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SUNUCU- De¤erli misafirlerimiz, Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi taraf›ndan düzenlenen ve medyan›n Türkiye’deki
etkisi ve rolünün tart›ﬂ›laca¤› panelimize hoﬂ geldiniz.
Öncelikle konuﬂmalar›n› yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü Profesör Doktor Say›n Selçuk Uslu’yu
kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. SELÇUK USLU (Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektörüm, Say›n parlamenterler,
sevgili meslektaﬂlar›m, de¤erli konuklar, sevgili ö¤renciler; hepinizi
sayg›yla selaml›yorum.
Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin düzenledi¤i bir
baﬂka panelde yine beraberiz. Panelin ad› “Medyan›n Türkiye’deki
Rolü ve Etkisi.” Kan›mca medyan›n rolü ve etkisi, sadece Türkiye’de
de¤il, asl›nda bütün dünyada gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz
medya bugün art›k dördüncü kuvvet olarak tan›mlan›yor; yani
yürütme, yasama, yarg›dan sonra dördüncü kuvvet.
Bu kadar önemli olan medyan›n bu önemi nereden geldi? Hepiniz
biliyorsunuz ki medyan›n temel görevi toplumu bilgilendirmek. Nas›l
bilgilendirmek? Tarafs›z, do¤ru, tam zamanl› bilgiyle toplumu
bilgilendirmek, onlar› ayd›nlatmak, bir ölçüde de do¤ru yönde
yönlendirmek. Bence bu, asl›nda medyaya çok önemli bir sosyal
sorumluluk yüklüyor. Bugün tahmin ediyorum çok de¤erli konuﬂmac›
gazeteci arkadaﬂlar›m›z bu konulara de¤inecekler.
Tabii ﬂöyle bir soru akl›ma geldi, ben buna cevap veremiyorum: Peki,
acaba medya kendisine üstlenen bu görevi gerçekten arzulanan
biçimde yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Kendi görüﬂlerine göre,
kendi ait oldu¤u gruba göre baz› yönlendirmeler, baz› tan›mlamalar,
baz› adres bildirmeler gibi hoﬂ olmayan baz› yollara da sap›yorlar m›
acaba? Sonuç itibar›yla verilen haberler güvenilir haberler mi? Bu sabah
gazeteyi okurken ﬂöyle bir ﬂey gördüm: Almanya’da yap›lan bir
araﬂt›rmaya göre, 1964 veya 1967 y›l› galiba, hat›rlam›yorum tam, o
zamandan beri Almanya’da toplumun, halk›n bas›na güvenilirli¤i
gittikçe azal›yormuﬂ. Bu, bir araﬂt›rma sonucu. Tahmin ediyorum bana
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Türkiye’de ayn› durumla karﬂ› karﬂ›yay›z gibi geliyor. Zannediyorum
bu konular ayr›nt›yla ele al›nacakt›r.
‹yi bir panel olaca¤› kan›s›nday›m. Tekrar hepinize hoﬂ geldiniz
diyorum, sayg›lar sunuyorum efendim.
SUNUCU- Prof. Dr. Say›n Selçuk Uslu’ya teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
De¤erli misafirler; medyan›n Türkiye’deki rolü ve etkisinin tart›ﬂ›laca¤›
panelimizin aç›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Say›n Mehmet Haberal’› kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL (Baﬂkent Üniversitesi Rektörü)- Çok
de¤erli konuklar, sevgili ö¤renciler; tabii otururken ﬂunu düﬂündüm:
Demek ki biz her toplant›ya medyadan mutlaka bir arkadaﬂ›m›z› davet
edece¤iz. Burada gerçekten ülkemizin en üst kademesinde hizmet
etmiﬂ çok de¤erli bakanlar›m›z, milletvekillerimiz, çok de¤erli ö¤retim
üyeleri, Baﬂkent Üniversitesi’nin, ülkemizin gelece¤ine hizmet edecek
çok sevgili ö¤rencilerimiz var.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ben gerçekten bu panele kat›lan çok de¤erli
bas›n mensuplar›m›za çok teﬂekkür ediyorum. Onlar bizim yak›n
arkadaﬂlar›m›z. Özellikle Say›n Bekir Coﬂkun’a çok teﬂekkür ediyorum.
Biliyorsunuz Bekir Bey’in birkaç gün önce çok muhterem Babas›
aram›zdan ayr›ld›. Bekir Bey, ona ra¤men bu toplant›n›n önemini, bir
bak›ma ülkemizin, özellikle bugünkü ﬂartlar›n› dikkate alarak kat›ld›.
Ben buna inan›yorum. Bekir Bey bütün o üzüntüleri içerisinde bile
kalkt› buralara kadar geldi. Ben gerçekten kendisine bir kere daha çok
teﬂekkür ediyorum.
De¤erli konuklar; buradan hep söylüyorum: Ülkemiz, Atatürk,
arkadaﬂlar› ve aziz ﬂehitlerimiz taraf›ndan kuruldu, bize emanet edildi.
Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir toplant›s›nda, bu milletin
medeniyet diye, Bat› diye düﬂündü¤ü Avrupal›lar’dan ne nasihat
almaya, ne de onlar›n planlar›na ihtiyac› olmad›¤›n› herkese ilan etti,
aç›klad›. Ne zamand› bu? 1922’de. Aradan bu kadar zaman geçti ve
Türkiye o yokluklardan bugünkü düzeyine ulaﬂt›. Ülkemin bugün
ulaﬂt›¤› düzeyle, inan›yorum ki benim gibi sizler de gurur
duyuyorsunuz. Dolay›s›yla, bu noktaya gelmiﬂ ve bu denli ülkemizin
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yönetimine katk› sa¤layan çok de¤erli insanlar›m›z›n yetiﬂti¤i bir
dönemde, o günden bugün çok daha güçlü bir ﬂekilde inan›yorum ki
benim ülkemin yüce Allah’tan baﬂka hiç kimsenin nasihatine ihtiyac›
yoktur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
De¤erli konuklar; Uslu arkadaﬂ›m genel olarak medyan›n güveninin
sars›ld›¤›n› söyledi; ancak buradaki arkadaﬂlar›ma biz sonsuza dek
güveniyoruz, inan›yoruz. Onlar›n ülkemize yapm›ﬂ oldu¤u katk›lardan
da gurur duyuyoruz.
Bütün dünyada oldu¤u gibi, bizim dünyam›zda da, bizim ülkemizde de
çok önemli de¤iﬂiklikler oluyor. Her kademede önemli de¤iﬂiklikler
oluyor ama bir de¤iﬂiklik var ki, gerçekten hepimiz için fevkalade
rahats›z edicidir. Görüyorum ki, inançlar›n› ve sözde ilkelerini,
kazançlar› u¤runa araç olarak kullanan insanlar›n say›s› maalesef
giderek yo¤un bir ﬂekilde artmakta. San›yorum ülkemiz için en önemli
s›k›nt›lar›n baﬂ›nda bu gelir. Tabii, bunu yapanlar›n elbet ki herhangi
bir mazereti olamaz. E¤er inan›yorsan›z, gerçek anlam›yla ilkeleriniz
var ise, yaﬂam›n›z pahas›na olsa bile onu sürdürmek, devam ettirmek
zorundas›n›z. E¤er bunu yapm›yorsan›z, herhangi bir mazeretinizin
toplumlar taraf›ndan, bizim toplumumuz taraf›ndan kabul edilece¤ine
sak›n ola ki inanmay›n ve inand›rmaya da kalkmay›n.
De¤erli konuklar, bugün burada çok de¤erli bas›n mensuplar›
gerçekten ülkemizin bir bak›ma dününü, bugününü, hatta yar›n›n› dile
getirecekler, diye düﬂünüyorum. Dün neredeydik, bugün nereye
geldik, yar›n ne olacak? Elbet ki Atatürk’ün söyledi¤i gibi ülkemizin
gelece¤i ak›l ve bilime dayal›d›r. Elbet ki ülkemizin gelece¤i
üniversitelerin üretimine ba¤l›d›r ama üniversiteler ﬂüphesiz imkânlar›
çerçevesinde o üretimi yapabileceklerdir. Bugün ülkemizin her
taraf›nda, her ﬂehrinde hemen hemen üniversiteler kuruluyor. Ben
elbet ki bununla gurur duyuyorum. E¤er üniversiteler olmasa,
söyledi¤im gibi, ülkemizin gelece¤inde ciddi s›k›nt›lar olabilir. Yaln›z,
takdir edersiniz ki, üniversitede fizik imkânlar yan›nda ö¤retim üyesi
ve o ö¤retim üyelerinin sahip olacaklar› imkânlar her ﬂeyin üzerinde
gelir. Dolay›s›yla, bütün bunlar› yaparken, inan›yorum ki, bu konuda
karar verenler herhalde bütün bunlar› dikkate alarak hareket
ediyorlard›r ve yar›n ülkemizin gelece¤ini emanet edece¤imiz bu çok
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de¤erli gençlerimizin yetiﬂmesinde, herhalde ona göre planlar›n›
yap›yorlard›r.
Tabii, hep söylüyoruz ya, ülkemizin, asl›nda bütün dünyan›n
insanlar›n› en fazla ilgilendiren iki konudan söz edilir. Ben bunu her
zaman söylerim: Birisi sa¤l›k, di¤eri e¤itimdir. Ama ben ona üçüncüyü
ilave ettim; bu da iletiﬂimdir. E¤er iletiﬂim olmazsa, örne¤in buradaki
televizyon kameralar› olmasa biz sadece burada kalaca¤›z. Hatta ﬂöyle
bir an›m› anlatay›m: Harvard Üniversitesi’nin Massachusset Genel
Hastanesi’nin cerrahi departmanlar› Chairman’i buraya gelmiﬂti.
Kendisiyle Kanal B’nin kafeteryas›nda oturuyorduk. Bana dedi ki, “Bir
soru soraca¤›m, bu oldukça zor bir soru olacak, üniversiteler,
hastaneler, bu kadar ﬂey güzel de, bu televizyon nereden, neden
akl›na geldi?” Ben de ona dedim ki, “Bak›n, e¤er bu televizyon
olmasayd› sizi, burada oldu¤u gibi sadece ancak burada bulunan
insanlar izleyebilecekti. Halbuki ﬂimdi sizi sadece benim ülkem de¤il,
yak›n ülkelerin büyük ekseriyeti de izleme f›rsat› bulacakt›r.”
Dolay›s›yla iletiﬂim elbet ki bu denli önemli ama o iletiﬂimi, o yaz›l› ve
görsel bas›n› elbet ki ülkemizin gelece¤i için, ülkemize bir çivi çakmak
üzere kulland›¤›m›z zaman çok daha önem arz edecektir. Ben ﬂunu
söylemek istemiyorum: ﬁu birinci kuvvettir, ﬂu dördüncü kuvvettir, ﬂu
beﬂinci kuvvettir. Bu ülkede hepimiz kendimize düﬂen görevi
yapmaktay›z. Nas›l ki bana hiç kimse “doktor olacaks›n›z” demedi,
nas›l ki bir baﬂkas›na “siz gazeteci olacaks›n›z” demedi, herkes ülke
için, bir kere daha özellikle belirtiyorum, yokluklarda kurulmuﬂ,
y›k›lan, asl›nda y›kt›r›lan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun külleri üzerinde
Atatürk, arkadaﬂlar› ve aziz ﬂehitlerimiz taraf›ndan kurulan bu güzel
ülkemizin gelece¤ine katk› sa¤lamak elbet ki hepimizin görevi ve
ülkemize sahip ç›kmak da yine elbet ki hepimizin birinci derecede
görevidir.
Ben inan›yorum ki bu panelden sonra, buradan ç›karken bas›n›m›z›n
ne denli ülkemizin gelece¤ine katk› sa¤lad›¤›n› bir kere daha
ö¤renece¤iz. Ben panelistlere de, sizlere de çok teﬂekkür ediyorum,
böyle önemli bir toplant›ya kat›ld›¤›n›z için.
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SUNUCU- Baﬂkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Say›n Mehmet
Haberal’a teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
De¤erli misafirlerimiz; medyan›n Türkiye’deki rolü ve etkisinin
tart›ﬂ›laca¤› paneli yönetmek üzere Kanal B Program Yap›mc›s› ve
Gazeteci Mithat Sirmen’i yerlerine davet ediyorum.
Bu konuyu çok de¤erli gazetecilerimiz tart›ﬂacaklar. Gazetecilerimizi
de yerlerine davet edelim. Hürriyet Gazetesi Yazar› Gazeteci Bekir
Coﬂkun, Sabah Gazetesi Yazar› Gazeteci Muharrem Sar›kaya, Akﬂam
Gazetesi Ankara Temsilcisi Say›n ‹smail Küçükkaya ve Cumhuriyet
Gazetesi Ankara Temsilcisi Say›n Mustafa Balbay.
OTURUM BAﬁKANI (Mithat Sirmen)- De¤erli konuklar, Say›n
Rektör; bir hususu arz edeyim: Ece arkadaﬂ›m›z Mustafa Balbay’› anons
etti ama ﬂu anda kendisi yolda. Bir baﬂka paneldeymiﬂ. O panel biraz
uzad›¤› ve sarkt›¤› için bize haber verdi, bir süre sonra aram›zda
olacak.
Say›n Rektör, de¤erli konuklar, panelimizi açmadan önce tekrar hoﬂ
geldiniz diyorum. Salonumuzda son derece mümtaz ﬂahsiyetler
bulunuyor. Büyükelçiler, emekli büyükelçiler, siyaset dünyas›n›n
vazgeçilmez simalar›. Her ne kadar siyasi partiler, demokrasinin
vazgeçilmez unsurlar›ysa bugün bu salonda bulunan baz› siyasi kiﬂiler
de Türk siyasetinin vazgeçilmez insanlar›d›r, ondan da emin olabiliriz
ve Baﬂkent Üniversitesi’nin sevgili ö¤rencileri, panelimiz malum
Medyan›n Türkiye’de Rolü ve Etkisi üzerine. Tabii etkisi, önce
halk›m›z›n üzerine etkisi, sonra ekonomiye ve ülkenin gidiﬂat›na, siyasi
hayat›na, bütün yaﬂam sektörlerindeki bütün bölümlerine etkisi
olacak.
Ben sözü fazla uzatmadan de¤erli panelist arkadaﬂlar›ma sözü
vermeden önce bir cümleyle bas›n›n rolünü ifade etmek
gerekirse, birçok iletiﬂim uzman› ve profesör, hatta siyasetçi der ki,
“eleﬂtirel vatandaﬂl›¤›n oluﬂmas›nda ve demokrasi kültürünün,
demokratik kültürün yay›lmas›nda bas›n›n rolü çok önemlidir ama
daha da önemlisi, bir ülkede demokrasinin yerleﬂmesinde eleﬂtirel
bak›ﬂ›n, eleﬂtirel vatandaﬂl›¤›n ve do¤ru bilgilendirilmiﬂ insanlar›n
5

varolmas›d›r.” Peki, bu do¤ru bilgilendirilmiﬂ insanlar›n var olmas› ve
eleﬂtirel vatandaﬂ›n oluﬂabilmesi de, bunun görevi de büyük ölçüde
bas›na düﬂmektedir. Belki bugünkü panelimizde buna da yan›t arar›z
ve buluruz. O zaman ﬂöyle bir çeliﬂki ç›k›yor: Peki, demokrasiyi
dillerinden düﬂürmeyen siyasetçiler, y›llardan beri ve halen demokrasi
havarisi gözüken siyasi kadrolar yönetime geldiklerinde, iktidara
geldiklerinde do¤ru bilgilendirilmiﬂ insanlar› ve eleﬂtirel vatandaﬂl›¤›
geliﬂtirecek, oluﬂturacak bas›n› neden kendilerine ba¤›ml› k›lmak
istemektedirler, neden sesini k›smak istemektedirler? Bu çeliﬂkiyi
siyasetçiler nas›l aç›klamaktad›rlar? Demokrasinin olmazsa olmaz
koﬂulu eleﬂtirel vatandaﬂlar ve bas›n oldu¤una göre hem demokrasiyi
savunup hem de ön iyilikli çok müeddep, efendi bir bas›n istemek ne
biçim bir çeliﬂkidir? Bunun cevab›n› da tabii bas›ndan ziyade belki
siyasetçiler günün birinde bir panelde aç›klarlar, diyorum.
Ben laf› fazla uzatmadan sözü Akﬂam Gazetesi Ankara Temsilcisi ayn›
zamanda Akﬂam Gazetesi’nin yazar› arkadaﬂ›m›z Say›n ‹smail
Küçükkaya’ya vermek istiyorum. Buyurun Say›n Küçükkaya.
‹SMA‹L KÜÇÜKKAYA (Akﬂam Gazetesi Ankara Temsilcisi)- Çok
teﬂekkürler Say›n Baﬂkan.
Çok de¤erli konuklar, Say›n Hocam; tabii salona girdi¤imiz zaman ben
de Say›n Hocam›n ifade etti¤i gibi önce, zaman zaman biz gazeteciler
de Baﬂkent Üniversitesi gibi üniversitelerin etkinliklerine kat›lmal›y›z
hissiyat›nda idim, gerçekten. Çünkü salona bakt›¤›m zaman genç
arkadaﬂlar›m›n yan› s›ra, benim gazeteci olarak çok yak›n iliﬂki içinde
oldu¤um ve Türkiye’de merkez sa¤›n sembol isimleri olarak gördü¤üm
çok de¤erli siyasetçiler, bürokratlar burada. Gerçekten Türkiye’nin
ihtiyac› olan merkez sa¤ siyasetin, benim de yaklaﬂ›k 17 y›ld›r çok
yak›ndan izledi¤im sembol isimlerinin karﬂ›s›nda ve genç arkadaﬂlar›m›n da bulundu¤u böylesine bir ortamda “Medyan›n Rolü ve Etkinli¤i”
konusunda konuﬂma yapmaktan onur duyuyorum. Böyle bir f›rsat›
bana verdi¤iniz için teﬂekkür ediyorum. Tabii çok sayg›de¤er
meslektaﬂlar›m, meslek büyüklerim de burada.
Ben, belki de Türkiye’nin içinde bulundu¤u çok hassas bir dönemde
bir gazetenin Ankara temsilcisi olarak yaﬂad›¤›m somut olaylar›n
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›ﬂ›¤›nda, belki medyan›n rolü ve etkinli¤i konusunu sizlerle paylaﬂmay›
deneyece¤im.
Türkiye, seçimlerden önceki süreçte çok hassas birtak›m tart›ﬂmalar›n
içersinde idi. Asl›nda 3 Kas›m 2002’de baﬂlayan ve toplumun tam
merkezinde ortaya ç›kan kutuplaﬂman›n gazeteciler nezdinde de
yaﬂand›¤› tespitiyle sözlerime baﬂlamak isterim. ﬁu anda toplumdaki
kutuplaﬂman›n gazeteciler aras›nda da çok yayg›n ve yo¤un ve ayn›
zamanda güçlü bir ﬂekilde karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z bir risk oldu¤unu
söylemeliyim.
Tabii, 22 Temmuz seçimleri öncesindeki siyasal atmosferi düﬂünecek
olursak gerçekten hepimizin o günlerde düﬂündü¤üyle bugün
Türkiye’nin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› siyasal ve hukuki zemin aras›nda
müthiﬂ farkl›l›klar var. Bu, Türkiye’nin öngörülebilir bir ülke olmaktan
ç›kt›¤›n›n göstergesidir. ﬁunun için önemli: Gazetecilerin görevi,
toplumsal ve sosyal olaylar› olabildi¤ince yal›n bir ﬂekilde kamuoyuna
anlatmak ve buradan ç›kacak analizlerle toplumun gelece¤ine dair
sa¤l›kl› öngörülerde bulunmak. Bugünlerde de siyasal oluﬂumlar›n
h›zland›¤› ve Türkiye’nin gelece¤ine dair yeni siyasal oluﬂumlarla ilgili
çeﬂitli senaryolar›n dillendirildi¤ini düﬂünürsek, gazetecilerin yan›tlamas› gereken sorular›n ne kadar artt›¤›n› gözlemliyoruz.
22 Temmuz seçimlerinden önce Say›n Baﬂbakan›n yurtiçindeki
gezilerinden bir tanesine ben de davetliydim. Orada Say›n Baﬂbakan ile
sohbetimizde kendisine birtak›m sorular yönelttik. Seçimlere
zannediyorum 25 gün kala Say›n Baﬂbakan›n yapm›ﬂ oldu¤u “gerekirse
uzlaﬂ›r›m, (Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminden bahsediyordu) bir listeyle
muhalefet partilerine de gider ve bir uzlaﬂ› kap›s›n› aralar›m” demiﬂti.
Biz onu Akﬂam Gazetesi’nde manﬂet yapm›ﬂt›k. Ertesi gün,
zannediyorum Türkiye’deki bütün gazeteler manﬂetten ve bütün köﬂe
yazarlar›, Türkiye’nin bütün baﬂyazarlar› da Say›n Baﬂbakan›n o
“uzlaﬂ›r›m” kelimesini, cümlesini derin derin incelediler ve seçimlere
kadar, zannediyorum, Türkiye’nin gündemi oldu. Bunu ﬂunun için
anlat›yorum: Tek bir gezide Baﬂbakan›n söylemiﬂ oldu¤u tek bir
kelimeyle özetleyebilece¤im birkaç cümlelik bir aç›klaman›n
Türkiye’nin seçimleri üzerinde ne kadar etkili oldu¤unu ve bir
gazetecinin de bunu aktar›rken asl›nda ne kadar önemli bir misyona
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sahip oldu¤unu, bunu olumlayarak ya da olumsuzlayarak vermenin,
yorumlaman›n ne kadar belirleyici oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bunun, benim tahminlerime göre seçimler üzerinde, özellikle belli bir
kesimde, o karars›z dedi¤imiz kesim üzerinde, Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin politikalar›na iliﬂkin endiﬂe taﬂ›yan bir kesim üzerinde çok
etkili oldu¤unu düﬂünüyorum. Buna iliﬂkin çok farkl› örnekler vermek
mümkün. Tabii ﬂu aç›dan bunu vurgulama gere¤i hissettim: Medyan›n
rolü ve etkinli¤i s›k s›k tart›ﬂma konusu yap›l›r. Türkiye’de en fazla
eleﬂtirilen kurumlar›n bir tanesi de tabii ki medyad›r. Ancak burada,
bizim kiﬂisel gözlemlerimiz ve yap›lan bütün araﬂt›rmalar gösteriyor ki,
özellikle televizyon baz›nda medyalar›n gücü ve etkinli¤i çok üst
düzeylere ç›km›ﬂ durumda. Bu, tabii yaﬂad›¤›m›z küresel dünyan›n
kendine özgü ﬂartlar›yla da çok do¤ru orant›l›. Ancak medyan›n, art›k
günümüzün birer silah› haline geldi¤ini kabul edersek, herkes
silahlan›yor. Medya silahsa, o silaha sahip olmak bir güç olarak ifade
edilebilecekse bugün siyasal iktidar›n ya da iﬂ adamlar›n›n ya da çok
çeﬂitli çevrelerin de medyaya neden bu kadar önem atfettiklerini
anlamak hiç de zor de¤il. Bugün belki herkes gazete okumuyor ama
herkes televizyon izliyor.
