gazeteciler Cemiyeti’nin 1967
yılı Basın Balosu’nda, tanıtım amacıyla kapalı
devre yayın yapılır. Bu teknolojinin ülkemize
gelmesinde çok çaba harcayan, Basın Yayın
Genel Müdürü Altemur Kılıç, Büyük Ankara
Oteli’ne bu sistemi kurdurmuş ve gece boyunca da yayın sürmüştür. Yayında en çok görülen
de doğal olarak Kılıç’tır. Kameranın konuklara
da döndüğü bir sırada, Mete Akyol görüntüye
gelir ve konuşmaya başlar: ‘İşte sayın izleyiciler, televizyon nedir gördünüz, büyük bir kutu,
önünde bir cam ve içinde de Altemur Kılıç var’…

Katır sırtında Nemrut’a çıkışın mola sırasındaki fotoğrafında, Fikret Ağabey yerde
biraz uzağında da katır var. Ben provada ‘Sen
sağdaki misin?’ gibi bir espri yaptım, güldük
ama geçmedi. Birbirimize bakıp gülüyoruz, kriz
halindeyiz. Provayı kestik, beş saat sonra yayına geldik, birbirimize bakınca gülme kriz haline dönüyor. Yönetmen, yayını düşünerek ‘Bu
fotoğrafı çıkartalım’ diyor, biz ‘Kalsın’ diyoruz.
Televizyonun ilk yöneticilerinden Meral
Savcı, ‘Sağ elinizin başparmak tırnağına bakın,
gülmeniz geçer’ dedi, iyi sonuç aldık. Biz yine
dikkatliyiz ama bu nedenle de göz temasına
gelmemeye çalışıyoruz, bu sefer de seyircilerden telefonlar gelmiş, ‘Bunlar küs mü?’ diye…
Ecevit Mavisi
Mete Akyol “Politikayla ilgimiz yoktur ama
Bülent Ecevit’le dostluğumuz vardır” diyerek
Ecevit Mavisi gömlek öyküsünü de şöyle anlatıyor:
“1973 seçim dönemi. Ben de gezilere çıkacağım için hazırlık yaptım. Günlerce sürecek
geziye yedek olması için, Kızılay’da Kocabeyoğlu Pasajı’ndaki terzime, mavi ve kahverengi gömlekler diktirdim. Bir gece Ecevitler bize
konuk geldiğinde Rahşan Hanım bunları gördü, maviyi beğendi ve Bülent Bey’in ölçülerini
kendisi aldı, ben de terziye götürdüm.

Mete Akyo televizyonun ilk yıllarında
“Ankara’daki Meşhurlar” adlı bir söyleşi dizisi
ile ekrana gelir. Fikret Otyam’ın konuk olduğu
bölümde canlı yayının tehlikeye girdiği olay da
şöyle:

Mayıs ayında, Bülent Ecevit, Cahit Kayra,
Deniz Baykal, Önder Sav, Ahmet Yücekök ile
Antalya İncekum’da Akgünler’e kitabını hazırlamaya gittik. Daha önceki bir konuşmasında
ceketini çıkartınca halktan büyük sempati toplamıştı, Antalya konuşmasına gömlekle çıkmasını önerdik. Mavi gömlek, kürsü gömleği oldu,
‘Ecevit mavisi’ de renk”.

“Bant kayıt olmadığından her program
canlı yayınlanıyordu, kamera hareketleri için
de saatler önce prova yapılırdı, uygulama bu.

Mete Akyol 1964 yılında Gülçin Hanım ile
evlenir, çiftin oğlu Ufuk’tan Barış ve Güneş isminde iki de torunu var.
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BU SÖYLEŞİ 2011 YILINDA,
ANKARA- AŞAĞIAYRANCI’DAKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.
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“ MESLEKTEN
EMEKLİ
OLMAYACAĞIM”

Çocukluğunu yaşayamadı, lisede boşa
geçecek bir yılı için fotoğrafçı yanına
girdi, oradan gazeteye, ardından
Ankara’ya uzandı. Çalıştığı gazetelerde
hep birinci sayfadan adını duyurdu,
basının her dalında foto muhabirliği
yaptı. Son yıllarda milletvekillerinin
korkusu haline gelen, meslekte yarım
asrı geride bırakan Mustafa İstemi ile
mutlu-mutsuz geçen günlerini andık…

N

uriye Hanım, Cumhuriyet’in ilk yılında kafes arkasındaki çarşaflı yaşamına son verir ve çağdaş
bir Türk kadını olarak yeni açılan Ebe- Hemşire
Okulu’nun ilk mezunlarından olur. Gazi Eğitim
Enstitüsü’nü bitiren Hikmet İstemi ile yolları İstanbul’da
kesişir ve evlenirler. Uzun süre çocuk istemezler ve ilk
çocukları Mustafa İstemi, 5 Şubat 1943 günü, Rami’deki
Yusuf İzzettin Köşkü’nde doğar. Şişli Etfal Hastanesi’nde
yatılı çalışan anne ve Heybeliada’da öğretmenlik yapan
baba, çocuklarına gereken ilgiyi gösteremezler.
Bir süre köşkte, gündüzleri yalnız kalır bir buçuk yaşındaki Mustafa İstemi... Mahalleye ilk kez asfalt dökülmektedir ve buhar makineli silindirin düdüğü ve evdeki iri
kediler onu çok korkutmaktadır. Aile, sonunda çocuklarını
Madam Kety’nin evine veririler. İki yaşındaki Mustafa İstemi, bir gün annesinin “Ne yedin?” sorusuna “Bardaktaki suya ekmek batırıp yedim” cevabını vermesi ile ailede
arayış yeniden başlar. Nuriye Hanım bu kez çocuğunu
kardeşinin evine yerleştirir. Mutlu olamadığı bu kalabalık
evden de okul çağında ayrılır Mustafa İstemi ve eğitimine
Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu’nda başlar. Yatılı geçen beş
yılın sonunda da ailesinin yanına eve çıkar. “Çocukluğumu
yaşamadım” dediği dönem, acı anıları ile artık geride kalmıştır, Özel İstiklâl Lisesi ikinci sınıfta başarısız olur. Babası bu boşluk dönemi için, “Gel seni Hasan’a götüreyim”
der ve giderler. İstemi anlatıyor:
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“Hasan, Bâbı-Âli’de çok tanınan bir merdiven altı fotoğrafçısı... O güne kadar fotoğraf
nedir bilmiyorum, benim de fotoğrafımı kimse
çekmedi. Hasan bizi hemen karşıdaki kahveye
oturttu, elinde Rolleicord makine ile bir saat anlattı ve beni Vatan Gazetesi’ne, fotoğraf editörü Hilmi Şahenk’e götürdüğünde yıl 1959’du.
‘Makinen var mı?’ dedi, ‘Yok’ dedim. Eve geldim,
babama anlattım, içeriden bana plastik Lubitel
marka kutu makine getirdi. Evde varmış, benim
haberim yok. Bir de ampullü flaş uydurduk, çalışmaya başladım ve ilk görev;
Boyu Kadar Kalem
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve
Başyazarı Ahmet Emin Yalman, artık emekliye
ayrılıyor, Gazeteciler Cemiyeti ona boyu kadar
bir kalem yaptırmış, yönetim kurulu üyeleri de
armağan ediyor, onu çektim. İlk görevim bu
oldu.”
Mustafa İstemi mesleğe ısınma turları
atarken Türkiye’de ilk ihtilal, 27 Mayıs 1960
günü gerçekleşir. İstemi’nin yaşamına etkisi
de şöyle:
“İhtilalin lideri Cemal Gürsel 15 Ağustos
günü İstanbul’a geliyor. Bana verilen görev
‘Aksaray-Beyazıt arasında halkla bütünleşmiş
lider’ görüntüsü çekeceğim. Gürsel’i üstü açık
bir otomobilde, halkın sevgi gösterileri arasın-

da çektim, film banyodan çıktı, iyi... Usta ile bakıyoruz, telefon çaldı, Şahenk konuştu ve ‘İyi,
gel’ dedi. Biraz sonra birisi geldi, tanımıyorum.
Cumhuriyet’ten Selahattin Giz’miş, arabası arıza yapmış, o bölümü atlamış, fotoğraf istedi,
filme baktı, seçti, aldı ve gitti. On beş gün kadar sonra Giz, beni telefonla ardı ve gazeteye
çağırdı, gittim. ‘Seni buraya almak istiyorum,
kaç para istersin?’ dedi. ‘Ben Vatan’dan para
almıyorum ki! Ne verirseniz’ dedim, anlaştık.
Hilmi Şahenk’e söyledim, sanki sevindi, izin
verdi ve ben 1960 yılı sonlarında 200 lira maaşla Cumhuriyet’e başladım.
‘Yassıada Duruşmaları’ yapılıyordu, Dolmabahçe’ ye gidiyorum ve tutuklu yakınlarını
çekiyorum. O dönemden unutmadığım bir isim
İçişleri Bakanı Amil Artus, onu da çok çektim.
Churchill geldi onu çektim… Artık foto muhabiriyim. Burhan Felek bana ‘Kısa çoraplı çocuk’
diyor. Cemil Sait de var kadroda, Yaşar Kemal
de…
Bir gün, ‘Seni Ankara’ya gönderelim’ dediler, bekâr adamım, ‘Olur’ dedim ve içi boş
sayılacak bir bavul ile 1961 yılı Ekim ayında,
Ankara’ya geldim. Kızılay’da, bulvar üzerindeki
Cumhuriyet bürosunda çalışmaya başladığımda; Temsilci Ecvet Güresin... Sait Terzioğlu,
Bülent Dikmener, Fikret Otyam, Haluk Besen
var kadroda, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğ-
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renciliği süren Özgen Acar da orada. Ben büronun tek foto muhabiriyim. Kızılırmak Sokak’ta
bir pansiyona da yerleştim. Ankara basınında
o dönemde foto muhabiri, Kemal Tuna, Hüseyin Ezer, Mehmet Sürenkök, Yalçın Kılan, Harley Davidson motosikleti ile Tuncer Tuğcu var,
hep baba isimler…”
Ustanın Çektiğini Çekmezdik
Mustafa İstemi Ankara’daki ilk günlerinde
yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor:
“Bir gün Akşam Gazetesi’nden Hikmet Tanılkan ile işten geliyoruz, Sakarya Caddesi’nin
girişindeki Tarhan Kitabevi’nin önündeki sokak
fotoğrafçısını gördük, o önce davrandı ve çekti; ben çekmedim ama fotoğrafa girdim.
Usta çektiği zaman biz çekmezdik, ondan
önce de görmüş olsak, o çektiyse çekmezdik.
Şimdi arkadaşlar, senin yanına geliyor ve ‘Çekil, bir de ben çekeyim’ diyorlar. Bu fotoğraf
Akşam Gazetesi’nde yayınlandı, ben de varım
içinde. Fotoğrafçılar Odası bunu bulmuş fakat
tarihi 1955 demişler, yanlış; tarihi 1961.”
Kısa sürede Ankara basınında ünlenen
Mustafa İstemi, ustasından öğrendiği flaşsız
çekimleri ile meslektaşları arasında sivrilir. İç
siyasetin dalgalandığı o günlerde birçok tarihi olayı görüntüleyen İstemi, basın emekçileri
için hayati önem taşıyan 212 Sayılı Yasa için
Radyoevi’nde yapılan toplantının da tanığı olmuş. Unutamadıklarından Yul Brynner anısı da
şöyle:
Yul Brynner’ın Odası
“İlk defa Atatürk filmi çekilecek, dünya
starları arasından Yul Brynner seçilmiş, Ankara’ya geldi. Özgen Acar ile nasıl dazlak kaldığını düşünüyoruz ve ‘Bu adam mutlaka her gün
saçını kesiyor, yoksa bu kadar parlak olamaz’
diyoruz.

Bulvar Palas’ta kalıyor, üçüncü kattaki
odasına girmeye karar verdik. Koridordaki bir
pencere çıkıntısından yandaki balkona atladık,
oradan da Brynner’ın oda balkonuna, rastlantı
kapı aralık, içeri girdik ve doğru yatağın altına
saklandık! Sesiz kaldık, çünkü banyodan tıraş
makinesi sesi geliyor. Yatak altında birbirimize
bakıyoruz, bir işaret ile fırlayacağız, ses kesildi. Hemen ardından ayak sesi ve oda kapısının
kapanması bir oldu… Bekledik başka ses yok,
çıktık yatak altından, oda boş. Kapıya yöneldik,
kilitli, tekrar balkondan balkona geçerek odadan çıktık, yakalansak...?”
Beni Büyütmüyorlardı
17 yaşında girdiği Cumhuriyet Gazetesi’nde, ailenin en küçüğü olarak kalmak, büyüyememek Mustafa İstemi’yi rahatsız etmeye
başlar. Hürriyet dışındaki tüm gazetelerin ortağı olduğu Türk Haberler Ajansı’ndan (THA)
gelen teklifi, “Rüştünü ispat etmek” adına kabul eder ve yuvadan kopar, öyküsü şöyle:
“Mehmet Ali Kışlalı’dan gelen teklifi kabul ettim.1968 yılında büroyu ikimiz kurduk,
Olgunlar Sokak’ta bir yer tuttuk, içini döşedik.
İstihbarat şefi olarak Mustafa Ekmekçi geldi,
muhabir olarak Behçet Akdoğan’ı hatırlıyorum,
Sedat Ergin de büroya gelir giderdi. Ajans, UPI
TN ile de anlaşmalı olduğu için film de çekiyordum artık.
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Burada şunu söylemek istiyorum; Mustafa
Ekmekçi dehşet bir gazeteciydi. Onun kalem
defter ile işe gittiğini hiç görmedim, telefonla
tüm gazeteleri atlatan haberleri olurdu. THA
kısa sürede, arkasında güçlü kuruluşları olan
Hürriyet Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı’nı
geçti dersem abartmış olmam.”
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Mustafa İstemi hafta sonları, tahta kutu
içindeki telefoto cihazı ile Anadolu’da maçları
izlemekte, diğer günlerde de başkent haberlerinde adını duyurmaktadır. 1968 öğrenci olaylarının yaşandığı günlerdir, ünlü ODTÜ baskını
içinde bulunan İstemi anlatıyor:
Asker-Polis ODTÜ’de
“Hiç unutmam, 17 Nisan günü, Mustafa
Ekmekçi ‘Gençler bu gece seni içeri alacaklar’
dedi ve ODTÜ’ye akşamüzeri gittim. Birçok
güvenlik bandını aştıktan sonra, öğrenci işgalindeki rektörlük binasına girdim. Daha sonra
idam edilenlerden Deniz Gezmiş dışındakiler,
Yusuf Aslan falan oradaydı.
Sabaha karşı bir hareketlenme oldu, ‘Geliyorlar’ diyerek, masa ve sandalyeleri kapıların
arkasına yığdılar ve yangın tüplerini de sıktılar, ortalık toz duman... Oradan Eskişehir Yolu
görülüyor, çok büyük bir araç konvoyunun ışıklarını görüyoruz. Geldiler, ‘Teslim olun’ çağrısı
yaptılar, sonuç alamayınca da kapıları kırmaya
başladılar, ışıklar söndü. Bu arada sesler duyu-

yorum, ‘Birinci grup, ikinci
grup…’ ortalık da tenhalaşıyor. Öğrenciler, ellerinde fenerler ile gruplar
hâlinde ortadan kayboluyor. Artık on birinci
gruba, son adam olarak
da ben takıldım. Aşağıya indik, belki sekiz kilometre var, ısıtma sistemi
mazgallarında
koşarak
öndeki fenerliyi izliyoruz. En son adam olarak
çok korktum herhalde öyle hızlanmışım ki, bir
ara fenerli öğrencinin arkasına kadar geldiğimi
hatırlıyorum!
Kömürlüğe geldik buradan da hepsi yurduna dağıldı. Ben dışarı çıktım, asker-polis
her yere girmiş, bir yüzbaşı bana ‘Gel bakalım’
dedi, anlattım, bir şey söylemedi. Artık güneş
doğdu, yurtlar aranıyor, silah bulunuyor falan...
Tüm öğrenciler, ‘Devrim’ yazan ünlü futbol sahasına getirildi, ben çekiyorum, kimse bir şey
demiyor… ‘Çekeceğimi çektim, gideyim’ dedim,
bu sefer de izin vermediler!
Rektörlük binasından telefon ettim, tel
örgüde filmleri vermek üzere anlaştık. Gittim
ki, bütün dünya basını tellerin arkasında, tek
ben içerideyim, filmi verdim ve dünyaya servis
edildi.”
Nota Verilen Gazeteci
THA günleri Mustafa İstemi için yeni bir
okul olmuş. Her alanda çalışmış, servis yapmayı öğrenmiş. O dönemde iktidardan indirilerek
Ankara’ya büyükelçi olarak gönderilen Çekoslovakya lideri Dubçek’i de izlemiş ve iki ülke
arasında nota verilmesine neden olmuş, işte
öyküsü:
“THA’nın anlaşmalı olduğu UPI TN, Dubçek’i birisinin her gün izlemesini istemiş, görev
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bana verildi. Bir araç ile 24 saat izliyorum adamı. Bir süre sonra bize Bakanlık’tan talimat geldi, Öğrendik ki, Çekoslovakya, Dışişleri Bakanlığımıza sert bir nota vermiş, izleme de bitti.”
Yoğun çalışma ile meslekte adını duyuran
Mustafa İstemi, gelen bir teklifi kabul ederek
THA’dan ayrılır ve iş görüşmek üzere İstanbul’a gider fakat aradığı yetkili de o gün istifa
etmiştir, işte öyküsü:
“Dostum Yılmaz Çetiner bana hep söylüyordu, ‘Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ecvet Güresin seni istiyor’ diye. O günlerde yine söyleyince, ‘Olur’ dedim, istifa ettim
ve İstanbul’a gittim. Cağaloğlu’ndaki büyük
binanın danışmasına ‘Ecvet Bey’i göreceğim,
beni bekliyor’ deyince, ‘Bugün ayrıldı’ dediler.
Ne yapacağımı şaşırdım. Kendimi topladım,
‘Yerine kim geldi?’ dedim, ‘Nezih Demirkent’
dediler, ‘Onunla görüşeyim’ dedim, ilettiler ve
beni kabul etti…
Durumu anlattım, ‘Olur, git başla’ dedi.
1971 yılı sonlarında, Hürriyet dönemim başladı. Ankara büroda Nevzat Ünlü temsilci, Oktay Ekşi, Behiç Ekşi, Ajlan Akıncı, Ülkü Arman
ve bence en iyi Başbakanlık muhabiri olan Ali
Utku, sonradan İbrahim Hitay da katıldı. Foto
muhabiri Sökmen Baykara, sonra Faysal Geyik
geldi. Bu görev üç yıl sürdü, Anka Ajans istiyordu, oraya geçtim.”
İlk Televizyon Dergisi
Altan Öymen, Müşerref Hekimoğlu, Hasan Cemal, Teoman Erel, İlham Kırklar ve Ali
Polat’tan oluşan ekibe, 1973 yılında katılan
Mustafa İstemi burada ilk televizyon dergisini
hazırlamasını da şöyle anlatıyor:
“Deneme olarak Ankara’da başlayan televizyon yayınları ülkeye yayılmış ve hayatımıza
girmişti. Ajans özel bir anlaşma ile Günaydın
Gazetesi’ne televizyon dergisi hazırlıyordu,

bu alandaki ilk haftalık yayın... Bu işi de İlham
Kırklar ile ben yapıyordum, ekip bu kadar. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, Genel Kurmay’dan
istenilen listeye Altan Öymen beni yazmış, son
anda dergi düşünülerek yerime Âdem Yavuz
konulmuş, şehit oldu…
İki yıl sonra İstanbul Günaydın Gazetesi beni görüşmeye çağırdı, gittim ve transfer
oldum. O zaman beş yüz bin satan Saklambaç
Gazetesi’nin Ankara sorumlusu oldum, ana gazeteye de fotoğraf veriyordum.”
Şenses’in Kalp Krizi
Mustafa İstemi burada unutamadığı bir
anısını da şöyle anlatıyor:
“Bir gün İstanbul’dan ‘Bir hanım seni arayacak ve Adnan Şenses’e gideceksiniz’ diye
bir not aldım. Hanım geldi, konuştuk, ben, ‘Ne
yapacağız?’ deyince, ‘Adnan Şenses kalp krizi geçirecek’ dedi, şaşırdım tabii. Hastaneye
gittik, güzel bir gündü, Şenses de yürüyerek
geldi, kalp krizi geçirdi, çektim, yine yürüyerek
ayrıldı!
Magazin haberciliğinden bıkmıştım, siyaset istiyordum, Milliyet’ten de teklif vardı
1976’da oraya geçtim.”
1982 yılında Milliyet’ten ayrılarak ticarete atılan Mustafa İstemi, 1985 yılında Özgen
Acar’ın büro şefi olması ile yeniden Milliyet’e
döner. 1989 yılında Genel Yayın Yönetmeni
Metin Münir’in çağırısı ile Güneş Gazetesi’ne
transfer olan İstemi, ardından da Sabah Gazetesi’ne geçer ve 1994 yılında Milliyet’e tekrar döner. İstemi’nin yeniden doğuşu olan bu
transfer, basın fotoğrafçılığında da bir kilometre taşı olacaktır. TBMM’den ilginç görüntüleri
kamuoyuna yansıtan Mustafa İstemi şöyle konuşuyor:
“Derya Sazak ‘Seni mecliste görevlendireceğim’ dedi. TBMM’ye akredite olan ilk foto
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muhabiriyim. Eskiden önemli günlerde bizi
alırlar, sonra dışarı çıkartırlardı, ilk ben orada
kalmaya başlayınca diğer gazetelerden de arkadaşlar akredite oldu. Bu göreve geldiğimde
meslekte 40 yılımı doldurmuştum, olgunlaşmıştım. Meclisteki kavgaları, gizli yazışmaları,
uyuyanları göstererek, oy kullananları yakalamak bana kısmet oldu.

ama kesmedim, o da alıştı. Fakat İnönü, benim

Meslek Beni Bulmuş, Ben Mesleği

tafa İstemi, 2001 yılında ölümle sonuçlanan

sakalı kullanmaya başladı! Soru istemediği zamanlar, etrafını saran muhabirlere fırsat vermeden, üzerime doğru gelip, sakalımı çeker,
‘Kes’ falan der ve arabasına binip kaçardı.”
Meclis’te Ölüm
“Yapacaklarım daha bitmedi” diyen Mus-

Mesleği çok seviyorum, bayılıyorum, başka hiçbir tutkum yok. Piknik yapmayı, mangal
yakmayı bile bilmem. Bu meslek dışında boş bir
adamım, çocuklarımın babası anneleridir. Ben
hep işimle ilgilendim, meslek beni bulmuş, ben
mesleği. Meslekten emekli olmayı da düşünmüyorum, yapacaklarım daha bitmedi…

kavgayı da şöyle anlatıyor:

Çok sıfatlarım var, ‘Sen firmasın’ derler,
kimi ‘Şahin’ der, kimi ‘Sniper’ der mesela… Vekiller yemek çıkışı locaya bakarlarmış, yoksam
rahatça dişlerini karıştırırlarmış, Bakan Nimet
Çubukçu ‘En korktuğum foto muhabiri’ diyormuş. Ama 22’inci dönemin son meclis gününde
Ak Partili Hanım Milletvekilleri topluca locanın
önüne gelerek beni alkışladı…

me çıktım. Komisyon sıraları önünde itişmeler

İyi çekmeye çalışıyorum, gazete de iyi değerlendiriyor, okuyucu da iyi görüyor diyorum
ben.”
Yarım asırlık meslek yaşamında her zaman
pırıl pırıl ayakkabılı, takım elbiseli ve kravatlı
olmaya dikkat eden Mustafa İstemi, top sakalının öyküsünü de şöyle anlatıyor:
“Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kayhan Sağlamer, Sadi Alkılıç’ın bir yazısından dolayı tutuklandı, çok başarılı bulduğum
ve sevdiğim bir gazeteciydi. Bu olayı protesto
için sakal bıraktım, daha sonra ‘top’ şeklini aldı
ve 25 yıl hiç kesmedim, sonra bir defa kestim,
tepki aldım, bir daha da dokunmadım. İsmet
İnönü sakalı hiç sevmezdi, bana, ‘Ne bu maskaralık!’ dedi, anlattım, yine de ‘Kes, kes’ dedi

“Sabiha Gökçen Havaalanı açılışı vardı, Ankara’dan bir uçak siyasilerle gittik, tören yapıldı ve saat 20.00 suları döndük. Sabahtan beri
görevdeydim, yorgundum ve eve gidebilirdim
ama mecliste iç tüzük görüşmeleri gergin bir
ortamda sürüyordu, locaya, her zamanki yeribaşlayınca, objektifi oraya çevirdim ve hep
orada kaldım. Burada yumrukları ve sonunda
vefat eden Milletvekili Fevzi Şahanlıoğlu’nun
yere düşüşünü çektim, daha sonra onu kulise
aldılar, oraya girilemiyor. Ardından gelen ambulansa konuluşunu da çektim ve Şahanlıoğlu
hastanede vefat etti. Mahkeme benim fotoğrafları inceledi ve Cahit Tekelioğlu’nu, hapse
mahkûm etti, o da milletvekilliği sonrasında
gidip teslim oldu ve yattı.”
Mustafa İstemi, yakın çevresine, ‘İş değiştiremezsem, eş değiştirdim’ esprisini her
zaman yapar. Dört evliliğinden üç çocuğu var,
yurt dışında yaşayan Elif ilk eşinden. Birgecan
ve Umutcan adlı çocukları da otuz yıldır İnci
Hanım’la süren son evliliğinden. İstemi’nin çok
güldüğü bir de fıkra üretmiş arkadaşları. Eski
bir politikacı, yeni tanıştığı genç bir gazeteciye
sohbet sırasında ‘Ankara’da sakallı bir gazeteci vardı, ismi neydi’ diye sormuş. Onun, ‘Mustafa İstemi’ cevabına sertleşerek, ‘Yok canım,
eski dediysek o kadar da eski değil’ demiş…
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BU SÖYLEŞİ 2012 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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“GÜÇLÜ
İNSANLARLA
ÇALIŞ, BİR
ŞEYLER
ÖĞRENİRSİN”

K

ilis eşrafından Salihefendizadeler’den Sadettin
Bey ile Kavalalı Mehmet Paşa’nın üçüncü kuşak
torunu Sabiha Hanım’ın ikinci çocukları Mustafa
Salihoğlu 1938 yılında Kilis’te dünyaya gelir. İlkokulu burada tamamladıktan sonra, ailenin isteği ile teyzesinin oğlu gibi Galatasaray Lisesi’ni hedeflemiştir. O yıl
yapılan genel seçimlerde ülkede iktidar değişmiş, liseye
giriş için sınav getirilmiştir. Mustafa Salihoğlu, kendi yazdığı başvuru mektubu ile Galatasaray Lisesi sınavlarına
davet alır.
Ulaşımın zor yapıldığı o günlerde, ülkenin bir ucundan öbür ucuna eğitim için gidişin öyküsünü şöyle anlatıyor Mustafa Salihoğlu:

İlkokulu Kilis’te bitirip Galatasaray
Lisesi’ne gelmek için ilk defa trene
bindi, denizi ilk defa İstanbul’da
gördü. Paris’te iki yıl kaldıktan
sonra gazeteciliğe başladı,
kuruluş döneminde TRT’ye geçti.
Dünyanın birçok ülkesinde spor
organizasyonlarını izleyen ekipte yer
aldı. Mustafa Salihoğlu ile anılara
uzandık.

“Kilis, Osmanlı Dönemi’nde Halep’e bağlı ve yakınında, bu nedenle diğer Anadolu kentlerine göre farklı
bir yapıya sahip, daha modern, eğitime önem verilen bir
yer. Eski fotoğraflar var, müderris olan dedem Muharrem
Efendi’nin kızları modern giysiler içinde, sararmış olmasalar bugün çekilmiş diyebilirsiniz. Halamın birisi yatılı okula
gitmiş, o zamanki insanların ne kadar çağdaş olduğunun
göstergesi. Ayrıca, birçok yönetim kadrosuna gelen hemşehrilerimizden de belli değil mi? Küçücük bir şehirde bu
kadar aydının toplanması rastlantı olamaz, Kilisliler her
zaman bir adım önde olmayı bildi.
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Galatasaray’a Giriş
Teyzemin oğlu İhsan Topaloğlu, yıllar önce
Galatasaray Lisesi’ne gitmiş, genel müdürlük
yapmış sonrada bakan olmuş, yakınımızda bir
de böyle örnek var. Yine annelerimiz çok iyi görüşen Mehmet Ali Kışlalı benden önce bu okula
gitti, üstelik de gazeteci oldu!
Bana da iki tercih sunuldu, ya Galatasaray
ya da Robert Kolej. O yıl sınav konulduğunu da
bilmiyoruz, ‘Kayıt kabul şartlarının bildirilmesi’
diye bir mektup yazdım okula, sınav tarihini
bildirdiler, babamla gittik. Daha deniz görmemişim, tren Kilis’te yok, Feyzi Paşa ve Narlı’ya
kadar geliyor. Günlerce süren yolculuktan sonra İstanbul’u ve denizi aynı anda gördük, amcamın kaldığı pansiyona yerleştik. İki sınav geçirdim, büyükelçi, bakan, mebus çocukları gibi
‘özel-güzel öğretmenlerim’ yok. Sınav ikincisi
olarak 1950 yılında Galatasaraylı oldum. Kilis’te öğretmenim Özden Güres Hanım bizi iyi
yetiştirmiş ki, girdim okula, hem de dereceyle.”

Daha Türkçeyi tam anlamı ile kullanamazken Fransızca konuşmak zorunda kaldığı
ortamda babası, “Sen başarırsın, çalış” diyerek
yüreklendirmiş ve onu yatılı okulda bırakarak
Kilis’e dönmüş.
Salihoğlu 1958 yılında liseden iyi bir Galatasaraylı! Olarak mezun olmuş, iki yıl Paris’te
dil eğitimi yaptıktan sonra Ankara’da aile yakını, hem Galatasaraylı ağabeyi hem de gazeteciliği ile örnek aldığı Mehmet Ali Kışlalı’nın
kapısını çalmış.
Mesleğe İlk Adım
Kışlalı Yeni Gün Gazetesi’nde yazı işleri
müdürü, Cihat Baban da genel yayın müdürüdür. Baban’ın siyasete girmesi ile yerine gelen
Selahattin Sonat kısa bir süre sonra görevi
Emin Karakuş’a bırakmıştır. Salihoğlu’nun mesleğe giriş öyküsü de şöyle:
“Yıl 1960, Kışlalı’ya isteğimi söyledim, ‘Salihoğlu, bu zor bir meslek, gönderirim ama on-
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dan sonrasına karışmam’ dedi, ben Karakuş ile
çalışmaya başladım, bana önce röportajlar yazdırdı, ‘Cezayir Cezayirlilerindir’, ‘Uyanan Afrika’
gibi bir taraftan da gazetenin diplomatik muhabirliğini yapıyorum. 1961 yılında Emin Karakuş, Yeni Sabah’ın Ankara temsilcisi oldu ve
beni de transfer etti. Çok cevval, çok iş yapmak
isteyen birisiydi bana ‘Kimleri önerirsin?’ dedi
ben de Güneş Tecelli’yi önerdim, o da geldi…
Gazete bürosu Kızılay’da Foto Apartmanı’nda, Hürriyet bürosu da karşı daire. 1961
seçimleri öncesi, Güneş Tecelli İsmet İnönü’yü,
ben de Osman Bölükbaşı’yı izliyoruz, bu seçim
hiçbir partiyi öne çıkartamadı, seçim öncesindeki idamlar da çok kötü görüntüler olarak akıllarda kaldı ve ülkemizde koalisyon dönemleri
başladı.”
Gazete Kapanıyor
Yeni Sabah, çok iyi satışı olan saygın bir
gazete olarak akıllarda yer etmiştir. Safa Kılıçoğlu’nun gazeteyi bir anda kapatmasındaki
sır perdesini Mustafa Salihoğlu şöyle aralıyor:
“Gazetenin satışı yüksek ve içeriği ile de
etkin, Hakkı Devrim ‘Sabiha Deren’ ismi ile dedikodu yazıyor aynı zamanda da gazetenin görünmeyen genel yayın müdürü, Orhan Koloğlu
yazı işleri müdürü, Nezih Demirkent spor şefi…
Gazetecilerin her türlü hakkını koruyan
212 Sayılı Yasa yeni çıktı, hatta gazeteciler
bir de toplu eylem yaptık ve bir gün gazeteler
çıkmadı, bu olaylar onu korkuttu. ‘Ben pazarlık
masasına oturmam’ diyerek gazeteyi bir günde kapattı ve basından çekildi, boşta kaldık.”
Gökhan Evliyaoğlu, Hami Tezkan ve Kemal
Pekün Son Havadis Gazetesi’ni çıkartmaktadır.
Aydın Köker arkadaşı Mustafa Salihoğlu’nu
transfer eder fakat kendisi gidemez, Salihoğlu
anlatıyor;

“Tam ben transfer oldum ekipte kopmalar oldu, Aydın da gelmedi, ben hiç tanımadığım insanlarla kaldım. Vehbi Ünal var, basın
yayından gelen Fethi Bey var. Bir dalgalanma
sonunda gazete Turhan Dilligil’in yönetimine
geçti. İstanbul gazetesi ama Dilligil, Ankara
sayfası koydu ve tek başına mücadele verdi,
bu sayfa yıllar sonraki Adalet Gazetesi’nin başlangıcı oldu.
Edebiyatçılığı, gazeteciliği ve kişiliği ile
çok sevdiğim Fethi Giray da ortakları ile Kudret
Gazetesi’ni çıkartıyorlardı, oraya yazı işleri müdürü oldum 1962 yılında, kısa bir süre sonra da
gazete kapandı.”
Patron Oluyor
Rüzgârlı Sokak’taki kapanmalar yaşanırken bir de yeni gazete çıkar. Doğan Kasaroğlu, Basri Balcı, Necdet Onur ve Sungar Taylaner ortaklaşa Ekspres adlı gazeteyi çıkartırlar,
Mustafa Salihoğlu da para koyar fakat Basri
Balcı’nın hisselerini alır. Genel Yayın Müdürü
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Muammer Yaşar Bostancı olur, Öcal Uluç yazı
işleri müdürü. Gazete çok iyi satışa ulaşır fakat
onun da ilan sıkıntısı vardır. Büyük gazetelerle
girilen rekabette sadece satış gelirleri, gideri
karşılayamayınca gazete zararla kapanır. Kasaroğlu, bazı arkadaşlarını alarak, haber merkezini oluşturmak üzere TRT’ye giderler.
Salihoğlu, Fethi Giray’ın çıkarttığı Ankara
Telgraf Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak
kapanana kadar çalışır ve 1966 yılında, Doğan
Kasaroğlu’nun çağırısı ile TRT’ye geçer.
Kuruluş Karmaşası
Siyasilerin göz bebeği, ihtilâllerin ilk durağı TRT kuruluş aşamasındadır. Devlet memuriyeti ile yayıncılığın bir potada eritilmeye çalışıldığı bu kuruma 1966 yılında gidişi de şöyle
Mustafa Salihoğlu’nun;
“Kasaroğlu’nun çağırısı ile gittim fakat ben
ne yapacağım diye düşünüyorum, bilmediğim
bir düzen. Radyo geleneğinden esinlenerek,
‘Şarkı söyleyemem, bari beni spora verin’ de-

dim. Kemal Deniz müdürümüz, Güneş Tecelli
de geldi.
Galatasaray Lisesi, spor salonu olan tek
okuldu. Futbolda, kulübün alt yapısı gibi bir
durumu vardı ama her öğrenci de mutlaka bir
spor yapardı. Spor ilgim ve bilgim buradan geldiği için oraya geçtim. Arman Talay geldi daha
sonra, her daldaki spora yön veren bir adamdı
o, spor ansiklopedisiydi.
Önceleri radyoda spor programı yapıyoruz, Kasaroğlu yenilikten yana, haberlerde bir
şey yapamazsın ama sporda yapabiliyorsun,
hoş programlar çıkıyor. Hiç unutmam, 7 Aralık 1967 tarihli Milliyet Gazetesi’nde ‘İnsanlar
ve Olaylar köşesinde Hasan Pulur benden söz
ediyor ve ‘TRT’nin soğuk programlarının yanında bu çocuğu alnından öpmek istiyorum’
diyor. Gazeteciyken, gazeteye haber olduk…
Bu yazıdan yönetim kadrosunun çoğu hoşlanmadı ve bana ‘Yazdırma böyle şeyler, aleyhine
olur’ diyenler bile çıkmıştı… Ben Pulur’u tanı-
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mıyorum, adını da ‘müstear’ sanıyorum, Sabiha
Deren gibi. Yıllar sonra tanıdım, muhterem bir
insan, muhteşem bir gazeteci.
Biz Yayıncıydık
TRT özerk, Öztrak ve Kasaroğlu, ‘Siz yayıncısınız’ diye bizi yüreklendiriyor. Biz o kadar yüreklendik ki, kadro bile istemedik! Örsan
Öymen Almanya’dan geldi, 12 Mart’a kadar
çalıştı, televizyonu bilen tek kişi, bizlere çok
şey öğretti. Daha sonra, Güneş Tecelli, Haluk
Tuncalı ve Zeki Sözer BBC’ye gitti. Biz,‘Burası devlet dairesi fakat siz memur değilsiniz’
diye yetiştirildik. Bir daktilo bayan vardı, saat
12.00’de toplandı, öğle tatiline gidiyor, 13.00’
de bülten var. Kasaroğlu sakin bir adam ama
canavarlaştığı da olur, ‘Git de bir daha gelme’
dedi, o hanımı bir daha görmedik…
Son dönemlerde TRT farklı bir yapıya büründü ama Öztrak ve Kasaroğlu’nun ruhu hâlâ
kurumda var, yıllarca programlara dışarıdan
gelen sanatçıya karşı olduk. ‘Sizin maaş alan
kendi elemanınız dururken neden para vererek
piyasadan sanatçı getiriyorsun?’ diye. Sen alıp
yetiştiriyorsun, yatırım yapıyorsun ama yayına
çıkartmıyorsun! TRT Müzik bence bu ruh ile çıkan bir yayın günümüzde.
Bu dönemde, Tansu Polatkan, Öztürk Pekin, Ertan Yüce ilk sınavla alınan spikerleri oldu
spor servisinin.
Kasaroğlu 1974 yılında, arkadaşları ile Basın Yayın’a gitti, yerine gelen Mehmet Barlas
da gazeteci kökenli olduğundan yine önümüz
açıktı. Bu dönemde de TRT’de çok şey değişti
ama yayıncılık anlayışı değişmedi.”
Ölene Ağlarız Ama...
Toplum olarak insanların ölümünden sonra kıymetini anladığımıza dikkat çeken Mustafa Salihoğlu şu örnekleri veriyor:
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“12 Mart’tan sonra kurumdan çıkartılan
arkadaşlarımızdan birisi de Adem Yavuz. İşsizliği döneminde kimse imkân sunmadı, solcu
diye atıldı, solcular başa geldi, yine işe giremedi. Çocuk öldü, adını sokağa, gemiye falan verdik. Kurtuluş savaşına en güzel destanı yazan
Nazım Hikmeti de hapishanelerde çürütmedik
mi? Birçok örneği var, ölene ağlarız ama sağlığında iş vermeyiz.”
1967 yılında Tunus Akdeniz Oyunları,
1974 Dünya Kupası, 1975 Cezayir Akdeniz
Oyunları gibi birçok ülkeden yayınlar yapan
ekipte yer alan Mustafa Salihoğlu, kurumun ilk
günlerini de: “1968 yılında da Meksika Olimpiyatları’nda, ilk televizyon yayını yapacağız,
televizyon yeni, biz yeni, dünyanın bir ucundayız. Esen Ünür ile ben muhabir, Kemal Gonca
ve Ekmel Kabuloğlu da kameraman. Zorlandık
ama çok güzel yayınlarımız oldu. Ekmel, görev
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süremiz içinde bir kızla yıldırım aşkı yaşadı, evlendi ve kaldı, biz döndük” sözleriyle anlatıyor.
Doğan Kasaroğlu’nun 1979 yılında TRT’ye
genel müdür olarak dönüşünde, Kemal Deniz’in yardımcısı olarak basın ve halkla ilişkiler
müdürlüğüne geçen Mustafa Salihoğlu, 12 Eylül sonrasında babasını ve kardeşini kısa aralıkla kaybedince, aile işlerini yürütebilmek için
1982 yılında emekliye ayrılır. “Spor Tarihi” adlı
bir kitap yazan Salihoğlu, Mısır Devlet Başkanı Nasır’ın yazdığı “Felsefem” adlı kitabını da
Türkçe’ye çevirmiş.
Mustafa Salihoğlu, Spor Yazarları Derneği
Ankara Şubesi’ndeki bir dönem başkanlığını
şöyle anlatıyor:
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“Erol Yaşar’ın ikinci kez seçildiği döneminde ben de ikinci başkandım, onu zamansız
kaybedince görev bana kaldı. Sonraki seçimde
Başkan oldum, geceler yaptık, turnuvalar düzenledik tüm arkadaşlarımın da gayreti ile yarım kalan inşaatları tamamladık.”
“Türkiye’de rastladığım en güçlü yönetici ve gazeteci” dediği Beyhan Cenkçi için de
“Cemiyet’in bu güne gelmesinde büyük emeği
var, gazetecilere maddi manevi imkânlar sundu, her sabah dua ederim” şeklinde konuşuyor.
Günümüzde gelişen teknoloji ile birçok sorunun çözüldüğüne dikkat çeken Salihoğlu, genç
meslektaşlarına “Yakalanan kolaylıklar yanında kendinizi iyi yetiştirin, haberciliğin doğruluk
olduğunu unutmayın ve hep bu yönde ilerleyin” öğüdünü veriyor.
Meslekte çok görülen çekememezlik ve
“Senden üstün olmasın” anlayışı aksine her zaman üstün nitelikli insanlarla çalışmaya dikkat
ettiğini belirten Salihoğlu, “Benden daha iyi insanlarla çalışarak bir şeyler öğrenmek varken,

onları harcayarak bir yerlere gelmeyi anlayamam. İyi, bilgili insanlarla bir yerlere gelmeyi
düşünürüm. ‘Güçlü insanlarla çalış, yenilirsen
dâhi bir şey öğrenirsin’ sözüne inanırım” diyor.
Salihoğlu, başkentin basın merkezi Rüzgârlı Sokağı da şöyle anlatıyor:
“Maaşların zamanında ve tam ödenmesi
olağanüstü bir durum, gününde ve tam maaş
inanılmaz bir şeydi. TRT’nin eleman aldığı günlerde, ‘Maaşları zamanında ödüyorlar mı?’ diye
soranlar da oluyordu! İnsanların neler çektiğini
düşünebiliyor musunuz?
‘Rüzgârlı gazetecilerinin’ parasal sorununu bilen sokağın eğlence sektörü de borç
yazardı. Güneş Matbaası’nın karşısında, İsmail
Efendi’nin meyhanesi vardı, aylık borç yazardı. Burada o zaman ‘langırt’ denilen masa topu
da vardı, geç saatlerde, takımlar halinde iddialı
maçlar yapılırdı.”
1976 yılında spiker Emine Hanım’la evlenen Salihoğlu’nun Umut isimli oğulları diş doktoru.
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BU SÖYLEŞİ 2011 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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“İNÖNÜ,
HAKKINDA
ÇIKAN HER
HABERİ GÖRMEK
İSTERDİ”

R

us zulmünden kaçarak Anadolu’ya gelen Kafkasya göçmenlerinden bir kısmı Eskişehir’in köylerine yerleştirilir. Birbirini tanıyan bu ailelerin
gençlerinden, Veli ve Nesibe de yaşamlarını birleştirirler. Veli Bey, idadi okumuştur fakat kardeşleri ile
Eskişehir’de ticaret yapmaktadır. Milli Mücadele’ye katılmış, Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ile tanışmıştır. Kurtuluştan sonra Nesibe Hanım da Halk Mektebi’ne giderek
okuryazar bir ev hanımı olur.
1930 yılında dünyayı sarsan ekonomik krizde ticareti bozulan Veli Bey, o zaman “Kumpanya” denilen, Devlet Demir Yolları’nda işe girer. İlk görev yeri Haydarpaşa
Garı’dır ve çiftin beşinci çocuğu Nahit Katlan da 7 Ocak
1933’de İstanbul’da doğar. İki yaşından sonra yaşamını
Ankara’da sürdüren Nahit Katlan anlatıyor:

Cebeci çayırında geçti çocukluğu,
başarılı öğrenciliğinin yanı sıra
profesyonel futbolcu da oldu,
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi
fakat meteoroloji uzmanlığını tercih
etti, Başbakanlığı döneminde İsmet
İnönü’nün basın müşaviri oldu, TRT’ye
yorumcu olarak girdi, genel müdür
yardımcılığına kadar yükseldi, Nahit
Katlan ile geçmişe yolculuk yaptık.

“İlk hatırladığım Cebeci Dörtyol’daki Sakarya Mahallesi… Rumeli’den gelen göçmenler çoğunlukta olduğu için
buraya halk arasında Boşnak Mahallesi de denilirdi. Cebeci Çayırı’nın yanı; bugün stadın olduğu yerde, bisiklet
kiralanır, çocuklar top oynar, uçurtma uçurur hatta kuzu
bile otlatılırdı. Cambazhaneler kurulurdu, Muammer Karacaların, Dramalı Hasanların, Hamiyet Yüceseslerin çıktığı,
Hadi Poyrazoğlu’nun kukla oynattığı, Ankara’nın tek eğlence yeri Şakir Ağa’nın, Dörtyol Aile Bahçesi de buradaydı. Arkasında, Aktaş tarafındaki Şükriye Mahallesi’nde,
Tatar göçmenler otururdu. Ankara Hastanesi’nden mezar-
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lığa doğru da Arnavut ve Çerkes göçmenlerin
mahalleleri vardı, elli yıl önce… Kocası Boşnak
olan teyzeme komşu idik, demek ki Ankara’ya
gelince onlara yakın olmak istemişiz.
Ulucanlar Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitime
başladım, daha sonra bizi Hisar’daki Hayat İlkokulu’na gönderdiler, orada tamamladım. Dördüncü Orta Okula-Cebeci Orta Okulu’na-geldim. Ünlü Tarihçi Zuhuri Danışman Bey okul
müdürümüz idi. Burada idman (beden eğitimi)
öğretmeni Turgut Bey’in desteği ile futbol oynuyordum, aynı zamanda yüksek ders notlarımdan dolayı da hep birincilik alıyordum. Okulda arkadaşım gazeteci Erdoğan Tokmakçıoğlu
da vardı.
Futbol Aşkı
1948 yılında buradan mezun oldum ve
Atatürk Lisesi’ne geçtim, Üreğil’de oturuyorduk, okula trenle gelip gidiyordum. İdman
hocamız yine Turgut Bey olunca ben de okul
futbol takımına girdim. Lisede fen bölümünde
okuyordum, sıra arkadaşım Prof. Dr. Uğur Ala-

cakaptan’dı, daha sonra ikimiz de fen tahsili
yapmadık.
Futbol aşkım liseden sonra da sürdü,
Kayaşspor’da oynadım, daha sonra Ankara
Şoförler Derneği’nin ‘Otoyıldırım’ isimli kulübünde profesyonel oldum, 1955’de PTT’ye
transfer edildim. Antrenör Sabri Kiraz’dı, İstanbulspor’dan getirdiği oyunculardan bize sıra
gelmiyordu, bıraktım. Askerliğim sırasında Kasımpaşalı futbolcu Rıdvan ile birlikte Balıkesir
Kara Gücü’nde oynadık, ondan sonra da iyi bir
futbol izleyicisi oldum.”
Nahit Katlan 1956 yılında Siyasal Bilgiler
Fakültesi Mali Şube’den mezun olur. Birçok iş
imkânı olmasına karşın, kardeşinin hastalığı
nedeniyle Ankara’dan ayrılmak istemez ve bir
tanıdığının önerisi ile “geçici olarak” Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başlar.
Mesleğine gönülden bağlanan, araştırmacı
özelliği ile başarıyı yakalayan Nahit Katlan,
Birleşmiş Milletler Meteoroloji Organizasyonu
(WMO) bursu ile Amerika’ya gider. Burada yağışların enerjiye dönüşümünü konu alan hidro-
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meteoroloji eğitimi alır. Bu konuda yazdığı makaleler WMO dergilerinde yayınlanır. Mesleki
yayın eksikliğini gören Katlan, Meteor isimli bir
de dergi çıkartmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürü Ümran Emin
Çölaşan, bir grup personeli taşra teşkilatına
atamaktadır. Nahit Katlan, Adana’ya gönderilir,
altı ay kalır, bu dönemde kardeşi yaşama veda
eder. Ankara’ya dönmek için başvuru yapar fakat Malatya’ya gönderileceğini öğrenince istifasını verir. İstifa dilekçesinin örneklerini Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yeni kurulan Devlet
Planlama Teşkilatı’na da gönderen Nahit Katlan’a Başbakanlık’tan yanıt gelir, öyküsü şöyle:
İsmet Paşa’lı Günler
“İstifamda tüm olayları da anlatmıştım,
ayrıca bir de iş isteme dilekçesi eklemiştim.
1962 yılı başlarında, Başbakanlık’tan beni aradılar, gittim. Personel dairesinde işe başladım,
on gün sonra Basın Müşaviri Fikret Tokat beni
yanına aldı. İlk gün beni Başbakan İsmet İnönü’ye tanıttı, Paşa ‘Nahit Katlan, bana katlanabilecek misin bakalım?’ demişti… Fikret Bey
bir yıl olmadan Birleşmiş Milletler’e gidince de
görev bana kaldı, 2 ve 3’ üncü koalisyon hükümetlerinde Başbakan İsmet İnönü’nün Basın
Müşavirliği’ni yaptım. Özel Kalem Müdürü Necdet Calp idi, çok iyi bir ekip olmuştuk.
Başbakana basın özeti hazırlıyorduk ama
Paşa, ‘Bana her haberi anlat, hakkımızda ne
çıkarsa bilgim olacak’ demişti. Her gün yarım
saat gazete haberleri üzerinde bilgi verirdim,
basında ne çıktıysa, ‘Sağır’ ve ‘Deccal’ dediklerini de söylerdim, tepki vermez, dinlerdi. Zaman kıtlığından bir gün beni Bakanlar Kurulu
toplantısına çağırdı ve ‘Anlat bakalım ne var?’
dedi.
Ben, Bakanların önünde, elimde olan bakanlar ve bakanlıklar da ile ilgili basında çıkan
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haberleri çekinmeden anlattım! Bu sonra gelenek halini aldı. Paşa ile aramızda, konuşulmamış gizli bir anlaşma vardı sanki. Ben, Bakanlar
Kurulu’nda basın özeti okuyordum. Paşa, kabine üyelerine ‘Her şeyden haberim var’ mesajı
veriyordu, Bunu anladığım için bir iki gün önce
çıkmış Bakan haberlerini de burada okurdum,
bu yöntemi çok uyguladık.”
Hareketli günlerin yaşandığı dönemlerde
İsmet İnönü ile yakın çalışma şansını yakalayan Nahit Katlan’ın anılarında bakın neler var:
Paşa İstediğini Duyardı
“İsmet Paşanın ağır işittiği bilinir fakat
cihazının yeleğin sol cebinde durduğu bilinmediğinden, kulağının dibinde bağırmalardan
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rahatsız olurdu, istemediği konularda da cihazı
düğmesinden kısardı. Boylarımız yakın olduğundan, ben yeleğe doğru ve ağır ağır konuşurdum, çok iyi anlaşırdık.
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Hemen her gün Atatürk Orman Çiftliği’ne
yürüyüşe giderdik. Suikast olayından sonra
yürüyüş için Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün bahçesine gitmeye başladık. Paşa haftalık yürüyüşünü yapar, Pembe Köşk’e çekilirdi.”
Herkesin Derdi Kendine Göre
Adalet Partisi’nde Ragıp Gümüşpala ölmüş, yerine Süleyman Demirel gelmiştir, muhalefet partileri aralarında anlaşır ve bütçeye
kırmızı oy vereceklerini açıklarlar. İsmet Paşa
da, “Bir kırmızı oy fazla çıkarsa, istifa ederim”
açıklamasını yapar, kritik oylama günü meclisteki karşılaşmayı Nahit Katlan anlatıyor:
“O gün meclise geldik, asansöre yöneldik,
orada Korgeneral Refet Ülgenalp ile karşılaştık, ‘Paşam bu akşam, İntim’de oğlumun nişanı
var, sizi bekliyoruz’ dedi, İsmet Paşa da ‘Beni
beklemeyin, görüşmeler uzayabilir’ dedi ve biz
asansöre bindik. İsmet Paşa ‘İşte herkesin kendine göre bir önemli meselesi var’ demişti. Oylama istediği gibi çıkmayınca İsmet İnönü istifa
etti, ertesi gün Başbakan değildi.”

İnönü, Başbakanlığı Suat Hayri Ürgüplü’ye
devreder ve Pembe Köşk’e çekilir. Nahit Katlan
kalması için teklif alır fakat az maaşlı bu görevi İsmet Paşa ile olabilmek için yapmaktadır,
ayrıca da evlilik hazırlığındadır. Necdet Calp
Sümerbank’a yönetim kurulu üyesi olmuştur,
Katlan da 1965 yılında, burada Fuar ve Neşriyat Müdürlüğüne gelir, TRT’ ye geçişin öyküsü
de şöyle:
TRT Yorumcusu
“Sümerbank’ta çalışmaya başladım, derginin yanı sıra birçok da kitap yayınlıyoruz falan
ama TRT yorumculuğu aklımda hep vardı. Şube
Müdürü Doğan Tanyer ile konuştum, anlaştık
fakat yönetim kurulundan atama çıkmadı.
TRT yorumculuğu aklımdan hiç çıkmıyordu, bir gün Genel Müdürü Adnan Öztrak’tan
randevu aldım ve gittim. Benimle mülakat
yaptı diyebilirim, yayınlanmış makale ve araştırmalarımı okudu, sorular sordu, yarım gün
sürdü. 1970 yılında, TRT Haber Değerlendirme
Yorum Müdürlüğü’ne, yorumcu olarak girdim.
Müdürümüz Oktay Ekşi idi, Nedim Tekin, Aydın
Erdoğan, Özlen And, Seniye Gülgören, Fulya
Özdener, Şebnem Kaptan, Ömür Duru da benim gibi yorumcu olarak çalışıyordu.
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12 Mart döneminde
Oktay Ekşi ayrıldı, ben müdür oldum. Askeri dönemde bile TRT’de yorum veya
açıklayıcı konuşmalarımızı
yayınladık, hiç sorun yaşamadık.
Sabah haber toplantısında konu belirlerdik, ekip
olarak üzerinde çalışır, iki
sayfalık bir metin hazırlardık, 4 dakika civarında tutardı, bunu radyoevine götürürdük, Yılmaz Tok veya
Yıldırım Dilek Uçaker saat 19.00’daki ana haber bülteni sonrasında okurdu. Ayrıca her hafta; “Konuların İçinden”, “Yuvarlak Masa”, “Bir
Konu, Bir Konuk”, “Açık Oturum” gibi isimler
altında yayınlanan kırkar dakikalık programlar
da hazırlardık.”
Nevzat Yalçıntaş TRT Genel Müdürü olmuştur, kurumda atamalar yapılmaktadır. O
günlerde Nahit Katlan, telefonla Genel Müdür
makamına çağırılır, ilk defa gördüğü Genel Müdür Yalçıntaş ona Genel Müdür Program Yardımcılığı görevini önerir, öyküsü şöyle:
Genel Müdür Yardımcısı
“Daha önceden tanımıyorum, içeri girdim,
tokalaştık, yönetim kurulu toplantısına girecek, bana ayaküstü genel müdür yardımcılığı
önerdi, kabul ettim. Bana, ‘Hemen özgeçmişinizi yazın ve bir de fotoğraf bırakın’ diyerek,
yönetim kurulu toplantısına girdi, ayrıldık. Akşamüzeri telefonla aradı ve tebrik etti. Daha
sonra beni neden bu göreve seçtiğini de ‘Bana
çeşitli yerlerden isimler önerildi, sen, gelen
her listede vardın’ sözleriyle açıklamıştı.
TRT Genel Müdür Program Yardımcısı Hıfzı Topuz görevinden alınmış yerine ben atan-

mıştım. Topuz daha sonra bu atamayı yargıya
taşıdığında avukatı benim liseden sıra arkadaşım Uğur Alacakaptan’dı, dava nasıl sonuçlandı
bilmiyorum.
Altı ay sonra Nevzat Yalçıntaş ataması tamamlanmadığı için görevi bıraktı, yerine Şaban
Karataş geldi. İyi bir çalışma ortamımız yoktu
ama işler yürüyordu. Müzik Dairesi için dışarıdan yapılacak bir atamada sorun yaşadık. Bu
arkadaşı kuruma ben aldım, benim görüşüm de
onun yükselmesi ama zaman içinde olmalıydı. Kurum dışından gelen istek ile başkanlığa
ataması oldu. Kurumda bu göreve gelebilecek ünlü müzik adamları varken, daha bir ayı
bile dolmadan, kuruma memur olarak giren o
arkadaşı Müzik Dairesi Başkanı yapınca ben
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itiraz ettim, ‘Kuruma alınmasına uğraştığım
insanın daha bir ayı bile dolmadan başkanlığa
atanma yazısını ben yazmam’ dedim, Personel
Müdürlüğü’nden gelen yazı ile atama yapıldı.
Mizaç ve metotlarımız uymuyordu ve çalışma
şartları da giderek zorlaşıyordu, istifa ederek
danışmanlığa geçtim. 12 Eylül sonrasında bu
kadroların kaldırılması ile Antalya Bölge Müdürlüğü’ne atandım. Bu dönemde Halkçı Parti
Genel Başkanı Nacdet Calp’ten siyasete davet
de almıştım…
Başbakanlık’tan ayrılışımda, Fuat Bayramoğlu beni Brüksel’e basın ataşesi olarak göndermek istemişlerdi gitmemiştim, hata mı yaptım bilmiyorum ama çok şükür gelişmelerden
memnunum.”
Antalya’da on beş yıl TRT Bölge Müdürlüğü görevini üstlenen Katlan, aralarında Mustafa Yoldaş, Erdoğan Gürgen’in de olduğu bir
grup gazeteci ile birlikte Antalya Gazeteciler
Cemiyeti’nin kuruluşunu gerçekleştirir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kötü
anılarla ayrılan Nahit Katlan, aslında mutluluğu
burada bulur, işte öyküsü:

“Genel Müdür Çölaşan iyi bir yönetici değildi ama oğlu Emin Çölaşan iyi bir gazeteci…
Genel müdürün baskısına dayanamayan birçok
arkadaşım da bu kurumdan ayrılmıştı. İclâl ismindeki coğrafyacı arkadaşımız Spor Toto teşkilatına geçmiş. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Malik Yolaç bürosuna bir eleman isteyince
İclâl Hanımı göndermişler, Başbakanlık’ta odalarımız karşılıklı. Eskiden iyi bir arkadaşlığımız
vardı, burada da sürdü ve sonradan evliliğe
dönüştü. İsmet İnönü’nün tanıklığında 1968
yılında evlendik. Çalışma hayatında olmamız
nedeniyle oğlumuz 1978’de doğdu. Kadın doğum uzmanı olan Doruk şimdi üst ihtisas yapıyor.”
Nahit Katlan’ın; “Rubailer”, “Kum Taneleri”,
“Çakır Yusuf”, “Vecizeler” ve “TRT Yorumculuğu” ile genç yaşta kaybettiği kardeşinin çalışmalarını topladığı “Vecdi’nin Şiir Dünyası” adlı
yayınlanmış altı kitabı var. Katlan, İsmet İnönü
ve TRT yıllarını konu alan iki kitabın da çalışmalarını sürdürüyor.

NECLA EROL

BU SÖYLEŞİ; 2017 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİNDE
YAPILMIŞTIR.

NECLA EROL
“OKUMAYI
OKULDAN ÖNCE
ÖĞRENDİM,
HATTA
KÜTÜPHANEM
BİLE VARDI”

T

RT de Gündüz yayınları ile başlayan ekran yolculuğunda klasik müzik sunumları ile dikkat çeken
Necla Erol yaşamında spikerlik öncesini şöyle
anlatıyor:

“Anne ve baba tarafımda tek kız çocuk olduğumdanki hâlâ da öyle- doğduğum zaman, buralarda kalmasın, bir
yabancıyla evlenmesin düşüncesiyle bebekliğimde göç
etmişler, çocukluğum Ankara’da geçti.
Hedef Gazetecilik

Kenan ve Hatice çifti Bulgaristan’ın
Şumnu kentinde genç yaşta dünya
evine girmişlerdir. Çiftin ilk çocukları
TRT Spiker ve Programcısı Necla Erol
da burada dünyaya gelir. Her iki taraf
ailede de hayatta kalan tek kız bebek
Necla, aileyi bir karar almaya götürür.
Kızlarının yabancı ülke topraklarında
büyümesini istemeyen aile, 1951
yılında da Türk Yurduna, Anadolu’ya
göç eder. Erol ailesinin ikinci çocukları
Necmi de Ankara’da dünyaya
gelecektir. Televizyon spikeri olarak
tanıdığımız daha sonra hazırladığı
müzik programlarının sunumu ile de
ekrana gelen Necla Erol ile anıları
tazeledik.

