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ÖZET 

Bu çalışma, Türk basınında kurum-içi çatışmaların, basının kamusal 

görevleri açısından değerlendirilmesini ve somut örnekler çerçevesinde bir 

durum saptaması yapılmasını amaçlamaktadır. Bu genel amaç 

doğrultusunda çalışama beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

problemin tanıtılmasına, amacın ifade edilmesine, sayıltı ve sınırlılıkların 

sıralanınasına ve yöntemin betimlenmesine yönelik bilgiler verilmiştir. 

İkinci bölümde basının kamusal görevleri ele alınmış, üçüncü bölümde ise, 

basında kurum-içi çatışmalara etki eden temel etmenler incelenmiştir. 

Dördünücü bölümde, Türk basınında kurum-içi çatışmaların odaklaştığı 

sorunların sistematize edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda, 

Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Hürriyet gazetesi ile Sabah 

gazetesinde yer alan köşe yazıları, 1 Eylül- 31 Aralık 1995 tarihi itibarıyla 

taranmış ve Türk basınındaki kurum-içi çatışmaların odaklaştığı sorunlar 

sınıflandırılmıştır. Yine bu bölümde, köşe yazarlarından örnekler verilerek 

sözkonusu sorunlar ile yazarların üsluplarına yansıyan farklı görüş açıları 

arasında birebir ilişkiler oluş turulmaya çalışılmıştır. Beşinci ve son 

bölümde ise, yargı ve öneriler ifade edilmiştir. 



ABSTRACT 

This dissertation aims at evaluating the institutional polemics in 

Turkish press in respect to the public duties of press in general. In the 

context of this aim, this dissertation consist of five parts. In the first part, 

introductive data relating to the problem, aim, method assumptions and 

lirnitations of the study are presented. In the second part, the public duties 

of the press are introduced. In the third part, the main factors which effect 

the institutional polemics are described. The aim of the fourth part is to 

classify the problems on which the institutional polemics of Turkih press 

are focused. In this regard, the articles of Hürriyet and Sabah, which are the 

national newspapers with the highest circulations, are examined betwE>en 

September 1995 and December 1995. As a result, the direct relationships 

between these problems and a variety of viewpoints are established via 

considering journalistic writing styles. In the last part, the judgement is 

expressed and the recommendations are listed. 
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l-l-Problem 

BİRİNd BÖLÜM 

GİRİŞ 

Ülkelerin hızlı bir değişim ve teknolojik gelişim sürecine girdiği bu 

çağ, ortak kabul görmüş bir isim ile nitelendirilmektedir; İletişim Çağı. 

İletişim olgusu hergün değişen boyutları, teknik özellikleri, toplurnlar ve 

bireyler üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileriyle, bir güç olarak 

bireylerin, toplumların, grupların ve yönetimlerin karşısında durmaktadır. 

"Bir güç olarak nitelenebilen iletişim; bir yandan bireylere ve toplurnlara 

sunduğu yaşamsal kolaylık ve rahatlık açısından, diğer yandan, yine birey 

ve toplumları etkileme, yönlendirme, harekete geçirrne(hatta güdüleme), 

yönetimlerin istediği biçimlerde bir birey kişiliği oluşturma açısından, birey 

ve toplum için artık günlük yaşamda vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İşte bu 

olağanüstü özellikleri nedeniyle de, toplumların ve onları yönetenlerin 
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büyük bir istekle ele geçirmeye çalıştığı bir güçtür, iletişim gücü. Söz konusu 

edilen iletişim gücü, gerçekte bir araçlar bütünüdür. Bunlara topluca ve 

kısaca kitle iletişim araçlan denilmektedir"'. 