Bu çok önemli gördü¤üm ve faydal› sonuçlar do¤uraca¤›na inand›¤›m
etkinlik, Türkiye’de bir televizyon kanal›n›n sat›n al›nmas›yla baﬂlayan
tart›ﬂmalar›n çok doruk noktas›na ç›kt›¤› bir güne denk gelmesi bence
son derece manidar oldu. Organizasyon Komitesi öyle zannediyorum
bu haz›rl›klara bir ay kadar önce baﬂlam›ﬂlard›. Say›n Bakan›m Ayfer
Y›lmaz Han›mefendi beni arad›¤›nda zannediyorum üç hafta önceydi.
Dolay›s›yla bu sat›ﬂla bir ba¤lant›s› yok; ama hemen ondan öncesinde
de Türkiye’nin bir baﬂka büyük medya grubunun sat›n al›nmas›yla ilgili
ortaya ç›kan manzara ve o manzaran›n siyasal düzlemdeki yans›mas›
da asl›nda bugün Türkiye’nin en acil tart›ﬂmaya ve konuﬂmaya
dökülmesi gereken, çözüme kavuﬂturmas› gereken öncelikli siyasal
sorunun medya haline geldi¤ini gösteriyor. Son derece ilgi çekici bir
dönem tabii.
Genel itibar›yla medyaya haks›zl›k yap›l›yor; medyan›n etkinli¤i
konusunda sanki etkinli¤in ve inan›l›rl›¤›n azald›¤›na dair yorumlar
yap›l›yor. Ama ﬂunu çok net ifade etmek gerekir ki medya, belki hiç
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olmad›¤› kadar Türkiye’de siyasal karar› veriﬂ mekanizmas› üzerinde
etkili. Bugünlerde Türkiye’nin yaﬂad›¤› siyasal atmosferle medyan›n
buna iliﬂkin yönlendiricili¤i ayr› bir tart›ﬂma konusu. Yine ayn›
medyan›n seçimlerden önceki pozisyonuyla iktidar partisinin ald›¤› oy
oran›n›n yüzde 47’ler civar›nda seyretmesi -ki bu baz›lar›na sürpriz
gelse de, baz›lar› bunun sürpriz olmad›¤› kanaatinde- gene orada da
ilgi çekici çeliﬂkiler yaﬂan›yor.
Bilmiyorum, benim ne kadar vaktim var ama bir Ankara temsilcisi
olarak yaﬂad›¤›m somut olaylar nezdinde giderek belki daha faydal›
bilgiler vermeye çal›ﬂ›r›m.
Benim mensubu bulundu¤um gazete, bir süre önce, yine Türkiye’nin
hassas tart›ﬂmalar zemininde oldu¤u bir dönemde bir sar› zarf olay›
yaﬂad›. Sar› zarf olay› ﬂöyle: ‹lgili muhabir arkadaﬂlar›m›z yan›m›za
geldiler ve kendilerinin telefonla arand›¤›n› bahsederek kendilerine
birtak›m belgeler verilece¤ini, bir operasyona iliﬂkin olarak birtak›m
belgelerle birlikte kendilerinin bilgilendirilece¤ini söylediler ve
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n önünde randevu verildi. Bu bizim al›ﬂk›n
oldu¤umuz gazeteci-haber kayna¤› iliﬂkisinin çok ötesine geçen ve
al›ﬂ›ld›k tablolar›n çok ötesinde bir manzara arz ediyordu ve ilgi
çekiciydi. Dolay›s›yla, o olay bas›na yans›d› ama bunun d›ﬂ›nda bas›na
yans›mayan baﬂka pek çok olay›n da bize gösterdi¤i gibi medya bir
silah haline geldi¤i için ülkenin içinde bulundu¤u siyasal tart›ﬂmalar›n
ve o tart›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda gerginleﬂen siyasal tansiyonun bir arac› olarak
medya kullan›lmak isteniyor. Biz tabii o sar› zarf olay›nda, olay›n kimin
taraf›ndan yönlendirildi¤ini bilmedi¤imiz için bas›n›n manipüle
edilme çabas› olarak gördük. Böyle bir kuﬂkuya sahiptik ve bunu
okuyucular›m›za oldu¤u gibi yans›tmay› bir bas›n eti¤inin gere¤i olarak
gördük ve bunu yapt›k. Gerçekten de olay›n failini ya da faillerini biz
bilebilecek durumda de¤iliz, ancak devletin ilgili birimleri buna iliﬂkin
çal›ﬂmalar›n› yapt›lar ama biz gazeteci olarak olay› oldu¤u gibi, normal
koﬂullarda haber kayna¤›yla haber aras›ndaki o mekanizman›n
iﬂleyiﬂini aktarmay›z ama bu defa öyle yapm›ﬂt›k.
Buna iliﬂkin tabii baﬂka pek çok olayda da gözlem yapma imkân›na
sahip olduk. 3 Kas›m 2002’de baﬂlayan Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin
iktidar›yla birlikte Türkiye’de Ankara merkezli gerginli¤in gerçekten
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çok üst noktaya ç›kt›¤›n› birebir bütün Ankara’daki gazeteciler bilecek
durumdad›rlar. Nitekim o günden beri yaﬂanan bütün olaylar,
örne¤in Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n yapm›ﬂ oldu¤u bas›na iliﬂkin
de¤erlendirmelerin bir ﬂekilde yasa d›ﬂ› yollarla elde edilip kamuoyuna
yans›t›lmas›, do¤ru olup olmad›¤› konusunda herhangi bir tart›ﬂmaya
girecek ya da yorumda bulunacak de¤ilim ama, darbe iddias› içeren
günlüklerle ilgili bir gazetenin, bir derginin kullan›l›yor olmas› gibi
yüzlerce örnek, 3 Kas›m 2002’yle 2008 tarihi aras›nda yaﬂanan pek çok
olay bizlere bunu gösteriyor.
Dolay›s›yla medya çok önemli bir güçtür ve bu güce iliﬂkin o silah› elde
ederek toplumdaki mücadeleyi daha farkl› noktalara taﬂ›ma ve
kendilerine iliﬂkin zafer elde etmeye dönük çabalar›n artt›¤›n›
gözlemliyoruz. Bu tabii medyan›n ne kadar önemli oldu¤unu söylüyor.
Medyaya iliﬂkin yapaca¤›m›z analizlerden bir tanesinin ﬂu olmas›
gerekir: Çok etkili ama maalesef inan›l›rl›ktan uzak.
Sunuﬂ konuﬂmas›nda da bahsedildi, bugün e¤er Türkiye’de hangi
gazetenin hangi manﬂeti att›¤›na dair kafalarda bir kuﬂku oluﬂuyor ise
burada de¤erlendirilmesi gereken çok önemli bir nokta var.
Türkiye’den kopuk bir gazetecilik örne¤i yaﬂand›¤›n› kabul etmemiz
gerekiyor. Bütün bunlara ra¤men Türkiye’de yine de ortaya ç›kan
yolsuzluklar›n, özellikle son dönemde medya taraf›ndan oldukça etkili
bir ﬂekilde dillendirildi¤ini gözlemliyoruz. Burada önümüzdeki sürece
iliﬂkin de yaﬂad›¤›m›z günlerin gazeteciler aç›s›ndan ilgi çekici baﬂka
malzemeleri bize sundu¤unu gözlemliyoruz.
Tabii Anayasa Mahkemesi’nin Baﬂkan Vekili’nin takip edildi¤i ve
dinlenmek istendi¤i ﬂeklinde bir kuﬂkuya kap›ld›¤›, bir polis arac›n›
durdurarak içindeki Baﬂkomiser’in üzerini arad›¤› ve “beni neden takip
ediyorsunuz?” diye soru sordu¤u, Ankara Emniyet Müdürü’nü arayarak
durumdan haberdar etti¤ini biliyoruz. Bunlar kamuoyuna yans›yan
bilgiler. Ben bir sonraki günün yaz›s›n› düﬂünürken bu, acaba nas›l ele
al›nmas› gereken bir konudur, diye kendi kendime zihin jimnasti¤i
yaparken akl›ma Bülent Ar›nç’›n bir süre önce yapm›ﬂ oldu¤u bir
konuﬂma geldi. Tabii hukuk ülkesinde isek, hukukun evrensel
ilkelerine sayg› duyuyor isek, ﬂu anda Yüce Mahkeme’de görülmekte
olan herhangi bir davaya iliﬂkin yorumlar›m›za çok dikkat etmemiz
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gerekir. Bunun müthiﬂ bir ﬂekilde ihmal edildi¤ini gözlemliyoruz. As›l
tehlike buradad›r.
Bülent Ar›nç’›n o aç›klamas›na gelecek olursak. Bülent Ar›nç Yarg›tay
Cumhuriyet Baﬂsavc›s›’n›n kimlerle görüﬂtü¤ünü ve hangi gazetecilerle
sohbet etti¤ini bildi¤ini aç›klad›. Kültür Bakan›m›z Ertu¤rul Günay da
kapatma davas›n›n aç›ld›¤› ilk gün bir aç›klama yapm›ﬂt›, o aç›klama
çok sert tepki ve oldukça sert yorumlarla karﬂ›laﬂ›nca bir düzeltmeye
gitmek istedi. O düzeltmede de, baz›lar›n›n Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›s›’n› yönlendirmiﬂ olabilece¤i, Baﬂsavc› üzerinde bask›
mekanizmalar›n›n kurulmuﬂ olabilece¤i ﬂeklinde bir iddia dillendirdi.
ﬁimdi, ülkenin Bülent Ar›nç gibi, Ertu¤rul Günay gibi ﬂu anda hakim
siyasal iktidar›n en önemli figürlerinden iki tanesi böylesine
aç›klamalar yap›nca, do¤rusu ben Anayasa Mahkemesi’nin Baﬂkan
Vekili’nin takip edildi¤i ve telefonlar›n›n dinlendi¤ine dair bir kuﬂkuya
kap›lmas›n›n arka plan›n› ve orada yatan psikolojiyi anlad›¤›m›
düﬂünüyorum. Do¤rudur, yanl›ﬂt›r, onu bilecek durumda de¤iliz.
Gerçekten Osman Paksüt takip edildi mi, dinlenmek mi isteniyordu,
onu bilecek durumda de¤iliz, ama bildi¤imiz bir ﬂey varsa, ülkenin
Anayasa Mahkemesi’nin Baﬂkan Vekili takip edildi¤ini, telefonlar›n›n
dinlendi¤ini düﬂünüyorsa burada hepimiz ad›na düﬂünülmesi gereken
ama siyasiler aç›s›ndan da özeleﬂtiri yap›lmas› gereken bir durum
oldu¤unu kabul etmemiz gerekir.
Burada, aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gereken önemli bir nokta var: Bütün
bunlar siyasal olaylarla ilgili ama hepsi medyan›n da içinde oldu¤u bir
aktör olarak güçlü bir ﬂekilde rol oynad›¤› olaylarla ilgilidir. Çünkü ﬂu
tespiti yapal›m, çok k›sa, belki slogan gibi: Ülkenin yaﬂamakta oldu¤u
siyasal mücadele, medya üzerinden yürütülüyor ve bundan sonra da
medyan›n o çok bahsedilen gücü ve önemi onun için çok artm›ﬂ
durumda. Siyasal mücadele önümüzdeki süreçte de medya üzerinden
yürüyecek.
Dolay›s›yla medyaya düﬂen sorumlulu¤un çok fazla artm›ﬂ oldu¤unu
söylememiz gerekir. Tabii, gazeteler bir taraftan çok yo¤un rekabet
alt›ndalar. ﬁunu söylememiz gerekir: ‹ktidar ile gazeteler aras›ndaki
iliﬂki bak›m›ndan ilgi çekici bir baﬂka manzara daha var. ﬁu anda
Türkiye’de tirajlar asl›nda nüfusla orant›lad›¤›n›z zaman, baﬂka geliﬂmiﬂ
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ülkelerle karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›z zaman düﬂük gözüküyor. Ama Türkiye’de
gazetelerin okunma oran›n›n çok da yüksek oldu¤unu söylememiz
gerekiyor. Her bir gazetenin ortalama okunma say›s›n›n, çeﬂitli
gazetelere göre de¤iﬂiyor ama çok yüksek oldu¤unu söylememiz
gerekiyor. Bu da asl›nda yaz›l› bas›n›n da etkinli¤i ba¤lam›nda
önemlidir.
‹ktidara yak›n gruplar›n gazeteleriyle ilgili durumu da e¤er düﬂünecek
olursan›z ﬂöyle: Tiraj dedi¤imiz ﬂey, günümüz konjonktüründe
Türkiye’de sat›n al›nan bir ﬂey. Daha fazla tiraj yapman›z gazeteyle
mümkün ama bunun bedelini ödeyeceksiniz. Daha fazla yat›r›m; ama
daha da çok önemlisi promosyon. ‹ktidara çok yak›n bir gazetenin
Türkiye’de bir kamu ﬂirketi arac›l›¤›yla desteklenen, onun sponsorlu¤undaki çok büyük bir kampanyaya giriﬂti¤ini ve 70.000 civar›nda olan
tiraj›n›n bir anda 200.000’lere ç›kt›¤›n› gözlemledik. Bunlar›n hepsi hiç
kuﬂkusuz Türkiye’de siyasal iktidarla medya aras›ndaki iliﬂkileri ortaya
koyan ama ayn› zamanda ekonomik sonuçlar› ve taban› olan da
geliﬂmeler.
Dolay›s›yla, gazetelerin içeri¤inin, inan›l›rl›¤›n›n da sorgulanmas›
gereken bir dönem, çünkü biraz önce verdi¤im ve bence çarp›c› olan
o örnek, yani tiraj›n parayla sat›n al›nd›¤› ve 200.000’lere ç›kartt›¤›n›z
zaman bir gazetenin tiraj›n›, onun siyasal karﬂ›l›¤› da tabii do¤al olarak
ortaya ç›k›yor. Ama o promosyon bitti¤i zaman iktidara yak›n
gazetenin tiraj›n›n tekrar 70.000’lere düﬂtü¤ünü gözlemliyoruz.
Muhalefet yapmak gazetecili¤in do¤as› gere¤i. Gazeteci muhalefet
yapt›¤› zaman kendi asli görevini yap›yor ve ilgi çekiyor.
Burada Bekir Coﬂkun en çok okunan yazarlardan. Benim bilebildi¤im
en son rakamlardan hat›rlayabildi¤im kadar›yla ﬂu anda Türkiye’de
internet, hani art›k tiraj gibi t›klanma rakamlar› var, internetten kaç
okunuyor, Bekir Coﬂkun ﬂu anda Türkiye’nin en çok okunan
yazarlar›n›n baﬂ›nda geliyor. Bu bize asl›nda çok ama çok önemli bir ip
ucunu da veriyor. Ekonomik gücünüz her ne kadar olursa olsun,
siyasal iktidarla iliﬂkiniz her ne düzeyde geliﬂirse geliﬂsin, en son
kertede izlenmek istiyorsan›z, gazetenizin al›nmas›n› istiyorsan›z ve
ona uygun reklam da almak istiyorsan›z, o zaman kamuoyuna bir
mesaj vermeniz, o mesaj›n da inan›l›r bulunmas› gerekiyor. ﬁu anda
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iktidara yak›n gruplar›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u s›k›nt›n›n, a¤›rl›kl› olarak
buradan kaynakland›¤›n› gözlemliyoruz.
Bir baﬂka ﬂey; tabii ki hakk›nda kitap da yaz›ld›¤› için çok polemik
konusu da yap›ld› ama, ben izleyenlerin, okurlar›n ne kadar etkili
oldu¤unu da gözlemlemek için, ilgi çekici buldu¤um iki olay. Bir tanesi
Emin Çölaﬂan olay›. Çok de¤erli meslektaﬂ›m›z Hürriyet’ten ayr›ld›¤›
tarihte, bilebildi¤im kadar›yla, rakamlarda küçük oynamalar olabilir,
Hürriyet Gazetesi 70 ila 80,000 aras›nda tiraj kaybetti. Yaklaﬂ›k 500 000
civar›ndaki bir tiraj içersinde 75-80,000 tiraj kayb›. Bu, okurun
patronaja verdi¤i mesaj ba¤lam›nda önemlidir.
Yine bütün tart›ﬂmalardan azade söylüyorum, çünkü mesele pek çok
boyutuyla yarg›ya da taﬂ›nacak gibi gözüküyor ya da Meclis boyutunda
da tart›ﬂ›lacak gibi gözüküyor, Türkiye’nin en önemli özel
televizyonlar›ndan bir tanesi Çal›k Grubu taraf›ndan sat›n al›nd›ktan
sonra ﬂu anda tirajlar› çok h›zl› bir ﬂekilde düﬂüyor. Çok bariz,
ölçülebilir ve onu sat›n alanlar taraf›ndan endiﬂeyle karﬂ›lanabilecek
ﬂekilde düﬂüyor.
Bütün bunlar bize asl›nda sadece 8 ay önce yüzde 47 oy alm›ﬂ ve bir
önceki döneminde asl›nda hatalar›yla birlikte önemli baﬂar›lar› da
getirmiﬂ bir siyasal iktidar döneminde oluyor. Sekiz ay önce yüzde 47
oy veriyor vatandaﬂ, bunun analizi ayr› bir tart›ﬂma konusudur, orada
medyan›n rolü de ayr› bir tart›ﬂma konusudur ama orada vurgulamak
istedi¤im bir baﬂka bölüm var. Yüzde 47 oy verdi¤i iktidara iliﬂkin
endiﬂelerinin o iktidarla medya aras›nda iliﬂki kurulma çabalar›ndan
etkilendi¤i için de bir televizyon kanal›n›n reytinglerini çok hissedilir
bir ﬂekilde düﬂürüyor. Bunu önemsemek gerekir.
Burada bir sosyoloji var ama bundan da önemlisi tabii patronlar paraya
bakarlar; Çal›k Grubu da 1.1 milyar dolar verdi. Bu h›zla giderse tabii
büyük bir hüsrana u¤rayabilirler. Onun arka plan›nda da ekonomik
kayg›lar var. Vatandaﬂ›n vermiﬂ oldu¤u mesaj var orada.
Ben asl›nda sözlerime daha da devam edebilir ama isterseniz daha
s›k›c› olmayay›m, ﬂimdi bitireyim. Beni sab›rla izledi¤iniz için tekrar
teﬂekkür ediyorum. Aran›zdaki gerçekten çok sayg› duydu¤um, tekrar
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etmekte zorunlu hissediyorum kendimi, çok sayg›de¤er eski bakan
büyüklerimi de burada gördüm, aran›zda olmaktan onur duydum, onu
bir kere daha belirtmek isterim.
Çok teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Say›n Küçükkaya biz de size teﬂekkür ediyoruz
de¤erli vaktinizi bize ay›r›p bu panele kat›ld›¤›n›z için.
Ben, izninizle sözü di¤er panelist arkadaﬂ›ma vermeden bir küçük
saptama yapmak istiyorum. ‹smail Küçükkaya arkadaﬂ›m demin dedi
ki, medya bir silah olarak kullan›l›yor. Do¤ru olabilir; baz› medya
kuruluﬂlar› silah olarak kullan›lmak amac›yla al›n›yor veya kullan›lmak
isteniyor olabilir. Yaln›z benim dört y›ld›r Kanal B’de gördü¤üm bir ﬂey
var. Onu görünce de bu silah› ﬂöyle tarif ediyorum: Medya galiba bir
nükleer çekirdek. Bu nükleer çekirde¤i enerji üretmek için de
kullanabiliyorsunuz, atom bombas› yapmak için de. Kanal B bunu
enerji üretmek, sinerji artt›rmak amac›yla kullan›yor. Ondan da çok
mutluyum. Bir nükleer reaktör içindeyiz ama hiç olmazsa faydal› bir
ﬂey yap›yoruz gibime geliyor.
ﬁimdi sözü de¤erli arkadaﬂ›m Muharrem Sar›kaya’ya vermek istiyorum.
Buyurun Say›n Sar›kaya.
MUHARREM SARIKAYA (Sabah Gazetesi yazar›) Teﬂekkür ederim.
Herkesi selaml›yorum.
Asl›nda biraz iﬂimin zor oldu¤unu biliyorum. ‹ki ﬂekilde zor, çünkü ben
hep bu mikrofonun o taraf›ndayd›m; birço¤unuz, ya hocam›z olarak
veya siyasiler olarak sizler de bu taraftayd›n›z. Eski Milli E¤itim Bakan›
Say›n Metin Bostanc›o¤lu da bize bak›yor, zaten biraz önce hemen
‹smail’e eleﬂtirisini de getirdi, “merkez sa¤” dedin, “bir dakika biz de
buraday›z, bizi yok sayd›n›z” dedi. Görüyorsun, mikrofonun bu
taraf›nda olman›n zorlu¤unun bir baﬂka ﬂekli; çünkü biz bugüne kadar
hep sizleri mikrofonun öbür taraf›ndan sorguluyorduk, sorular
soruyorduk, bir kulakla dinleyip notlar›m›z› al›yorduk. ﬁimdi ise siz
benim konumumdas›n›z.
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Gerçekte fazla bir ﬂey anlatmama da gerek yok. Medyan›n içine
düﬂtü¤ü durum, bugünkü halimiz bu. ‹kinci olarak sizi, size
anlataca¤›m. Bunun zorlu¤unu biliyorum. Çünkü sizin de yaﬂad›¤›n›z
bir dönemi, yani medyan›n, siyasetle iliﬂkisini ve devletle olan iliﬂkisini
anlataca¤›m. Dilerim dersime iyi çal›ﬂm›ﬂ›md›r, çünkü biraz önce Say›n
Uslu Hocam ilk aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yaparken “medya kendisine
üstlenilen görevleri yeterince yerine getiriyor mu?” “Haberlere
güvenilir mi?” sorular›n› sordu ve bir de Almanya’dan örnek verdi.
“Almanya’da yap›lan bir araﬂt›rmaya göre 1967’den bugüne toplum
güveni azal›yor” dedi. Hoﬂ, dediklerinde hakl›yd›; çünkü dönüp
bakt›¤›m›z zaman medyan›n bugün içinde bulundu¤u durumda
s›k›nt›lar› büyük ama bütün bunlarla birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün
bir sözünü de hat›rlatmakta yarar var: “Bas›ndan kaynaklanan
aksakl›klar›n yegâne izale yeri yine bas›n hürriyeti olmal›.” Dolay›s›yla
bas›n hürriyeti asl›nda toplum hürriyetidir, toplumun ba¤›ms›zl›¤›d›r.