İhsan Sungu İlkokulundan sonra Namık Kemal Ortaokulu ve Aydınlıkevler Lisesi’nden mezun oldum, aklımda
hep gazetecilik var, hedefim Basın Yayın Yüksek Okulu…
Okula gitmeden önce anneanneme yüksek sesle gazete okuturdum, o da çok sıkılmış olmalı ki bana okuma
öğretmişti. Ben okumayı söktükten sonra da annem-babam başta olmak üzere tanıdıklarımız bana kitap hediye
etmeye başladılar, çocuk yaşta birçok kitabı okumuş ve
büyük bir de kütüphane sahibi olmuştum.
Üniversite giriş sınavı sonunda ben Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin bazı bölümlerini ve İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi’ni kazandım fakat hedefim olan Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne bağlı o zamanki adı Basın Yayın Yüksek Okulu’na puanım yetmedi. Aynı dönemde, birkaç alanda da özel okullar açılmıştı, bunlardan birisi olan Başkent
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’na gitmeye
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İtalya Yolcusu
İdeali olan gazetecilik mesleğinde eğitim
almaya başlayan Necla Erol’a bir de İtalya kapısı açılır. İki eğitimi birden sürdüren Erol o dönemi şöyle anlatıyor:
“Birinci sınıfta öğretmenimiz Yılmaz Günal Bey’in İtalyan eşi okulumuzda bir kurs açtı.
Gazetecilik mesleği için gerekli olan yabancı
dillere teşvik amaçlı bu kursa ben de katıldım,
İtalyanca’yı çok sevdim ve kendi çabalarımla
da bilgimi geliştirdim. Ankara’daki İtalyan Kültür Merkezi’nde, İtalya’da yüksek eğitime verilecek burs için bir sınav açıldı. Kendi çalışmalarımla, öğrendiklerimle bu sınava katıldım ve
kazandım. La Scuola Lingua Halıana é Cultura
Di Sienna, yani İtalya’nın üniversite kenti olan
Sienna’da, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümüne
öğrenci oldum. İki yıl Ankara’ya sınavlara katılmak için geldim, iki okulu da aynı anda bitirdim.”
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Hostes Olacaktı
Okul döneminde sıklıkla kullandığı uçak
yolculuğu, Necla Erol’un aklına bir başka meslek getirir. Hosteslikten son anda vaz geçen
Erol bu olayı da şöyle anlatıyor:

karar verdim. Annem ile çok tartışmalarımız olmuştu, ‘Madem özel okula gideceksin, mimarlığa git, eczacılığa git’ diyordu ben de gazetecilik
diye ısrar ediyordum. Evimizde günlerce süren
bu tartışma sırasında kayıt dönemini kaçırdık,
ek kontenjan ile ancak kaydımı yaptırabildim.”

“ İtalyan Hava Yolları Alitalia ile seyahat
ediyorum, böylece hostesliğe de ilgi duymaya başladım. Okul bitti, Ankara’dayım, THY’nin
hostes alacağı ilanını gördüm ve hemen katıldım. Boydan bir santim eksik çıktım ama
yabancı dilden dolayı sınavı kazandırdılar.
İtalyanca’yı zaten öğrendim, bir de okulda bir
çok ülkeden gelen arkadaşlar ile birçok alanda
kullanılan İngilizce ile az da olsa Fransızca’dan
anlıyor olmam, sorunları çözebilecek kadar konuşabilmem, o bir santimlik eksikliği yok etti,
sınavı kazandım, kursa başladık.
İstanbul’da altı ay bir akrabamın evinde
kalarak kurslara katıldım, her şey çok güzel.

NECLA EROL
Kursun sonu geldi, hatta elbise için ölçülerimiz bile alındı. Programları aylık yapıldığından
ilk uçuşumuz da belli oldu. Hac uçuşları yeni
başlamıştı, benim ilk görevim de İstanbul-Ankara-Cidde ekibinde idi. Kursun son haftasında kardeşim beni görmeye İstanbul’a gelmişti,
onu görünce çok sık ve uzun süre ailemden
ayrı kalamayacağımı düşündüm. Ertesi gün arkadaşlarım son derslerini alırken ben Boğaziçi
Mototreni ile Ankara’ya dönüyordum…
Televizyon hayatımıza girmiş, herkesi ekran başına bağlamış, hayatımızın da vaz
geçilmez bir parçası olmuştu. TRT’ de gündüz
yayınları yeni başlamıştı, 1975 yılında Ünlen Demiralp’in sorumluluğundaki Cumartesi
günleri öğleden sonra yayınlanan Hafta Sonu
Programı’nda çalışmaya başladım. Programın
sunucusu Erman Okay Beydi, ben de onun yanında sunumda ufak görevler alıyordum.
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1976 yılında da TRT spiker sınavı açtı,
ona katıldım. Televizyonun ünlü spikeri Fatih
Orbay büyük bir kaza geçirmişti, uzun süre de
görevine dönemeyecekti ayrıca meslekten ayrılanlar da olduğu için yayın yükü sevgili arkadaşım Tendû Yılmaz ve Zuhal Çetinkanat’a kalmıştı. Personel sayısı azalırken, televizyonun
yayın süresindeki artış sonucu kurum eleman
ihtiyacını karşılamak için sınav açtı, ben de kazananlardandım ve spikerlik dönemim başladı.
Uzun süre gündüz kuşağındaki Yay-Kur
yayınlarını sundum, daha sonra yayın nöbetine
girdim, kadrom çok daha sonra geldi.”
Klasik Müzik
TRT’nin yayın spikerleri, nöbetleri dışında
da diğer programlarda görev almaktadır. Necla
Erol tutkunu olduğu klasik müzik programlarına sunucu oluşunu şöyle anlatıyor:
“Siena’daki öğrencilik yıllarımda zaten
var olan klasik müzik merakı bende tutkuya

dönüşmüştü hatta eğitim için gelen ünlü müzik adamımız Gürer Aykal ile o dönemde tanışmıştım. Bizlere yayın nöbeti dışında gelen
görevlerdeki klasik müzik programlarını ben
alırdım, bu da beni ünlü şef Hikmet Şimşek ile
tanışmaya kadar götürdü. İtalya’da öğrenim
görmem ve klasik müziğe de ilgim olması ile
Hikmet Şimşek ile diyalog kuruyor olabilmem
çok önemliydi. Konser programlarında onun
yardımcısıydım, hastalığı döneminde de sunu-
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cusu oldum ayrıca her hafta opera programlarını da ben sundum.”
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Müzik Programları
Spiker Necla Erol daha sonraki dönemde
Prodüktör Mine Erkan ile ikili oluşturur. Yapım
yönetimi Erkan’ın üstlendiği programların ekran yüzü de Erol olur ve bu ortaklık yirmi yıla
yakın sürer. Necla Erol bu dönemi de şöyle anlatıyor:

sinler’ demiş, biz de ‘Mavi Gece’ yi yaptık, iki yıl
ekranda kaldı. Radyo stüdyosuna sanatçıları
topluyorduk, türleri dışında müzik yaptırıyorduk bunu da canlı kaydediyorduk.
Gün geldi, bütün programlar yenilensin
düşüncesi ile hepsi yayından kaldırıldı, biz de
‘Şarkılarla İstanbul’ adlı programı yaptık. Daha
sonra, antik kentleri tanıttığımız, ‘Anadolu’dan
Esintiler’ adlı programı hazırladık. Bu önemli

“Sevgili Mine ile başlayan dostluğumuzda
çok başarılı çalışmalar yaptık. Ben yayın kadrosundan ayrılıp, onun yayına Müzik Yayınları bölümüne geçtim. Ortak çalışmamız, 1992
yılı başında haftalık, içeriğinde sadece yabancı
kliplerin olduğu ‘Gece ve Müzik’ adlı program ile
başladı. Daha sonra programa yerli sanatçıların
da dâhil edilmesi kararlaştırıldı. ‘Dolunay’ adlı
programı hazırladık, o zaman hazır klip diye bir
şey yok, sanatçıyı alıp ilginç bir mekâna gidiyorsunuz, şarkısını burada görüntülüyorsunuz,
adı klip oluyor…

çalışma ile Müzik Yayınlarından ayrıldık ve Bel-

Bir süre sonra göreve gelen Genel Müdür
Tayfun Akgüner, bizim program için ‘isim değiştirip, içerikle biraz oynasınlar ve devam et-

rinden olan Necla Erol, anne sevgisini, yayın

gesel Yayınları Müdürlüğünde görevlendirildik.
Burada da daha sonra göçmen yaşamını anlatan iki yıl süren ‘Türkiye’deki Dünya’ adlı programı yayına verdik. Daha sonra bu program
içeriğine özel yemekler gibi bazı bölümler ekledik adını da ‘Türkiye’nin Renkleri-Türkiye’nin
Sesleri’ koyduk ve 2013 yılına kadar ekranda
olduk. Daha sonra annemin hastalığı nedeniyle
emekliye ayrıldım.”
Ülkemizde televizyon yayıncılığının ilkleheyecanı üzerinde tutmuş, şimdilerde Ankara’da emekliliğini yaşıyor.

OKAY GÖÇER

BU SÖYLEŞİ, 2015 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

OKAY GÖÇER

“TRT DE, İSMAİL
CEM DÖNEMİNİ
DAHA PARLAK
GÖRÜRÜM”

Eğitimci bir ailede yetişti, gazeteciliği
sırasında Ankara Radyosu’nda “Meclis
Saati” program ekibine katıldı, TRT
Haber Merkezi’nin ilk elemanlarından
oldu, muhabir olarak girdiği kurumun
hemen her kademesinde kırk yıl çalıştı,
Haber Dairesi Başkanı olarak on yıl
görev yaptı, Okay Göçer ile anılara
uzanıyoruz.

A

nkara’nın Ayaş ilçesi, Genç Türkiye Cumhuriyeti
eğitim kadrosuna iki idealist vermiştir. Yaşamlarını birleştiren öğretmen Besim ve Rasiha çiftinin ilk çocukları, TRT Haber Dairesi eski başkanlarından Okay Göçer’de 1942 yılında Ankara’da dünyaya
gelir. Okay Göçer çocukluk anılarını şöyle anlatıyor:
“Önce, bana çok sorulan bir soruyu yanıtlamak istiyorum, ‘Okay’ öz Türkçe, ‘aferin, tamam ve şanslı’ gibi anlama geliyor. Anılara gelince de en eski çocukluk anılarım
Saraçoğlu Mahallesi’nden, 1946 yılında Devlet Lojmanları’na ilk taşınan ailelerdendik. İlkokulun üç sınıfını Mimar
Kemal’de okudum, daha sonra buraya açılan Namık Kemal Ortaokulu’na geçtim ve buradan mezun oldum, Gazi
Lisesi’nden sonra da veteriner fakültesine kaydoldum.
Saraçoğlu Mahallesi Ankara’nın çok ünlü bir semti idi. Bürokratların oturduğu, geniş bahçeleri olan, çocukların sokakta oynadığı, güzel dostluklar kurduğu bir semtti.
Yakın aile dostumuz Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Tarık Asal’ın eşi Hikmet Hanım da
benim ilkokul öğretmenim. Bir bayram günü onlara ziyarete gittik, Asalların damadı, genç gazeteci Altan Öymen’de orada, onun babası da eğitimci olduğu için babamı
da tanıyor, sohbet sırasında bana,‘Gazeteciliğe ilgin var
mı, seviyor musun, edebiyatın nasıl?’ gibi şeyler sordu,
ben de sevdiğimi ve merak ettiğimi söylediğimde bana,
‘Sen gel bir görüşelim’ dedi.
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Altan Ağabey, Öncü Gazetesi Genel Yayın
Müdürü, babamla birlikte gittik, sohbet ettik,
ben okulu söyledim ve ancak öğleden sonraları
gelirim dedim, kabul etti ve 1961 yılı başlarında gazeteciliğe başladım.”
Rüzgârlı Sokağa Giriş

şar Aysev, sporda Öcal ve Hıncal Uluç kardeşler ile güçlü bir kadro.
Merkez istihbaratta çalışmaya başladım,
şehir haberlerine bakıyorum. Anafartalar Caddesi’ndeki tarihî belediye binasına gidiyorum,
Basın Müşaviri ile de tanıştım, her gün birkaç

Okay Göçer Ankara’nın basın merkezi Rüzgârlı Sokak’a girişini ve TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na kadar uzanan gazetecilik öyküsünü
de şöyle anlatıyor:

ufak haber ile geliyorum, bunlar da yayınlanı-

“Öncü Gazetesi yeni kurulmuş, Rüzgârlı
Sokak’a yenilikler getirmiş bununla birlikte etkili bir gazete ve ben de buradayım, çok güzel
bir şey. Erol Ülgen İstihbarat Şefi, Oktay Ekşi,
Mete Akyol, Teoman Karahun, Rasim Tınaz ve
benden birkaç ay önce mesleğe başlayan Ya-

öğrendim, yazdım verdim. Altan Ağabey beni

yor.
İki ay kadar geçmişti, Ankara içme
suyunda koli basili olduğu tespit edilmiş, bunu
çağırdı, gittim, ‘Bu çok büyük haber, bunu genişlet’ dedi. Grafistleri çağırdı, onlardan mikrobun üremesini, yayılmasını, vücuda giriş
yollarını, burada yaratacağı sorunları anlatan
çizimler istedi, ben de haberi genişlettim.

OKAY GÖÇER
Bu haber manşet oldu, hem
de imzamla yayınlandı. O gün heyecandan geç saate kadar büroda
baskıyı bekledim, birkaç gazete aldım eve gittim… Birkaç ay sonra da
kadroya girdim, artık gazeteciyim.
Öncü Gazetesi’nde patron
değişti, Nilüfer- Aydın Yalçın çifti gazeteyi bir süre çıkarttı sonra
da Kuvvet Başarır ve eşi Müşerref
Hekimoğlu gazeteyi aldı,1963 yılında da Öncü Gazetesi kapandı.
İnkılâp isimli ekonomi gazetesinde, Mustafa Özkan, Anadol Tangüner, Özer Esmer ile bir süre çalıştık.
Cenkçi Devreye Giriyor
Çalışanların
maaşlarını
tam alamadığı, işsizliğin arttığı Rüzgârlı Sokak’ın sıkıntılı
döneminde, Gazeteciler Sendikası
Başkanı Beyhan Cenkçi bize iş buldu. İşadamı Nezih Bayman bir gazete kurmuştu, o sırada işsiz olan
yedi gazetecinin burada işe alınmasını sağladı.
Bir süre de böyle geçti, Süreyya Sofuoğlu’nun
kurduğu Son Haber Gazetesi’nde, Yazı İşleri
Müdürü Ayhan Bilgin ile çalıştım. Müteahhit
İzzettin Turanlı’nın kurduğu Son Baskı Gazetesi’ne geçtim. Ankara’daki tüm gazetelerde muhabirler işe belediye otobüsü veya çok ender
olarak da dolmuşla giderken, Son Baskı Gazetesi, Ankara’da otomobili olan ilk gazeteydi.
Foto muhabiri Alyat Burç, daha sonra Abbas Goralı ve Tuncer Tuğcu da geldi, Turhan
Tükel genel yayın müdürü, Müfit Duru yazı işleri müdürü, sonra Şemsi Kuseyri geldi, Tayyar
Şafak, Mehmet Bican muhabirler, polis-adliye
haberlerine bakan genç gazeteci de Cengiz
Polatkan.

Son Baskı gazetesi, bir günde yedi çalışanını işten çıkarttı, Akis Dergisi’nde çalışan
Teoman Erel, Güneri Civaoğlu’dan boşalan
yere beni önermiş orada çalışmaya başladım.
Kurtul Altuğ yazı işleri müdürü, Hasan Hüseyin
Korkmazgil de düzeltmen, ama bu çok farklı bir
düzeltmen. Çalıştığımız gazetelerdeki düzeltmenler, büyük-küçük harfe, nokta, virgüle bakardı, bu yazıya da karışır, ‘Şöyle dersek daha
güzel olur’ diyerek yazıya farklı bir hava verirdi.
Tabii ki Metin Toker de müthiş bir gazeteciydi,
yaptığı bir cümle ilave ile yazıda bambaşka bir
ifade olurdu.
Gazeteciliğe iyi bir girişim oldu ama fakülte işi aksadı, veteriner fakültesini bıraktım,
akademiye kaydoldum, ikinci sınıftan da onu
bıraktım. Yedek subay öğretmenlik hakkım
vardı ve bitmek üzereyken de 1966 yılında
askere gittim. Adapazarı Geyve İlçesi Kazım
Paşa İlkokulu’nda vatani görevimi yaptım. Askeri eğitimimi de Çanakkale Ezin’de yaptım.
İşin ilginç yanı babam da aynı alayda yedek
subaylığını yapmıştı, devre arkadaşlarım, Cumhuriyet Gazetesi’nden Ertun Öcal, Müzisyen
Şevket Uğurluer, Sanatçı Hadi Çaman.”
Okay Göçer askerlik sonrasında arkadaşı
Mustafa Özkan’ın kurduğu Hür Anadolu Gazetesi’nde çalışmaya başlar ve buradan da kırk yıl
çalışacağı TRT’ye geçer. Kuruluş yıllarında muhabir olarak girdiği ve Haber Dairesi Başkanlığı’ndan emekli olduğu kırk yıllık TRT dönemini
de Göçer şöyle anlatıyor:
“Askerlik dönüşü sevgili arkadaşım Mustafa Özkan bana hemen iş verdi, boşta kalmadım.
Rüzgârlı Sokak’ta yine ekonomik sıkıntı vardı,
çalışanlar maaşlarını tam alamıyor, herkes de
yeni kurulan TRT’ye geçme yolları arıyordu.
TRT Haber Dairesi Haber Müdürü Doğan Kasaroğlu da eleman alımında seçici davranıyor,
çalışabilecekleri gazetecilerin kuruma girmesini sağlıyordu.
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TRT’ye arkadaş ziyaretine gittiğim bir
gün Doğan Kasaroğlu, ‘Buraya gelmek ister misin?’ dedi, birçok arkadaşımın girmek için fırsat
aradığı yerden bana teklif gelmişti, hemen kabul ettim. Mustafa Özkan’a durumu anlattım,
beni bağışlamasını istedim, o da anlayış gösterdi ve 1968 yılı Kasım ayında sözleşmeli olarak girdiğim TRT’de 1969 yılı Mayıs ayında da
kadrolu oldum. Her kademede görev yaptım,
on yıl Haber Dairesi Başkanlığı’nı yürüttüm ve
2007 yılında da emekli oldum. TRT’de çalışmaya başladığım zaman Başkent Gazetecilik
ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’na kaydolmuştum, burada çok başarılı bir öğrenci oldum! Sınıf birinciliklerim de oldu ve radyo televizyon
bölümünü bitirdim.
Meclis Saati
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Benim TRT’ye davet alışımda en büyük
etken, yıllar önce görev aldığım ‘Meclisi Saati’
programı olduğunu düşünüyorum. Öncü Gazetesi’nden bir grup, Ankara Radyosu için ‘Meclis Saati’ programı hazırlıyordu, ben de 1962
yılında bu ekibe katıldım. TRT henüz kurulmamıştı, Radyolar Umum Müdürlüğü adı altında,
merkez Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve
daha sonra da Erzurum radyolarından yayın
yapılıyordu. TRT ve dolayısıyla Haber Merkezi

henüz oluşmadığı için haber bültenleri Anadolu Ajansı’ndan geliyordu, hâlâ halk arasında
kullanılan, ‘Ajansı dinleyelim’ sözü de o dönemden kalmadır.
Haber saatinin kısıtlı olması nedeniyle
Haber Bültenine giremeyen, fakat geniş kitlelerin ilgisini çeken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm çalışmalar da radyodan ‘Meclis
Saati’ programından duyurulurdu. Cumhuriyet
Senatosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak iki meclisin çalışmalarının detaylı verildiği,
haftalık ‘Meclis Saati’ programı da doğal olarak
dışarıdan hazırlanıyordu. Bu programı Öncü
Gazetesi’nden
bir
grup hazırlıyorduk,
Erol Ülgen program
sorumlusu idi, Erdoğan Gürgen, Erdinç
Sağlam ve gazetenin genç parlamento muhabiri olarak
da ben bukadroya
girmiştim.
Daha
sonra TRT kendi
kadrosu ile bu tür
programlar hazırladı.

OKAY GÖÇER

Sporda Ne Yapacaksın?
TRT’ye parlamento bürosu muhabiri olarak
başladım, Büro Müdürü Hüsamettin Çelebi,
muhabirler de; Ercan San, Erdinç Sağlam, Baki
Şehirlioğlu ve ben, daha sonra Ali Baransel
geldi.
Sporla çok ilgiliyim, bu bölüme geçmek istediğimi önce Hüsamettin Çelebi’ye söyledim.
Ben maçlara falan gidiyorum, onun hiç ilgisi
yok, bana, ‘Sen dalga mı geçiyorsun! Sporda ne yapacaksın, burada iş yapıyoruz, bırak
kardeşim’ demişti. 1973 yılında, haber merkezinin kalbi sayılan redaksiyon müdürlüğüne
atandım, 1978 yılında da buraya müdür oldum.
Daha sonra, yurt haberleri müdürü, yurt dışı
yayınlar dairesinde oluşan dış haberler müdürü, merkez dış haberler müdürü, haber müdürü, haber dairesi başkan yardımcılığı ve 1993
yılında da haber dairesi başkanlığı görevine
geldim. On yıl başkanlık yaptım, genel müdür
müşavirliği ve başuzman kadrolarında bulundum ve 20007 yılında yaş haddinden emekli
oldum.”

TRT’de Cem Dönemi
Okay Göçer, TRT’de İsmail Cem dönemini
şöyle anlatıyor:
“Ben kuruma girdiğim zaman televizyon
yayına başlamıştı ama radyo ve televizyonda aynı haber bülteni okunurdu. Bence İsmail
Cem ile TRT’de hamle oldu, teknolojisi yenilenen kurumda yayınlarda çeşitlendi. Ben içinde
olduğum Haber Dairesi üzerine şunları söylemek isterim; haberlerde önemli adımlar atıldı.
Muhabir yazar, spiker okur devri kapandı.
Her genel müdür kuruma mutlaka katkı
sağlamıştır ama önce Cem, haber bültenlerinin,
radyo ve televizyon için ayrı ayrı olmasını sağladı. Televizyonda muhabirlere olay yerinden
anlatım getirdi, radyo haberlerine ses unsuru
girdi. İsmail Cem, haber merkezine güvendiğini
belli etti, ‘Batı’da nasıl oluyorsa siz de onu yapmaya çalışın’ dercesine imkân sundu. Radyo 2
bunun en güzel örneğidir, bölgelerle kurulan
bağlantılar ile bültenlerimize giremeyen
detaylar, muhabirlerimizin anlatımı ile kamuoyuna sunuldu. İsmail Cem, ülkemiz televizyon
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haberciliğindede bu gün geldiğimiz sistemi

zaman elini soktuğu bir yer olmuştur. Hele

başlattı.

koalisyon dönemlerinde bu sıkıntı çok daha

Meclis bürosu da bu sisteme geçti,
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önceleri, yakın olduğu için bant kuruma gönderilirdi,

sonraki yıllarda ise doğrudan hat

kurularak meclis ile bağlantı sağlandı ve ha-

artarak yaşanmıştır. Siyasi atmosfer çok rahat
çalışmaya müsait değildi, İsmail Cem de böyle
bir şansızlıkla TRT’den çabuk ayrıldı diye düşünürüm.”

ber geçilmeye başlanıldı. İsmail Cem dönemini

Okay Göçer 1965 yılında eğitimci Gülse-

aktif yayıncılık açısından daha parlak görürüm.

ren Hanım’la evlendi, çiftin Besim adında bir

TRT özellikle de Haber Dairesi siyasilerin her

oğlu, Elif ve Leyla adında da iki torunu var.

OKTAY AKENGİN

BU SÖYLEŞİ, 25 OCAK 2012 GÜNÜ
ARAMIZDAN AYRILAN OKTAY AKENGİN
İLE 2011 YILINDA GAZETECİLER
CEMİYETİ LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.

OKTAY AKENGİN

“SPOR
YAZARLIĞI İYİYE
GİTMİYOR”

T

okat’lı polis memuru Sabri Bey, memleketinden
Hayriye Hanım ile evlenir ve yurdun çeşitli yerlerinde görevden göreve koşar. Komiser olarak
atandığı Ankara’da ise onları farklı bir gelecek
beklemektedir. Ankara’daki görev yeri, Gar Karakolu’dur
ve hemen yanındaki lojmanda da oturmaktadır. İki kızından sonra oğlu Oktay Akengin de, 1939 yılında burada
dünya gelir fakat ailenin mutluluğu fazla uzun sürmez.
Oktay Akengin kırk günlükken babasının ölümü onları
yeni bir yaşama götürür.
Hayriye Hanım, çocukları ile Dışkapı, Uzunyol’a taşınır ve aile burada yaşam mücadelesi verir. Oktay Akengin,
Devrim İlkokulu’ndan sonra Atatürk Lisesi’nin orta kısmını
bitirir. Bu dönemde futbol oynamakta ve yaşının da getirdiği atılgan bir dönem yaşamaktadır. Ankara’dan ayrılışın
öyküsü şöyle:
Bu Çocuk Okusun!

Babasını kırk günlükken kaybetti,
profesyonel futbolcu oldu, Anadolu
Ajansı haberleşme servisinde
çalışırken spor bölümüne geçti, TSYD
Ankara Şubesi’nin en uzun süreli
başkanlığını yaptı, her zaman Atıfbeyli
olmakla gurur duyan Oktay Akengin ile
anıları tazeledik.

“Babamın ölümünden sonra elde kalan imkânlarla annemin Dışkapı’da aldığı evde büyüdüm. En büyük ablam
bir subayla evlendi. Eniştem, ‘Bu muhitte kalırsa, okumaz
bu çocuk’ diyerek tayin olduğu Manisa’ya beni de götürdü.
Gerçekten derslere fazla ilgim yoktu ama okul bir yandan
sürüyor bir yandan da futbol oynuyordum, ikisi de aksamıyordu yani. Manisa’da da bu sürdü ve lise öğrenciliğimde
Gediz Spor’da futbol oynuyordum. Liseyi burada bitirdim,
Ankara’ya döndüm. Askerliğimi yaptım, profesyonel fut-
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bolcuyum. Altındağ ve Yenişehir takımlarında
forma giyiyorum, sağ açık oynardım.
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Yenişehir hem semt olarak hem de takım
olarak çok farklı idi, popülerdi. Varan otobüslerinin sahipleri sponsorlarımızdı. Arman Talay,
Bekir Çiftçi, Atilla Bartınlıoğlu gibi gazeteciler
kulüp yöneticilerimizdi. Üç büyükler gibi bizim
formalarımız da Avrupa’dan gelirdi, çok kaliteliydi. Sahaya çıktığımız zaman rakiplerimiz
bize imrenerek bakardı, o zamanlar Türkiye’de
böylesi yok, numaraları söküp tişört yapar, Kızılay’da tura çıkardık! Bu kalite yani…
Futbol hayatım bu iki takım arasında geçti.
Ajans’ta çalışırken de futbol oynadım, askerliğim sonrasında da, yedi yıl da bu takımın kaptanlığını yaptım. Bir zaman geldi işler bozuldu,
eski tadı kalmadı, kulüp inişe geçti, ben zaten
çalışıyordum ve futbolu bıraktım. Bugün Yenişehir denildiğinde aklıma spor hayatımdaki o
güzellikler gelir.”
Ajans’a Giriş
Futbol oynadığı zamanlarda bir yakınının
yönlendirmesi ile 1961 yılında Anadolu Ajan-

sı’nda işe başlar. 1962-63 yıllarında yedek
subaylığını Erzurum’da yapan Oktay Akengin,
yeniden Anadolu Ajansı’ndaki görevine döner.
Akengin o günleri şöyle anlatıyor:
“Refik Ünal o zamanlar Ajans’ın haberleşme müdürü, benim de ilk kadrom burada.
Ulus’ta, Anadolu Ajansı’nın binası da Küçük Tiyatro’nun yanında, bugün Merkez Bankası’nın
olduğu yer, karşısı Belvü Palas. Orada iki küçük
bina vardı yan yana, birisi MİT binası olarak bilinirdi, diğeri de Anadolu Ajansı. Tüm çalışanları ile yirmi kişi bile olmazdı. İstanbul ve İzmir’de
şubeler vardı, oralara haberler telekse geçilirdi. Başladığım yıllarda fotoğraf servisi diye bir
şey bilmiyorum yoktu, daha sonra, Mehmet
Yılmaz, Kayhan Vandemir, Engin Cenkçi falan
geldi.
Günün belli saatlerinde bülten çıkardı, gazete binaları Ulus’ta olduğu için onlar gelir alırdı. Radyoda da bizim bülten okunurdu, onun
için belli yaşın üzerinde olanlar hâlâ haberlere
‘Ajansı dinleyelim’ der. Tahsin Ağabeyimiz de
bültenleri Kavaklıdere ve Çankaya’daki sefaretlere bisiklet ile dağıtırdı. O zamanlar buralar

OKTAY AKENGİN
bahçe olduğundan dönüşte cepleri mevsimine
göre meyvelerle dolu olur, bizlere ikram ederdi.
Az sayıda çalışanı olduğundan Ajans’ta
herkes her işe yardımcı olurdu. Ben, genç ve
hareketli olduğum için onlardan daha fazla çalışırdım çünkü mesleği de çok sevmiştim. Çalışma saati diye bir şey bilmediğim için eve bile
gitmediğim zaman olurdu. Her türlü haberde
derleme işini yapardım, hangi konuda olursa
olsun gelen bilgileri haberleştirirdim. Spor servisimizin başında da İlhami Tansel vardı. Ben
futbol oynuyorum yani sporun içindeyim ve
haberciyim. 1965 yılında İlhami Ağabey beni
yanına aldı, spor servisine geçtim, muhabirlik
başladı. Bu görevde daha bir yılımı doldurmamıştım, 1966 yılında İlhami Ağabey’i kaybettik, servis sorumlusu ben oldum.”
Tek Başına
Oktay Akengin, Anadolu Ajansı’ndan 1987
yılında emekli olana kadar servisi tek başına
yönetir ama zaman zaman da kadro şişer, işte
öyküsü:
“İlhami Ağabey de tek idi ben de tek çalıştım hep. Gençlerbirliği’nde kaptanlık da yapan
Turan Bayraktar geldi, kısa sürede gitti. Hakem Hüseyin Çankayalı kaşeli çalışıyordu, Ali
Abalı ve Turhan Doğu ile de bir süre çalıştık.

yaratırdı. Teleks bildiğim için bende sorun olmazdı.”
Akdeniz Oyunları
Oktay Akengin ilk kez yurt dışı göreve
1967 yılında Tunus’a Akdeniz Oyunları için gider, işte öyküsü:

Anadolu Ajansı’nda kadrolar genel seçim
sonralarında değişirdi. İktidar mutlaka yakını
birkaç kişiyi işe aldırırdı. CHP iktidarı sırasında, spor servisine, baba dediğim Cemal Saltık
ile birlikte top oynadığım Güngör Sayarı geldi
ama bu gelişler çok kısa sürdü, ‘tek başladım
tek bitirdim’ görevimi.

“Oyunlar için çok kalabalık bir grup gittik.
Burada Türk Spor Yazarları bir takım kurduk ve
yabancı gazeteciler için düzenlenen bir turnuvaya katıldık, ilk üçe girmiştik. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak. Oyunların yapıldığı kocaman alan, bir gün karşılaştık Apak
ile ben boks izlemeye gidiyorum, bana, ‘Bizim
takım nerede?’ dedi, bende son gördüğüm yeri
söyledim ve ayrıldık. Sonra aklıma ‘Federasyon
başkanı takımı kaybetti’ diye bir başlık geldi ve
yazdım. Gazeteler bunu kullandı. Bana çok kızmıştı ama dostluğumuz yine de sürdü.”

O günleri anarken ‘daktilo’ konusunu da
anlatayım. Ajans’ta üç daktilo vardı, kapanın
elinde kalıyordu. Haber yazmak için sıra beklenirdi. Bu tabiî ki, arkadaşlar arasında gerginlik

Başkent spor basında bir anda ismini duyuran Oktay Akengin TSYD üyesidir artık. Ankara şubesi başkanlığında rekora giden çalışmalarını de şöyle anlatıyor:
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“Önceden bazı yönetim kurullarında görev almıştım, 1970 yılında başkanlığa seçildim ve 1984 yılına kadar kaldım. Sanıyorum
en uzun başkanlık yapan benim. Atatürk Spor
Salonu içindeki dernek binamızın bugünkü yerine getirilmesini sağladık. Spor Akademisi’nden engellemeler oldu ama spor yazarları, sırt
sırta vererek, Genel Müdür Yücel Seçkiner ve
Bölge Müdürü Çetin Şahiner’in de çok büyük
katkıları ile bu binayı derneğimize kazandırdık. Daha sonra arkadaşlarımız buraları daha
da geliştirdiler. Bugün, TSYD Ankara Şube Başkanlık koltuğunda oturan oğlum Gökhan Akengin de benim için ayrı bir gurur kaynağı.”
Evlilik
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Oktay Akengin hem futbol oynayıp hem
Ajans’ta çalıştığı dönemlerde üçüncü bir işe
daha girer. TRT yeni kurulmuştur ve haberleşme servisine ‘yarı zamanlı’ eleman alınacaktır. Günde iki saat TRT’nin haber servisi ilk
binasında görev yapan Akengin burada Vildan
Hanım ile tanışır ve yaşamını birleştirir. Çiftin,
Gökhan ve Banu isminde iki çocuğu ve Ege isminde de bir torunu var.
Gidişat Kötü

Ama eski, sevgi, saygı ve meslek aşkı temeline kurulmuş ilişkiler artık yok. Anadolu
Ajansı Muhasebe Müdürlüğü teklif edilen, Alaeddin Yazganarık’ın tercihini spor muhabirliğinden yana kullanmasını unutmam mümkün
değil, emekli olunca da görevi ona devrettim
zaten. Başarıyı yakalamak için ne tatil yapardık
ne de ailemize zaman ayırabilirdik. O dönemde
gazetelerin spor servislerinde bir veya iki kişi
olurdu, bu da bazı gazetelere mahsustu.”
Atıfbey
Oktay Akengin Atıfbey’i de şöyle anlatıyor:
“Çılgın gençliğimin geçtiği Atıfbey, Anka-

Oktay Akengin günümüz spor yazarlığı
için de şunları söylüyor:

ra’nın değişik semtlerinden. Esprinin bol oldu-

“Köşemden izlediğim kadarıyla spor yazarlığının geleceğini iyi görmüyorum. Gazeteci
arkadaşlarımın çoğu mesleğe yeteri derecede
ilgi göstermiyor. Yazılan haber ve yorumlar
yerini bulmuyor. Bu kötü gidişata, gazete ve
televizyonların merkezi olan İstanbul’un ön
ayak olduğunu görüyorum, bu beni daha da
endişelendiriyor. Orada kulüpçülük öne çıkıyor, gerçekler göz ardı ediliyor ve derneğimiz
bunda yetersiz kalıyor. Bu gidişat beni rahatsız ediyor. Gelenekçi bir kuşağız biz, bunu da
rahmetli Beyhan Cenkçi’den öğrendik.

da okumuş olduğu bir semttir Atıfbey. Buranın

ğu, insanlarının nüktedan, delikanlı, çoğunun
kendisine has bir kültürü vardır. Buradaki insanlar, dayanışmayı öne çıkartır. Herkes birbirine destek verir. Delikanlıların harman olduğu
Atıfbey, Ankara’da hep ön plana çıkan bir semt
olmuştur. Buradan; Ünal Erkan, İsmet Iraz, Cemal Saltık, İsmail Dilber, Zafer Dilber gibi mesleklerinde önde gelen isimler çıkmıştır.
Atıfbey kültürü günümüzde de devam ediyor, onun için bu semtten kopmak mümkün değil. Bu bakımdan Atıfbeyli olmak ayrıcalıktır.”

OLCAY GÖKER

BU SÖYLEŞİ 2011 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

OLCAY GÖKER

“HERGÜN ÜÇ
İMZALI HABER
GEÇMEYİ
HEDEFLEDİM”

H

asan Basri Bey, Bursa Öğretmen Okulu’ndan
mezun olduktan sonra memleketi Kütahya’nın
Simav ilçesinde göreve başlar. İlk eşini ve çocuğunu doğum sırasında kaybedince umutla
geldiği memleketinden ve mesleğinden ayrılır. İstanbul’a
yerleşir ve polisliğe başvurur, parmak izinde uzmanlaşır.
Bir süre sonra da Hasan Basri Bey, Hasibe Hanım’la evlenerek yeni bir yaşama başlar.
Bu evlilikten iki çocuğu olur. Önce oğlu, büyükelçilerimizden Metin Göker doğar, ondan sonra da kızı, Olcay
Göker 18 Kasım 1942 günü İstanbul’da dünyaya gelir.
Hasan Basri Bey bu kez de memleketine yakın olsun diye
Gediz’e atanmak ister ve olur.

İstanbul’da doğdu, okula yaşıtlarından
önce başladı, belki de İskenderun’un
ilk trafik kazasını geçirdi, 27 Mayıs
öncesi Mülkiye kapısında gençliğe
hitabeyi okuyarak öğrencileri göreve
çağırdı, üniversiteyi bitirdiği gün
çalışma hayatına girdi, aldığı bir teklif
onu basın mesleğine tanıttı, yurt dışı
görevlerde bulundu ve TRT’de uzun
yıllar programcı olarak çalıştı. Olcay
Göker ile anılarını tazeledik.

Oğlu, Tarsus Amerikan Koleji’nde yatılı okumaktadır,
kızı Olcay da ilkokul dördüncü sınıftadır. Memleketine
dönme mutluluğu ile 1951 yılının bayramında o da kurban keser.
Sokaklarda Türk Hava Kurumu’nun araçları deri toplamaktadır, Hasan Basri Bey de bağış yapar ve karşılığında
makbuz ister. Görevlilerin “Veremeyiz, bunlar Demokrat
Parti’nin” açıklaması üzerine derisini geriye alması, ona
bir hafta sonra “Sürgün” bir atama getirecektir. Oysa ceza
görünümlü bu atama, aileyi mutlu eder çünkü Tarsus’a
yakın İskenderun’da olocaklardır.
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bulmuş yani…
Babam sarışındır, 23 gün sonra gördüğümde saçları beyazlamıştı. Belki de oradaki ilk trafik kazası idi ki, yerel basından
her gün benden söz eden ve sağlığımla ilgili haberler veren gazete kupürlerini hâlâ
saklıyorum, İskenderun’da ünlüyüm yani.”

Cip Altında Kalıyor
Mutlu yaşamı bir kaza böler. Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Olcay Göker, 1953 yılında
İskenderun’da yaşadığı trafik kazasını şöyle
anlatıyor:
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“İskenderun’dayız, Gediz’e sık gelemeyen
ağabeyimle de rahat görüşüyoruz. Ayrıca kent
çok güzel ve modern, kızlar sokakta bisiklete
falan biniyor, deniz kenarında kitap okuyanları
falan görebiliyorsunuz…
Okulun Ziraat Bahçesi denilen mesire yerine yaptığı gezi sırasında, Hatay Mensucat
Fabrikası sahibinin şoförü, beni cip ile eziyor,
komada hastaneye kaldırılıyorum. ‘O günlerde
otomobil kaç tane ki, ne trafik kazası!’ Diyebilirsiniz ama gerçek. Ünlü bir doktor da aynı gün
İskenderun’a gelmiş İstanbul’dan. Annemi de
hastaneye alarak, buz torbaları ile önce beyindeki sorunu sonra iki kırık bacağı tedavi ediyor.
O Yaralı, Ben Yaralı
Yıllar sonra Londra’da Basın Ataşesi iken
bir Türk ile tanıştım, o bana bir yaşanmış hikâye anlattı. Doktor, ailevi bir olay yaşamış, uzaklaşma duygusu ile İskenderun’a gelmiş ve orada da ihtisası olan konuda bir çocuğu hayata
döndürmüş. Dinlerken ‘O benim’ diye bağırıyordum. Anlayacağınız, o yaralı, ben yaralı, hemen
tedaviye başlamış. İyi olacak hasta doktorunu

Olcay Göker’in ünü sadece trafik kazasından gelmez, evlerindeki çok zengin
kütüphane nedeniyle de sınıfının önünde
bir öğrencidir. Ağabeyi, koleji bitirip Ankara’ya SBF’nin Diplomasi bölümüne girer. Bir
yıl sonra, 1959 yılında liseyi bitiren Olcay Göker’in de aynı okulda maliye-iktisat bölümünü
kazanması ile aile Ankara’ya göç eder. Bahçelievler Pazar durağında ev kiralanır, babası da
Ulus’ta Toygar Pasajı’nda parfümeri ticareti
yapmaya başlar. Olcay Göker, hem Kasım ayı
doğumlu olması hem de ağabeyi kolejde bir yıl
hazırlık okuduğu için aradaki farkı bir sınıfa indirmiştir.
27 Mayıs 1960 öncesinde Ankara’da olaylar giderek büyümekte ve üniversite gençliği
de bu sahnede üzerine düşeni yapmaktadır.
Eğitim dönemi sonuna gelindiğinde, Olcay Göker üstlendiği tarihi görevi şöyle anlatıyor:
29 Nisan Kıvılcımı
“Olaylar uzun zamandan beri var, 29 Nisan günü yine eylem yapılıyor, okula atlı polisler falan gelmiş bir kaos yaşanıyor. Herkes
bir şeyler söylüyor, birileri bir yerlere koşuyor,
işlerin bir organize edilmesi gerekiyor. Ben
okulun kapısında Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi”ni tam metin olarak ezberimden okumaya
başladım. Sınıf arkadaşım olan Ceyhan Mumcu
bu olayı bir kitabında anlatır. Tüm öğrenciler
etrafıma toplandı, bilinçli olarak yapmadım,
ezbere biliyordum, ‘Yeri’ diye düşündüm, ‘Biz
görevliyiz’ deme ihtiyacı hissettim. Daha sonra
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Tahsin Bekir Balta hocamız konuştu ve organize olduk.
28 Mayıs günü, yani ihtilalin
ertesi gününde ‘Gençliğin Atatürk’e Teşekkür’ ziyareti için Anıtkabir’de toplandık, beni merdivenlerdeki,‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir’ yazısının üstüne çıkarttılar ama bu kez Mehmet Akif’in
’Yolsuzluk’ şiirini okudum.”
Olcay Göker artık toplantılara
konuşmacı olarak çağrılmaktadır.
Bir otobüs Mülkiyeli ile Bolu Valisi’nin davetine giderler, İskenderun’daki gençlik mitingine
konuşmacı olarak katılır.1963 yılında Mülkiye’den üçüncülükle mezun olduğu gün çalışma
hayatına girişini şöyle anlatıyor:
“Son sınav sonuçlarının asıldığı gün, hocam Besim Üstünel’in çağırısı ile 1963 yılında,
Devlet Planlama Teşkilatı’nda, 750 lira maaşla
onun asistanı olarak çalışmaya başladım. 1964
Geçiş Dönemi Planı’nın yapıldığı, Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına katıldım. Hikmet
Çetin, Baran Tuncel, Sevil Korum, Saim Kendir
oda arkadaşlarım...
450 lira olan ev kiramızı artık ben vermek
istiyordum ama maaş yeterli olmuyor, zorlanıyorum. Türk-İş, 2000 lira maaşla araştırma uzmanı arıyordu, geçtim. Burada tarım sektöründeki ilk toplu iş sözleşmesinin gerekçesini ben
hazırladım, müdürüm de Doğan Avcıoğlu idi.
Bir yıl sonra anladım ki, Türk-İş’in bana ihtiyacı
yok. Gazeteciliğe de davet alıyorum, maaşı da
iyi buraya yöneldim.”
Ekonomi Muhabir ve Yorumcusu
Hürriyet Gazetesi, Yeni Gazete adıyla
bir ekonomi gazetesi çıkartmaktadır. Ankara
Temsilcisi Emil Galip Sandalcı’nın teklifi ile Olcay Göker gazeteciliğe geçer:

“Önce, Nilüfer Yalçın ve Özgen Acar’a teklif yapılmış, sonra bana da teklif geldi. Sandalcı
beni Planlama’dan beri tanıyor. Maaş da 2.500
lira, 15 Kasım 1964 günü Kızılay’da Menekşe
Mağazası’nın üstündeki Yeni Gazete bürosunda sözleşme imzaladım. Benim sözleşmemde
‘Ekonomi Muhabiri ve Yorumcusu’ yazıyordu,
bu sektörde ilkti. Simavi kardeşlerin yayını;
Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı ve Yeni Gazete, hepsi aynı binada. Bizde işin başında Memduh Yaşa var, kadroda Ajlan Akıncı iç haberlere
bakıyor, Haluk Ülman asistanlığının yanı sıra
siyasi yorum yazıyor, foto muhabiri Sungar
Taylaner, stajyer de Faysal Geyik. Ben özel habere bakacağım.
Mesleğe girerken defterime bir not düştüm. Her gün teleksten en az üç imzalı haberim
geçecek, ayda da en az 60 haberim yayınlanacak… ‘Toprak Reformu değil, tarım reformu’
başlıklı haberim ilk günlerde manşet oldu, bu
1965 yılında, üyesi dahi olmadığım İstanbul
Gazeteciler Cemiyeti’nden, Yılın Gazetecisi
Ödülü’nü getirdi.
Baskı tekniği nedeniyle o zamana kadar
gazetelerde, istatistik kullanılmaz, grafik yer
almazdı. Yeni Gazete ofset olduğu için basında
ilk grafik, benim ‘İthalat ve İhracat’ durumunu
gösteren haberimde yayınlandı.”
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Gazete Kapanıyor
Nihat Erim’in Başbakanlığı’nda Kurtul Altuğ basın müşavirliği görevine gelir. Gazeteden izin alınan Olcay Göker de, Atilla Karaosmanoğlu ve ona bağlı kuruluşların basın müşaviri olur. Hükümetin dağılması ile gazeteye
dönen Olcay Göker, Yeni Gazete’nin kapanması ile İstanbul’da Hürriyet Pazarlama Müdürlüğü’ne getirilir. Göker’in çözüme kavuşturduğu
iade sorunu da şöyle:
“Hür Dağıtım bana bağlı. İstanbul’da ana
bayiler var, bunlar gazeteyi matbaadan sayıyla alıyor, iadeyi bağlanmış pakette getiriyor, kilo ile satıyor. Gemilerden toplanan var,
okunmuşların toplanması var, hatta okunmuş
gazete getirene ucuza yeni gazete satan bayii var. Hepsini belgeledikten sonra bu sorunu
çözdüm…
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İşimden çok memnundum, onlar da benden olmalı ki, patron üst yöneticilere otomobil alırken bana şoförlü araç verildi. Kızım Aslı
Gaye üç yaşındaydı, yanlış bir teşhis beni yurt
dışına götürdü. O
dönemde basın
müşavirliği
görevi veriliyordu
yurt dışına, bu
sorunumu anlattığım Bakan Ali
Naili Erdem beni
1973 yılında İsviçre’ye
atadı.
Evimin eşyalarını
sokaktan geçen
eskiciye devrederek, aynı hafta
içinde Bern’e gittim. Teşhisin yanlış olduğunu anladım. İki yıla yakın

burada kaldım, Kıbrıs görüşmelerinin Cenevre
bölümünde görev yaptım. Yurda dönüşümden
kısa bir süre sonra bir rastlantı ile Londra Basın
Ataşeliği görevi çıktı, Seva Ülman ile birlikte
görev yaptık.”
Anadolu Dağıtım
Olcay Göker’in bir çalışması, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in dikkatini çeker. Gazeteci kökenli Ecevit, basındaki dağıtıma devlet
eliyle bir yön vermeyi istemektedir. Göker’in
“Yazılı Basının Dağıtım Sorunları” konulu araştırmasını görmüş ve uygulamaya geçirmesi için
göreve çağırmıştır, bu haber AA Genel Müdürü
Aytekin Yıldız tarafından Londra’da kendisine
iletilir.
“Anadolu Dağıtım” adlı bir şirket kurulur,
genel müdürü yoktur, AA Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilen Olcay Göker bu işi yürütecektir. Göker anlatıyor:
“Bana Ziraat Bankası’ndan 25 Milyon lira
kredi veriyorlar. Ben, ‘Hac’da Suudiler İngiltere’de basılmış Kuran dağıtıyor, bunu biz yapa-
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lım’ dedim. ‘Önce kazanalım sonra işletmeye
geçelim’ dedim, zorla kabul ettirdim, her şey
hazırdı, ilgili bakan yurt dışına gitti, vekili imzalamadı, hükümet düştü, iş kaldı. Eğer banka
kredisi alsaydık, daha sonraki dönemde yargılanırdım.”
Olcay Göker, bundan sonra İstanbul’a dönmek istemez ve Merkez Bankası ile TRT’nin sınavlarına girer, ikisini de kazanır, Doğan Kasaroğlu’nun çağrısı ile 1979 yılı sonunda TRT Dış
Haberler’de çalışmaya başlar.
İki Kelime, Bir Saniye
Gazetecilikten gelmiş, yurt dışında televizyonla tanışmış olmasına karşılık bir acemilik
dönemi yaşayan Olcay Göker şunları anlatıyor:
“Biliyorum ama bilmediklerim de varmış,
‘İki kelime bir saniye eder’ ölçüsünü Ali Kırca’dan öğrendim… Haberlerim ilgi görmeye
başladı, Afganistan programım Meclis’te bile
konuşuldu, ‘24 Ocak Kararları’nın Analizi’ ve
‘Tito’ programlarım ses getirdi. Sonra; Seynan
Levent, Ertürk Yöndem ve beni haber prodüktörü yaptılar. Ben ‘Yarım Yüzyıldan Çizgiler’
adlı önemli bir diziye başladım, bu benim için
de dönüm noktası oldu. 1923’te ne idik, ne
olduk anlatılıyordu, Türk toplumunun envanteri çıkıyordu. Arşivin tozlu ortamında çalışmak bana astım hastalığı verdi ama bu dizinin
‘Denizciliğimiz’ adlı bölümünü Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı aldı, bu da TRT’nin yurtiçinde sattığı ilk program oldu. Ayrıca tekstil programı
bana Celal Bayar programının kapısını açtı”.
12 Eylül Anısı
Üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar o
günlerde doksanlı yaşlarındadır. Genel Müdür
Doğan Kasaroğlu, sağlığında onunla bir program yapılmasını istemekte fakat yıllar önce
katıldığı bir programdan memnun kalmayan
Bayar her seferinde olumsuz yanıt vermekte-
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dir. Olcay Göker’in tekstil konulu programını
izleyen Celal Bayar ‘Bunu hazırlayan gelsin,
konuşurum’ der ve haber TRT’ye ulaştırılır, Göker Anlatıyor:
“İsmet Bozdağ aradı beni telefonla, ‘Olcay
Göker Bey’le görüşmek istiyorum’ dedi. ‘Benim
ama bayanım’ dedim. ‘Önemli değil’ dedi ve
‘Bayar sizinle görüşecek’ dedi. Hemen Daire
Başkanı Muammer Yaşar Bostancı’ya gittim,
herkes havada… Görüşmede sadece aile ortamı görüntülenecek, soru da yok… 1980 yılının
Ağustos ayı. Yurt dışındaki aile fertleri de gelmiş, tam kadro Bayar ailesi ile İstanbul’dayız.
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Çekimler bitti, akşamüzeri kahvaltısı yapıyoruz, ‘Size bir şey sorabilir miyim?’ dedim,
Bozdağ, ‘Soru yok’ diyerek kesmek istedi fakat
Bayar, ‘Sor bakalım’ dedi. Ben de doğumundan
başlayarak, yaşadığı dönemleri, yaşadığı olayları sıralayıp, ’93 yıllık yaşamınızda bize anlatacak bir şeyiniz yok mu?’ dedim. Şaşırdı, onun
yaşamındaki her merhaleyi vurguluyordum
çünkü, ‘Sen 12 Eylül’de köye gel’ dedi…
Umurbey Köyü’ndeki müze evde, Bayar’ın
büyüdüğü beşiğin yanındaki yer yatağındayım, sabaha karşı kapım çalınıyor ve damadı Ali
İhsan Gürsoy ‘Küçük hanım ihtilal oldu’ diyor.
‘Şaka’ olarak düşündüm, yerimden kalkmadım.
Biraz sonra radyo getirdiler kapımın önüne, hemen fırladım… Biz teknik hazırlıklarımızı yaptık,
Celal Bayar’ın uyanmasını beklemeye başladık.
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Bayar saat 10.00 gibi uyandı, İlk sorum
‘Yirmi yıl önce size yapılan olay bu gün tekrar
ediliyor, bunca deneyiminizden sonra bu olayı nasıl değerlendirirsiniz?’ oldu. Arapça bir
şeyler söyledi ve tercüme etti ‘Olan her şey
hayırlıdır’… Bütün gün radyo ve televizyonu
birlikte izledik ve yorumunu aldık, bu olay İsmet Bozdağ’ın kitabında yer alır. Ankara’ya
döndüğümde hiçbir şekilde yayınlanmayacağı
emri geldiği bildirildi ve bantları benden Bostancı aldı, hâlâ devletin bir arşivinde olduğunu
sanıyorum.
Yolun Karşı Köşesi
Olcay Göker TRT’de birçok yapıma imza
atar. Devlet büyükleri, işadamları, sanatçılar
gibi birçok ünlünün yaşam öyküsünü kendi
ağızlarından beyazcama aktarır. Bu arada Başbakan Turgut Özal ile de program yapması istenir fakat Göker sıcak bakmaz. 1988 yılında
Vehbi Koç programının jeneriği konusunda yönetimle tartışınca kurumdan kopar, yolun karşı
köşesindeki Türkiye İş Bankası’na geçer.

“Gazeteci oldum fakat profesyonel gazeteci olmak istemedim” diyen Göker şöyle devam ediyor:
“Televizyonda da metin yazabilmem için
o kişiyi tanımam, sevmem gerekiyordu, Özal
dediler, sıcak bakmadım. Açıkça, kendime göre
de hoş olmayan bir dille, yapmayacağımı söyledim, bu da beni huzursuz etmişti. Daire Başkanı Cafer Demiral sorunuma sahip çıkmadı, iki
olay üst üste geldi, belki ben de çok yorgundum, bilemiyorum. Mehmet Turgut, İş Bankası
Yönetim Kurulu Başkanı idi çağırıyordu, ben
de Atatürk Bulvarı’nda karşı köşeye gittim ve
daha sonra döndüğüm TRT den de emekli oldum.
Ben, ‘Ya eş ya iş’ demiştim, işim oldu eşimden ayrıldım, eşim oldu işimden ayrıldım” diyor.
Olcay Göker evli ve Aslı Gaye isminde bir kızı,
Alp ve Oğuz isminde de iki torunu var.
Meslek Sorunları
Olcay Göker günümüzde gazetecilik mesleğinde sorunlar yaşandığına dikkat çekerek
şunları söylüyor:
“Basın toplantılarına gazeteci ismen çağırılmaz, ikram, hediye olmazdı, bunu Erbakan
yıktı. Demirel için çok önemli olan Keban Barajı’nın temel atma törenine de bir uçak kiralandı ve gazeteciler davet edildi. O şartlarda bu
geziyi izleyebilmek için, ya o uçağa binilmesi
ya da günler öncesinden yola çıkılması gerekiyordu. Hürriyet Gazetesi sahiplerinden Haldun Simavi bunu kabul etmedi, ‘Bir gazeteciyi,
Başbakan da olsa kimse kendi imkânları ile bir
yere götüremez’ dedi. Uçak kirası öğrenildi, kişi
başına bölündü ve bizim grup için makbuz karşılığı ödeme yapılarak geziye katıldık. Başka
bir dünya idi basın.”
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BU SÖYLEŞİ, 2009 YILINDA ÇANKAYA
İKİNCİ BASIN SİTESİ’NDEKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.

ORHAN GÜRDİL

“ANKARA’DA İLK
BEN MAGAZİN
MUHABİRİ
OLDUM”

Çocukluğu savaş yıllarında geçmiş
Orhan Gürdil’in, sıkıntılı, yokluk hatta
üç günlük de olsa esirlik bile yaşanan
günler. Savaş sonrasında yaz aylarında
çıraklık yaparak eğitimini sürdürmek
geleneğine de uymuş, okulda duvar
gazetesi de çıkarmış, duygularını şiirle
anlatmış kimi zaman, kimi zaman da
dans ederek yarışmalar kazanmış.
Ankara’da magazin gazeteciliğini
başlatan Orhan Gürdil meslektaşı ve
eşi Birsen Gürdil ile birlikte yıllarca
haber peşinde koşmuş. Emeklilik
günlerinde kapılarını çaldık Gürdil’lerin
ve anılara yolculuğumuz başladı...

İ

kinci Dünya Savaşı tüm şiddeti ile sürerken Orhan Gürdil, anneannesi, annesi ve ablası ile Bornova’da yaşamaktadır, babası Fethiye’de Fransızların işlettiği bir
madende yöneticidir. Aile, Fethiye’ye gitmek üzere şileple yola çıkarlar. Bir anda Alman hücum botları yollarını
keser ve Rodos adasına götürürler. Gürdil’in esaret anısı
şöyle:
“1933 yılında Bornova’da doğmuşum, olay sırasında
çocuğum tabii, işin aslını sonradan öğrendim, Almanlar
o bölgeyi mayınlamışlar bütün geçişleri kontrolde tutuyorlar. Ama Rodos Adası’ndaki olayları hatırlıyorum. Biz
şilebin içindeyiz, silahlı askerler rıhtımda dolaşıyor. Üç
gün esir kaldıktan sonra, yiyecek içeceğin tükenmesi ve
kaptanın da girişimleri ile Fethiye’ye ulaştık. Ama savaşa
girmemiş bir ülkenin çocuğu olarak esareti de tanımış oldum.”
Orhan Gürdil, gençlik dönemini Sivas’ta geçirir. Yaşamına yön veren o günleri de şöyle anlatıyor:
“Babam yedek subay olarak askere alındı, Sivas’a
gittik. Savaşın en yoğun dönemi, yokluklar içindeyiz, her
şey karneye bağlı, halk açlıktan kırılıyor. Biz büyük sıkıntı
yaşamadık ama bugün iyi ki de savaşa girmemişiz diyorum. Bizde askeriyenin imkânları vardı ama bakın, iğrenç
fakat gerçek bir olay anlatayım. Katanaların çektiği ağır
top arabaları, haftada birkaç kez şehir içinden geçerdi,
hayvanlar da doğal olarak caddelere pislerlerdi. Halk bun-
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ları toplar, derelerde yıkar, dibe çöken arpaları
toplar ve kavurup yerlerdi... Nohudu kavurup
kahve niyetine, mısır püskülünü de tütün diye
içerlerdi.”
Okuma Yazmaya Meraklı
Okula gitmeden önce ablasının yardımıyla okuma yazmayı öğrenen Orhan Gürdil’de
okuma tutku hâlini almış, gazete, dergi, kitap
peşinde koşan bir öğrenci olmuş. Onu avukat
yazıhanesinde çalışmaya kadar götüren olayı
da şöyle anlatıyor Gürdil:
“O zamanlar, öğrenciler yaz tatillerinde çeşitli mesleklerde çıraklık yaparlardı, bu çok doğaldı. Hürriyet Gazetesi de o yıl çıkmıştı, yani
1948, ben on beş yaşımdayım. Avukat Tahsin
Türkay aile dostumuz, onun yanında çalışmak
istedim kabul edildi. Çünkü daha sonra Sivas
Senatörü de olan Tahsin Bey, yazıhanesine
Hürriyet Gazetesi alıyordu. Ayrıca boş zamanlarda daktilo makinesi ile çalışma yapmam da
mümkün olacaktı. İki yıl çalıştım, seri daktilo
yazabilir oldum.”