Kitle iletişim araçları içerikleri ve örgütleniş biçimleriyle çeşitlilik 

gösterir ve toplum üzerinde etkili olabilecek geniş bir alandaki faaliyetleri 

kapsarlar. Bu araçlar toplumdaki kendilerine özgü yerleriyle, belirli amaç ve 

misyonlarıyla, kendi güç ve kurumsal dinamikleriyle, toplumdaki diğer 

kurumlardan farklılık göstermektedirler.2 

Teknolojide kaydedilen gelişmelerle, kitle iletişim araçları toplum 

yaşantısı içinde daha büyük bir önem kazanmıştır. Bugün dünyanın 

neresinde olursa olsun; gelişen siyasi, kültürel ve güncel olaylardan anında 

haberdar olabilme, düşünebilme ve eyleme geçme yetisini kitle iletişim 

araçları bireylere sağlayabilmektedir. Başka bir deyişle, kitle iletişim araçları, 

kişilerin gündelik hayatta meydana gelen olayları yorumlayabilmelerine, 

inceleme yapabilmelerine ve eleştiride bulunabilmelerine olanak sağlar.3 

Yerine getirdikleri bu gibi kamusal işlevler sayesinde, çağdaş 

toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen kitle iletişim 

araçlarının sağlıklı bir biçimde işlemesi, günümüzün karmaşık nitelikli 

toplumsal sistemlerinin idamesi açısından hayati önem taşımaktadır. 

Nitekim, dev ölçeklere ulaşan modern işletmelerin, politika, sağlık ve 

'Ali Murat VURAL, "Yerel Gazetelerimizin Genel Görünümü". Yerel Basın Kurultayı. 
Adana: Cukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları No: 2, 1992, s. 191. 

2 Korkmaz ALEtviDAR, Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar. Ankara: Savaş Yayınları, 
1983, s. 57. 

3 Sezer AKARCALI, "Basının Sorumluluklan". Ankara: A.Ü. SBF BYYO Yıllığı, Cilt No: 
XLIV, 1989, s. 266. 
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eğitim gibi toplumsal kurumların işlevlerinin düzenleştirilebilmesi, artan 

nüfusla birlikte farklılaşan hayat tarzlarının uyumlaştırılabilmesi ve 

günlük yaşam akışının kolaylaştırılabilmesi, büyük ölçüde kitle iletişim 

araçlarının işlevlerini olumlu yönde ve kesintisiz bir biçimde 

gerçekleştirmelerine bağlıdır. 

Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar ve bireylere ilişkin farklı farklı 

olayların bilinebilmesine, eleştirilebilmesine ve mantıklı bir çerçeve içinde 

bütünleştirilebilmesine en büyük katkıyı veren, çağdaş gazeteciliğin 

üzerinde temellendiği en etkili kitle iletişim aracı ise, hiç kuşkusuz, yazılı 

basındır. "Kamu hayatı ve işleri hakkında bilgi veren; günlük yaşantının 

rutinini kolaylaştıran; kişilere daha geniş bir ortamda değişik insan, kurum 

ve düşüncelerle temas imkanı veren bir kurum" 4 olan yazılı basın, aynı 

zamanda, toplum adına siyasal iktidarı denetleyen, kamuoyunu 

biçimlendiren ve toplumsal eğitime katkıda bulunan bir araçlar bütünüdür. 

Bu bütünün de, kitle iletişiminin diğer öğeleri gibi sağlıklı işlev görmesi, 

toplumun eksiksiz bir biçimde enforme edilebilmesi için vazgeçilmez bir 

koşuldur. 

Bütün olarak çağdaş toplum yapısından kaynaklanan ve basın 

kurumunu da etkisi altına alan bazı önemli sorunlar karşısında, basının 

işlevselliği büyük ölçüde bozulabilmekte ve biraz önce değinilen kamusal 

görevler kesintiye uğrayabilmektedir. Bu yönde, kurumsal bünyenin 

sergilediği en önemli rahatsızlıklardan biri, şüphesiz, kurum-içi 

çatışmalardır. Bu gibi çatışmalar, çoğunlukla köşe yazarları tarafından 

• Bemard BERELSON, "What Missing The Newspaper's Means". Aktaran: Ünsal 
OSKAY, Kitle Haberiesrnesi Teorilerine Giris. Ankara: BYYO. Yayınları No: 7, 1985, s. 135-
155. 
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kurumsal sorunlarla ilişkili olarak ve üslubu farklılıklar gösteren bir 