Bu olmad›¤› zaman da hiçbir ﬂekilde toplumdan söz edilemez veya
toplum ba¤›ms›zl›¤›ndan söz edilemez.
Tabii Haberal Hocam da dedi ki, “Siz bizim nereden nereye geldi¤imizi
bir anlat›n da onu da bir görelim.” Ben ﬂimdi onu anlatmaya
çal›ﬂaca¤›m. ‹sterseniz onu anlatmadan önce ﬂöyle bir tespitle
baﬂlayay›m. Bu tespit bana ait de¤il; S›n›r Tan›mayan Gazeteciler
Örgütü’nün bir tespiti. ﬁöyle diyor: “‹ktidar-medya iliﬂkileri hiç de
hayra alamet de¤il.” Bu cümleye bak›p da Türkiye’nin hakk›nda
konuﬂtuklar›n› falan zannetmeyin; S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü
Fransa hakk›nda konuﬂuyor, Sarkozy hakk›nda konuﬂuyor. ‹ktidarmedya iliﬂkileri için hiç de hayra alamet de¤il dedi¤i olay, son
dönemde iktidardan bas›na dönük veya bas›n›n kendi içerisindeki
çekiﬂmelerini de anlatm›yor. Sarkozy’nin bask›lar›n› anlat›yor veya
dönüp bakal›m, Putin’in bask›lar›n› anlat›yor.
Dolay›s›yla, 2007 y›l› verilerine dönüp bakt›¤›m›z zaman, asl›nda
bas›n›n ne durumda oldu¤unu da çok iyi gösteren baz› delilleri
görürüz. Yine S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü’nün 2007 y›l›
raporuna dönüp bakt›¤›m›zda, bas›n örgütü s›ralamas›nda Türkiye 169
ülke aras›ndan 101. s›rada yer al›yor. Bu, asl›nda vahametimizin
göstergesidir.
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Size daha ilginç bir ﬂey söyleyeyim: Namibya, Yeﬂilburun adalar›,
Togo, askeri cunta yönetiminden yeni ç›kan Moritanya, Tanzanya,
Madagaskar, Mozambik, Mo¤olistan, Botsvana, Haiti, Katar, Kongo,
Kamboçya, Angola, Fildiﬂi K›y›s› gibi, neredeyse ba¤›ms›zl›klar›n›
kazanal› daha yeni olmuﬂ ülkeler bile bizim önümüzde yer al›yor.
Herhalde bu da kendimizi anlatmam›z için yeterli bir veri. Bu veriler de
S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü’nün verileri. ‹nternet sitesine
girerseniz çok rahatl›kla bunu da bulabilirsiniz.
Peki, medya niye bu duruma geldi? Medyan›n bu duruma geldi¤ini
anlamak için asl›nda dönüp ﬂöyle bir tarihi sürece bakmak gerekiyor.
Haberal Hocam›n istedi¤i ﬂeyi ben dilim döndü¤ünce veya vaktim
yetti¤ince anlatmaya çal›ﬂay›m.
Medyan›n Türkiye’deki rolünü irdelemek için toplum ve devlet iliﬂkisi
olarak ikiye ay›rmak gerekir. Çünkü her ikisinde paralellik görülse de
iç bünyesel ayr›l›klar› derindir. Medya bugüne kadar bazen toplumu
ö¤rencisi, devleti ise orta¤› olarak gördü. Bazen de toplumu orta¤›,
devleti ö¤rencisi…
Gutenberg taraf›ndan 1450 y›l›nda icat edilmiﬂ olmas›na ra¤men ilk
olarak 1727 y›l›nda Osmanl›’da kullan›lmaya baﬂlayan matbaadan
bugüne dek bu özelli¤i de¤iﬂmedi; geneti¤inde veya omurgas›nda
devleti taﬂ›d›.
Murat Belge’nin tan›m›yla, bazen devlet ailesinin erkek çocu¤u oldu,
bazen de mürebbiye… Ancak mürebbi veya mürrebbiye özelli¤i
1919’dan 1990 sonlar›na kadar hep birincili¤i korudu.
Erkek çocuk olarak kardeﬂleri devletin di¤er kurumlar› ile ço¤u zaman
çat›ﬂt›, onlara da e¤itici ve yol gösterici olmaya çal›ﬂt›. Halka karﬂ›
yapt›¤› gibi onlar için de mürebbi veya mürebbiyeli¤e soyundu. Bu
görevinden dolay› devletin miras pay›ndan en büyük pay›n kendisine
ait oldu¤una inand›.
Küçük kardeﬂleri terbiye etmek için mürrebbi/mürrebbelik
pozisyonunu bazen abartt›. Bundan dolay› devlet; yani baba ile
çat›ﬂt›¤› zamanlar oldu. Örne¤in II. Murat döneminde Bat›l›laﬂman›n
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halka yay›lmas›ndaki en önemli motor güç; devletin en önemli
yard›mc›s› olurken, II. Abdülhamit döneminde çat›ﬂan tarafta yer ald›.
Sonunda devletten dayak yiyen ama bir evlat gibi de yok edilemeyen
tek ayak üzerinde ceza çeken pozisyonda kald›.
Bu pozisyonu medya ile evlilikler sayesinde devletten geçinmek
isteyenlere de yol açt›. 1908’de Meﬂrutiyet’in ilk iki ay›nda 200 gazete
için imtiyaz baﬂvurusu yap›ld› (Ahmet Çak›r-Radikal- Faz›l Ahmet
Efendi’nin an›lar›).
Ç›kar gruplar›n›n harekete geçmesinde Saray yönetiminin bas›na karﬂ›
tutumu yol açt›. Bas›na karﬂ› getirilen sansür, gazetecilere yönelik bask›
sonucu 24 Temmuz 1908’de bas›n çal›ﬂanlar›n›n direniﬂini getirdi. Bu
tarihte ilk kez sansür kurullar› matbaalara giremedi. 25 Temmuz 1908
sabah› gazeteler ilk kez özgürce ç›kt›. ‹kdam, Sabah, Tercüman-›
Hakikat ve Saadet gazeteleri piyasada yok satt›. Örne¤in, 10 paraya
sat›lan ‹kdam gazetesi piyasada tükenince tanesi yar›m liraya al›c›
buldu. Tiraj› iki binden 50 bine ç›kt›. Tam bu özgürlük ortam›nda
gazetecilikle iliﬂkisi olmayan birçok kiﬂi kapa¤› bas›n alan›na att›.
(benzer durum 1980 sonundan itibaren de görüldü). Çünkü karanl›k
iﬂlerini gerçekleﬂtirmenin en iyi manivelas› olarak gördü¤ü bas›n
onlara ayr›ca iyi para da kazand›r›yordu. Yabanc› ülkelerden para al›p
yay›n yapan gazeteler 1908’den sonra yayg›nlaﬂt›.
Bas›n›n dizginlerini elinden kaç›rd›¤›n› gören Saray yönetimi boﬂ
durmad›. Meclis’e sundu¤u yasa tasar›s›yla gazete ç›karman›n ﬂart›n›
200 lira depozito yat›rmaya ba¤lad›. Ahlak Yasas› ile de k›s›tlamalar
getirdi. Mebuslar›n da gazete patronu veya yöneticisi olamayaca¤›
hükme ba¤land›…
Saray›n getirdi¤i yeni kurallar milletvekillerinden Vartkes Efendi’nin
Meclis’te “sansür bile bu k›s›tlamalardan iyidir” diye isyan›na neden
oldu. Her ne kadar yasalar›n geçici olaca¤› söylense de 10 y›l, 1919’a
kadar kal›c› oldu.
II. Abdülhamit'in 33 y›ll›k saltanat dönemindeki zulümden kurtulan
bas›n, II. Meﬂrutiyet ile derin bir soluk ald›. Fakat sonras›nda istibdat
(II. Abdülhamit dönemindeki despotlu¤a, kanun ve kurala uymayan
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monarﬂizm) dönemine bile rahmet okutturacak olaylar yaﬂad›.
Özellikle gazetecilerin öldürülmesi, bu kapsamda yaﬂanan en büyük
felaketti (Ahmet Çak›r, Sansürsüz Bir Gün, Radikal gazetesi 24 Temmuz
2001). Bu dönem yüz y›l sonras›nda da rastlanaca¤› gibi gazetecilere
karﬂ› suikastlar›n en fazla iﬂlendi¤i dönem oldu. Hasan Fehmi, Ahmet
Samim, Zeki Bey ve Hasan Tahsin (Silahc›) bu y›llarda öldürüldü (1909,
1910,1911 ve 1913).
Mustafa Kemal’in 1919’da Samsun’a ç›k›ﬂ›yla bas›n da ikiye bölündü.
‹stanbul gazetelerinden “‹leri, Akﬂam, Yenigün, Vakit” Mustafa
Kemal’in yan›nda yer ald›. Refii Cevat’›n “Alemdar”› ve Ali Kemal’in
“Peyam-› Sabah”› ise karﬂ› cephede siper tuttu. Ayr›ca parti gazeteleri
de boy gösterdi. Örne¤in Hüseyin Cahit’in “Ayd›nl›k Dergisi”, Türkiye
‹ﬂçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’nin yay›n organ› olarak 1921 Temmuz’u ile
1925 A¤ustos’u aras›nda ç›kard›¤› 30 say›da Mustafa Kemal’i destekledi.
Onun öncesinde de parti gazeteleri yok de¤ildi; ancak ömürleri bu
kadar uzun olmad›. Örnek olarak Kas›m 1908’de ‹zmir’de sosyalist
gazete olarak ç›kan Boykotaj Cemiyeti’nin GAVE isimli gazetesi ile
1909’da Salenik’te yay›nlanan Amele gazetesi say›labilir. Veya
sonras›nda Hüseyin Hilmi’nin 1910’da ç›kard›¤› Sosyalist’i, kapan›nca
yerine ç›kard›¤› ‹nsaniyet ve o da kapan›nca 14 Aral›k 1910’da iki say›
yay›nlanabilen “Medeniyet” de gösterilebilir (Do¤an Avc›o¤lu- Ali
Cerraho¤lu Türkiye’de Sosyalizmin Tarihi)…
Dilerseniz Osmanl› dönemini bu örneklerle kapatal›m. Cumhuriyet
dönemine bakal›m.
Bas›n, Cumhuriyet döneminde de rolünü de¤iﬂtirmedi. Örne¤in
1928’de Latin harflerine geçilme karar› al›nd›¤›nda toplum taraf›ndan
terk edilmeyle yaﬂad›¤› iflaslarda yan›nda devletin deste¤ini buldu.
Y›lmad›, ayakta kald›. Çünkü rolü baﬂ›ndan beri belliydi, devletin
büyük o¤lu olarak yard›mc›s›; toplumun da mürebbiyesiydi. Devletin
“Millet ‹nﬂaa Etme” projesinin müteahhidi hatta mimar›yd›.
Bu dönemde gazete yazarlar› ve muhabirleri aralar›nda politik
kavgalar›n› verirken, “halk› millete dönüﬂtürme” yani halk› e¤itme,
Bat›l› de¤erlere yönlendirme görevini hep el birli¤i ile yerine getirmeye
çal›ﬂt› (Murat Belge).
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Cumhuriyetin ilk kuruluﬂ y›llar›ndan, çok partili döneme kadar da
bas›n ile devlet aras›nda çok fazla sorun yaﬂanmad›. Çünkü iliﬂkinin
kurallar› ve çerçevesi net bir ﬂekilde belirlenmiﬂti.1
Demokrat Parti’nin (DP) ilk y›llar›nda geçmiﬂteki parti diktas›ndan
b›kk›n olan bas›n mensuplar› oldukça rahat bir süreç geçirdi. 1931
y›l›nda konulan baz› s›n›rland›rmalar kald›r›ld›. Ama bu da uzun
sürmedi. Çünkü bu kez DP hükümeti hâkimiyetini perçinlemek için
devletin dizginlerini ele geçirme dönemini baﬂlatt›. Dolay›s›yla devletin
parças› olan bas›n›n da dizginlerini eline ald›.
1Panel konuﬂmalar›n›n bask› aﬂamas›nda Say›n Sar›kaya’n›n konuﬂma metnine eklenmesi için

gönderdi¤i Say›n Altan Öymen’in yaz›s›ndan al›nan al›nt›, dipnot olarak ricas› üzerine eklenmiﬂtir
(AZB). “Anka Ajans›’n›n kurucusu, gazeteci-yazar, eski bakan Altan Öymen bak›n o dönemi nas›l
anlat›yor (Bir K›s›m Rejimi/ 18 Eylül 2008 Tempo Dergisi):
“1945 sonlar›na kadarki tek parti döneminde Baﬂbakanlar›n bas›nla u¤raﬂmaya pek ihtiyac› yoktu.
Bas›n Yay›n Genel Müdürlü¤ü, gazetelere ‘ﬂu olay (veya demeç) ﬂöyle yaz›lmayacak’ diye bir
bildirim gönderiyordu. Gazeteler yazm›yordu. Zaten yazacak olsalar bunun yapt›r›m› yasada
yaz›l›yd›; 1930 tarihli 5680 say›l› bas›n kanunu’nun bir 50’inci maddesi vard›. Bugünkü dilde
ﬂöyleydi: ‘ülkenin genel politikas›na dokunacak yay›nlardan dolay›, bakanlar kurulu karar› ile
gazete ve dergiler geçici olarak kapat›l›r’. Tebli¤e uyulmamak, genel politikaya ayk›r› davranmak
say›labilirdi. O kapatman›n geçicili¤inin ne kadar sürece¤i de belli de¤ildi. 15 gün de sürebilirdi
üç ay da… daha fazla da… zaten ço¤u defa, hükümetin böyle bir yapt›r›m uygulamas›na gerek
kalmazd›. Çünkü hükümet ad›na Bas›n Yay›n Genel Müdürlü¤ü’nden (bazen valiliklerden) gelen
‘ﬂunlar yaz›lmayacak’ tebli¤lerinin uygulanmas›nda bir aksakl›k olmamas› için, gazete patronlar›
ve yöneticileri, gereken önlemleri alm›ﬂ olurlard›. Aksakl›k bazen dikkatsizlikten olurdu, bazen de
bir habere konulan yasa¤› içine sindiremeyen gazetecilerin, o yasa¤› oras›ndan buras›ndan delme
çabalar› yüzünden.
Tebli¤lere –özellikle d›ﬂ politika konular›yla ilgili olanlar›nda- bazen ‘ﬂunlar yaz›lmayacak’
denilmekle yetinilmez, ‘ﬂunlar yaz›lacak’ da denirdi. Bunun ‘ﬂayet devlet baﬂkan›n›n do¤um
gününün kutland›¤› yaz›lacak, ama fazla ayr›nt›ya girilmeyecek’ gibi örnekleri, o dönemin
belgelerinde vard›r. Tebli¤lerde bazen gazetelerin mizanpaj›na da kar›ﬂ›l›r, belirli haberlerin kaç
sütuna verilebilece¤i de bildirilirdi. Bu ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, Türkiye’nin savaﬂa girip
girmeme konusunda s›rat köprüsünden geçermiﬂ gibi bir durumdayken düzenlenmiﬂ bir tebli¤di.
Amac› halk›n heyecanlanmas›n› önlemekti…
Baﬂbakan ﬁükrü Saraço¤lu’nun yak›n bir zaman öncesine kadarki tek parti döneminde, bas›nla bir
s›k›nt›s› yoktu. Ama art›k çok parti dönemine geçildikten sonra (21 Temmuz 1946) onun hakk›nda
da eleﬂtiriler baﬂlam›ﬂt›. Saraço¤lu, Türkiye’nin ‹kinci Dünya Savaﬂ›’na girmeme baﬂar›s›nda
Cumhurbaﬂkan› ‹smet ‹nönü’den sonra en büyük pay› olan politikac›yd›. 1941’de Baﬂbakan
olmadan önce de zaten hükümetin D›ﬂiﬂleri Bakan›yd›. Ama Baﬂbakan olarak –Varl›k Vergisi gibiçok yanl›ﬂ ölçülerle uygulanan bir kanun ç›kar›lmas› da onun baﬂbakanl›¤›nda olmuﬂtu. Bu
yüzden çok eleﬂtiriliyordu. Tabii bu eleﬂtiriler, tek parti döneminde bas›na pek yans›m›yordu. Çok
partili hayata geçildikten sonra bunlar muhalefetin baﬂl›ca eleﬂtiri konular›ndan biri haline
gelmiﬂti. Dolay›s›yla 1946’n›n baﬂbakan›n art›k muhalefetle de bas›nla da baﬂ› dertteydi.
Ama ne yaps›n? Art›k demokrasi yoluna girilmiﬂti. Baﬂbakana düﬂen kendisine yönelik eleﬂtirileri
önlemek, hükümete yönelik eleﬂtirileri önleyen yasalar› ve uygulamalar› de¤iﬂtirmekti,
demokratikleﬂmekti. ﬁükrü Saraço¤lu ve dönemin di¤er yetkili yerlerindeki iktidar politikac›lar›
art›k o görevi içlerine sinse de sinmese de yerine getiriyorlard›…
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Bas›n›, en önemli noktas› olan ekonomik gücünden yakalad›. O güne
kadar kâ¤›d›, boyas›, hatta maaﬂ› devlet taraf›ndan çeﬂitli
sübvansiyonlar arac›l›¤› ile ödenen bas›n›n üzerinde bask› kurdu. Bunu
da 20 Eylül 1950’de resmi ilanlar›n da¤›t›m›n› sa¤layacak Resmi ‹lan
ﬁirketi’ni kurarak sa¤lad› (Ahmet Çak›r-Radikal).
ﬁevket Süreyya da o günü ﬂöyle anlat›r:
“Bas›n›n arabas›n›n dizginleri hükümete geçiyordu. ‹lanlar›n bask›
rejimi halinde kullan›lmas›na paralel olarak öteki iki çark harekete
geçirildi. Biri gazetelere, hükümetin sempati ya da antipatisine göre bir
malzeme, d›ﬂtan al›m olana¤› vermek, di¤eri ise bas›n mahkemelerini
harekete geçirmek…”
Bas›n›n üzerindeki en büyük bask› da bu dönemde oldu. 1908- 1913
aras›nda yaﬂananlara benzer suikastlarla karﬂ›laﬂ›ld›. (Dipnotta verilmiﬂ
olan Öymen’in de yaz›s›nda belirtti¤i gibi 70 yaﬂ›ndaki gazeteci Ahmet
Tabii her ﬂey birdenbire olmad›. 1946 seçimleri, yer yer tek parti döneminin koﬂullar› alt›nda kald›.
Recep Peker’in baﬂbakan oldu¤u bir y›ll›k ve sertlik döneminden sonra iki büyük parti uzlaﬂt›. Bir
‘ortak çal›ﬂma’ süreci baﬂlad›. Seçim Kanunu muhalefete güvenceler verecek ﬂekilde
de¤iﬂtirilirken, Bas›n Kanunu’nda da ‘hükümetin gazete yetkisinin kald›r›lmas›’ dâhil baz›
de¤iﬂiklikler yap›ld›. O dönemin bu de¤iﬂikliklerde pay› olan iki baﬂbakan›, Hasan Saka ve
ﬁemsettin Gülaltay’d›r. ‹kisi de, tek parti döneminin politikac›lar›yd›. Ama çok partili demokratik
hayat›n gereklerini iyi biliyorlard›.
Sonra… 1950 ve Cumhuriyet kuruluﬂundan 27 y›l sonra ilk iktidar de¤iﬂikli¤i. ‹ktidarda art›k
demokrat parti var. Cumhurbaﬂkan› partinin eski genel baﬂkan› –eski baﬂbakanlardan- Celal
Bayar, Baﬂbakan partinin yeni genel baﬂkan› Adnan Menderes. ‹lk y›lda yeni demokratikleﬂme
örnekleri gördük. Naz›m Hikmet’in de hapisten ç›kmas›n› sa¤layan bir Af Kanunu. Ve daha da
demokratikleﬂen Bas›n Kanunu…
Ama bu gidiﬂ çok da devam etmedi. Özellikle 1953’ten sonra önce muhalefet partisine sonra
bas›na karﬂ› ‘tahammülsüzlük örnekleri’ birbirini izlemeye baﬂlad›. Hele demokrat partinin
1954’teki ‘ikinci zaferi’nden sonra, o örnekler h›zla artt›. K›rﬂehir kanunu, yarg›tay yarg›çlar› ile
üniversite profesörlerini re’sen emekliye sevk etme kanunu gibi anti demokratik kanunlara
paralel olarak, bas›nla ilgili yeni kanunlar da ç›kar›ld›. 70 yaﬂ›ndaki Ahmet Emin Yalman’dan 80
yaﬂ›ndaki Cahit Yalç›n’a kadar pek çok bas›n mensubu bundan nasibini ald›. 1960’ta kurulan ünlü
Tahkikat Encümeni’nin hedefleri aras›na, muhalefetle birlikte ‘bir k›s›m bas›n’ da konuldu.
Tahkikat Encümeni’nin kurulmas› için DP’lilerce verilen önergenin gerekçesinde ﬂöyle
deniliyordu: ‘bir k›s›m bas›n›n; bünyesini; çal›ﬂma tarz ve metotlar›n› ve kanunlar
muvacehesindeki tutumunu ve bu kanunlar› iﬂlemez hale getirmek hususundaki gayrimeﬂru
faaliyetlerinin (…) mahiyetini tetkik ederek elde edece¤i neticeleri TBB. Meclisi’ne bildirmek
üzere Dâhili Nizamname’nin 177’inci maddesi hükümlerine göre 15 kiﬂilik Tahkikat Encümeni
kurulmas›n› (…) arz ve teklif ederiz…”
Bu da demokratik dönemin ilk iktidar de¤iﬂikli¤inden sonraki bir ‘bas›n› yola getirme’ giriﬂimiydi.
O giriﬂimin hikâyesi de uzun…” Görülece¤i gibi Altan Öymen’in de yaz›s›nda detayl› anlatt›¤› gibi
çok partili dönem de, ‹kinci Meﬂrutiyet’in sonras›nda rastland›¤› gibi bas›n için hay›rl› olmad›.
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Emin Yalman ve 80 yaﬂ›ndaki gazeteci Hüseyin Cahit Yalç›n hapse
at›ld›).
Bas›n bunun ac›s›n› k›sa sürede ç›kard›. Ancak kendisi de alt›nda kald›;
6-7 Eylül 1955 olaylar› sonras›nda 10 Eylül günü bas›n da s›k›yönetim
yasaklar› ve bask› ile tan›ﬂt›.
Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n ﬂu sözü de herﬂeyi anlamaya yetti:
“Tenkit zaman› çoktan geçti, ﬂimdi tahrikçileri tenkil (ﬂiddet kullanarak
sindirme, yok etme) zamad›r.” (ﬁevket Süreyya Aydemir, Menderes’in
Dram› s.516).