Liseye geldiğinde daktilo yazabilen, okuma alışkanlığı edinmiş bir öğrenci olan Orhan
Gürdil, Sivas Lisesi’nde bir grup arkadaşı ile
gazeteciliğe de başlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı yeni uygulama ile her okulda
öğrencilerin duvar gazetesi çıkartması gerekmektedir. Bu işe gönüllüler de hemen ortaya
çıkar. Gürdil, “Biz çıktık tabi, kim çıkacaktı” dediği kadroyu da şöyle anlatıyor:
“Anayasa Mahkemesi Başkanlığı da yapan
Yekta Güngör Özden, daha sonra gazeteciliği
meslek edinenler; Doğan Kasaroğlu, Lütfü Akçam ile Orhan ve Erdoğan Tokatlı kardeşler ile
duvar gazetesi çıkardık lise yılları boyunca. Duvar gazetesi öğrencilerin el yazısı ile hazırladığı bir yayın türü, bu gazeteyi yazmak da benim
görevimdi.”
Hem daktilo hem de okunaklı el yazısı yazabilen Orhan Gürdil, lise mezuniyetinden sonra bir süre Sivas İleri Gazetesi’nde çalışır. Bir
Kore gazisi ile dönemin ünlü sanatçıları Nedim
Adanalı ve Safiye Ayla röportajları beğenilir.

ORHAN GÜRDİL

“Sivas bana dar geliyor” diyerek ailesinin karşı çıkmasına rağmen bir bavul ile 1952 yılında
yola çıkan Orhan Gürdil’in şansı Ankara Garı’nda gülmeye başlar. Hiçbir tanıdığı olmayan ve
ilk kez geldiği başkentte trenden indiği anda,
Sivas Lisesi’nden bir ağabeyi ile karşılaşır. Bir
yakınını yolcu eden ağabey, Gürdil’i yanına
alarak eve döner. Bir yandan iş arayan fakat
gazetecilikte gözü olan Gürdil, ilk işini bir gazete ilanı ile bulur. Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji
Kliniği’ne aranılan arşiv memurluğuna başvurur ve Prof. Rasim Adasal ile çalışmaya başlar.
Bu dönemde Amerika’dan dönen İhsan Doğramacı’nın doçentlik tezini de daktilo ederek
bir anda tıp dünyasında da adını duyurmasına
karşın, o yine Medeniyet Gazetesi’nden aldığı
teklifi değerlendirerek, 1953 yılında mesleğe
girer, bir yıl sonra da dönemin ünlü Akşam Gazetesi’ne transfer olur. Gürdil daha sonraki yıllarda; Resimli Posta, Son Havadis, Başkent ve
Adalet gazetelerinde görev yapar.
Ankara basınında, günümüzde, büyük
değişikliğe uğrayan ve “Magazin Gazetecili-

ği” adını alan “Cemiyet Muhabirliği” yapmaya
başlar. İstanbul basınındaki Beyoğlu Muhabirliği’nin benzeri olan bu alanda Orhan Gürdil bir
anda ismini duyurur. Gürdil bu dönemi, “Bizim
magazin muhabirliği, ‘Kim ne yapıyor’ un ötesinde, mesleki çalışmalar, kültür ve sanat üzerineydi” sözleriyle özetliyor ve bu alana yönelmesinde, geçmişte yaptığı çalışmaların etkisi,
şiir ve edebiyata olan yatkınlığının da payını
vurgulayarak bestelenmiş şiirin öyküsünü
şöyle anlatıyor:
“Viraneye dönmüş gönlümde mecal kalmadı sevgilim… diye başlayan şiirim, Udi Baki
Duyarlar’ın eline geçmiş, bestelemek istediğini
söyledi, kabul ettim. 1956 yılında, Müzeyyen
Senar 78’lik, daha sonra Zeki Müren 45’lik plağa ve son olarak da Hülya Sözer, kasete okudu.”
Anılardan Bir Demet
Elli yıl öncesinin cemiyet muhabiri ile biraz
da o günlere gidelim istedik, Gürdil bize bir demet anı sundu:
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“Demokrat Parti, büyük bir çoğunlukla iktidara geldikten sonra önce
konut işine girdi. Yüzlerce milletvekili, Ankara’ya
göç ettiğinden konut
sorunu vardı. Bugünkü
İsrail Evleri, Tandoğan
Mebusevleri ve 14 Mayıs
olarak kurulan fakat 27
Mayıs İhtilali’nden sonra
adı Gaziosmanpaşa olarak değiştirilen semtler
milletvekillerine kurulmuş
kooperatiflerdi. Bununla
birlikte,
milletvekillerine bir smokin bir frak ve
bir de siyah takım elbise
yapmak zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca Ankara’da
Cavga dans stüdyosu çalışmaya başladı, ben de
bazı vekillere yardımcı oldum. Eşleri için de Olgunlaşma Enstitüsü seferber
oldu, giyim kuşamdan
oturup kalkmaya kadar
sıkı bir eğitim yapılıyordu.”
Gürdil, adının “Samba Orhan”a çıkışını da
şöyle anlatıyor.
“Edebiyat kadar müziğe de ilgim var, dansa da. 1958 yılında tüm dallarda Ankara, 1959
yılında da İstanbul’da yapılan yarışmada yine
tüm dallarda Türkiye birincisi oldum. O kadar
ünlüyüm ki! Bana devlet görevleri bile verildi.
Endonezya Devlet Başkanı Sukarno, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito ve Suudi Arabistan
Kralı Faysal’ın Ankara’yı ziyaretinde, hariciye
köşkünde özel dans gösterisi bile yaptım. Bu

dönemde arkadaşlarım bana “Samba Orhan”
dediler, aslında birinciliklerim tüm danslarda... “
“Ben magazini Ankara’ya tanıştırdım, sevdirdim. Eşimle birlikte günümüzün birçok ünlüsüne bu kapıları açtık, görevimizi yaptık” diyen
Orhan Gürdil o yıllarda Zeki Müren ile yaşadığı
bir anısını da anlattı:
“Zeki Müren, Ankara’da yedek subay okulunda o zaman, iyi bir dostluğumuz var. Bir
gün gazete görevlisi geldi ve Zeki Müren’in
kapıda beni istediğini söyledi. Aşağıya indim,
arabasında oturuyor, yanında tiyatro sanatçısı
Yıldırım Önal ve birkaç sanatçı daha var. Devlet
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Tiyatrosu, “Üçüncü Selim” adlı oyunu Konya’ya
turneye götürüyor, grup
gitmiş, birkaç kişi de bu
arabayla gidiyor, akşama oyun var, bana da
‘Gel’ diyorlar. İzin aldım
ve yola çıktık. Bu seyahatin önemli bir yanı da,
Müren’in ‘Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz
kederin’ adlı eserini yol
boyunca bestelemeye
çalışması.
Otele geldik, kapının önü kalabalık. “Kırık
Plak” adlı filmi bir ay
kapalı gişe gösterildiği
için halk, Zeki Müren’i bekliyor. İçeri girdik, sanatçılar tiyatroya geçti, biz daha sonra salona
gitmek için aşağı indik ki, kalabalık daha da artmış. Otel sahibi, bizi arka kapıdan çıkarttı, yine
bir arka kapıdan da tiyatro binasına sokmuş, bir
kapı daha açıldı ki, salondayız, biz nereden bilelim. Zeki Müren halkın ilgisini topladı ve hatta alkışlar bile başladı. Yıldırım Önal sahnede,
salona dönerek “Hayvan herifler” diye o gür
sesiyle bağırdı. Salonda protokol var, yüzlerce
insan var... Perde kapandı, iki üç dakika sonra
yine açıldı ve Önal’ın o gür sesi salonda patladı
“Hayvan heriler” ve perde yine kapandı, kısa
bir aradan sonra aynı sahne yinelendi, bu kez
Önal, sahneye, rol arkadaşlarına dönerek bağırdı. Oyunda geçen bu replik, usta sanatçının
elinde salona yönelen ve bizleri şaşırtan heyecanlı bir anı olarak kaldı.”
Doya Doya Yaşadık
“Alaylı gazetecilik artık bitti, bizim kuşak
gazeteciliği doya doya yaşadı, saygısı ile sevgisi ile yaptığımız mesleğin de nimetlerinden

yararlandık” diyen Orhan Gürdil şöyle konuşuyor:
“Televizyon yoktu, renkli basın yoktu,
dolayısıyla ünlüler, gazetelerde yer alacak iki
satır haberlerle mutlu oluyordu. Çünkü gazetelerdeki haberler ilgiyle izlenirdi, böylece büyük
gazete diye bir kavram yoktu, haberi yakalayan gazeteci büyük olurdu. Oysa şimdi, televizyonlarda saatlerce boy gösterdikleri için,
gazetelere fazla ihtiyaç kalmadı, hoş o yayınlarda aynı holdinglerin ya... Böylece, ‘paparazi’
adı altında özel yaşama saygıyı da bir kenara
iten yeni bir tür oluştu. Televizyon her şeyi sildi süpürdü, bana göre bu toplumla alay etmekten başka bir şey değil.
Bu arada Cemiyetimizin eski başkanlarından merhum Beyhan Cenkçi’yi de anmadan geçemeyeceğim. Beyhan, sözünün eri, mesleğine
saygısı olan, sözünü kabul ettiren, mesleği hafife alanları, düzeysiz yaşamı olanları, mesleği
istismar edenleri sevmeyen, affetmeyen bir
kişilikti.”
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Orhan Gürdil, magazin gazeteciliği ile başladığı mesleğini daha sonra, Devlet Bakanlığı
Basın Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Parlamento
Danışmanlığı ve Başbakanlık Basın Danışman-
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lığı görevlerinde sürdürdükten sonra emekliye
ayrılır. Gürdil’e meslek anısı sorduğumuzda da
hemen anlatmaya başladı:
“Birçok ama aklıma geleni aktarayım.
1968 öğrenci olaylarının yaşandığı dönemde
Adalet Gazetesi’nde çalışıyorum. ODTÜ’de bir
jandarma eri vurulmuş, Hürriyet Gazetesi haberi, ‘Anarşistler bir erimizi yaraladı” şeklinde

manşetten verdi. Bizim de bir şey yapmamız
gerekiyor, GATA’yı telefonla aradım, telefonu
açan ere sert bir sesle, ‘Oğlum bana baştabibi
bağla’ dedim, ‘Emredersiniz’ dedi. Baştabiple
de askeri bir konuşma yaptım, o da ‘Durumu
çok kötü sabaha çıkmayabilir’ dedi, ben aynı
havayı sürdürerek, ‘Peki evladım, Allah sabır
versin’ diyerek telefonu kapattım. Bizim manşetimiz ‘Anarşistler bir erimizi şehit etti’ oldu.
Gerçekten de askerimiz sabaha karşı yaşamını yitirdi. Bu haber üzerine, Hürriyet Gazetesi
bana ve eşime, Adalet Gazetesi’nden aldığımızın üç katı maaş teklif etti ama biz gitmedik.”
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20 OCAK 2000 GÜNÜ KAYBETTİĞİMİZ
RAŞİT GİRAY’IN KENDİ KALEMİNDEN,
ANKARA VE SPOR BASINI...
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TÜRK SPOR
BASINININ
UNUTULMAZ
İSMİ; RAŞİT
GİRAY

Ülkemiz ilk spor yazarlarından ve
Spor Yazarları Derneği’ni kurarak ilk
başkanlığını da üstlenen Raşit Giray
1920 yılında Eskişehir’de doğar,
öğrenimini Ankara’da tamamlar ve
1936 yılında da boks ile spora başlar.
1938 yılında atletizme yönelen
Giray’ın, 400 metrede Türkiye İkinci
ve Üçüncülüğü, 400 metre engelli
de de Türkiye Birinciliği vardır.
Sağlık nedeniyle sporu bırakan fakat
kopamayan Raşit Giray, 1947 yılında
spor yazarlığına başlar. Kudret,
Ankara Telgraf, Akşam ve Tercüman
gazetelerinde çalışır, boks, atletizm ve
futbol federasyonlarında, başkanlık, as
başkanlık ve müşavirlik görevlerinde
bulunur.

R

aşit Giray, başta spor olmak üzere Ankara’da
yaşanan tüm gelişmeleri farklı bir dilde kâğıda
dökmüş. Evden çıkamadığı, yaşamının son günlerinde, daktilosu ile baş başa kaldığında, sekiz
sarı pelür kâğıda sığdırmaya çalıştığı yaşam serüvenine
oğlu Milli Atletimiz Ömer Giray aracılığı ile ulaştık. Metni
olduğu gibi yayınlıyor ve 20 Ocak 2000 günü kaybettiğimiz Raşit Giray’ı da rahmetle anıyoruz.
-Spor Yazarları Derneği’nin Türkiye’de kurucularındansınız. Ve yine Türkiye’de ilk kez gece maçı
organizasyonu yapanlardansınız. Bunlar ne zaman
ve nasıl oldu, anlatır mısınız?
Raşit Giray: “Anlatmasına anlatırız da önce Ankara’nın 1930’lu ve 1940’lı yıllarına değinmek isterim. Bildiğiniz gibi, Ankara Başkent olduğunda Anadolu’nun küçük
bir kasabası görünümündeydi. Bir ‘Yukarı Yüz’ bir de ‘Aşağı
Yüz’ diye anılırdı. Yukarı Yüz denilince; Kale içi, Samanpazarı ve Hamamönü anlaşılırdı. Aşağı Yüz ise Samanpazarı’ndan aşağı inilerek gelinen Karaoğlan Çarşısı (Anafartalar Caddesi) Hacı Bayram Mahallesi ve çevresi, İsmetpaşa
semti ve bugün Hal’in ve Modern Çarşının bulunduğu ve
Zincirli Camisi’ne kadar varan bölge ile Suluhan’dan Opera
Meydanı’na kadar uzanan Hacı Doğan Mahallesi’nden ibaretti. Toplam nüfus 25-30 bin civarındaydı.
Spor tesisi yoktu. Atatürk Orman Çiftliği’nde bir tek
Karadeniz Yüzme Havuzu vardı. Bugünkü Gençlik Par-
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kı’nın bulunduğu yerde adı ‘Ayyıldız’ olan bir
futbol sahası vardı. Dökülen kömür tozu ve
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cürufla âdeta betonlaşmıştı. Çevresinde ne
tribünü, ne duvarı ve ne de tel örgüsü vardı.
Bu sahanın yanında, iki katlı ve 8-10 odalı bir
bina vardı. Bu bina ‘Türkiye İdman Cemiyetleri
İttifakı’nın görev yaptığı yerdi. Ankara Mıntıka
Müdürlüğü ( İl Müdürlüğü) de bu binada görev
yapıyordu. Biliyorsunuz, T.İ.C. İttifakı 1936 yılında ve onun yerini alacak olan Türk Spor Kurumu kuruluncaya kadar devam etmiştir. Türk
Spor Kurumu da 1938’de yerini Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne terk etmişti.
Ayyıldız sahasından başka, Tandoğan’da
İmalatı Harbiye (A.Gücü) sahası vardı. 40-50
kişilik tahtadan yapılmış bir kapalı tribünü,
çevresinde kırık dökük duvarları bulunuyordu.
İmalâtı Harbiye sahasının biraz yukarısında
Muhafız Gücü sahası vardı. Sınırı bugüne göre
Tandoğan yönündeki Anıtkabir kapısına dayanıyordu. Ve yine o günlerde bugün Tandoğan
Meydanı’na bakan apartmanların elbette hiç
biri yoktu.

Muhafız Gücü sahası adını, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’i korumakla görevli
Muhafız Taburu’ndan almaktaydı. O tarihlerde
Cumhurbaşkanı’nı korumakla görevli birlik taburdu. Taburun Komutanı Binbaşı İsmail Hakkı
Tekçe’ idi, ileriki yıllarda albay oldu. Birliğine
gelen erlerden, Türk sporuna futbolcu, güreşçi
ve atlet olarak pek çok sporcu kazandırdı.
Üçüncü saha ise ‘Sarıkışla’ sahası idi. Yıldırım Beyazıt’tan Etlik ve Ayvalı semtlerine
giden yolun sağında kalan bölgedir. Bu gün
yerinde Altındağ Mahkemeleri ve Tapu Sicil
Muhafızlıkları bulunmaktadır. O bölgede askeri birliğimizin talimgâh ve kışlası olduğundan
adına ‘Sarıkışla’ sahası denilirdi. Onun da etrafı
açık ve zemini topraktı. İki tarafında iki kalesi
bulunan bir alandan ibaretti. Bu sahada çevrenin gençleri, mahalle takımları ve askerler top
oynar maç yaparlardı.
Bu üç sahaya bir de ‘Hamid’in Tarlası’ nı
ekleyebiliriz. Bugünkü Cebeci Stadı ve Cebeci Pazarı’nın bulunduğu bir hayli geniş alandı.
Ancak burada kale direkleri falan yoktu. Ha-
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mamönü’nde oturanlar burada özel maçlar yaparlar ve bisiklete binerlerdi. Bu anlattıklarım
1930’lu yıllardır. Yine o yıllarda Başkent gençliğinin yararlandığı Karadeniz Yüzme Havuzu
vardır. Bu havuzda yüzme öğrenerek Türkiye
Şampiyonu olan Ankaralı gençler vardır.
O tarihlerde, yani 1930’lu ve 1940’lı yıllarda Ankara’da spor salonu diye bir yer yoktu.
Sporcuların tek çalışma olanağı bulabildikleri
yer, Ankara Halk Evi’nin (Türk Ocağı) altındaki
salondu. Bu salonda güreşçiler, boksörler, eskrimciler idman yaparlardı. Boks ve güreşte,
bölge birincilikleri ve sinema gösterimi, Ankara
Halk Evi sahnelerinde yapılırdı. 19 Mayıs Stadı
1936 yılında hizmete girdikten sonra, güreş
ve boks gibi sporların şampiyonluk müsabakaları yaz aylarında bu statta yapılır oldu.
Bir de şu önemli konuyu özellikle açıklamak isterim. Ankaralı sporcuların çalışmak için
yararlandıkları Küçük Tiyatro’nun salonu vardı.
Şu anda aklıma geldiği için değinmek isterim,
salonda koltuk yoktu. Sahnenin bir tarafında
güreşçiler minder çalışması yaparken öte yanda boksörler, tavandan iple sarkıtılan kum torbalarında çalışırlardı. Hatta zaman zaman sahnede kulüp karşılaşmaları ve bölge birincilikleri
de yapılırdı.

19 Mayıs Stadı ile Atatürk Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan yumuşak tabanlı ve hemen hemen bir bataklığı andırıyordu. Sonradan
açılan kanallarla bu yöre kurtuldu. 19 Mayıs
Stadı ile birlikte Hipodrom yapıldı. Bu gün boş
bir alan olan Paraşüt Kulesi’nin İstasyon’a bakan yüzüne bir Atış Poligonu yapılmıştı. Stadla
birlikte bir kompleks oluşturuyorlardı.
Bilindiği gibi 1930’lu ve 1940’lı yıllarda tüm illerde mahalli lig maçları oynanırdı.
1930’lu yıllarda Ankara liginde oynayan takımlardan Gençlerbirliği, İmalatı Harbiye (A.Gücü),
Muhafız Gücü, Çankaya, Demirspor, İttifakspor,
Güvenspor, Güneş Spor adlarını sayabiliriz.
1940’lı yıllarda ise bunlara 19 Mayıs Spor Kulübü’nü, Harp Okulu’nu, Hava Gücü’nü ve Uçaksavar’ı ilave edebiliriz.
Spor Basının Durumu
Başkentte spor sahalarımız ve spor salonlarımız böyleydi de, ya basınımız ne durumdaydı? O tarihlerde Ankara’da sadece CHP’nin ve
hükümetin sözcülüğünü yapan bir tek ‘Hâkimiyet-i Milliye’ yani Ulus gazetesi yayınlanırdı.
1946’dan sonra çok partili hayata geçilince,
1947’de Başkent Gazetesi yayınlanmaya başladı. Bunu Dikkat Gazetesi izledi. Dikkat Gaze-
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tesi bir süre sonra adını Kuvvet’e ve daha sonra da Kudret’e çevirdi. 1948 yılında ise Demokrat Parti’nin organı olan Zafer Gazetesi yayın
hayatına girdi. Bu arada CHP milletvekilliği ve
bakanlık yapmış olan Cavit Oral’ın Hürses Gazetesi de yayınlanmaya başladı.
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1948 yılında İstanbul gazetelerinden sadece iki tanesinin Ankara’da temsilcileri vardı.
Hürriyet Gazetesi 1948 Londra Olimpiyatları’yla birlikte yayına girmişti, Ankara Temsilcisi
de Emin Karakuş idi. Emin Karakuş aynı zamanda Ankaragücü’nün de kurucularındandır. Emin
Karakuş, İstanbul Tophanesi sanatkârlarındandır. Aynı zamanda Tophane takımında da futbol oynamaktadır. İstanbul’un işgaliyle birlikte
birçok vatansever gibi o da Ankara’ya gelmiş,
Ankara Tophanesi’nde çalışmaya başlamıştır.
Ve buradan da zamanla Hürriyet Gazetesi’nin
Ankara Temsilcisi olmuştur.
Bir de Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyet
Gazetesi’nin temsilciliği vardı. Temsilcisi Mekki
Sait Esen’dir. İstanbul’dan Son Posta, Akşam,
Yeni Sabah, Tasviri Efkâr, Vatan, Son Saat gibi
gazeteler de yayınlanmaktadır. Ancak bunların
başkentte temsilcileri yoktur. Trenle gelen İstanbul gazetelerinin dağıtımını Akba Kitapevi
sahibi Bilâl Akba yapmaktadır.
Yukarıda da belirttiğim gibi 1940’lı yılların sonunda Ankara’da Ulus, Zafer, Kudret ve
Hürses’ten ibaret dört gazete yayınlanıyordu. Yine o tarihlerde basın meslek kuruluşları
örgütlenmemişti. Sendikaların adı bile geçmiyordu. Ankara’da sadece bugün hepimizin üye
olduğu Ankara Gazeteciler Cemiyeti vardı. Basın emekçisinin hiçbir güvencesi yoktu. Spor
yazarlığı da diğerleri gibi bir ihtisas dalı değildi.
Ajans olarak bir tek Anadolu Ajansı vardı.
1951 yılında Kemal Zeki Gençosman Ankara
Ajansı’nı kurdu. Ulus ve Anadolu Ajansı’nda ça-

lışan pek çok gazeteci bu ajansa yardımcı oldular. Bunlar arasında Cüneyt Arcayürek, Haluk
Tuncalı, Nizam Payzın, Şinasi Nahit Berker, İbrahim Cüceoğlu, Doğan Kasaroğlu, Çetin Altan,
Gazanfer Kunt ve Fethi Giray’ı sayabilirim.”
-Spor yazarları Derneğinin kuruluşu
nasıl oldu?
R.G. : “Bizim Spor Yazarları Derneği’ni kurduğumuz 1951 yılında; Cezmi Başar Hürses
Gazetesi’nde, Haydar Özakman ve Nejat Akkan Zafer Gazetesi’nde, Ferit Karslı ve Cemal
Saltık Ulus Gazetesi’nde çalışıyorlardı. Anadolu
Ajansı’na İlhami Tansel ve Kudret Gazetesi’ne
de ben bakıyordum. Ücretler çok düşüktü. Mesela ben ayda 30 lira alıyordum İşte bu saydıklarım birkaç hevesli idi. Çünkü hepimizin
ayrıca çalıştığı asli işleri vardı. Ben 8-10 yıl
spor yapmıştım. Ve spor yaparken de bazı spor
mecmualarına (Kırmızı Beyaz-Ankara Spor) yazılar yazmış, haberler ulaştırmıştım. Sporu bı-
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raktıktan sonra da kopmamak için, bir dostum
aracılığı ile (rahmetli Nihat Kürşat) Kudret Gazetesi’nde spor yazarlığına başlamıştım.
O tarihlerde gazetelerde spor haberlerine
çok az yer verilirdi. Bir sütunun yarısı veya yan
yana iki yarım sütun… Türkiye’de ilk kez spor
haber ve makalelerinde devrim yapan Vatan
Gazetesi oldu. Tam sayfa spor haberleri ile birlikte resim ve makale vererek büyük bir atılım
yaptı. Vatan Gazetesi’nde spor sayfasını düzenleyen Kemal Onan’dı, (Con Kemal). Con Kemal’e yanıtı Ankara’dan Ferit Karslı verdi. Ferit
Karslı Ankaragücü’nün de üyesi idi, 26 yaşında
yani 1926 yılında Ankara Mıntıka Müdürlüğü (İl
Müdürlüğü) yapmış, Ankara Milli Eğitim Müdür
yardımcılığında bulunmuştu. O tarihlerde Ankara Belediyesi’nde Baş Müfettiş idi. Bu arada
parti organı olan Ulus Gazetesi’nde spor için
geniş sütunlar elde etti. Sporun hemen her dalı
için konu buluyor ve yazıyordu.
Orhan Şeref Apak ile yakınlığım, sporculuğum sırasında başladı. Ben boks çalışırken,
atletizme teşvik eden de o oldu. Bizler bir avuç
spor yazarı, Ankara kulüplerinin bir avuç yöneticileriyle içli dışlı idik. Sık sık bir araya gelir, Başkent sporunun sorunlarını konuşurduk.
Zaman zaman rahmetli Orhan Şeref Apak’ın
Küçükesat’taki evine de gidiyor ve sohbet
ediyorduk. Apak o tarihlerde Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nde levazım müdür yardımcısı
idi. Sonradan müdür oldu ve ileriki yıllarda Dış
İşleri Bakanlığına geçti.
1951 yılının Nisan ayında bir gün birkaç
arkadaş toplanarak Orhan Şeref Apak’a gitmiştik. Çünkü Apak Futbol Federasyonu Başkanlığı için resmen olmasa bile perde arkasından
adaylığını koymuştu. Bizler de kendisine destek oluyorduk. Şu anda hatırladığım kadarıyla
Cezmi Başar, Cemal Saltık, Haydar Özakman
ve İlhami Tansel vardı. Uzun zamandır kafam-

da yavaş yavaş oluşan bir fikir vardı, meslek
kuruluşu üzerinde duruyordum. Neden Gazeteciler Cemiyeti olurdu da Spor Yazarları Derneği olmazdı… Cemiyetler kanununda böyle bir
derneğin kurulmasına engel olacak bir hüküm
yoktu. Gelse gelse tepki, Ankara Gazeteciler
Cemiyeti’nden gelebilirdi, çünkü üyesi idik.
Belki de ya bizi ya da Spor Yazarları Derneği’nden birini tercih edin diyebilirlerdi. Bunlar daha
sonra düşünülecek konulardı.
1951 yılının Şubat ayında Beden Terbiyesi Genel Müdürü rahmetli Danyal Akbel bana
Boks Federasyonu Başkanlığı teklif etmiş ben
de kabul etmiştim. Çok yönlü bir çalışma içine girmiştim. Bankam, gazete ve federasyon
arasında gidip geliyordum. İkinci Dünya Savaşı 1938 yılından 1945 yılına kadar sürmüş ve
bizlerin dünya ile irtibatı hemen hemen kesilmişti. Sporda 1946 yılında başlayan dış temaslarla Türk sporu yavaş yavaş dünyaya açılıyor
ve dolayısı ile biz spor yazarları da dünyada
olup bitenlerden haberdar oluyorduk. Batıda
spor yazarlarının da örgütlendiğini duymuştum. Bunu ilk kez Orhan Şeref Apak’ı ziyaret
ettiğimiz gün kendisine açtım. Arkadaşlarım
da ilk kez duydular. Apak böyle bir derneğin
kurulmasını çok yerinde buldu ve ‘Derneği kurduğunuz zaman daha güçlü olursunuz’ diyerek
bizleri teşvik etti.
Ertesi hafta 19 Mayıs Stadı’nda maçları
izlerken, konuyu Ferit Karslı ağabeyime açtım.
‘Bu iş nereden aklına geldi? Hadi göreyim seni’
dedi, tüzüğü hazırlayıp hazırlayamayacağımı
sordu. ‘Ferit Ağabey bilmiyorum ama hazırlamaya çalışırım’ dedim. Bir hafta on gün çalıştıktan sonra 3.5 sayfalık bir taslak hazırladım. Ferit Karslı aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezundu, tüzüğü kendisine götürdüm.
Okudu bazı yerlerini çıkardı, bazı yerlerine ilaveler yaptı. Sonra da maddelerin redaksiyonu-
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nu yaparak elime verdi. Tüzüğü daktilo ederek
çoğalttım. Birer kopyasını arkadaşlara vererek
görüşlerini aldım hepsi olumlu yanıt verdi.
Uzatmayalım. İlk genel kurulumuzun yapılacağı yerin saptanması gerekiyordu. Dernek
merkezi olarak da Işıklarda (Işıklar Caddesi)
oturduğum iki odalı evi göstermiştim. Ferit
Karslı ‘Raşit, Genel Kurulu bizim evde yapalım’
önerisinde bulundu.
İlk Genel Kurul
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Ferit Karslı’nın Bahçelievler’deki evinin
çardaklı bahçesinde ilk genel kurul toplantımızı
yaptık. Derneğimizin adı ‘Ankara Spor Yazarları
Derneği’ idi. 10-11 kişi kadardık. Tüzüğümüze
göre yönetim kurulu, başkan da dahil beş kişi,
denetçi kadrosu iki kişi olarak tespit edilmişti.
Seçim yapıldı, Ferit Karslı ile birlikte dört arkadaş Yönetim Kurulu’na seçildik. Açık oylama
ile Ferit Karslıyı başkan seçtik, kabul etmedi.
‘Spor Yazarları Derneği fikrini ben değil, genç
olan sizler ortaya attınız. Tüzüğü Raşit hazırladı, genç ve yeni fikirlere saygım büyüktür, ben
Raşit’i başkanlığa teklif ediyorum, onun emrinde bir üye olarak çalışmaktan büyük mutluluk
duyacağım’ dedi. Tüm arkadaşların ısrarına
rağmen kabul etmedi ve ben başkan olmak zorunda kaldım.
Ne yazık ki bizim değerli ve deneyimli ağabeyimiz Ferit Karslı, üç ay sonra İstanbul’da
geçirdiği bir bel fıtığı ameliyatı sonunda yaşamını yitirdi.”
-Dernek kurulduktan sonra ne gibi çalışmalarınız oldu?
R.G. : “Biliyorsunuz Türk futbolunda profesyonellik 1952 yılında kabul edildi. İstanbul,
Ankara ve İzmir’de Profesyonel Bölge Ligi oynanmaya başlandı. Amatör olmalarına rağmen
askeri güçler de Ankara Profesyonel Ligi’nde
oynadılar. O yıl Ankara Ligi; Gençlerbirliği, An-

kara Gücü, Hava Gücü, Harp Okulu, Kara Gücü,
Demirspor, Hacettepe ve Kalespor’dan ibaretti.
Kulüp yöneticileri, yaptığımız görüşmeler
sonunda lig maçlarının hasılatından derneğimize yüzde yedi hisse verilmesini kabul ettiler.
Böylece Ankara Spor Yazarları Derneği, üye aidatlarının dışında küçümsenmeyecek bir gelir
de elde etmişti.
O tarihlerde henüz ‘Sahalara Serbest Giriş’ yönetmeliği falan yoktu. Biz dernek olarak
Ankara Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek,
Spor yazarlarına verilecek ‘Serbest Giriş Kartları’ yetkisini aldık. Dünya Ordulararası Futbol
ve Atletizm Şampiyonaları’na katılan ordu takımlarımızla arkadaşlarımızı yurt dışına göndermek olanağı bulduk. Arkadaşlarımız askeri
uçaklardan yararlanıyor, yurt dışındaki masraflarını kendileri karşılıyordu. O zamanlar 1 mark
60, bir dolar 1.20 kuruştu.”
-Bir de Türkiye’de ilk kez organize ettiğiniz gece maçı var. O tarihlerde hiç bir
stadımız ışıklandırılmış değildi. Bu nasıl
oldu?
R.G. : “Efendim ben 1946 yılında Atletizm
Milli Takımı ile Mısır’a gitmiştim. Spor kafilemiz
18 atlet ve 10 güreşçiden oluşuyordu. Güreş
Federasyonu Başkanı Vehbi Emre, Atletizm
Federasyon Başkanı da Naili Moran idi. Kadeş
Vapuru ile ve altı gün süren bir yolculuktan
sonra İskenderiye’ye vardık. Uzatmayalım. İlk
yarışmamızı İskenderiye’de, Mısır ve Mısırlı
Rumlardan oluşan iki takımla yaptık sonra Kahire’ye geçtik. Kahire’deki yarışmamız gece yapıldı. Çünkü mevsim Mayıs ayı idi ve nerede ise
yaza girilecekti. Hava sıcaktı. Akşam yarışma
stadına gittiğimiz zaman, yarışma pistinin çevresi askeri ışıldaklarla çevrilmişti. On ışıldağın
ışıkları havada birleştirilince, yarışma alanı pek
parlakta olmasa aydınlanıyordu. Bende gece

RAŞİT GİRAY
maçı fikri Kahire’deki bu olaydan esinlenerek
doğdu.
Konuyu o zaman bölge müdürlüğüne
vekâlet eden Ziya Ozan’a açtım. Bana, ‘Işıldakları temin ederiz’ dedi. 1956 yılında Genel Kurmay Başkanı rahmetli Nurettin Baransel’di. Üç
arkadaş giderek kendisine arz ettik. Rahmetli sporu çok seven bir kişiliğe sahipti. Gerekli
emri verdi ve bir ışıldak taburu emrimize tahsis
edildi. Işıldakları 19 Mayıs Stadı’na getirerek
geceleri denemelere başladık. İlkin, altı ışıldak,
stadın dışından ışıklarını 19 Mayıs Sahası’nın
üzerinde birleştirdiler. Bizler sahada inceledik
ve maalesef gerekli randımanı alamadığımıza
karar verdik. Düşündük, taşındık ve ışıldakların
bir de içeriden denenmesine karar verdik. Verdik ama ışıldakları stat içine nasıl sokacaktık?
Kapılardan girmesi mümkün değildi.
Işıldak birliğinin komutanı subay, şayet
maraton kulesi tribünlerinin altındaki kapı zemini iki metre kazılırsa ışıldakların stada girebileceğini söyledi. Durumu rahmetli Ziya Ozan’a
bildirdik. Amelelere emir verdi. Bugünkü kapalı
tribünlerin tam karşısındaki tribün alt kapısının
zemini iki metre kazıldı ve ışıldaklar stada girdi. Sahanın dört bir yanına dağıldı, sekiz ışıldak
sahanın tam üstünde ışıklarını birleştirdiler.
Sahanın bazı yerleri aydınlanıyor ama pek çok
yeri de karanlık kalıyordu. Kahire’de de sahanın her yanı istenildiği gibi aydınlık değildi ama
pist ve kulvarlar belli olduğundan herhangi bir
sıkıntı çekilmiyordu.
Işıldak birliğinin komutanı “Işığı bir de kapalı tribünden yansıtalım” önerisinde bulundu,
kuşkusuz peki dedik. Işıldaklar kapalı tribün
önüne dizildi ve ışıklarını tribünün tavanına çevirdiler. Hayret bir şey… Saha pırıl pırıl oldu. Biz
bu denemeleri yaparken yanımızda kulüplerin
yönetici ve futbolcuları da vardı. Futbolcular
topla sahanın çeşitle yerlerine gittiler ve hiçbir

sıkıntı çekmediklerini, rahatlıkla maç oynayabileceklerini bildirdiler.
Sonuçta Gençlerbirliği ile Demirspor bir
gece maçı yaptılar ve biz dernek olarak o tarihte 7.500 lira para kazandık.”
-Başka illerde Spor Yazarları Derneği
var mıydı?
R.G. : “Biz Ankara olarak Spor Yazarları
Derneğimizi kurduğumuz zaman Türkiye’de
hiçbir ilde spor yazarları derneği yoktu. Rahmetli Çetin Esen Kaftan benden dernek tüzüğünün kopyasını istedi, kendisine gönderdim.
Zannederim İzmir’de Spor Yazarları Derneği’nin kurulmasında katkısı oldu. Yine Eskişehir’deki arkadaşlar da tüzük rica ettiler, onlara da gönderdik. Biliyorsunuz Türkiye Spor
Yazarları Derneği 1963 yılında kuruldu. Yani
Ankara’da bizim derneğimizden tam 12 yıl
sonra... Bu arada Ankara’dan İstanbul’a giden
Necmi Tanyolaç, İhsan Biricik gibi arkadaşlarımız da vardı. Nitekim rahmetli İhsan Biricik
ilk kez Ankara Spor Yazarları Derneği’ne üye
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olmuş, sonra İstanbul’a gittiğinde Türkiye Spor
Yazarları Derneği’ne de katılmıştır.”
-İstanbul’a katılışınız nasıl oldu?
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R.G. : “Dünya Spor Yazarları Dernekleri bir
araya gelerek bir konfederasyon oluşturmuşlar ve dünya çapında bazı haklar elde etmişler.
Olimpiyatları ve çeşitli Avrupa ve Dünya şampiyonalarını izleyecek spor yazarlarının tespitini ve izleme hakkının verilmesini sağlamışlar.
Türkiye Spor Yazarları Derneği arkadaşlarımız
geldiler ve durumu bize uzun uzun anlattılar.
Şayet, dernek kişiliğimiz ve yetkilerimiz korunursa kendilerine katılabileceğimizi söyledik.
Bu konuşmalarımız Halit Kıvanç, Necmi Tanyolaç ve Erdoğan Arıpınar ile geçti. Sonuçta biz
Ankara Spor Yazarları Derneği, Türkiye Spor
Yazarları Derneği’nin bir şubesi olduk ve o zamandan beri de daha da gelişmiş olarak görevimizi sürdürmekteyiz.”
-Peki, 1951 yılından bu yana spor yazarlığında ve dernekte gördüğünüz farklılıklar var mı?
R.G. : “Hiç olmaz olur mu? Geçen süre 40
yılı aşkın. Spor yazarlığı bir ihtisas dalı oldu.
Hatta kendi dalı içinde de kollara ayrıldı. Şimdi
tüm spor dallarına başka başka arkadaşlarımız

bakmakta ve yazmaktadır. Güreş, basketbol,
futbol, eskrim, voleybol ve diğerlerine ayrı ayrı
arkadaşlarımız bakmaktadır. Parlamento muhabirleri, foto Muhabirleri örgütlendiler. Hatta
Bakanlıklar yazarlar arasında taksim edildi. Artık her konu uzmanlaşmak istemektedir.
Biz Ankara Spor Yazarları Derneği’ni kurduğumuz zaman 10-12 kişi kadardık. Bugün
Ankara’daki spor yazarlarının ve derneğimizin
üye sayısı 120’den fazladır. Şimdi bir de televizyon spor uzmanları vardır. O da başlı başına
bir özellik ve yetenek istemektedir.
Bizim o zamanki kuşağımızdan çok az
kaldık. Kaybettiklerimiz Ferit Karslı ile başlar,
İlhami Tansel, Ercüment Kahyaoğlu, Genç Ağagenç, Hüseyin Çankayalı, İhsan Biricik, Nejat
Akkan, Haydar Özakman ve Turan Doğu ile
devam edegelmiştir. Üzüntüyle belirteyim ki
genç kuşaktan da ve yakın zamanımızda da
kayıplarımız oldu. Ne var ki, Allah’ın kurmuş olduğu bir düzen yüzyıllardan beri süregelmektedir. Çark bir kısmını götürürken, bir kısmını da
getirmektedir. Ben bir takım sıkıntı ve üzüntülerine rağmen yeni kuşağın daha başarılı olduğuna Türk sporuna ve yazarlığına büyük katkıları olacağına inanmaktayım.”

SEDAT ÖRSEL

BU SÖYLEŞİ, SEDAT ÖRSEL İLE 2016
YILINDA KAVAKLIDERE-BUĞDAY
SOKAK’TAKİ EVİNDE YAPILMIŞTIR.

SEDAT ÖRSEL

“TRT YAYINI
ALMANYA’DAKİ
YURTTAŞLARIMIZA
OTUZ YIL GEÇ
ULAŞABİLDİ”

Çocukluğu, babasının demirci
dükkânında körük çekerek, demir
döğerek geçti, ilkokula okur-yazar
olarak başladı, yine bu dönemde
İngilizce öğrendi, düşlediği uzay
mühendisliği, babasının rıza
göstermemesi üzerine sadece
heves olarak kaldı, hukuk
fakültesinde öğrenci iken girdiği
sınavla televizyonumuzun ilk
prodüktörlerinden oldu, TRT’nin yurt
dışı program satışları ve yayınlarını
başlatan Sedat Örsel ile anılara
uzanıyoruz.

M

ihalıççık ilçesinden Yunan işgali ile Ankara’ya
sığınan Demirci Süleyman Bey, hemen silah
fabrikasında çalışmaya başlar. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kendi dükkânını açar ve Ankara’nın yerlisi Şaziye Hanım’la da yaşamını birleştirir. Yasanın çıkması ile ‘Bir örsüm bir de elim var’ deyerek ‘Örsel’i
soy ad alan Süleyman Bey’in ilk çocuğu, televizyonun ilk
prodüktörlerinden Sedat Örsel’de 1946 yılında Mamak’ta
dünyaya gelir. Körük çekebilecek güce eriştiğinden itibaren babasının yardımcısı olan Sedat Örsel, ilkokula da
okur-yazar olarak başlar. Zeynep öğretmeni bu parlak
öğrencinin çok yönlü yetiştirilmesi için, ailesine İngilizce
öğretmeni önerir. Mamak’ta oturan Nuriye Ünver Hanım
da okulun bir sınıfında İngilizce kursu düzenleyerek,
gençleri yaşama hazırlar. Sedat Örsel Atatürk Lisesi’nden
sonra, 1964 yılında ülkemizde ikincisi yapılan üniversite
giriş sınavında yüksek bir puan alır. Amerika’dan gelen
bir heyetin açtığı uzay mühendisliği sınavında da başarılı
olan Örsel babasının rıza göstermemesi üzerine gitmez.
Okul öncesinde başladığı demirciliğine, lise ve üniversite
dönemlerinde tiyatro ve karikatürü de ekleyen Sedat Örsel, hukuk fakültesine kaydolur.
1967 yılında hukuk fakültesi kantininde gördükleri
bir gazete haberi ile ülkemizde yeni kurulan televizyonun 38 kişilik ilk prodüktör kadrosundan birisi olan Sedat
Örsel o günü şöyle anlatıyor:
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“Merhum Yavuz Gökmen ile fakülte üçüncü sınıftayız ve iş arıyoruz. Asistanlığının ilk
yılında olan merhum Uğur Mumcu elindeki
Cumhuriyet Gazetesi’nden ufak bir haber göstererek, ‘Bak tam sana göre bir iş, televizyon
kuruluyormuş’ dedi. Yavuz ile dolmuşa bindik ve TRT Genel Müdürlüğü binasına geldik,
başvuru yaptık ve hemen yazılı sınava girdik.
İkimizde tam not aldık ertesi gün mülakata çağırıldık.
Mülakatın yapıldığı odanın kapısı önünde
sıradayız, Doğan Kasaroğlu, Turgut Özakman,
Semih Tuğrul, Cemal Aygen ve Emil Galip Sandalcı gibi kurumun önemli isimleri de sınav heyeti. İlk Yavuz girdi ve olaylı bir şekilde çıktı.
Ona, ‘Madem hukuk öğrencisisin, ülkemizde
Cumhurbaşkanı nasıl seçilir? Bize anlat’ demişler. O da,‘Önce Genel Kurmay Başkanı olacaksın, emekliliğin dolduktan sonra tabii senatörlüğe seçileceksin, sonra Meclis seni Cumhurbaşkanı seçecek…’ diye anlatmaya başlayınca
olay çıkmış. Yavuz, ‘Ülkemizde sistem bu, bana
bunu sordunuz, yasal durum tabi ki farklı’ derken odadan karşılıklı yüksek tonda ve sert sözlerle çıkartıldı, kazanamadı, daha sonra açılan
sınavla TRT’ye girdi.

Bana bir fotoğraf gösterdiler, ‘Bu kim?’
diye sordular. Ernest Hemingway’di, hayatı ve
eserleri üzerine onlarla sohbet ettik diyebilirim, kazandım ve kurslar başladı.
Eğitim Dönemi
Sedat Örsel eğitim sonrasını şöyle anlatıyor:
“Kursta başarılı olan ve 20 Ekim 1967 tarihinde göreve başlayan, televizyonun ilk 38
prodüktör listesi şöyle:
Sedat Örsel, Tunca Yönder, Arsal Soley,
Erşan Başbuğ, Bülent Çarkacı, Ayhan Önal,
Atilla İlvan, Tuncer Tezel, Emin Gerçeker, Tülin
Oral, Atik Çatalpınar, Mehmet Deniz, İskender
Salgırlı, Şehriban Durgun, Melih Âşık, Âdem Yavuz, Atilla Arsoy, Zeynep Esen, Taylan Gökçen,
Tülay Eratalay, Tülin Eraslan, Okan Güngör,
Varlık Özmenek, Ayla Erdemli, Emel Ceylan,
Emel Uygur, Önce Kurşunlu, Mehtap Uyguner,
Yavuz Kürkcü, Fermani Uygun, Koray Düzgören, Önder Aktaç, Ergin Ertem, Erdoğan Alkan,
Ahmet Derin, Erdem Tügel, Gelincik Gültekin ve Kaynak Gültekin. Özer Çiner ve Parlar
Yazan da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilmiş kursa katılan arkadaşlarımızdı.
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Televizyonun program kesimine BBC’den
gelen hocalar ders verdi. Tercümanımız da Betül Mardin’di.
Bu dönemde tanıştığımız Arsal Soley ile
iyi bir dostluk kurduk. Eğitim döneminde hep
birlikte çalıştık, birçok programa imza attık,
başarılı da olduk ki hocamız Leonard Cheese,
‘Siz iyi bir ekip oldunuz hiç ayrılmayın, drama
şubesini de kurun’ demişti, isteği oldu. Drama
şubesi kuruldu, Güner Sarıoğlu, Emin Gerçeker,
Tunca Yönder, Işık Yenersu, daha sonra Betül
Mardin ve Münip Senyücel bize katıldı ve televizyonun ilk yıllarında, jeneriğinde masklar
olan ve canlı olarak ekrana gelen dramalar hazırladık, rejide hep Arsal vardı.
Glasgow’da televizyon yayıncılığı için eğitim veren önemli bir kuruluş var. Özellikle yeni
kurulan ülkelerden buraya elemanlar çağırılıyor, bizden daha önce giden arkadaşlarımız
nedeniyle ülke kontenjanımız kaldırılmış. Kurum zorlukla bir kişilik kontenjan almış, devamının sağlanması için de bunun iyi kullanılması
gerekiyor, yönetim beni seçmiş. Bizzat Genel
Müdür Adnan Öztrak, kursa katılacağımı söyledi ve gittim. Dönüşümde bambaşka bir TRT ile
karşılaştım”
Askeri Yönetim
12 Mart Muhtırası’ndan sonra yurda dönen Sedat Örsel, soruşturma ve sorgulamalı
dönemi de şöyle anlatıyor:
“Televizyonun kuruluşunda kadro sorunumuz vardı, 35 lira yevmiye ile sosyal güvence olmadan çalışıyorduk, hakkımızı almak için
sendika kurmuştuk fakat hiçbir eylem yapmadan sorun çözülmüştü. Sendikadaki Melih Âşık,
Atilla Arsoy, Âdem Yavuz, Yavuz Gökmen,
Tunca Yönder gibi birçok arkadaşımız, ‘yangın
talimatına aykırı’ bulundukları için kurumdan
uzaklaştırılmışlar, diğerleri de sorgulanıyor.
Yurda dönüşümle ben de sorguya alındım, sor-

gu sırasında odaya, Genel Müdür Musa Öğün
Paşa’nın beni istediği haberi geldi ve hemen
götürdüler.
Makama girdim içerisi kalabalık, Paşa masa
üzerindeki İngilizce mektubu yüksek sesle
okumamı istedi. Glasgow’dan gelen mektup,
yüksek derece ile mezun olan beni anlatıyor ve
TRT’nin kurs kontenjanının yeniden açıldığını
söylüyor. Tabi çok mutlu olmuşlar, Paşa, ‘Bunu
televizyon kıdemlisi yapın’ diyecek kadar mutlu… Olamayacağını anlattık, televizyon daire
başkanlığı, denetim müdürlüğüne atandım.
Burada aklıma gelen, denetim skandallarından
birkaç örnek vereyim:
Denetim Her Zaman Sorun Oldu
İsmet Paşa ile bir mülakat yapılmış,
Kurtuluş Savaşı’nı anlatan Paşa ‘Çerkes Ethem’
diyor. Bir denetçimiz de bunu, Anayasa’ya göre
ayırımcılık olarak görüyor! Denetim uyguluyor…
Müjdat Gezen bir parodisinde Kent sigarasından söz ediyor, o zaman ülkemizde bu
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sigara satılmasa da ‘reklam’ kabul edilerek kesiliyor. Ajda Pekkan ‘Palavra’ isimli şarkıyı plak
yapmış. ‘Palavra’ sözcüğü argo diye şarkıya
yasak konuluyor… Bunun gibi birçoğunu kendi
yetkimi kullanarak yayına verdim.
Devlet Tiyatroları’nda iki sezondan beri
sahnelenen ‘Karaların Mehmet’ adlı oyunu televizyona uyarladık, yayınladık. Sorumlu müdür olarak ben ‘Dine hakaretten’ yedi buçuk
yıl hapis istemi ile yargılandım! Bu dönemde
askere alındım ve KKK Mamak Muhabere Okulu Foto Film Merkezi’nde asteğmenliğim sırasında da Kıbrıs Barış Harekâtı oldu. Rahmetli
Mehmet Ege kameraman olarak gitti, çok güzel
çalışma yaptık. Ben de bir film hazırladım.
Kendi Silahımızı Kendimiz Yaparız
Kıbrıs Olayı sırasında kendi silahımızı kendimiz yapmamız gerçeği görülmüştü, bu dönemde kurulan Kara Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı adına hazırladığım film her yerde gösterildi, takdir aldım.”
Askerlik dönüşü yeniden denetim müdürlüğü görevine gelen Sedat Örsel’i sıkıntılı
günler beklemektedir. Örsel, Birinci Taş
Dönemini şöyle anlatıyor:

“Nevzat Yalçıntaş çok beyefendi birisi, televizyonda ilk defa ‘İftar Programı’ yayınlanacak, Ramazan ayı yaklaştı fakat metinler denetimi geçemiyor. Genel Müdür, TV Daire Başkanı
Zeki Sözer, Ankara Televizyonu Müdürü Ertan
Karasu, denetim müdürü ben ve Program Sorumlusu Asaf Demirbaş ile diğer ilgilileri toplantıya çağırdı. Yalçıntaş’ın ilk sözü bana, ‘O
murakıp siz misiniz?’ oldu. Ben, denetime takılan yerleri, yasal dayanakları ile anlattım, biz
kazandık, metinler ona göre yeniden yazıldı.
Bu toplantıdan sonra Yalçıntaş, ‘Kültür Yayınları Müdürü arıyoruz, Örsel’i yapalım’ demiş,
atandım. Şehriban Durgun, Neslihan Gence,
Uğur Dündar, Hüseyin Karakaş, Ünal Küpeli,
Ziya Öztan, Serpil Akıllıoğlu gibi ekiple çok başarılı yapımlara imza attık.”
Işınlanma Dönemi
TRT Genel Müdürlüğü’ne Şaban Karataş’ın
gelmesi ile kurumda, Taş Dönemi içinde bir
de ‘ışınlanma’ dönemi yaşanmaktadır. Örsel o
günleri de şöyle anlatıyor:
“Yeni yönetim, Kültür Yayınları’ndan memnun kalmamış, on bir kişiyi Karataş’ın deyimiyle ‘ışınladılar’. En yakını Çorum, ben Hakkâri

SEDAT ÖRSEL

Radyosu Müdürlüğü’ne atandım. Atanmamı
mahkeme kararı ile durdurdum ama personel
daire başkanı, evrakları yüzüme attı ve ‘Defol’
dedi!
Ben çaresiz beklerken, bir gün, çağrısı ile
Genel Müdür Karataş’a gittim,‘Sen reji hocası mısın?’sorusuna evet cevabı verince, ‘Bana
bir eğitim merkezi kur da göreyim’ dedi. Siyasi
iktidar kurumda kadrolaşmaya başlamış, bir takım gençler alınmış fakat eğitim verecek kadro
yok.
Yoktan Var Olan Stüdyolar
Bana masa dâhi verilmeden çalışmaya başladım. Yıllar önce Alman Stüdyo Hamburg’un
Dış İşleri Bakanlığı aracılığı ile kuruma yaptığı
bir başvuruyu buldum. Sadece eğitim için, yedi
milyon Mark’tan fazla bütçeli bir yardım projesi… Günün en gelişmiş haberleşme cihazı! ‘teleks’ aracılığı ile adrese ulaştım ve bu paranın
bloke edilmiş halde beklediğini öğrendim. Birkaç görüşme sonunda da parayı on beş milyon
Mark’a kadar çıkarttırdım, 1976 yılında Sefaretler Apartmanı’nın altında çalışmaya başladık. Dr. Eberhard Scheele Almanların temsilcisi
ben de TRT temsilcisi olarak eğitim hizmetleri

verdik. Televizyonun ilk yıllarında çocuklara el
becerileri kazandırmak için program hazırlayan
Zülal Aytüre de Eberhard ile evlendi ve Scheele soyadını alarak Almanya’ya yerleşti, mutlu
bir yaşam sürüyor.
Şaban Karataş döneminde kuruma
alınan 11 kişiye de eğitim verin dediler,
alınışlarını doğru bulmadığım bu kişilere eğitim
verilmeyeceğini söyledim ve tekrar ‘Hakkâri’ye ışınlandım’, mahkeme yoluyla da atamayı
durdurdum fakat yine uygulanmıyor. Kurum
personelinin ‘Şaban kümese’ diye slogan attığı
günlerde, Karataş görevinden ayrılırken, sadece benim mahkeme kararımı uygulamış ve ben
televizyon dairesi başkanlığı, program müdürü
olarak göreve döndüm.”
Yine Sorgu Odası
Bu kez de 12 Eylül harekâtı olmuş, TRT’de
soruşturmalar, sorgular yapılmaktadır. Program Müdürü Sedat Örsel’de ‘Sabahattin Ali’
için neden program yapıldığının hesabını verirken odaya TRT’de görevlendirilen Servet Bilgi
Paşa girer. Örsel’i askerlik döneminden tanıyan Bilgi, onu eski görevine getirir. O dönemde
uygulanmaya konulan reorganizasyona göre
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ile TRT, dünyanın bütün fuarlarında bayrağımızın dalgalandığı, alıcıların sıraya girdiği bir
stand sahibi oldu. Bundan sonra dünyanın birçok ülkesindeki fuarlara katıldık, dünyanın dört
bir köşesine film sattık, ortak yapımlara girdik.”
Yurtdışı Televizyon Yayınları

program müdürlükleri kaldırılmıştır, bir süre
boşta kalan Örsel yeni kurulan Dış Yapımlar ve
Satımlar Müdürü olarak atanır. Ülkemizi televizyon alanında dünyaya ilk defa tanıtan, film
pazarlarında sadece alıcı olarak bilinen TRT’yi
satıcı konumuna da getiren bu dönemi de Sedat Örsel şöyle anlatıyor:
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“Dış yapımlar ve satımlar adında bir ünite
kurulmuş fakat satacak hiçbir şeyimiz yok, dizi
ve filmler, yapım ve teknik olarak yeterli değil.
Ben o yıl Cannes’a elimde tek film ile katıldım,
Glasgow’daki kurs döneminden eski bir arkadaşıma ‘Aşk-ı Memnu’yu izlettim, ilginç geldi ama
teknik sorunlar var. Genel müdürden harcama
yetkisi aldım, Londra’ya gittim, senaryo İngilizce yazıldı ve diziyi yeniden seslendirdik,
aynı işleri Paris’te ve Kahire’de de tekrar ettik
ve doksan bin dolarlık satış yaptık.
Dünya standartlarında üretim yapmamız
gerekiyor, kurumda bunu yapabilecek arkadaşlarımız var fakat yeni kurulan bu birime kimse
gelmek istemiyor.
Montaj servisinde iki genç vardı, yönetmen olabilecek bilgi ve kültüre sahip, Fatih
Arslan ve Ertuğrul Karslıoğlu geldi, Ahmet Yalçın bize katıldı ve hemen kendi üretimlerimize
geçtik, ‘Fırat’ın Türküsü’, ‘Keçenin Teri’, ‘Türk
Mimari Sanatı’, ‘Kutsal Emanetler’ ve birçoğu

Sedat Örsel, dünyanın dört bir yanındaki
fuarları gezerken bir konu da dikkatini çeker.
CNN’in uydu aracılığı ile dünyaya yapacağı haber yayıncılığından esinlenerek TRT’nin yurtdışı televizyon yayınına geçişinin öyküsü de
şöyle:
“Bu sistem ile biz de Almanya’daki yurttaşlarımıza yayın götürebiliriz diye düşündüm,
projemi açıkladım, önerim kurumu aştı ve devlet meselesi oldu. Çalışmalara başladık, Almanya’daki yurttaşlarımıza yerel kablo sistemi ile
otuz yıl geç de olsa, 1990 yılında Berlin’de
TRT-INT olarak yayına başladık, kısa zamanda
on üç merkezden yayına geçtik. 1992 yılında
da Türk Cumhuriyetlerine yönelik proje ‘Avrasya’yı hazırladık, isim babası da Başbakan
Süleyman Demirel’in danışmanı Namık Kemal
Zeybek oldu.
TRT Televizyon Dairesi Başkanıyım ve genel müdür program yardımcılığına da vekâlet
ediyorum fakat özel sektörden gelen tekliflere fazla direnemedim ve Alo Bilgi’ye geçtim.
Bir yıldan az süren bu çalışmamdan sonra Koç
Grubu’nun EKO Televizyonu’nu kurdum. Vehbi
Bey’in ölümü ile yayına geçilmedi ama üç yılda
her türlü hazırlığımızı tamamlamıştık. Şimdi,
Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyorum ve çeşitli
yerlerde konferanslara katılıyorum.”
Sedat ve Nursen Örsel, fakültenin ilk günündeki tanışmalarını 1969 yılında evliliğe dönüştürmüş, çiftin, Alev ve Işık isminde iki kızı,
Zeynep Gün, Tuna ve Nil isminde üç torunu
var.

SEVA ÜLMAN

BU SÖYLEŞİ 2012 YILINDA,
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

SEVA ÜLMAN

“BEN
USTALARDAN
MESLEK
HAYSİYETİNİ
ÖĞRENDİM”

K

ader, Çerkes kökenli öğretmen Hilal Hanım ile
Girit asıllı ekonomist Mazhar Ülman Bey’i İstanbul’da buluşturur. Yaşamını birleştiren çiftin ikinci çocukları Seva Ülman 1946 yılında İstanbul’da
dünyaya gelir. Hilal Hanım, Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde tarih öğretmenliği yapmaktadır, Mazhar Ülman da
dış ticarete yönelmiş, ülkemizden sümüklü böcek ihraç
eden ilk girişimci olmuştur.
Ailede mutlu yaşam uzun sürmez, Mazhar Bey 32
yaşında trafik kazasında yaşama veda eder. Hilal Hanım,
kızları Sedef ve Seva’nın iyi eğitim almaları için yeniden
öğretmenliğe döner. İki kızı da Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde okuyan Hilal Hanım, kültürlü, hitabeti güçlü, çevresinde sevilen sayılan bir kişiliktir.

Yedi yaşında babasını trafik
canavarına kurban verdi, on beş
yaşında annesini cezaevine gönderdi.
Ellerinde otomatik silahlı askerler
arasında Yassıada ziyaret günlerine
katıldı, Kayseri Cezaevi’nde bir gece
annesinin koynunda uyudu, çeşitli
ülkelerde basın ataşeliği görevlerinde
bulundu, yıllarca ülkemizde dünyaca
ünlü ajansların muhabirliğini yaptı.
Seva Ülman Erten ile anıları tazeledik.