tartışma formatı çerçevesinde ele alınmaktadır. Nitekim, sözkonusu 

tartışmalar zaman zaman, basının kamuoyu nezdl.ndeki saygınlığını 

zedelemekte ve onu gerek iş çevreleri, gerekse hükümet karşısında güçten 

d üşürmektedir. 

Dünya basınının önemli açmazlan arasında yer almaya başlayan bu 

sorun, Türk basınını da yakından ilgilendirmektedir. Türkiye Gazeteciler 

Cemiyeti başkanı Nail Güreli, Türk basını ile ilgili olarak, "tirajların 

düşmesinde, promosyon yarışının çılgınlık düzeyine ulaşması yanında, 

basının kendi içinde kavgalara girmesinin de etkisi büyüktür; onuru 

zedeleyen tartışmaların, okurun gözünde basının saygınlığını zedelediği de 

bir gerçektir"5 demektedir. 

Basın içi çatışmalar, biraz önce de ifade edildiği gibi, genel nitelikli 

bazı toplumsal sorunların sektördeki yansımalarından kaynaklanmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi, kuşkusuz, çağımızın en belirgin ekonomik 

eğilimlerinden birini oluşturan tekelleşmedir. Tekelleşme demokratik 

toplumun dayanması gereken çok sesliliği yok etmekte, sayıları giderek 

azalan basın kuruluşlan da, sergiledikleri monologdan sıkılan okurlarını 

canlandınp tahrik edecek birtakım "ateşli çatışmalar" icat etmektedirler. 

Basın-içi çatışmaların en ciddi nedenlerinden birini de, promosyon 

yarışı oluşturmaktadır. Tıraj arttırma gayreti içinde kıyasıya bir rekabete 

girişen gazeteler, birbirlerini karalama yoluyla bu yarışta üstünlük 

kazanmaya çalışmakta ve bunun en zahmetsiz yöntemi olarak da, zaman 

5 Umit OfAN, Babıtelli. İzmir: İzmir Kitaplığı, 1995, s. 121. 
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zaman hakarete varan tartışmalara başvurabilmektedirler. 

Basında kurum-içi çatışmaların diğer bir önemli nedenini de, 

sektörün niteliksel yapısından kaynaklanan etmenler oluşturmaktadır. 

Gazetecilerin eğitim düzeylerinin düşüklüğü, ya da bir bütün olarak basın 

kurumuna egemen olan ilkesizlik, niteliksiz tartışmaların 

yoğunlaşmasında etkili olmaktadır. Eğitimsizlik ya da ahlaksal yaklaşım 

yetersizliği, gazetecileri kurum-içi sorunların çözümüne ilişkin olarak kısır 

çekişmelere doğru çekmekte; bu da, kamusal ve sektörel sorunlar üzerinde 

uzlaşma olanağını ortadan kaldırarak, toplumun uzun vadede zarar 

görmesine yol açmaktadır. 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti başkanı Nazmi Bilgin'in de belirttiği, 

gibi, "basındaki karalama kampanyaları fikir ayrılığından, habercilik, 

doğruyu yansıtma, toplumu daha ileri çizgiye götürme konusundaki 

rekabetten değil; tekelleşmeden, promosyondan ve bunların sonucunda 

ortaya çıkan çıkar kavgalarından dolayıdır" 6 • Tüm bu etmenlerle gelişip 

kökleşen kurum-içi çatışmalar, kulanılan üslubun düzeyi ölçüsünde, 

zaman zaman basının inandırıcılığını da zaafa uğratmaktadır. Böylelikle, 

Türk basınının bugün yaşadığı sözkonusu sorunlardan en büyük zararı, 

yine basının kendisinin göreceği güçlü bir olasılık olarak varlığını 

korumaktadır. 

Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli hususlardan bir diğeri, 

basının kamusal görevlerinin de sekteye uğramakta olduğudur. Basında yer 

alan çatışmalar ve karalama kampanyaları, halkın haber alma, doğru ve 

5 a. g. k., s. 122. 
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tarafsız bilgilenme ve salt gerçekleri öğrenme hakkına bir saldırı ve 

müdahale olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, basın-içi çatışmaların 

yukarıda sayılan sektörel etmenleri hangi bağlamlarda ve ne ölçüde 

yansıttıkları, basın kurumunun olabildiğince gerçekçi ve nesnel bir biçimde 

değerlendirilebilmesi için vazgeçilmez öngerekliliklerden birini 

oluşturmaktadır. 

1-2-Amaç 

Bu araştırma, Türk basınında kurum-içi çatışmaların, basının 

kamusal görevlerinin de gözönünde bulundurularak değerlendirilmesini 

ve varolan somut örnekler çerçevesinde bir durum saptaması yapılmasını 

amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, araştırma boyunca cevap aranacak 

sorular şunlardır: 

1- Basının kamusal görevlerini yerıne getirmesine etki eden 

tekelleşme, promosyon, eğitim düzeyinin düşüklüğü ve ahlaki işleyiş 

yetersizliği gibi temel sektörel sorunlar, Türk basınındaki kurum-içi 

çatışmalarda yansırnalarını ne ölçüde bulmuştur? 

2- Türk basınındaki kururn-içi çatışmalar sözkonusu sektörel 

etmenler dışında, başka hangi yan etmenleri kapsamaktadır? 

3- Türk basınındaki kurum-içi çatışmalar, uslup açısından ne tür 

özellikler taşımaktadır? 
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1-3- Önem 

Bu çalışma, Türk basınındaki kurum-içi çatışmaların dinamiklerini 

basının kamusal görevleri açısından irdelemek suretiyle, basın kurumunun 

olabildiğince gerçekçi ve nesnel bir görüntüsünü vermeyi amaçlaması 

açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışma, yerel ve ulusal gazete sahiplerine, 

basın mesleğinde çalışanlara, gazetecilik örgütlerine, basın-yayın eğitimi 

veren yüksek öğretim kurumlarına ve RTÜK üyelerine yardımcı olabilmesi 

açısından da, önem taşımaktadır. 

1-4- Sayılblar 

Araştırmada aşağıdaki noktalar birer sayıltı olarak kabul edilmiştir: 

1- Türk basınında kurum-içi çatışmaların en eksiksiz tanımlaması, 

tekel gruplarını temsil eden yüksek tirajlı gazeteler incelenerek elde 

edilebilir. 

2- Türk basınında kurum-içi çatışmaların en eksiksiz tanımlaması, 

tekelleşmenin en uç noktaya ulaştığı, promosyon etkinliklerinin de en fazla 

yoğunlaştığı zaman aralığı incelenerek elde edilebilir. 

3- Türk basınında kurum-içi çatışmaları en tipik olarak yansıtan köşe 

yazıları dır. 
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1-5- Sınırlılıklar 

Bu çalışma incelenirken, bazı sınırlılıkların varlığı gözden uzak 

tutulmamalı ve çalışma bu sınırlılıklar içerisinde dikkate alınmalıdır. Bu 

sınırlılıklar şunlardır: 

1- Sosyal Bilimler alanında yapılan kuramsal veya ampirik 

çalışmaların odağında insan veya toplum öğesinin bulunmasından 

kaynaklanan sınırlılıklar, bu çalışma için de geçerlidir. 

2- Çalışmada ele alınan sorunlar, hemen hemen tüm dünya basınını 

ilgilendiren sorunlardır. Ancak, zaman ve kontrol güçlükleri ortaya 

çıkabileceğinden, çalışma Türkiye' deki basınının sorunları ile 

sınırlandırılmıştır. 