Baﬂbakan Menderes de geri kalmad›, “Nedir bu birader güya
Baﬂbakan›m ama elin bir gazeticisini bile hapse att›ram›yorum.
Hâkimler de halkç› (CHP’li), savc›lar da…” (ﬁevket Süreyya Aydemir,
‹kinci Adam, cilt 3).
DP de CHP’ye karﬂ› kendi medyas›n› kurmak için kollar› s›vad›. Zaten
tek parti döneminden b›km›ﬂ olan ve Bas›n ‹lan Genel Müdürlü¤ü’nden gerekli deste¤i bulmak isteyen gazeteci patronlardan bu yeni
koﬂula çoktan haz›r olanlar da vard›. En sert tekzipler dönemi de bu
s›rada yaﬂand›. Dünya gazetesi tekziplerden en fazla pay›n› alanlardan
biri oldu. Birçok gazeteci de hapse girdi. Ülke kar›ﬂt› ve 27 May›s
1960’da ordu yönetime el koydu. Hapisteki gazeteciler sal›verilirken
yeni anayasa çal›ﬂmas›nda gazeteciler de yer ald›. Yak›n zamana kadar
varl›¤›n› korumay› baﬂaran meﬂhur 212 say›l› yasam›z da bu dönemde
yaz›ld›. 212 say›l› yasa bas›n çal›ﬂanlar›n› mutlu; gazete patronlar›n› ise
rahats›z etti. Patronlar 10 Ocak 1961’de üç gün süreyle gazetelerini
ç›karmayacaklar›n› aç›klad›. Bas›n çal›ﬂanlar› da bir araya gelip
“BASIN” isimli gazeteyi ç›kard›. O gün bas›n için dönüm noktas› oldu…
Matbaac› patronlar süreci bitti, gazeteci patronlar dönemi baﬂlad›.
Ayn› zamanda Anayasa’ya da 22’inci madde olarak “Bas›n hürdür,
sansür edilemez. Devlet bas›n ve haber alma hürriyetini sa¤layacak
tedbirleri al›r” maddesi eklendi. Ama balay› uzun sürmedi. Milli Birlik
Komitesi’nin en genç üyesi Muzaffer Özda¤’›n “Bab›ali’den de
geçece¤iz, derebeylik müessesini yaﬂatmayaca¤›z” sözü de bunun en
iyi göstergesi oldu.
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Sivil hayat ile 1965 seçimlerini Adalet Partisi ezici ço¤unlukla kazand›.
‹lk iﬂlerinden biri de bas›n›n dizginlerini yeniden ele geçirmek oldu.
Bas›n ‹lan Kurumu, SEKA’dan kâ¤›t yard›m›, gazetecilere getirilen
sübvansiyonlar› diledi¤i gibi kulland›. Karﬂ› gruptaki gazeteciler de sert
muhalefete baﬂlad›. Örne¤in Akﬂam gazetesi yazar› ve Türkiye ‹ﬂçi
Partisi milletvekili Çetin Altan etkili muhalefet yapt›. Yolsuzluk,
vurgun, talan haberleri o dönemde patlad›. Ulusal petrol ve NATO’ya
hay›r kampanyalar› düzenlendi. Gazeteci ‹lhami Soysal da sokak
ortas›nda dövüldü.
Sonunda asker yönetime tekrar el koydu. 12 Mart 1971- 14 Ekim 1973
aras› bas›n için en çileli süreçti. Ülkede ihbar furyas› baﬂlad› birçok
gazeteci hapse at›ld›. Gazetecilere, akademisyenlere ve düﬂünürlere
karﬂ› o kadar a¤›r bask›lar yap›l›r ki, Baﬂbakan Nihat Erim bile
valiliklere “gereksiz tutuklama yapmay›n” diye uyar› yaz›s› göndermek
zorunda kald›. Ancak bu da fayda etmedi, çok geçmeden Prof. Mümtaz
Soysal, Prof. Bahri Savc›, gazeteci ‹lhami Soysal, Uluç Gürkan, Cemal
Reﬂit Eyübo¤lu, Do¤an Avc›o¤lu gözalt›na al›nd›.
Bas›n patronlar› da nasibini ald›; matbaalar›n›n kapat›laca¤› korkusu
sal›nan baz› bas›n patronlar› direnmeye çal›ﬂsa da fazla ileri gidemedi.
Ancak gazeteci patron olanlar farkl› davrand› çal›ﬂanlar›na sonuna
kadar sahip ç›kt›. Onlar› ve ailelerini tek baﬂ›na b›rakmazken, baz›lar›
ise devletten geçinmenin yolunu bulmaya gayret etti. ‹hbar furyas› da
II. Abdülhamit dönemini aratmad›. Bu durum 1970 sonlar›na kadar
devam etti. 1970’lerin sonuna gelindi¤inde CHP ile AP aras›ndaki yar›ﬂ
gazetelere de yans›d›. Örne¤in Ankara’da gazetelerin topland›¤›
Rüzgârl› ve A¤ah Efendi Sokaklar›nda bir tarafta Ulus-Bar›ﬂ, karﬂ›
cephede, yanda ise Son Havadis- Adalet aras›nda tatl› kavga yaﬂand›.
Ancak her iki cephe de devletten geçimin yolunu buldu; SEKA’dan
sübvanse edilmiﬂ fiyatla ald›klar› kâ¤›t tahsisinin yüzde 5’i dahi
kullan›lmazken, gerisini fahiﬂ fiyatla piyasaya satt›. ‹ki kardeﬂin sahibi
oldu¤u Hürriyet, Günayd›n gibi büyük gazetelerdeki s›k›nt›l› dönem de
bu s›rada baﬂlad›. Onlar da AP iktidar›na karﬂ› muhalefet yaparken,
(Demirel’in eﬂine karﬂ› Günayd›n’da yay›nlanan haberler) bazen de
Ecevit’e karﬂ› duruﬂ sergileyip iktidar› terbiye etme hedefiyle yoluna
devam etti. Ancak toplumu millet yapmak için u¤raﬂ›n› da elden
b›rakmad›. Her ne kadar millet olmak için e¤itilen çocuk da yaﬂlanm›ﬂ,
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koca bir adam olmas›na, mürebbiye de yaﬂl› bir babaanneye
dönüﬂmesine ra¤men görev elden b›rak›lmad›.
12 Eylül 1980 yeni bir sürecin daha baﬂlamas›na yol açt›. O güne kadar
süren “gazeteci patronlar” dönemi 12 Eylül ile birlikte son buldu.
Yerine patron gazeteciler süreci geldi. Özal da bu dönemin gelmesinde
rol üstlendi. Bas›n, devletin bir unsuru olmaktan uzaklaﬂt›r›lmas›
sürecini baﬂlatt›. Bir kamu kuruluﬂu özelleﬂtirilme sürecinde nas›l özerk
hale getirilirse, bas›n da benzer bir operasyona u¤rat›ld›. Önce
sübvansiyonlar› kesildi. Ancak bunun karﬂ›l›¤›nda ihaleler verildi. Baz›
bas›n çal›ﬂanlar›n›n ani zenginleﬂme süreci de bu döneme baﬂlad›.
Baﬂbakan Turgut Özal’›n “2,5 gazete kalacak” sözü de bu dönemde
geldi. Asl›nda Özal haks›z de¤ildi, çünkü üzerindeki sübvansiyonlar
kalk›nca bas›nda ancak 2,5 gazetenin ayakta kalabilecek durumda
oldu¤unu bas›n da biliyordu.
Baz› gazeteci patronlar bu dönemde matbaalar›n› kapatt›. Gazetelerinin yay›n hayat›na son verdi. Geçmiﬂte parti gazetesi olarak faaliyet
gösterenler de baﬂka alanlara yöneldi. Ço¤unlu¤u müteahhit oldu.
Özal da boﬂ durmad› kendi bas›n›n› yaratma çabas›na girdi. Bu, baz›
gazeteci patronlar› rahats›z etti. Milliyet’ten sonra, Günayd›n gazetesi
sahibi Haldun Simavi de medyadan ayr›ld›, gelece¤in sektörü turizme
yöneldi. Günayd›n da iyi bir paraya al›c› buldu. Bas›na yeni oyuncular
girmeye baﬂlad›. Asil Nadir de bunlardan biriydi. Çok yüksek bedeller
ödeyerek Güneﬂ gazetesine gazeteci transfer etti.
Gazeteler bas›n sürecinden medya dönemine de bu tarihlerde geçiﬂ
yapt›. O güne kadar devletin tekelinde TRT ile varl›¤›n› koruyan
televizyonlara rakip ç›kt›. Baﬂbakan›n o¤lu Ahmet Özal bunun ilk
ad›m›n› att› ve STAR TV’yi kurdu.
Yasak olmas›na ra¤men iyi bir reklâm geliri olan televizyon kurmaya
dönük tam bir ak›n baﬂlad›. Aynen 1908’de gazete ç›karmada
görüldü¤ü gibi bu kez birçok kiﬂi iﬂini yürütmek için televizyon
kurmaya baﬂlad›. Çünkü televizyon arac›l›¤›yla halka an›nda ulaﬂmak
daha kolayd›. ‹ktidarlar üzerindeki a¤›rl›¤› da yüksekti. O ana kadar
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inﬂaat iﬂiyle u¤raﬂan birçok müteahhit an›nda televizyona yöneldi.
P›trak gibi televizyon ekranlar› patlak verirken baz›lar› da
televizyonlar› ile batt›.
Bu süreç medya emekçileri için de çileli y›llar›n baﬂlad›¤› dönem oldu.
Bir yandan medyaya yeni isimler girerken di¤er yandan aynen
1909-1913 döneminde yaﬂand›¤› gibi gazeteci katliamlar› damgas›n›
vurdu.
1990 baﬂ›na gelindi¤inde televizyonlar›n üzerindeki yasak da kendili¤inden kalkt›. Bundan sonra medyan›n siyaset üzerindeki tahakküm
dönemi baﬂlad›. Bas›n›n özelleﬂtirilen devlet ihalelerine ilgisi yüksek
oldu. Kameralar›n› ve kalemlerini silah gibi kullananlar bu dönemde
ço¤ald›. Türkiye’nin en büyük iﬂadamlar› korkutulup ihaleden
kaç›r›ld›. Kaçmayanlar›n da aileleri ile u¤raﬂ›ld›. Medya çok zengin
oldu. Birço¤u banka sat›n ald›. Art›k hükümet kurup hükümet y›kan,
bakan atay›p, bakan deviren, koalisyonlar kurup y›kan güce ulaﬂm›ﬂt›.
En fazla yolsuzluk, talan vurgun haberleri de bu dönemde ortaya ç›kt›.
Devletin içindeki pislikler tek tek deﬂifre edilmeye baﬂland›. O güne
kadar devletin içinde yer alan bas›n bu kez devlete d›ﬂardan bakmaya,
içindeki olumsuzluklar› görmeye ve yans›tmaya baﬂlad›.
1990 sonuna gelindi¤inde en güçlü oldu¤u dönemde gelen ekonomik
kriz, bas›n› da vurdu. Uzun süredir ihtiyaç duydu¤u dibe vurma süreci
de bu aﬂamada geldi. Ancak medyan›n aras›ndaki kavga da siyasi
iktidardan pay kapma yar›ﬂ› ile devam etti. Ekonomik kriz ve kendi
içindeki çekiﬂmeden güçsüz duruma düﬂen medya üzerinde bu kez
siyasetin tahakküm dönemi baﬂlad›.
‹ﬂ tersine döndü, medyan›n siyaset üzerindeki bask› döneminden,
siyasetin medya üzerindeki bask› dönemine geçildi. Medyan›n dikey
ve yatay büyüme modellerinin çerçeveleri yerinden oynad›.
K›s›r döngüde baﬂa gelindi; 1908-1919- 1931- 1965- 1975- 1987- 1995 ve
bugün…
OTURUM BAﬁKANI- Evet, Hürriyet Gazetesi’nde omuz omuza
çal›ﬂt›¤›m›z sevgili arkadaﬂ›m Muharrem Sar›kaya’ya biz de teﬂekkür
ediyoruz. II. Meﬂrutiyetten bu yana güzel bir ufuk turu oldu.
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Sevgili Sar›kaya herhalde soru-cevap bölümünde söyleyemediklerini
de söyleme f›rsat› bulur.
De¤erli konuklar, konuﬂma s›ras› yine gazetecili¤e beraber baﬂlad›¤›m,
Türk Haberler Ajans›’nda, yan yana masalarda, fasit daktiloyu bir o, bir
ben kullanarak baﬂlad›¤›m›z sevgili Bekir Coﬂkun’da.
Buyurun.
BEK‹R COﬁKUN (Hürriyet Gazetesi Yazar›)- Teﬂekkür ediyorum.
Sa¤ olun.
Burada eski dostlar› da gördük ve sevindi¤im bir ﬂey oldu, asl›nda
buraya girerken hiç haz›rl›k yapamad›m, çok uzun, bin kilometre
uzaktan, babam› yolcu etmekten geliyordum, haz›rl›ks›zd›m, fakat
buraya girince anlad›m, en az›ndan söyleyebilecek bir ﬂeyim var,
çünkü babalar da burada, çocuklar da burada. Onlara en sonunda bir
ﬂey söylemek istiyorum e¤er toparlay›p konuﬂabilirsem.
Medyan›n, tabii ki çok konuﬂulmas› gereken bir dönemdeyiz, çünkü
art›k meydan demokrasisi bitmiﬂtir, medya demokrasisi diyoruz biz bu
döneme. Neden? Çünkü medya çok önemlidir.
Hep anlatt›¤›m bir olay, Fikret Otyam Karaca da¤lara gidiyor, orada
röportajlar yapmak istiyor. Orada göçerler vard›r, bilirsiniz, Karakeçi
Aﬂiretleri vard›r, onlar Türkiye’yi her sene bir uçtan bir uca geçerler. O
yaﬂl› göçerlerle röportaj yapacak. Tabii yaﬂl› göçerler çad›ra oturmuﬂlar, onlar›n da yaﬂ› hep 100 faland›r, köﬂeye oturmuﬂlar, Fikret Otyam
onlarla konuﬂurken soruyorlar, diyorlar ki, “Padiﬂah efendimiz nas›l?”
Tabii bunu sorduklar›nda Süleyman Demirel Baﬂbakan. Onlar hâlâ
san›yorlar ki Padiﬂah var. Halbuki Padiﬂah, Mustafa Kemal, Demokrat
Parti, Menderes dönemi bitmiﬂ, Süleyman Bey art›k Baﬂbakan.
Bu devirde öyle de¤il art›k. O göçerlerin dahi develerinin s›rt›nda
televizyonlar›, radyolar› var. Onlar dahi art›k bizim kadar günü gününe
izleyebiliyorlar. Biz de her zaman evlerimizde oturduk, iﬂte say›n eski
bakanlar var, onlar›n ayakkab›lar›n›n renginden kravatlar›n›n
ba¤lay›ﬂ›na kadar, o gün keyifleri var m›, yok mu, ona kadar hepsini
izledik. Mesela Tansu Çiller Han›m bir gün o¤lunun botunu giymiﬂti,
bütün Türkiye’nin haberi oldu. Mesut Bey’in saçlar› m› döküldü...
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OTURUM BAﬁKANI- Eyüp Aﬂ›k saç m› ektirdi.
BEK‹R COﬁKUN- Evet. Bu çok önemli, ﬂunun için önemli: Toplum
bak›p, izleyip karar verecek ve seçecek. Geçenlerde Baﬂbakan›m›z
kaybolmuﬂtu, ne kadar arad›k bilemezsiniz. Böyle, sabahleyin bir telaﬂ,
bir telaﬂ. O gün kar›m haber verdi, “Baﬂbakan kaybolmuﬂ” dedi.
Hepimiz, bütün Türkiye Baﬂbakan› arad›. Hâlbuki eski devirde olsak,
kaybolsa, en az üç ay kimsenin haberi olmayacak ama bu devirde öyle
de¤il. Onun için bu dönemde medya çok önemli bizim için. Medya
ﬂunun için önemli: Sa¤l›kl› bir demokrasiye ulaﬂmak için mutlaka çok
sa¤l›kl› bir medyan›n olmas› laz›m. Hasta bir medyayla sa¤l›kl› bir
demokrasiye biz ulaﬂamay›z, asla baﬂaramay›z.
Bu dönemde Türkiye’nin en büyük zorluklar›ndan birisidir bu. Ç›kmaz
soka¤›n neredeyse duvarlar›ndan biridir medyan›n sa¤l›kl› olmay›ﬂ›.
Peki, diyeceksiniz asl›nda daha geniﬂ almak laz›m. Biz biraz
özeleﬂtiride bulunmak zorunday›z. Türkiye asl›nda bir çürüme dönemi
yaﬂamaktad›r. Toplumun her kesiminde çürüme vard›r. Bu çürüme
özellikle son y›llarda ne yaz›k ki kapitalizmin en büyük hastal›¤›d›r;
daha do¤rusu rekabet sisteminin en büyük hastal›¤›d›r. Tabii ki iyi
taraflar› vard›r. Ancak baﬂtan beri bu yönü hep bizi rahats›z etmiﬂti ama
ne yaz›k ki Türkiye o süreci yaﬂamaktad›r. Ak›l almaz bir çürüme vard›r
toplumda.
Demin ‹smail konuﬂurken telefon dinleme dedi. Bizim telefonlar›m›z
y›llard›r dinleniyor. Ben gazetecili¤e yeni baﬂlad›¤›mda Ahmet Nadir
yaz› iﬂleri müdürümüzdü, o zaman teknoloji çok geliﬂmiﬂ de¤ildi ve o
telefon dinleyenin biz nefes sesini falan duyard›k. Bir de grip olmuﬂtu.
Belki Mithat da hat›rlar, diyelim ki bakanla falan konuﬂurken art›k o
kadar laubali olmuﬂtu ki, araya girip “o soru öyle sorulmaz” gibi, Ahmet
Nadir de ona gribi için “Naneyi kaynat›p, limon koyup içeceksin” diye
sal›k vermiﬂti. Sonra emekli olunca onu, yani dinleyen adam› al›p biz
santral memuru yapt›k. Çok da faydaland›k.
Ama bu devirde öyle de¤il. Art›k Anayasa Mahkemesi’nin iki numaral›
adam› biliyor ki arkadan gelen araba uzakta dahi olsa araban›n içinde
konuﬂulanlar› dinleyebiliyorlar. O kadar. Çürüme her tarafta var. Zaten
burada as›l bence üzerinde durulmas› gereken ﬂu: Biz burada hastal›¤›
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oturup teﬂhis etsek dahi tedavi çok zor. Neden? Çünkü bu, kendi
kendimizi ameliyat etmek kadar çok zor bir iﬂ. Suçlu biziz çünkü.
Çürümeyi yaratan da biziz. Suçlu, nereye gitsek karﬂ›m›za ç›k›yor.
Bugün nereye gitseniz; orman ya¤mas›na gitseniz karﬂ›n›za ormanc›
ç›k›yor ve orman köylüsü ç›k›yor. ‹laça gitseniz karﬂ›n›za eczac›
ç›k›yor, depocu ç›k›yor ve vatandaﬂ ç›k›yor. Nereye giderseniz gidin,
bak›n kentlerin büyük bölümü çal›nm›ﬂ, ya¤malanm›ﬂt›r. Ben mi
çald›m, biz mi çald›k? Evet, biz çald›k. Orada oturanlar bizim kuzenlerimiz, akrabalar›m›z, day›lar›m›z, yengelerimiz, her ne ise, köylümüz,
vatandaﬂ›m›z, biziz her tarafta suçlu. Nereye gitsek suçlu olarak,
burada kirlilik var, burada h›rs›zl›k var desek, karﬂ›m›za biz ç›k›yoruz.
Elektrik’te, çal›nt› oran› yüzde 20’nin üzerinde ﬂu anda. Bu yüzden
adam bile öldü. Ama kim çal›yor? Biz çal›yoruz. Türkiye’de yüzde 70
vergi verilmez ve bir yolu bulunup vergi kaç›r›l›r. Kimdir o vergi
kaç›ranlar; biziz. Geçenlerde gördünüz, çocu¤unu tutmuﬂ götürüyor.
Kendisi, hadi erken emeklili¤i falan vazgeçtik, 1,5 yaﬂ›ndaki çocu¤u
freyzac› yapmaya karar vermiﬂ, götürüyor çocu¤u. Çocuk tabii
anlam›yor, baban›n elinden tutmuﬂ gidiyor. Çocuklar› götürüp
sigortalamaya kalkt›k. Orada bir yasa ç›kt›, yasa o niyetle, bu niyetle
ç›kt›, ayr› bir konu ama o yasaya karﬂ› bir hile, bir sahtekârl›k yapmak
için biz yollara düﬂtük. Beni çok ba¤›ﬂlay›n, bizim toplumumuzda tabii
ki dürüst insanlar›m›z vard›r, namuslu insanlar›m›z vard›r, bizim aln› ak
insanlar›m›z vard›r, onlar bizimle birlikte dizlerine vururlar ve bir
çözüm bulmaya çal›ﬂ›rlar. Ama ﬂunu söylemek zorunday›m, burada
söylemezsem, e¤er koridorda söylersem bana yak›ﬂmaz, kimseye
yak›ﬂmaz. Bizim toplumumuz büyük oranda sahtekârd›r. Bunu kabul
etmek zorunday›z.
Ben bunu Bursa’da söyledi¤imde kar›m tekmeyi vurdu. “Ne
yap›yorsun?” dedi, çünkü üniversitedeydik. Karﬂ›m›zda milliyetçi
muhafazakâr ö¤renci kardeﬂlerimiz vard›. Bir anda ben de piﬂman
oldum söyledi¤ime, korktum, çünkü salonda belki 2 000 kiﬂi vard›.
“Nas›l ç›kaca¤›m buradan?” Çünkü Türk milletine hakaret suç. O zaman
onlara üç tane soru sordum. Apartmanda yöneticinin kömür paras›n›
çald›¤›ndan ﬂüphelenmeyen bir tek apartman sakini tan›yor musunuz?
Hay›r. Peki, evinize gelmiﬂ parkeci, badanac›, boyac›, tamirci, siz
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gittiniz, iﬂ yapt›rtt›n›z, hal› y›katt›n›z, perde y›katt›n›z, hiç böyle “haa,
bana bir dümen çekti” diye ﬂüphelenmedi¤iniz bir tek insan oldu mu?
Hay›r. Kooperatife girmiﬂ ve doland›r›lmam›ﬂ bir tek Türk tan›yor
musunuz? Hay›r. O zaman beni çocuklar alk›ﬂlad›lar. Tabii onlara
samimiyetle do¤ru anlat›ld›¤› zaman, tabii ki anlad›lar. Çocuklara
günah de¤il mi? ﬁunlar›n gözlerinin içine bak›n, p›r›l p›r›l.