Demokrat Parti, 1957 seçimi için kadın aday aramaktadır, sonun başlangıcını Seva Ülman anlatıyor:
“Annem, proje üreten, bilgili, geniş çevresi olan birisiydi, tarih öğretmeni olması ile de konuşmalarıyla her
toplulukta dikkatleri toplardı.
Demokrat Parti’nin son seçimi (1957) için yüzde on
kadın kontenjanı konulmuş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar
da seçim bölgesi Bursa’ya bir kadın aday istiyor. Eniştem
DP’nin önemli isimlerinden Kamil Gündeş ama öneriyi Samet Ağaoğlu yapıyor.
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Annem milletvekili seçildi… Kardeşim Sedef Ankara Koleji’ne kaydoldu ikisi başkente
yerleşti, ben küçük teyzemle İstanbul’da kaldım. Annem iki haftada bir geliyordu, ben de
tatillerde Ankara’daydım.
İki buçuk yıl böyle geçti ve 27 Mayıs 1960
sabahı, hem annem hem eniştem gitti… Babam
öldükten sonra en büyük teyzemin eşi olan
Kamil Gündeş, ailede her türlü kararda tek yetkili idi, çok zor bir döneme girdik”.
Kayserililer Çok İyi Baktı
Yassıada ve ardından Kayseri Cezaevi
günlerini de şöyle anlatıyor Seva Ülman:
“İhtilal sırasında Ankara’daydım, sonra
okul başladı, İstanbul’a geldim, Onları da Yassıada’ya getirdiler. Duruşmalar için bize kart
vermişlerdi, 15 yaşımda, ellerinde ‘Tomson’
silahlı askerler arasında Yassıada’ya giderdim.
Sonra Kayseri dönemi başladı, unutamayaca-

ğım günlerdir. Ayakkabı boyacısından, taksi
şoförüne kadar esnaf bizden para almazlardı,
‘paranız ödendi’ derlerdi, kim öderdi bilmiyorum…
Bir kamyon dolusu karpuzu cezaevine boşaltan satıcıyı anlatırlardı, hepsini de içeriye
kendisi taşımış. Kayserililer, Demokrat Partili
hükümlülere çok iyi baktı…
Yedi Kadın tutuklu birlikte kalıyordu. Perihan Arıburun’un bir oğlu, bir kızı vardı, diğerlerinin hepsi kız çocuklu ve akran idiler. ‘Kızlar,
birer gece hapishanede kalsın’ diye düşünmüşler, izin almışlar. Ben de yattım Kayseri Cezaevi’nde! Annemle sarılıp uyumuştuk. Koğuşta
Topkapı Cinayeti sanığı Kadriye Caymaz da
vardı…
Annemin, ‘Kadın Gözüyle Yassıada’ ve ‘Kadın Gözüyle Kayseri Hapishanesi’ adını verdiği
notlarını ‘Kadınlar Koğuşu-Yassıada’ adlı kitapta topladım.”

SEVA ÜLMAN
Mesleğe Giriş
İki buçuk yıl milletvekilliği
yapmış ve bir o kadar da tutuklu kalması nedeniyle “Ben
tapiyim” diyen Hilal Ülman,
tahliyeden sonra başkente
yerleşir ve bir şirkette çalışmaya başlar. Seva Ülman da
annesinin tahliyesi ile Ankara
Koleji’ne gelir ve lisedeki son
iki yılını burada tamamlar.
Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne
kaydolur ve iş aramaya başlar.
Politika Dergisi de yabancı basından çeviri yapacak eleman
aramaktadır ve yolları kesişir,
Seva Ülman anlatıyor:
“Ben çeviri yapmak üzere
Politika Dergisi’nde işe başladım. Atilla Bartınlıoğlu ve
Önder Aker’in yanında News
Week ve Economist dergilerinden çeviriler yapıyorum, bir
süre sonra Dışişleri Bakanlığı’nın brifinglerine göndermeye başladılar beni ve böylece
1966 yılında muhabir oldum, bir yıl sonra Zafer
Gazetesi’ne geçtim. Kısa bir süre sonra, transfer olduğum Adalet Gazetesi’nde basın kartımı
aldım ve Parlamento Muhabirliğine yöneldim.”
Gitti ve Geldi
Gazeteciliği meslek olarak seçen Seva Ülman’ın artık çalışma hayatındadır, ilk kovulmayı şöyle anlatıyor:
“Mecliste en genç muhabirim. Rafet Genç,
Fikret Otyam, Orhan Duru, Hüsamettin Çelebi,
Güngör Yerdeş, Ergin Ünal, Erdinç Sağlam gibi
ustalar var. Çelebi, Parlamento Muhabirleri
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Derneği Başkanı oldu beni de yönetim kuruluna aldı. Patronum Turhan Dilligil ile de çok iyi
anlaşıyoruz, olaydan bir hafta önce de başarılı
çalışmamdan dolayı bir yazı aldım, ufak bir de
para ikramiyesi…
Meclis binasına, parlamento muhabiri dışında, gazeteci adı altında girilmesine yönetim
olarak karşıyız… Görevliler, ‘Adalet Gazetesi’nden olduğunu söyleyen bir bayan var’ diyerek
beni kapıya çağırdı, tanımıyorum. Turhan Bey
‘Benim yakınımdır’ falan dedi, giremedi tabi…
Rahmetli Emel Abla (Aktuğ) ‘Bak buraya yazıyorum kovuldun’ dedi, ben de ‘Yok daha neler’

Gazeteciler Cemiyeti

dedim, onun dediği çıktı… On beş gün sonra,
Orhan Taşanlar’la haber yolladı tekrar işe döndüm. Adalet Gazetesi’nde de büyük usta Ahmet Arif ile çalışma şansım oldu”.
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Yurt Dışına Gidiş
Seva Ülman daha sonra Son Havadis Gazetesi parlamento muhabirliği görevinde iken
yaşamını değiştiren uygulama ile karşılaşır,
işte öyküsü:
“Mecliste bir gün Can Pulak ‘Yurt dışı görevler için bir uygulama başladı, sen de başvuru yap’ diyene kadar haberim yoktu. Araştırdım, Çalışma Bakanlığı aracılığı ile yurt dışına
basın elemanlarının gönderildiğini öğrendim.
1974 yılında, Hollanda’ya, on ay sonra Macaristan’a atandım. Bu arada, kadrolarımız Basın
Yayın Genel Müdürlüğü’ne geçti, o da Turizm
Bakanlığı’na bağlı olduğu için hepimiz yabancı dil sınavına alındık, sonuçta ben İngiltere’ye
atandım ve 1979 yılında döndüm.
Basın Yayın yönetimi beni, kabul edemeyeceğim bir kadroya atayınca da o gün istifa ettim. 1980 yılı başında, Akajans Ankara
Temsilcisi Yaşar Güngör’ün çağırısı ile yeniden
mesleğe döndüm.

İhtilali Amerika Duyurdu
Akajans’ta, United Press International
(UPI) ile çalışıyoruz. Ajans, daha sonra Ankara’ya muhteşem İngilizcesi ve kalemi olan
Pakistan asıllı Rajit Rizvi’yi gönderdi. Onun da
yardımı ile ben, ajansa ek olarak, UPI’ye doğrudan ve imzalı haber geçmeye başladım.
12 Eylül gecesi, Üçüncü Basın Sitesi’nde
oturanlar; ben, Yavuz Donat ve Selman Erdoğdu ile işe geldik. Haberi yazdım fakat geçemiyorum, teleks hatları kapalı. Saatlerce uğraştım, sabaha karşı UPI merkezi, ‘Türkiye’de ihtilal oldu’ diye bana haber geçmeye başlamıştı…
Ardından Reuters’da çalıştım uzun süre.
Reuters’da birinci adam hep İngiltere’den gelirdi, ben ikinci adam olarak dört şef değiştirdim,
sekiz yıl burada çalıştım. UPI’den tekrar teklif
aldım ve Stringer (sadece önemli haber yazan) olarak oraya geçtim. 1991 yılında savaş
haberlerim ilgi gördü, yeniden kadroya girdim
ve Ankara’da ilk bilgisayar sistemli büroyu biz
kurduk. Şimdiki gibi değil tabi, dev bir ekranda yazıyorsun, düzeltme yapabiliyorsun ve bir
tuşla haberi gönderebiliyorsun hepsi bu kadar
ama çağ atlamıştık…

SEVA ÜLMAN
Daha sonraki dönemde Hollanda
Radyosu muhabiri Frankje Santing,
Washington Post muhabiri Kerry Couturie ve birçok Amerikan ajansına
haber geçen Amberin Zaman ile ben,
dört kadın bir ofiste çalıştık. 1996 yılında UPI’nin bürolarını kapatma kararından sora kısa süreli çeşitli yerlerde
çalıştım ve ardından da emekli oldum”.
Meslek Haysiyeti
Seva Ülman, unutamadığı meslek
anılarından şunları anlatıyor:
“Hüsamettin Çelebi’nin Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanlığı
döneminde, bir grup gazeteci alt komisyon toplantısı izliyoruz. Üyelerden
birisi, gazetecilere hakarete varan
sözler söyledi. Çelebi, duvar kenarında
ki sandalyelerde oturan bizlere baktı,
elindeki not defterini kapattı, ayağa
kalktı ve kapıya yöneldi, biz de arkasında. Hüsamettin Bey, TRT Parlamento Bürosu Şefi, yani devlet memuru. Biraz
sonra komisyon başkanı, basın bürosuna gelip
özür dilemişti…
Beyhan Cenkçi ile de şu anımı anlatmak
istiyorum:
Beyhan Cenkçi, CHP’nin kongre delegesi idi. Atatürk Spor Salonu’nda bir olağanüstü
kongredeyiz fakat Cenkçi basın tribününde,
yanımda oturuyor. Salonda boş koltuk yok,
ortam gergin ve kavga başladı. Tanımadığım
genç bir foto muhabiri de tabure üzerine çıkarak, olayı çekmeye çalışıyor, salonun ortasında
gibi, herkes görüyor…
Bir delege geldi, tabureye bir tekme attı,
arkadaşımız feci şekilde yuvarlandı ve bir grup
tarafından da basın yuhalandı…
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Ön sırada oturan Güngör Yerdeş döndü ve
‘Beyhan bir şey yap’ dedi. Cenkçi, benim bloknotumdan bir kâğıt koparttı ve delegelikten
istifa ettiğini yazarak imzaladı.
Salonda iğne atsan yere düşmez, bu kâğıt elden ele giderek kongre divanına ulaştı.
İlk okuyan Kemal Satır, ‘Beyhan bunu geri al’
diye bağırıyor ama başkanımız Beyhan Cenkçi’nin kılı kıpırdamıyor. Daha sonra birisi kürsüye çıktı, bir konuşma yaptı, özür diledi, salon,
basınımızı ayakta alkışladı ve istifa alındı. Ben
ustalardan meslek haysiyetini öğrendim”.
Seva Ülman’ın meslekte aldığı içki yasağı
kararının öyküsü şöyle:
“Gazeteciliğe yeni başladığımda, Ankara
basınında yabancı konukları izleyen Nilüfer
Yalçın ile bendim. Kıbrıs’ta yine olaylar vardı
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ve arabulucu Cyrus Vance gelmişti. Geç saat
olmuş Çankaya Köşkü’nde görüşme sürüyor,
hava çok soğuk, Nilüfer Abla (Yalçın) ile polis
kulübesinde ısınmaya çalışıyoruz. Bir gazeteci
arkadaşımız geldi, cebinden kanyak şişesi çıkarttı ve ‘Isınalım’ dedi…

atak olmayınca, arkadaşımız ‘İçmezsen gazeteci olamazsın’ dedi. Ben, içmeden de gazeteci
nasıl olunuru göstermek için evlenene kadar
ağzıma içki sürmedim. Gazeteci arkadaşlar
toplanıp, Ankara’nın ünlü Kalem Meyhanesi’ne
giderdik, ben kola içerdim.”

Zaman zaman toplanıp sofralar kurulan
bir aileden geliyorum, içkiye karşı değilim ama
aynı şişeden sırayla içme konusunda ben fazla

Seva Ülman 1984 yılında meslektaşı Taylan Erten ile evlendi, çiftin Eylül adında bir kızı
var.

SÖKMEN BAYKARA

BU SÖYLEŞİ, 2010 YILINDA ANTALYA
MELTEM MAHALLESİ’NDEKİ EVİNDE
YAPILMIŞTIR.

SÖKMEN BAYKARA

“ESKİDEN
POZOMETRE
YOKTU,
KAFA METRE
ÇALIŞIYORDU”

Çocukluğundaki üç kazada da
çenesinden yaralandı, geleceğini
yurt dışında aramayı düşündü,
başaramayınca gazeteciliğe yöneldi.
Sait Nursi’yi ilk o görüntüledi,
Ankara’ya geldiği yıl “Yılın Gazetecisi”
ödülünü kazandı, Kıbrıs Barış
Harekâtı’na ilk gün giden ekipte yer
aldı, adını Hatay Cumhurbaşkanı’ndan
alan Sökmen Baykara ile otuz beş yıllık
meslek anılarına uzandık.

P

olis memuru Hasan Bey, memleketi Hatay Erzin’den Hatice Müzeyyen Hanım ile evlenir ve
görevi nedeniyle ilden ile dolaşmaya başlarlar,
çeşitli illerde doğan sekiz çocukları olur. Hatay
Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’den esinlenerek ismini
verdikleri beşinci çocukları Sökmen Baykara da 1936 yılında Antalya’da dünyaya gelir. İlkokulu burada tamamlayan Baykara’nın çocukluk anıları da şöyle:
“İlkokuldan sonra Hatay’a gittik, burada çocukların
yöresel oyunu, balmumu sürülü ipleri yuvalarına sarkıtarak akrep yakalamak. Bunları kibrit kutusuna koyardık,
bu bizim için oyundu! Yine bir avlama sırasında tartışma
çıktı, kayalık yerdeki itiş kakış sırasında benim ayağım
kaydı çenemin üzerine düştüm, bu bir... 1948 yılında bir
arkadaşımla bisiklet kiraladık, düştük çenem aynı yerden
yarıldı bu iki, iki yıl sonra motosiklet kazası yaptım, çene
üçüncü yarayı aldı. Şimdi Mercedes yıldızı gibi olmasının
nedeni bu.”
Kamera İle Tanışıyor
Baykara ailesi 1952 yılında görev nedeniyle Niğde’dedir. Ortaokul sıralarındaki Sökmen Baykara fotoğrafçılıkla tanışmasını şöyle anlatıyor:
“Niğde’de bir aile dostumuz var, fotoğraf işleri ile
ilgili. Bir kutu makinası var, bana sadece ‘Şuradan bak,
şuraya bas, sen çek, ben tab ederim, satarız’ dedi. Çok fotoğraf çektim, para ona gitti ama bende bilgi ve merak
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kaldı. Buradan İzmir’e gittik. Hayatımda ilk kez,
1 Mayıs 1953’de Bornova’da şarap içtim, adı
da ‘Atom Şarabı.’ ‘Ne kadar önemli ki, hatırlıyorsun?’ diyebilirsiniz. Evet, hatırlıyorum çünkü o
gün bahar bayramı idi ve aileler pikniğe giderdi, başka türlü kutlanmazdı 1 Mayıs.”
Gençliğe adım atmaya başladığında bir
grup arkadaşı ile Avusturalya’ya gitme programı yapar Sökmen Baykara. İklim kuşağı olarak
bir sorun yaşamayacaklardır fakat göçmenler
arasında sözü edilen fiziki baskılara karşı önlem alınması da gerekmektedir. Baykara, savunma amaçlı; judo, boks, eskrim gibi sporlarla
ilgilenir. Arkadaşlar arasında kopmalar onu tek
başına bir programa yöneltir. 1956 yılı yazında
İnciraltı Polis Kampı’nda ertesi gün demir alacak olan limandaki İsviçre gemisine bineceğini
dost! Ahmet Ağabeyi’ne anlatır. Sökmen Baykara’nın “Kaçak yolcu” olarak bindiği gemi demir alır ama limandan çıkamaz, öyküsü şöyle:
“Vize gibi bir sorun olmadığında gemi limandan ayrılınca ortaya zaten çıkacağım, ka-

çak yolcuyum, en fazla ağır işte çalıştırırlar
diye düşünüyorum yaptığım sporlar nedeniyle
de korkum yok. Gemi demir aldı, ben de kendimi göstermeye başladım. Bir motor geliyor,
el sallıyorlar, gemi yavaşladı, duruyor, derken
baktım kamptaki Ahmet Ağabey, ‘Ha, o da gelecek’ diye düşündüm önce. Bizim Ağabey, sivil
polismiş, beni indirdiler tabii...”
Sökmen Baykara’nın yaşantısı yine bir
gemi yolculuğu ile değişir fakat bu kez rota
Türk karasularıdır. Lise öğrenciliğinin yanı sıra,
hemen her işte çalışarak para biriktirir ve sefere yeni konulan, bembeyaz Ege Gemisi’ne
binerek İstanbul’a gider. Amaç gazete fotoğrafçılığıdır, elinde ağabeyinin Kore’den getirdiği 35 mm Agfa ve üstten bakmalı Rickofleks
marka kameraları vardır. Baykara anlatıyor:
Mesleğe İl Adım
“Daha önceden belirlediğim, Taşkasap’taki
lise dengi Özel Gazetecilik Okulu’na kaydoldum, sahibi Fahri Yahya Tuna. Can Bartu, Metin Oktay, İstiklal Yaradılış da okulda öğrenci.

SÖKMEN BAYKARA
Bir de Erdoğan Atak var, Yeni İstanbul’da çalışıyor, ben de iş arıyorum. Gidişimin bir kaç
ay sonrası gazeteye foto muhabiri arandığını
söyledi. Habip Edip Törehan’ın Yeni İstanbul
Gazetesi’nde 1958 yılında, tek foto muhabiri
olarak işe başladım. Muzaffer Soysal yazı işleri
müdürü sonra İlhan Bardakçı geldi, Orhan Koloğlu yardımcısı, Tarık Buğra, Fikret Adil, Reşat
Enis orada ilk FİFA kokartlı hakemimiz Sulhi
Garan spora bakıyor. Gündüz Serdengeçti, Erol
Türegün, Vedat Zeydanlı, İsmet Taşkent, Togay Bayatlı, Soner Girgin de akranlarım.
Okulun pansiyonunda kalıyorum, sabah
derse giriyorum, gazeteye öğleden sonra gidiyorum maaşım da 150 lira. Patron Habip Edip
Törehan aynı zamanda Remington’un da Türkiye temsilcisi, varlıklı birisi, İsviçre’de yaşıyor,
makalesini teleksle gönderiyor! Zaman zaman
geliyor ama Türkiye’deki her işini sağ kolu Yılmaz Poda yürütüyor.
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Bir gün merdivende yaşlı birisine yol verdim, adımı sordu, söyledim ‘Güzel güzel’ dedi,
geçtik. Sirkeci’de Tan Matbaası yangını oldu,
iyi iş çıkarttım, ikramiye bile aldım, patron köşesinde benden söz ettiğinde anladım, merdivendeki o yaşlı adammış.”
Sökmen Baykara bu günlerde desen fotoğrafçılığı yapması için Vitali Hakko’dan aldığı
teklifi geri çevirir, amacı iyi bir foto muhabiri
olmaktır. Onu üne kavuşturan Said Nursi olayının öyküsü de şöyle:
Kızdıran Fotoğraf
“1959 yılı sonlarında Said Nursi, yurt içinde geziyor, haberleri çıkıyor ama görüntüsü
yok. İstanbul’a geldiğini öğrendik, Pier Lotti
Oteli, üst kat, karşısında SSK Hastanesi var.
İnce uzun bir balkona açılan dört odanın ilkinde kendisi, yanındakinde de müritleri kalıyor.
Hastaneden odayı incelerken ezan okundu,

odanın perdesinin aralanıp namaza durduğunu
gördüm. O zaman tele objektif yok, pozometre
yok ‘Kafa metre’ ile çalışıyoruz, görüntü almak
zor ama ezanda perdenin aralandığını öğrendim.
Hemen otelin terasına çıktım, odayı görüyorum, ikindi ezanında buradan çekerim der-
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sorun olursa makineyi aşağı atacağım, sonra
bulurum diye hızlı bir program yaptım, iki kare
çektim ve karambolde kaçtım. Biri secdede, biri
ayakta, 2 Ocak 1960 günü çektim, 3 0cak’ta
yayınlandı, elli yıldır saklarım o filmi.
Dünya Gazetesi’nden Şeref Köylübay ile
de bir anlaşma yapmıştık, çeken öbürüne bir
kare verecek diye... Daha sonra sorun olan o
kareyi verdim, şimdi internette adım yok ama
‘Said Nursi’ yi kızdıran fotoğraf’ diye öyküsü
var. Daha sonra ben Dünya Gazetesi’ni dava
ettim, sadece benim olduğunu yazsınlar diye,
patron ‘Para verelim, transfer edelim’ falan diyormuş, ben kabul etmiyorum, 27 Mayıs oldu,
davalar düştü, öylece kaldı.
Gazetem bana 500 lira ikramiye verdi ayrıca giyecek alındı.
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ken daha sonra Çatalca’da donarak görev şehidi olan Hürriyet’ten Abidin Behpur Tapaner ve
bir kaç gazeteci geldi, ezan okundu...
Elimdeki işi kaçıracağım, onları binanın
öbür tarafına götürdüm, kapıyı da kapatarak
aşağı indim. Balkondan çekmeyi düşündüğümden sıradaki son odaya gittim, yabancı biri, kapıyı yüzüme kapattı. Yanındaki kapıyı çaldım
bir aile, ‘Şuradan bir fotoğraf çekeceğim, ömür
boyu size dua ederim’ dedim, önce birbirlerine
baktılar sonra da ‘Geç’ dediler, balkona çıktım.
Müritlere yakalanmamak için pencere altından
çömelerek geçerken bir gürültü koptu. Duvara
dayalı leğen varmış orada, devirmişim. Başımı
kaldırdım ki, müritlerden bir balkon kapısına
gelmiş, diğerleri de pencereden gülerek bana
bakıyor. Yakalandık, ayağa kalktım, Said Nursi
de iki metre önümde namaz kılıyor. Çekeceğim,

Bu olaydan bir kaç ay sonra Said Nursi
ölünce, bana aracılar gelmeye başladı. Masrafı
bizden, tanesi on liradan, on bin adet fotoğraf
yapıp bize versin diyorlardı, yıl 1960. Onu da
‘Atatürk’e karşı bir düşünce, para için bu fikre
hizmet edemem’ diyerek geri çevirdim.”
İlk ve Tek Transferi
Sökmen Baykara vatani görevine kadar
transfer tekliflerini geri çevirir. 1965 yılında
terhis olduğunda Hürriyet Haber Ajansı Genel
Yayın Yönetmeni Muammer Kaylan’ın teklifini kabul eden Baykara, Ankara büroda görevlendirilmiştir. 1965 yılı Ocak ayında çantasını
alarak geldiği başkentte, 28 yıl sürecek olan
günler başlar:
“Ankara’ya geldim. Büro, Kızılay’da Foto
Güzel’in üst katı, gazete ve ajans birlikte. Foto
muhabiri Orhan Şahin vardı, bir süre sonra
gitti. Hürriyet’in temsilcisi Cüneyt Arcayürek,
Hürriyet Haber Ajansı’nda Nevzat Ünlü, Ali
Utku, Yılmaz Tunçkal, Kemal Şener, Behiç Ekşi,
Başkurt Okaygün kadroda.”

SÖKMEN BAYKARA
Tek foto muhabiri olarak
çalışmaya başlayan Sökmen
Baykara, bugünlerde çektiği
bir fotoğraf ile de ilk ödülünü
alır. Süleyman Demirel Başbakan olmuş, kardeşi Şevket
Demirel aracılığı ile de “Milletvekili transferlerine” başlamıştır. Şevket Demirel önde,
üç bakan; Seyfi Öztürk, Hasan
Dinçer ve Nahit Menteşe de
bir kaç adım arkasında, Başbakanlık’tan çıkış görüntüsü
bomba gibi patlar. Önce itiraz
edilir, basın suçlanır fakat görüntüler esas kanıttır, ona meslekte ilk ödülü getiren bu fotoğrafın öyküsü de şöyle:
“Özgen Acar o zaman Cemiyet yönetiminde, ben üye dâhi değilim, ‘Bunu yarışmaya sok’
dedi. Ben de müracaat ettim, hem ödül aldım
hem de Cemiyet’e üye oldum. Başkan Beyhan
Cenkçi’ydi, ilk karşılaşmamızda beni çok sevdi,
şimdi toprağını sevsin.
Benim çalıştığım gazete yöneticileri, her
seçimde Cenkçi’ye karşı bir aday çıkartır ve büroda toplantılar yaparlardı. Yine bir kulis toplantısında, Ali Utku ile mutfakta oturuyorduk.
Oktay Ekşi bizi gördü ve bizi de içeriye çağırınca, ‘Oktay Bey, Beyhan Cenkçi’ye oy vereceğim için toplantıya girmem doğru olmaz’ dediğimde ‘Anladım’ demişti.”
Kızamık Salgını
1966 yılı Aralık ayında Baykara, Erzurum’da yaşanan kızamık salgınına gidecektir.
Muhabir Ali Utku ile yola çıkmadan önce temsilci Cüneyt Arcayürek, “Cumhuriyet’ten Fikret
Otyam geliyor dikkat edin, çok iyi fotoğraf
çeker” uyarısında bulunur. Trenle Erzurum’a,
oradan da karayollarının özel kar araçları ile

salgın bölgesine hareket edilir. Sökmen Baykara anlatıyor:
“Hürriyet Gazetesi rotatif ile basılıyor ama
İstanbul’da ilk kez bir renkli fotoğraf kullanıldı
fakat renkleri birbirine girmiş, kırmızı ağırlıklı kötü bir deneme... Cüneyt Ağabey de bana
‘Yanına renkli de al, biz de deneyelim’ demişti.
İki araçla yola çıktık, biz arkadakindeyiz.
Öndeki aracın gürültüsü ile aramıza çığ düştü
ve yol kapandı. Araçlarda telsiz var, aralarında
konuştular hasar yok ama yol kapandı, öbür
araç devam etti, biz döneceğiz. Ben oradan kar
görüntüleri aldım ve döndük.
Gazeteleri birkaç gün sonra görebildik,
Fikret Ağabey döktürmüş, Cumhuriyet’te salgının acı görüntüleri var, bizde kar ama yine
renkleri tutmamış. Arkadaşlar, ‘Sökmen, karlara kızamık geçirtmiş’ diye laf çıkartmıştı.”
Ankara’daki ilk günlerinde gittiği intihar
olayında saldırıya uğrayıp hastanelik olduğunda, “Makinasını korudu, kafasını kırdırdı” denilen Sökmen Baykara, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda
adaya çıkan ilk gazetecilerdendir. Baykara,
“Cüneyt Arcayürek askerlerle birlikte adaya
çıktı, Mehmetçiğin denizden adaya çıkışını çekti. Askeri harekâtı anlatan en güzel görüntüler
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ile döndü. Birçok yabancı basında yayınlanan,
Mehmetçiğin gemilerden karaya çıkışını gösteren ilk fotoğraf onundur. Ben ondan sonra
adaya giden ilk gazetecilerdim; Ülkü Arman,
Selçuk Sümer, Ertürk Yöndem, Çetin Çeki ekipten ilk hatırladıklarım” diyor.
Evleniyor
Sökmen Baykara, Ankara’ya alışmaya çalıştığı günlerde bir maçta görevlidir, Fenerbahçe maçı olduğu için de stad doludur. Kapalı
tribünde babaları meslektaş olan Arif Demirel’i
görür, hayatını değiştiren olay da şöyle:
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“Yıllardır görmüyorum ama Arif Ağabey’e
çok benziyor. Devre arasında ‘Arif Ağabey’
diye bağırdım, baktı ve ‘Oo Sökmen’ dedi. Hemen tribüne çıktım. Yanında oturan bir bayan
grubu var, ben ailesi diye hepsiyle tokalaştım,
öpüştük, gülüyorlar... Onlar yabancıymış. Biz
eski dostluğu yeniden kurduk, evlerine falan
gitmeye başladım. Bir gün, annesi beni kız göstermeye bir tanıdıklarına götürdü, üç ay sonra
evlendik. Nihal, aramızdan zamansız ayrıldı. İki
oğlumuz Berkol ve Cem, üç de torunumuz var;
Can, Kaan ve Melodi. Yurtdışında yaşıyorlar.”
Sökmen Baykara söyleşimizi şöyle tamamlıyor: “Yedi yılı Yeni İstanbul Gazetesi, yirmi sekiz yılı da Hürriyet Gazetesi Ankara Bü-

rosu olmak üzere, 35 yıllık meslek yaşamımı
1992 yılında noktalayarak emekliye ayrıldım.
Eşimi kaybettim, çocuklarım yurt dışında, şimdi doğduğum Antalya’da yaşıyorum.”

SUNGAR TAYLANER

BU SÖYLEŞİ 2012 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKAL’İNDE
YAPILMIŞTIR.

SUNGAR TAYLANER

“DEVRİM
ARABASI
ENGELLENDİ”

Lise yıllarında fotoğraf ve filmle
ilgilenmeye başladı, 27 Mayıs
döneminde Ankara’ya getirildi ve
yerleşip kaldı. Çeşitli gazetelerde
çalıştı, üç arkadaşı ile Ekspres adlı
gazeteyi çıkarttı, birçok belgeselin
yanı sıra, Devrim Arabası’nı ve Hac’cı
ilk kez filme çeken gazeteci oldu,
fotoğrafçılık ve turizm alanında ilk
kitapları hazırladı. Sungar Taylaner ile
eski günlere uzandık…

M

anastır’da evlenerek anavatana göç eden,
bir dönem Atatürk’ün yaverliğini de yapan Miralay Kamil Bey ile Hikmet Hanım’ın
ikinci çocuğu olarak 1927 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve eski Türk kumandanlarından
ismini alan Sungar Taylaner, babasının görevi nedeniyle
ilkokulu Kayseri’de okuduktan sonra yeniden İstanbul’a
döner. Sungar Taylaner lise yıllarında kamerayla ilgilenmeye başlamasının öyküsünü şöyle anlatıyor:
“Taksim Lisesi’nde okuyoruz, Gazanfer Özcan ve Erol
Keskin sınıf arkadaşım, bende fotoğraf, film merakı başladı. Çok ilgi duyuyorum. Beni eğiten ve yönlendiren, Karaköy, Domuz Sokağı’ndaki Ara Cilaciyan oldu. Çok yetenekliydi. Her türlü kamerayı güzel kullandığı gibi onarımını da
yapabilirdi. Ben de onun yanına giderdim hep. Lise yıllarında odamda perde ile böldüğüm bir ‘karanlık oda’ bile
yapmıştım. Çeşitli kimyasal maddeleri gram ölçüsünde
karıştırıp banyo hazırlardık o zaman. Baskı sırasında ellerimizi kullandığımızdan, tırnaklarımız kararırdı.
Ara usta bir gün bana, ‘Sana bir makine vereyim,
okullarda film göster’ dedi. 16 milimetre yabancı eğitim
filmleri, Türkçe seslendirilmiş, okullara gidiyorsun, öğrenciler on kuruşa izliyor. Bu işi uzun zaman yaptım ve çok
para kazandım.
Göstericiliğin yanı sıra film çekimine de gidiyorum fakat asıl, İstanbul’un tarihî binalarına merak salmışım, kart-

293

Gazeteciler Cemiyeti
postal formatında fotoğraflarını
çekiyorum. Bu dönemde Ateş
İzciler adlı bir de haftalık dergi
çıkarttım.”
Mesleğe Giriyor
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Sungar Taylaner’in tarihî binalara olan ilgisi onu Babıâli’ye
götüren yol olur. 1949 yılında,
aile dostu Vedat Refiioğlu vasıtası ile ilk röportajı “Camilerimiz” Tasviri Efkâr Gazetesi’nde
yayınlanır. Artık, kendisini görsel sanatlara odaklayan Sungar
Taylaner’e çevresinden de destek gelmektedir. Taylaner ailesi,
Demokrat Parti’ye yakın isimlerden gazeteci Burhan Belge’nin
apartmanında kiracıdır ve yakın dostluk kurulmuştur. Belge,
Sungar Taylaner’in bu ilgisine
destek amacıyla, onun Almanya’ya gidebilmesine yardımcı
olur. Taylaner, Ankara basını ile
de tanışmasını sağlayan bu olayı şöyle anlatıyor:
“Demokrat Parti döneminde yurt dışına
çıkış yasaktı, sadece özel izin ile olabilirdi. Bu
nedenle Türkiye’de malzeme bulmak imkânsızdı, bu alandaki yeniliklerden hiç haberimiz
de olamıyordu. Para kazanıyordum ama kendimi yenileyemiyordum. Burhan Belge bir gün
bana, ‘Seni Almanya’ya gönderelim, alacağını
al’ dedi ve ben gittim. Hem kamera bakıyorum
hem de iş…
Münih Televizyonu’nda yönetici Hans’dan
bir randevu aldım fakat bir saat geç gidince
kabul etmedi, ertesi gün için yeni bir görüşme
kaptım. Bu sefer vaktinde gittim ve yine aynı
adamla görüştüm, Hans oymuş, maaş da 1500

Mark, işe alınma sinyalleri de geliyor. Bana bir
kamera verdiler ve bahçeden çekimler yaptım,
film banyodan ertesi gün çıkacak, pansiyona
döndüm ihtilal haberini aldım, tarih; 27 Mayıs
1960.
Ve pansiyona üç kişi geldi, ‘Yürü gidiyoruz’
dediler, bileti falan almışlar, beni İstanbul’a,
oradan da Ankara’ya getirdiler. İstanbul’da eşimi arayabildim, o da Ankara’ya babasının yanına geldi.
Gizli Kasa Sorgusu
Meclis binası inşaatı henüz bitmiş, bu dönemde kullanılmaya başlanmıştı, girişindeki
bir bölümde sivil adamlar beni sorguladı. Daha
sonra çoğunun rütbeli olduğunu öğrendiğim

SUNGAR TAYLANER
Altıncı Soruşturma Kurulu. 33
yaşımda benden öğrenmek
istedikleri; ‘Ne kadar para götürdün! Et ve Balık Kurumu’nda kaç genç kıyma oldu, neler
gördün?
Yasak olan yurt dışına
benim çıkışımdan ‘gizli kasa’
hükmüne varmışlar… Demokrat Parti yöneticilerinin, benim
aracılığımla, yurt dışına para
kaçırdığına inanıyorlar! Bir sonuç çıkmayınca, o günlerde ortaya atılan, Et Balık Kurumu’nda kıyma oldu denilen gençleri
sormaya başladılar. Gerçekleri anlatana kadar
çok uğraştım tabii ama bu olaylar olmasa ben
Münih televizyonunda işe başlayacaktım…
1960 yılında sonlara yaklaştık, Selahattin Sonat’ın Yeni Gün Gazetesi’nde olduğunu öğrendim ve Rüzgârlı Sokağa gittim, giriş o giriş.”
Sungar Taylaner’in eşi Ceyda Hanım’ın Ankara’da baba evinde onu beklemesi taşınmayı
kolaylaştırır. Taylaner, Nilüfer Yalçın, Oktay
Ekşi, Mete Akyol, Hıncal Uluç, Güneş Tecelli ile
Yeni Gün Gazetesi’nde çalışmaya başlar. Doğan Kasaroğlu ve Beyhan Cenkçi de Ulus Gazetesi’nin önemli isimleridir.
Sungar Taylaner; Mehmet Sürenkök’ün
kocaman Linof, Hüseyin Ezer’in Leica kameraları arasında, Rolleicord marka kutu kamerası
ile Ankara basınının ele avuca sığmayan gazetecisidir artık.
Anılar, Anılar…
Sungar Taylaner Ankara’daki ilk yıllarından şu anıları aktarıyor:
“Öncü Gazetesi’nde idare amiri bir emekli
albay, hem tasarruftan hem de olmadığından
para vermiyor çalışanlara. Bir gün dikkatimizi

çekti, yıldız falı okuyor, hem de bizim gazeteden. Bir de öğretmen hanım ile evleneceği haberini duyuyoruz.
Örsan Öymen, Mete Akyol falan bir olduk,
‘Bu gün kimleri mutlu ederseniz, siz de mutlu
olursunuz’ benzeri özel fal yazıyoruz, o da bizi
mutlu ediyor. Zaten para sıkıntısı da olan gazete, bir süre sonra kapandı. Doğan Kasaroğlu
çağırdı beni ve dört kişi ortak gazete çıkartmaya karar verdik. Ben, Kasaroğlu, Basri Balcı ve
Muammer Yaşar ile Ekspres adlı gazeteyi çıkartıyoruz. Ankara Gazetesi ama habercilik iyi,
satışımız iyi ve etkin bir gazeteyiz.”
1961 seçimlerinde tek parti iktidara gelemeyince kurulan ülkenin ilk koalisyon hükümetinde çatlamalar vardır ve Adalet Partisi’nin
koalisyonu bozacağı haberi, hem Taylaner’e
hem de Ekspres Gazetesi’ne önce büyük başarı
getirir, öyküsü şöyle:
“Bugünkü Stad Otel yakınlarında İpek
Palas vardı, AP grubunun, koalisyonu bozup
bozmama görüşmesi için orada toplandığını
öğrendik, ben duvarlara tırmandım, görüntü
aldım. Bu tırmanışımı Kasaroğlu’nun omzuna
basarak yaptığımın fotoğrafını da yayınladık.
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Ertesi gün İsmet Paşa’yı Meclis’te bizim gazeteyi okurken gösteren fotoğrafı diğer gazetelerde
çıktı. Önce atlatan gazete
idik sonra da ‘Koalisyonu
bozan gazete’ olarak lanse
edildik. İlan gelirimiz zaten
fazla değildi, biz gazetecilik yapıyorduk, Anadolu’ya
da dağıtıma geçmiştik, Bu
açılımın faturası ağır oldu
ve gazeteyi zararla kapattık.
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Bugünlerde Beyhan
Cenkçi’yi transfer etmeye
çalışıyorduk, o gelseydi
bazı arkadaşlarımızı hayâl dünyasından kopartır ve Ankara’da çok başarılı bir gazete sahibi
olmamızı sağlardı, açılıp saçılmamızı önlerdi
diye hep düşünürüm, çünkü iyi bir gazeteci idi
o.”
Demirel İle Kahvaltı
Simavi kardeşlerin çıkarttığı Yeni Gazete’ye transfer olan Sungar Taylaner, Demirel
ile dostluk kurmasını da şöyle anlatıyor:
“Temsilci Emil Galip Sandalcı, dünyada
tanıdığım ve çalıştığım, en efendi ve nazik insandır. Benden Demirel ile röportaj yapmamı
istedi. Verilen adrese gittim, uzun süre bekledim, daha sonra ayaküstü bir şeyler konuştuk
ayrıldım. Bana askerliğimde ‘Deli albay’ derlerdi, doğru eve gittim, sakinleşeceğim süreden
sonra- o bilirdi- Sandalcı aradı ve her zaman
olduğu gibi ‘rica ederek’, ‘Demirel seni yarın
kahvaltıya bekliyor’, dedi, gittim. Ondan sonra
çok iyi dost olduk. Nazmiye Hanım’ın kullandığı 1953 model Chevrolet marka araba ile çok
köyü birlikte dolaştık daha sonraki yıllarda.”

68 Kuşağı’nın Ağabeyi
Sungar Taylaner’in dostluk kurduğu bir
diğer grup da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır.
Taylaner gençlerle, hem haberleri ile hem de
ağabeylik yaparak sağlam bir yakınlık kurmuştur. Onlarla, evleri gibi kullandıkları Mülkiye
Yurdu’na girebilen, Diyarbakır olaylarında ortamı yumuşatan gazeteci Taylaner, İsveç’ten gelen gazetecilere de aracılık ederek görüşmeyi
sağlar. Taylaner gençlerin yargılama sürecini
de şöyle anlatıyor:
“Çocuklar yakalandı, Etlik Ordu Donatım’da
mahkeme kuruldu, elleri kelepçeli getiriyorlar
bunları, bir gürültü koptu. Hepsi çok babayiğit
çocuklardı, elleri bağlı olduğu halde vurdukları
asker ayağa kalkamıyordu, o gün duruşma ertelendi, idam görüntüleri, ‘foto film’ tarafından
servis edildi, gazeteci giremedi.”
Devrim Arabası
Yıllar sonra sinemaya da konu olan 27 Mayıs yönetiminin emri ile yapılan “Devrim” adlı
ilk Türk otomobilinin ilk görüntülenmesi de
Sungar Taylaner’e nasip olmuş:

SUNGAR TAYLANER
“Hürriyet’te çalışıyorum, bunu duyduk, Eskişehir’e ben gittim. Demir Yolları’nın bir atölyesine girdim, dolaşıyorum, perde ile bölünmüş bir bölüm var araladım, hiç görmediğim bir
otomobil, hatta yapım hâlinde, çektim. Görevliler geldi, beni sorumlunun yanına götürdüler,
daha sonra bakan olan mühendis Orhan Alp
bana ‘Bu gizli bir proje, lütfen yayınlamayın’
dedi, ben de Cemal Gürsel’in elinde büyüdüğümü falan anlatıyorum, bir an önce kurtulmak
için.
Devrim arabasının ilk fotoğrafı Hürriyet’te
yayınlandı. Gösteri sırasında araba uzun gidemedi, benzini bitti, kaldı. Ben, “Devrim arabasına” haksızlık yapıldığını düşünüyorum, engellendiğine inanıyorum.”
Sunay’ın Keklikleri
Sungar Taylaner gazetecilik taktiklerini de
bir olayla anlatıyor:
“Çankaya Köşkü’nün önünde bir nizamiye
kulübesi vardı ve gazeteciler orada beklerdi,
şimdiki gibi yolda değil. Yine bir gün içeriden
çıkacakları bekliyoruz, bir asker, söylenerek temizlik yapıyor yakınımızda, ben yanaştım, ‘Sıkma canını sayılı gün biter’ diyorum, o da bana
dert yanıyor, ‘Ağabey, dün akşam hiç uyumadık, alarm verildi! Sunay’ın keklikleri kaçmış,
onları aradık’ diyor. Bu haber iki üç gün manşet
oldu Hürriyet’te. Başyaver Albay Turgut Özbahadır peşime düştü, benim arabayı da tanıyor,
bulamadı tabi ama daha sonra onunla da iyi
dost olduk…”
Ankara’da o günlerde özel otomobili olan
birkaç gazeteciden birisi olan Sungar Taylaner,
trafik mahkemesinin işlemez hale gelmesini
de şöyle anlatıyor:
“Ankara’da zaten kaç araba var ki, abartmıyorum, trafik polisleri ismen veya şahsen
tanırdı bunları. Yeni bir trafik polisi gelmiş,

tartıştık, beni mahkemeye verdi. Adliye binası
Dışkapı’da, mahkemeye gittim, ana baba günü.
Mübaşire para vererek, ‘Benim dosyayı öne
alıver’ dedim. Gitti, dosyaları karıştırıyor, Hâkim de kürsüde, gördü ve ‘Sen ne yapıyorsun?’
dedi, o da ’Gazeteci işi varmış da öne alıyorum’
deyince hâkim çılgına döndü. Belki otuz dosyayı tuttuğu gibi havaya fırlattı, bütün evraklar
ortalığa saçıldı, mahkeme o gün tatil edildi.”
Sungar Taylaner’in ilginç anılarından birisi
de başbakanı gece yatağından kaldırmaya kadar uzanan bir kaçamak!
“Bir kaçamak yapacağız arkadaşlarla, akşamüzeri basın sitesindeki evimize geldim,
eşim gazeteci dostlarımızın eşleri ile sohbette.
Ben hava atıyorum, ‘Çok yorgunum, gazeteden
ararlarsa uyuyor de’ falan diyorum. Konuştuğumuz gibi nöbetçi arkadaş aradı, ben söylene
söylene evden çıktım. O gece nöbetçi olan iki
arkadaşımın da eşi varmış bizde. Onlar da eşlerini arayarak ‘Sungar’ı çağırdılar önemli bir şey
var’ demişler, birisi de Başbakan Suat Hayri Ürgüplü hastalandı diye bir laf atmış ortaya, al
sana kaçamak… İşin daha komiği, beni evden
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çağıran arkadaş gitmiş Ürgüplü’nün evine ve
‘Başbakan hasta diyorlar bir göreyim’ diye tutturmuş güvenlik görevlilerine…”
Turizm’de İlk Kitabı
Sungar Taylaner Türkiye’de ilk çıkan yayınlar da şöyle anlatıyor:
“Meslekteki ilk dönemimde “Fotoğraf Kitabı” yaptım, 500 sayfa. Kendi bilgilerimle birlikte Larousse’dan da yararlandım. Bu çalışma
daha sonra dergi olarak da çıktı.
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1979 yılında TRT’ye Genel Müdür olan
Doğan Kasaroğlu’nun danışmanlığına gelir ve
onunla da ayrılır. Bir süre Kıbrıs’ta yaşar ve yeniden basına döner. Güneş Gazetesi’nin kurulması ile önemli bir personel hareketi yaşanan
basında Taylaner, Hürriyet Gazetesi Ankara
Bürosu İdare Müdürü olur. Bu görevde iken
yaşadığı Cinnah Caddesi’ndeki bina konusu da
şöyle:
“Erol Bey beni buldurdu bir gece, Cinnah

Yıllar sonra, Ankara’da Turizm Bakanlığı
yeni kurulmuştu ve basılı yayınları yoktu. Bugün görseniz komik gelebilir ama o zamanın
şartlarına göre çok güzel ilk iki çalışma. Bakan
Ali İhsan Göğüş, böyle bir eksiklikten Kasaroğlu’na söz etmiş o da bana iletti. Görüştüm
ve bakanlığın ilk kitapları; ‘Türkiye’de Tatil’ ve
‘İşte Ankara’ adı altında, bol siyah beyaz fotoğraflı Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca
olarak basıldı.”

Caddesi’nde bir gece kulübünde dostları ile

Gediz depreminde çekilen görüntülerden
dolay İngiliz Wees News Ajansı, Hürriyet Haber Ajansı’na abone olmuştur. 1970’li yılların
başında, Sungar Taylaner hem film hem de fotoğraf çekmektedir.

dım. Baktı ben Erol Bey’le görüşüp anlatıyorum

İlk kez çekilen, 20 dakikalık hac görüntülerini de Günaydın Gazetesi aracılığı ile sinemalarda gösterilmesini sağlar. Film o kadar beğenilmiştir ki, iş yapmayan bir Yeşilçam filminin
de sonuna eklenerek gişe yapması sağlanmıştır.
Gazete ile arası bozulan, basından kopan,
reklamcılık ve çekim işleri yapar Sungar Taylaner... Türkan Şoray’ın sinema öncesinde ilk
reklam filmini o çeker, Tercüman Gazetesi için
“Atatürk’ün Evleri” ve Töbank için de “Gazi Osman Paşa” ile “Camın Öyküsü” belgesellerini
hazırlar.

oturuyor, bana ‘Şu karşıdaki binayı beğendim,
büroyu buraya taşıyalım, araştır’ dedi. Ertesi
gün gittim, binada bir avukat bürosu var, görüşmek istedim, kabul etti, anlattım; ‘Hürriyet
Gazetesi’nin bürosunu bu binaya getirmeyi
düşünüyoruz, kirası nedir, kiminle görüşelim?”
Avukat bey dalga geçiyorum zannetti her
halde, ‘Ara şu telefondan patronunu’ dedi, arayani konu gerçek, ‘Tamam, kapat telefonu’
dedi, ben de ‘Sizi biraz sonra arayacağım’ diyerek telefonu kapattım. Avukat bey, ‘Kardeşim
bina zaten onun’ dedi… Biz de bir süre sonra
Hürriyet Gazetesi Bürosu’nu Cinnah Caddesi’ndeki binasına taşıdık.”
Daha sonra bir süre Sabah Gazetesi’nde
çalışan Sungar Taylaner, ANAP Genel Merkezi basın işlerini de Özal’ın Cumhurbaşkanlığına
kadar yürütmüş ve gazetecilik yaşantısını anılara gömerek Marmaris’e yerleşmiş.
Ceyda Hanım’la evli olan Sungar Taylaner’in; Cemal, Şeyda ve Kaan isminde üç çocuğu ve Didem, Sungar, Aleyna ve Arya isimli de
dört torunu var.

SÜMER DEMİR

BU SÖYLEŞİ, 9 EKİM 2018 GÜNÜ
ARAMIZDAN AYRILAN SÜMER DEMİR
İLE 2012 YILINDA GAZETECİLER
CEMİYETİ LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.

SÜMER DEMİR

“GAZETECİ
OLACAKSAN,
PATRON YANLISI
OLAMAYACAKSIN”

Gazetede haber olmak isterken,
gazeteci oldu, yelkenciydi, kaptan
okuluna gidemeyince Türk Dili eğitimi
aldı, ilk görüşte âşık olduğu Ülkü
Hanım’la evlenmek için Bozkır’ın
ortasındaki Ankara’ya yerleşti ama
oğluna Fırtına ismini verdi, gazetecilik
yaşamında cazip teklifler aldı fakat
sendikadan hiç kopmadı. Başkentin
“Kaptan” lakaplı usta spor yazarı
Sümer Demir ile anılarını tazeledik.

K

urtuluş Savaşı’nda birlikte görev yapan iki
subayın yolları yıllar sonra Konya’da yeniden kesişir. Bu ortamda çocukları, resim öğretmenliği
yapan Hikmet Bey ile ortaokulu o yıl bitiren Melahat Hanım 1929 yılında evlenirler. Hikmet Bey daha sonra devlet memuriyetine geçer ve Anadolu’yu dolaşmaya
başlarlar, üçüncü çocukları Sümer Demir de 1934 yılında,
atandıkları Kilis’e giderken, trende dünyaya gelir. Çift, beş
yıl sonra Tapu Müdürlüğü için geldikleri Ankara’da boşanarak yollarını ayırır. Ağabeyi ve ablası babasında kalan
Sümer Demir, beş yaşında annesi ile İstanbul Kadıköy-Şifa’da yaşamaya başlar.
Sümer Demir, Moda Bahariye İlkokulu’ndan sonra
Yel Değirmeni Ortaokulu’nu bitirir. Eğitimini Haydarpaşa
Lisesi’nde sürdürürken, deniz sporları ile de ilgilenmektedir, bir yelken yarışında üçüncü olur. Gazetelerin spor
sayfalarındaki haberlerde de dereceye giren ilk üç isim
yayınlanmaktadır. Demir, adının yayınlanması isteği ile
kulübün yönetim odasına gider ve duvarda asılı listedeki
gazete telefonlarını aramaya başlar. Ulaştığı gazetelerde
zaman veya eleman eksikliğinden söz edilmektedir, sadece Tan Gazetesi’!ndeki yetkili “Gel kendin yaz” der.
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Gazeteciliğe başlama öyküsünü Sümer
Demir şöyle anlatıyor:
“Eski milli kaleci ve futbol hakemi de olan
beden eğitimi öğretmenimiz Muzaffer Ateş
aynı zamanda Tan Gazetesi’nin spor bölümünü yönetiyor. Tan Gazetesi’nden de böyle bir
çağrı alınca, ıslak mayomun üzerine pantolon
giyerek Kadıköy’e gittim, Eminönü’ne geçtim
ve Cağaloğlu’daki Tan Gazetesi’ne geldim.
Bana kâğıt kalem verdiler ve ben yazmaya
başladım. Yetkilinin, ‘Bak burası olmamış, şunu
şöyle yaz’ gibi birçok uyarısı sonunda haberi
yazdım, ertesi gün adım gazetede çıktı. Lise
devam ediyor, hedefim kaptan okuluna gitmek… Ben, her hafta yapılan yelken yarışlarını
yazmaya başladım. Bir yarışta yedinci oldum,
ilk yediyi yazdım tabi ki… Bu arada yüzme yarışları oluyor, onları da yazıyordum. Bir süre
sonra bana maç bileti verdiler. Beden terbiyesi
maçları izleyecek gazetecilere özel bilet verirdi o zaman, ben şeref stadında, amatör küme
maçlarına da gidiyordum. 1956 yılında kaptan
okulu sınavında başarısız olunca, edebiyat fa-

kültesine girdim ve kendimi gazeteciliğe verdim. Sayfa sekreteri, BBC’den o yıl gelen Hasan Tuncer idi, ondan çok şey öğrendim. Daha
sonra Milliyet’e gitti ve gazetenin spor sayfasındaki o muhteşem atılımı gerçekleştirmişti.”
Parasız Olmuyor
Bir gün cebinde beş kuruşu vardır Sümer
Demir’in fakat paso bileti altı kuruştur. Bir
kuruşu bulabilmek için Tophane Sanat Enstitüsü’ndeki ağabeyine kadar yürümek zorunda
kalmıştır. Sümer Demir hiç bir ücret almasa da
mesleğe gönül vermiştir ama parasızlık da canına tak etmiştir. Kadıköy Kordon Otel’de kalan Polonya Milli Takımı ile yaptığı röportaj ona
transfer kapısını açar. Havadis Gazetesi’nden
Necati Bilgiç’in çağırısı ile değişen yaşamını
şöyle anlatıyor Sümer Demir:
“Yıl 1956 daha iki aylık muhabirim, Necati
Bilgiç telefonda ‘Gelir misin?’ dedi, kabul ettim.
Bana masa verdiler, çok uyumlu bir çalışma ortamı var, Necati Bilgiç ile Fenerbahçe muhabirliği yapıyoruz ama parayı soramıyorum. Bir ay
geçmiş demek ki, spor servisi müdürü Halil Talayer ‘Muhasebeye git’ dedi, yüz lira verdiler…

SÜMER DEMİR
Meslekte kazandığım ilk para idi, elimi yaktı o
kâğıt para. Doğan Koloğlu, Doğan Şener, Fatin
Erdil, Ferruh Talayer var kadroda, daha sonra
Kenan Şengül geldi. Kadroda bir boşluk oldu,
ben, ‘İslam Çupi’yi alalım’ dedim, ‘Git konuş’
dediler. Çok usta bir yazardı, Türkiye Spor’dan
ayrılmıştı. Evinden, halde çalıştığını öğrendim,
oraya gittim, kabzımalların yanında kâtiplik
yapıyordu. Limon kasalarının üzerine oturduk,
çok kırılmış, ‘Ben o işi bıraktım, dönmem’ diyor.
İkna ettim, bizde başladı, kısa bir süre sonra da
Akşam Gazetesi’ne giden Doğan Koloğlu onu
da götürdü.
1957 yılında Rıdvan Yelekçi Dünya Gazetesi Spor Şefi idi, maaşımdan yirmi beş lira fazla teklif etti, oraya geçtim.”

Uzan’larla Çalışma
Sümer Demir 1959 yılında tekrar Havadis’e döner ve 1964 yılında bir türlü bitiremediği edebiyatı fakültesindeki eğitimini tamamlamak hem de askerliğini yapmak üzere gazeteden ayrılır. Askerliğini, birer yıl olmak üzere,
Siirt ve Adapazarı’nda yedek subay öğretmen
olarak yapar. Askerlik dönüşü, Uzan ailesine
geçen Yeni İstanbul gazetesinde çalışmaya
başlar. Ali Sami Yen Stadı geçirdiği yangından
dolayı uzun zamandan beri kapalıdır. Beden
Terbiyesi Bölge Müdürü, yelkenci Selahattin
Cihanoğlu, eski dostuna atlatma bir haber verir. Stad yakında açılacaktır ve maçlar burada
oynanacaktır. Sümer Demir ‘Manşet olur’ dediği haberi yazar ve evine gider. Sabah vapurda
aldığı gazetede tek satır bile yoktur. Gazeteye
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geldiğinde de ‘Kemal Bey seni istiyor’ sözleriyle karşılaşır, Sümer Demir anlatıyor:
“Odadan içeri girdim, Kemal Uzan bana,
‘Kovuldun’ dedi, ‘Ne oldu?’ dedim, ‘Bilmiyor musun, o stadla ilgili bir şey yazılmayacak’ dedi.
Sonradan öğrendim ki, stadın müteahhidi Uzan
imiş, devletle mali sorunları varmış, baltayı
taşa vurmuşuz, ayrıldık tabi.”
Yaşantısı Değişiyor
Sümer Demir 1967 yılında, gelen teklif ile
yeniden Havadis Gazetesi’nde çalışmaya başlar. Yaşamında önemli değişikliklerin olacağı
bu dönemi de Demir şöyle anlatıyor:
“Havadis Gazetesi’ndeyim, 1968 yılında
Moda’dan bir grup yelkenci, Çınarcığa gittik,
Doktor Ülkü Hanım’la tanıştım. Orada evlilik
kararı aldık, ama benim Ankara’ya gelmemi istiyordu, düşünün Ankara’da bir yelkenci! Ama
ben de kararlıyım, Başkent’te iş aramaya başladım. Ulus Gazetesi’nde Cemal Saltık’la konuş-

tum, ‘Kadro dolu’ dedi. Kadri Kayabal’ın Türk
Haberler Ajansı bazı gazeteleri de ortak alarak
atılıma geçmişti, Ankara bürolarına eleman
arıyorlarmış, hemen işe başladım ve bir ay içinde evlendik. Yelkencilikte imkânsızlıklar nedeniyle donanımım kaliteli olmadığı için, fırtınalı
bir havada birinci olursam oğlumun adını ‘Fırtına’ koyacağım diye bir sözüm vardı, o da oldu.
Fırtına Cem Demir-Fırtına’yı kullanmıyor- şimdi
gazetecilik yapıyor.”
1971 yılında Rıdvan Yelekçi’den aldığı
teklif ile Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda
çalışmaya başlayan Sümer Demir, on yedi yıl
sonra bu gazeteden emekli olur. Burhan Felek Basın Şeref Belgesi sahibi de olan Sümer
Demir, 1977 yılında Basın Şeref Kartı alır. Bir
grup arkadaşı ile girdiği Spor Yazarları Derneği
Ankara Şubesi yönetiminde, spor karşılaşmalarına girişte kullanılan kartların, TSYD tarafından verilmesini sağlarlar. Ayrıca, o dönemde yaygın olan, devlet memuru veya başka

SÜMER DEMİR
işlerde çalışanların spor yazarlığı yapmalarını
önleyerek, bu görevin gazetecilere bırakılması
yolunda önemli adımlar atarlar.
Gazetecilik döneminde sendika nedeniyle
patronlarından baskı gördüğünü söyleyen Demir, “Çok baskı gördüm, güzel şeyler önerildi,
ben az para aldım fakat sendikadan istifa etmedim, gazeteci olacaksan, patron yanlısı olamayacaksın diye düşünüyorum” diyor.
Anılardan Bir Demet
Meslektaşlarının, Beden Terbiyesi Genel Müdür Özel Kalem Müdürü Can Sayar’ın,
‘Çöp sepetindeki eski karbon kâğıtlarını ışığa
tutarak haber çıkarttığını’ söylediği Sümer
Demir, meslek yaşamından ilginç öyküler den
oluşan bir demet sunuyor okurlarımıza:
“Bir dönemde Hürriyet’ten kovulma durumuna geldim, Nezih Demirkent ile anlaşamıyoruz… Yıl 1975 yanılmıyorsam, Ecevit, hükümeti
bozmuş fakat hükümeti kurma görevi yine ona
verilmişti. Gazete benden yeni spor bakanı ile
ilk söyleşiyi yapmamı istedi ama hükümet listesini nereden bulacağım? Bir siyasi, Hürriyet
Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Sezai Bayar’ı
ziyarete gelmiş konuşuyoruz. Adam, yeni kabinede Spordan Sorumlu Bakan Yüksel Çakmur’un koltuğunu koruyacağını savunuyor,
gerekçesi de şu; İzmir mitingindeki izdiham
sırasında Çakmur, Rahşan Ecevit’i ezilmekten
kurtarmış, kucaklayıp otobüse bindirmiş. Bana
da olası geldi, hazır böyle bir haber isteniliyor,
gerekçesi de var, bunu yazdım. İstanbul’da hazırlanan sayfalar, ling hattından elektronik ortamda matbaalara geçilirdi. Akşamüzeri gelen
sayfayı gördüm, ben manşetim. Sabah gazetede tek satır bile yok…
O gün de kabine açıklanıyor, bana
söylendiğine göre, Demirkent, ‘Kabine açıklandığında Çakmur yoksa hemen kovun’ demiş.
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Öğle saatlerinde yapılan açıklamada, Yüksel
Çakmur koltuğunu korudu, ben kovulmadım
üstelik Nezih Bey köşe yazısında, ‘Sümer Demir doğruyu yazdı ama biz inanmadık’ diyerek
benden özür diledi.”
Turgut Özal Kabinesi’nde Dışişleri Bakanı olan Mesut Yılmaz aynı zamanda da Rizespor’un da başkanıdır. Kelimeleri tek tek ve
aralarında da durarak konuşması ile bilinen Yılmaz ile Demir’in öyküsü de şöyle:
“Karadeniz Bölge sayfamız için böyle bir
röportaj ısrarla isteniliyor benden. ŞekersporRizespor maçına gittim, Mesut Yılmaz da geldi.
Ben ne soruyorsam o ya susuyor veya ‘Hıı, hı,
hıı’ gibi cevaplar veriyor, ağzından kelime çıkmıyor, çıkan da pek anlaşılmıyor. Ben, sorularıma kendimce cevap vererek yazıyı gönderdim,
yayınlandı.

Gazeteciler Cemiyeti
Mesut Yılmaz, patronum Erol Simavi’yi aramış, o Nezih Demirkent’i, o Rıdvan Yelekçi’yi,
o Ankara Temsilcisi Mehmet Ali Kışlalı’yı o da
beni çağırdı. Ben de anlattım, kovulma rüzgârı
esti ama sonuca ulaşılamadı.”
Sümer Demir’in Clay haberi için makam
odasında kapalı kalması da şöyle:
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“Muhammet Ali Clay’in Türkiye’ye geleceği ve bir maç yapacağı haberi dolaşıyor ortalarda ama detay yok. Beden Terbiyesi Genel Müdürü Orhan Bilgin’in sekreter odasındayım, bir
ara makamından çıktı, herkes onunla ilgilenirken ben kimseye görünmeden içeriye girdim
ve arkadaki dinlenme odasına saklandım. Daha
sonra birileri makama geldi ve görüşme başladı, ben her şeyi duydum. Onlar çıktı, ben biraz
sonra çıkayım derken kapı üzerime kilitlenmiş.
Sabaha kadar orada kalmam önemli değil de,
bunu eşim Ülkü Hanım’a zor anlattım.”
Kardeşçe Rekabet
Sümer Demir, mahkûm olmaktan son anda
kurtuluşunu da şöyle anlatıyor:
“Meslek büyüğümüz Ali Abalı aynı
zamanda Masa Tenisi Federasyonu Başkanı. O
yıl yapılacak Olimpiyatlara gidebilmek için bakandan rica ettiğini öğrendim ve yazdım, mahkemeye verildim. Gazetenin iki avukatı ilgileniyor ama dava düşmedi. Yargıç beni çağırdı,
‘Durumun ciddi, hakaret var mahkûm olacaksın, kanıtla’ diyor. Bakan da avukat kökenli Ali
Şevki Erek, ona soralım dedim, yazılı cevap geldi, ne evet diyor, ne hayır. Yargıç kararı açıklayacağını söylüyor… Bana haberi verene gittim,
durumun ciddiyetini anlattım, o da üzüldü ve
olayı duyduğu kişinin adını söyledi, ben de onu

mahkeme kararı ile tanık olarak çağırttım. Gelen bir müfettişti ve ‘Ben de odadaydım, bakan
beyden rica etti’ dedi, dava düştü. Bir yıl kadar sonra büyük bir trafik kazası geçirdim ve
aylarca koma halinde yattım, gözümü açtığım
günlerde Ali ağabey yanımdaydı.”
TCDD’nin düzenlediği Güreş Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu ile bir
söyleşi yapmak için salonun çıkışında saatlerce bekler Sümer Demir. Birkaç ay sonra gidilecek Melbourne Olimpiyatları için hazırladığı
soruları yöneltir ve sıra vedalaşmaya gelince
elini uzatır, işte öyküsü:
“Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu ilk tanıdıklarına hep bu şakayı yaparmış, elimi bir sıktı,
’Ben anneciğim’ diye bağırıyorum, elimdeki kâğıt kalem bir tarafa savruldu, o gülüyor.

ŞAHAP ALP

BU SÖYLEŞİ; 2018 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

ŞAHAP ALP

:”YÖNETİCİLİĞİMDE
ÖNCE
ÇALIŞANLARIN
SORUNLARINI ELE
ALDIM”

Kars’ta doğdu, ilkokulda Ankara’ya
geldi, ailesenin tüm engellemelerine
rağmen futboldan kopmadı,
üniversiteye başladığı yıl memur
olarak girdiği TRT’den Haber Dairesi
Başkanı olarak ayrıldı, TBMM Basın
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nı
altı yıl yapan Şahap Alp ile geçmişe
uzanıyoruz.

K

ars merkeze bağlı Gelirli köyünden Hamit Dede’nin oğlu Keleş, Ardahan Haçuvan köyünden
İzzet Paşa’nın kızı Mahnur ile evlenir. Çiftin on
üçüncü çocuğu TRT Haber Dairesi ve TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlarından Şahap Alp de
1942 yılında Kars’ta dünyaya gelir. İlkokul üçüncü sınıfa
kadar burada eğitim gören, daha sonra Ankara’ya gelen
Şahap Alp bu dönemi şöyle anlatıyor:
“Önce Keleş’in ‘güzel’ anlamına geldiğini belirtelim.
Melahat ablamın eşi astsubaydı, daha iyi eğitim alabilmem için beni de yanlarına aldılar, Ankara’ya geldim. Hacettepe semtinde, Karacabey Camisi’nin yanında bir evde
oturuyorduk. Hamamönü’ndeki Dumlupınar ilkokulu’na
kaydoldum, daha sonra da Kurtuluş Ortaokulu’na devam
ettim. Yıllar sonra adını politikada da duyuran spor adamı
‘uçan teğmen’ lakaplı Yücel Seçkiner de okulumuzda beden eğitimi öğretmeni.
Bu dönemde tutkum futbol, sağ açık ve sağ bek oynuyorum, okul takımında da varım, Gençlerbirliği’nin alt
yapısından A Takımına geçtim. Lise birinci sınıfta Yıldırım
Beyazıt Lisesi Müdürü Zekeriya Bey benim de arasında
olduğum beş öğrenciyi okuluna transfer etti! Okul devam ediyor ama futbol daha önde… Ben bu durumdan çok
memnunum ama ablam pek değil ki, en büyük ağabeyime,
‘Bu çocuk okumayacak’ demeye başlamış. Lise ikinci sınıfın tatili için Kars’a gittik, ağabeyim bu durumu babama
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açmış o da tatil sonunda beni Ankara’ya göndermedi. Lise son sınıfı Kars Alparslan lisesinde okudum ama futboldan kopmadım tabi, bu
dönemde okul takımının yanı sıra Karsspor’da
da oynadım.
O zamanlarda Üniversitelerin sınavları
ayrı ayrı olurdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni kazanmıştım ama gitmedim. Ben
Ankara’yı istiyorum, burada futbol hayatımın
süreceğini anlayan babam, ‘Git ama bana güvenme’ dedi, ben yine de geldim, İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisine kaydoldum.”
TRT’ye Giriş
Şahap Alp, üniversite eğitimini çalışarak
yapmak zorundadır, teyzesinin oğlu, o dönemde CHP Milletvekili olan Turgut Göle’ye durumu anlatır. Alp, kuruluş aşamasındaki TRT de
işe başlamasını şöyle anlatıyor.
“TRT yeni kuruluyor, sürekli çeşitli birimler oluşuyor ve buralara da eleman alınıyor.
Merhum Turgut Göle beni Genel Müdür Adnan
Öztrak’a göndermişti, o zaman memurluk için

sınav falan yok, 22 Mayıs 1965 günü, TRT
Basılı Yayınlar Müdürlüğünde memur olarak
göreve başladım.
Bir süre sonra Dış Yayınlar Müdürlüğüne
yine memur olarak geçtim, kurum içinde açılan
sınavla muhabir oldum, daha sonra isteğimle
denetçi kadrosuna alındım, Dış Yayınlarda Daire Başkan Yardımcılığına ve başkan vekilliğine
kadar yükseldim.
İhsan Öztamer’in TRT Haber Dairesi Başkanlığında yardımcısı oldum, 1991 yılındaki
genel seçimler sonrasında da Haber Dairesi
Başkanlığına atandım.”
Tehdit Ediliyor
Yayıncılıkta TRT tekeli kırılmış, özel kuruluşlar antene çıkmış ve sıkı bir rekabet başlamıştır, var olma mücadelesi içinde çeşitli olaylar yaşayan Şahap Alp bu dönemi şöyle anlatıyor:
“Ben geldiğim her yönetim kadrosunda
önce personelin durumunu iyileştirmeye ça-
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lıştım, burada da böyle oldu, Haber Dairesi
Başkanı olduğum zaman önce çalışma arkadaşlarımın sorunlarını çözümüyle ilgilendim.
Haber Dairesi katındaki lavabo ve tuvaletlerin onarımı ile başladık sonra gecesi gündüzü belli olmayan bu arkadaşlarımın dört olan
yıllık ikramiyelerini altıya çıkartılmasını ve ek
göstergelerinin yükselmesini sağladık. Dış
görevler için iş avansı uygulamasını getirdik.
Kurumdaki şoför arkadaşların, şartları ağır olduğu için Haber Dairesi’ne gelmek
istemediklerini öğrenmiştim, onu da çözünce tüm personelin huzur içinde çalıştığı bir
ortam kurmuş olduk. Haber peşinde koşan
arkadaşlarımın kurduğu öyle bir ortam ki;
Bakan İsmet Sezgin, Başbakan Süleyman
Demirel’in kulağına eğilip, Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın ölüm haberini veriyor. Uzaktan çekilmiş bir görüntü ama yakınlaştırınca,
dudak okuması ile ne söylediği çok net anlaşılıyor. Bunu muhabir fark etmemiş, kameraman
bulup getirdi yani herkes canla başla çalışıyordu, yayınladık tabi…
Haber Dairesi’nin önemli isimlerinden Ertürk Yöndem, benden önceki yönetim sırasında televizyon dairesine gitmişti, onu tekrar
yuvasına, haberin içine çektik.
Unutulmaz Anılar
Erzincan’da yine deprem olmuştu, ortaokuldan sınıf arkadaşım THK Başkanı Atilla
Taçoy’dan sadece biz uçak alabildik, habere
tek TRT ulaşabilmişti, olması gereken de buydu. Reklam gelirleri TRT’den kat kat yüksek
olan özel kuruluşlar kendi imkânları ile gidebilirdi, devletin bu imkânı da devlet kurumunun
olmalıydı.
Yine bu dönemde, Trabzon’da bir milli
maç vardı, Star Televizyonu yayını almak için
baskı kuruyor, ben de İçişleri Bakanı merhum

İsmet Sezgini devreye soktum ve Milli maçı
TRT’nin yayınlaması gerektiğine ikna ettim, o
da işi çözdü. Bu yayından sonra çok tehdit telefonu aldım ama milli maçı devlet televizyonu yayınlamış oldu. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel ile ABD Başkanı George Bush’un Beyaz Saray’daki görüşmesinin naklen yayınını
da büyük güçlüklerle kiralayabildiğimiz uydu
aracılığı ile gerçekleştirdik.
Bir dönemde liderlerin kutlama mesajlarını
yayınlamama kararı almıştık. Zaten yoğun olan
gündem ve süre sıkıntısından dolayı, özellikle
illerin kurtuluş günleri için liderlerin kutlama
mesajlarını yayınlamıyorduk. Bir gün, Malatya
ile ilgili mesajını yayınlamadığımız Cumhurbaşkanı Turgut Özal beni telefonla aradı, durumu
anlattım, bana hak verdi ve teşekkür etmişti.
Bir gün arkadaşımız Nurzen Amuran,
program konuğu merhum Uğur Mumcu ile odama geldi, bir süre sohbet etmiştik. Kuşkularımı
söyleyip koruma almasını önerdiğimde, ‘Bana
bir şey olmaz’ demişti. Bir hafta sonra o za-
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manki iletişim harikası! ‘çağrı cihazı’ ile Haber
Müdürümüz Nevzat Tuğ’dan acı haber geldi,
ne yazık ki, onun o muhteşem cenaze törenini
yayınladık.”
Görevden Alınıyor
Devlet Memurunun her zaman karşılaştığı sıkıntılı durum Şahap Alp’in de başına gelir,
iktidar değişikliği ile başlayan kadrolaşma sürecinde görevinden alınır. Alp bu dönemi şöyle
anlatıyor:
“Tansu Çiller Başbakan oldu, bürokraside
ilk beni görevden aldı… Daha sonra da Genel
Müdür Tayfun Akgüner ile ‘karanlık günlerimiz’
başladı. Bir seferinde sekiz saat özel kalemde bekletti ve benimle görüşmedi, makam
odasının arka kapısından giderken,‘İstanbul’a
gidiyorum oraya gelsin’ diye not bırakmış, gitmedim tabi. Türk Cumhuriyetleri’ne üç aylık
aştırma-inceleme görevi çıkartınca da rapor
aldım… Akgüner’in, mahkeme kararlarını uygulamamak, görevden alınma yazısını gece eve

yollamak gibi bir çalışma anlayışı vardı… Bu
yaptıkları karşılığında dört defa dava kazandım, en fazlası altı bin lira olan toplam on bin
liraya yakın tazminat aldım. İnceleme Araştıra
Kurulu’na atadım, görevi devrettim, ayrılırken,
bütün personel beni yolcu etti, çiçekler attılar,
kapı önündeki araç trafiği tıkanmıştı.
Bu ortamda daha fazla kalamayacağımı
anlayınca emekliliğimi istedim, arkadaşım Cavit
Çağlar’ın kurduğu Nergis TV’ ye Ankara Temsilcisi oldum. Genel Müdürlüğe atanan arkadaşım
Yücel Yener’in isteği ile emekliliğimi iptal ederek yeniden kuruma döndüm,TRT Genel Müdür
Başdanışmanı oldum. O günlerde, Başkanlığa
seçilen Yıldırm Akbulut’u kutlamaya gittiğimde
teklif aldım ve TBMM Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı oldum, altı yıl süren bu görevimde,
başkanlığa seçilen Ömer İzgi ve Bülent Arınç
ile çalıştım. Daha sonra da emekliye ayrıldım,
şimdi günlerim, eski dostlarımla, Gazeteciler
Cemiyeti ve torunum Alp arasında geçiyor.

TANSU POLATKAN

BU SÖYLEŞİ; 2015 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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” MAÇ
ANLATMAK
İLE FUTBOL
ANLATMAK ÇOK
FARKLI ŞEYLER”

Futbol maçında kalecileri izledi,
mahallede herkes topa vurmaya
çalışırken o tutmak isteği ile kaleye
geçti. Sürekli dinlediği radyoda
spikerleri tekrar etti, güzel konuşmayı
öğrendi, kelime dağarcığını geliştirdi.
İki tutkusunu birleştirip TRT’nin ilk
spor spikerlerinden oldu. Her dalda
spor müsabakalarını anlatan Tansu
Polatkan ile anılarını tazeliyoruz.

S

ubay Ziya Polatkan Nezihe Hanım ile evlenmiş
görev nedeniyle Anadolu’yu dolaşmaktadırlar.
İkinci çocukları Tansu Polatkan 1947 yılında İstanbul’da doğar. Çok kısa süren Salihli döneminden sonra Tansu Polatkan’ın çocukluk anıları İzmir Şirinyer’e kadar uzanır, burada futbolu tanır ve ilgi duymaya
başlar. Ardından geldiği Afyonkarahisar’da da mikrofonla
tanışır. Ankara ise onu yeşil sahalara ve ardından da beyazcama getirecek ortamı sunar. TRT’nin ilk spor spikerlerinden, kaleci Tansu Polatkan, futbola başlayışını şöyle
anlattı:
“İzmir-Şirinyer’de futbola ilgi duymaya başladım.
Hafta sonlarında ağabeylerimiz, çeşitli renklerdeki formalar ile futbol oynardı, çok etkilenirdim ve onları izlerdim. İlkokula burada, Tuğsavul İlkokulu’nda başladım ve
ikici sınıfa kadar okudum, Afyonkarahisar’a gittik, burada
hayatımı yönlendirecek bir olay yaşadım. Babam, İstanbul
Türkçesi ile konuşurdu, bundan etkilendiğimi sanıyorum,
bende konuşmama dikkat ederdim, sesim de güzelmiş bu
nedenle de okulda şiir veya metin okunacağı zaman beni
çağırırlardı. Bir 23 Nisan günü, Afyon Belediye hoparlöründen şiir okudum ve tüm şehir beni dinledi…
Her çocuk gibi ben de mahallede futbol oynardım
ama kendimi hep kaleci gibi hissettiğimden, çoğunluktan
ilgi görmeyen kaleye geçerdim. Ortaokul üçüncü sınıfta
Ankara’ya geldik yıl 1961.
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Kurtuluş Lisesi’ndeyim, okulun bahçesi
futbola elverişli, her fırsatta top oynuyoruz.
Ama ben iki ağaç arası bunduğumda hemen
kalecilik yapıyorum.”
Lisanslı Futbolcu
Tansu Polatkan, bu dönemde Ankara’daki
futbol maçlarına gitmekte fakat daha çok kalecileri izlemektedir. Bu izlemeleri ile içindeki
hevesin birleşimi sonucu, okul bahçesinde, iki
ağaç arasında bile olsa kaleciliği dikkat çekmektedir. Lise öğrencilerinden Yıldırım Eraslan, Sincan Spor’da futbolcudur ve Tansu’nun
bu hevesini sahaya taşımasına yardımcı olur.
Polatkan’ın lisanslı sporcu olmasının öyküsü
de şöyle:
“Okul bahçesinde ben duruyorum, arkadaşlarım bana şut atıyor ve çoğunu kurtarıyorum. Yıldırım arkadaşım bir gün bana ’Ankaragücü Genç Takımı kalecisinin yaşı doldu, adam

arıyorlar, seni götüreyim’ dedi, gittik. Antrenmana çıktık ve ben ilk defa nizami bir kaledeyim, saygıyla andığım hoca Hasan Yedek
bana şut atıyor ve sen hangi takımdasın diyor
‘Hiçbir takımda değilim’ diyorum, yine soruyor
ve’ Bak sana lisans çıkartacağız, başka takım
varsa ceza alırsın’ dedi, ben de olmadığını söyledim, çalışma bitti.
On Üç Maç Gol Yemedi
Hiçbir çalışmam, ön hazırlığım olmadığı halde, Hasan Hoca kaleciliğimi beğendi ve
beni takıma aldı. Ankaragücü Genç Takımı’nda
lisansım çıktı ve üç buçuk sezon oynadım. Burada üst üste on üç maç gol yememe rekorum
oldu.
Bu dönemde Ankaragücü’nün de hocası
olan Rauf Başer, Yıldırım Beyazıt Lisesi futbol
takımıyla da ilgileniyordu, beni de transfer etti
ve Yıldırım Beyazıt Lisesi’ne geçtim. Yavuz,
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Levent, Osman Arpacıoğlu’nun falan olduğu
1965-67 arası hem Ankara hem de Türkiye
Şampiyon olan okul takımına girdim.”
Lisenin bitişi ile Tansu Polatkan’ın da yaşı
genç takım için dolar, geleceği için henüz bir
karar vermemiştir ve gelen bir teklif onu futbol
sahasına götürür. Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde
sınıf arkadaşı PTT’den Tahsin Ünal’ın getirdiği
teklif ile profesyonel futbolculuğa ilk adımını
atışını da şöyle anlatıyor Tansu Polatkan:
“Genç takım çalışmalarından sonra aynı sahada PTT’nin çalışması olurdu. Yöneticiler burada beni görmüşler ve sınıf arkadaşım Tahsin
Ünal aracılığı ile haber geldi. Görüştük ve ben
15 bin liraya PTT’ye transfer oldum. Takımda
Cavit Gökalp gibi çok değerli bir ağabeyim var,
sonra Yugoslav Tomislav alındı, ben üçüncü
kaleci oldum. Üç yıl böyle devam etti ve ben
1970 yılında Toprak Spor’a geçtim, iki yıl ikinci
ligde oynadık sonra küme düştük, ertesi gün
de sınavını kazanarak, ilk spor spikerlerinden
birisi olarak TRT’ye geçtim.”
Tansu Polatkan çocukluğundan beri istediği mesleklerden ikincisi için de bir şans yakalar. Gözlemleyerek ve çalışarak öğrendiği
kalecilik gibi yine dinleyerek, tekrar ederek
merakını gidermeye çalıştığı spikerlik için de
önünde bir yol açılmıştır. Polatkan TRT‘nin ilk
spor spikerlerinden oluşunu da şöyle anlatıyor:
Spiker Oluyor
“ Sesimin güzel olduğunu söylerlerdi, babamın da güzel konuştuğunu söylemiştim, okul
yıllarımda öğretmenlerimin destek vermesi ile
de şiir veya metin okurdum ayrıca çok iyi bir de
radyo dinleyicisi idim. Hatta spikerlerin sözlerini tekrar eder, onlar gibi söylemeye çalışırdım.
Yıldırım Beyazıt Lisesi şampiyon olduğu sene, Ankara Radyosu’ndan birisi geldi ve
‘Okul Spor Yurtları’ adlı program için bizimle
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dediler, geçtim. Saygıyla andığım Arman Talay, beni tanıdığı için bu olayı Çetin Çekiye aktarmış. Çeki de bana, ‘Dün yediğin golü anlat’
dedi. ‘Kalede ben değildim ama nasıl yediğimizi anlatayım’ deyerek ‘aday spor spikeri’ olarak
maçı anlattım, bu sınavı on bir kişi kazandık ve
kurslara alındık.”
TRT Spikeri Oluyor
Tansu Polatkan, kurs süresini de şöyle
anlatıyor:
“ Üç ay kadar süren eğitim döneminde;
Çetin Çeki, Zafer Cilasun, Arman Talay, Aytaç
Kardüz, Ülkü Kuranel, Erkan Oyal ders verdi BJK’nin alt yapı hocası Serpil Hamdi Tüzün
‘futbol tekniğini’ anlattı,
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röportaj yaptı. Hepimiz konuştuk ve sonra da
bandı dinledik. Gelen Mustafa Yolaşan’dı ve
bana ‘sesin çok güzel spiker olmayı düşünmez
misin’ demişti, bu da aklımda…
1972 yılında sürekli dinlediğim radyodan
TRT’ye spor spikeri alınacağı’ anonsunu duyunca hemen gittim, sanıyorum ilk başvuruyu
ben yaptım.
Binlerce aday katıldı, Radyoevi’nde sınava
girdik. Spiker koltuğuna oturdum ve karşımda
da TRT’nin ünlü isimleri; Doğan Kasaroğlu, Arman Talay, Çetin Çeki, Kemal Deniz de camlı
bölmenin arkasında, bana bir metin verdiler
okudum.
Küme Düştükleri Maçı Anlattı
27 Mayıs 1972 günü Ankara’da yapılan
maçlarda, PTT ‘ye yenilen Trabzonspor, o yıl
birinci lige çıkamamıştı. Bu maçtan sonra da,
biz Toprak Spor, Altınordu ile oynadık yenildik
ve üçüncü lige düştük, sınav da ertesi gün, 28
Mayıs 1972.
Ben okumamı yaptıktan sora, ‘İçeriye gel’

‘Üç Yalancı’ programından Üstün Savcı,
eski basketbolculardan merhum Savaş Küce,
İlhan Ömür, Ayla isminde bir beden eğitimi öğretmenini kurs döneminden hatırlıyorum.
Sınavlar sonunda; Ben, Yenişehir Spor’da
oynayan Öztürk Pekin, Güneş Spordan Abidin
Aydoğdu Ankara’ ya, Ümit Aktan İstanbul’a,
Murat Ünlü de İzmir’e atandık.
O zamana kadar, Ankara, İstanbul ve İzmir
deki maçların sadece ikinci yarıları TRT radyosundan anlatılırdı, böyle bir uygulama vardı.
Bu yayının spikerleride belli idi, Aydın Köker,
Esen Kaftan, Ali Kocatepe, Necati Karakaya,
Orhan Ayhan ve Halit Kıvanç, yurt dışı maçlara
da bunlar giderdi.
Spor spikerlerinden Güven Göktaş’ın babası Ankara Radyosu’ndan Rıza Göktaş, Avrupa’da uygulanan bir modeli TRT ye getiriyor ve
bağlantılar kurularak, birçok yerden maç yayını
gerçekleşiyor, bu nedenle de spor spikerine ihtiyaç duyuluyor.
Sınav bitti, kısa bir süre sonra ‘İstisna
Akitli’ olarak işe başladık, ardından ‘sözleşme-
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aynı heyecanda ve panik ortamı yaratılmadan
anlatılmalıdır.
Tansu Polatkan’ın ilk yayın görevinin öyküsü de şöyle:
“İlk görevlerimizde yanımızda mutlaka bir
usta oludu. Büyük bir rastlantı, İlk anlattığım
karşılaşma eski takımım PTT ile Galatasaray
maçı idi, yayını Aydın Köker ile paslaşarak
yaptık. Karşılaşma PTT’den Erol ve Galatasaray’dan Bülent’in attığı gollerle berabere bitmişti.

li’ ve sonra da TRT’nin kadrolu spikeri olarak
atandık, 1 Eylül 1973 günü başlayan Münih
Olimpiyatlarında görev aldık.”
Tarafsızlık Esas
TRT’nin tüm yayınlarında olduğu gibi spor
karşılaşmalarında da tarafsızlık esastır. Ligin
son sırasındaki takımı ile şampiyon takım arasındaki maçta, eşit ifadeler kullanılarak, goller

Maç yayınları dışında, TRT Ana Haber
Bülteni sonundaki spor haberlerini okuma
görevi de bize verildi. Bundan kısa bir süre
sonra da Genel Müdür İsmail Cem’in isteği ile
televizyonda Pazar günleri canlı yayınlanan
Tele-Spor programında Güneş Tecelli ile görev aldım. Çok az bir kadro ile sporun yanı sıra,
müzik, kültür-sanat da içeren kapsamlı bir yayın kuşağı idi, ben iki yıl görev aldım, program
yıllarca sürdü.”
Tansu Polatkan, TRT de maç yayınlarının
yanı sıra, güreşten kule atlamaya, tenise kadar
birçok dalda da spikerlik görevini yürütmüş.
Günümüz spor yayınlarında gördüğü eksiklikler için de şöyle konuşuyor:
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“ Maçı anlatmak ile futbolu anlatmak çok
farklı şeyler. Taç, korner, aut, hakem sarı kart
gösterdi falan. Hakem neden sarı kart gösterdi? Oyuncu neden kendini yerde buldu?
Bütün bunlar Futbol Oyun Kuralları içinde
yazılı ama kimse okumadığı, kimse de denetlemediği için başıboş bir düzen gidiyor. Şimdi
herkes istediği gibi konuşuyor, kimi maçın üstüne konuşuyor, kimi ardından rast gele konuşuyor. Taktik ile sistemi karıştırıyorlar…
Rahmet ve saygıyla anıyorum, Arman Talay, Pazartesi günleri bizleri odasına çağırır,
öyle denmez, böyle denir gibi hatalarımızı söylerdi.”
Tansu Polatkan, 1979 yılında Sulhiye Hanımla evlendi, çiftin kızı da balerin Şelale…
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BU SÖYLEŞİ, 22 MAYIS 2016 GÜNÜ
KAYBETTİĞİMİZ TUNCER ÖZBAYKAL
İLE 2010 TARİHİNDE GAZETECİLER
CEMİYETİ LOKALİ’NDE YAPILMIŞTIR.

TUNCER ÖZBAYKAL

“BASIN
ÇALIŞANLARININ
TEMİNATI,
REJİMİN
TEMİNATIDIR”.

Hukuk eğitimi için geldiği Ankara’da
gazeteciliğe elli yıla yakın hizmet
etti, yargıç karşısına daha öğrencilik
çağlarında çıkmaya başladı, iki
kitabında mizah yönünü de kullandı,
ABD’den oy hakkı istedi. Çalıştığı
gazeteleri saymakta kendisi de
zorlanan Tuncer Özbaykal bize meslek
anılarını anlattı.

K

öy öğretmeni babasına, bir gün sınıf arkadaşı
müfettiş olarak gelir ve hoş olmayan davranışlar
sergiler. Baba Sırrı Özbaykal, bu olaya çok üzülür
ve lise fark sınavını verir ardından da hukuk fakültesini kazanır, lise edebiyat öğretmenliğinden hazine
avukatlığına kadar uzanan bir kariyer çizer. Tuncer Özbaykal, 1936 yılında, babasının köy öğretmenliği döneminde
Erzurum’da doğar, atamalarla, ilkokulu Sarıkamış’ta, ortaokulu Erzurum’da ve liseyi de Yozgat’ta tamamlar.
Lise döneminde edebiyat günleri ve şiir matineleri
düzenleyen Tuncer Özbaykal, gazetecilikle de ilgilenmektedir. 1958 yılında Yozgat’ta, Abbas Sayar’ın Bozok
Gazetesi’ndeki sanat ağırlıklı yazıları onun meslekteki
ilk denemeleri olur. Babasının izinde yürümek amacıyla
hukuk fakültesi sınavını kazanarak Ankara’ya gelen Özbaykal’a bir yakını da askeri dikimevinde iş bulur. Demirlibahçe’deki Yozgat Öğrenci Yurdu’nda kalmaktadır, fakat
Dikimevi’nde yaptığı memurluk onu tatmin etmemektedir. Aklında hep olan gazetecilik onu bir gün Ankara’da
basının merkezi olan Rüzgârlı Sokağa götürür.
Karşısına çıkan ilk gazete binasından içer girer ve gazeteci olmak istediğini söylediğinde yıl 1959’dur. Vedat
Refiioğlu’nun Haber Gazetesi’ne girmiştir ve konuştuğu
kişi de istihbarat şefi Kenan Harunoğlu’dur. Hemen orada
yapılan ilk deneme olumlu geçer ve işe başladığı bildirilir.
Özbaykal, gazeteciliği güzel sanatların devamı gibi dü-
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şünmektedir, yıllar sonra da “Anladığımda artık
çok geçti” diyecektir.
İhtilal’de Gazeteci
Tuncer Özbaykal 27 Mayıs 1960 İhtilali’ni
sert yaşar. DP Milletvekili Numan Kurbanoğlu
dayısıdır ve Yassıada’ ya gönderilmiştir. Özbaykal o dönemde sola meyilli bir siyasi görüşü” olduğunu belirterek şöyle konuşuyo:
“Daha sonra Yozgat Senatörü de olan arkadaşım Servet Bora ile birlikte Yozgat yurdunda kalıyoruz. Bir gece askerler geldi ve
bizi götürdü. Ben, suçumuzu söyleyin, deyince
‘Hükümeti yıkma teşebbüsü’ dediler, ben de
‘Bizim teşebbüsümüzle yıkılacak kadar zayıfsanız orada işiniz ne?’dedim. Binbaşı, ‘Biz de
inanmadık ama bir ihbar vardı değerlendirmek
zorundaydık’ falan diyerek bizi serbest bıraktı.
Faşistler kendilerini solcu diye tanıtıyorlardı, benim anladığım anlamda sol yoktu karşımda. ‘Bizimle uğraşanlar solcuysa, ben de

sağcıyım’ dedim. Saf değiştirmedim, fikirlerim
değişmedi ama ‘sağcı’ oldum.”
Muhalif Gazeteye Transfer
Tuncer Özbaykal, 27 Mayıs yönetiminin
siyaseti serbest bırakması ve genel seçime
gidilmesi kararı sonrasında önemli bir transfer
yapar. DP döneminde hapis yatmasına karşın
Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı
da askeri yönetime karşıdır ve aynı görüşteki
gazeteci Gazanfer Kunt ile ortak Kudret Gazetesi’ni kurarlar.
1961 seçimlerini dolu dolu yaşayan Özbaykal bir anısını şöyle anlatıyor: “Bir gün
öncesinde Çorum’dan geldik. Ertesi gün de
Yozgat’a gidiyoruz, beni yurttan aldılar. Önde,
Bölükbaşı ve oğlu Deniz ile sürücü, arkada da
ben ve Seyfi Öztürk oturuyoruz. Osman Bey
biraz soğuk davranıyor, anlıyorum. O zamanlar
telefonda en fazla sekiz dakika konuşabiliyorsunuz, Bölükbaşı da Çorum’da uzun konuştu.
Benden haberi alan arkadaşıma, girişine ‘Muh-
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teşem bir karşılama falan diye koyun’ dedim,
koymamışlar, haber o anlamda eksik olmuş
ama benim suçum değil, konuşma var...
Yolda dayanamadı ve bana dönerek ‘Dünkü haberi berbat etmişsin’ dedi. Ben de ‘Ben
berbat etmedim, haber yazmayı bilirim, haberciliği de senden öğrenecek değilim’ dedim
ve sürücüye durmasını söyledim. Bölükbaşı,
‘Bakma sen onun lafına, sür’ dedi ve ‘Ama deve
kestiler bahsetmemişsin’ falan diyerek ortamı
yumuşatırken baktım, yanımdaki Öztürk ağlıyor ve ‘Bir tarafımda dünyanın en büyük siyasetçisi, diğer tarafımda Türkiye’nin en büyük
gazetecisi, bunlar bozuşursa ben ağlamayayım
da ne yapayım’ diyor.
Öztürk daha sonra başka partiye gitti, Bölükbaşı da siyasi hayatının en büyük zaferini
kazandı, siyasi hayatında olmadığı kadar milletvekili ve senatör ile Meclise girdi.”
Aydemir İle Görüşme
İhtilal sonrasında sükûnet ortamının gelmesi birkaç yıl alır. İhtilalin yarım kaldığını

ileri süren Harp Okulu Komutanı Albay Talat
Aydemir ilk darbe girişiminde affedilir fakat
ikincisinde işler çığırından çıkar, evinde göz
hapsine alınır. Bir dairesinde Aydemir’in oturduğu, Kızılay, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki kamu
lojmanı, asker tarafından sarılmıştır. Özbaykal
bu önemli görüşmeyi şöyle anlatıyor:
“Foto muhabiri arkadaşım Kayhan Vandemir’le gittik, içeri girmek zor ama şansımızı
deneyeceğiz. Kayhan makineyi sakladı, kapıya
yöneldik, bir yüzbaşı önümüze çıktı ve yasak
olduğunu söyledi, ben bir anda sinirlenerek
‘Evimize de mi gidemeyeceğiz kardeşim!’ diye
bağırdım, özür diledi ve kenara çekildi. İki dakika sonra ihtilalci albay ile karşı karşıyaydık.
Tabii fotoğraflı haber manşet oldu, daha sonra
Talat Aydemir idam edildi, basındaki son görüntüsü ve sözleri bize oldu.”
Kudret Gazetesi görevini yapmış, yılların
politikacısı Osman Bölükbaşı’yı çok sayıda milletvekili ve senatör ile TBMM’ye göndermiştir.
Gazeteden kopmalar olur, Tuncer Özbaykal,
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Kudret Gazetesi’nin son yazı
işleri müdürüdür ve gazete
kapanır, Özbaykal, Cenap Yakar, Bülent Karaboncuk ile Ercan San’ın görev yaptığı Adalet Gazetesi’ne geçer. Yedek
subay öğretmen olarak vatani göreve çağırılan Özbaykal
işini kaybeder. Dönüşte, başında Doğan Kasaroğlu’nun
olduğu, kadrosunda Muammer Yaşar Bostancı ve Basri
Balcı’nın da yer aldığı Ekspres
Gazetesi’nde işe başlar. Bu
dönem, Tuncer Özbaykal’ın
yaşamında da bir değişiklik
yapacaktır. Evlenme öyküsü
de şöyle Özbaykal’ın:
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Kasaroğlu Dünür Gidiyor
“Askerlik de bitti Birdal
Hanım ile evleneceğiz ama
ailem Yozgat’ta. Kasaroğlu, ’Üzülme biz gider isteriz’
dedi ve öyle oldu. Onlar istedi, ailem daha sonra geldi,
yıl 1965. Çocuklarımızın isimleri, Elif, Ümit ve Cenk. Kıbrıs
Barış Harekâtı’na katıldım,
üçüncü çocuğumun olduğunu
Beşparmak Dağları’nda öğrenince adını Cenk koydum. Efe, Emir ve Duru
isminde üç torunumuz var.”
Bu kadro daha sonra oluşan TRT Haber
Dairesi’ne geçer, Özbaykal bu ekipte yer almaz. O, maaşı üç kat fazla olan Adalet Gazetesi’ni tercih eder. Bu transferden kısa bir süre
sonra Zafer Gazetesi’ne toplu bir geçiş yaşanır. Cenap Yakar Genel Yayın Müdürü, Tuncer
Özbaykal yazı işleri müdürü olur, Salih Erdem,

Hüdai Bayık’ın da olduğu güçlü bir kadro kurulur.
Daha sonra Son Havadis günleri başlar.
Can Pulak, Abdullah Uraz, Barlas Küntay, Cenk
Koray’lı bu dönem gazetenin sahip değiştirmesi ile sona erer. Can Pulak ve Tuncer Özbaykal,
Uzan ailesinin, Yeni İstanbul Gazetesi’nden
teklif alırlar, fakat maaş ancak bir ay sonra
eline geçebilecektir. Mali sıkıntılı bu süreçteki
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bir olay hala onun gözlerini dolduruyor. Eski
çalışma arkadaşı daha sonra televizyon sunucusu da olan Cenk Koray bu dönemde Sağlık
Bakanlığı basın danışmanlığını yapmaktadır,
Özbaykal, bir iş için Bakanlığa gitmişken arkadaşını da ziyaret eder. O gün maaş günüdür ve
zarf içinde maaşını alan Koray “Bak Tuncer, biz
kardeşiz, sen teklif etsen ben alırım, gel bunu
kardeş payı yapalım” der. Özbaykal cevabını
şöyle anlatıyor “Maaş alamıyorum ama kabul
etmedim, Allah rahmet etsin, her zaman minnetle anarım onu.”
Tuncer Özbaykal bu yıllarda yaşadığı ilginç yargılanmayı da şöyle anlatıyor:
“Ben çok gazetede çalıştım, kısa sürelilerin birisi dışında çoğunu hatırlamıyorum, o da
Millet Gazetesi. Hem yazı işleri müdürü hem
de başyazar olarak İstanbul’a gittim, ev Ankara’da zaten iki ay kadar sürdü. Cumhurbaşkanı
Fahri Korutürk’ü sert bir dille eleştirmiştim bir
yazımda. Ben Ankara’ya döndüm, patron Cahit
Baydar avukatla ilişkiyi kestiği için bana 18 ay
mahkûmiyet kesinleşmiş. Daha sonra bu davadan, Süleyman Demirel sayesinde tanıdığım
Hüsamettin Cindoruk kurtardı.”

Tuncer Özbaykal daha sonra Anadolu
Ajansı ve TRT’de çeşitli birimlerde görev yapar
ve 2001 yılında da emekli olur.
ABD’den Oy Hakkı
Tuncer Özbaykal’ın “Sola Fiskeler” ve “Halam Amcam Olsa” isminde iki kitabı yayınlandı.
Mizahi yönü güçlü olan kitapları kadar önemli bir de dilekçesi var Özbaykal’ın. Amerika’da
başkanlık seçimleri sırasında yaptığı yazılı
başvuru ABD Ankara Büyükelçiliği’ni sessizliğe gömer. Özbaykal, “İran ve Afganistan başta
olmak üzere bütün dünyaya demokrasi getirmeye çalışıyorsunuz. Bu sistem içinde idare
edenleri, idare edilenlerin seçme hakkı vardır.
Benim ülkemi de siz idare ettiğinize göre, ABD
Başkan seçiminde bana da oy hakkı verilmesi
gerekir” dediği dilekçesi cevapsız kalır!
Tuncer Özbaykal’ın güncel konuları hicvettiği, “Fiske” başlıklı fıkraları da 24 Saat Gazetesi’nde yayınlanır.
Önerileri
Basında tekelleşmenin önlenmesi gerektiğini savunan,”basın çalışanlarının teminatı
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rejimin teminatıdır” diyen Tuncer Özbaykal
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sözlerini şöyle tamamlıyor:
“Basın çalışanını teminat altına alırsanız,
bu insanların patron karşısında farklı bir duruşu olur. Biz o dönemleri yaşadık. Basardık istifayı, on, on beş gün sonra daha cazip teklif
alırdık. Şimdi öyle değil, atıldı mı meslek hayatı
bitiyor.

Gazetecilik heyecanla yapılır, güç şartlar
altında, az bir ücretle yapılan bu işin lokomotifi heyecandır. Bu kaybolmamalı. Ankara’daki
uçak kazasında, bir gazetenin yazı işleri müdürünü izin gününde, çağırıyorlar ‘İzinliyim,
gelmem diyor’ o arkadaşın ismini bir daha duymadık, kayboldu gitti. Kaybolmayanlara, adını
yazdıranlara, basın kuruluşları maddi manevi
destek olmalı.”

TURGUT YILMAZ GÜVEN

BU SÖYLEŞİ, 10 HAZİRAN 2017 GÜNÜ
ARAMIZDAN AYRILAN TURGUT YILMAZ
GÜVEN İLE 2011 YILINDA ÇANKAYA
BEŞİNCİ BASIN SİTESİ’NDEKİ EVİDE
YAPILMIŞTIR.
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“GAZETECİLİK
ÇEVRE
MESELESİDİR”

İlkokul yıllarında başlayan politikacı
fotoğrafı toplama merakı onu ülke
siyasetiyle ilgilenmeye getirir.
Bir gazetenin ülke çapında açtığı
yarışmada, CHP’nin iktidardan
ayrılmasını savunduğu tezi ile
dereceye girer, Ulus Gazetesi’nde spor
muhabiri olarak mesleğe başlar, çeşitli
gazetelerde çalışır, Anadolu Ajansı’nda,
siyasi partiler servisi sorumlusu ve
istihbarat şefi olur. Adalet ve devamı
sayılan Doğru Yol Partilerinin basın
müşavirliğini yapar. Turgut Yılmaz
Güven ile anılarını tazeledik.

Harputlu Hacı Ahmet Efendi’nin dört oğlundan ikisi
subay olur, Mustafa Şükrü, Elazığ Mebusu olarak Meclis’e
girer, en küçüğü Faik Bey de Devlet Demir Yolları Genel
Müdürlüğü’nde müfettiştir. Faik Bey’in Fatma Hanım’la
evliliğinden ikinci çocuğu Turgut Yılmaz Güven, 1930 yılında Ankara’da doğar. Güven, öğrenimini Keçiören Albayrak İlkokulu’ndan sonra 4. Ortaokul ve ardından da Tapu
Kadastro Lisesinde tamamlar.
Turgut Yılmaz Güven’in ilkokul yıllarından unutamadığı anısı Atatürk’ün ölümü... Güven, “İlkokul ikici sınıftaydım, bir millet ağlıyordu, herkesin gözleri kan çanağı idi
sonra cenazesi yağmurlu bir günde Ankara’ya getirildi,
Gardan top arabası ile Etnografya Müzesi’ne götürülüşünü ve katafalka konuşunu, aylarca, gece gündüz insanların önünden geçişini hatırlıyorum” sözleriyle anlatıyor.
Turgut Yılmaz Güven bu yıllarda bir de arşivciliğe
ilgi duymaktadır. Basında yer alan yerli ve yabancı devlet büyüklerinin resimlerini kesmekte, bilgilerini de altına
yazdığı bir defterde toplamaktadır. Zaman içinde elindeki
defter neredeyse tüm dünya liderlerini de kapsayan büyük bir albüm haline gelir. Lise yıllarında da futbola merak
salar.
Çok Partili Hayat
1948 yılında Tasviri Efkâr Gazetesi, ülke çapında bir
yarışma düzenler. Gazete, “CHP neden iktidardan çekilmelidir?” konusunda okurlarının görüşünü istemektedir.
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Yarışmada açıkladığı düşüncesi ile
lise öğrencisi Turgut Yılmaz Güven
dereceye
girer.
Bu olaydan cesaret alan Güven,
Başkent’in önemli
gazetesi
Ulus’a
başvurur, spor servisinde çalışmaya
başlar. Turgut Yılmaz Güven anlatıyor:
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“Gazetecilik ilgimi çekiyordu, bu
fırsatı değerlendirmek istedim. Yarışmasında dereceye
girdiğim
gazete
İstanbul’da, Ankara’nın en büyüğü
de Ulus, müracaat ettim. Gazanfer
Kunt, Çetin Altan,
Cüneyt Arcayürek,
Faruk
Taşkıran,
Fethi Giray var
kadroda. Mesleğe
kolay giriş yolu da
spor olarak görülüyordu, zaten futbol da oynuyorum. Sorumlusu Ferit Karslı, bir de Cemal
Saltık var serviste. Kısa bir süre sonra beni istihbarata almak istediler, ‘Siyasi görüşüme uymuyor’ diyerek geri çevirdim ve 1950 yılında
da Kudret’e, 1951 yılında da Hürses Gazetesi’ne geçtim. Cavit Oral patron, sporda da Cezmi Başar, istihbaratta Faruk Taşkıran, Hakkı
Bige var, bu ekiple daha sonra da Hâkimiyet
Gazetesi’ne geçtik, ben 1954 yılında yedek
subaylığıma kadar burada çalıştım.”

Sıkıyönetim Karargâhı
Türkiye 6-7 Eylül faciasını yaşarken, Dışkapı’daki tarihi Sarıkışla yedek subaylarından
gazeteci Turgut Yılmaz Güven’e bir görev emri
gelir. Ülkede sık yönetim ilan edilmiştir, Garnizon Komutanı Tümgeneral İhsan Bingöl’ün
emir subayı olmuştur. Öyküsü şöyle:
“Ben basın konusunda komutana yardımcı
oluyorum. Dokuz maddelik bir uygulaması vardı, gazete kapatma da bunun içinde. Bildiriler
‘Kapattım’ diye biterdi ve altta komutan imza-
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sı… Demokrat Partinin Zafer Gazetesi’ni de bir
ay kapattık.”
Askerlik sonrası Hâkimiyet Gazetesi’ndeki
görevine dönen Turgut Yılmaz Güven bir süre
sonra da yazı işleri müdürü olur. Güven o günleri şöyle anlatıyor:
“Patron Hikmet Yazıcıoğlu, ‘Pulsuz İstida’
diye de bir köşesi var. Orhan Pekin gece sekreteri, Ercüment Kâhyaoğlu, Güngör Yerdeş,
Erdoğan Tokmakçıoğlu, Teoman Karahun var
kadroda, Burhan Belge başyazar.
27 Mayıs İhtilali’nden sonra bir yıl dayanabildi gazete, ilanları kesildi ve kapatıldı, Kenan
Harunoğlu ve Zeki Aslanbey ile birlikte Medeniyet Gazetesi’ne gittik ardından ben Anadolu
Ajansı’na geçtim. AA’da kısa süre sonra, siyasi
partiler sorumlusu daha sonra da istihbarat
şefi oldum ve 1975 yılında görevi İbrahim Çingay’a bırakarak emekliye ayrıldım.
Erken emekli oldum, başka proje vardı,
gerçekleşmedi, 1976 yılında Beyhan Cenkçi
ile yeniden yapılanan Dünya Gazetesi ekibinde yer aldım, Nazmi Bilgin de vardı. Cenkçi bir
grup arkadaşla ayrıldı ama bana, ‘Sen kal’ dedi,

ben bir süre daha devam ettim ardından İKA
Ajansı’na geçtim. Oraya bir gün Barlas Küntay
geldi ve patrondan bana izin aldı,1978 yılında
Adalet Partisi basın müşavirliğine geldim.”
Demirel İle Tanışma
12 Eylül öncesinde, siyasetin yoğun olduğu günlerde Süleyman Demirel, partinin basın
işlerini bırakmak istediği isim, eski dostu Turgut Yılmaz Güven’dir. Turgut Yılmaz Güven
ile tanışması, onun Anadolu Ajansı’nda genç
muhabirliği dönemindedir. Süleyman Demirel
siyaset sahnesine girmek üzeredir, yıllar sürecek dostluğun temellerini de bir ortak dostları
atar, Turgut Yılmaz Güven anlatıyor:
“Anadolu Ajansı’nda ihtisaslaşmayı başlatmıştık, ben siyasi partiler sorumlusuydum; Ergin Ünal, İbrahim Çingay, Ünal Korugan, Atilla
Girgin ekipte. Her partiye bakan arkadaşlarım
vardı, Hasan Şahan CHP’ye bakıyordu mesela.
27 Mayıs sonrasında geçilen siyasi ortamda Adalet Partisi’ni kuran emekli General
Ragıp Gümüşpala kısa bir süre sonra ölmüştü,
parti yeni liderini arıyordu, iki adaydan birisi de
Süleyman Demirel olarak söyleniyordu. Zekâi
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Komsuoğlu, ‘Seni tanıştırayım’ dedi, tanıştık.
İlk konuşmamızda ‘Kendi deyimiyle, adaylığını
bir deklerasyon ile açıklayacağını, bunun AA
bültenine girip giremeyeceğini’ sordu ben de,
‘Ben yazarsam girer’ cevabını verdim.”
Hükümet Düşürmek!
Deklarasyonu AA duyurur ve tüm basında yer alır. Böylece başlayan dostluk, Güven’e
haber desteği ile birlikte hep sürecektir. Bu
dostluğu bir başka olay da pekiştirir, öyküsünü
Turgut Yılmaz Güven anlatıyor:
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“Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı oldu
fakat milletvekili değil. Gündemde Milli Bakiye
Kanunu var, İsmet İnönü’nün başbakanlığındaki hükümet bütçesi de meclise geldi. Ben gazeteci olarak, ‘Bu yasayı engellemeyi düşünüyor
musunuz?’ diye görüşünü sordum, o da ‘Nasıl?’
dedi ve ben açıkladım, ‘Bütçeye kırmızı oy verip hükümeti düşürerek…’
Görüşme bir saate yakın sürdü, tam ikna
olmamıştı. Ajansa geldim ve ben düşüncemi,
Demirel’in beyanatı şeklinde haber haline getirdim, ona telefonda okudum. Hiç sesini çıkartmadan dinledi bitince de sadece ‘Harika’
dedi ve biz açıklamayı basına geçtik. Açıklama,
‘226’yı bulursam hükümeti düşürürüm’ idi. Bu
görüşme 17 Aralık 1964’te oldu, haber de tüm
gazetelerde 18 Aralık günü yer aldı.
TBMM deki; Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Millet Partisi ile
görüşmeler oldu ve kırmızı oy, İsmet Paşa’nın
beklediğinden fazla olunca, istifa etti, hükümet düştü. Mecliste karşılaştığım Demirel’in
elini omzuma koyup ‘Bu işleri başıma sen açtın’ serzenişine, ben de ‘Fena mı oldu?’ demiştim.

Ürgüplü hükümeti kurdu, o da başbakan yar-

Demirel köşke çağırıldı, başbakanlık verilecek, ‘Seçilmeden olmaz’ dedi, kontenjan senatörlüğü önerildi, kabul etmedi, Suat Hayri

görev yapar. Siyasi parti faaliyetleri durduru-

dımcısı olarak görev aldı. 1965 seçimlerinde
Adalet Partisi tek başına iktidara geldi ve Demirel de Başbakan oldu.”
Demirel’li Yıllar
Turgut Yılmaz Güven 12 Eylül 1980 tarihine kadar Adalet Partisi basın müşaviri olarak
lup, liderler Ankara’dan uzaklaştırılmıştır. Demirel, bir gün Hamzakoy’dan telefonla aradığı
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Güven’e “Hiçbir şey olmamış gibi devam” talimatı verir. Bundan sonra da çalışmalar ‘yasaklı
lider’ için sürer. Güniz Sokak günlerinde de Turgut Yılmaz Güven görevinin başındadır. Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol Partisi’ni kurmuştur ve de genel başkanlığını da üstlenmiştir.
Demirel’in “Bak arkadaşın parti kurdu, git ona
yardım et” sözleri ile Turgut Yılmaz Güven yeni
partideki yerini alır, bu görevi de1995 yılında
Tansu Çillerin gelişine kadar sürer.
1995 yılında partideki görevinden ayrılan
Turgut Yılmaz Güven, “Demirelli Yıllar” kitabını
yazmaya zaman bulur, ardından da “Demirel
ile 41 yıl” ve “Partiler Curcunası” adlı kitaplarını
yayınlar.
Mesleki Örgüt
Usta gazeteci Turgut Yılmaz Güven genç
meslektaşları için öğüt istediğimizde şu olayı
anlattı:
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“1962 yılı, Demokrat Partililer için af kanunu çalışmaları yapıldığını öğrendim. Komisyon başkanı da İsmail Hakkı Tekinel, bilgi topladığımı öğrenmiş, beni aradı ve ‘Bunu şu anda
yazmanız ülke için mahsurlu, ülkesini seven
birisi olarak senden rica ediyorum’ dedi. Ben
de ‘Ülke söz konusu ise tamam’ dedim ve haberi unuttum.
Gazetecilik çevre meselesidir. Ortamını
kurarsan haber sana gelir. Haber tabi ki önemli ama çevreyi de kaybedersin, haberi de… Bu
olayda atlayabilirdim de ama ben riski göze
aldım, güven kazandım, bundan sonra komisyonun her faaliyeti bana gelmeye başladı, beni
çok rahatlattı, haberler bana yazılı olarak geldi,
komisyon bana çalışıyordu sanki…”
Cemiyet Günleri
Turgut Yılmaz Güven 1958 yılında düğününü Cemiyet Salonu’nda yaptığını belirterek
şunları anlatıyor:

“27 Mayıs’tan sonra Demokrat Partili
gazetecilerin kayıtlarını sildiler, kalabalık bir
gruptuk. Mithat Paşa Caddesi’nde, şimdi müzeye dönüştürülen Necati Bey villasında biz
de bir cemiyet kurduk. Bu yıllarca sürdü, sonra
merhum Beyhan Cenkçi sayesinde, 1972 yılında yeniden üyeliğe alındık. Oysa 1958 yılında
düğünümü üyesi olduğum Ankara Gazeteciler
Cemiyeti’nde yapmıştım.
Söz Beyhan Cenkçi’ye gelince bazı anılarımızı da anlatayım. Ben yedek subayım,1955
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yılında Antalya’nın Demre beldesinde ilk defa
Noel Baba kutlamaları yapılıyor, Erdoğan Tokatlı, Kayhan Sağlamer, Erol Dallı, Beyhan ve
ben gittik. Sonra bana soruşturma falan açıldı,
izin almamıştım… Sonra Dünya Gazetesi’nde
birlikte olduk, iyi arkadaşımdı.
Ankara’nın Babıâli’si, Rüzgârlı Sokak’tı,
gazeteciliğin beşiği idi. 1960’lı yıllarda büroların Kızılay’a taşınması ile kaybolmaya başladı,
1970’li yıllarda da sadece adı kaldı”.

Evlilik
1958 yılında yaşadığımız Üsküdar Vapuru faciası bir mutluluğa vesile olur. Bine yakın
lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kazadan
etkilenen Sevinç Hanım da duygularını bir
şiirle anlatmıştır. Bu şiirin yayınlanması için
gittiği Hâkimiyet Gazetesi’nde tanıştığı Yazı
İşleri Müdürü Turgut Yılmaz Güven ile yaşamını birleştirir. Sevil ve Sibel adında iki kızları
olur. Büyük kızı Sevil, ardında Deniz ve Mehtap
adında iki çocuğunu bırakarak trafik canavarına kurban gider.

TURHAN DİLLİGİL

1920 YILINDA KAFKASYA’DA DOĞAN
TURHAN DİLLİGİL, 26 MART 1997 GÜNÜ
ANKARA’DA YAŞAMA VEDA ETTİ.

TURHAN DİLLİGİL

“Kürsüsü
Olmayan
ProfesörGazeteciYazar- SanatçıSiyasetçi”

Kafkasya’da Atiye Hanım eşi Rahmi
Beye sürekli “Türkiye bizim öz
vatanımız, oraya gidelim” demektedir.
Çocuk yaşında Turhan Dilligil de bir
gün annesinin bu görüşüne destek
olunca göç başlar. İstanbul’u düşünen
aile İzmir’e yerleşir. Büyük kardeşleri
Avni Dilligil ve Aliye Rona gibi o da bu
alana, sahneye ilgi duymaktadır. Önce
Ankara Radyosu Temsil Kolu, Çocuk
Kulübüne girer. Ankara Lisesinden
mezun olduktan sonra, döndüğü baba
ocağında, İzmir Şehir Tiyatrolarının
kuruluş kadrosunda yer alır, Turhan
Dilligil’in içindeki bir diğer heves de
gazeteciliktir, bu iki ilgi alanı birleşir
ve 1946-50 yılları arasında “Tiyatro”
isimli dergisini okurları ile buluştur.

Ü

lkedeki yeni siyasi ortam, çok partili hayat, Turhan Dilligil’i gazeteciliğe daha da yakınlaştırır ve
1950 yılı sonlarında İstanbul Ekspres gazetesinde mesleğe girer, aynı yıl döndüğü İzmir’de,
Ege Güneşi adlı ülkemizde ilk ofset gazetenin yönetimini
üstlenir.
Turhan Dilligil, 1953 yılında geldiği Ankara’da önce İstiklal, ardından da Türkiye İktisat gazetelerinde çalışır. Daha
sonra geçtiği iktidardaki Demokrat Parti’nin yayın organı
Zafer gazetesindeki sorumlu müdür görevi nedeniyle 27
Mayıs ihtilalinde, yüz seksen gün tutuklu kalır.
Yüksek Adalet Divanı’ndaki yargılama sonunda ceza alan
Demokrat Parti yöneticileri, Kayseri Cezaevi’ne nakledilmiştir. Turhan Dilligil bu dönemde de sürekli ziyaret ettiği
üçüncü Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti kurucularından
Celal Bayar’ın siyasi mesajlarını ilgili yerlere iletmektedir.
Adalet Partisi’nin, Ragıp Gümüşpala tarafından kurulması, ardından Süleyman Demirel’in Genel Başkanlığı da hep
Kayseri Cezaevi’nin isteği doğrultusunda gerçekleşir.
Turhan Dilligil, bu dönemde önce Kudret gazetesinde
Genel Yayın Müdürü olur ardından da Zafer gazetesinin
yeniden yayınlanmasında görev alır.
Dilligil, daha sonra geçtiği Son Havadis gazetesinde, Ankara baskısını yönetmektedir, bu çalışması da yeni bir
gazetenin temelini oluşturur. İhtilal sonrasında Adalet
Partisi’nin kuruluşuna destek sağlayanlar arasında yer
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alan Turhan Dilligil, 1962 yılında da Adalet Gazetesi’ni okuru ile buluşturur. Ankara merkezli
ve ülke çapında satılan, birçok ismi mesleğe
kazandıran Adalet Gazetesi, ekonomik nedenlerden dolayı 1986 yılında kapanır.
Bayar-İnönü Buluşması
Milli Mücadele yıllarında omuz omuza savaşan
fakat siyasi yaşamda can düşmanı hâline gelen, Kurtuluş Savaşı’nın iki önemli ismi, İsmet
İnönü ve Celal Bayar’ı buluşturarak tarihi bir
görev üstlenen Turhan Dilligil, 1969 yılındaki
bu girişimi ile Gazeteciler Cemiyeti’nin “Yılın
Gazetecisi” ödülünü kazanır. 1971 ve 1981
yıllarında da “Yılın Gazetecisi” ödülü yine onundur ve ayrıca “Burhan Felek Hizmet Ödülü”ne
de lâyık bulunur.
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1965 yılında Adalet Partisi Adana Milletvekili
olarak meclise giren Turhan Dilligil, bu dönemde de Adalet Gazetesi’ndeki “Sokaktaki Adam”
başlıklı köşesinde, düşüncelerini yaymayı sürdürür. Yasama dönemi sonunda hakkında açılan basın davalarından ufak cezalar alır fakat
en ağırı 1972 yılındaki Cumhurbaşkanı’na yayın yoluyla hakaret suçundan olur. Tutuklanan
Dilligil, sekiz yüz on bir gün sonra çıkan aftan
yararlanarak özgürlüğüne kavuşur. Dilligil, bu
dönemde hastanede tedavi görmektedir, ayağından karyolaya zincirle bağlanmış fotoğrafı
dünya basınında yer alır.
Siyasette Din
Turhan Dilligil, 1994 yılında “Erbakan ve Erbakancılık” adlı kitabını yayınlar, ayrıca bu
konunun araştırılması içinde kendisi, Yargıtay
Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunur,
dilekçesi ancak bir yıl sonra işleme konulacaktır.
1996 yılında yazdığı, “İddia Ediyorum: RP Yasal Bir Parti Değildir” adlı kitabında ülkemizde
ilk defa din-siyaset ilişkisine dikkat çekilmektedir, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin
Erbakan, Dilligil’e dava açar. Turhan Dilligil,
kanser hastalığının pençesindedir, mahkeme-

ye gidecek sağlıkta olmadığı için savunması
25 Mart 1997 günü, Ankara Ayrancı semtindeki evinde, hasta yatağında alınır ve ertesi gün,
26 Mart 1997 günü de yaşama veda eder.
Refah Partisi’nin kapatılmasında önemli görev
üstlenen Turhan Dilligil, hakkında açılan tazminat davasından beraat etmesinin mutluluğunu
tadamadan bu dünyadan ayrılır.
1920 yılında Kafkasya’da doğan Turhan Dilligil, THK Türkkuşu İnönü Kampları’nda paraşütle atlama ve planör akrobasi eğitimi alır ayrıca
Ankara Etimesgut Tesisleri’nde yaptığı uçuşlar
sonunda 1939 yılında Turizm Pilotu brövesi
kazanır.
Arın, Lale ve Erol isimli üç çocuk sahibi olan
Gazeteci - Yazar Turhan Dilligil’in yayınlanmış
kitapları da şöyle:
Tarih Boyunca Tiyatro (1953), Allahsız Gardiyan (1966), Asaletmeap (1967), Bayar-İnönü
Yakınlaşması (1969), Özgür Basın İçin (1973),
Dernek mi Devlet mi? (1981), Adalet’ten Mektuplar (1982), 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e (1984),
Eğriye Eğri, Doğruya Doğru (1984), Kim Okur,
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Kim Dinler? (1986), İmralı’da Üç Mezar (198889), Hepiniz Suçlusunuz (1989), Erbakan ve
Erbakancılık (1994), “İddia Ediyorum; RP Yasal
Bir Parti Değildir” (1996)
Arın-Sinan Bayraktaroğlu bize aile albümünü açtı, mesleğin ilk yıllarında tanıdığı
büyük ustayı da Haluk Kılçık şöyle anlattı;
Turhan Dilligil basın tarihimizin öncü, başarılı,
cesur gazetecilerinden biri… Okuyucularının
ilgi ve saygıyla takip ettiği, meslektaşlarının
örnek aldığı bir basın işçisi… Patron olarak da
anıldığı o dünyada mesleğiyle gazete sahibi
olarak bulunduğu mekân arasındaki çizgiyi olabildiğince inceltmiş bir örnek…
Öte yandan yazdığı güncel siyasal yazıların
yanı sıra tiyatro oyunculuğu ve tiyatro eleştirileriyle de kültür dünyamızda yer alan bir
sanatçıydı Turhan Dilligil. Tiyatro dünyasından
gazete evrenine geçmiş bir aydındı. Bu geçiş
sürecinde ve bunu izleyen yıllarda da önemli
işler yaptı, özgür düşünceyi, izini sürdüğü ilkeleri yılmadan savunan bir aydın olarak iz bıraktı.
İzmir Şehir Tiyatrosu, Ankara Radyosu Temsil
Kolu ve Tiyatro Dergisi Dilligil’in kültür, sanat
ve basın dünyamızdaki ilk uğrak yerleri olmuştu.
Ardından basın dünyası… Gazetecilik…
Turhan Dilligil o arayış ve girişimlerinin ardından 1950 yılı sonlarında da İstanbul Ekspres
gazetesinde gazeteciliğe başladı. Ömür defterini de birçok gazetecinin “Kürsüsü olmayan
öğretmen” diye andığı bir aydın olarak kapattı.
Gazetecilik mesleğine gönül veren “patron”
Dilligil’in gazetecilik heyecanı “muhabir” Dil-

ligil’den hiç de farklı değildi. Elli yıla yaklaşan
bir dönemi; gazetesini “Yanlış yapılmaması gereken bir yol gösterici”, okuyucusunu “saygın
muhatap” sayarak, bu çizginin dışına çıkmadan
taçlandırmıştı…
Onun doğru haber verme, gazetecilikte özgür
kalma, bağımsız olma kararlılığını zihinlere takılan vurgularla şöyle özetlemek mümkün:
“Asılsız haber gazetede o günün tarihinin belirtileceği köşeye yanlış bilgiler koymak gibidir.
Gazeteci görevini bu anlayışla yerine getirmeli… Gazeteci mesleğini küçük-büyük bedeller
için feda etmemeli. Maddî çıkarlar için, mevkî
ve makam edinmek amacıyla kullanmamalı…”
Turhan Dilligil’in çalışma arkadaşlarına verdiği
meslek öğütleri arasında haberin ve gazetede
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çıkacak her metnin yazılışında esas alınacak
ilkeler de vardı. Ona göre haber metni ya da
makale, fıkra, röportaj olarak yer alacak yazılar
okuyucunun yadırgamayacağı bir dille oluşturulmalıydı.