Gazetelerle ilgili Muharrem çok güzel bir doküman haz›rlam›ﬂ. Orada
Tan Gazetesi, tarihte ﬂey… fakat Tan Gazetesi ne zaman 1 milyon satt›
biliyor musunuz? Tan Gazetesi Ankara’daki Günayd›n grubunun
parças›yd›. Biz birinci sayfas›na bir kad›n foto¤raf› koyuyorduk, elinde
bir hortum, duﬂ al›rken. “Türk hortumu gibi görmedim” diye. Evet, o
zaman Tan Gazetesi bu ülkede ilk defa 1 milyon satt›. Rekordur o.
ﬁimdi o gün yine bakt›m, bir sürü, 13 asker ölmüﬂ. Ekonomide ciddi
geliﬂmeler var. Türkiye’nin baﬂ› belada, Türkiye’nin baﬂ› ciddi dertte.
Çok hasta. Ben bu çok hasta laf›n› son günlerde çok iyi ö¤rendim.
Türkiye çok hasta. O günlerde bir bakt›m, bunu her gün yapabilirsiniz,
bir test, benim çok bakt›¤›m, yani toplumu tan›mak için bakt›¤›m bir
yeri var. Hürriyet’in internet sitesinde en çok okunan haberler
bölümüne lütfen bak›n. Orada ikinci haber, Gülben Ergen kendini
yeniledi. Evet, bugün gidin bak›n, bugün aç›n bak›n, ﬂimdi eve gidince
bakabilirsiniz. Çin’de büyük bir deprem oldu. Ne kadar insan öldü? 100
binlerce insan öldü. En çok da o elinde kalemle ölen çocuklar beni çok
etkiledi. Bakt›m, birinci s›rada evet Çin’le ilgili bir haber var.
‹stanbul’da olmuﬂ: Çinli sevgilisini b›çaklad›.
Böyle bir toplumla biz bütün bunlar› konuﬂmaya, çözmeye çal›ﬂ›yoruz.
Baﬂ›m›z bu yüzden ciddi dertte. Evet, Türkiye ciddi hasta, yard›m›n›za
çok ihtiyaç var. Türkiye’nin aya¤a kalkmas› zorlaﬂ›yor. Her giden gün
organlar›n› kaybediyor; ci¤erini, beynini. ‹ﬂte beynini gördünüz,
smokinini giymiﬂ.
Ben Urfa’dan geliyorum. Dün gece yola ç›kt›k, geldik. Orada,
Güneydo¤u’da taziye evleri, hatta bir türlü kitlelerin de buluﬂtu¤u
yerdir. Ben tabii oran›n geleneklerini bilmiyorum. Oradaki amcalar›m,
akrabalar›m bana ö¤rettiler: “ﬁuraya oturacaks›n” dediler. Eski bir Urfa
evi. Avlusu var, kubbe alt› odalar var, devaml› mevlit okunuyor.
O gelenler çeﬂitli gruplardan, heyetler geliyorlar, hem aﬂiretlerden,
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hem dinci gruplardan, hem öbür çevrelerden. Baz›lar› da yanlar›nda
haf›z getirtip okutuyorlar. Devaml› dualar›n okundu¤u ve devaml›
insanlar›n gidip ç›kt›¤›, 3-5 000, belki daha fazla insan geldi bize
baﬂsa¤l›¤› diledi. Tabii ki ben çok ﬂeyin fark›nda de¤ilim, çünkü ilk
günlerdi ama sohbetler falan, orada baz› ﬂeyleri görebildim. Size bunlar
yararl› olabilir, ﬂimdi onlar› söyleyece¤im.
Köylüler geliyor, benim tan›d›¤›m, çünkü babam o bölgede nahiye
müdürlü¤ü yapt›, konuﬂuyoruz. Orada, o bölgenin birçok eski nahiye
müdürlükleri vard›. ﬁimdi gençler bilmezler. Vali, kaymakam, nahiye
müdürü, bu s›ralama vard›. O bölgede babam› çok sevmiﬂlerdi, çünkü
babam çok dürüst bir adamd› ve çok aç›k konuﬂan bir insand›, iyi
bir Atatürkçüydü. Evlere her ay ve Cuma gününe denk getirip nohudu
mutlaka götürüyorlar. Haberiniz olsun, nohut mutlaka gidiyor. Bütün
evlere da¤›t›yorlar. Köylere kamyonetlerle götürüyorlar. Bizim
yak›n›m›zda oturan birisi, “Sizin köye de getiriyorlarm›ﬂ, haberin
yok mu?” dedi. “A, senin köye nohut, makarna paket da¤›t›l›yor.”
“Haberim var, hemen gelemem” dedi. “Her ay›n ilk Cumas› m›, son
Cumas› m› her neyse, kamyonet geliyor, orada güzel paketler gönderiyorlar. Aç›yorsunuz, içinde ﬂeker var, nohut var, makarna var, çay var,
fakat bir ﬂey dikkatimi çekti, kullanma tarihleri geçmiﬂ g›dalar da var.”
dedi adam.
Geçti¤imiz günlerde öyle bir kanun ç›kartt›lar. O tür malzemeler
eskiden imha edilirdi. Galiba imha edilmesin, vak›flara verilsin diye bir
kanun da ç›kartt›lar. Bak›n, nereden nereye. Bu bir.
‹kincisi, kömürleri da¤›tmaya baﬂlam›ﬂlar. Bütün köyleri tek tek ve
Urfa’n›n o geri kalm›ﬂ mahallelerini gezmiﬂler, herkesin kömürünü
b›rakm›ﬂlar. Baﬂka bir ﬂey, çok önemli bu: Çocuk baﬂ›na 47.5 YTL para
veriyorlar. Paray› anneye veriyorlar. Anne gitmedi¤i zaman baba paray›
alam›yor. Mutlaka para anneye verilecek? Düﬂünebiliyor musunuz
Güneydo¤u’da bir kad›n, e¤er dört çocu¤u varsa ki Baﬂbakan son
rakam› yükseltti biliyorsunuz, 3’ten 6’ya ç›kartt›. ﬁu anda yaklaﬂ›k 200
milyon para al›yor bir kad›n, ki Güneydo¤u’da bir kad›n›n ayda 200
milyon almas› ne demek biliyor musunuz? Müthiﬂ bir gelir. Evin reisi
olmuﬂ kad›n bu durumda. ‹lerde de tabii iki çocuk daha do¤urursa…
‹ﬂte böyle para da¤›t›l›yor. Peki, bu paray› nas›l al›yorlar? Her ay s›raya
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koymuﬂlar, kad›nlar gidip al›yorlar. Buralarda yok öyle bir ﬂey, bu o
bölgede uygulanan bir ﬂey. Bunun da s›rr›n› çözmüﬂ. Biliyorsunuz
neden bunun yap›ld›¤›n›. Orada kad›nlar gidiyorlar, kuyru¤a giriyorlar,
paralar›n› al›p ceplerine koyuyorlar, boncuk falan al›yorlar, tabii
kocalar›na borç kumar paras› bile veriyorlarm›ﬂ.
Nas›l baﬂa ç›kacaks›n›z bunlarla. Bu kadar büyük kirlilik olabilir mi? Bu
kirlili¤in bir taraf›nda yoksulluk var, fakat bir tarafta da bunu yapan
siyasetçiler. Siyasi iktidar yap›yor bunu. Bu kadar batakl›¤›n aras›ndan
bir çiçe¤in ç›kmas›n› veyahut da iyi bir ﬂey ç›kmas›n› nas›l
bekleyebilirsiniz? Bence çok zor. Burada medyaya geliyorum. Evet,
bizim günah›m›z vard›r. Ben gazeteci olarak ﬂunu söylüyorum: Ben
günahkâr bir mesle¤in mensubuyum. Eskiden aln›m çok aç›k, benzin
istasyonlar›nda bay›l›rd›m benzincilerle sohbet etmeye. ﬁimdi elimden
geldikçe arabadan inmiyorum. Çünkü bir defa indim, Ahmet Vardar’a
mektup yazm›ﬂ adam, kupon biriktirmiﬂ, Ahmet Nardar diyor, tam
ad›n› da bilmiyor. Bana dedi ki, “Ben onu yakalarsam vuraca¤›m.
Kupon biriktirdim alamad›k” dedi. “Ben okuyucuyum” diye tutturdu.
“Okuyucu falan de¤ilsin sen. Ad›n› bile bilmiyorsun Ahmet Vardar’›n.
Kupon için biriktirmiﬂsin” dedim. Böyle bir dönemdeyiz.
As›l söylemek istedi¤im ﬂu: Medyan›n günah›n› kabul ediyorum da,
ben her zaman söylüyorum, biz kötü ﬂeyler yapt›k. Biz asl›nda Türk
toplumuna ve Türkiye’ye ihanet ettik ama herkes gibi ihanet ettik.
Siyasetçiler gibi ihanet ettik, akademisyenler gibi ihanet ettik, esnaf
gibi, orman gibi, eli beleﬂe al›ﬂm›ﬂ vurguncu, avantac›, onlarla birlikte
ayn› ﬂeyleri yapt›k ama art›k bu ya duracak, ya bir çözüm bulaca¤›z, ya
Türkiye gidiyor. Türkiye çok hasta.
Burada babalar var. Vaktiniz varken çocuklar›n›za karﬂ› görevinizi
yap›n. Bir bak›yorsunuz ki geç kalm›ﬂs›n›z, zaman kalmam›ﬂ. O zaman
çok üzülürsünüz. Ruhlar›n›z ﬂad olmaz. Benim babam… biz kardeﬂler
baﬂ›na topland›k. Babam›z iyi bir Atatürkçüydü ve benim hocamd›.
Bana ilk, yaz› yazmay› babam ö¤retti ve hâlâ son günlere kadar yanl›ﬂ
yazd›¤›m zaman telefon açard›, “O kelime öyle yaz›lmaz, o nokta oraya
konulmaz, o virgül oraya olmaz” derdi. Benim kuzenim var Melda,
kardeﬂimin k›z›, burada aran›zda bir yerde olmas› laz›m. O bilir
dedesini. Yar›n geç olabilir. Çocuklar›n›za karﬂ› göreviniz var,
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borcunuz var ve çocuklar da, gençler de burada, lütfen siz de akﬂamlar›
baban›z› öpmeden uyumay›n.
Sa¤ olun.
OTURUM BAﬁKANI- Say›n Coﬂkun’a çok teﬂekkür ediyoruz ve bir kez
daha muhterem babas›na da Allah’tan gani gani rahmet diliyoruz.
Bugünkü panelimizin dördüncü konuﬂmac›s› olarak da arkadaﬂ›m›z
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi sevgili Mustafa Balbay.
Buyurun.
MUSTAFA BALBAY (Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi)Teﬂekkür ediyorum Baﬂkan. Ben öncelikle hem Baﬂkandan, hem
salondaki arkadaﬂlardan geç kald›¤›m için özür diliyorum. Belgesiyle
beraber geldim. Saat 12:00’de Büyük Kolej’de bir konferans vard›.
Benim program›m 12:30-13:30 aras›yd›, geç baﬂlad› ve o programdan
ç›kt›m, sonra yaz›m› da yolda telefonla yazmak zorunda kald›m. ﬁu
anda zaten bütün bizim konuﬂmalar›m›z dinlendi¤i için kan›t› da vard›r
bence. Saat 14:20 s›ralar›nda yazd›rmaya baﬂlad›m.
Tabii medyan›n rolü önemli. Medya mensuplar› iki üç gündür telefon
dinleme ve gözetleme, ben buna dinleme gözalt›s› diyorum, bizim hiç
yabanc›s› olmad›¤›m›z bir durumdu bu durum ve özellikle kimi dost
sohbetlerinde ben tak›lmadan edemiyorum. Türkiye’de sözü en çok
dinlenen kiﬂilerden biri benim, çünkü bütün konuﬂmalar›m›z›
dinliyorlar. Bunlar›n bir k›sm›n› da zaten son kimi soruﬂturmalarda
bakt›m kayda da geçirmiﬂler. Son bir soruﬂturma nedeniyle telefon
dinleme kay›tlar›n›n toplam tutar› 4 milyon sayfa. Devlet meﬂgul. Bekir
a¤abey hasta dedi ama kimi konularda da usta. ﬁu anda memlekette
belki ekonomi kay›t d›ﬂ›, pek çok ﬂey kay›t d›ﬂ› ama bereket söz kay›t
d›ﬂ› de¤il. En az›ndan buna ﬂükredelim, diye düﬂünüyorum sevgili
dostlar. Tabii memleketin hali, Bekir a¤abeyin de söyledikleri bende
ilk aﬂamada bunlar› ça¤r›ﬂt›rd›.
Ben biraz önce fiskosla ‹smail’in neler söyledi¤ini ald›m. Muharrem
gerçekten analitik bir konuﬂma haz›rlam›ﬂ. Bekir a¤abey genel durumu
bütün aç›kl›¤›yla söyledi. Sevgili dostlar, panelimizin konusu
“Medyan›n Türkiye’deki Rolü ve Etkisi” ama Türkiye’deki geliﬂimi
dünyadan ay›rmak mümkün de¤il art›k, ister istemez. Bir anlamda
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Türkiye ﬂu anda dünyayla da komﬂu bir ülke haline geldi. O nedenle
ben de hem Türkiye’deki, hem dünyadaki rolüyle birlikte sizle
paylaﬂmak istiyorum. Çünkü Türkiye’de yaﬂanan, zaten dünyadaki
oluﬂumun da bir baﬂka ﬂekilde yans›mas›d›r. Türkiye’de, örne¤in
yabanc› kuruluﬂlar›n medya sahibi olmak istedi¤ini görüyoruz.
Örne¤in Murdoch 150 milyon dolar verdi bir televizyon kanal› sat›n
ald›. ﬁimdi Murdoch bakt›¤›m›zda acaba “Ya ben Türk halk›na
k›yamam, haber sahibi olsunlar, bir miktar da benim katk›m olsun”
diye mi bu paray› verdi ve ald›? Hay›r. Medyan›n önemini ve giderek
de de¤iﬂen rolünü gördükleri için ald›lar ve ﬂu anda da dünyada pek
çok kuruluﬂ, örne¤in Amerikan CANbased, Alman kuruluﬂlar›
Türkiye’de medya sahibi olmak için çaba harc›yorlar sevili dostlar. Bir
miktar da ald›lar zaten.
Burada biraz sloganvari gibi olabilir ama, ben ﬂöyle tan›ml›yorum:
Medya çok önemli bir güç. Medya demokrasisi diye de
adland›rabilece¤imiz bir süreç de var. Ama medya gücü diye bir güç
yok. Güçlerin medyas› var. Bir anlamda sizler, örne¤in akﬂam
haberlerini, gitti¤iniz her kanalda farkl› bir haberi ya da ço¤unun bir
arada ayn› verilmiﬂ haberini göreceksiniz, ama asl›nda bir anlamda
medya, temel ülkelerde, kurumlarda etkin olan güçlerin önemli bir
arac› olarak art›k sahnede. Bu yüzden pek çok kiﬂi maliyeti pahas›na,
zaman zaman zarar etme pahas›na medya gücünü elinde tutmaya
çal›ﬂ›yor. Çünkü medya gücü arac›l›¤›yla yapabilece¤iniz, her anlamda,
çok ﬂey var. Bu olumlu anlamda, bu ülke içinde yap›labilecek bir ﬂey
var ama tamamen kendinizin planlar›n›za göre yapabilece¤iniz bir ﬂey
var ya da küresel bir gidiﬂin belli bölgedeki politikalar›n› yerleﬂtirmek
üzere yapabilece¤iniz ﬂeyler var.
‹çinde bulundu¤umuz ça¤, sevgili dostlar, iletiﬂim ça¤› olarak
adland›r›l›yor. Ben ﬂu anda konuﬂtu¤umuz konuya ola¤anüstü bir
önem vermek için söylemiyorum. Ama insanl›k tarihinin 3000 y›ll›k
geçmiﬂini üç ana ça¤a bölüyorlar. Diyorlar ki, tar›m ça¤›, sanayi ça¤› ve
ﬂimdi iletiﬂim ça¤›. Bu anlamda çok önemli bir ça¤›n içinden geçiyoruz.
Biz Türkler tar›m ça¤›n›n içinde yaﬂad›k. ﬁu anda yo¤urt Türkçe;
peyniri ilk kullananlardan›z, eti so¤uk kurutarak ilk dünyaya
ö¤retmiﬂiz, ama sanayi ça¤›n› tam yakalayamam›ﬂ›z, deyim yerindeyse
enayisi olmuﬂuz, sadece montajda kalm›ﬂ›z. Ama ﬂimdi medya ça¤›yla
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karﬂ› karﬂ›yay›z. Burada iletiﬂimdeki o en önemli unsur ve burada
medyan›n temel olarak topluma verdi¤i nedir? Bilgi. Daha do¤rusu
vermesi gereken. Ama burada as›l olan, verilen bilgi de¤il, toplumun o
bilgiyi nas›l hazmetti¤i ve nas›l onunla yönlendirildi¤i. Günlük insan›n
yaﬂam›ndan pay biçersek, biz yediklerimiz kadar beslenmiyoruz,
sindirdi¤imiz kadar besleniyoruz. O yüzden as›l olan verilen bilgi
de¤il. Sa¤l›kl› olarak sindirebildi¤imiz ve bedenin onu alg›lay›p
sindirdi¤i ne var?
Bu anlamda medya, sevgili dostlar, deyim yerindeyse, tan›m âcizane
benim, hani kitle imha silahlar› var, nükleer, kimyasal, biyolojik
silahlar, kitle imha silah› var. Deyim yerindeyse medya bugün art›k
küresel güçler taraf›ndan kitle imal silah› olarak kullan›l›yor. Medya
arac›l›¤›yla yepyeni bir kitle imal ediyorsunuz. Bu yan›yla çok önemli
bir güç. Öyle bir kitle imal ediyorsunuz ki, örne¤in pek çok yay›n
organ›, aras›na kopya kâ¤›d› konulmuﬂ gibi ayn› ﬂeyi yineledi¤inde
siz ,“tabii ya, bizim bölünmemiz laz›m. Biz ayr›y›z” diyorsunuz. Art›k
kendiniz o verilen bilgiyi tekrar etmeye baﬂl›yorsunuz. Bu,
çevremizdeki pek çok ülke için kullan›ld› sevgili dostlar. Bizde ne
kadar geçerli oldu? Az geçerli, çok geçerli, ayr› tart›ﬂma konusu. Bu
aﬂamadan sonra art›k kitle imal silah›n›n, deyim yerindeyse, en önemli
gücü olarak kullan›lan medyay› bir bak›ma, iﬂte Bekir a¤abey 1000
kilometre yoldan gelmiﬂ. Urfa’da kaseti koysa ve hep Urfa’dan buraya
kadar Zülfü Livaneli’yi dinlese. Araçtan inince ne m›r›ldan›r? Onu
m›r›ldan›r. Bir anlamda, iﬂte bu çok sat›ﬂl› medya organlar›n›n, böyle
bir toplumsal güç olarak kurdu¤u etkiyle beraber toplum onu tekrar
etmeye baﬂl›yor.
Bu yap› beraberinde, sevgili dostlar, hem bizde hem dünyada sorunlar
yarat›yor. Bizde bu yap› henüz çok daha derinlemesine tart›ﬂ›lmad›. Bu
tür toplant›lar, bu tür sorgulamalar çok yo¤un de¤il ama örne¤in belki
de Frans›z Devrimi’nin etkisiyle Frans›z gazeteciler biraz daha farkl› bir
araﬂt›rma ve çal›ﬂma içindeler. Onlar›n bu konudaki medyayla ilgili son
kitaplar›ndan birinin ad› arkadaﬂlar ﬂu: Yeni Ortaça¤. Tan›m itici belki
ama diyelim ki, bu ülkedeki bütün kanallar, hiçbir muhalif kanala izin
verilmedi, hiçbir muhalif yay›na izin verilmedi, ﬂu anda yine de belirli
ölçülerde var ama koro halinde ayn› ﬂeyi söyledi¤inde bunun
Ortaça¤’›n engizisyon mahkemesinden fark› var m›? Ya da Kilise’nin
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“dünya dönmüyorsa dönmüyor”undan fark› var m›? Zaten ﬂu anda da
yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› o.
Tabii ben bu de¤erlendirmemle kesinlikle medyaya hay›r gibi, ya da
teknolojiye hay›r gibi bir ﬂey söylemiyorum ama kullan›m› bu yönde
sevgili dostlar ve medyan›n bu ﬂekilde kullan›m›n›n hem bizim
ülkemizden, hem dünyadan pek çok örnek var ama benim, etkisini,
rolünü en çarp›c› olarak aktarmak istedi¤im Irak iﬂgalidir. Bildi¤iniz
gibi 20 Mart 2003 tarihinde Irak iﬂgal edildi. Örne¤in 2003’teki Irak
iﬂgalinde arkadaﬂlar, Amerika ilk defa gazeteciler için bir tan›m
üretti. Ço¤unuzun akl›ndad›r: “Enbabbed correspandent” dediler, yani
“iliﬂtirilmiﬂ gazeteci”. Neden öyle dediler? Sevgili dostlar, biz
gazeteciler dünyada herhangi bir toplant›y› izlemeye giderken, bazen
ço¤unlukla önemli bir toplant›ysa bir akreditasyon metni imzalar›z.
Orada gazetenin ad›, hangi kurum, nerede do¤dun, niye do¤dun, bir
sayfal›k bilgidir. Ama arkadaﬂlar, Irak savaﬂ›n› izleyecek gazeteci için
bu beﬂ sayfayd›.
Bir madde ﬂöyleydi: “Bu savaﬂ› izlemeye gelen gazeteci, koalisyon
güçlerinin, yani Amerika’yla ‹ngiltere’nin savaﬂa dair görüﬂlerini kabul
etmiﬂ demektir.” Düﬂünün arkadaﬂlar, gazetecisiniz, ba¤›ms›z, savaﬂ›
izlemeye gidiyorsunuz, önce bu savaﬂ›n do¤ru oldu¤unu beyan
ediyorsunuz. ‹ﬂte bunun küresel kullan›m› böyle sevgili dostlar. Çok
ileri bir teknoloji, evet, an›nda her yerden haberleﬂme; evet, ama o bilgi
böyleyse o zaman bu bir anlamda t›pk› genleriyle oynanm›ﬂ g›da
maddeleri gibi olmuyor mu? Kahverengi domates, k›rm›z› patl›can, dört
köﬂe karpuz, bir anlamda o bütün özelliklerini de yitirmiﬂ ama ayr›ca
da vermek istedi¤inizi vermiﬂ oldu¤unuz, biçimlendirmiﬂ oldu¤unuz
bir durum oluyor sevgili dostlar.