O genç yazar, böyle bir intihali kendisine hak
görmüş, yürüttüğü fıkrayı kendi imzasıyla çalıştığı gazetede yayınlamıştı. Dilligil’in gazetesinde görev yapan bir yazar da bu aşırmanın
farkına varıp bunu eleştirmişti.

“Gazetedeki yazı anlaşılır olmalı. Okuyucu
bunu yadırgamamalı. Yazar da muhabir de
okuyucuyu kendi dil anlayışına mahkûm etmemeli… Okuyucunun, gazetecinin ya da yazarın
yazma alışkanlığını kabul etmesi zaman ister.
Ama okuyucu buna mecbur değildir. Gazeteci
bunu asla unutmamalı…”

Turhan Dilligil’in bununla ilgili tavrı dikkat çekicidir. Dilligil bu fıkra yürütme işini eleştiren
yazara şöyle demişti:

Bunlar, yazma ve anlatma konusunda Turhan
Dilligil’den çok şey öğrenmiş bir radyo metin
yazarının o günlerde zihnine aktardığı, “temel
ilke” saydığı başlıklar… O “tedrisin” rahlesinden
geçen nice kişi Dilligil’in bu sözlerini ezberlemişti... Birçok genç gazeteci daha mesleğe
adım atarken Dilligil’in bu uyarılarıyla karşılaşmıştı…
Öte yandan onun meslek ahlâkına, insan onuruna öncelik verdiği örnekler de yaşanmıştı.
Bunlar da çok önemliydi, unutulmayacaktı.
Sonradan ünlü gazeteci-yazarlar arasına katılan birisinin eskilerden aşırarak kendi fıkrasıymış gibi yayınladığı bir yazıyla ilgili tavrı anılmaya değer…

“Acaba o ‘tırtıkçı’ yazara bunu gazeteye yazarak değil de bire bir, yüz yüze anlatarak söylemek daha iyi olmaz mıydı? Belki bir daha böyle
bir yanlış iş yapmaya kalkışmazdı…”
Kuşkusuz mesleğinin başındaki bir yazara
daha başta yolları kapamak doğru olmazdı. Bu
meslekte oradan buradan yazı aşırmaya yer
yoktu. Ama -acaba- bir defa olsun yanlışı bağışlamak gerekmez miydi?
Turhan Dilligil’in gazetecilik serüveni rutin-klasik haber alıp iletme sürecini aşan özelliklere
sahipti. O bu mesleği böyle dinamik bir yapı
içinde benimseyip kabullenmişti.
Dilligil, Avrupa’nın ve ülkemizin yeni siyasal
düşüncelerle, demokratik kurumlarla tanışma
döneminde bu yöneliş içinde genç bir gazeteci
olarak yer almıştı. Onun da kuşkusuz o düşünceler yelpazesinde içine sinen, gönlüne yakın

TURHAN DİLLİGİL
ilke ve başlıklar vardı. Bunu da
sırasında sert vurgularla kamuya aktaracaktı, ama bu süreçte
asla katılmadığı düşüncelere
karşı incitici, kırıcı olmadı. Sadece düşünceye silâhla, idam
urganlarıyla karşı çıkanları hedef aldı; eleştirdi, yerdi, karaladı…
Konumu ve meslekî verimi başlangıçta elbette geniş bir hacim
tutmuyordu ama sonraki yıllarda etkin gazeteciler arasında
yer aldı. Yolu darbelerin onun
özgürlüğüne yasaklar getirdiği
günlerde bile değişmedi… Düşündüklerini açık
açık yazıp söyledi. Demokratik anlayışla uyuşmayan, demokrasi düşüncesinin uzağına demir
atan görüşlerle savaştı…
Dünyanın özgür yıllara, özgür düşüncelere yelken açtığı yıllarda başarı yolunda basın en etkili araçtı. Ancak eski alışkanlıklarını bırakmak
istemeyen güç sahipleri birçok yere dikenli
teller döşemişti. Bu engeller Turhan Dilligil’in
de yoluna çıktı. Dilligil’in çıkışına ve arayışlarına karşı olan kesimler onu bir süre Yassıada ve
Balmumcu’da, bir süre de Kızılcahamam Cezaevi’nde alıkoydu.
O zorlamalar hükümlü olduğu günlerde tedavi
için gittiği Numune Hastanesi’nde de karşısına
çıkacak, Dilligil orada da ayağı karyola demirine zincirlenmiş halde tedavi görecekti.
Turhan Dilligil’in özellikle 1960 darbesinden
sonra yeniden çok partili hayata geçiş sürecindeki yazı serüveni ilgi çekici, “emsal” nitelikte
yazılarla basın koleksiyonlarına geçmişti. Bir
yazısında, o sıralarda yayınlanması zor bazı
düşünceleri şöyle kaleme almıştı:
“Sokaktaki adam hayret ediyordu. Bu memlekette Anayasa ihlâl edildi diye ihtilâl yapılmış, Anayasa’yı ihlâl etti diye bir iktidar partisi
mahkûm ve perişan edilmiş, ihtilâl idaresi yeni

ve daha demokratik bir Anayasa hazırlayarak
memleket idaresini seçimle gelen bir sivil iktidara bırakmıştı... Bütün bu olup bitenler henüz
mâzi haline gelmeden memlekette mesken
masuniyeti ihlâl ediliyorsa, vatandaş hürriyeti
keyfî surette gasp ediliyorsa ve hele vatandaş
tevkif edilmek endişesini duyuyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, millî iradenin en
yüksek merciinde hariçten müdahaleler vuku
buluyor ve milletin seçtiği vekiller ulu orta
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sözlerini yakalayıp gazetesine aktarması... İsmet İnönü’nün Demokrat Parti’nin ekonomik
başarılarıyla ilgili sözlerinin basına yansıması…
“Alsancak limanı bizim eski bir emelimizdi. İzmir’deki inkişafı gördüm ve sevindim. Muhtelif
sahalarda da böyle inkişaflar vardır. Bugünkü
kalkınma sadece edebiyat değildir. Kalkınmanın edebiyattan ibaret olduğunu söylemek küçük politikacılık olur. Ortada bir çalışma ve çok
eser yapma gayreti görülüyor.”
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tehdit edilebiliyorsa, huzur kelimesinden bahsetmek vatandaşın huzursuz durumu ile alay
etmek manasına gelmez miydi? Bütün bu huzursuzlukları yaratanlara karşı kanunları ve
hepsinden önce Anayasa hükümlerini tatbikle
mükellef hükümet nasıl bir tavır takınıyordu
acaba?‘Aferin elinize, dilinize sağlık’ mı diyor.
Yoksa Türkiye’de bir devlet otoritesinin mevcut olduğunu gösteriyor mu? Gösterebiliyor mu? Hamlet “Yaşamak mı yoksa
ölmek mi? Mesele bunda’ diyor.” (Son
Havadis / 17 Şubat 1962)

Aynı lideri yıllar sonra Ankara’da bir mekânda
Celâl Bayar ile bir araya getirerek Türk siyasetine 1970’li yıllardan önce bir barış soluğu
getirmeye çalışması… Sahibi olduğu gazete
kadrolarında siyasal düşünceleriyle uyuşmadığı gazetecilere de yer vermesi… 27 Mayıs
darbesinden birkaç hafta önce şık cümlelerle
davet edildiği bir cemiyetten darbeden birkaç
gün sonra “atılması…”

Yazıda anılan “sokaktaki adam”, Turhan
Dilligil’in gözlediklerini kamuya duyuran
kahramanıydı, kendisiydi. Bu yüzden de
yolu yeniden cezaevi-hapishane-hastane köşelerine uğrayacaktı… Buralarda
da darbeyi izleyen aylarda yaşadığı sıkıntılarla karşılaşmıştı. Hem de demokratik yenileşme adına çizgileri çekilen
bir siyasal yenileşme sürecinde…
1962 Şubat’ında yazdığı bu satırlarda
sıkıntılı duygular dile geliyordu, ama
basın tarihini yazacak tarafsız kalemler
onun bu ve benzeri yazılarını mutlaka değerlendirecekti. Dilligil’in o evrende bu ve buna
benzer yazı etkinliğinden bazı anıları aktarmanın tam sırası…
1950’li yıllarda, iktidarın başarılarını dillendirmekten hiç hoşlanmayan muhalefet liderinin

Turhan Dilligil’i ölümünden yirmi yıl sonra yazılan bu yazıda birkaç satırla anmaya çalıştık.
Ama eminiz, gelecekte onun özlemle anıldığı
nice yazıda düşünceleri ve yazdıkları daha hacimli notlarla anılacak, anlatılacak. Halûk Kılçık
(18 Ocak 2019)

GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN ÜLKEYE
ARMAĞANI;

TÜRK SİLAHLI
KUVVETLERİ ELELE
VAKFI
REHABİLİTASYON VE
BAKIM MERKEZİ

Ülke savunması ve milletin bölünmez
bütünlüğü için mücadele eden
Mehmetçik’e sahip çıkmak amacıyla
kurulan TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
ELELE VAKFI, çeyrek asırdır yaraları
sarıyor. Cumhuriyet tarihinin en
kapsamlı ve anlamlı kampanyasında
toplanan 2.7 trilyon liralık bağış
ile oluşturulan TSK Elele Vakfı
Rehabilitasyon Merkezi, Mehmetçiğe
umut ışığı oluyor. Gazeteciler
Cemiyetinin başlattığı, son aşaması
da TRT 1 televizyonda kesintisiz 56
saat süren, dünyada da ses getiren
bir yayın sonrasında, Türk Milletinin
ordusuna hediye ettiği TSK ELELE
VAKFI nın oluşum öyküsü şöyle:

T

ürk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mart 1995 günü, Kuzey
Irak’ta yaşanan devlet boşluğu nedeniyle, ülkesinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir harekât
yapmıştır. Dünyanın da yakından izlediği bu operasyonda pek çok askerimiz şehit olmuş, pek çoğu da yaralanmış hatta engelli durumuna gelmiştir.
Basını, erdemli ve saygın yapan değerlerden en
önemlisinin toplumun sorunlarına çözüm araması olduğuna inanan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, hemen
harekete geçer. Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak’ta terör
örgütüne karşı verdiği mücadeleye destek olmak amacıyla bir kampanya başlatılır. Cumhurbaşkanından, dağdaki
çobana kadar ülkenin her kesiminde ve her köşesinden
vatandaşlar katılır. Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı bu
kampanyasında ülke de ayağa kalkmıştır, dünyadan ve
basından da büyük destek gelir.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in kampanya fikrine TRT’de bir desteğe hazırdır, Genel Müdür
Tayfun Akgüner bu görevi Haber Dairesi Başkanlığı’na
verilir.
Haydi Türkiye…
Dönemin TRT Haber Dairesi Başkanı Okay Göçer, yürütülen özel yayını şöyle anlatıyor:
“Cemiyetimizin bu güzel düşüncesine olumlu bakan
Genel Müdürlüğümüz, bu güzel görevi başkanlığımıza
verdiler. ‘HAYDİ TÜRKİYE MEHMETÇİKLE ELELE’ adı verilen yayında çok kalabalık bir kadro çalıştık, sunum işini

333

Gazeteciler Cemiyeti

334

canlı yayın deneyimi ile usta spikerlerimizden
Mehpare Çelik’e verdik, televizyon yayın tekniklerinden sonuna kadar yararlandık, çeşitli
yurt köşeleri ve yurt dışı bağlantılarla 56 saat
kesintisiz yayın yaptık. Bu yayın süresince Genel Müdür Tayfun Akgüner ile Başkanımız Nazmi Bilgin de bizlerle stüdyoda oldular, heyecan
veren, göz yaşartan anlar oldu, çok onurlu bir
yayın gerçekleştirdik.”
Televizyonda telefon bağlantıları ile bağış
toplama yayın türüne verilen ad olan “Teleton” canlı yayını ile rekor kırılır. Yayın sırasında
stüdyoya konuk olanların yanı sıra yurt içi ve
dışından yayına bağlananlar, banka hesaplarına yardımlar yağdırmaktadır.
Mehmetçikle Elele
Hayatının baharında, vatan uğruna canlarını hiçe sayan, sağlıklarını feda eden kahraman gazilerimizin, genç yaşta yatağa veya
tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmalarına razı
gelemeyen gönüller, Gazeteciler Cemiyetinin
çağrısı ile bir araya gelmiştir. Kampanya, Türk
halkının ordusuna her zaman gösterdiği şükran duygusu ile çığ gibi büyür. Türlü sıkıntılarla
dolu günlerde, ‘HAYDİ TÜRKİYE MEHMETÇİKLE

ELELE’ sloganı ile yüreklenen toplum maddi,
manevi tüm varlığı ile vatan görevine hazır olduğunu göstermektedir.
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Bilgin, yirmi iki yıl sonra kampanyayı; “Milletimiz, onurlu şahlanışını, bölünmez
bütünlüğünü ve milli beraberliğimizi bütün
dünyaya en anlamlı ve etkin şekilde gösterdi,
Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı kampanyasını gerçekleştirdi” sözleriyle anlatıyor.
Canlı Yayın Rekoru
Türkiye’yi tek bir vücut, tek bir yürek haline getiren bu kampanyada, TRT birinci kanalı
56 saat kesintisiz yayın yapmış, milletimizin
gönlünden kopan yardımlar, çeşitli bankalarda
toplanarak bir çığ gibi büyümüş, 2.7 trilyon lira
veya bir başka deyişle 60.8 milyon ABD Doları’na ulaşmıştır.
Çocukların harçlıklarını, öğrencilerin kitap
paralarını, ana babaların mutfak giderlerini,
yaşlıların kefen parası diye ayırdıklarını verdiği
kampanya sonunda toplanan 2.7 trilyon lira 28
Temmuz 1995 gününde düzenlenen bir törende, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin
tarafından Genel Kurmay Başkanı Org. İsmail
Hakkı Karadayı’ya teslim edilir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI
Bu bağışlar ile ülke savunması ve terörle mücadele esnasında
yaralanan veya uzvunu kaybeden
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
için hizmet verecek ve onları tekrar yaşama döndürecek modern
bir Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi kurulması kararlaştırılmıştır.
Hedeflenen bu yüce amacın bir
vakıf eliyle gerçekleştirilmesi ve
yaşatılmasının daha uygun olacağı
düşüncesiyle; Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı,
Kara Kuvvetleri Komutanı Org. M.
Hikmet Bayer, Hava Kuvvetleri Komutanı Org.
Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Ora. Güven Erkaya ve Jandarma Genel Komutanı Org. Teoman Koman’dan oluşan kurucular
kurulu ile TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE
VAKFI, 21 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazetede
ilan edilerek kuruluşunu tamamlar.
Yüce Milletimizin verdiği bu emaneti üstlenen TSK ELELE Vakfı Genel Müdürlüğü de 3
Haziran 1996 tarihinde Ankara’da çalışmaya
başlar. Milletimizden aldığı destek ile vakıf, 34
ay gibi çok kısa bir sürede 105 milyon ABD Dolarına mal olan TSK Rehabilitasyon ve Bakım
Merkezini tamamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunar.
Kuruluş gayesini gerçekleştiren TSK ELELE Vakfı, 2012 yılında kuruluş senedindeki düzenleme ile amacını,
“Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli,
emeklisi, malulen emeklisi ve bunların bakmakla yükümlü olduklarının rehabilitasyonu ve devamlı
bakımlarını sağlamak, uygar ve
çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye
götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmak” olarak genişletir.

Vakıf halen, Mütevelli Heyeti ve Yönetim
Kurulu kararları doğrultusunda TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nin geliştirilmesi ve
daha iyi hizmet verilebilmesi için gereken her
türlü desteği sağlamaya devam etmektedir.
TSK ELELE Vakfı kendi kaynaklarıyla,
2000 yılında inşası tamamlanan tesise 2004
yılında “Gazi Uyum Evi”, 2014 yılında “19 Eylül
Spor Tesisleri”ni ve Ankara Bilkent’te bulunan
ve 41 milyon liraya mal olan “TSK Ankara Özel
Bakım Merkezi”ni de Türk Silahlı Kuvvetlerinin
hizmetine sunmuş.
“TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi”nin ihtiyacı için İstanbul Göğüs Hastalıkları Hastanesi
binası, vakıf tarafından 2.5 milyon liraya “Özel
Bakım Merkezi” olarak yenilenmiş ve 2015 yılında da hizmete açılmış.
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Özellikle iç güvenlik harekâtlarında yaralanan ve doku kaybına uğrayan kahraman gazilerimiz ve TSK Mensuplarının büyük ihtiyaç
duydukları yapay organ, ortez ve protezlerin,
üç boyutlu teknolojiden yararlanılarak hızlı
imâl edilebilmesi amacıyla, 9 Milyon liraya mâl
olan “Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi” de
2011 yılında üretime başlamıştır.
Vakıf, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Malul
Gaziler ve şehit ailelere hizmet veren “TSK Ali
Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi”nin milli bütçeden karşılanamayan ihtiyaçları
için de her türlü desteği vermektedir.
Vakıf ayrıca; zihinsel, işitme, görme, özgül
öğrenme güçlüğü, bedensel ve yaygın gelişim
bozukluğu bulunan çocuklar için, 2013-14 öğrenim yılı itibariyle GATA Kompleksi içinde, Ankara Güvercinlik ve Diyarbakır’da olmak üzere
üç ayrı yerdeki TSK Elele Vakfı Özel Eğitim

Rehabilitasyon Merkezleri’nin de yönetimini
üstlenmiş. Bugün 475 engelli çocuğun eğitim
aldığı bu merkezden halkımızda yararlana bilmektedir.
1999 yılında, Yılın Başarılı Vakfı, 2004 yılında da faaliyetleri nedeniyle ödüle değer görülen 11 vakıftan birisi olan, TSK Elele Vakfı,
2005 yılında “Silikon Protez İmal, İmkân ve Kabiliyeti Kazandırılması” projesi ile 2009 yılında
da, sağlık alanındaki çalışmalarından dolayı
ödül almış bir kuruluş.
Devlet destekli veya yasa ile belirlenmiş
herhangi bir geliri bulunmayan, tamamı gönüllü bağışlar ve iştiraklerinden elde ettiği gelirle
varlığını sürdüren TSK Elele Vakfı, vakıf senedinde belirlenen amaçları doğrultusunda kuruluşundan bu güne kadar 430 milyon liralık
tesis, destek ve hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırmış, bu tesislere yenilerinin eklenmesi için de çalışmalarını sürdürürken haklı
bir gurur ile çalışmalarını sürdürüyor.

ÜLKÜ KURANEL

BU SÖYLEŞİ, 2011 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

ÜLKÜ KURANEL

“SEYİRCİ, BİZİ
EKSİKLERİMİZ VE
HATALARIMIZLA
SEVDİ”

N

iğdeli Yargıç Necati Ecer Bey görevle geldiği Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde tanıdığı İkbal
Hanım’la yaşamını birleştirir. Genç memur aile,
atamanın yapıldığı yurt köşelerini dolaşmaya
başlar. Erzurum’un Pasinler ilçesindeki görev dönemi olan
1940 yılında, 22 Nisan’ı 23’e bağlayan gece üçüncü çocukları dünyaya gelir.
TRT’nin ünlü spikeri Ülkü Kuranel, dünyaya gözünü
bir çocuk bayramıyla açmıştır.
Memur ailenin Anadolu turu sürmektedir, Ülkü Kuranel ilkokula Merzifon’da başlar ve sonra geldikleri Çorum’da liseden mezun olur. İftihar listelerinde resmi ve
ismi her zaman olan öğrenci Ülkü, müzikle de ilgilidir,
sporla da ve okul duvar gazetesinin değişmez elemanıdır.
Radyo stüdyosuna ilk kez ortaokul öğrencisiyken elinde
mandolini ile giren Ülkü Kuranel konserin öyküsünü şöyle
anlatıyor:

Bir 23 Nisan’da doğdu, öğrencilik
yıllarında spor ve müzikle ilgilendi,
Radyo stüdyosuna ilk kez mandolini
ile konser vermeye girdi, denemek
için sınava katıldı ve spiker oldu.
Televizyonda haber okuyan ilk kadın
spiker, TRT Haber Dairesi’nin ilk kadın
başkanı ve Meclis Televizyonu’nun
kurucusu Ülkü Kuranel ile geçmişe
uzandık.

“Çorum Lisesi’nde yakar top ve voleybol takımı ile
okul korosundayım. Mustafa Karaahmetoğlu isminde bir
müzik öğretmenimiz var, idealist, iddialı birisi. Eduard
Zuckmayer’in öğrencisi, bizleri yetiştirmek için çabalıyor.
Onun desteği ile mandoline başladım ama daha sonra
uzun süre keman çaldım.
Bir gün otobüse bindik ve Ankara’ya geldik, radyoevinde canlı konser verdik! Işıklı yazılar, mikrofonlar, büyük stüdyo... Hatta ben mandolinle bir de solo yaptım. Yıl
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1956, Ankara’da bir hafta kaldık,
Ankara Koleji’nde ağırlandık, hocamız bize Ankara’yı gezdirdi.
Anıtkabir’i gördük, okulu Gazi
Eğitim Enstitüsü’ne de götürdü,
Büyük Sinema’ya gittik, onun
girişindeki, üzerleri örtülü küçük
masaları olan pastane çok hoşumuza gitmişti. Otobüsümüz Çorum’a gece yarısı geldiğinde tüm
şehir ayakta, davul-zurna ile bizi
karşılıyordu.
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Çorum Lisesi’nin dokuz kişilik
fen bölümünden tek kız öğrenci
olarak 1958 yılında mezun olan Ülkü Kuranel, Sorbonne’da felsefe okuyan amcası Naci
Ecer’den etkilenmiştir ama babası onun hukukçu olmasını istemektedir. Önce Amerika’da
mühendislik eğitimi alan ağabeyi Güneş’in yanına dil öğrenmeye Pittsburgh’a gönderilir.
İlk Telesafirler
Birçok ülkeden gelen öğrenci ile birlikte
Ülkü Kuranel de İngilizce öğrenmek için okula gitmektedir. Yerel bir televizyon kanalı bu
yabancı öğrenciler ile bir program hazırlar.
Ülkemizde “Televizyon” sözcüğünün bile kullanılmadığı dönemde, okulda, yanı başında her
gün televizyona çekim yapılmaktadır. Kuranel
anlatıyor:
“Öğrenciler okulda ve dışarıda ne yapıyorlar, uyum sağlayabilmişler mi, ülke hakkında
ne düşünüyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar? gibi
konuları irdeleyen bir program yaptılar. Bir
ay sürmesi ve çalışmaların önümüzde olması
dikkatimi çekiyordu ve onları izliyordum. Yayın günü geldiğinde de ilk ‘telesafir’ olayını
yaşadık. Arkadaşlarımızın evinde televizyon
yoktu. Bize ‘telesafir’ oldular programı birlikte
izledik.”

1962 yılında yurda dönen Kuranel, amcasının izinde yürümek kararındadır. Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi felsefe bölümüne kayıt
yaptırır. Öğrenciliğinin ikinci yılında radyodaki
anons onun yaşamını değiştirecektir.
Denemelisin
Ankara Radyosu’ndan sürekli yayınlanan
“prodüktör - spiker alınacak” duyurusu ile çevresinden “ Bunu denemelisin” diyenler çoğalınca, Ülkü Kuranel’in denemek için yaptığı başvuru ile yaşamı değişir. Öyküsü şöyle:
“Üniversite üçüncü sınıf oluyor neredeyse, yüzlerce belki binlerce kişi giriyoruz sınava
hatta ilk sınav DTCF’nin büyük salonunda oldu.
Ardından sürekli sınav yapılıyor diyebilirim
ama her seferinde sayı düşüyor. Ben de çağırıldıkça sınava gidiyorum, sayı azaldı, artık bizi
radyoya çağırıyorlar, stüdyo sınavları başladı.
Neredeyse bir yıl sonra Zafer Cilasun ve
ben spikerliği, Ünlen Demiralp, Serpil Erdemgil
-şu anda hatırladıklarım- ve kalabalık bir grup
da prodüktörlüğü kazandı, eğitim döneminde
Erdal Öz de bizimle birlikte idi. Eğitim aylarca
sürdü. Sabahtan akşama kadar; Ruşen Ferit
Kam, Faruk Güvenç, Nüshet Şenbay, Cüneyt
Gökçer klasik müziğin her türünden tutun da

ÜLKÜ KURANEL
Türkçe’nin doğru kullanımına
kadar dersler verdiler. Turgut
Özakman, Güntekin Orkut ve
Oğuz Yılmaz Hiçyılmaz’dan
mesleki eğitim aldık.”
Bir rastlantı ile girdiği sınavları başarıyla geçtikçe mesleğe yakınlaşan, eğitim sürecinde ünlü hocaların hayatın
her alanını kapsayan çok güzel
bilgileri aktarması ile de gönülden bağlanan Ülkü Kuranel işe
başlayışını da şöyle anlatıyor:
Gong Vururduk
“1963 yılı Ağustos ayında,
Zafer ile stajyer prodüktör spiker olarak işe başladık. Biz gittiğimizde Müberra Yetkin, Jülide
Gülizar, Mukaddes Gözaydın,
Nadide Köksal ve Yılmaz Tok
vardı.
Göreve başladığımızda yayın sınırlıydı,
öğle yayını saat 12.00’de başlıyor, 15.00’te
bitiyor, ondan sonra da ‘Yazdırma servisi’ başlıyordu. Anadolu basını için günün öne çıkan
haberlerinin ağır ağır okuyarak yazdırılmasıydı bu yayın. Mesleğe yeni girenler önce bunu
okurdu, hem canlı yayın hem de mikrofon alışkanlığı edinmek için önemliydi. Başarı durumuna göre ondan sonra sabah haberleri, öğle,
ardından 22.45’te bir bülten vardı, o ve hepsinde başarılı olan Ankara Radyosu’nda saat
19.00’da ki ünlü, ‘Ana haber’ bültenini üstlenirdi.
Bizden öncekilere göre biz çok şanslıydık,
stüdyolar, en son teknoloji ile yenilenmişti.
Teknik ile spiker birbirini görebilir, konuşabilirdi. Spikerin yanında ara müziği için plak çalacak iki platform vardı, geçişlerde gonga vu-
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rurduk. Bülten başlarında gonga vurulup ‘Memleket saat ayarı’ verildiğinden, tam zamanında
olması gerekirdi. Ben çok kısa kullandım bunu,
sonra elektronik sinyale geçildi.”
TRT henüz kurulmamış. Spikerler, program
seslendirmesinden, müzik programı anonsuna
kadar her yerde görev almaktadır. Basın Yayın
ve Anadolu Ajansı’ndan gelen haberler, Ankara Radyosu üst katındaki, Kemal Deniz’in yönettiği haber odasında toplanmakta ve nöbetçi spiker de okumaktadır.
1 Mayıs 1964’de TRT kurulur, Doğan Kasaroğlu başkanlığında Muammer Yaşar, Hüsamettin Çelebi ve diğerleri haber merkezinin temelini atarlar. Haber merkezi önce Ulus’ta bir
binaya ardından da Mithatpaşa Caddesi’ndeki
genel müdürlük binasının alt katına yerleşir.
Değişimi Ülkü Kuranel anlatıyor:

Gazeteciler Cemiyeti
“Haber Merkezi’nde önce,
aktüalite servisi kuruldu ve
Gökçen Solok ile Jülide Gülizar
radyodan haberlere geçen ilk
spikerler oldu. Bundan sonra
haber spikerleri ayrıldı, Ben,
Çetin Çeki, Zafer Cilasun, Erkan
Oyal, Sevinç Yemişçi ve Aytaç
Kardüz TRT Haber Merkezi’nin
ilk redaktör spikerleri olarak
atandık.”
Televizyonlu Günler
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sayfalarca. Promter cihazımız yoktu ama ilkelini yaptık. Haberlerin okunma sırasına göre say-

TRT, kuruluşundan dört yıl sonra adındaki
‘Televizyon’a kavuşur. Haftada üç gün olarak
başlayan yayın ilgi görmektedir. Ekranda haberleri ilk okuyan Zafer Cilasun’dur. Haftada
üç gün olan yayınlarda daha sonra Çetin Çeki
ve Erkan Oyal da görev alır. Haber merkezinin
kadın spikerleri sadece radyo haberlerini okumaktadır. 1970 yılında Haber Dairesi Başkanı
Doğan Kasaroğlu, Ülkü Kuranel’i çağırır ve “Seninle başlayacak” diyerek görevi verir. Artık
TRT ekranında kadınlar da haber okuyacaktır ve ilk nöbet, 1967 yılında BBC’ye eğitime
giden Ülkü Kuranel’indir. Kuranel, bu durumu
şöyle değerlendiriyor:

faları birbirine bantlayarak rulo yaptık, çıkrık

“İlk görevimde çok rahattım, bu belli olmuş
ki beni kutlayanlar oldu. Bunun bende yarattığı gerginlikle ikinci nöbet bitmek bilmedi diyebilirim. Televizyonda, ışıkçılar, makyajcılar, rejisörler, kameramanlar, spikerler hatta seyirci bile yeni. Her
türlü hataları ile bir başlangıç
dönemi oldu ama seyirci bizi
eksik ve hatalarımızla sevdi.

Yine kurum suçlandı, sonuçta TRT haklı çık-

Radyo gibi değil, kameraya bakmak gerek. Kısa girişleri
ezberlerdik ama hele o dönemde sıkıyönetim bildirileri gelirdi

gibi bir de düzenek kurduk, kameranın altına
monte ettik. Biz başımızı kâğıttan kaldırdık, kameraya bakıyoruz ama çıkrığı çeviren arkadaşımız sevgili Sezai’nin hızına uymak zorundayız,
bazen yavaş dönüyor çıkrık, bazen de hızlı.”
İlk Seçim
Ülkü Kuranel’in televizyondaki ilk seçim
çalışması 1973 yılında olur. Kuranel, seçim
sonuçları ile ilgili her zaman yapılan suçlamalar için, “TRT’de sonuç gecikmesi tamamen
sistemdendir, gecikme varsa da, kusur yoktur.
1977 seçiminde çok büyük olaylar yaşandı.
tı. YSK’dan gelmeden kesin sonuç vermeniz
mümkün değildir” diyor.
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1973 seçiminde üçüncü
gün sabah saat 07.30 da Kasaroğlu ile karşılaşan Kuranel
soluğu stüdyoda alır, işte öyküsü,
“Şimdiki gibi seçim sonuçları hemen alınmazdı. Üç gündür kısa dinlenmeler dışında
aralıksız çalışıyoruz, hareket
olsun diye koridorda yürüyorum, Doğan Beyle karşılaştım,
bana, ‘Çabuk stüdyoya, radyoda bülten var’ dedi ve ben koşarak girdim içeri. Saati gelmiş fakat bülten hazırlanmamış o
yoğun tempoda. Ben üç günlük bilgimi, haber
okuyormuş gibi anlatmaya başladım, bitince
ne yapacağımı bilmiyorum! Derken kapı aralandı, Hüsamettin Çelebi elinde bir gazete ile
yavaşça içeri girdi ve kulağıma eğilip, ‘Sözü
bana ver’ dedi. Ben rahatladım ama elinde tek
gazete var, diğerleri daha bayilere gelmemiş.
Çelebi’nin malzemesi azalınca stüdyodan çıkıp
sokaktaki büfeye gittim ve toplayabildiğim gazetelerle geri döndüm. Redaksiyon da birkaç
dış haberi ekledi ve bülteni kurtardık. Elimde
okuyacağım bir bülten olmadan bir yayın gerçekleşmişti.”
Cem Dönemi
Seçim sonrasındaki iktidar değişikliği
TRT’ye de yansır ve İsmail Cem kuruma genel
müdür olarak atanır. Kadrosu ile gelen Cem,
TRT’de çok başarılı işler yapar fakat birisi olay
olur. Kuranel anlatıyor:
“Cem dönemi gerçekten başarılıydı ama
bir gün Haber Müdürü Mete Buharalı bizleri
topladı, kadın spikerlerin televizyonda haber
okumayacağını, onların değişik konularda çalışacaklarını açıkladı. Yeni yapılanma ile bana
verilen görev iyi, parlamentodan çalışmaları

toparlayıp, haber şeklinde görüntülü sunacağım… İktidarda CHP-MSP koalisyonu var, yorumlar farklı olmaya başladı. Jülide Gülizar’ın
önderliğinde bizler tepki gösterdik, kadın dernekleri, basın, izleyici, siyasiler arka çıkınca on
beş gün sonra bizi yeniden topladılar ve yanlış
anlaşıldıklarını söyleyerek ekran görevi verdiler.
Bu düzeltilmese, haberleri sadece erkekler okur diye bir gelenek yerleşse, bugün belki
de kadın spikerlerimiz olmayacaktı.”
Başkanlığa Doğru
Ülkü Kuranel sonraki yıllarda idari kadroya geçer. Haber Dairesi Başkanlığı’na atanan
Ercan San yerine Parlamento Haberleri Müdürlüğü’ne getirilir. Kulislere girilemeyen, hata
götürmeyen, hatta yapılanların zor beğenildiği,12 Eylül’ün Danışma Meclisi döneminde
Halil Çaylak, Metin Aksoy ve Yavuz Koçak ile
görevlerini yaparlar. Sivil idareye geçiş sonrasında genel müdür Tunca Toskay’ ın teklifi ile
1984 yılında TRT Haber Dairesi’nin ilk kadın
başkanı olur. İlginçtir, Kuranel görevi yine Ercan San’dan devralır. TRT Haber Dairesi’nin ilk
Kadın Başkanı Ülkü Kuranel anlatıyor:
“Teknik olarak stüdyodan cihaza kadar çok
eksiklerimiz vardı, bunları gidermeye çalışıyo-
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rum bir taraftan da haber programı olarak bize
ayrılan süreyi iyi kullanamadığımızı düşüyordum, arayış içindeyken bir gün kapı çalındı ve
Mehmet Ali Birand geldi. Daha sonra yayınladığı kitabında kendiside anlatıyor zaten. Birand,
Brüksel’de yaşayan bir gazetecimiz... Geçmiş
yıllarda Altan Aşar’ın ‘Yurttan dünyadan’ adlı
programına beş-on dakikalık, o zamanki adıyla
‘Ortak Pazar’ bölümleri hazırlıyordu, beni ziyareti bunun tekrar başlatılması içinmiş…

kuruluna atanır. TBMM Başkanı Hüsamettin

Oysa ben onun girmesi ile ‘Aradığımı buldum’ dedim içimden. Başkanlığın en önemli iki
ismi, Ali Kırca ile Musa Çözen’i de ekibe dahil
ettik ve 32. Gün doğdu.

likte engeller oldu, TRT hiç istemiyordu, Meclis

Başkanlığım dönemimde BBC’de gördüğüm, ‘Vatandaş Soruyor’ formatını da uyarladık, Uğur Dündar’a görev verdik. O dönemde
‘Vatandaşın sormasını’ istiyorduk ama bazı nedenlerle programı yürütemedik. TRT’yi eleştirenler bile bu iki projeyi yenilik olarak göklere
çıkartmışlardı o günlerde.

günkü Meclis Televizyonu’na kavuştuk.

İşitme engelliler haberlerini de biz başlattık. Ayrıca benim moderatörlüğümde bir dizi
basın toplantısı programı yapıldı. Yüksek tirajlı
gazetelerden temsilcilerin katıldığı, siyasilerle yüz yüze görüştüğü, soru yöneltebildiği bir
programdı.”
Meclis Televizyonu
Ülkü Kuranel, Haber Dairesi Başkanlığı’nı
iki yıl yaptıktan sonra araştırma inceleme

Cindoruk, o günlerde yaygınlaşan özel televizyonlara görüntü servisi yapacak bir ünite istemektedir. 1993 yılında TRT’den ayrılan Ülkü
Kuranel ve arkadaşlarının iki yıla yakın süren
çalışmaları sonunda, koskocaman bir Meclis
Televizyonu çıkar ortaya. Kuranel anlatıyor:
“Meclis binası tarihi bir yapı, stüdyo kuracak yer bulmamız çok zaman aldı. Bununla birbürokrasisi de memnun değildi ama başkanlık
divanı ve vatandaş istiyordu, milletvekilleri de
memnundu. Çok zor yürüyen işler sonunda buBBC’den Serpil ve Turan Erdemgil’i çağırdık, TRT kökenli arkadaşlarımız, Recep Güvelioğlu ve Cevat Taylan’ı transfer ettik. Ünitenin
adı koyulmadan biz yayına başladık. Baştan
planladığım gibi, yayın ilkeleri vs. yerleştikten
sonra kendi isteğimle ayrıldım.”
Ülkü Kuranel mesleğe girişi ile felsefe
öğrenimini bırakır. Çünkü felsefede okula devam etmek zorunludur. Daha sonra babasının
isteği olan hukuk fakültesine girer, çalışma
hayatı içinde dört yılda mezun olur, üstüne de
‘Müşterek Mülkiyet’ konusunda yüksek lisans
yapar.
Aykut Kuranel ile evlidir.

ÜNLEN DEMİRALP

BU SÖYLEŞİ 2013 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.
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”TELEVİZYONUN
İLK YILLARINDA
HERKES HER İŞİ
YAPARDI”

Tiyatroda oyunculuk yaparken katıldığı
sınavla Ankara Radyosu’na prodüktör
olarak girdi, ülkemizde televizyon
yayını üzerine eğitim gören çekirdek
kadroda yer aldı. Televizyonda,
cumhuriyet tarihinde ilk kez Galata
Mevlevihane’sinde “Sema Ayini”
programı da olan birçok yapıma imza
attı. TRT’de çeşitli kadrolarda bulundu,
Kuruluşunda, Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitim
kadrosuna girdi, akademik ünvanlarını
Gazi Üniversitesi’nde kazandı,
Kıbrıs’ta çeşitli üniversitelerde yayıncı
gençlerin yetişmesine emek verdi.
Ünlen Demiralp’le anılarını tazeledik.

A

dana’nın Kozan ilçesi eşrafından Nimet Demiralp, doktor olmuştur, hemşehrisi, Balkan göçmenlerinden Pakize Hanım’la evlenir ve görev
nedeniyle Anadolu’da dolaşmaya başlarlar. İlk
çocukları Ünlen Demiralp de 1940 yılında Denizli’nin Çal
ilçesinde dünyaya gelir. Nimet Demiralp, çeşitli görev yerlerinden sonra memleketi Kozan’a atanır, hükümet tabibi
olur. Bunun yanında yörede sık görülen, sıtma, verem gibi
salgın hastalıklarla savaşma tabipliğini de üstlenir.
Ünlen Demiralp, ilkokulu Kozan’da bitirir, 1952 yılında Ankara TED Koleji’ne yatılı olarak girer ve 1959 yılında
da mezun olur. Demiralp o günleri şöyle anlatıyor: “Babam
beni Robert Koleji’ne göndermek istemiş fakat uzak diye
vazgeçmiş, dayım Ulvi Gedik de Ankara’da olduğu için koleji seçmiş.
Liseye geçtiğimde basketbola ilgi duydum, boyum da
uygundu, as takıma kadar yükseldim fakat bir sakatlık geçirdim, spordan kopmak zorunda kaldım, kültür ve sanat
çalışmalarına katıldım. Okulda ‘Ziya Gökalp’ ve’ Yeniler
Ocağı’ adlı iki kültür derneği vardı ve münazaralar düzenlerdik. Tiyatro da ilgimi çekiyordu, bu alanlara yöneldim.
Tiyatro İlgi Alanı
Merhum Kurthan Fişek o yıl Amerika’dan gelmişti
Onun ve arkadaşımız Aydın Atay’nın da katkısı, İngilizce
hocalarımızın desteği ile Namık Kemal’in ‘Vatan Yahut Silistre’ oyununu İngilizceye çevirdik ve sahneye koyduk.
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Daha sonra Yahya Tezel arkadaşımla, Orhun
Kitabeleri’nden esinlenerek ‘Ne Mutlu Türküm
Diyene’ ve ‘Cem Sultan’ adlı oyunları yazdık
ve oynadık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
Muhsin Ertuğrul, okulumuza rejisör göndererek bu çalışmalarımıza destek veriyordu.
Lise mezuniyetimden sonra gideceğim tek
yer konservatuardı, sınavını kazandım ve okul
başladı. Yılsonu sınavında diksiyon ve fonetik
derslerinden kaldım, bu da okuldan ayrılmamı
gerektiriyordu. Okuldan ayrılırken merhum hocamız Mahir Canova, ‘Koleji bitirmişsin, git mühendis ol, doktor ol’ diyerek beni uğurlamıştı.”

tiyatrosu kadrosuna aldı, kendi oyunlarında
ufak roller verdi ve bir gün, ‘Meydan Sahnesi
kuruldu oraya git, eleman arıyorlar’ dedi. Çetin
Köroğlu, Kartal Tibet ve Üner İlsever, Ankara’da özel bir tiyatro kurmuşlardı burada çeşitli
oyunlarda rol aldım.
Radyoya Giriş

Tiyatro eğitimi alamayacağı kesinleşse de
sahneden kopamayan Ünlen Demiralp özel tiyatro günlerini şöyle anlatıyor:

Hukuk Fakültesi ve tiyatro birlikte giderken bir gün tiyatrodan arkadaşım Erman Okay,
‘Radyoda sınav açılmış, gel girelim’ dedi. Girdik
ve sınavı kazandık, kurslara katıldık ve 1963
yılı Haziran ayında Ankara Radyosu, Söz ve
Temsil Yayınları’na Stajyer Spiker olarak atandım. Prodüktör kadrosu olmadığı için bu kadro
ile göreve başlattılar. Başımızda Turgut Özakman var.

“Hukuk Fakültesi’ne kaydoldum fakat tiyatro hep aklımda… Merhum Ergin Orbey konservatuardan o yıl mezun olmuştu, beni çocuk

Tiyatro dönemimde okulu aksatmıştım,
devlet memuriyetine girdiğim için bana bir üniversite diploması gerekiyordu, Hukuk Fakülte-
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si’nden, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili
ve Edebiyatı bölümüne geçiş yaptım.”
Yurt Dışı Eğitimleri
Ünlen Demiralp göreve başlamasından
kısa bir süre sonra, ülkede adı henüz bilinmese
de, BBC Thomson Vakfı TV Koleji “Televizyon
Yayıncılığı Kursu “açar ve radyodan da Demiralp gönderilir. Dönüşünde bıraktığı Radyo,
koskoca bir kurum, TRT olmuştur.
TRT’nin ikinci ‘T’ si, televizyon konusu
giderek hız kazanmıştır, bu kez de, Almanya,
televizyon çalışanları için staj düzenler. Ünlen
Demiralp buna da katılır, işte öyküsü:
“İngiltere’den dönüşümün üzerinden bir
yıl geçmeden daha kalabalık bir ekip ile Almanya’ya gittik. Teknikten çok arkadaş vardı, başkent basının ünlü karikatüristi Halim Büyükbulut da kameraman olarak aramızdaydı, daha
sonra yapmadı. Programcı olarak Bülent Varol
vardı benimle birlikte. Dönüşümüzde artık birimler oluştu, Güner Sarıoğlu, Gülseren Güven,
Meral Savcı, Teoman Ertan, Kenan Değer, Bülent Varol ve ben başımızda Semih Tuğrul ile
televizyon ilk program ekibini oluşturduk, hemen arkasından da sınav açıldı ve diğer arkadaşlar aramıza katıldı.
1966 yılında alt yapı oluştu ve çalışmalar
başladı. Televizyon Daire Başkanı Fahrettin
Işıkçı idi ama sadece tekniğe bakardı, program
sorumlusu Semih Tuğrul’du. 1966 yılı Haziran
ayında, Gülseren Güven ve Bülent Varol ‘Şiir ve
Müzik ’adlı yapımla, ben de bir haber programı
ile ilk kapalı devre yayınını gerçekleştirdik.
Televizyonun alt yapısı Alman Stüdyo
Hamburg firmasının hibe ettiği malzemelerden oluşuyordu, yatırım için de bütçeden pay
ayrılması gerekiyordu, biz de ‘Bir kapalı devre
yayın daha yapalım, bunu da yetkililere tanıtalım’ diyorduk, Semih Bey de ‘Olmaz öyle şey’
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diyordu. Onun yurt dışında olduğu bir dönemde
bunu gerçekleştirdik. Fahrettin Işıkçı, fikrimizi
beğendi, TBMM Bütçe Komisyonu Üyelerine
gösteri yaptık. Yayın için; Zeki Sözer ‘Haberler’,
Gülseren Güven ‘Masal’, Bülent Varol ‘Keşifler’
adı bir belgesel ve ben de kısa bir bale filmi ile
Emel Sayın ve Yaşar Özel’ın katıldığı canlı Türk
Sanat Müziği programı hazırladım ve yönettim.
Bu kapalı devre yayınımız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerince beğenildi, onların da
desteği ile TV yatırımları için bütçeden ödenek
ayrıldı, amacımıza ulaştık.”
Çeşitli yokluklarla başlayan yayın günlerini “Herkes her işi yapardı” sözleriyle özetleyen
Ünlen Demiralp, Kültür Programları sorumlu-
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TRT’nin yayın ağı ülkeyi kapsamıyordu,
fakat televizyon alıcıları çeşitli yollardan ülkemize geliyordu. TRT yayınları yeterli olmadığından bunlar da sınır komşularımızın yayınlarını izliyorlardı. Askeri yönetim sınır illerimizde
izlenen yabancı yayınları engellemek amacıyla
buralara TRT yayını istiyordu, çözümü de paket yayın olarak öneriliyordu. Belirlenen illerde kurulan ufak istasyonlarda, merkezden
gelen programlarla ‘paket yayın’ uygulamasına
geçtik, tüm ülke yayın alanına girene kadar da
bu sürdü.”
Ünlen Demiralp, Televizyon tarihimizin
önemli atılımlarını da şöyle anlatıyor:
“İnanç Dünyası”
“Musa Paşa’dan sonra İsmail Cem Genel
Müdür oldu, ilk günleri idi bir toplantıya çağırıldık. Cem, ‘Dini yayınlara başlayacağız’ dedi,
hepimiz donduk, itiraz edenler oldu ama Cuma
akşamları, ‘İnanç Dünyası’ için karar alındı.
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luğunun yanı sıra ‘Gençler Bilmek İstiyor’ adlı
yarışma programını da sunar ve askere gider.
Askerlik sonrası döndüğü televizyonda, prodüktör olarak işe başlayan ve ardından da
Program Araştırma, Değerlendirme ve Yayın
Şube Müdürü olan Demiralp anlatıyor:
Paket Yayın Başlıyor
“12 Mart Muhtırası verildi, Daire Başkanı
Güntekin Orkut’a yardımcılık yapıyorum, bir
gün Genel Müdür Musa Öğün’e giderken beni
de götürdü. Görüşme sırasında Öğün, ‘O işleri
ne yaptın?’ dedi, Orkut da, ‘Çok zor işler’ falan
gibi cevap verince Paşa elini masaya vurdu ve
‘Kolay işleri babam da yapar!’ diyerek sert çıktı, bu yaklaşımından üzülmüş olmalı ki, sonra
da bize yemek ısmarlamıştı. Paşa’nın istediği
o günün şartlarında gerçekten çok zordu ama
biz zor olanı başardık.

İkinci olarak da ‘Aralık ayı yaklaşıyor,
Mevlana için bir anma programı hazırlayacağız’ dedi, yine yüzlerde mutsuzluk oluştu, ben
yerinde bir karar olduğunu söyledim. Bunun
üzerine Eğitim-Kültür Bölüm Müdürü de ‘Bizde
eleman yok, Ünlen Bey yapsın’ deyince iş bana
kaldı. Program plânlama müdür yardımcısıyım,
yapıma giriştim, hemen araştırmaya başladım,
bütün kaynaklar Abdülbâki Gölpınarlı’yı işaret
ediyordu, ona ulaştım. Beni hazırlıklı görünce
memnun oldu ve kabul etti, sağlığı iyi değildi
fakat metni yazdı, çekimlere katıldı hatta sundu.
Gölpınarlı, ‘Âyin ancak Galata Mevlevihane’sinde çekilir’ diyordu. Başvurularımızda da
karşımıza, Tekkeler ve Zaviyeler Yasası çıkıyordu ve imkânsız görünüyordu. Kültür Bakanlığı Müsteşarı o zaman Doçent olan Bozkurt Güvenç’e gittim, anlattım ve izni aldık.

ÜNLEN DEMİRALP
Aka Gündüz, Kani Karaca,
Recep Birgit gibi ünlü sanatçılardan oluşan mıtrıb
heyeti kuruldu ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez
Galata Mevlevihane’sinde
Kani Karaca’nın seslendirdiği naat ile başlayan,
Hüseyin Fahri Dede’nin
Acemaşiran Sema ayini
yapıldı, bu belgesel daha
sonra bazı Arap ülkelerine de gönderildi.”
Televizyonda Gündüz Yayınları
İsmail Cem, atılıma
geçirdiği
televizyonda
gündüz yayınları da istemektedir. Bu istek doğrultusunda Pazar günleri
“Tele Pazar” ve Cumartesi
günleri öğleden sonrasında da “Hafta Sonu” adlı
programlar yayına girer.
Ünlen Demiralp kısa bir
süre sonra da “Hafta Sonu” programı sorumluluğuna getirilir. Demiralp o günleri de şöyle
anlatıyor:
“Sorumlu arkadaşımızın ayrılması ile bana
verilen bu görev iki buçuk yıl sürdü. Perşembe günü stüdyoya kapanıp Cumartesi gecesi
eve gidebiliyordum. Çok yorucuydu ama çok
da zevk alarak yaptık. Hazır gelen çizgi filmler vardı bir de ‘Tatlı Cadı’ adlı dizi, bunlar da
çok beğeniliyordu. Bülent Özveren, Cenk Koray, Ali Kocatepe’nin de sunuculuk yaptığı
programımızda en uzun görev alan spikerimiz
de Mehpare Çelik idi, reji masasında Göker
Müftüoğlu otururdu, Nuray Yılmaz da bizimle
TRT’de çalışmaya başladı.
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Levent Kırca ve Enis Fosforoğlu’nu üne
kavuşturan ‘Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?’ adlı
program da hafta sonunda yayınlanıyordu. Çeşitli olaylar bir parodi ile anlatılıyor, sonucunu
da izleyiciye bırakıyordu. ‘Siz olsaydınız ne yapardınız?’ diye soruyorduk, izleyiciden gelen
mektuplar da bir sonraki programda okunuyordu.
‘Düne bakış’ diye bir bölümümüz vardı,
geçmişten akıllarda kalan olayları ele alıyor izleyicileri geçmişte bir tura çıkartıyorduk.”
1982 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kurulmaktadır,
Ünlen Demiralp buradan davet alır ve öğretim
görevlisi olarak gider. Okulun radyo ve tele-
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vizyon yayını yapacak teknik donanımı vardır,
TRT’de yayınlanan açık öğretim programları
da burada çekilir. Gazi Üniversitesi’nden aldığı
davet üzerine Ankara’ya gelen Demiralp, profesörlüğü burada alır. Bu dönemde özel izinle
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başlattığı KKTC’deki hocalığını da emeklilikten
sonra sürekliliğe çevirir.
Ünlen Demiralp, 1971 yılında Sebahat Hanım’la evlendi, Didem ve Banu isminde iki kızı
var.

YALÇIN GÖKÇEBAĞ

BU SÖYLEŞİ; YALÇIN GÖKÇEBAĞ İLE
2016 YILINDA ÇANKAYA ARMONİ
SANAT GALERİSİNDE YAPILMIŞTIR.

YALÇIN GÖKÇEBAĞ

“RESSAM
OLMAYI HİÇ
DÜŞÜNMEDİM”

D

enizli, Çal ilçesinin Ortaköy’ünde Tahir Öğretmen, Hayriye Hanım’la evlenmiştir, ikinci çocukları Ressam Yalçın Gökçebağ da 1944 yılında
burada dünyaya gelir. Gökçebağ çocukluğunu
şöyle anlatıyor:
“Babam o zamanki adı ile ‘Gezici Başöğretmen,’ bir atı
var, onunla köyleri dolaşıyor, öğretmenlik yapıyor, annem
ev kadını… Bu nedenle ben ve kardeşlerimin gideceği
okulların parasız yatılı olması gerekiyordu, ağabeyim Ankara’da Teknik Okullar’da yatılı öğrenciydi. Çal’da ilkokulu
bitirdim ve annemin isteği ile 1955 yılında Isparta Gönen
Köy Öğretmen Okulu’na girdim. Burası, eski Köy Enstitüsü, sadece adı değişmiş, eğitim sistemi ve gelenekleri
süren bir okuldu. Yaz çalışması olarak inşaatlar yaptık, kümes yapmayı, okulun inekleriyle hayvancılığı ve arıcılığı
öğrendik. Bir de gül tarlaları vardı ki, bendeki resim sanatını geliştiren orası oldu…
Yalçın, Gül Toplamayacak!

Köy Enstitüsü müfredatında yetişti,
gül toplayan arkadaşlarının resimlerini
yaptı, Çapa resim seminerinde eğitim
gördü, televizyonun ilk dönem
kameramanları arasında yer aldı, resim
sanatımızın son kırk yılına damgasını
vuran Yalçın Gökçebağ ile anıları
tazeliyoruz.

İlkbaharda güneş doğmadan tarlaya gider, gül toplardı bütün okul. Bu çok önemli bir gelirdi okul için, para
‘döner sermaye’ ye konulur, oradan da okula yani bizlere
harcanırdı.
Resim öğretmenimiz İsmail Gülamber yıl içinde bize
bir resim ödevi verdi, ben de suluboya bir resim yaptım.
İsmail Hoca bunu çok beğenmiş ki, gül sezonunun ortasında ‘Yalçın bundan sonra gül toplamayacak, arkadaşları-
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nın gül toplarken resimlerini yapacak’ dedi. Gül
toplamanın romantik bir adı var ama sabahın o
vaktinde çiğ yağar, dikeni batar çok da hoş değildir. Ortaokul bitene kadar arkadaşlarım gül
topladı ben de onların resmini yaptım.”
Öğretmen okullarında, Çapa Resim ve
Müzik Semineri diye bir efsane dillerde dolaşmaktadır. Ortaokulun son günlerinde resim
öğretmeni İsmail Gülamber, Yalçın Gökçebağ’a,
“Resim seminerine katılmak ister misin?” diye
sorunca her şey değişir. Gökçebağ, “Sadece siz
bilirsiniz diyebildim ama havalardayım” dediği
olayı da şöyle anlatıyor:
Resimde Özel Eğitim
“Öğretmen okullarındaki resim ve müzikte
farklı görülen öğrenciler, İstanbul Çapa’daki bu
seminerlere alınıyor ve özel bir eğitim veriliyor. Hocam benim resimlerimi hazırladı ve başvuruyu da yaptı. 1958 yılında, Hamza isimli arkadaşımla ben resim, dört kişi de müzik dalın-

da olmak üzere, Gönen’den altı kişi trenle yola
çıktık. Ortaokulu yeni bitirmiş ve o güne kadar
da memleketlerinden başka bir yer görmemiş
çocuklar, İstanbul ve denizle tanışıyor! Trende,
akademide okuyan Ispartalı bir ağabey bizi korumasına aldı, o da bizden üç beş yaş büyük
ama İstanbul’da ikinci yılı. Haydar Paşa’dan vapura bindik, biz birbirine sokulmuş altı çocuğun
ürkek hâli bir kadının dikkatini çekmiş. Yanımıza geldi, sert bir dille, ‘Nereden geliyorsunuz,
nereye gidiyorsunuz?’ diye sormaya başlayınca, biz iyice birbirimize sokulduk, başımızdaki
ağabeyi de, ‘Sen kimsin, bu çocukları nereye
götürüyorsun?’ falan diye sorguladı, o durumu
açıklayınca kadın rahatladı ve ‘Ha iyi o zaman’
diyerek yerine geçti, işte toplum duyarlılığına
en güzel örnek… O ağabey bizi Eminönü’ deki
Isparta Oteli’ne getirdi, bu bina hâlâ duruyor.
Gece otelden çıktık, otobüs durağına geldik ve
‘Sabah buradan şu numaralı otobüse bineceksiniz, biletçiye şunu söyleyeceksiniz’ diye bizi
çok iyi çalıştırdı.
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Okula Mutfak Kapısından Girdik
Sabah biz, ‘Geldik mi?’ diye defalarca sorduğumuz otobüs biletçisinin sinirini bozduk
ama Çapa’ya da gelebildik. Okula mutfak kapısından da olsa girmişiz, hemen bizim okuldan
gelmiş iki ağabeyimizi bulduk. Sınava alındık,
burayı çok isteyen Çivrilli arkadaşım Hamza
kazanamadı, gözyaşları içinde onu uğurladık,
beş kişi kaldık… Müzikteki arkadaşlarımdan birisi şimdi Almanya’da birinci keman Rıza Yıldız,
birisi Antalya Radyosu’nda da görev yaptı halk
müziğinde önemli bir isim Gültekin Aksu.
Biz erkek ortaokulundan geldik, burası
hem lise hem de karma eğitim. Biz de yemekte
çatal bıçak kullanıyoruz ama tabaklarımız metaldi… Burada beyaz masa örtüleri, porselen
tabaklar üst üste konmuş falan. İlk gün bir arkadaşımla yemekteyiz, iki kız geldi ve yanımızı
göstererek, ‘Burası boş mu?’ diye sordu, biz de,
‘Boş’ dedik, onlar da oturdu. Yaşım 15 falan,
hayatımda karşı cinsle hiç bu kadar yakın olmadım, akrabalarımda da kız yok… Arkadaşım
da öyle, biz yemek yiyemedik, kalktık gittik.
Ergenliğe geçişe Anadolu’dan gelişi de ekleyin,
sınıfta ilk günler aramızda büyük kavgalar oluyordu, sonra çok iyi dost olduk, hâlâ görüşürüz
ve o günleri anlatıp güleriz!
Çapa mezuniyetimden sonra Güzel Sanatlar Akademisi’ne de gidebilirdim ama benim
yatılı olmam gerekiyordu, Gazi Eğitim’e yöneldim.”
Test Sınavını Yapamıyor
O yıl üniversite sınavlarında uygulanan
test yöntemi ile başarısız olan Yalçın Gökçebağ bir yıl köy öğretmenliği yapar. Denizli
Şirinköy’deki öğretmenliği döneminde Bakanlık’tan habersiz uyguladıkları branşlaşma yöntemini de Gökçebağ şöyle anlatıyor:
“Ben derslere başladım, resim, müzik, beden eğitimi çok iyi ama matematik dersinde
zorlanıyorum, okul müdürü saygın bir ağabe-
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yimiz, ona anlattım, yardım istedim, ‘Bu dersi
nasıl vermem gerektiğini bana öğretin’ dedim.
O da resim ve müzikte zorlanıyormuş, bir anlaşma yaptık, ben okulun müzik, resim, beden
eğitimi derslerini aldım onlar da diğerlerini…
Bakanlığın haberi olmadan biz eğitimde branşlaşmaya yöneldik.
Bu bir yıl sürdü, 1963 yılında Gazi Eğitim
Enstitüsü’nün resim öğretmenliği bölümünü
kazandım ve yeniden öğrenci oldum. Turan
Erol, Adnan Turani, Mustafa Ayaz, Refik Epikman gibi ustalar hocalarım oldu.”
Askerlik Anısı
Zafer Gençaydın, Halil Akdeniz, Adem
Genç, Nadide Akdeniz, Bilal Erdoğan gibi bu
gün resim sanatımızın önemli isimleri ile Gazi
Eğitim Enstitüsü’nden birlikte mezun olur Yalçın Gökçebağ. Bir kısım arkadaşı yurt dışına
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gördük ama proje bilmiyorum. Emir demiri kesecek ya, araştırdım, havacı bir mühendis var,
yardım etti ve biz çizimi bitirdik, inşaat tamamlandı. Nöbetçi subayı olduğum gün akşamüzeri
büyük bir gürültü oldu, koştuk ki, bina çökmüş!
Kolonlar dışa açılmış, tavanda betonu sulayan
asker de elinde hortum ile zemin kata inmiş,
şokta. Hemen hastaneye kaldırıldı, Allah’tan
can kaybımız yok, yeniden inşa ettik, bu kez
de dolgu zemin üzerine yaptığımız için iki bina
arasında açılma başladı, o zaman bir nöbetçi
koyduk, burası daha çok açılırsa haber versin
diye.
On yıl sonra yolum düştü, izin aldım girdim
birliğimi dolaştım, bina hâlâ yarım kayık şekilde, başında da nöbetçi var!”
Müzisyen Gökçebağ
Bağlamayı Gönen Öğretmen Okulu’nda
öğrenen, Çapa döneminde de geliştiren Yalçın
Gökçebağ, sahne çalışması yapacak kadar ileri
götürdüğü müzikle ilgisini şöyle anlatıyor:
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resim çalışması için gider, o Akşehir Öğretmen
Okulu’na atanır. Gökçebağ iki yıl öğretmenlik
sonrasındaki askerlik döneminde yaşadığı inşaatçılığını da şöyle anlatıyor:
“1968 yılında Kütahya’da yedek subaylığa başladım, bölüğüm alayın inşaat işlerini
yapıyormuş ama bu dönemde inşaat mühendisi yok, ‘Sen anlarsın’ diye beni bu işin başına getirdiler. Komutan bir binaya ek yapmamı
istiyor. Okulda iş dersi vardı, iz düşümü falan

“Önemli müzik adamı Sadi Yaver Ataman’ın kızı Güvenay, Kütahya’nın ünlü müzik
adamı Hisarlı Ahmet’in oğlu Mustafa Hisarlı
Çapa’da sınıf arkadaşımız, Hail Bedi Yönetgen,
Süheyla Atmışdört gibi hocalarımız ile farklı bir
ortamdayız. Ben İstanbul Üniversitesi Korosu’nda bağlama çalıyorum, ayrıca kurduğumuz
bir grup ile de Yenikapı gazinolarında uvertürlere eşlik ediyoruz.
Resim Bana Yapışmış
Askerlik sonrası öğretmenlik yapmayacağıma karar verdim, arkadaşım Bilal Erdoğan
ile İzmir’de ‘Büyük Kümes’ isminde bir atölye
açtık. 1972 yılında DYO Resim Yarışması’nı
kazandım ama istediğimiz iş olmadığı için ben
yine bağlamacılığa başladım. Bu dönemde, radyodan yeni kurulan TRT’ye üniversitelerin güzel sanatlar bölümü mezunu eleman arandığını
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öğrenince, hemen,
o günün akşam otobüsü ile Ankara’ya
geldim. Sabah başvuruyu yaptım, aynı
gün sınava alındım,
Güntekin
Orkut,
Kaya Sür falan var
sınav
heyetinde.
İlginç sorular vardı,
‘Seni seyahate göndersek gider misin?’
olumlu cevapladım,
‘Sana orada kal
dersek kalır mısın?’
Dediklerinde ben,‘İki yıl olmaz herhalde’ dediğimi hatırlıyorum, onlar da,‘Yok canım en fazla
bir ay’ dediler. Eline bir bavul versek Kızılay’da
dolaşır mısın?’ sorusuna da ‘Dolaşırım’ cevabı
verdim.
Bu soruların nedenini daha sonra anladım;
kamera asistanı olarak işe giriyoruz ya, herhangi bir şehre göreve gidişimiz ve işin uzaması durumu ile kamera, ışık, sehpa gibi tüm
malzemeyi biz taşıyacağımız için seçilmiş sorular…
1971 yılında Ertürk Yöndem, Sonat Konor,
Recai Yücel Uğurkan falan TRT ‘nin ilk aktüel
kameraman ekibi olarak çalışmaya başladık.”
Ressam Olmayı Hiç Düşünmedi
Yalçın Gökçebağ adı, güzel sanatların herhangi bir dalında duyulacaktır ama hangisi?
Belki halk müziğinde bir usta veya büyük bir
rejisör, “Ressam olmayı hiç düşünmedim” dediği resim sanatında ustalaşmasını da şöyle
anlatıyor Gökçebağ:
“Yaşantımda resim hep var ama ressam olmayı hiç düşünmedim. Ortaokulda yaptığım resimler beni daha özel bir okula taşıdı ama ben

bağlama çalmaya da burada başladım. Resimle
yoğunlaştığım Çapa döneminde, Yenikapı gazinolarında bağlama çalıyordum…
Profesyonel bağlama çalıyorum ama pratikten, nota bilmiyorum, bu konu üzerinde biraz dursam, belki ben bağlama sanatçısı olurdum.
Öğretmenliği yapamayacağımı anladım,
hayatım resim ve müzik üzerine derken araya
kameramanlık girdi. TRT’deki ilk yıllarımda da
rejisörlüğe ilgi duydum, bu yönde önemli girişimlerim oldu fakat kamerayı sevdiğimi anladım ve devam ettim.
Prodüktör Filiz Ozankaya ile Mersin’de
narenciye bahçelerinde bir program çekiyoruz,
bu sahne beni çok etkiledi, ‘Portakal Toplayanlar’ adını verdiğim tablom, 1975 yılında Devlet
Ödülü kazandı.
Resim tekrar canlandı bende, evde kurduğum atölyede sergi açacak kadar eser oluştu
ve Zafer Çarşısı’nda sergi açtım. Burada bir
rastlantı ile tanıştığım Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Cumhurbaşkanımızın eşi
Emel Korutürk Hanım beni yüreklendirdi, evime geldi, benden resim aldı, yakınlarının da
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almasını sağladı. Tek tek yaprakların işlendiği,
tepeden bakışlar ve insanların yandan resmedilişi değişik bir şeydi, ilgi gördü. Çay bahçeleri
geldi ardından, bu tablomdan Başbakan makam odasında da var bir tane.

çalışma ortamı bulduğum Armoni Sanat Galeri-

Yurt içi ve dışı sergilerim peş peşe geliyordu ki, TRT yönetimi benim emekli olmamı
istedi, ben de oldum o günden beri de serbest

katmaya devam ediyor. 1973 yılında yuva ku-

si’nde devam ediyorum.”
Yalçın Gökçebağ’ın bağlaması evinde duvara asılı duruyor, dost meclislerine de renk
ran Yalçın-Fevziye Gökçebağ çiftinin tek çocuğu da aktör Gökçen Gökçebağ.

YAŞAR AYSEV

BU SÖYLEŞİ 2010 YILINDA, ANKARABİLKENT’TEKİ OFİSİNDE YAPILMIŞTIR.

YAŞAR AYSEV

“GAZETECİ
EMEKLİ OLUR
MU?”

Gazeteciliğe Mülkiye’de öğrenciyken
ilgi duymaya başladı, mesleğe adım
attığı gün önemli işler başardı, ünlü
‘Bebek davası’nda kadın tarafın
görüşlerini ilk o yazdı, gençlik kollarına
kaydolduğu CHP’den daha sonra
tarihi Ulus Gazetesi’ni satın aldı,
Bilim- Teknik Dergisi’ni kurdu, basında
sendikalaşmayı başlatan kadrodaydı
ve Ankara’da ilk toplu iş sözleşmelerini
imzaladı, birçok gazeteci yetiştiren
Yaşar Aysev ile anılarını tazeledik…

T

üccar Süleyman Bey ile Pakize Hanım’ın üçüncü çocuğu Yaşar Aysev 1939 yılında Adana’da
dünyaya gelir. İkinci Dünya Savaşı döneminde
yaşanan ekonomik kriz ile toptan kırtasiye ticareti yapan Süleyman Bey’in işleri bozulur ve aile İskenderun’a göç eder. Yaşar Aysev eğitimini ortaokul sonuna
kadar burada tamamlar. Bankacı olan ablası ve eniştesinin atanması ile Ankara’ya gelen Aysev, Atatürk Lisesi’ne
kaydolur. Bankacı çift, iki yıl sonra Güneydoğu’ya atanır,
Yaşar Aysev de İstanbul’a gider ve 1956 yılında Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olur.
Hedefi, o dönemde sınavla girilen tek fakülte olan
Mülkiye’dir. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonunda okula
alınan 150 kişi arasına giren Yaşar Aysev’in tek düşüncesi İktisat -Maliye Şubesi’nden diploma almaktır. Dönem
arkadaşı Hukuk Fakültesi öğrencisi Teoman Erel ile iyi bir
dostluk kurmuştur ve okulun karşısındaki “Aliman”ın kahvesinde bilardo oynarken bile sohbet konuları hep gazetecilik üzerinedir.
27 Mayıs 1960 İhtilali olduğunda Aysev, Mülkiye
üçüncü sınıf öğrencisidir. Eğitim kadrosundaki bir İngiliz
profesörün tercümanı ve yardımcısı olan Cemal Aygen,
ihtilal yönetimi tarafından Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’ne getirilir. Sonrasını Yaşar Aysev anlatıyor:
“Teoman ve ben gazeteci olmak istediğimizden, sohbetlerimiz de hep gazetecilik üzerine oluyordu. Cemal
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Aygen ile de iyi bir ilişkim var, 1960 yılının
Ağustos ayında gittim. ‘Hocam gazeteci olmak
istiyorum, beni buraya alır mısınız?’ dedim.
‘Anadolu Ajansı’nda gazeteci olunmaz, yeni
kurulmakta olan bir gazete var, Mülkiyeli bir
ağabeyin başında, seni ona göndereyim’ dedi.
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O günlerde ‘Işık diye bir gazete çıkacak’
falan deniliyordu, meğer yeni gazetenin adı
Öncü imiş. Genel yayın müdürü Altan Öymen,
Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Tokatlı, istihbarat şefi Oktay Ekşi, muhabirler; Örsan Öymen,
Mustafa Ekmekçi, Mete Akyol, Nilüfer Yalçın,
Selçuk Altan, foto muhabirleri de Sungar Taylaner ile İbrahim Özçelik. Ankara basınından
transfer edilen onlarca ünlü gazeteci, ben de
yirmi dokuzuncuyum ama stajyerim. Öncü’nün
bu transfer atağı gazetecilere çok yaramış,
herkes maaşını katlayarak buraya gidince piyasa yükselmiş, bunu daha sonra anladım.
Rüzgârlı Sokak’a açılan Agâh Efendi Sokağın başında, ünlü Güneş Matbaası’na gittim.
Burası Demokrat Parti’nin yayın organı Zafer
Gazetesi’nin yeri idi, ihtilalden sonra el konmuş. Günümüzde meslektaşlarımız plazalarda
çalışıyor, o günün önemli gazetesinde durum
şu; zemin katta, büyük bir salon, aşı boyalı
tahta masalar, genel yayın müdürü Altan Öymen bir bölmede oturuyor ama masası aynı…
İçeri girdim, ‘Mülkiye üçüncü sınıf öğrencisiyim, Aygen Hocam gönderdi, gazeteci olmak
istiyorum’ dedim. Yüzüme baktı, ‘Peki okul
bitince de devam edecek misin? ’dedi. Biraz
duraksadım ve ‘Eğer sizin şu anda oturduğunuz yerde olacağıma aklım keserse, kalırım’
dedim ‘Peki bunu nasıl anlayacaksın?’ deyince
de ‘Size soracağım’ cevabını verdim, güldü, telefonu aldı eline ve ‘Oktay sana bir Mülkiye’li
gönderiyorum, bir bak bakalım’ dedi.”

İlk Görev
Mesleğe ilk adımını atan Yaşar Aysev artık
kendisini gösterme aşamasına gelmiştir. Gazetecilikle ilgili hiçbir deneyimi olmadan, 20’li
yaşlarda bir üniversite öğrencisi olarak gittiği
ilk işlerinde yakaladığı başarıları da şöyle anlatıyor Aysev:
“Geçtim Oktay Ekşi’nin yanına, ‘otur’ diye
bir yer işaret etti ve gömüldü işine. Belki yirmi
dakika sonra kafasını kaldırdı, elindeki kâğıdı
uzatarak, ‘Samanpazarı’nda bir benzinlik var,
orada şu adamı bul ve Demokrat Parti döneminin Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur
hakkında şu bilgileri al gel…”
İhtilal olmuş, DP’lilerin hepsi Yassıada’da
tutuklu. Gittim, benzinliği buldum, adam Maltepe’deki istasyona gitmiş, yürüyerek orayı
da bulup adamla konuştum, üç dört saat sonra
aldığım bilgiler ile geri döndüm, aynı yere oturdum. Yine uzun bir bekleyişten sonra topladığım bilgileri aktardım.
Ertesi gün Ekşi, ‘Sağlık Sokak 20 numarada Ayhan Aydan var, git bir görüş’ dedi.
Yenişehir’e troleybüs ile gittim, evi buldum, kapıyı bir zenci kadın açtı. Üzerimde kahverengi süet bir mont var, yaka bağır açık, öğrenci kıyafeti…
Kendimi tanıttım ve görüşmek istediğimi
söyledim, o ‘Ama gazetecilerle görüşmüyor’
falan derken, kapı aralığından, salonda üzerinde sabahlıkla gezinen birisini gördüm ve arya
söyler gibi bir tonda, ‘Rinda kim o?’ sesi geldi.
Rinda, bir gözü bende bir gözü içeride durumu
anlatıyordu ki, ses tekrar geldi ‘Söylemedin mi,
ben gazetecilerle görüşmüyorum’… Kapının
da aralık olmasından yararlanarak içeri girdim
ve ‘Ayhan Hanım ben henüz gazeteci değilim,
olmaya çalışıyorum, Mülkiye’de öğrenciyim,
bana bu görevi verdiler’ dedim. Bana yaklaştı,
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şöyle bir süzdü ve ‘Gel’ dedi, yer gösterdi ‘Ne
istiyorsun?’ dedi. Benden istenilenleri anlattım ‘Başarabilirsem belki gazeteci olabilirim’
dedim. ‘Ben gazetecilerle konuşmuyorum ama
sen daha olmadığın için konuşacağım, yarın
saat 10.00’da gel’ diyerek yolcu etti. Dışarı çıktım, sarhoş gibiyim.”
Bebek Davası
Başbakan Adnan Menderes ile soprano
Ayhan Aydan’ın gönül ilişkisinden bir bebekleri olduğu fakat bunun öldürüldüğü şeklindeki
iddia üzerine Yassıada Mahkemesi’nde görülecek ünlü ‘Bebek Davası’ndaki kadın tarafın
görüşünü almaktır verilen görev. Yaşar Aysev
heyecanla gazeteye döner ve müjdeyi verir.
İhtilalden sonra evine kapanan Aydan’ın görüşeceği ‘İlk gazeteci’ olacaktır. Bu önemli işi
görüntüleyebilmek için bu sefer de foto muhabirleri arasında sen- ben tartışması yaşanmaktadır ki, Örsan Öymen, Yaşar Aysev’i kenara
çeker ve ’bunlar profesyonel sen beni söyle’
önerisi ile birlikte gittikleri ilk röportajın öyküsü de şöyle:
“Gittik, biz karşılıklı koltuklara oturduk Ayhan Hanım ile Örsan da sehpayı benim sağımda biraz geriye kurdu. Soru sormaya gerek yok
zaten anlatıyor Ayhan Hanım… ‘Ben Adnan’ı
sevdim, sevmek suç mu? Çocuk sahibi olmayı
çok istedim, ama kısmet değilmiş, düşük oldu,
bunu başka türlü anlatmaya ne gerek var…’
Bir süre konuştuktan sonra ‘Bu günlük bu
kadar yeter işim var, gerekirse yarın tekrar gelin’ dedi, çıktık. Gazetede hepsi başımda, ben
iki sayfaya yakın yazdım, Altan Öymen daha
Oktay Ekşi görmeden yazıyı aldı ve odasına
geçti, yazı tefrika oldu.”
İlk Haber İlk Olay
Yaşar Aysev ertesi gün gazeteyi alınca
şoke olur. İsmi ‘Aydan Aysev’ olarak çıkmıştır,

yazıda paragraflar karışmıştır, daha da önemlisi, fotoğrafta Aysev ile Aydan baş başa, dudak
dudağa gibi görünmektedir. Sayfanın sonunda
da ‘Yarın, Menderes’ten çocuğum olsun istedim’ diye bir duyuru vardır. Yaşar Aysev çok
kızar ve gazeteyi terk eder, kaldığı öğrenci
yurduna kapanır. Ertesi gün, gazeteye verdiği
yurt kantinindeki telefondan Öncü Gazetesi’nden aranır.
Yaşar Aysev, geçici hevesle gelen gençlere meslekte yapılan caydırma işlemiyle karşılaşmıştır. Onunkinin artık heves olmaktan çıktığı anlaşılmış, maaşı 400 liradan kadroya girmiştir. Ayhan Aydan ile görüşme devam eder
ve bir haftalık yazı dizisi daha mesleğinin ilk
günlerinde yayınlanır.
OYAK Kuruluyor
İhtilali yapanlar arasında da sorun vardır
ve binlerce subay emekli edilmiştir. Tarihe
Eminsu (Emekli İnkılâp Subayları) olarak geçen olayı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun
(OYAK) kuruluşunu yakından izleyen genç gazeteci Yaşar Aysev anlatıyor:
“Ordudan binlerce emekli var, bunlar huzursuz, gönülleri alınacak. Orduevinde toplantı
yapılacak, kapıda birçok gazeteci bekliyor, ben
de sevgili Selçuk Altan ile kapıdayım, meslekte birinci ayım bile dolmamış. Toplantıya her
yaştan sivil subay geliyor, bu kalabalığa karışıp içeri girdim. Komiteden üst düzey subaylar ile Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral
Cemal Gürsel’in yardımcısı bir general de var.
Ticaret Bakanı Cihat İren, emekliye ayrılanların mağdur edilmeyeceğini, Ordu Yardımlaşma
Kurumunun kurulacağını ve burada hisseleri
olacağını falan anlatıyor ben de not alıyorum.
Dikkat çektim herhalde, birden bana ‘Hangi birliktensiniz?’ diye sorduklarında ‘Ben gazeteciyim’ deyince de dışarıya çıkmamı istediler.
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Kapıda gazeteciler bekliyor, çıkışta bilgi toplayacaklar ama içerik bende.”
Komite Destekli Gazete
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Ankara basınında önemli bir atılım yapan Öncü Gazetesi’nin Milli Birlik Komitesi’nden bir kanat tarafından
desteklendiğini sonradan öğrendiklerini söyleyen Yaşar Aysev “Emekli bir
subay olan Ziya Tansu imtiyaz sahibi
görünüyordu. Komite içindeki olaylar
sonunda 14’ lerin tasfiyesi ile ismi Fikret miydi, tam hatırlamıyorum ama yine emekli bir subay sahibi göründü ve gazete de bir süre sonra
kapandı. Komiteden bir destek olduğunu sonradan öğrendik, ben sekiz ay burada çalıştım,
1200 lira maaşla Dünya Gazetesi’ne, temsilci
Bekir Çiftçi’nin çağrısı ile transfer oldum.”
Dünya Gazetesi günleri Yaşar Aysev için
ayrı bir önem taşıyor. Bilim – Teknik Dergisi’nin
kuruluşunun yanı sıra Beyhan Cenkçi ile oluşan dostluk da unutulmayan anılardan:
Cenkçi İle Tanışma
“Dünya Gazetesi’nin Atatürk Bulvarı üzerindeki bürosundayım yıl 1961, bir gün büroya
birisi geldi tanıştırıldık, Beyhan Cenkçi… Onun
önerisi ile seçime ekip olarak girdik ve kazandık. O günden sonra,1968 yılına kadar sendika ve ardından da Cemiyet’te hep onun genel
sekreteri olarak çalıştım. Ankara’da ilk toplu iş
sözleşmesini, Devrim adlı ekonomi gazetesinin
sahibi Nezih Bayman ile yaptık, ardından Öncü
Gazetesi’ni satın alan Müşerref Hekimoğlu ile
sözleşme imzaladık. Cenkçi, kendine özgü kişiliği olan mert bir insandı, tanrı rahmet etsin.”
Basında çalışma hayatını yeniden düzenleyen 212 sayılı yasanın çıkışındaki olayları da
şöyle anlatıyor Yaşar Aysev:

“Son yıllarda basın çok büyük yaralar almıştı. Yeni bir yasa ile çalışma şartları düzenlenirken, toplu iş sözleşmesi hakkını da veren
212 sayılı yasa çıktı. Bu dönemde ünlü ‘Dokuz
Patron Olayı’ yaşandı. Safa Kılıçoğlu (Yeni
Sabah), Bedii Faik (Dünya), Nadir Nadi ( Cumhuriyet), Malik Yolaç (Akşam), Ercüment Karacan (Milliyet), Kemal Ilıcak (Tercüman), Simavi
kardeşler (Hürriyet) falan dokuz patron ‘Biz
bu işin altından kalkamayız, bu yasa basını öldürür, bizleri zora sokar’ diyerek engellemeye
çalıştılar ve üç gün gazete çıkartmadılar. Yolaç
dışındaki patronlar, meslekten gelen ailelerdir,
bugün bakın onlar yok ama 212 Sayılı Yasa
hâlâ devam ediyor.”
Patronluğa Geçiş
Yaşar Aysev, Dünya Gazetesi’nde iken,
TÜBİTAK’tan gelen bir öneri ile yarı zamanlı
dergi işine girer. Kurumun ünlü Bilim Teknik
Dergisi’nin kuruluş öyküsü de şöyle:
“Teklif onlardan geldi, ben gazeteden izin
aldım, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü diye de
bir unvan verildi, dergiye başladık. İlk sayısında
benim Feza Gürsoy ile yapılan, nükleer enerjiyle ilgili bir röportajım yer aldı. Daha sonra bu
derginin hazırlanmasını Cüneyt Koryürek’in
Delta Ajansı üstlendi, Hıncal Uluç da orada idi,
Dünya Gazetesi’nden ayrıldım, kısa bir süre
sadece ajansta derginin editörlüğünü yaptım.
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Güngör Sayarı, Mehmet Bican, Erman Şahin, Erdal Çetin, Mazhar Aras ve Mete Bayındır
Ankara Ekspres adlı bir gazete çıkartıyorlardı,
evime geldiler ve ‘Resmi ilan hakkı için iki buçuk ay kaldı ama biz borç içindeyiz, gazeteyi
sana satalım’ diyorlar. Konuyu değerlendirdim,
sadece Dünya’dan aldığım tazminat parası var
elimde, ben de bunlara, ‘Yüzde 51 hisseyi alacağımı, yönetimin bende olacağını, ortakların
banka kredi borçlarının kapatılacağı ve onların
da çalışacağı, maaş alacakları’ gibi bir yapıyı
önerdim ve anlaştık. 1968 yılında gazetenin
yarısı benim oldu. Çok eksikler olduğu için
resmi ilana belirlenen tarihte geçemedik. Bu
dönemde Mazhar ile bir tartışma oldu, ‘Ya alın
ya alayım’ diyerek ortaklığa son verdik, gazete
bende kaldı, anlaştığımız gibi paralarını ödedim.
Rüzgârlı Sokağın girişindeki CHP ’Genel
Merkezinin altında büyük Ulusal Matbaa var,
Ulus Gazetesi de orada basılıyor. Giriş katında
da bir büro kiraladım, Ulusal’da da basıyoruz,
gazete çıkıyor.
Mülkiye’de öğrenci iken hocamız Prof. Dr.
Turan Feyzioğlu, CHP çizgisindeki yedi sekiz
öğrenciyi parti binasına getirip, İsmet Paşa’ya
tanıttı ve bizleri gençlik koluna üye yapmıştı.
Hem partili olmam hem de meslek nedeniyle
çok yakın ilişki içindeyim CHP ile. Ama ben parti
içindeki hiçbir grubun adamı olmadım, hizipçilik
yapmadım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi
politikasından ayrılmadım, bunu da ilk gazetem, Ankara Ekspres’e ilke olarak koydum.”
Ulus Gazetesi’ni Alıyor
Genel Sekreter Bülent Ecevit “12 Mart
Muhtırası bana verildi” diyerek istifa eder, CHP
5. Olağanüstü Kurultaya giderken parti içinde
kazan kaynamaktadır.
Ayda 70 bin lira zarar eden Ulus Gazetesi’nin satışı da konuşulmaktadır. Sendikalar,
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gazete sahipleri, işadamları çok yüksek teklifler vermekte fakat partide karar alınamamaktadır. Ecevit’in kabul ettiğine İsmet Paşa
‘Hayır’ demekte, Paşa’nın ‘Evet’ dediğine de o
olumsuz yanıt vermektedir… İki tarafın da ‘Hayır’ demediği tek isim, Yaşar Aysev anlatıyor:
“Basın İlan Kurumu’nun Bayramoğlu tesislerinde tatilde iken CHP Genel Sekreter
yardımcısı Kamil Kırıkoğlu aradı ‘Gazeteyi sana
devredeceğiz, gel Merkez Yönetim Kurulu’nda
görüşelim’ dedi. Tatil dönüşü gittim, Vedat Dalokay kapıda ‘Ulus’u sana verecekler, ben de
arkandayım’ diyor. O günlerde İslamabad Camii
projesinden bir milyon iki yüz bin dolar ödül
aldı.
Parti yönetimi ile yaptığımız görüşmeden
sonra, çalışanlardan bir kısmı ile birlikte Ulus
Gazetesi’nin ‘İmtiyaz hakkı’ taksitle ödenmek
üzere, bir milyon 350 bin liraya 1971 yılında
bana geçti, parti ‘isim hakkını’ vermedi.
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‘Hainler’ falan deniliyor. Dalokay da yazısında
konuya değiniyor ve ‘Ben de on ikinci hainim’
diyor, Paşa’ya karşı bir tutum…
Tamer’e bu yazıyı görmedin mi dedim, cevabı, ‘O da bu gazetenin patronu’ oldu… Hemen
noteri çağırdım ve işine son verdim. Dalokay
ile de ortaklığı ertesi gün bitirdim… Beyhan
olsa bunları yaşamazdık.”
Ulus, Barış Oluyor
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Yaşar Aysev hem Ankara Ekspres hem de

0 bin satışı olan gazeteyi ülke çapında, geniş kitlelere ulaştırmak için adını Barış yaptık.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hâkimiyeti Milliye
diye kurduğu, ardından İradeyi Milliye, daha
sonra Halkçı ve Yeni Halkçı’ya değişen sonunda da Ulus adı ile tarihe geçen gazeteye başta
Vedat Dalokay ile birlikte sahibi olduk, kısa bir
süre sonra da ortaklığı bitirdik. Ortaklık sözleşmemizi ve bitirme protokolümüzü sevgili Yekta Güngör Özden hazırladı.”

Barış Gazetesi’nde çok sayıda gazeteci yetiş-

Bu başarılı girişimde Yaşar Aysev, sevgili
dostu Beyhan Cenkçi ile de yazı işleri müdürü
olarak birlikte çalışmak istemiş fakat gerçekleşmemiş… Aysev anlatıyor:

tım, insanın çocuğunu satması gibi bir şey ama

“Matbaa aynı, Genel Yayın Müdürü aynı,
Erdoğan Tamer, Yazı İşleri Müdürü de Beyhan
Cenkçi ve birçok çalışanı ile aynen devam etsin
istiyorum. Beyhan gelmedi. Ben bir süre sonra
yaptığım hatayı anladım, keşke sevgili Beyhan’a genel yayın yönetmenliğini önerseydim.

sında Kanal B televizyonunda “Başkent Otu-

Gazetenin her türlü karar yetkisi bende olmasına karşın, Dalokay ve Erdoğan Tamer bir
gün bizi zorda bırakacak bir şey yaptı. Gazeteyi
aldıktan sonra iki ortak, İsmet Paşa’ya ziyarete
gidip hiçbir hizbin tarafı olmayacağımıza söz
vermiştik.
Dalokay, belediye başkanlığına hazırlandığı için, arada yazı da yazıyordu. Nihat Erim
Hükümeti iş başında ve ‘On birler’ olayı patladı,

tirir. Bekir Çiftçi, Nahit Duru, Cemal Saltık gibi
ustaların yazı işleri müdürlüğü yaptığı, Tayfun
Bayındır, Atilla Güner gibi birçok gazetecinin
mesleğe ilk adımını attığı, birçok gazetecinin
de kadrosuna girdiği Barış Gazetesi, ekonomik
zorluklar nedeniyle 1989 yılında satılır, Aysev’in satışla ilgili duyguları da şöyle:
“Ankara Ekspresi 1980 yılında Cahit Dingil’e devretmiştim, on yıl sonra da Barış’ı satzorunlu idi.”
“Gazeteci emekli olur mu?” diyen Yaşar
Aysev, daha sonra,

2007-2009 yılları ara-

rumları” ve “Medya Sorunları Tartışıyor” isimli
programlar ile ekrana gelir.
1971-1978 tarihlerinde Ankara Gazete
Sahipleri Sendikası ile Kardeşlik Vakfı’nın kurucu başkanlıkları, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar
Büyük Locası’nda sekiz yıl Üstat Yardımcılığı
ve Ankara Başkanlığı da yapan Aysev bir dönem de Halkçı Parti Genel Başkan Yardımcılığı
görevinde bulunur.
Gülten Hanım ile evli olan Yaşar Aysev’in,
Çağdaş, Evren, Işıkcan ve Uzay isimli dört çocuğu, Defne ve Lara isimli de iki torunu var.
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“BAYAR
VE İNÖNÜ
BULUŞMASI İÇİN
İLK ADIMI BEN
ATTIM”

Eğitimini parasız yatılı olarak
tamamladı. Şiirleri, öyküleri daha lise
yıllarında önemli sanat dergilerinde
yayınlandı, yarışmalarda dereceler
aldı. Üniversitede iç mimarlık hedefledi
ama Mektebi Mülkiye’ye girdi aynı yıl
gazeteciliğe başladı, Paris’te doktora
yaptı, doktorasını tamamladıktan
sonra yine gazeteciliğe döndü. Bayar
ve İnönü’yü bir araya getirmek için
ilk adımı attı. Sadece Tercüman
Gazetesi’nde çeyrek asır görev yaptı,
muhabirlikten yöneticiliğe kadar her
kademede bulundu. Yaşar Güngör ile
Paris’e kadar uzanan anılarında bir
yolculuk yaptık.
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3 Nisan 1936’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, dar gelirli bir memur ailesinin çocuğu
olarak dünyaya gelen Yaşar Güngör, ilkokulu
Ankara’da İsmet Paşa İlkokulu’nda okudu. İlkokul beşinci
sınıfta, görmediği İstanbul’da geçirdiği yaz tatilini kompozisyon ödevi olarak kaleme alan Yaşar Güngör, öğretmeninin dikkatini çekti. Güngör, yaşamına yön veren bu
dönemi için“beni edebiyatla, başta klasikler olmak üzere
kültürün alt yapısıyla tanıştıran Muazzez öğretmenime
çok şeyler borçluyum” diyor.
Devlet Parasız Yatılı sınavlarını kazanarak eğitimini
Bilecik Ortaokulu ardından da İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde sürdürdü.
Öğrencilik yıllarında resim yapan, şiir ve öykü yazmaya başlayan, hatta bunları yayınlayan ve yarışmalarda
derece alan Yaşar Güngör, yüksek eğitim için de Güzel
Sanatlar Akademisi İç Mimari Bölümünü hedefliyordu.
Birçok örnekte olduğu gibi o da, farklı bir eğitime yönelmesini şöyle anlatıyor:
“Liseyi 4 yıl okuduk biz. Ardından Mektebi Mülkiye düşüncesi bende ağır basmaya başladı. O zaman bazı okullar
sınavla, bazıları da mezuniyet puanı ile öğrenci alıyor, ben
yine burslu olarak MM yani bugünkü adı ile Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne 1954 – 55 ders yılında kaydoldum.”
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Gazeteciler Cemiyeti
Görmediği İstanbul kompozisyonunun ardından bu yıllarda yine görmeden kaleme aldığı
“Paris’i Yastık Yaptım Başıma”
hikâyesinin Yeditepe Dergisinde yayınlanması ile ilgi toplayan Yaşar Güngör, sonradan sıkı
dost olacakları Atilla İlhan’ın da
dikkatini çekecek ve görmediği
Paris’e yolculuğunun teşvikçileri başında yer alacaktır.
Lise yıllarında, ilk öyküsü,
Genç İstidatlar Ansiklopedisi’nde, şiirleri Varlık Dergisi’nde
yayınlanan Yaşar Güngör, Türk
Sanatı Dergisinin hikâye yarışmasında da üçüncü olur.
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Yeni Ufuklar Açılıyor
Mülkiye yıllarında arkadaşı
Metin Karasözen’in yönlendirmesi sonucu gazetecilik mesleği ile tanışır Güngör. “Bedava
maç izlemek” diye başlayan
meslek öyküsü de şöyle:
“ Sporla ilgiliyim, maçlara
falan gidiyorum, Metin de muhabirlik yapıyor, bir fikir verdi.
Beden terbiyesi bölge yetkilisi Cezmi Başar,
ilgi duyanlara kart veriyor, müsabakaları izliyorsun, eğer gazetelere yazıp verirsen ufak
bir ücret de alıyorsun…
Hemen atladım, Son Telgraf gazetesine
yazı veriyordum, Yazı işleri müdürüm Adnan
Aktan mesleği öğretti, üzerimde emeği çoktur,
ruhu şad olsun. O sıralar dostu olan şair Ahmet
Muhip Dıranas’la beni tanıştırdı ve onların akşam yemeklerine, içki masalarına misafir olma
şansını yakaladım. Daha sonra Mehmet Ali
Kışlalı’nın genel yayın yönetmeni olduğu Yeni

Gün Gazetesi’nden teklif alarak oraya geçtim.
Burada; Öcal Uluç, Hıncal Uluç, Ahmet Taner
Kışlalı, Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli var Kurthan Fişek de genç eleman. Yani stajyerlikten
1957 yılında kadroya transfer oldum.”
Yaşar Güngör, gazeteciliğin yanı sıra, hayatı, Türkiye’yi, Türkiye sevgisini öğrendim
dediği MM’ye de devam etmektedir. Gece geç
saatlerde işini bitirip çoğu gece uyumadan,
en ön sırada ders dinlemeyi de aksatmaz. Muammer Aksoy, Turhan Feyzioğlu’nun yanı sıra
asistan Sadun Aren ve Mümtaz Soysal’dan da
çok yararlanır.

YAŞAR GÜNGÖR
Bu yıllarda içine dahi girmediği TBMM’ye haber takibi
için görevlendirilmesiyle yaşamındaki değişikliği şöyle anlatıyor Yaşar Güngör:
“ Bir gün meclis karışmış,
biz de hemen arkadaki Rüzgârlı
Sokaktayız, Yazı İşleri Müdürü
Ayhan Bilgin koş dedi, koştum.
İlk defa giriyorum içeriye, Feyzioğlu kürsüde, çok etkilendim,
bu haberim manşet oldu, sanki
bulutlardayım. Bana, sen yine
git meclise falan diyorlar, kaçırmıyorum yeni bir alan daha
keşfediyorum…
Sporda da başarılı bir işim
oldu, Fenerbahçe’nin Nice maçını izlemek için Ankara’dan
giden tek gazeteciydim, bin bir
güçlükle 50 dolar bulundu ve
kafileye girdim. İstanbul’dan
Kahraman Bapçum, Halit Kıvanç var, onlarla Hukuk, Mülkiye rekabeti yapıyoruz. İlk
haberimde ‘tur atlarız’ diye
yazdım, bana ‘deli’ diyorlar.
Lefter son anda bir gol attı ve
tarafsız sahada üçüncü maça
kaldık, yani benim dediğim
oldu, bir tur daha gittik. O sıralar Milliyet Spor’un başında
Abdi İpekçi var, beni transfer
etmek istiyor…
1959 yılında mezun oldum. Devlet bursunun yanında, Merkez Bankasından da burs
almıştım, orada işe başladım. Ama altı ay sürdü, mürekkep kanıma karışmıştı, memuriyeti
yapamadım.”
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Karakoldan Kaçış
Ankara’da Piyade Okulunda silah altına
alınan Güngör’ü hoş bir sürpriz beklemektedir.
Bölük komutanı, spor camiasından tanıdığı Binbaşı İsmet Gemici’dir, hemen çavuş olur ve evi
ile gazete arasında askerliğini yapmaya başlar.

Gazeteciler Cemiyeti
İhtilalin ayak sesleri sayılan Kızılay’daki gençlik olayları
sırsında, kulaktan kulağa bir haber yayılmaktadır. İsmet İnönü
yabancı basına konuşacaktır, o
günkü olayları izlemeye gelen
yedek subay öğrenci Yaşar Güngör de hemen Karanfil Sokak’taki CHP Genel Merkezi’ne gider.
Gazeteci kimliği ile açıklamayı
not almaktadır ki, polis baskın
yapar, herkesi karakola götürür,
kaçışın öyküsü de şöyle:
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“Beni savcıya çıkartın dedim, çıkarttılar, ‘askerliğimi yakarsınız’ falan diyorum, dinlemiyor. Arkadaşım Turgay Küntay’ın
babası Emniyet Müdürü, ‘İsmail
amcayı arayın’ diyorum fayda etmiyor. Gazeteden Oktay Kurtböke geldi, bir karambol yarattık, o
içeride kaldı ben kaçtım Anafartalar Karakolu’ndan. Gözaltına
alınanların sayısı tamam…
Gittim haberi yazdım, zehir
zemberek bir açıklama, gece yayın yasağı geldi, gazetede haberin yeri boş çıktı. Kullanılmayacak bir haber için yanacaktım…
Bir iki gün sonra, 26 Mayıs akşamı bölük
komutanı ‘bu gece dikkatli’ olun dedi ama biz
anlamadık. Gece uyandırıldık, 27 Mayıs, tam
teçhizat Harp Okulu’na gittik. İçişleri Bakanı
Namık Gedik intihar etmiş, Bayar ve Menderes
tutuklanmış haberlerini aldık. Bir albay geldi,
Ankara’yı bilen var mı dedi, ben öne çıktım.
Bana bir adres tarif ediyor, İsmet İnönü’nün
evini biliyorum deyince ‘sen de çok şey biliyorsun’ dedi ama görevi bana verdi. 27 Mayıs
1960 sabahı Tandoğan Mebusevleri Ayten So-

kak’ta oturan İsmet Paşa’nın güvenliğini komutamdaki birlik sağladı.”
Güngör, yedek subaylığını Çanakkale’de
denizci olarak 1961 yılında tamamlayarak Ankara’ya döner. Arkadaşları yeni kurulan Öncü
Gazetesi’ne geçmiştir ama Yaşar Güngör, Yeni
Gün’e devam eder. Maaşlardaki aksamalar
Güngör’ü yeniden MM’ye götürür, amacı sınavlara katılarak akademik kariyer yapmaktır. Burada tanışığı kişi ise yaşamına bir başka boyut
getirir. Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarı,
Yaşar Güngör’e Paris’te doktora için burs verebileceğini müjdeler.

YAŞAR GÜNGÖR
Sadece adını bildiği
dönemde yazdığı‘ Paris’i
Yastık Yaptım Başıma’
adlı öyküsü Yedi Tepe
dergisinde yer alan,
Fenerbahçe maçından
sonra kaldığı bir haftada
hazırladığı ‘Paris Bir Garip Adam’ adlı yazı dizisi
yayınlanan Yaşar Güngör artık Parisli olacaktır.
Paris’e iki yıllığına
giden, altı yıl kalan Güngör’ün anıları da şöyle:
“İlk yıl, dil okuluna devam ederken, Paris
başta olmak üzere Avrupa’yı tanımakla! geçti.
Gazeteyle ilişkim sürüyor. Bir taraftan da Le
Monde, Le Figora, La Croix gazetelerinde staj
yapıyorum. Türkiye’de okullarda gösterilen
sağlık eğitimi konulu filmlerin Türkçe seslendirmesini yaparak çok para kazanıyorum, hoş
vakit geçiriyorum… Mülkiyede benden üst sınıflardaki, Cemal Süreyya ve Ercan Belen ile
tanışmıştım. Ercan Belen ile Varlık yayınları
için, ‘Kutlu Gelin’ adlı şiir kitabı projemiz vardı.
Yayınevi sahibi Yaşar Nabi Nayır’a bir mektup
yazarak, ‘ Paris’i gördüm, burada Nazım Hikmetle ve Jean Paul Satre ile tanıştım, haftalık
sohbetlerine katılıyorum, kısacası dünya ile
sanatla tanıştım; kitap yayınlamak için daha
çok fırın ekmek yemeliyim, beni anlayacağınızı
umuyorum, beni bağışlayın lütfen’ diyerek projeden affımı istedim.
At Yarışı
Bir arkadaşımla at yarışına gittik bir gün,
listedeki bir atın babasının adı Atatürk! Araştırdım, sahibi, Ağa Hanın oğlu. Tanıştık ve ben
oynayacağımı söyledim, şaşırdı ve ‘ Ben de
sahibi olduğum için oynuyorum ama tavsiye

etmem’ dedi, o yarıştan iki bin frank kazanmıştım. 1967 yılında yurda döndüm.”
Ticaret Bakanlığı’nda beklediği maaşı bulamayınca yeni arayışlara giren Yaşar Güngör’e
eski dostu Mehmet Ali Kışlalı yardımcı olur.
Tercüman Gazetesi Büro Şefi Kışlalı, Güngör’ü
transfer ederek yeniden basına kazandırır. Yaşar Güngör, “Çevrem kalmadı, yapamam” diyerek girdiği ikinci gazetecilik dönemini de şöyle
anlatıyor:
“ Önce temsilci Uğur Reyhan’la görüştük,
sonra patron Kemal Ilıcak ile tanıştık ve el sıkıştık. Verdiği fırsatlar, tanıdığı şanslarla hayatımda büyük yer alan Ilıcak, bana gazetecilikte
ustalık devrimin kapılarını açtı. Bana devlet
memuriyetinin vereceği maaşın dört katı önerildi… ‘Ne iş yapacağım’ dedim, ‘Kışlalı biliyor’
dedi ve konuk olarak girdiğim odadan, Tercüman çalışanı olarak çıktım dışarıya.
İnönü – Bayar Buluşması
Meclis büro şefi oldum, hem çevre ediniyorum hem de iş yapıyorum. Bir gün Kışlalı ile
‘Ne yapabiliriz diye konuşuyoruz’, ‘Celal Bayar
ile İsmet İnönü neden bir araya gelmiyor’ dedim ‘getir o zaman’ dedi. Bayar’ı hiç görmedim,
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tanımam evini bile
bilmem… Ankara’da
damadında kalıyormuş, evini tarif etti
ve ‘benden bu kadar’
diyerek işi bana bıraktı.
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Foto muhabiri arkadaşım Rafet
Hüner’le birlikte Ahmet İhsan Gürsoy’un
evine gittik. Kapıyı
kendisi açtı. Ben,
‘geleceği olan bir gazeteciyim’ diye başladım konuşmaya,
düşüncemizi anlattım. Önce ayrı ayrı,
sonra olursa bir araya getiririz dedim. İçeriye
davet etti ve ortadan kayboldu. Bir süre sonra geldi, ‘ikna kabiliyeti olan birisiniz, gelin siz
konuşun’ dedi.
İçeriye girdim, Bayar karşımda idi.
Bayar ve İnönü röportajları yayınlandı,
olay oldu. Kamuoyu bir araya gelmeyi destekliyordu, konu büyüdü İnönü – Bayar görüşmesi
gündeme geldi sonunda. O sıralar, Turhan Dilligil, Adalet Gazetesini çıkartıyordu ve aynı zamanda Adalet Partisi Milletvekili idi, röportaja
talip oluyor. Rahmetli Kemal Ilıcak ile görüşüyor, o da ‘Git Yaşar’ı ikna et, kabul ederse olur’
diyor.
Görüştük… ‘Lafı mı olur ağabey, ülke için
yararlı olacak buluşmayı sizin gibi bir ustanın
yapmasına sevinirim’ dedim, ülke tarihinde
yeni bir sayfa açan buluşmayı, Dilligil gerçekleştirdi.

Yaşar Güngör, Tercüman Gazetesi’nde 25
yıl görev yapar, temsilciliğe kadar yükselir fakat muhabirliği hiçbir zaman bırakmaz. Kendi
deyimiyle gazeteciliğin gazetecilik olduğu dönemlerde yüzlerce haberi yer alır. Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı seçileceği, Naim Talu’nun Başbakan olacağı, imzasını attığı önemli
atlatma haberleridir.
Yaşar Güngör, daha sonra Tercüman Gazetesi yan kuruluşu olarak yayın hayatına giren
Akdeniz Haber Ajansı (Ak-Ajans) Genel yayın
Müdürlüğünü 12 yıl sürdürür. Ardından,15 yıl
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Basın Müşavirliği görevinden sonra
meslek hayatına son veriri ve emekli olur.
1969 yılında Reyhan Hanım’la evlenen
Yaşar Güngör’ün, Tolga ve Burak adında iki
oğlu var.
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ANITKABİR’E
DEFİNDE TÜRK
GENÇLİĞİNİ
TEMSİLEN
ATAMIZIN
KABRİNE
TOPRAK ATTIM

İstanbul’dan deniz yolu ile İzmit’e,
buradan da tren ile Ankara’ya
getirilen Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün naaşı anıt mezar yapılana
kadar Etnoğrafya Müzesindeki geçici
kabrine konulur. On beş yıl sonra,
Türk mimarların projesi ile inşa edilen
Anıtkabir’e nakli ve burada toprağa
verilmesi için de büyük bir tören
düzenlenir. 10 Kasım 1953 günü
sadece on kişinin katıldığı definde
Türk Gençliğin, Hukuk Fakültesi
öğrencisi Yekta Güngör Özden temsil
eder.

İ

stanbul’da yaşama veda eden Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk için Başkentte Anıt Mezar yapılması çalışmalarına hemen başlanılır. Bu süreçte naaşın bozulmaması
için de İstanbul’da tahnit uygulanır ve Ankara’ya getirilerek Etnoğrafya Müzesindeki geçici kabrine konulur.
Anıt Mezarın 906 rakımlı Rasat Tepe’de yapılmasına
karar verilir, 1 Mart 1941 de açılan uluslararası yarışmaya 27 yabancı, 20 Türk mimarın hazırladığı 47 proje katılır. Millî duyguyu daha başarılı ifade etmesi nedeniyle Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan
Arda’nın projesi kabul edilir. Anıtsal yönü ağır basan,
simetriye önem veren, kesme taş malzeme ile yapılan, Selçuklu ve Osmanlı mimarî özellikleri ve süsleme
öğeleri içeren Anıtkabir inşası 9 Ekim 1944’de başlar.
Yaklaşık 750 bin metrekare alandaki inşaat dört aşamada, 1953 yılının Kasım ayı başında tamamlanır.
Ölümünün 15’ inci yılında ve ölüm günü 10 Kasım
da Mustafa Kemal Atatürk burada toprağa verilecektir, bu da büyük bir organizasyon ile gerçekleşir.
Ulu Önder’in naaşının, geçici kabrinden alınarak, Anıtkabir’e nakledilmesinde, Türk Gençliği’ni temsilen görev verilen Yekta Güngör Özden ile anıları tazeliyoruz.
Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi ve iki dönem
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapan Yekta Güngör Özden, 4 Kasım da başlayan ve 10 Kasım 1953 de tamamlanan defin törenini şöyle anlatıyor:
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Çok Büyük Mutluluk
“Sivas 4 Eylül Lisesi’nden 1951 yılında mezun oldum ve Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdim. Lisedeki öğrenci dernekleri çalışmalarım
fakültede de sürdü. Hukuk Fakültesi Öğrenci
Derneği’nden, Ankara Üniversitesi Talebe Birliği’ne, oradan da Millî Türk Talebe Federasyonu
yönetimine girdim ve Yayın Komisyonu Başkanı oldum. Bir gün federasyondan çağırdılar, gittim, Anıtkabir’e nakil törenini düzenleyen Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yazı geldiğini öğrendim.
Buna göre, Atatürk’ün Anıtkabir’e defni programı içinde Türk Gençliği adına, Milli Türk Talebe Federasyonu’ndan da bir temsilci isteniyordu. Arkadaşlarımın, ‘Türk Gençliğini Temsilen’
beni seçtiklerini öğrenince büyük bir mutluluk
duydum. Yekta Güngör Özden için 4 Kasım’dan
başlayarak 10 Kasım’a varan bu tarihî yolcu-

lukta yer alması, büyük şans ve mutluluktu…
Gerekli yerlerle görüştüm, benden istenilenin ‘Gençlik Nöbet’ini organize etmek.
Ayrıca, Anıtkabir’e gidişteki kortejde düzenleme olduğunu söylediler ve üzerinde
adım yazılı olan bir de görevli kartı verdiler.
Gençlik nöbeti, 4 Kasım saat 18.00’de başlayacak ve ertesi gün saat 10.00’da tamamlanacak, sonra Generallerin nöbeti
başlayacaktı. Hemen 40 kız ve 100 erkek öğrenci ismi belirledim, arkadaşları organize ettim.
4 Kasım günü, saat 09.00’da Etnoğrafya Müzesi’ne geldiğimde manzara şu: Yerli yabancı
çok sayıda basın mensubu ve kalabalık bir topluluk. TBMM Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Milli Eğitim Bakanı Celâl
Yardımcı, Ankara Valisi Kemal Aygün, Belediye
Reisi Atıf Benderlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nurullah Tolon ve diğer ilgililer.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Mezar Açılıyor
Salonda beklerken, bir anda ‘geldi, geldi’
sözleri duyuldu ve içeriye, Erkek Teknik Öğretmen Okulu Müdürü Kemal Kerpiçci başta olmak
üzere ellerinde bir takım âletlerle öğrenciler
girdi. Bir taraftan vinç kurulurken, fişler takıldı
ve çelik bir kesici ile yerdeki mermer kaplama,
kapı şeklinde dört köşe kesildi, vinç zincirleri
buradan aşağıya uzatıldı. Salonda, ‘aman dikkat, şöyle yapın, öyle yapmayın’ gibi uyarı sözlerinden başka ses çıkmıyor, herkes de açılan
delikten aşağıya bakıyordu. Sonradan öğrendiğime göre tabut 8 metre aşağıda imiş, o yıllarda soğuk hava depoları olmadığı için tahnit
bozulmasın diye böyle bir çözüm bulunmuş.
Zincirlere bağlanan tabut yukarı çıkartıldığında üzerindeki bayrağın yarısı döküldü, on beş
yıldır orada, doku bozukluğu olmuş. Tabutun
iki yanında dörder tane, sapsarı halka vardı,
İtalyan kiraz veya ıhlamur ağacından olduğu
söylenen tabut küflenir gibi olmuş, üzerinde
kahverengi siyah karışımı bir renk başlamıştı.
Tabut kenara alındı, önüne bir paravan gerildi,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.
Dr. Kamile Mutlu ve asistanları tarafından
açıldı. Tahta tabut içinde bir de kurşun tabut

varmış, tahniti koruması için, o da başka bir
yere alındı, açılırken ben yaklaşmaya başladığımda birisi omzumdan tuttu ve ‘ Ayrılın
siz oradan’ dedi, ondan sonrasını göremedim.
Tahnitin bozulmadığını, formülünü içren bir
yazı ve koltukaltlarında da ilaçlardan birer şişe
olduğunu konuşmalardan öğrendik. Bir de donmuş olan kaşı yanağının üzerine düşmüş ve
dediler ki; ‘Bir gün önce tıraş olmuş gibiydi…’
Prof. Mutlu ve ekibi bu işlemleri yaparken, Kız
Teknik Öğretmen Okulu öğrencileri de tabutu
temizlemeye, lekeleri yok etmeye başladılar.
Kurşun tabut kapatıldı, tahta tabut içine konuldu, o da kapatıldı ve müze ortasındaki mermer katafalka konuldu, bayrak örtüldü ve biz
de saat 18.00 de nöbete başladık. Ben arkadaşlarımı hemen yanındaki Halkevi salonuna
topladım, her yarım saatte nöbet değiştirerek görevimizi tamamladık ve nöbeti, 5 Kasım
günü saat 10.00 da Generallere teslim ettik.
Bana, ‘10 Kasım günü burada ol’ dediler ve ayrıldım.
İslamî Kuralla Defin
Sonradan öğrendiğime göre, 9 Kasım
günü, Prof. Dr. Kamile Mutlu ve ekibi yeniden gelmiş, tabut açılmış, Atatürk’ün be-
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deni çıkartılmış, tahnitten arındırılmış ve
İslami geleneklere göre yıkanıp, kefenlenmiş, define hazır duruma getirilmiş.
10 Kasım günü için Kız Teknik Öğretmen
Okulu öğrencilerinin, bugüne özel hazırladığı siyah kravatı taktım, kolumda görevli
olduğumu gösteren kırmızı bant ile Etnoğrafya Müzesi’ne geldiğimde top arabası
hazırdı. Saat tam 9’u 5 geçe, tabut generallerin omzunda binadan çıkartıldı ve top
arabasına konuldu. Arabanın arkasında, Kız
Teknik Öğretmen Okulu öğrencilerinde Mualla Gökhan’ın hazırladığı, bir camekân içindeki, siyah kadife yastık üzerine konulmuş
Atamızın İstiklal Madalyası’nı taşıyan bir
general yer aldı. Onun arkasında, Atatürk’ün
kız kardeşi Makbule Atadan, TBMM Başkanı Koraltan’ın kızı Nilüfer Hanım’ın kolunda
güçlükle yürüyordu. Arkada Cumhurbaşkanı
Celâl Bayar tek yürüyordu, onun arkasındaki sırada da ortada TBMM Başkanı Refik
Koraltan, solunda Ana Muhalefet Partisi
Genel Başkanı ve Atatürk’ün silah arkadaşı
İsmet İnönü ve sağında da Başbakan Adnan
Menderes vardı. Arka grupta da bakanlar,
milletvekilleri, askerler ve 67 ilden gelen
gençler, izciler, öğretmenler ile kortej devam
ediyordu. Ben de kortejin düzeninde taşkınlık, aykırılık yaşanmaması için görevliyim.
Numune Hastanesi solumuzda kalmak üzere
Etnoğrafya Müzesi’nden çıktık, şimdiki Kültür
Bakanlığı’nı sağımıza aldık, operaya geldik ve
Ulus’a yöneldik. Ulus Meydanı’ndan sola döndük, 1 ve 2 inci Meclis binaları sağımızda olmak
üzere gar binasının önünden Anıtkabir’e geldik.
Sokaklar, pencereler gözleri yaşlı insanlarla
doluydu, askerlerin adımları ve kuşların kanat
sesinden başka bir şey duyulmuyordu.
“Seni Sevmek Millî İbadettir”
Aslanlı Yolu’n başına gelindiğinde tabut
indirildi ve generallerin omzunda Anıtkabir
alanından mozoleye çıkan merdivendeki ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ yazılı bölü-

me getirildi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar burada beynime kazınan şu konuşmayı yaptı:
‘Seni padişah yapmak istediler olmadın,
Halife yapmak istediler olmadın, Seni sevmek
millî ibadettir’ Tabut, mozolenin sol tarafında
açılan bir girişten aşağıya alındı, Biz de; önde
Bayar, arkasında Koraltan ve Menderes ile tekrar geriye, Aslanlı Yolun başına kadar geldik.
Sağa dönüldü buradaki ilk iki kanatlı kapıdan
içeri girildi, hafif bir yokuştan aşağıya indik. İçeri
girdiğimizde birkaç asker vardı, mezar açılmış,
etrafını 67 ili temsil eden küçük mermer kuleler
konulmuştu. Tutanak için hazırlanmış, sağ tarafta üzerinde de kâğıtlar olan bir sehpa vardı.
Defin sırasında içeride on kişi vardı, bunlar;
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, TBMM Başkanı
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Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes,
İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik, Ankara Valisi
Kemal Aygün, Belediye Reisi Atıf Benderlioğlu, Atatürk’ün son Genel Sekreteri Hasan Rıza
Soyak, Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Atadan,
manevi evlâdı AbdurrahimTunçak ve Türk
Gençliğinin Temsilcisi Yekta Güngör Özden.
Tabut açıldı, askerler Atatürk’ün naşını mezara yerleştirdi, üzeri kapatıldı, bizlerde toprak
attık. Üç kumaş kese açıldı; birincisine, annesi
Zübeyde Hanım’ın memleketi, ‘Karaman’dan
gelen toprak’ denildi. İkincisi için Selanik,’ten,
üzeri sim işlemeli üçüncü kese için de Kıbrıs
toprağı olduğu söylendi ve mezara konuldu…
Bir önceki gün, üniversite yurtları dolaşılmış, kız ve erkek öğrencilerden toplanmış gençliğin kanı da Atamızın toprağına serpildi ve defin tamamlandı. Bu
ortamda artık ayakta durmakta zorlanan Makbule Hanım’ın yanına gittim, sağ kolundaki
çantasını sol koluna aldı, benim sol koluma girdi ve dışarı çıktık, kapı da arkamızdan kapandı.
Ben Atatürk’ün öldüğünü, o kapı kapandık-

tan sonra anladım. Hep yaşıyormuş gibi bir
umut vardı, bundan sonra kendimi ‘Koç Talebe Yurdu’ndaki odamda ağlarken buldum.
Ben öğünmeyi ve öğüt vermeyi sevmem, örnek olmayı severim. Yaşamımda da örnek aldığım üç kişi vardır; birincisi Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ikinci İsmet İnönü ve üçüncüsü de lise
müdürüm Adnan Çakmakçıoğlu. Benim için iki
büyük şans doğmuştur; Atatürk’ün toprağa
verilişinde olmak, ömrünün son on iki yılında
da İsmet İnönü’nün avukatlığını yapmak.”
Yekta Güngör Özden Kimdir
İlkokul Öğretmeni Halis Turgut Bey görevli geldiği Tokat’ın Niksar ilçesinde, Redd-i
İlhak Cemiyeti ve Belediye Başkanı Hacı Mahir’in torunu Kadriye Hanım’la yaşamını birleştirir. Çiftin ilk çocuğu Yekta Güngör Özden 5 Haziran 1932 yılında Niksar’da doğar.
Ailenin daha sonra gittiği Artova ilçesinde
ilkokula başlayan Özden’in sınıf arkadaşlarından birisi de Muzaffer Erdost’tur. Tokat
ve Niksar Ortaoku’lundan sonra Sivas Erkek
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burada baş mümessil ve okul duvar gazetesi
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yöneticisi olur. Okul adının 4 Eylül Lisesi’ne
dönüşmesine de öncülük eden Özden, 1951
yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydolur.
1957 yılında avukatlığa başlayan Yekta Güngör Özden, 1965-1966’da Ankara Barosu Genel Sekreterliği ve 1972-1974’de Baro Başkanlığı yapar, 1969 yılında Barolar Birliği’nin
kuruluşunda görev alır. 1979 yılında Cumhuriyet Senatosun da, üç ayrı grubun oy birliğiyle Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliği’ne seçilen
Özden iki dönem de mahkeme başkanlığı yapar. Türk Hukukçular Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı
görevlerinde de bulunan Yekta Güngör Özden,
üniversite yıllarında tanıştığı Neclâ Hanım’la
1956 yılında yaşamını birleştirir. Çiftin Güliz ve
Eriz adında iki çocuğu, Özgür ve Kaan isminde
de iki torunu, Defne adlı bir de torun çocuğu
var.
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KAYBETTİĞİMİZ YÜCEL HACALOĞLU İLE
2013 YILINDA GAZETECİLER CEMİYETİ
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“MASONLUK
NEDİR, KİMLER
MASONDUR
KİTABINI
TAKMA İSİMLE
YAYINLADIK”

Edebiyata olan ilgisi ile ortaokul
yıllarında dergileri takip etti, romanlar
okudu, milliyetçiliğin etkisinde kaldı.
Adnan Menderes’in idam fotoğrafını
yayınlamaktan hapis yattı. Kıbrıs’ta
Rumlara esir düştü, Türkiye’deki
Masonların tanıtıldığı ilk kitabı yazdı,
Yücel Hacaloğlu ile anılarını tazeledik...