ﬁu anda içinden geçti¤imiz dönem böylesine, bunlar›n dünyada da çok
ciddi tart›ﬂ›ld›¤› bir dönem. Bunun Türkiye’deki yans›mas› da ister
istemez bugün, geçmiﬂ iktidarlar döneminde olanlar› Muharrem anlatt›,
çok analitik, güzel tan›mlamalarla, geçmiﬂte medyaya hükmetme,
medyay› kontrol alt›na alma aray›ﬂ› vard›. Her parti bunu denedi, istedi
ama bugün daha farkl› bir tablo var. Medyaya sahip olma,
Anadolu’daki o deyimle “Ya benimsin, ya kara topra¤›n” diyor. “Ya
benden yanas›n, ya da sen çetesin, darbecisin, statükocusun, yok ötesi”
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diyor. Böyle bir medya yap›s› oluﬂturmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu yan›yla o
yeni Ortaça¤ tan›m› gerçekten yerine oturuyor sevgili dostlar.
AKP’nin bu medya yap›s›, AKP’yi tümüyle benimsemiﬂ ya da AKP’nin
yay›n organ› olarak yay›n yapan gazetelerin, televizyonlar›n ço¤unun
haberlerine bakt›¤›n›zda toplumu etkilerken, örne¤in enflasyon artt›.
Ama AKP’nin do¤rudan kontrol etti¤i yay›n organlar› bu haberi ﬂöyle
veriyor: Limon enflasyonu azd›rd›. Hükümette bir ﬂey yok! Bu limon
var ya s›kacaks›n bunu. Limon yüzünden enflasyon artm›ﬂ. Ya da bir
baﬂka ﬂekilde, enflasyon fren tutmad›. Enflasyon, arada bir tren, bir
bakacaks›n fren tutmad›, bu enflasyon kendi baﬂ›na giden bir araba.
Hükümetin hiç suçu yok sanki. Haberi öyle veriyor.
ﬁimdi en taze durum Türk Telekom; dünyan›n kabul etti¤i rakam 20
milyar dolar. Biz sunmuﬂuz 12,5 milyar dolardan. Millet kapm›ﬂ
akbabalar gibi, yani Ak Partiye gönderme de¤il de, kap›ﬂm›ﬂ millet.
Haberi veriyor: Dünya krizde ama Türk Telekom kap›ﬂ kap›ﬂ. Tabii ki
kap›ﬂ kap›ﬂ. Sen ucuza peﬂkeﬂ çekmiﬂsin. Ya¤ma demen laz›m
gerekirken, dolar ya¤›yor, diyorsun. Ayn› haberi bir baﬂka ﬂeklide
verdi¤inizde evet çok yetkili bir güç ama hem toplumu
baﬂkalaﬂt›r›yorsunuz, hem, affedersiniz, salaklaﬂt›r›yorsunuz bir
yandan da, yani düﬂünemez, muhakeme edemez hale getiriyorsunuz.
Öyle ki art›k yar›ﬂma programlar› bile, bilgi yar›ﬂmas› olurdu eskiden,
ama öyle bir ﬂeydi ki, örne¤in ad›nda hem kamyon markas›, hem de
peygamber ad› olan ﬂehir. Manisa’y› bulunca alk›ﬂl›yordu insanlar. Baﬂ
harfi çay olan bir besteci. Bilince çok iyi diyordu. ﬁimdi ondan da
vazgeçtiler. Sadece ﬂansa dayal› bir ﬂeyi getirdiler. Aç›yor, yüksek ç›kt›
rakam, küçük ç›kt›, art›k orada küçücük bilgi k›r›nt›s›n›n bile olmad›¤›,
insanlar›n orada ona kilitlenip bir anlamda muhakeme gücünü de
yitirdi¤i bir güç haline geldi arkadaﬂlar. Burada medya, toplumu hem
tamamen belli bir yönde etkilemekte hem de etkisizleﬂtirmenin de
önünü açan bir unsur oldu ﬂu anda.
Muharrem geçmiﬂe çok enine boyuna de¤indi¤i için çok fazla
girmeyece¤im ama bugün için sevgili dostlar, tabii ki yay›n
organlar›n›n hükümetin ﬂu anda kontrol etti¤i yay›n organ›, daha
do¤rusu art›k kendine ait olan demek laz›m, kontrol de de¤il, birebir
ve belki de yak›nda, ﬂu anda AKP gençlik kollar› var, kad›n kollar› var,
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belki de medya kollar› açacaklar ve medya kollar› kurultay›nda ödül
verecekler. Gerçi en iyi yalan söyleyen ödülü, enflasyonu en iyi
hükümetin d›ﬂ›nda tutan ödülü; ya da bunu giderek ço¤altaca¤›z, kara
mizah ama bu iﬂ oraya gidiyor.
Bu yan›yla Bekir a¤abeyin vurgulad›¤› o hasta olmak çok kötü, ama
hasta oldu¤unun fark›na varmamak, çok daha olumsuz olacak bir
tabloyla da karﬂ› karﬂ›yay›z.
Ben 20 dakikal›k zaman dilimini çok da uzatmak istemiyorum ama
küresel durumu da sizlerle paylaﬂmadan geçmek istemedim. Bu ayn›
zamanda küresel de bir durum sevgili dostlar. Örne¤in, Almanya’da
otomotiv sektörüne ait haberlerin yüzde 60’›n› Mercedes üretiyor. Özel
bir gazeteci birimi kurmuﬂ. Örne¤in, gaz pedal›na bas›nca kalbiniz çok
çal›ﬂ›r ve ömrünüz uzar ya da benzeri... Bu tür haberler art›k küresel
olarak da medyan›n, küreselleﬂmenin halkla iliﬂkiler ya da toplumu
biçimlendirme dairesi olarak kullan›ld›¤› bir sürecin içinden geçiyoruz.
Ben bu yan›yla küreselleﬂme yok, kürede selleﬂme var, diyorum.
Çünkü her alanda, iﬂin baﬂka bir yan› ama, medyan›n bunu haber
olarak da sunmamas› iﬂi bence çok daha vahim hale getiriyor.
Bu, örne¤in, Afrika’daki savaﬂ döneminde sevgili dostlar böyle; ölü
say›s›n›n 300 000, 400 000’i aﬂt›¤› Ruanda’daki savaﬂ s›ras›nda CNN
International’›n habercili¤iyle ilgili verilen bir örnektir bu. Ölü say›s›
400 000’i geçiyor. Ruanda’da Fransa’yla Belçika hakim, Amerika
gelmek istiyor ama gelmek için önce bütün iç dirençlerin birbirini
k›rmas› laz›m, sonra bir bar›ﬂ gücü gelmesi laz›m. ‹ç savaﬂ da çok
yo¤un. Gazeteciler dönemin devlet baﬂkan›na “Ruanda’daki savaﬂ› ne
yapacaks›n›z” diye soruyorlar. “Ne olmuﬂ?” diyor Clinton. Diyorlar ki,
“‹ç savaﬂ, ölü say›s› 400 000’i buldu.” Clinton ﬂu yan›t› veriyor
arkadaﬂlar: “Olabilir ama CNN henüz haberleﬂtirmedi” diyor. Bu
ba¤lamda, e¤er bak›n CNN International, NBC bir bölge için çok
ciddidir diyorsa, bilin ki orada küresel bir politika usul usul iﬂlemeye
baﬂlam›ﬂ demektir. Bütün bunlar›n kendi ülkemizdeki yans›mas›n› biz
yaﬂ›yoruz sevgili dostlar.
Burada çözüm olarak tabii ki benim elimde de bir reçete yok; ﬂöyle
yapal›m, olmazsa böyle yapal›m, kesinleﬂmiﬂ bir reçete anlam›nda
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söylemiyorum ama medya bugün art›k çok önemli bir güçse ve
güçlerin bir medyas›ysa, art›k toplum yarar›na, bu ülke yarar›na da
medya üretebilmek gerekiyor. Toplumun bu medyayla desteklemesini
ya da bu medyan›n biraz daha güçlü olmas›n› sa¤layabilece¤i bir ortam
içinde mücadele etmek gerekiyor. Burada gerçekten, tabii her dönem
araçlar de¤iﬂmiﬂ ama medyan›n önemini, bas›n›n önemini en iyi
kavrayanlardan biri Atatürk olmuﬂ. Düﬂünün, Kurtuluﬂ Savaﬂ› devam
ediyor, 6 Nisan 1921’de Anadolu Ajans›’n› kuruyor. “Bizim bu dünyaya
bir ﬂey dememiz laz›m” diyor. Ondan sonra art›k bütün dünya,
Anatolian News, Anadolu Ajans’›n haberine göre diye oradan haber
sahibi olmaya baﬂl›yorlar. Daha sonra Hakimiyet-i Milliye, Cumhuriyet
Gazetesi’nin kuruluﬂu hep o sürecin devam›na denk geliyor sevgili
dostlar.
Burada içinden geçti¤imiz sürecin tabii medya arac›l›¤›yla elde edilen
baﬂar›lar›n bir baﬂka yans›mas› Berlusconi. ‹ki televizyonu, bir futbol
tak›m› var. Bitirdi iﬂi. Türkiye’de de ondan esinlenen iktidar art›k bu
medyay› tamamen kendi kontrolünde tutuyor. Bunu iki amaçl›
kullan›l›yor arkadaﬂlar: Sadece ayn› hükümeti desteklemek, yap›lan
her ﬂey iyi demek yetmiyor, ayn› zamanda Onun yerine seçenek
oluﬂturabilecek hareketleri çökertmek de yine medyan›n önemli bir
parças› haline geliyor.
Ben iletiﬂim fakültesi okudum, oray› bitirdim. Orada bizim hocam›z
ö¤renciyken, tabii o an çok fazla da ay›rt›na varmam›ﬂt›k, ﬂöyle bir
cümle kullanm›ﬂt›, demiﬂti ki, “Çocuklar, bas›n özgürlü¤ü insanlar›n
düﬂüncelerini söylememesi için de kullan›labilir.” Biri bir düﬂünce
belirtiyorsa dayars›n aleyhine mesaj›, sülalesine girersin, ﬂusu var, busu
var, adam söyledi¤ine piﬂman olur. Sonra usul usul geriye çekilmeye
baﬂlar. Bak›n bas›n özgürlü¤ü, adam düﬂüncesini söylüyor ama onu o
ﬂekilde susturman›n da bir arac› olabiliyor sevgili dostlar.
Benim sürem tam dolmak üzere, bir dakika var. Hem ülkemizde, hem
dünyada ﬂu anda medyan›n iﬂlevi gerçekten çok ciddi bir tart›ﬂma
konusu ve sonuç olarak da medya gücünü elinde bulunduranlar›n,
toplumu biçimlendirme ve yönlendirme gücünü de elinde
bulundurduklar›n› görüyoruz sevgili dostlar. Ben kimi yerlerde çok
aç›k aç›k konuﬂtu¤umuz için düﬂüncelerimizi de, Say›n Haberal burada
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oldu¤u için de de¤il ama, kurumsal olarak ve Türkiye için ART, Kanal
B gibi ve gazetelerden de birkaç› kald›, onlar›n ayr›ca güçlendirilmesi
ve büyük medya içinde de gerçekten bu ülke de¤erlerine sayg› duyan
gazetecilerin, o büyük kurumlar›n içinde gerçekten sayg›n insanlar da
var, onlar›n ayr›ca öne ç›kart›lmas› bence ç›k›ﬂ yollar›ndan biri olabilir,
diye düﬂünüyorum.
Beni dinledi¤iniz için çok teﬂekkür ediyorum.
OTURUM BAﬁKANI- Sevgili Balbay’a da çok teﬂekkür ediyoruz bu
güzel konuﬂmas› ve tabii güzel oldu¤u kadar da, birçok kiﬂi için belki
iç karart›c› bir konuﬂma denebilir, daha do¤rusu ülkenin durumunu
görenler, düﬂünenler için, ama gerçekler maalesef bu yönde.
De¤erli konuklar dört arkadaﬂ›m›z da görüﬂlerini aç›klad›lar. Sonuç
olarak san›r›m Balbay’›n da dedi¤i gibi, Bekir Coﬂkun’un, Küçükkaya’n›n ve Sar›kaya’n›n da belirtti¤i gibi medyay› silah olarak kullanma
amac› giderek yayg›nlaﬂ›yor, ço¤al›yor ve bu amaç do¤rultusunda
birtak›m ad›mlar at›l›yor. Yine de baz› ﬂeylere güvenmek istiyoruz. Aç›ﬂ
konuﬂmas›nda Rektörümüz Say›n Haberal’›n belirtti¤i gibi “güvenece¤imiz gazeteciler var, onlar›n bir k›sm› burada” dedi. Gerçekten öyle.
Ben Say›n Haberal’› dinlerken gözümün önüne ‹lhan Selçuk’un Japon
Gülü yaz›s› geldi. Çok güzel bir yaz›d›r o. ‹lhan Selçuk, Japon Gül’ünde
bir y›lbaﬂ› sabah› pencereden bahçedeki a¤açlara, bitkilere bakarken
Japon gülünün çiçek açm›ﬂ oldu¤unu gördü¤ünü ve onun üzerine çok
duyguland›¤›n› ve Japon Gülü’nün karda, k›yamette, k›ﬂta, so¤ukta, en
zor koﬂullarda bile çiçek açabildi¤ini söyler, di¤er bütün bitkiler
sönmüﬂ, ölmüﬂ, bitkin bir vaziyetteyken.
Bütün mesleklerde oldu¤u gibi medyada da böyle. Medyada da Japon
Gülleri var. Bu Japon Gülleri bugün burada masada, dört arkadaﬂ›m›z
ve umuyorum ilerde ﬂu anda iletiﬂim fakültesinde okuyanlar aras›ndan
da bu Japon Gülleri ç›kacak. ‹çlerinden baz› rüzgar gülleri oldu,
hem de Ankara’da yetiﬂip ‹stanbul’a gittiler ve rüzgar gülü oldular.
Olabilir ama buradaki Japon Gülleri günün birinde baﬂar›ya
ulaﬂacaklar, diye ummak istiyorum ve son olarak ﬂöyle bitirmek
istiyorum: Ünlü gazeteci Walter Lippmann’›n bir sözü vard›r:
38

“Gazetecilik ekmek paras› için yap›lmaz” der. Do¤ru, gazeteci, “eh ne
yapal›m ekmek paras› için hangi medya kuruluﬂu olursa olsun çal›ﬂ›r›z”
deme lüksüne sahip de¤ildir. Çünkü gazeteciler küreselleﬂmenin
ﬂatafatl› sarmalanm›ﬂ o emperyalist imgelerinin acentesi, taﬂ›y›c›s›
olmamak zorundad›rlar. San›yorum ilerde bu bilinçte olan gazeteci
arkadaﬂlar›m›z bu fakülte s›ralar›ndan geleceklerdir, yetiﬂeceklerdir.
Bizlerden de daha iyi bir noktaya bas›n› götüreceklerdir, umuyoruz.
Panelimizin konuﬂma bölümü burada sona eriyor. Arzu edenler olursa
k›saca sorular› da alay›m, çünkü saat 17:00’ye do¤ru da salonu
b›rakmak zorunday›z. Say›n konuklardan soru sormak isteyen varsa,
k›saca isimlerini de verirlerse çok makbule geçer ve tabii soruyu kime
yöneltmek istediklerini de söylesinler. Siz buyurun.
SADEGÜL AKBABA ALTUN- Panelistlere teﬂekkür ediyorum.
Gazetecilere, özellikle köﬂe yazarlar›na bakt›¤›m›z zaman belli politik
görüﬂleri olanlar bir bak›yoruz çok de¤iﬂmiﬂ, yani 180 derece fark
ettirecek kadar de¤iﬂiyorlar. Bu gerçekten do¤al bir süreç mi? Zaman
de¤iﬂti, ça¤ de¤iﬂti, art›k ben de de¤iﬂeyim mi, yoksa belli hükümetlere
yak›n olmak, bu anlamda bir de¤iﬂim mi? Bask› ya da ödül anlam›nda
böyle bir de¤iﬂim oluyor mu? Daha do¤rusu hani komplo
teorisyenlerinin dedi¤i gibi diyeyim, bu de¤iﬂimlerde de¤iﬂen
gazeteciler gerçekten büyük ödüller ya da büyük gelirler elde ediyor
mu? Bu soru tüm panelistlere.
Di¤er sorum, Say›n Mustafa Balbay’a olacak. Kanaltürk’ün sat›ﬂ›
konusunda ne düﬂünüyorsunuz. Gerçekten bu bir zaruret miydi, yoksa
paran›n gücü müydü? Teﬂekkürler.
OTURUM BAﬁKANI- Teﬂekkür ederiz. Evet, han›mefendi bütün
panelistlere sordu.
BEK‹R COﬁKUN- O dedi¤iniz de¤iﬂenlere, o dedi¤inize dönek denir.
Ama ben iyi ki uzaktan gelmiﬂim, faydalar›n› görüyorum ﬂimdi. Orada
insanlar, herﬂeyi gayet iyi izliyorlar ama ne olup bitti¤ini biz vatandaﬂ
olarak söyleyece¤iz, yapaca¤›z, tabii ki toplumumuzu eleﬂtirece¤iz.
Zaten o eleﬂtiri, toplumumuzun hatalar› varsa yüzüne karﬂ›
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söylemeliyiz. O halk dalkavuklu¤u dönemini kapatmak zorunday›z.
Televizyonlara ç›kard› arkadaﬂlar›m›z, dört tane gazeteci, seçim
yorumu yaparken, “Halk›m›z büyük teveccühünü gösterdi, iradesini
belirtti, halk›m›z ﬂöyle”, yani söyleyecek bir ﬂey yok. Ama bunu
söylemek zorunday›z. Halk eleﬂtirilmez diye bir ﬂey yoktur. Halk›
eleﬂtirmedi¤imiz zaman bu olur iﬂte. ‹ﬂte televizyonda iki gündür
görüyorsunuz. Han›mefendi viski barda¤›n› kald›r›yor. Türbanla ne
ilgisi var, nas›l olur, nas›l uyuﬂur o. Neyse onlara dönek derler. Ama
ben Anadolu’da gördüm, insanlar orada oturmuﬂlar, Kanal B’yi aç›p
seyrediyorlar, dinliyorlar ve aç›k televizyonlardan birisi. Neden? Çünkü
orada dönekler olabilir ama namuslu, düzgün insanlar da vard›r.
‹nsanlar onlar› aray›p buluyorlar. Babam›n bir laf› vard›, derdi, “‹yi
yaz›y› tarlaya gömsem, bulup okurlar.” Evet, do¤ru. Böyledir bu.
Onun için siz, bu iﬂi aln›n›n ak›yla, yüre¤iyle yapan insanlara destek
vermek zorundas›n›z. Sabahlar› birer mesaj at›n. ‹yi bir yaz›
gördü¤ünüz zaman kutlay›n, tebrik edin. Bunlar çok önemli ﬂeyler.
Teﬂekkür ediyorum.
OTURUM BAﬁKANI- Teﬂekkür ediyorum.
Muharrem’cim, Mustafa Balbay’›n bir küçük ricas› var, çünkü ona da
sorulan bir soru vard›, onu cevapland›r›p tekrar müsaade almak istiyor,
kendisi 16:30’da bir baﬂka yerde olmak zorunda. Mustafa Balbay
bugün yo¤un bir trafik yaﬂ›yor. Evet, siz soruya cevap verin.
MUSTAFA BALBAY- Çok özür diliyorum. Ben bu toplant›lar›
seviyorum. ‹nsanlarla yüz yüze olmay› seviyorum. Bu sorular› da
seviyorum. Çünkü bir, sevdi¤im için, iki, görev sayd›¤›m için, üç,
ö¤rendi¤im için kat›l›yorum. K›rmak da istemiyorum. Bu yüzden de ﬂu
günlerde kendimi ar›yorum, meﬂgul çal›yor. Böyle bir söz de vermiﬂ
oldum, 16:30’da bir yere daha gidece¤im, onun için çok özür
diliyorum.
Bir arkadaﬂ›m›z sürekli görüﬂ de¤iﬂtiren gazeteciler dedi. Art›k onlara
gazeteci bile demek çok zor, bence. Benim ayd›n tarifim sevgili
arkadaﬂ›m ﬂu: Ülkesinin gelece¤ine harç taﬂ›yan kiﬂiye ayd›n denir.
Bugünün harac›n› yiyen kiﬂiye ayd›n denmez. Onun için ben gazeteci
s›n›f›na bile çok da katmak istemiyorum onlar›. Herhalde onlara baﬂka
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isim takmak gerekir; Bekir a¤abey “dönek” dedi ya da “baﬂkalaﬂ›m”
da denebilir buna. Tabii Avrupa’da da çok kabul görüyor bu
arkadaﬂlar›m›z. O yüzden bilmiyorum Jöntürklerinden sonra onlara
bugün için mesela “döntürkler” desek. Böyle bir deyim olabilir. AB
kat›nda kabul görüyorlar çünkü. Bu ayn› zamanda, inan›n çok samimi
söylüyorum, bir politika. Ayd›n› ülkesinden kopard›¤›n an hem ayd›n
zaten gerçek iﬂlevini, yani ülkesi için iﬂlevini sürdüremiyor, küresel
gücün parças› oluyor, hem ülke yeﬂeremiyor. O bak›mdan bundan,
tabii bu yap›dan da Türkiye’de çok var. Ama bu ülkenin yap›s›na harç
taﬂ›yan, gelece¤ine harç taﬂ›yan ayd›nlar da var. Ben, yönünüz onlara
dönük olsun, diyorum.
Kanaltürk’le ilgili sorunuz, zaten söylediniz, Kanaltürk’ün sat›ﬂ›
dediniz. Kanaltürk sat›lm›ﬂt›r.
Ben baﬂta ev sahibinden, Haberal’dan, bütün hepinizden çok özür
dileyerek, çok teﬂekkür ediyorum. Bir dizi eskimeyen dostlar› da
görmüﬂ olduk diyelim. Çok sayg›lar. Ben izin istiyorum.
OTURUM BAﬁKANI- Çok teﬂekkürler. Sevgili Sar›kaya, siz de cevap
verecektiniz.
MUHARREM SARIKAYA- Balbay ve Bekir a¤abeyin sözlerinin
üzerine herhalde ne koyabilirim diye Balbay konuﬂurken ﬂöyle bir
düﬂünmeye baﬂlad›m ama ﬂunu bir kere görmemiz gerekiyor: Tamam,
çok eleﬂtiriyoruz, çok bir ﬂeyler yap›yoruz, belki yad›rgad›¤›m›z ﬂeyler
de oluyor, kabul ediyorum da, medya da toplumun aynas›d›r. Bunu bu
ﬂekilde de kabul etmeniz gerekiyor. Siz kendinizi e¤er orada
görmüyorsan›z niye okuyorsunuz veya niye seyrediyorsunuz. Bunu da
biraz anlamakta zorlan›yorum ben. Acaba dönüp toplumun da
medyay› sorgularken o aynaya bak›p kendini de sorgulamas›
gerekmiyor mu? Bugün “Var m›s›n, Yok musun?” en fazla izlenilen
program. Bunu kim izliyor?