O

n yedinci asrın ortalarında Gürcistan’ın kuzeyindeki, Borçalı bölgesinden göç eden bir kısım
Türk boyları, Karadeniz bölgesinde çeşitli illere
yerleşir. Göçmenlerden Rize-Fındıklı’nın Çağlayan köyüne yerleşen ailelerden Hacaloğlu Galip Bey, İzmir’de, Devlet Demir Yolları’nın okuluna gitse de, köyünde
çiftçilik yapmaktadır. Galip Bey, kendileri gibi göçmenlerden Leman Hanım’la evlenir. Bu evlilikten ikinci çocuk olarak 1936 yılında dünyaya gelen Yücel Hacaloğlu, ilkokulu
üçüncü sınıfa kadar Fındıklı’da okur. Galip Bey, çiftçiliği
bırakıp memuriyete geçer ve Kars’a atanır, ortaokul son
sınıfa kadar burada okuyan Yücel Hacaloğlu daha sonra
babasının görevi nedeniyle geldikleri Trabzon Lisesi’nden, dört yıllık eğitim uygulamasının son öğrencilerinden
birisi olarak 1954-1955 ders yılında mezun olur.
Eğitimli bir aileden gelen Yücel Hacaloğlu’nda fikrî aydınlanma ortaokulda başlar. Nihal Atsız’ın çıkarttığı
Orkun Dergisi’ni sürekli izleyen Hacaloğlu, daha sonra,
“Bozkurtların Ölümü” ve“Bozkurtlar Diriliyor” adlı romanları okuyarak, Atsız’ın fikirlerini benimser. Bu dönemde
mektup yazdığı Nihal Atsız da ona imzalı bir fotoğrafını
göndermiştir. Hacaloğlu’nun Atsız ile mektupla başlayan
dostluğu, İstanbul yıllarında haftalık görüşmeleri ile ölümüne kadar sürecektir.
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Liseden sonra, 1955 yılı sonlarında, eğitim amacıyla İstanbul’a gelen Yücel Hacaloğlu,
gazeteciliğe girişini şöyle anlatıyor:
“Edebiyata ilgimi bilen bir arkadaşımın
önerisi ile Yelken isminde sanat dergisi çıkartan Trabzonlu işadamı Ruknettin Resuloğlu
ile tanıştım ve 1957 yılında tam bana göre
olan bu dergide çalışmaya başladım. Dergicilik
beni gazeteciliğe götürdü, bir yıl sonra Spor
Gazetesi’ne sayfa sekreteri olarak transfer
oldum.1960 yılında da Habip Edip Törehan’ın
Yeni İstanbul Gazetesi’ne geçtim. Yazı İşleri Müdürü Tarık Buğra, Lütfü Akdoğan, Ergun
Kaftancı, Ergun Hiçyılmaz, Ali Karakurt, ben
muhabir, Sökmen Baykara da foto muhabirimizdi. Gazete daha sonra sahip değiştirdi.
Hami Tezkan, Gökhan Evliyaoğlu, Müfit Özdeş
ve Kemal Uzan ortaktı, bir süre sonra Uzan,
ortaklarını saf dışı bıraktı. Bu dönemde Hami
Tezkan, Gökhan Evliyaoğlu ‘Düşünen Adam’
dergisini çıkartıyordu, oraya geçtim.”

Hapishane Günleri
İhtilal sonrasında muhalif yayınları ile dikkat çeken Son Havadis Gazetesi’nde sorumlu
yazı işleri müdürü olarak görev yapan Yücel
Hacaloğlu tutuklanmaya giden dönemi de şöyle anlatıyor:
“Son Havadis Gazetesi Cemil Sait Barlas’tan alındı, Hami Tezkan, Gökhan Evliyaoğlu
da orada, ben de sorumlu müdürüm. Daha önce
de birlikte çalışmıştık ama ben Evliyaoğlu ile
1953 yılında Trabzon’a gelişinde tanışmıştım,
bana da İstanbul’un fethini konu alan ‘Konstantin Kızıl Elması’ adlı şiir kitabını imzalamıştı.
Yassıada Duruşmaları’nı izleyen gazeteciler arasındayım. Mahkeme kararı açıkladı ve
idamlar da infaz edildi. İnfazın fotoğraflarının
yayınlanması da yasaklandı…
Bir astsubaydan Adnan Menderes’in infaz
görüntülerini temin ettik. Beş bin liraya anlaştık, onu da uyardık, ‘Çeki hemen bozdurma’
diye ama acelecilik yaptı, o da yakalandı ve gö-
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revinden atıldı. Hakkımda zaten on kadar dava
vardı, bununla da tutuklandım. Fatih İlçe Başkanı Dr. Ömer Faruk Sargut da bizimle, maliyeyi
dolandıran Ruban Asa
da orada. Adalet Partisi
Milletvekili Ferruh Bozbeyli sürekli ziyaretime
gelirdi.
Hapishanede gazeteci olduğum için farklı
bir muamele görüyordum, başgardiyanla da
aram iyiydi; ona, on lira
verdim, iki idamı izledim. Beni çok etkiledi,
günlerce yemek yiyemedim ama ana katili
Kemal Kanca ve Salacak Canavarı Kandemir
Sipahipala’yı darağacında gördüm. Af kanunu
ve 7500 lira kefaletle tahliye edilene kadar iki
buçuk ay yattım.”
Gazeteciliğin yanı sıra Hukuk Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisi olan Yücel Hacaloğlu,
“Yassıada Duruşmaları”nı izlerken gördüğü hukuk dışı davranışlardan etkilenerek okulu bırakır. Bu dönemde İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Gazetecilik Enstitüsü’ne kaydolur,
Burhan Felek, Abdi İpekçi hocalarıdır. Her gün
ön sırada ders alan öğrenciler; çeşitli gazetelerin yönetim kadrosunda görev yapan, Ergün
Tuncalı, Yalçın Kamacıoğlu ve Yücel Hacaloğlu’na, İpekçi bir gün “Söylediklerimi siz zaten
biliyorsunuz, dersime gelmeyin” diyerek onların işlerinde yoğunlaşmasını sağlar.
Yedeksubay Öğretmen
1965 yılında vatanî göreve çağırılan Yücel
Hacaloğlu, o günlerde uygulanan yedek subay
öğretmenliğin öyküsünü de şöyle anlatıyor:

“Milli Birlik Komitesi’nden Muzaffer Özdağ,
İtalya’da gördüğü bu sistemi getirmiş. Yedek
subay hakkı kazananlar, önce iki yıl köy okullarında öğretmenlik yapacak, bitiminde de üç
aylık askeri eğitim ile görev tamamlanacak.
Bu formül hem öğretmen açığına çare olacaktı
hem de kışlalardaki fazla personel konusuna
çözüm olacaktı, yıllarca uygulandı. Ben Ankara-Kalecik ilçesi Göl Köyü’nde 383 lira 10 kuruş maaşla iki yıl öğretmenlik yaptım, askeri
eğitimi de Amasya’da tamamlayarak terhis
oldum.”
Askerlik dönüşü, Hami Tezkan ve Gökhan
Evliyaoğlu milletvekili olmuştur, yeniden Yeni
İstanbul Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Hacaloğlu, siyaseti kanaatlerine uymayınca gazeteden ayrılır, meslekten kopar ve Trabzon’a
baba ocağına döner. Amacı buralarda yerleşmektir ama işler öyle gitmez. İstanbul’dan arkadaşı Prof. Mehmet Çavuşoğlu’nun kızkardeşi ile evlilik hazırlığındadır. Edirne’de felsefe
öğretmenliği yapan Türkan Hanım’ın da Trabzon’a atanması gerekmektedir. Tüm uğraşmalar sonunda atama Ankara’ya çıkınca zorunlu
olarak Başkent’e yerleşilir.
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Yücel Hacaloğlu 1970 yılında Ankara’da

Esir Düşüyorlar

yayınlanan Ekonomide Egemenlik adlı gazete

“1974 yılında ikici Kıbrıs harekâtı sırasın-

ile mesleğe döner, ardından da Sabah Gazete-

da adaya gönderilen gazeteci grubuna ben de

si Ankara Temsilcisi olur, burada da kaderinde

katıldım. Bizden önceki ekipten üç gazetecide

Rumlara esir düşmek vardır, öyküsü şöyle:

esir düşmüş, Adem Yavuz şehit olmuştu. Ben,
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Mete Akyol, Hüdai Bayık, Ertürk Yöndem şimdi
hatırladıklarım, biz de on kişi esir düştük, Birleşmiş Milletler güçleri bizi kurtardı.
1975 yılında kurulan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Alparslan
Türkeş’in çağırısı ile basın müşaviri olarak
Başbakanlığa geçtim. Daha sonra Turizm Bakanlığı’na oradan da Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nden 1988 yılında emekli oldum. 1994
yılında emekliliğimi iptal ettirerek yeni kurulan RTÜK’e uzman atandım, 2001 yılında yaş
haddinden emekli olarak çalışma hayatıma son
verdim.
Türk Ocağı’nda yıllarca genel sekreterlik,
genel başkan yardımcılığı yaptım, halen de danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyorum.”
Kitapları
Yücel Hacaloğlu, Türk Ocağı faaliyetlerinin
kitaplaşması konusunda kırktan fazla eseri yayına hazırlamanın yanı sıra, yayınlanan eserlerini de şöyle anlatıyor:
“Düşünen Adam Dergisi’nde çalışırken
tanıma fırsatı bulduğum Peyami Safa’nın ölü-

münden sonra bir derleme yaptım. Hakkında
çıkan yazıları benim düşüncelerimi kaleme aldığım ‘Sevenlerinin Kaleminden Peyami Safa’
ile o dönemde yapılan yayınlara cevap niteliğindeki, ‘Neden Köy Enstitüleri Değil’ adlı kitaplarım 1962 yılında çıktı.
Yeni İstanbul Gazetesi’nde çalışırken
masonluk üzerine bir araştırma yaptık ama
masonlarla mücadeleden çekindiğimiz için
müstear isimle (takma isimle) yayınladık. ‘Masonluk Nedir? Kimler Masondur?’ isimli 300
sayfalık kitapta benim adım Yalçın Çeliker’di;
Ahmet Güner Engin’in de İzzet Gün. Daha sonra Anavatan Partisi’nden milletvekili olan İsmail Dayı’nın sahibi olduğu Yağmur Yayınevi
tarafından 1966 yılında basıldı, üç baskı yaptı.
1973 yılında ‘Günümüzde Çin’ adlı kitabımda da otuz milyon Türk’ün yaşadığı Sincan
Bölgesi’ni anlattım. Ortaokulda öğretmenimin
önerisi ile ‘Bozkurtların Ölümü’ ve ‘Bozkurtlar
Diriliyor’ adlı eselerini okuyarak Nihal Atsız’a
hayran kalmıştım. İstanbul’a gidince de tanışma fırsatı buldum ve 1975 yılında ölümüne
kadar, on beş yıl haftada iki gün görüşerek iyi
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bir dostluk kurmuştum. 2001’de üç yüz kadar
mektubun yer aldığı ‘Nihal Atsız’ın Mektupları’
adlı kitabı yayınlamıştım, o da ikinci baskısını
yaptı.”
Denemelerini Mehmet Akif ve Behçet Kemal’in kötü birer takliti olarak gördüğü için şiirden uzak duran Yücel Hacaloğlu, Trabzon Lisesi birinci sınıfında dört zayıflı karneyi alınca
dilinden şu dizeler dökülür:
“Görünce şaşırdık kara karneyi, bir şey
söyleyeyim de duyun uşaklar

Buradan kurtulan sadaka verir, bu kara
günleri sayın uşaklar
Ne cebir okuruz ne hendese, biyoloji dersini attık kodese
Öküzgözü mükâfattır herkese, öpüp de
başınıza koyun uşaklar”
1970 yılında Alparslan Türkeş ve Şadi
Pehlivanoğlu’nun tanıklığında evlenen Yücel-Türkan Hacaloğlu çiftinin, Terken, Selcen
ve Örpen isminde üç kızı; Umay, Bilge ve Yağmur isminde de üç torunu var.

YÜKSEL ÜNSAL

BU SÖYLEŞİ, 2016 YILINDA
GAZETECİLER CEMİYETİ LOKALİ’NDE
YAPILMIŞTIR.

YÜKSEL ÜNSAL

“ÜLKEMİZDE
TELEVİZYON
YAYINI ALMAN
YARDIMIYLA GELEN
ESKİ CİHAZLARLA
BAŞLADI”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 1963
yılının son günlerindeki tartışmalı
oturumlar sonunda 359 sayılı TRT
Yasası kabul edilir. Ülkemizde büyük
çoğunluğun adını dahi duymadığı
“televizyon” sözcüğü de böylece
TRT’nin ikinci ‘T’ si olarak hayatımıza
girer. Bunu takip eden günlerde,
radyodan yapılan “Televizyonun çeşitli
birimlerinde çalıştırılmak üzere eleman
alınacaktır” anonsu ile de yepyeni
birçok meslek de iş hayatımızda yerini
alır.

P

TT teknisyeni Muhittin Ünsal görevi nedeniyle
geldiği Ankara’da Hayriye Hanım’la yaşamını birleştirir. Çiftin ikinci çocuğu TRT başkameramanlarından Yüksel Ünsal’da 1940 yılında Ankara’da
dünyaya gelir. Keçiören’in ünlü bağ evlerinde çocukluğu
geçen Yüksel Ünsal, 1. Sanat Okulu Tesfiye Torna bölümünden mezun olur ve yedek subay öğretmen olarak
da vatanî görevini tamamlar. Çalışma hayatına gireceği zaman önünde iki seçenek vardır, birisi Türk Traktör
Fabrikası diğeri de yeni kurulan Devlet Personel Dairesi.
TRT’nin ilk stüdyo kameramanlarından Yüksel Ünsal bu
dönemi şöyle anlatıyor:
“Annemin isteği ile Devlet Personel Dairesi sınavına
girdim, kazandım ve 1962 yılında atamam yapıldı. Başbakan İsmet İnönü, Daire Başkanımız da Hasan Şükrü Adal
… Büromuz, Başbakanlığın içinde, Devlet Personeli’nin
daha verimli olabilmesi için yeni bir düzenleme çalışması
yapıyoruz. Amerika da bu konuda AID adlı örgüt aracılığı
ile bize fon desteği sağlıyor. Son günlerde bir söz var ya
‘her Türk CIA’den para almıştır’ diye, bizim fon kaynağımızın da CIA’in uzantısı olduğunu yıllar sonra öğrendik! Ben
özel kalemde çalışıyorum fakat teknik eğitim aldığım için
AID’nin açtığı, Eğitim Araçları Kursuna da beni gönderdiler, kamerayı, tepegözü burada tanıdım.
Askerlik döneminde Vural Can ile dostluk kurmuştuk,
o da sanat okulundan, TRT’nin sınavını ondan duydum,
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başvuru yaptım. O zaman önce mülakat sonra yazılı sınav olurdu TRT’de. Yani önce adayı
tanırlar, sonra bilgisini ölçer ona göre alırlardı
kuruma. Sınavda bana TV Teknik Müdürü Fahrettin Işıkçı, ‘Ne olmak istiyorsun?’ diye sorunca, ‘Film gösterme’ dedim, kamera hiç aklımda
yok. Işıkçı, kurul üyelerine döndü ve ‘Fiziği güçlü, kameraya alalım’ dedi, kameraman oldum.
Sınavı kazandım ama TRT’nin açıkladığı bir
kadro yok, ‘kaşeli’ diye bir sistem, ben Başbakanlık kadrosundayım, işe başlamadım. Daha
sonra arkadaşlar beni aradı, kadro için ‘Çok yakında çözülecek’ diye söz verildiğini söylediler.
Radyo anonsları da devam ediyor, eleman ihtiyacı hâlâ var, ben gittim, yeniden sınava girdim
ve 1967 yılı sonlarında TRT personeli oldum.
İlk Kameramanlar
Diğer arkadaşlar henüz nazari dersler alıyorlardı, çok az bir ara ile kursa katıldım. Şimdi
isimlerini hatırlamıyorum ama Alman hocalarımız vardı, Sadi Karaelmas isminde de Almanya’da eğitim görmüş bir mühendis de eğitici
kadrosundaydı. Program bölümüne de BBC’den
uzmanlar ders veriyordu, çoğu zaman stüdyo-

da birlikte eğitim alır, birlikte çalışma yapardık,
hatta ‘sahte reji’ çalışmalarımız da olurdu. Yayına geçtikten sonraki dönemde de yine toplanır, özeleştiriler yapardık, çünkü hata aynen
antene çıkıyordu, düzeltme imkânı yoktu.”
Sınavlar ve kurslar sonunda televizyonun
ilk stüdyo kameramanları da altı kişi olarak belirlenir. Sezgin Şener, Yıleri Atamer, Vural Can,
Doğan Türegün, Uğur Özgen ile birlikte kadroda olan Yüksel Ünsal televizyonun ilk günlerini
de şöyle anlatıyor:
“TRT Televizyonu Almanya’dan yardım
olarak gelen malzemelerle kurulduğu için, eski
ve modası geçmiş cihazlardı. Bu nedenle ilk
dönemde izleyicileri çileden çıkartan arızalar
hep yaşanırdı. Burada bir konuyu da açıklamak
gerekiyor, cihazlar hibe gelmiş ama kameralardaki ‘ortigon tüpü’ dediğimiz, görüntüyü
gerçekleştiren bölümün belirli bir ömrü var,
kullandıkça ömründen kaybediyor ve yüksek
fiyatla bunlar satın alınıyordu.
Beş Kamera, Tek Stüdyo
Beş kamera vardı kurumda, görüntüsü de
bozuk olan en eski kamera kepşın’da kullanılır-
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dı, birisi saate ayarlanmıştı, program aralarında
ekrana gelen saatte. Üç kamera da stüdyoda
yayına ayrılmıştı, en önemlisi de kayıt cihazı
yoktu, yayın canlı olmak zorundaydı.
Kameralar, ucunda tekerlekleri olan ahşap
üçayak üzerindeydi, sağa sola gider ama düz
bir doğrultuda yukarı aşağı hareket edemezdi.
Kameranın iki kolu var, sağdaki netlik için, netliği sen önce yapacaksın, sonra kamera kontrol
gerekli ayarları yapacak. Solda da mercekleri
hareket ettiren ‘baret’ vardı. Kameranın önünde, yakın, orta ve uzak olarak tanımlayabileceğimiz üç objektif ve bir de ‘pürüf’ dediğimiz
kapalı bölüm vardı. Kamera açıldıktan sonra
pürüf’e alınır ve teknik ayarları bu devrede
yapılırdı. Kameramanın kendi ekranını rahat
görebilmesi için önünde körük vardı. Kamera
hareketi büyük risk idi, zemin düzgün bir betondu ve sürekli temizlenirdi ama yerde kalmış
en ufak bir cisim ile kamerada büyük sarsıntı
yaşanırdı. Stüdyoda sabit ışık olduğundan 5.6
diyafram değerleriyle çalışırdık.”
TRT her zaman okul olmuştur, müzik alanında da yayıncılık alanında da hep eleman
yetiştirmiştir diyen Yüksel Ünsal şöyle konu-

şuyor: “Televizyonculuğun da öncesi yok ama
çok iyi eğitimle eleman yetiştirmeyi bilmiştir.
31 Ocak 1968 günkü yayın için herkes canla
başla çalıştı, o gün bir aksaklık yaşanmaması
için yöneticilerden çalışanlara hatta bürodaki
arkadaşlarımıza kadar herkes dikkatliydi. Soğuk provaların ardından biz de stüdyoya girdik,
bizimle de birçok sıcak prova yapıldı ve başarılı
bir yayın ile ülkeye merhaba dedik. Televizyonun ilk yayında Uğur Özgen görev almadı, biz
beş kameraman yayını gerçekleştirdik.
1971 yılında ilk naklen yayın aracı geldi,
bunun kayıt sistemi uzun süre kullanıldı, ardından da günün teknolojisi ile donatılan Orkut
Stüdyo hizmete girdi. Buraya gelen kameralar
hidrolik ayaklı, bel hizasına kadar inebilen, iki
metreden fazla yükselebilen, zoomlu tek objektifli modern cihazlardı.
Mithat Paşa Caddesi’ndeki 47 ve 49 nolu
binalar, televizyon için kiralanmış iki apartmandı, zemin katların arası açılmış ve yayın sistemi buraya yerleştirilmişti. Tamamı büyükçe
bir alan olan tek stüdyonun köşeleri, habere,
anonsa, hava durumuna ayrılmıştı, diğer programların dekorları da kurulup kaldırılırdı. Kısa
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bir süre sonra, binanın bir bölümünde haberler
için daimi bir stüdyo kuruldu, kameranın biri
de buraya gitti. Siyah beyaz yayın bir yıldan
fazla sanıyorum haftada bir gün, daha sonra
iki, üç derken her gün yayın oldu. 1974 yılında da ‘Hafta Sonu’ ve ‘Tele Spor’ adlı gündüz
yayınları başladı, 1984 yılında da renkli yayına
geçildi.”
Anılar
Yüksel Ünsal, unutamadığı meslek anılarını da şöyle anlatıyor:
“Kuruma girdik ama kadro konusunda sorun yaşanıyor, yayını gerçekleştiren bize kadro yok deniliyor fakat torpillilere ‘kameraman’
kadrosu veriliyordu, bizler de ‘Kamera Asistanı’
kadrosunda idik. Canlı yayın döneminde Prodüktör Taylan Gökçen’in bir eğlence programı
öncesinde örgütlendik, ‘asistan’ olarak kamerayı hazırladık, yayına giriyoruz, kameralara
geçin dediler, ‘Biz asistanız, kameraman yapar’

dedik. Bu arada bize destek olan kameraman
kadrosundaki arkadaşlarımız da rapor almıştı,
yayın saati geldi, kamera başına geçmedik.
Ekranda çiçek gösterildi uzun süre sonra film
yayınlandı. Bu arada Genel Müdür İlhan Öztrak,
yeni felç geçirmişti, gece o haliyle kuruma geldi, bizi görmek istemiş, makama gittik. Doğan
Erden, Fahrettin Meriç, Mahmut Tali Öngören,
Erhan İmset gibi üst düzey yöneticiler de orada... Öztrak, ‘Yayını sabote ediyorsunuz’ dedi,
ben de yıllardır bu işi yaptığımızı fakat kadroların torpillilere verildiğini anlattım. Kamera
asistanı kadrosunda olduğumu fakat ekip başı
olarak görev yaptığımı, emrimde çalışan iki
kameraman kadrolu arkadaşımın olduğu çarpık düzeni anlattım. Erhan İmset Almanya’dan
yeni gelmişti, ‘Siz söyleyin, kamera asistanı
ne yapar’ dedim, o da bizim o gün yaptığımızı
anlattı, görev tanımı tuttu… Sonuçta, Öztrak
söz verdi sonradan yeniden sınava girdik ama
bizim de kameraman kadrolarımız geldi.

YÜKSEL ÜNSAL
Stüdyoda spotlar altında çalışan bizlere
her zaman giyim konusunda sorun çıkartıldı.
Hele askeri dönemin ‘kravat’ saplantısında bir
arkadaşımız, Ampex bandından kravat yaparak
kurtulmuştu. Orkut Stüdyosu’nun açılışında da
yine kıyafet konusu gündeme geldi, yöneticilere, onlarca spot altında çalışmanın zorluklarını anlatıyoruz, kabul etmiyorlar, ‘O zaman ben
de smokin giyerim’ dedim ve öyle de yaptım.
Yüzlerce konuk gelmiş, sahnede smokinli bir
kameraman…
Liderler
Siyasiler çeşitli nedenlerle stüdyoya gelirdi, Bülent Ecevit, içeriye girince stüdyodakilerin tek tek ellerini sıkardı. Süleyman Demirel,
‘Golay gelsin gardeşim’ der başıyla selam verirdi, Necmettin Erbakan ‘Muhteremler, Selamın Aleyküm’ der iki eliyle selamlardı, Alpaslan
Türkeş ise sadece başıyla selam verir yerine
geçerdi.
12 Mart döneminde, zaten eski olan teknik donanımın yenilenmesi gereği ile yurt dışı
alımlar yapılmıştı. Malzeme gelmiş, bir sandık
açılmış ve bizi eğitecek olan Alman mühendis
ile birlikteyiz. İlk malzeme çıktığında adamın
rengi attı, diğer sandıkları açtırmadı ve ‘Bunlar eğitim amaçlı, ucuz malzemeler, bunlarla
yayın yapılmaz, burada ders vererek ben de
firmamın adını kirletemem’ diyerek salonu terk
etmişti. Gerçekten de çok kısa bir zaman sonra
bu malzemeler iade edildi ve Ampex marka, en
yeni teknoloji kuruma geldi.
“Yüzbirler”den
TRT anılarım denilince 101’lik oluşumu
da anlatmam gerek. 12 Eylül öncesinde, üyesi
olduğum TRTDER yönetimi ile ters düştük. Tariş Fabrikasını yakan, harap eden eylemcilere,
‘Haklı davanıza destek oluyoruz…’ şeklinde bir
açıklama yapılacaktı, ben karşı çıktım. Yönetim
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kurulu yedeğindeyim ve böyle bir açıklama olmaması gerektiğini savunuyorum. Kurumdaki
diğer sol fraksiyonlar da dahil çok kalabalık
bir grup da benim gibi düşünüyor, çalıştıkları
fabrikayı yakanlarla aynı görüşte olamayacağımızı söyledik ve açıklama yapılamadı. Kısa
bir süre sonra genel kurul yapıldı ve ben de
başkanlığa aday oldum, yönetime karşı olan
sol fraksiyonlar da bu haklı çıkışımdan dolayı
beni destekledi, az bir farkla seçimi kaybettim
fakat 12 Eylül yönetimi tarafından onlarla aynı
ideolojinin elemanı gibi kabul edilmişim.
Beni Sanayi Bakanlığı, Sanayi Araştırma
Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne atadılar. Burada on yıl kaldım hatta İdari Mali İşler Şube
Müdürü de oldum. TRT’ye girdiğim zaman,
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Özel Mühendislik Fakültesi
Akşam bölümüne de kayıt
yaptırmıştım fakat her gün
yayın olunca ikinci sınıftan
bırakmak zorunda kalmıştım. Burada, 1987 yılında,
47 yaşımda üniversite sınavına girdim ve Teknik
Eğitim Fakültesi, Kalıpçılık Bölümü’nü kazandım.
Puanım yüksekti, Bilkent
Üniversitesi’nden de burs
alabilecek durumdaydım, iş
yerime yakınlığı nedeniyle
burayı tercih ettim. Daha
önce yarım bıraktığım eğitimimden dolayı bazı
derslerden muaf tutulduğum için dört yıllık
okulu üç yılda bitirdim, 1990 yılında mezun
oldum.
12 Eylül yönetimi, yüz bir personeli kurumdan uzaklaştırmıştı, büyük çoğunluğu ile
on yıl sonra tekrar TRT’ye döndük. Konsey kararlarının hükümsüz sayılması ile dava açtık ve
kuruma dönmeye hak kazandık. Önce Diyarbakır’da kızak kadroya atandım, Ankara’ya geldim

bir süre kameramanlık yaptım, TRT yönetimi
gençlere imkân tanımak için bizleri programlarda görevlendirdi, bu nedenle Eğitim Kültür
Yayınları’nda çalıştım, sonra yeniden kameramanlığa döndüm ve 2003 yılı Ocak ayında da
emekli oldum.”
Televizyon yayıncılığımızın ilk kameramanlarından Yüksel Ünsal 1971 yılında Melahat Hanım’la yaşamını birleştirir, Esra ve Seda
adında iki kızı Duru adında da bir torunu var.

ZAFER CİLASUN

BU SÖYLEŞİ; 18 MAYIS 1976
GÜNÜ YAŞAMA VEDA EDEN ZAFER
CİLASUN’UN AİLESİ
İLE 2016 YILINDA DÖRDÜNCÜ BASIN
SİTESİNDEKİ EVİNDE YAPILMIŞTIR.

ZAFER CİLASUN

ÖLÜMÜNÜN
KIRKINCI YILINDA
AİLESİ ÜNLÜ
SPİKER ZAFER
CİLASUN’U
ANLATIYOR

Radyoda “Meclis Saati” ve Ajans
haberlerinin tok sesli spikeri,
televizyonda haberlerin ilk yüzü, Ziraat
Yüksek Mühendisi ve TRT’nin ünlü
haber spikeri Zafer Cilasun bundan
kırk yıl önce aramızdan ayrıldı. Haber
sunuşu ile altı yıl gibi kısa bir sürede
geniş hayran kitlesi oluşan Zafer
Cilasun, ani ölümü ile ülkede birinci
haber olmuştu. Bu ölüm, ülkemizde
ilk televizyon yıldızının sevenlerinden
ayrılması anlamına da geliyordu…

B

u acı günde, mesleğin ilk yıllarındaki ben de bu olaylara tanıklık eden gazeteciler arasında yer almıştım.
O günleri anımsarsak:

18 Mayıs 1976 günü yaşama veda etti Zafer Cilasun,
beklenmedik bu olay karşısında, ertesi günkü bayram ve
Ankara dışından gelece yakınları da düşünülerek defin tatil sonuna bırakılmıştı. Zafer Cilasun’un cenazesi yaşama
veda ettiği Numune Hastanesinden alınarak önce mesleğe başladığı Ankara Radyosuna getirildi. Arkadaşları
buradan onu karanfillerle uğurladı ve Haber Dairesi’nin
de içinde bulunduğu TRT Genel Müdürlüğü binası önünde hazırlanan tören alanına gelindi. Çalıştığım Hürriyet
Gazetesinde yapılan iş bölümüne göre, TRT Genel Müdürlüğünden başlayarak define kadar ben izleyecektim,
diğer arkadaşlarım da belirli etaplar sonrasında büroya
dönecekler, görüntü ve bilgileri İstanbul haber merkezine
geçmeye başlayacaklardı.
Nevzat Tandoğan Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesişen köşesinde, ABD Büyükelçiliği karşısındaki TRT Genel Müdürlüğü binası önündeki kalabalık yollara taşmış,
araç trafiğini de önemli ölçüde aksamıştı. Trafikte tıkanan araçlardaki insanlar hüzünle bu tabloya bakıyor ve
sessizce yollarına devam ediyorlardı.
Yüzler Yolcu Etti
Buradan da arkadaşlarından helallik alarak yola çıkan
cenaze, Maltepe Camii musalla taşına kondu. Cami avlu-
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sunu dolduran yüzlerce kişi ile kılınan namazdan sonra da toprağa verileceği Karşıyaka Mezarlığına büyük bir konvoy eşliğinde hareket
edildi.
Namazdan sonra yola çıkan cenaze arabasının hemen arkasındaki bir araçta kendime
yer buldum ve konvoy da ilerlemeye başladı.
Yol boyunca insanların ilgisi gözleniyordu.
Bu gün kömür işletmelerinin çok katlı binasının olduğu yer, kömür deposu olarak kullanılıyordu. Başkentin kalorifer yakıtı kömür de bu
alanda depolanır, buraya kömür getiren kara
trenin geçişi sırasında da yol trafiğe kapanırdı.
Konvoyun yarısı geçtikten sonra yol kapanmıştı, cenaze aracı hemen durdu. Ben,durumu
daha net görebilmek için çıktığım elektrik direğinden, on on beş araçlık kısım geçmiş, tren
yolu kesmiş, arkasında da sayamadığım kadar
araçlık konvoyun beklediğini görmüş ve fotoğrafını çekmiştim.
O dönemde, Yenimahalle ve Demetevler
semtinin içinden geçen Karşıyaka Mezarlığı
yolu da gözü yaşlı insanlarla doluydu,caddeye
çıkmış veya evlerin pencerelerinden yüzlerce-

si de dua ederek, el sallayarak Zafer Cilasunu
son ikametine uğurluyordu.Hayranlarından
onun büstünü yapanlarda çıktı, mezar taşına
yazılan şiiri kaleme alanlarda. Duygularını güzel sanatlarla ifade edemeyenlerde gözyaşı
döktü, dua etti onun için.
Ailesi Genişledi
Kalabalık bir topluluk Zafer Cilasun’u toprağa verdi, dinî ve insanî görevini yerine getirdi ve kabristandan ayrıldı. Cilasun ailesi de yüreklerinden bir parçayı burada bırakarak evine
döndü o gün…
Günlerdir ilaçla sakinleştirilmeye çalışılan
eşi Fulten ve gerçeği bir hafta sonra öğrenen
sekiz yaşındaki kızı Fulsen ile kırk yıl sonra buluştuk. İki kişiyken beş kişi olan Cilasunların
evinde, duvarında Zafer Cilasun’un portresi
asılı salonunda Fulten Hanımla acı tatlı anıları
ile eskilerden konuştuk. Fulten Hanım, “nasıl
tanıştınız?” sorumuzu şöyle yanıtladı:
“Zafer 1939 yılında Mardin’de doğmuş, liseyi de burada bitirmiş Ankara’da Ziraat Fakültesinde öğrenciliği döneminde de Devlet Hava
Meydanlarında işe girmiş.

ZAFER CİLASUN

Babam İzmir’de Merkez Bankasında çalışıyordu, 1953 yılında Ankara’ya tayini çıktı,
Yenimahalle’de oturuyoruz. Komşumuzun kızı,Devlet Hava Meydanlarında çalışan kuzeni
ile nişanlanıyordu, ben ortaokul öğrencisiyim,
Zafer de damat ile iş yerinden arkadaşmış.
Bahçelievler semtinde bir evde nişan yapıldı, burada Zafer, gençleri, sen şunla dans et,
sen şununla diye eşleştirdi, beni kendine ayırdı, daha sonra bakışmalarla arkadaşlık başladı.
Zafer, daha sonra Devlet Üretme Çiftliğinde çalışırken, her günkü Meclis Saati programı
ile Ankara Radyosundan sesini duyurmaya
başlamıştı, 1963 yılında da kadroya girdi, kuruluşu ile TRT Haber Merkezinin de kadrolu
spikeri oldu…
O zaman Ankara Radyosunda çok ünlü bir
yarışma programı vardı, ona davetiye almış,
annem, babam ve ben gittik, ailemle orada tanıştı.
Fakülte bitirme sınavında bir hocası ‘burayı bitireceksin de ne olacak, senin çok ünlü
bir işin var’ deyince ‘hocam diploması olmaya-
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na kız vermiyorlar’ demiş, geçekten de annem
okulu bitecek diye tutturmuştu. Ben de Enstitüyü bitirdim, çalışmak istiyorum ama hem
babam hem de Zafer istemiyor. O zaman bir
yakınımız Spor Toto Genel Müdürlüğünde sadece kadınlar çalışıyor dedi ve burada çalışmaya başladım. İşyerlerimiz Mithat Paşa Caddesinde, TRT Genel Müdürlüğü ile karşı karşıya,
camdan cama el sallardık, sabah nöbetleri olduğunda Kızılay’da buluşur işe beraber giderdik. 1966 yılında nişanlandık, 1967 yılı Haziranında evlendik ve kızımız Fulsen de 1968
yılında dünyaya geldi fakat Zafer 1976 yılında
da bu dünyadan gitti.
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Sonra bizim sıkıntılı günlerimiz
başladı, benim büyük sağlık sorunlarım oldu, ağır ilaçlar kullanmam
sonucu bir böbreğimi kaybettim, bu
beş yıl kadar sürdü, sonra ana kız
birbirimize sarıldık, beraber yattık,
beraber gezdik, torunlarım dünyaya
gelince de ikinci bir yaşama başladık.”
Bir Evladın Duyabileceği En
Güzel Sözler
Cilasun çifti kızları dünyaya
gelince isim konusunda tartışmışlar. Zafer Bey, bu da Fulten olacak,
“Fulten1” ve “Fulten2” diyeceğim
diye ısrar edince, Fulten Hanım da
“bari bir harfi değişsin” diyerek Fulsen isminin konulmasını sağlamış.
Fulsen, şimdi, TRT Dış yayınlar Dairesinde çalışıyor, Ahmet Akarca ile
evli, Gizem ve Emir adında iki çocuk
annesi.
Fulsen Akarca da babası ile ilgili olarak şunları anlatıyor:
“Sekiz yaşımdan öncesi hayal
meyal, en son gittiğimiz Silifke tatilini anımsıyorum bir de beni çok
sevdiğini…

Ölümü bana bir hafta söylemediler, sonradan hatırladığım annemin tek cümlesi, ’baban
çok hastalandı, 40 derece ateşi var, ateşini düşüremedik, kaybettik. Allah sevdiklerini yanına
erken alırmış’ bu cümle hala kulağımda. 14 yaşıma kadar kabristana gitmedim, annem de götürmedi, ben de istemedim. Kabullenemedim,
o yaşta baban yok, eksiklik duygusu, sokağa
çıkamadım, hayatımdan baba kelimesini yok
ettim, babalar günü hep karnım ağrıdı, yataktan çıkmadım.
Annemin hastalık dönemi başladı, evde
yollarda düşüp bayılıyordu, ben de elimde ko-
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lonya şişesi ile onu ayıltıyordum. Yıllar sonra
acılar hafifledi, kızım Gizem ile annemin ve bizim hayatımıza renk geldi, sonra da Allah babama çok benzeyen Emir’i bize verdi.
Bu yaşıma kadar kim benim Zafer Cilasun’un kızı olduğumu duysa öyle güzel karşıladı ki, öyle güzel şeyler söyledi ki. Bir evladın
duymak isteyeceği güzellikler, bir babanın evladına bırakması gereken en güzel şey, bu şekilde anılmasından gurur duyuyorum.
Tarık Akan’ın rol aldığı ‘Canım Kardeşim’
isimli filmin sonunda televizyon yayına başlar
ve babam haber okur… Buradaki duruşu bana
hep oğlum Emir’i hatırlatıyor, onun gibi yazı ve
çizim yeteneği var, yaşamayı seven, çevresinde sevilen birisi.”
Cilasun ailesinin damadı, eski haber spikerlerinden Mehmet Akarca’nın kardeşi olan
Ahmet Akarca TOKİ de görev yapıyor. Hiç tanımadığı kayınpederi ile ilgili olarak da şunları
söylüyor:

“Kayınpederim çok kısa süre bir Amerikan
şirketinde çalışmış, orada öğrendiği İngilizcesi
ile Opera- Bale’ye orijinal baskı Shakespeare
kitabından çeviri yaptığı anlaşılıyor, bu kitap
üzerindeki notları ile elimizde, yani dil yeteneği varmış.
Kurumdan arkadaşı Ertürk Yöndem bir anısını anlatmıştı. Kayınpederim mecliste bir konuyu anlatacak Yöndem de çekecek. Elindeki
iki sayfalık metni üç beş dakikada okuyor ve
kayda giriyor, göz hafızası da çok kuvvetli ve
işine gönlünü vermiş birisi.
Ağabeyimden duyduğum bir şeyi de aktarmak isterim. Spiker kurslarında Zafer Cilasun adaylara ‘siz bir satırı okurken, alttan da iki
satırı ezberleyecek siniz’ dermiş.
Yıllar önce Sakarya Caddesinde bir terzi dükkânında onun fotoğrafını görünce içeri
girdim,‘kim bu bey’ dediğimde adını sonradan
öğrendiğim Terzi Yusuf ‘o buranın kurucusu’
demişti.”
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Fulten Cilasun, “dedeleri bunları görseydi, bizi unuturdu herhalde” diyor torunlarını
göstererek. Ankara Üniversitesi Biyoloji Fakültesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Gizem
Akarca ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Heykel bölümü öğrencisi Emir Akarca da,
arkadaşlarının dedelerini tanımadıklarını fakat
ailelerinin durumu öğrendiklerinde çok güzel
sözler duyduklarını belirterek “sevilen, başarılı
birisi olduğunu öğrenmek bize çok farklı duygu
veriyor” diyorlar.

de idam isteği ile yargılanan üniversite öğren-

Fulten Cilasun, söyleşimizin sonunda bir
konuya da açıklık getiriyor. 12 Mart dönemin-

eşi, biricik kızı, göremediği damadı ve torunları

cisi kardeşi Uğur Cilasun’un haberini okumak
zorunda bırakıldığını, Zafer Cilasun’un da TRT
yöneticilerinin bu kasıtlı davranışına, “onun
beraat haberini de okuyacağım” dediğini ve
okuduğunu söylüyor.
Kırk yıl sonra, artık gülebilen yüzlerle yeniden buluşmamızda; radyonun ünlü, televizyonun ilk haber spikeri Zafer Cilasun’u sevgili
ile yâd ettik, mekânı cennet olsun…

ZEKİ SÖZER

BU SÖYLEŞİ 2010 YILINDA ANKARARİXOS OTELİ’NDE YAPILMIŞTIR.

ZEKİ SÖZER

, “KIZILCIKLAR
YAZISININ
SAHİBİ ORTAYA
ÇIKAMADI”

Y

unan işgali sırasındaki çete saldırılarında, Bursa’nın Karacabey ilçesi de büyük hasar alır. Şehir
yakılır, evler, işyerleri yağmalanır. Bu olaylarda
Ali Rıza Bey de, Ulu ve Tümbekli Camileri yanlarındaki iki işyerini kaybederek büyük zarara uğramıştır. Ali Rıza Bey ve Ayşe Hanımın beşinci çocukları Zeki
Sözer, 1 Temmuz 1934 günü taşındıkları Karacabey’de
dünyaya gelir.
Bir yıl sonra, Ali Rıza Bey’in ölümü ile aile yeniden
Bursa’ya göç eder, o günleri Zeki Sözer şöyle anlatıyor:

Babasız büyüdü, gençliğinde tanıştığı
yazarlardan feyz aldı, gazeteci oldu,
sendikal faaliyetlere katıldı. TRT Haber
Merkezi’nin çekirdek kadrosunda yer
aldı, televizyonda ilk dönem haber
yayınlarını yönetti, gazetelerde ilk
haber müdürü kadrosunu aldı. Yazılı
ve görüntülü yayıncılıkta önemli
isimlerden Zeki Sözer ile anılarına
uzandık.

“Babamı kaybedince, zaten sıkıntı içindeki ailenin
yükü Ziya Ağabeyime kaldı. Ziraat Bankası’nda iş buldu
ve Bursa’ya geldik, bir kiralık eve yerleştik. Ev sahibesi,
Zeki Müren’in teyzesi Kıymet Hanım’dı. Onun da sesi güzeldi, balkonda şarkı söylerdi.
İlkokulu burada tamamladım, ortaokul son sınıfta,
ağabeyim, Ziraat Bankası’nın bir kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne geçti ve Manisa’nın Hacırahmanlı köyüne atandı, oraya gittik.
Köyde Yusuf Atılgan’la tanıştım, komünizmden ceza
almış, gözaltı süresinde de doğduğu köye gönderilmiş, 15
yaşımda benim için çok büyük bir şans. Bana okuyacağım
kitapları seçerdi ve sonra üzerinde konuşurduk, ayrıca
futbol takımı kurmuştuk köyde, ben de oynuyorum.”
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Zeki Sözer, Manisa Lisesi’nde de edebiyat
öğretmeni Nazik Erik’in de desteğini almaktadır. “Kompozisyonum iyiymiş demek ki” diyen
Sözer o günleri şöyle anlatıyor:
“Köyde Yusuf Ağabey, okulda da hocamın
yönlendirmesi ile ben yazmaya başladım. Bir
şiirim ve iki öyküm, yerel Manisa İleri Gazetesi’nde yayınlandığında lise üçüncü sınıftaydım.
O yıl liseler dört yıla çıkmıştı. Bugünkü deyimle
okuldaki ‘Kankam’ da Necdet Onur…
1955 yılında liseyi bitirdik, hedefimiz Ankara Hukuk Fakültesi ama ağabeyim ‘Sen tren
işini çözdün, İzmir’de Yüksek Ticarete git’ diyor.
Manisa Lisesi’ne her gün köyden trenle
gidip geliyorum. Manisa İstasyonu’na yakın bir
de otel vardı. Treni kaçırdığımız bir gün Yusuf
Ağabey ile o otelde kalmıştık, adı ‘Anavatan
Oteli’ydi. Daha sonra beyazperdeye de aktarılan ‘Anayurt Oteli’ isimli eserine esin kaynağı
olan Anavatan Oteli... Adı Zebercet miydi, bilmiyorum ama otelin bir de kâtibi vardı. Çok yakın bir tarihe kadar da bu bina duruyordu şimdi
hastane yapılması için yıkıldığını duydum.

Edebiyata aşırı ilgi duyduğum bir dönem.
Atilla İlhan’ın ‘Sisler Bulvarı’ isimli kitabı çıktığında, ona mektup yazdık, bize İzmir’de randevu verdi. Birkaç arkadaş gittik ve Pandora
Pastanesi’nde usta ile tanıştık, sohbet ettik.
O sohbetimizden çok yararlı fikirler edindik, bu
da bir şanstı bizim için.
O yıllarda ben, Manisa’da arkadaşlarımızla kurduğumuz orkestrada alafranga şarkılar
söyleyen solistim! Çok tutuluyoruz, düğünlere
falan gidiyoruz, harçlık da çıkıyor, iyi oluyor.”
Ankara’ya Geliş
Devam zorunluluğu olmayan Hukuk Fakültesi, çalışma hayatı ile eğitimi birlikte götürmek isteyenlerin ilk tercihidir, Necdet Onur
ve Zeki Sözer’in başkent günleri de şöyle:
“1955 yılında Ankara’ya geldik Demirtepe’de Manisa Öğrenci Yurdu’na yerleştik
ve Hukuk Fakültesi’ne kaydolduk, iş aramaya başladık. Yeni bir gece kulübü açıldı, Tuna
Caddesi’nde ormancıların bir binası vardı onun
altında, çok lüks bir yer. Orada iş buldum ama
ben sarılık geçirdiğim için gece çalışmak bana
olmuyor, Necdet girdi işe fazla sürmedi ve
gazeteciliğe geçti. Hakkı Sayın’ın Türk Basın
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Ajansı’nda çalışmaya başladı. İlk yılki eleme sınavında ben başarısız oldum, bir yıl boşa geçmesin diye askere gittim. Necdet Onur, o sırada Son Posta ve Yeni Asır gazetelerine servis
yapan Mekki Sait ile çalışıyordu.”
Zeki Sözer, Ordu Donatım Yedek Subay
Okulu’nda tanıştığı Selçuk Güçlü ile iyi bir
dostluk kurmuştur. Ziraat Fakültesi’nde asistan olan arkadaşı ona yeni kurulan bir bölümü
önerir. Zeki Sözer, tarım işletmelerine yönetici
yetiştirmek amacıyla kurulan ve devam zorunluluğu da olmayan Ekonomik İşletme Bölümü’ne geçer ve mezun olur. Zeki Sözer meslek
yaşamında, yönetime geldiği kadrolarda hep
bu diplomasından dolayı “Bana teslim edebilirsiniz” esprisi yapacaktır…
Mesleğe Giriş
Sözer askerlik sonrasında Mekki Sait ekibine katılışını da şöyle anlatıyor:
“Eleman ihtiyacı varmış, beni aldı Mekki
Sait, kadroda; Ayhan Bilgin, Kenan Harunoğlu,
Hüsamettin Çelebi var. 15 Eylül 1958’de Yeni
Asır Gazetesi’nden kadrom yapıldı. Büro, Ataç
Sokağın Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği köşede.
Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Günlerce süren bir maraton, gecesi yok, gündüzü

yok. Hüsamettin Çelebi ile bana Meclis yakınında bir otel odası tutuldu, eve gidip gelmeye zaman yok, orada kalıyoruz ve görüşmeleri
izliyoruz.
O zaman meclis haberleri, tutanak gibi yazılırdı; falanca kürsüye çıktı şunları söyledi deyip tırnak içinde sözleri yazılırdı. Ne kadar hızlı
not tutabilirsen…
Basın locasındayım birisi çıktı ve bir konuşma yaptı, yanımdakine sordum ‘Kim?’ Falanca milletvekili filanca, birisi daha çıktı, sordum yine söyledi ben de yazdım.
Mekki Sait o zaman DP Milletvekili, haberi
aldı baktı ve ‘Böyle milletvekilleri yok’ dedi ve
ekledi, ‘Gazetecilere ki, en başı da benim, güvenme…’ Olay sonra anlaşıldı, bana bu isimleri
yazdıran Erdoğan Örtülü’ynüş, beni perişan etmişti. Mekki Sait’in önerisi ile hemen bir meclis
albümü edinip vekilleri tanımaya başladım.”
Bu çalışma ortamı 27 Mayıs 1960’a kadar
sürer. İhtilalde Mekki Sait’in Yassıada’ya götürülmesi ile işler bozulur. Zeki Sözer Ankara
Temsilcisi Bekir Çiftçi’den aldığı teklif ile 1961
yılında Dünya Gazetesi’ne geçer. Bulvar üzerinde Büyük Sinema karşısında Nadide Han’daki büro kadrosunda Levent ve Özer Esmer kardeşler vardır. 1963 yılında Çiftçi’nin ayrılması
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ile de Zeki Sözer Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi olur genişleyen kadroya, Selçuk Altan,
Teoman Erel, Özden Vardar ve Yaşar Aysev
katılır.
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Sendikal Eylem
1964 yılında Basın İş Sendikası Başkanı
Beyhan Cenkçi ve ikinci Başkan da Zeki Sözer’dir. Gazetecilik mesleğini yeniden düzenleyen 212 Sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Patronların bir türlü içlerine sindiremediği bu yasanın kaldırılması için de faaliyet yürüttükleri
bilinmektedir. Başkan Beyhan Cenkçi, büyük
bir eylem organize eder ve ses getirir, Sözer
anlatıyor:
“Beyhan fantezileri severdi, mobilyacılar
sitesinde iki metre boyunda ağaçlardan kalemler yaptırdı, üstlerine de sorunlarımızı içeren pankartlar asıldı. Gazeteciler, ellerimizde
bu kalemlerle Güven Park’a geldik ve bunları
toprağa çaktık…
Ertesi gün, Dünya Gazetesi’nde imzasız
bir yazı yayınlandı, başlığı ‘Kızılcıklar oldu mu?’
Yazı, bizim eylemi eleştiriyor, ‘Dün Ankara’da
komünistler bir prova yaptı’ falan tarzında bir
yazı. Ben telekse oturdum, ‘Bu gösteriyi düzenleyen örgütte ikinci kişiyim, yazının sahibini ve bu başlığın ne anlama geldiğini öğrenmek

istiyorum’ diye yazdım, merkezden cevap gelmedi. Gün boyu bunu tekrarladım, ‘Kızılcıklar’
yazısının sahibi ortaya çıkamadı… Gazetemdeki ağır bir yazıydı, ben de mesele yapınca
işin tadı kaçtı. Bu yasayı patronların kaldırtma
teşebbüsleri demek ki o zamandan kalma…
1964 yılı sonları idi bu olayı yaşamamız,
Doğan Kasaroğlu TRT Haber Merkezi’ni oluşturuyordu, çağırdı, hemen oraya gittim.”
TRT Günleri
Doğan Kasaroğlu da Hukuk Fakültesi’nde
öğrencidir, o da ‘Aradan çıksın’ düşüncesi ile
askere gitmiştir. Kasaroğlu ve Sözer’in yolları
asker ocağında kesişmiştir, askerlik arkadaşlığı
daha sonra ekip arkadaşlığına döner, Zeki Sözer anlatıyor:
“Gazeteciler arasında bir çekingenlik var,
devlet memuriyeti mi, gazetecilik mi? TRT Haber Merkezi’ni çözemiyoruz. Görüşmeye gittiğimde üç kişi vardı, askerlik arkadaşım Doğan
Kasaroğlu, Radyo Müdürü Oğuz Yılmaz Hiçyılmaz ve Genel Müdür Adnan Öztrak. Kadrolar,
tanımları falan belli değil, ortada hiçbir şey
yok. Ben de merak ettiklerimi sordum, ‘Memuriyet ve gazetecilik nasıl olacak?’ diye, Genel
Müdür Öztrak aydınlattı…
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Kasaroğlu Merkez Haber Müdürü oldu, ben
de yardımcısı oldum. Arkadan Muammer Yaşar,
Ahmet Oktay, Erdoğan Örtülü, Erdoğan Tokatlı, Şahin Tekgündüz gibi otuza yakın Ankaralı
gazeteci geldi.
Önümüzdeki örneklere bakıyoruz, dünyadaki radyo televizyon kuruluşlarının yapısını
inceliyoruz ve kendi şemamızı oluşturuyoruz,
Kasaroğlu ‘Kutu kutu’ derdi bu çalışmalara. O
zaman kurduğumuz birimler şimdi yok, örneğin
‘Gençlik ve Üniversite Haberleri Bölümü’ vardı,
ilginçtir ama ekonomi haberleri yoktu! Aktüalite haberleri vardı, Jülide Gülizar ve Gökçen
Solok radyodan gelen iki spikerimiz burada görev yapıyordu. Bu çalışma altı ay kadar sürdü,
o dönemde de bizleri kadroya aldılar ve memur
statüsüne geçtik.”
Bugünlerde BBC’den bir eğitim daveti alır
TRT. Yetiştirilmek üzere bir eleman gönderilmesi istenmekte fakat dersleri anlayabilecek
kadar İngilizce bilgisi de aranmaktadır. Gazeteciler Cemiyeti ile Amerikan Haberler Merkezi
ortak bir çalışma ile kurs düzenlemiştir geçmiş
yıllarda. Çalışanların işlerinin aksamaması için
sabah saat 0.007 ile 09.00 arasında yapılan ve
üç yıl süren İngilizce kursunu tamamlayan beş
kişiden birisi olan Zeki Sözer anlatıyor:

“1968 yılının Ocak ayının son günü elde
tek kamera ile yayın açıldı ama çalışmalar aylar önce başladı. Önce bir terminoloji oluşması
gerekiyordu, yönetmen ile ses, ışık, kamera ve
stüdyo arasındaki koordinasyonu sağlayacak,
ortak bir dil oluşturduk, terminolojiyi kurduk…
O günlerde, dünyaca ünlü Mısırlı Şarkıcı
Ümmü Gülsüm’ün ağır hasta olduğu haberine
görüntüsünü ve bir şarkısını koyalım dedik.
Arşiv falan yok, bir arkadaşımız evinden plağı
getirdi, ses bandına aktardık, görüntü üzerine
o gelecek ve spiker de haberi okuyacak, hazırlık tamam.
Ses rejiye komut, ‘Sesi ver’ veya ‘Bandı
ver’ bu da biliniyor… Habere girdik, görüntü
geldi, ses yok! Ben ses ünitesine ‘Sesi ver’ diyorum, ses yok. Birkaç komuttan sonra arkama
döndüm ve görevliye ‘Bandı ver’ dedim, oradaki hanım arkadaş ‘Önünüze koydum efendim’
demişti…
1971 yılındaki Akdeniz Oyunları, 1972
Münih Olimpiyatları, 1973 Boğaz Köprüsü’nün
açılış töreni -ki bu, TRT’nin yurt dışına gönderdiği ilk görüntülerdir- gibi büyük prodüksiyonları ekrana getirdik. Bir de Örsan Öymen ile
‘Olayların İçinden’ haber programını hazırlayıp
sunduk, bunlar meslek olarak çok önemlidir.

BBC’de Eğitim
“Ben Haber Müdürüyüm, merkezdeki arkadaşlar arasından birisini bulamadık, Haber
Dairesi Başkanı Cemal Aygen’e katılacak eleman bulamadığımızı, olumsuz cevap vermeyi
önerdim, onun da ‘İngilizce biliyorsun, sen git’
demesiyle, BBC’ ye altı aylığına kursa gittim.
Burada hem radyo hem televizyon üzerine çalışmalarım oldu.”
Türkiye’de televizyon yayının başlayacağı
haberi ile ‘Bu işten sen anlıyorsun’ diyerek öne
çıkartılan ve ilk Televizyon Haberleri Müdürü
ve ilk Haber Yönetmeni olan Zeki Sözer anlatıyor:

İsmail Cem gelince, Doğan Kasaroğlu ve
ekibi görevi bıraktık. Bir kısım arkadaş Basın
Yayın’a gitti, ben kurumda kızak kadroda kaldım. Nevzat Yalçıntaş gelince beni Televizyon
Daire Başkanı yaptı, bu görev altı ay kadar sürdü. Şaban Karataş gelince ilk gün beni görevden aldı.
Devlet memuru olmayan Mehmet Barlas’a
Haber Dairesi Başkanı yetkileri vermesinden
dolayı, İsmail Cem’e de muhaliftim. Karataş
ilk günkü toplantıda ‘Benim danışmanlarım
beni temsil edecekler’ dedi. Ben itiraz ettim ve
‘Anayasaya göre yapamazsınız, 359 Sayılı TRT
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yasasına göre yapamazsınız, meslek geleneklerine göre yapamazsınız’ dedim. ‘Ben yaparım,
toplantı bitmiştir, herkes çıksın, siz kalın’ dedi,
arkadaşlar çıktı. Ziraat Fakültesi’nden olmam
nedeniyle bana ‘Meslektaşımsınız’ diyor, ‘Sizi
müşavir yaptım’ dedi, görevden aldı… Haber
duyulunca Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
Orhan Tokatlı aradı ve bana Abdi Bey’in ‘Haber
müdürlüğü’ teklifini iletti. 1976 yılının Şubat
ayı idi, o gün gidip görüşüp, anlaşıp İstanbul’a
taşındım.”
İlk Haber Müdürü
Gazetelerde istihbarat şefi kadrolarının olduğu dönemdir, Abdi İpekçi, TRT kadrolarından
esinlenerek bir haber müdürlüğü kurar ve Babıâli’de bu kadro ilk olarak Zeki Sözer’e verilir.
1980 yılına kadar bu görev sürer ve Aydın Doğan’ın teklifi ile de Sözer, Milliyet Avrupa Temsilcisi olarak gittiği Frankfurt’ta sekiz yıl kalır.
Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak İstanbul’a dönen Zeki Sözer, yıllar sonra Atilla İlhan ile yeniden karşılaşana kadar da bu görevde kalır. Atilla İlhan’ın yönlendirmesi ile 1999
yılında TV 8’in kuruluşunda görev alır. Amacı,
iyi transferler ile tüm partilere eşit mesafede
olan bir haber kanalı oluşturmaktır, başaramaz.
Zeki Sözer bundan sonra, eğitime yönelir. Ye-

ditepe, Marmara ve Boğaziçi Üniversiteleri’nde
genç gazetecilerin yetişmesi için derslere ve
programlara katılır.
Mutlu Rastlantılar
Zeki Sözer’in yaşamında mutlu rastlantılar
çok fazla, bunlardan birisi de evliliği… Sözer,
Manisa’daki edebiyat öğretmenlerinden birisini yıllar sonra Ankara’daki evinde ziyaret eder.
Genç gazeteci Sözer, 1961 yılındaki bu ziyaretinde tanıdığı öğretmeninin akrabası Keriman
Hanım’la yaşamını birleştirir. Bu evlilikten Pınar ve Elif adlarında iki kızları onlardan da Orhun ve Ege adında iki torunları var.
Zeki Sözer, Beyhan Cenkçi’yi de şöyle anlatıyor:
“Meslektaş olarak tanıştık ama Basın İş
Sendikası’nda muhabbetimiz arttı, Cemiyette de birlikte çalıştık bir dönem. Çok özel bir
arkadaşımdı, sanatsever bir kişilikti, ben ona,
gazeteci olacağına mimar olsaydın, seni bütün
dünya tanırdı derdim. Yaptıklarına bir bakın,
cemiyetimizin ilginç bir dekoratif özelliği vardır. Bunun dışında kooperatifler, Kaş… Fırtına
gibi ateşli bir çocuktu, Güven Park’a kazık çakmak da onun fikriydi.”
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