Bir aralar ‹brahim Tatl›ses’in program› en fazla eleﬂtirilen televizyon
program›yd›. Bak›yorum her gün reytingde birinci s›rada ama herkes
de onu eleﬂtiriyor veya dönüp bak›yorum bu “Var m›s›n, Yok musun?”
Program›n›, herkes eleﬂtiriyor. “Yahu bu bir ﬂey ö¤retmiyor, içi boﬂ,
bilgi da¤arc›¤› bile yok” diyor. Biraz önce Mustafa Balbay arkadaﬂ da
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söyledi. Do¤ru söylüyor. ‹yi de bu kadar çok kim izliyor. ‹zlemezseniz
o program olmayacak. Toplumun da dönüp bir medyay› sorgularken
veya yorumlarken asl›nda o medyan›n ayna oldu¤unun fark›na var›p
kendini de bir yorumlamas›, sorgulamas› gerekiyor.
Teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Sevgili Küçükkaya siz de cevap verirseniz.
‹SMA‹L KÜÇÜKKAYA- Asl›nda tabii bu soruya iliﬂkin, özellikle Bekir
Coﬂkun’un yan›t›n›n üstüne bir yorum getirmek istemem ama bugünkü
panele iliﬂkin ﬂöyle bir sonuç kals›n isterim, çünkü ben onu yapmaya
çal›ﬂt›m. ‹zleyenler, ilgililer, bu dönemin kendine özgü koﬂullar›n›n ne
oldu¤unu ve di¤er dönemlere iliﬂkin ay›rt edici farklar›n› bilsinler
istedim. Bence bu dönemde medya-iktidar iliﬂkisi bak›m›ndan çok
önemli ve tarihi nitelikte gördü¤üm ve ilerde de mutlaka derinlemesine
incelenece¤ini düﬂündü¤üm çok önemli bir geliﬂme var; onun,
kay›tlara geçmesi aç›s›ndan da önemli görürüm. Liberal kesimin,
asl›nda siyasetin ve toplumsal dönüﬂümün teorisyenli¤ini yapmas›n›
bekledi¤imiz, böylesine bir misyona sahip olmas›n› istedi¤imiz kesimin
ilk defa bu dönemde iktidar partisiyle çok yak›n, çok özdeﬂ olduklar›n›
ve medya organlar›nda çok üst düzey görevlerde yer ald›klar›n›
gözlemledim. Bunun tabii ﬂöylesine bir s›k›nt›s› oldu: Asl›nda iktidar
partisine kötülük ettiler. Liberal kesim asl›nda tarihsel köken itibar›yla
muhalif bir duruﬂ sergilemesi, her türlü otoriteye karﬂ› eleﬂtirel
yaklaﬂmas› ve onlar› da do¤ruya do¤ru iten birtak›m politikalar
üretmesi, teoriler geliﬂtirmesi gerekir. Ama bu kesim, bu misyonunu
b›rak›p iktidar partisinin hemen her koﬂulda yan›nda yer al›nca çok ilgi
çekici ama çok da tehlikeli bir boyut ortaya ç›kt›.
Öbür meseleye gelince asl›nda çok uzun ama ben Bekir Coﬂkun’dan
tamamen farkl› düﬂünüyorum, ancak onu bu kadar k›sa süre
içersinde burada anlatmaya kalksam, baﬂarabilece¤imden çok emin
de¤ilim. Ben, iktidar partisine yüzde 47 oy verdi diye bir halk›n
küçümsenmesinin, onun benzeri, tamam› do¤ru olan tespitlerle ilgili
de olsa eleﬂtirilmesinin çok büyük bir yanl›ﬂ oldu¤unu ve temelde
bizim Ankara’da politika üretmeyen, halktan tamamen kopuk birtak›m
yaklaﬂ›mlar sergiledi¤imizi düﬂünüyorum. Özellikle ben bu 22
Temmuz seçimleri öncesinde, zannediyorum Türkiye’de en fazla
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gezen gazeteciydim; iktidar›yla, muhalefetiyle, hemen her gün baﬂka
ildeydim. Bu gözlemim daha önceye aitti ama bu defa, iktidar
partisinin ikinci dönem bütün bu tart›ﬂmalara ra¤men yüzde 47 oy
almas›n›n arkas›nda, Bekir Coﬂkun’un tamam› do¤ru olan bu
söylemlerinin çok ötesinde baﬂka sosyolojik etmenler var. Ama bütün
bunlar› bir tarafa b›rakarak temelde ﬂöyle bir tespiti söylememiz
gerekir. Ankara’da hiç kimse Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin yöneticileri
kadar çok çal›ﬂm›yor, çok fazla proje üretmiyor, çok fazla vatandaﬂa
gitmiyor. Bu temel tespiti yapmad›ktan sonra hiç kimse Adalet ve
Kalk›nma Partisi’nin halk nezdinde zay›flayaca¤› gibi bir sonuca ve bir
umuda kap›lmas›n. Ben bu sonucun, bu tespitin do¤ru oldu¤undan
çok eminim.
Teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Di¤er soruyu almadan ben de buradan
arkadaﬂlar›ma küçük bir eklemede bulunmak istiyorum. Gerek sevgili
Muharrem’in, gerek Bekir’in belirtti¤i bir husus var. Özellikle medyada
televizyon yay›nlar› bak›m›ndan bir endiﬂe taﬂ›nd›¤› izlenimi ediniyor
insan. Do¤ru, halkta da böyle bir endiﬂe var. Reytingi yüksek
programlar hep böyle hafif, magazinel, içi boﬂ birtak›m yar›ﬂma
program›, kumar oynat›yor, onu yar›ﬂma biçiminde sunuyor. Do¤ru,
bunlar›n reytingi yüksek, yaln›z ben hep uzun y›llar gazetelerde
çal›ﬂt›m, sonra da televizyonlarda çal›ﬂt›m. Show TV’deyken de bu
konuda Reha Muhtar’la s›k s›k kavga ederdik, daha do¤rusu tart›ﬂ›rd›k;
reyting bir ölçüt de¤il. ﬁu bak›mdan, yani umutsuzlu¤a kap›lmay›n diye
söylüyorum, reyting gerçekten bir ölçüt de¤ildir. Tiraj bir ölçüttür, bir
k›stast›r, çünkü tirajda siz gazeteyi gidersiniz bayiden paras›n› verirsiniz
ve belli bir gazetenin ad›n› vererek, isteyerek al›rs›n›z ya da
kap›c›n›za sabahleyin söylersiniz “bana ﬂu gazeteyi getir” diye.
Fakat televizyon öyle de¤il; elinizdeki uzaktan kumanda aletiyle
bütün kanallar› zapl›yorsunuz ve reyting bana göre bir bak›lma
ölçüsüdür; bak›yorsunuz. Bu, sizin be¤endi¤inizi, takdir etti¤inizi ve
benimsedi¤inizi göstermiyor, çünkü buradaki insanlar›n büyük bir
k›sm›, diyelim K›z›lay’da yürürken bir adam o s›rada f›rlay›p dama
ç›ksa ya da, çok affedersiniz pantolonunu indirse, dönüp bakmaz
m›s›n›z, bakars›n›z ama be¤endi¤iniz anlam›na gelmez. ﬁu anda
televizyonlarda yüksek reyting yapan programlar›n bir bölümüne de
bak›l›yor ama ben, benimsendi¤i ve büyük bölümü taraf›ndan
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be¤enildi¤i kan›s›nda de¤ilim. Bunun bilincine de san›yorum reklam
firmalar›, reklam veren firmalar ve reklamlara arac› olan firmalar k›sa
bir süre içinde varacaklar, diye de umuyorum.
Evet, buyurun.
GÖKÇE ATLIHAN (Uluslararas› Ticaret, 2. S›n›f ö¤renci)- Benim
Say›n Bekir Coﬂkun’a bir sorum olacakt›.
Bu Sabah ve ATV’nin sat›m›yla ilgili, Ahmet Çal›k’›n babas› bir süre
önce Malatya’daki fabrikas› için “‹ﬂçilerime ücretlerini ödeyemiyorum
ve elektrik faturalar›n› ödeyemiyorum” gibi devletten yard›m istemiﬂ.
Bankac›lar çok daha iyi bilir ki, kiﬂilere bu kadar büyük krediler
verilirken aileleri araﬂt›r›l›yor. Ahmet Çal›k, birinci dereceden akrabas›
babas›. Araﬂt›r›lmam›ﬂ m›? Bunu merak ediyorum. Nas›l veriliyor bu
kadar büyük mebla¤lar? Ortamda damat havas› m› esiyor?
Teﬂekkürler.
BEK‹R COﬁKUN- Yok, damat havas› falan de¤il. Çok güzel bir
soruydu, bay›ld›m bu soruya. Evet, bir tanem, seni alk›ﬂl›yoruz. Bu
soruyu soran› alk›ﬂl›yoruz ve dedi¤im iﬂte bu. O yüreklice ç›k›p,
büyüklerin, herkesin gözünün içine baka baka, karﬂ›s›ndaki gazeteciye
bu soruyu soran gence bizim ihtiyac›m›z var. Bu çocu¤un sorusu çok
önemli. Ben seni gözlerinden de öpüyorum, yüre¤inden de öpüyorum
ve bütün siyasetçilere ders olsun. Evet, alk›ﬂlaman›z gerekiyor.
Çocuklar korkmay›n, korkarsan›z baﬂaramazs›n›z. Hepimiz korkar›z
asl›nda. Ben hep söylerim, bana diyorlar ki çok tehdit alan bir
gazeteciyim, “korkmuyor musunuz?” Ödüm patl›yor, korkuyorum tabii
ki. Evet, sabahlar› arabam›n kontak anahtar›n› çevirirken kar›ma “biraz
uzak dur” diyorum. Her sabah bunu yap›yorum. Pako hayattayken,
tam arabaya giderken, o da severdi beni yolcu etmeyi. Pako’yu
uzaklaﬂt›r›rd›m. Fakat korkmak baﬂka, korkak olmak baﬂkad›r;
korkuya yenik düﬂtü¤ünüz zaman korkak olursunuz. Korkakl›k bize
yak›ﬂmaz. Bizim ulusumuza yak›ﬂmaz. Bu co¤rafyada bu devleti
kurmuﬂ ve bu co¤rafyada varl›¤›n› sürdüren bir ülkenin hiçbir
vatandaﬂ›na yak›ﬂmaz. Bu soruyu biz sormal›y›z. S›rf onlara da de¤il,
eski milletvekillerine, eski bakanlara, eski siyasetçilere, neden
Türkiye’yi getirip bunlara teslim ettiklerini sormal›y›z. Yakalar›na
yap›ﬂmal›y›z bunlar›n. Ne hakk›n›z vard›? ﬁimdi biz bu çocuklara
borcumuzu nas›l ödeyece¤iz? Hadi biz kaybettik, ben korkar›m ama
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binerim, inerim, önemli de¤il. Can›m Vatan›ma feda olsun. Milyon tane
can›m olsa hepsini vermeye haz›r›m ama bu çocuklara karﬂ› bizim
borcumuz var.
Bak›n, ﬂimdi Türkiye’nin görüntüsünden ben utanmaya baﬂlad›m.
Gazetelere bakt›¤›m›z zaman Çankaya protokolü gibi, devlet protokolü
gibi önemli o foto¤raflar var ya, bize hep gurur verirdi. Biz yoksul bir
ülkeyiz, çok zengin de¤iliz. Fakirimiz var bizim, ac›m›z var, fakat ne
olursa olsun ça¤daﬂ bir görüntümüz var. Çocuklar›m›z olimpiyatlara
giderken, yurtd›ﬂ›ndaki maçlara giderken tak›mlar›m›z› gördü¤ümüz
zaman gurur duyard›m. P›r›l p›r›l giyinmiﬂler, gencecik çocuklar›m›z
gidiyorlar. ﬁimdi öyle görüntü ve foto¤raflarla karﬂ›laﬂ›yoruz ki, art›k
ben bakmaktan utan›yorum. Onun için bu sorunun bize faydas› var. Bu
soruya çok ihtiyac›m›z var.
Teﬂekkür ediyorum.
YALÇIN ACAR- Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Merak etti¤im bir ﬂey
var. Bu reyting ölçme cihazlar› ne menem bir ﬂeydir ki, hiç benim
çevremde görmedim. Acaba ﬂu salonda bulunanlardan birinin evinde
var m›? Bu konuda ayd›nlat›rsan›z memnun olurum. San›yorum ki bu
reytingde de bir yönlendirme var, sapt›rma var. Sayg›lar sunuyorum.
OTURUM BAﬁKANI- Efendim, izin verirseniz onu ben k›saca
cevapland›ray›m. Reyting ölçme cihazlar› var. Ben gördüm ama bunu
evinde bulunduran kiﬂi bunu aç›klayamaz, aç›klamamak durumunda.
Özel sözleﬂmesi var. Demin Mustafa Balbay arkadaﬂ›m›n anlatt›¤› gibi,
hani o iliﬂtirilmiﬂ gazeteciler gibi onun da özel bir sözleﬂmesi var. AGB
ﬂirketi taraf›ndan yerleﬂtirildi. Bir zamanlar rakam› 1830 veya 1860
civar›ndayd›. ﬁimdi 2000’i geçmiﬂ, 2700 civar›nda. AGB ﬂirketinin
yapt›¤› aç›klamaya göre bu son derece “random sample” metoduyla
dizayn edilmiﬂ ya da da¤›t›lm›ﬂ. Yaﬂ durumuna göre, tahsil durumuna
göre, cinsiyete göre, baﬂka türlü birtak›m özelliklere göre dengeli bir
da¤›t›m oldu¤u söyleniyor. Mesela benim bildi¤im Ordu’nun Mesudiye
ilçesinde var. Ayd›n’›n küçük bir ilçesinde var. Ama iki tane var, bir
tane var. Zaten o s›ralarda ‹stanbul’da da 560 taneydi topu topu. 15
milyonluk ‹stanbul’da 560 taneydi. Fakat onlar, çok dengeli, birtak›m
kategorileri çok iyi dengeleyerek da¤›tt›klar›n› söylüyorlar. Günah›
onlar›n boynuna.
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MEHMET YURTTEN (Baﬂkent Üniversitesi Halkla ‹liﬂkiler 3.
S›n›f Ö¤rencisi)- Öncelikle okulumuza hoﬂ geldiniz demek istiyorum.
Bekir Coﬂkun’a bir soru sormak istiyorum: Son dönemde TRT’de
yaﬂanan geliﬂmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Belirli bir yönlendirmeler var. Onunla ilgili bilgi isteyecektim.
BEK‹R COﬁKUN- Dün olan olay bu. Kanaltürk’te olan olay, TRT’de
olan olay, yani medyada olan olay. Tabii ki sermaye kullanmak ister.
En iyi silah ne, ‹smail çok güzel bir ﬂey söyledi, evet tabii ki o bir
silaht›r, onu kullanmak ister. Bu do¤al bir ﬂey. Herkes kullanmak ister.
Rakipleriniz kullanmak ister, siyasi partiler kullanmak ister. Burada iﬂ
gazeteciye düﬂer. Bat›’da yaz› iﬂlerinin egemenli¤i diye bir kavram
vard›r, yani patron gelir ama gazetenin yaz› iﬂleri müdürünün
kap›s›ndan içeriye çok giremez. Ben tabii televizyonlardaki kuruluﬂu
bilmiyorum, tabii orada da bir yöneten ekip var, zannediyorum onlar›n
toplant›lar› vard›r. Patron gelir ama orada yürekli gazeteciler vard›r,
yay›nc›lar vard›r, oraya etki edemezler. Sorun buradan kaynaklan›yor
zaten. Tabii toplum da yok. O gazeteciler, ﬂimdi diyelim ki bir gazeteci
ç›kt›, yi¤itçe orada tavr›n› koydu. Toplumun destekledi¤ini de çok
görmüﬂ de¤iliz ﬂimdiye kadar. Tamam, Emin kovuldu, Hürriyet’in tiraj›
düﬂtü, ne oldu sonra, tiraj yükseldi gene. Veyahut da Sabah grubu,
demin eleﬂtirdi¤iniz gruba sat›ld›. Okuyucu Sabah Gazetesi’ni terk
etmedi. Tam tersi, de¤il mi Muharrem, benim bildi¤im destek verdi.
Yugoslavya’da bir olay var. Orada da televizyondakiler direnmeye
karar verdiler o gece ve sabaha kadar direniﬂlerini sürdürdüler.
Sabahleyin perdeyi açt›klar›nda o meydanda 5 milyon insan vard›,
onlar› desteklemek için gelmiﬂlerdi. Biz burada zannetmiyoruz,
toplumun deste¤ini alamay›z. Tabii ki bu benim için çok ﬂey de¤il.
Genç arkadaﬂlar›m›z için daha zor. Muharrem gibi, ‹smail gibi,
mesle¤ine gerçekten yüre¤ini vermiﬂ, gerçekten bütün kimli¤i,
kiﬂili¤iyle bizim art›k genç kuﬂa¤›n yüz ak› bunlar, ikisi için de
söylüyorum. Onlar bizim için gururdur. Onlara bakarak ben
imreniyorum. Çocuklar›n tabii bugün iﬂleri yolunda gidiyor olabilir
ama yar›n baz› konularda yard›ma ihtiyaçlar› olduklar›nda yaln›z
kalmalar›ndan korkuyorum.
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Bu TRT’deki olan da böyle bir ﬂey. Biz destek olmuyoruz. TRT kendi
politikas›yla kendi kendini bitirdi. Ben Anadolu’dan geldi¤im için
gördüm orada, reytingi s›f›r. ‹zleyen yok, bakan yok. TRT’de bu kadar
rezillik yap›ld›, o kadar orada 8000 insan›n çal›ﬂt›¤› söyleniyor. Onlar›
ben hep duyard›m, “biz Atatürk’ün çocuklar›y›z” falan derlerdi. Bir teki
tepki göstermedi. Nerede Atatürk’ün çocuklar›? O ‹stanbul’da ba¤l›
olduklar› sendikan›n ufak bir toplant›s› vard›. Bakt›m 30-40 kiﬂi var
orada. Y›llarca gidip oradan maaﬂ alan insanlar ne yaz›k ki ortadan
kayboldular. Burada böyle bir hastal›k... Zaten biz de¤erlerimizi
yitirdi¤imiz zaman, de¤erlerimiz çürüdü¤ü zaman, kimli¤imizi
kaybetti¤imiz zaman, ahlaki de¤erlerimizi aray›p da bulamad›¤›m›z
zaman, körleﬂti¤imiz zaman iﬂte TRT’yi de konuﬂuruz, Kanaltürk’ü de
konuﬂuruz, Hürriyet’i, Sabah’›, bütün her taraf› konuﬂuruz ama iﬂin
içinden ç›kamay›z, çünkü ilk baﬂtan söyledi¤im laf bence iyiydi:
Ahlaks›zl›k, batakl›k ortam›ndan iyi bir ﬂey bekleyemezsiniz.
Teﬂekkür ederim.
‹SMA‹L KÜÇÜKKAYA- Emin Çölaﬂan olay›n› konuﬂtuk. Hürriyet
gerçekten de 75-80,000 tiraj kaybetmiﬂti. Bu ne oldu? Sonra geri geldi,
deniliyor ya, biraz önce Bekir Coﬂkun da söyledi. Çok dikkatli bir
gazete okuru iseniz, yani gazete analizi yaparsan›z kendi kendinize,
Türkiye’nin nereye gitti¤ini Hürriyet’ten anlars›n›z. Emin Çölaﬂan’›n
Hürriyet’ten ayr›lmas›n›n o 80,000 tiraj›n ötesinde Hürriyet markas›na
büyük bir darbe vurdu¤unu ve yaklaﬂ›k 2-2,5 milyar dolar olarak
telaffuz ediliyor Hürriyet’in de¤erinin, bunun da h›zla aﬂ›nma tehlikesi
riskini gördü¤ünü, Hürriyet patronaj›n›n ve bütün bunlar› bertaraf
edebilmek için, gazetenin politikalar›n› de¤iﬂtirdikleri kanaatindeyim.
Emin Çölaﬂan’›n gazeteden ayr›ld›¤› gün ile o günden bugüne kadar
geçen süre aras›nda Hürriyet Gazetesi’nin yay›n çizgisindeki çok bariz
ama kesinlikle çok bariz de¤iﬂimi ben kesinlikle Emin Çölaﬂan’›n
ayr›lmas› ve bunun Hürriyet nezdinde itibar kayb›, bu itibar kayb› o
kadar önemli ki, bunun parasal boyutlar› çok yüksek.
Mesela belki ﬂöyle bir bilgi de size verebilirim: Emin Çölaﬂan’›n
Hürriyet’ten ayr›ld›¤› günlerde reklam verenlerden, bilebildi¤im
kadar›yla, benim gazetemin yönetimine Bekir Coﬂkun’un Akﬂam’a
transfer edilmesi konusunda müthiﬂ talepler geldi¤ini ben sizlerle
paylaﬂay›m. Bu bize ﬂunu gösterir: Türkiye’de asl›nda hem okur
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baz›nda, hem izleyen baz›nda, hani ATV örne¤ini de sizlerle paylaﬂt›m,
hem de reklam veren baz›nda asl›nda olup bitenlere karﬂ› müthiﬂ bir
ilgi ve o ilgiyi yönlendiricilik baz›nda etkileme çabas›n›n oldu¤unu ben
gözlemliyorum ki bu bende hem medya, hem de siyaset bak›m›ndan
ülkemin gelece¤ine dair bir umut do¤uruyor. Onu da paylaﬂmak
istedim.
Teﬂekkürler.
Z‹YNET MERAL (Baﬂkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü 1. S›n›f Ö¤rencisi)- Öncelikli olarak
hepinize buralarda oldu¤unuz için teker teker teﬂekkür etmek
istiyorum.
Benim sorun Say›n Bekir Coﬂkun’a olacak. Emin Çölaﬂan kitab›nda
“Kovulduk Ey Halk›m Unutma Bizi” baﬂl›¤›n› uygun görmüﬂtü. O kitab›
elbette siz de okumuﬂsunuzdur ki, o kitapta sizin hakk›n›zda ya da
sizinle ilgili de birçok al›nt› vard›. Ben “Emin Çölaﬂan’›n Hürriyet’ten
ayr›lmas›n›n”, t›rnak içinde, iktidarla Gazete’nin politikalar›n›n örtüﬂüp
de Emin Çölaﬂan’›n iktidara olan, yani gazete politikas›n›n iktidara olan
kayg›s›ndan dolay› m› oldu¤unu, bunu sizden duymak istiyorum, bu
yüzden soruyorum.
‹kinci sorum da, e¤er medya bu kadar büyükse, e¤er hepiniz bu kadar
büyük isimlersiniz ve çok önemli isimlersiniz, bu kadar büyük bir
medya varsa, benden birkaç yaﬂ büyük bir çocu¤un gemi almas›n›n ya
da Say›n Unak›tan’›n çocuklar›n›n ihalelerde ön s›ralarda olmas›n›n,
medya bunu nas›l bu kadar dillendiremiyor, e¤er bu kadar büyükseniz,
e¤er bu kadar güçlü bir ses varsa neden bu olmuyor?
BEK‹R COﬁKUN- Ben asl›nda gazeteci olmak istemiyordum. Pilot
olmay› çok istiyordum. Me¤er bende yükseklik korkusu varm›ﬂ. O
zaman Urfa’da yüksek bina yok, bilmiyoruz tabii. Korku var ama,
yükse¤e ç›k›nca anlaﬂ›l›yor çünkü. Allah’tan sonralar› kazanamam›ﬂ›m.
Soru geldi, ben baz› ﬂeyleri burada paylaﬂmak isterim tabii ki sizinle.
Biz o zaman yaz tatilindeydik. Emin telefon açt›. Emin benim can
dostumdur, çok iyi arkadaﬂ›md›r. Biz y›llarca burada hem Muharrem,
hem Mithat, hem ‹smail, bilirler onlar, birlikteyizdir. Emin dedi ki,
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“Galiba seni kovacaklar.” O s›rada Emin ‹zmir’de. “Çünkü seni
yedeklediler” dedi. O s›rada baﬂka bir yazar alm›ﬂlard›. Aç›k
söyleyeyim, can›m s›k›ld›. Ertesi gün Emin’i kovdular. O zaman biz
yazl›ktay›z, evimizin etraf›n› bir anda televizyon kameralar› sard›. Fakat
benim köpe¤im var, hasta, o da ölmek üzere, çok hasta. D›ﬂar›
ç›kartmak istiyorum, ç›kartam›yorum. ‹çerde camlar› açam›yoruz,
çünkü evin içine bile zum yap›yorlar. O kadar s›k›nt›l›, zor günler
yaﬂ›yoruz. Derken, Emin’in okuyucular› gelmeye baﬂlad›lar
minibüslerle, otobüslerle, “istifa et, istifa et” diye. Sonra benimkiler
geldiler, onlar da “istifa etme kal” diye. Kap›n›n önü, sabahleyin
kalk›yoruz miting meydan› gibi. Komﬂular rahats›z oluyorlar, herkes
tatile gelmiﬂ, olacak iﬂ de¤il. O s›rada tehditler çok baﬂlad›. Baﬂbakan
hemen onun peﬂinden benimle ilgili “çekip gitsin baﬂka ülkeye” gibi
laflar edince bu sefer can güvenli¤imiz de kalmad›. Ankara’ya dönüp
gelemiyoruz. Mahallenin gençleri nöbet çizelgesi yap›p sabaha kadar
evimizi beklediler. Polis yok orada, jandarma yok, bir ﬂey yok.
Böyle zor günlerde iﬂ nereye geliyor, dayan›yor. Bir gazeteci kovuldu,
fakat dedi¤iniz gibi, ben o zaman Hürriyet yönetimine söylemiﬂtim,
tamam kovars›n›z gazeteciyi ama bir ﬂeyi kaybetmeyi göze al›rs›n›z. O
da Hürriyet’in kimyas› itibar›yla sayg›nl›¤›. Tabii ki ﬂu anda Hürriyet
belki toparlayabilir, belki eski tiraj›n› yakalayabilir ama ‹smail’in dedi¤i
gibi o bir yarad›r ki geçmiyor iﬂte. Onun için gazetecilik, yay›nc›l›k son
derece zor. Tabii ki o zaman konu benimle ilgili, “Sen de ayr›l” diye.
Biz o geceydi, Emin Çölaﬂan’la birlikte Hüsamettin Cindoruk Bey’in
evindeydik. Onun da biliyorsunuz orada evi vard›r. Cindoruk Emin’in
halas›n›n o¤ludur. O gece orada konuﬂtuk. Cindoruk bana dedi ki,
“Kesinlikle ayr›lmaman laz›m. ﬁundan dolay›, çünkü Emin olsa ayr›l›r
m›yd›? Ayr›lmazd›. ‹kincisi, kazan›lm›ﬂ bir yerde yaz› yazmak varken
oray› b›rak›p baﬂka birisi gelip orada oturup yaz› yazs›n, bu ak›ll› bir
davran›ﬂ de¤il” dedi. Benim çok sözüne güvendi¤im insanlar da vard›.
Mesela Cumhurbaﬂkan› Sezer, o zaman Cumhurbaﬂkan›yd›, o telefon
açt›, “Kalacaks›n, ayr›lmaman gerekiyor” dedi. Sonra okuyucular›m›n
havas›na bakt›m, en sonunda “Kürek Mahkûmlar›” diye o yaz›y›
yazd›m. Kendimi, kürekleri b›rakmal› m›y›m? Arkadaﬂ›m› denize att›lar.
Yoksa ben tek baﬂ›ma m› kürek çekmeliyim. O okuyuculardan o
zaman bana gelen ﬂey, büyük oranda “kal” ﬂeklindeydi. Kald›m. Ben
kürek çekmeye devam ediyorum. Elimden geldi¤i kadar, size samimi
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olarak söylüyorum, benim o günden bu yana bir harfime dahi
müdahale edilmiﬂ de¤il Hürriyet’te. Edildi¤i gün b›rak›r›m, size söz
veriyorum. Onu bilirsiniz.
Ama akl›ma gelen her ﬂeyi yazabiliyorum. Tabii ki benim farkl› bir
üslubum var. Ben ne olursa olsun, baﬂbakanlar, cumhurbaﬂkanlar› ve
bakanlar›n d›ﬂ›nda gücü olmayan insanlarla ilgili hep dikkatliyimdir.
Onlar›n ad›n› falan ortaya koymak istemem, onlarla ilgili bireysel
sataﬂmaya girmek istemem. Her neyse, farkl› bir üslubum var ama
yaz›ma müdahale edilmeden ben yaz›lar›m› yazmaya devam ediyorum.
O dedi¤iniz soru, iﬂte sorunun cevab› burada. Düzgün gazeteciler
kovuldu¤u zaman, o zaman dedi¤iniz gibi öbür taraftan iktidar
bildi¤ini yapar, kimse de sesini ç›kartamaz.
Teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Teﬂekkürler Say›n Coﬂkun. Evet, panelimizin
sonuna geldik. Son bir soru lütfen. Son soru olarak al›yoruz. Buyurun.
MERVE ﬁOHO⁄LU (Baﬂkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.
S›n›f Ö¤rencisi)- Siz mücadelenizi yaz›lar›n›zla sürdürüyorsunuz
fakat biz ne yapabiliriz bu konuda? Bizim yapabilece¤imiz ne var? Tüm
panelistlere soruyorum.
MUHARREM SARIKAYA- Ben iki ﬂeye de¤inece¤im, biraz önceki
soru sahibi arkadaﬂ›m›n sözlerinden yola ç›karaktan, bana ﬂunu
söyleyebilir misin? Bugüne kadar Baﬂbakan›n o¤lunun gemi ald›¤›n›
veya rüﬂvetleri, yolsuzluklar› ortaya ç›kartan bir savc› ad› verebilir
misin? Nereden haberdar oldunuz bunlardan, ne ﬂekilde haberdar
oldunuz? Medya sayesinde de¤il mi? ‹talya’da tabii ki baﬂkayd›. Pietro
ç›kt› orada o pat›r pat›r aç›klad› ama burada medya tek baﬂ›na
u¤raﬂarak, savaﬂ vererek aç›klad›. Onun ne kadar zor oldu¤unu dilerim
medyada çal›ﬂ›nca daha iyi anlars›n›z.
“Nas›l destek veririm” dedi arkadaﬂ›m. Okuyarak, sorgulayarak, hatta
bizi eleﬂtirerek.
BEK‹R COﬁKUN- Örgüt laf› büyükleri her zaman korkutmuﬂtur ve bu
yüzden babam beni, bugün hep babamdan gidiyorum, Ankara’ya
üniversiteye gönderirken, “Aman o¤lum, örgütlerden uzak duracaks›n”
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dedi. Halbûki babam en büyük örgütün mensubuydu, devlet
memuruydu. Örgütlenmek kötü bir ﬂey de¤ildir, ama öyle olmad›.
Örgütler gerek ülkeyi yönetenler taraf›ndan, gerekse ebeveynler
taraf›ndan, ailenin büyükleri taraf›ndan her zaman korku ve dehﬂetle
karﬂ›land› ve bu yüzden Türkiye’de ﬂimdi ayn› insanlar, sivil, asker,
akademisyen, siyasetçi, örgüt ar›yorlar, örgütler yok, çünkü kesildi
onlar. Biz her sabah Ulucanlar’a giderdik, sabahlar› idamlar vard›
orada, Mithat hat›rlar. Çocuklar› ast›lar ve Türkiye özgür kals›n diye.
Türkiye özgür olacak diye gencecik çocuklar› ast›lar. ﬁimdi örgütler
ortada yok. Farkl›laﬂt› durum art›k, sizin topluluklar›n›z var. Ben o
topluluklar› çok be¤eniyorum, çok keyif al›yorum onlarla tan›ﬂmaktan,
onlar›n yapt›¤› çal›ﬂmalardan ve çok etkili olmaya baﬂlad›. Kendi
medyan›z da var, internet medyan›n en büyü¤ü. Medya hata yaparsa
toplum kendi medyas›n› yaratabiliyor. Yaratt› nitekim. ‹nternetiniz var,
oradan haberleﬂebiliyorsunuz. O zaman o topluluklara çok önem
verin. O topluluklar bir türlü bizim arad›¤›m›z yolun çok önemli
araçlar›ndan birisi. Biz bir ﬂey aram›yoruz, arad›¤›m›z kötü bir ﬂey
de¤il. Bir tek arad›¤›m›z, kavgam›z ﬂu: Ça¤daﬂl›k, uygar ülke, Mustafa
Kemal’in hedef koydu¤u ve umutlar›m›z olan, koﬂup gitmek
istedi¤imiz, varmak istedi¤imiz yer. Onun için topluluklar çok önemli
bence, mutlaka topluluklara girmelisiniz. Korkmay›n, deminki gibi
sesinizi de duyurun. Biz de utana utana yan›n›zdan geçip gideriz ve bir
gün gelin, art›k bu Türkiye’yi siz yönetin.
OTURUM BAﬁKANI- Çok teﬂekkür ediyoruz. Gerçekten bu ne
yapmal› sorusu çok geniﬂ bir soru, büyük bir soru. Bunun ayr›ca
tart›ﬂ›lmas› gerekiyor herhalde. Bir baﬂka panel düzenlenir ve “ne
yapmal›?”n›n cevab› orada aran›r. Lenin’in de bir kitab›n›n ad› “Ne
Yapmal›?”yd›. Bilemiyorum o ne yapabildi ama biz, gençlerimiz ileride
belki Lenin’den daha iyisini, gençlerimiz, diye düﬂünüyorum ve bu
soruya belki son yan›t olarak, bilmiyorum Say›n Rektör cevap vermek
isterler mi?
Buyurun
MEHMET HABERAL- Panelistlerimize çok teﬂekkür ediyorum, size de
çok teﬂekkür ediyorum. Gerçekten aﬂa¤› yukar› neredeyse üç saat
olacak burada ama keyifle çok de¤erli panelist arkadaﬂlar›m›z›
izliyoruz ve birçok ﬂeyi de bu vesileyle ö¤reniyoruz.
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Gerçekten bas›n›m›z›n çok de¤erli üyeleri var. Ben onlara buradan
teﬂekkürü bir borç bilirim. Kendilerini adeta riske ederek ülkemize ve
ülkemizin gelece¤ine sahip ç›k›yorlar. Konuﬂmam›n baﬂ›nda bir ﬂey
söylemiﬂtim, demiﬂtim ki, dünyada ve ülkemizde inançlar›n› ve sözde
ilkelerini kazançlar› için araç olarak kullananlar›n say›s› giderek
artmaktad›r. Bana göre birçok ﬂey geliyor, buraya dayan›yor. Maalesef,
özellikle son zamanlarda ülkemizde bu, hani böyle bir tröst haline
geldi. Her kademesiyle tabii Türkiye’yi yönetenler için baﬂl› baﬂ›na çok
önemli bir f›rsat.
De¤erli konuklar, bir baﬂka ﬂey daha söyledim üniversitelerle ilgili. Ben
hep ﬂöyle düﬂünüyorum: E¤er siz toplumlar› de¤iﬂtirmek istiyorsan›z
elinizde üç tane ciddi silah›n›z var. Bunlardan birisi sa¤l›kt›r, di¤eri
e¤itim ve üçüncüsü de iletiﬂimdir.
Buraya gelmeden önce sabahleyin merhum Cumhurbaﬂkan›m›z Celal
Bayar’›n 125. do¤um y›l› nedeniyle düzenlenen toplant›dayd›m. Say›n
9. Cumhurbaﬂkan›m›z orada bir konuﬂma yapt›lar. Orada Atatürk ile
ilgili bir yaz› vard›; diyordu ki, “Atatürk’ün kurdu¤u en önemli
kuruluﬂlar›n baﬂ›nda gelen Türk Kültür Tarih ve Dil Kurumu.” E¤er
bunu dikkate al›rsak, toplum olarak ﬂöyle bir geriye do¤ru gidersek,
maalesef yeteri kadar tarihimize sahip ç›kmam›ﬂ›z, milli kültürümüze
sahip ç›kmam›ﬂ›z. Sadece bas›n de¤il, toplumumuzun hemen hemen
her ferdi. E¤er biz kültürümüze sahip ç›kmazsak, tarihimize sahip
ç›kmazsak, dilimize sahip ç›kmazsak ve ﬂunu özellikle belirtmek
istiyorum, Kuran-› Kerim’deki gerçek dinimize sahip ç›kmazsak iﬂte
bugünkü olaylar› yaﬂar›z.
Bugün ne oluyor? Bugün olan ﬂey, bakt›¤›n›z zaman bir taraftan sa¤l›k
çok de¤iﬂik bir ﬂekilde, hiç kimse al›nmas›n ﬂimdi söyleyece¤im için,
özellikle bu son dönemin yönetim kademeleri içerisinde üniversiteler
adeta bir kenara b›rak›ld› ve yo¤un bir ﬂekilde her köﬂe baﬂ›nda
hastaneler türemeye baﬂlad›. O kadar ki bugün o hastanelerin birço¤u
geçmiﬂte hep bana müracaat edip adeta “Aman ne olur Mehmet Bey,
ﬂu hastaneye sizin üniversitenizin ismini koyabilir miyiz?” diye. Bu
sadece Ankara’da de¤il, Türkiye’nin geneline bir bak›n de¤erli
konuklar. Hani bir slogan haline getirildi ya, “vatandaﬂ istedi¤i
hastaneye gidebilir” diye. Öyle de¤il mi? ﬁimdi vatandaﬂ istedi¤i her
52

hastaneye gidebiliyor. Bundan ben mutluluk duyuyorum. Ama arkas›n›
çok iyi de¤erlendirmek zorunday›z.
‹ki, ayn› ﬂekilde e¤itim. Daha önce burada söyledim, birkaç yerde
söyledim, bir kere daha tekrarlamakta yarar görüyorum. E¤er
ülkemizde siz yabanc› dilde e¤itime sonuna kadar kap›lar›n›z›
açarsan›z, ﬂimdi bak›yorum boy boy kolejler aç›l›yor, yaz›l›yor orada,
Çince’de e¤itim veren kolej, ‹ngilizce’de e¤itim veren kolej. Adeta siz
kendi dilinizi baﬂka dillerin daima arkas›nda görürseniz ve e¤itiminizi
yabanc› dilde yaparsan›z size elbet ki müstemleke muamelesi yaparlar
de¤erli konuklar. Elbet ki, sözde Avrupa medeniyetinden yararlanm›ﬂ
veyahut da o medeniyet içerisinde yerleﬂmiﬂ olan insanlar, hani
demokratlar ya, benim ülkeme adeta müstemleke muamelesi yapmaya
kalk›ﬂ›r, o cesareti kendilerinde görebilirler.
Dahas›, yine söyledim, kendi ülkemle ilgili konular›, kendi toplumumla tart›ﬂmadan siz bu müstemleke valilerine dan›ﬂmaya kalkarsan›z
elbet ki sonuç bu tip olaylarla ülkemizi karﬂ› karﬂ›ya getirir. Dolay›s›yla,
bir taraftan gayet tabii ülkemin her köﬂesinde üniversite açmak
durumunday›z ama o ﬂartlar›, o imkânlar› yaratarak üniversite açmak
zorunday›z ve Türkçe’mizi, hani daha baﬂtan kurulmuﬂ, baﬂtan bu
cumhuriyetin temelleri at›l›rken kurum kurulmuﬂ, Dil Kurumu. Atatürk
Onu boﬂuna kurmam›ﬂ herhalde. Dolay›s›yla siz e¤er kendi dilinize
sahip ç›kmadan ülkemizde e¤itim sistemini yabanc› dilde yaparsan›z
çok kolay baﬂkalar›n›n herhangi bir gayret sarf etmesine gerek
kalmadan rahatl›kla, nitekim bugün oldu¤u gibi, o Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu y›kanlar, bunu her zaman burada özellikle söylüyorum:
Toplumumuz ﬂunu çok iyi bilmeli, Osmanl›’n›n ‹mparatorlu¤u
y›k›lmad›, Osmanl›’n›n ‹mparatorlu¤u y›kt›r›ld›. Neden? Türkiye’yi
parsellemek için y›kt›r›ld› ve yine söylüyorum, Anzaklar›n
Çanakkale’de ne iﬂi vard›? Frans›zlar›n Güney Anadolu’da ne iﬂi vard›?
‹ngilizlerin ‹stanbul’da ne iﬂi vard›? Kald› ki, hani hep biz tenkit ediliriz
ya, acaba Haçl› seferlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaﬂlar› m›
baﬂlatm›ﬂt›? Bunlar medeni oluyor, bunlar demokrat oluyor, bunlar
özgür oluyor ama Birinci Dünya Savaﬂ›’nda savaﬂ esnas›nda birtak›m
insanlar öldü diye Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u
adeta bir nevi katil ilan ediliyor.
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Üçüncüsü, de¤erli konuklar, burada tart›ﬂt›¤›m›z medyad›r. ﬁöyle bir
geçmiﬂe bakal›m. Yine arkadaﬂlar›m›z çok net bir ﬂekilde söylediler,
toplumu en iyi yönlendirmenin yolu medyad›r. Onun için iﬂte bugün
gerçek anlam›yla inançlar› da hiçe say›larak, ilkeleri de hiçe say›larak,
televizyonlar› çok iyi izliyorsunuz, hani böyle adeta meydan okurcas›na televizyonlarda toplumumuzun birçok insan›n› yönlendirenler
sonunda hangi olayla karﬂ› karﬂ›ya kald›lar? Ne oldu ve nereye, ne
ﬂekilde kanalize oldu bu medya gruplar› ve dahas›, yine hiç kimse
al›nmas›n, birtak›m el de¤iﬂtirmeler oluyor ve burada devletimizin
kaynaklar› nas›l de¤erlendiriliyor? Tabii ben bir yerde hem bilim
adam›y›m, hem üniversitenin yöneticisiyim, hem de do¤al olarak,
ﬂartlar›n bana yükledi¤i görev nedeniyle gayet tabii birtak›m iﬂletmeleri
de kurmak zorunday›m. O nedenle bankalar›n hangi ﬂartlarda, ne
ﬂekilde krediler verdi¤ini çok iyi bilen kiﬂilerden birisiyim, çünkü
onlarla beraber ben bulunuyorum. Dolay›s›yla, ﬂimdi bak›yorum,
de¤erlendiriyorum ve bu olaylar› da toplumun gündemine getiren
medyaya gerçekten teﬂekkür ediyorum.
Muharrem bey çok iyi söylediler, bizim bildiklerimizi kim gündeme
getiriyor? Medya gündeme getiriyor. O cesareti e¤er bulabiliyorlarsa
ben onlar› kutluyorum. Onlara bu cesareti kim verecek, de¤erli
konuklar? Biz vermek zorunday›z. Biz gerçekleri söyleyenlere e¤er
sahip ç›karsak o zaman onlar çok daha rahat hareket edebilecekler.
Özetle, bu ülke, her zaman söylüyorum, yokluklardan kuruldu,
bize emanet edildi ve üstelik de ﬂimdi bu sorular› soran genç
ö¤rencilerimize soruyorum ve söylüyorum, o yokluklardan Türkiye
bugün bu noktaya nas›l geldi? Gaz lambas›ndan, hatta çok daha fazla
yokluktan bugün nas›l lazere geldi, elektri¤e geldi. Ben size diyorum
ki, çal›ﬂ›n›z, çok çal›ﬂ›n›z. Geçmiﬂte okudu¤um bir roman›n bir cümlesi
ﬂöyleydi diyordu ki; “Çal›ﬂ›n›z, çok çal›ﬂ›n›z, bir gün alt›n ararken
gümüﬂ, gümüﬂ ararken alt›n bulursunuz.” Bu kadar imkân içerisinde
ö¤rencilerimizin en önemli görevi, tabii medeniyetin her türlü
imkânlar›ndan yararlans›nlar ama onu kendilerine emanet edilen ülke
için de çok iyi de¤erlendirsinler. Bugün hiçbirisi ﬂunu bana
söyleyemez: Baﬂkent Üniversitesi’nde ﬂu eksik, internetimiz yok, onun
için kullanam›yoruz, laboratuarlar›m›z yok, onun için kullanam›yoruz,
ﬂu yok, bu yok, bunu söyleme hakk›na haiz de¤iller, çünkü her ﬂeyleri
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var. Onun için benim onlardan bekledi¤im ve asl›nda ülkemizin
bizlerden ve sizlerden bekledi¤i yokluklardan kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin önce üniter devlet oluﬂuna sahip ç›kmak ve onun
bütünlü¤ünü sa¤lamak. Hani Atatürk söylemiﬂ ya, mesele Türkiye
olunca, ülkenin bütünlü¤ü olunca gerisi hiç, onlar› nas›l olsa
hallederiz.
Ben de ayn› ﬂeyi söylüyorum ve inan›yorum ki bu panel herkese
birtak›m ﬂeyler daha ilave etmek, bilgilerine ilave etme imkân›n›
sa¤lam›ﬂ oldu. Ben çok de¤erli panelistlere teﬂekkür ediyorum. Sizlere
de teﬂekkür ediyorum. Baﬂkent Üniversitesi bu ﬂekilde bir baﬂka
görevini daha yapm›ﬂ oluyor.
Ben Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’ne de teﬂekkür ederim.
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