3- Çalışma kapsamına Türkiye genelindeki en güçlü sermaye grupları 

içinde en yüksek tiraja sahip olan Hürriyet ve Sabah gazeteleri ve bu 

gazetelerde basın içi çatışmalara ilişkin düşünce ve yorum geliştiren köşe 

yazıları alınmıştır. 

4- Aynı şekilde çalışma, tekelleşme süreci ve promosyon yarışının 

doruğa çıktığı 1995 yılının, 1 Eylül-31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. 
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1-6-Tanımlar 

İletişim: Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış 

biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan 

diğerine bazı oluklar kullanılarak aktanlması sürecidir . 

Yazılı İletişim: Yazılı kültür ortamında yer alan iletişim süreci . 

Yazılı Basın: Toplum içinde düzenli olarak yayınlanan, dolayısıyla 

hedef kitlenin hizmetine verilmiş, haber veya bilgi öğelerinin, düşünce 

veya kanıların biçim ve koşullarının somutlaştırılmış ve yazılaştırılmış 

şeklidir. 

Ulusal Basın: Türkiye' de hazırlanan ve yayımlanan, yalnızca Türkiye 

içi ve dışı dağıtımı yapılan basın ortamı . 

Köse Yazısı: Gazetelerin belirli sayfa ve köşelerinde, özgün bir köşe 

adı ile, konusunda hakim ve uzman olarak kabul edilen kişinin, kişisel 

gözlem, düşünce ve araştırmalarına dayalı konuları kaleme aldığı ve kendi 

imzası ile yayınlanan düşünce yazıları. 

Köse Yazarı: Köşe yazısı yazan kişi. 

Kamuoyu: Tartışmalı bir kamu sorunu hakkında görüşlerini ifade 

eden bireylerin veya grupların, ortak ya da farklı kanaatidir. 
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Tekel: Herhangi bir üretim alanını tek elde tutmak, satışını tek elden 

yönetmek ve fiyatına egemen olmak. 

Tekelleşme: Tekel durumuna gelmek. 

Hürriyet: Türkiye' de yayınlanan ulusal gazetecilik kuruluşunun 

ismi. 

Sabah: Türkiye' de yayınlanan ulusal gazetecilik kuruluşunun ismi. 

1-7-Yöntem 

Çalışmanın yöntemi, kuramsal bilgilerin verildiği bölümlere ilişkin 

olarak betimleyici literatür taramasına, durum saptamasının yer aldığı 

bölüme ilişkin olarak da, gazete taramasına dayanmaktadır. 

Durum saptamaya yönelik yapılan çalışmalarda, elde edilen veriler 

dahilinde varolan durumun betimlenmesi ve değerlendirilmesi 

sözkonusudur. Bu çalışmada da, Türk basınının ele alınan sorunları, 

varolan şekliyle betimlenmeye çalışılacak ve elde edilen veriler ışığında 

değerlendirmeleri yapılacaktır. 

1-8- Evren ve Örneklem 

Bilimsel çalışmalarda, tanımlanması kolay, fakat ulaşılması güç ve 

hatta çoğu zaman olanaksız bir bütün ve soyut bir kavram olan genel evren 

yerine, ulaşılabilen ve çalışmayı yapan kiş i tarafından, ya doğrudan 

gözlemleyerek, ya da genel evrenden seçilmiş bir örnek küme üzerinde 
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edinilen gözlemlerden yararlanılarak, hakkında görüş bildireceği evren 

çalışma evreni olarak ifade edilmektedir. 

Diğer yandan, bilimsel çalışmalarda kimi zaman kontrol güçlükleri 

ortaya çıkabilmektedir; çalışma evreninin belirlenmesi bu açıdan oldukça 

önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın evrenini, Türkiye' de yayımlanan yazılı basın organları 

arasında en yaygın olan ulusal gazeteler oluşturmaktadır. 

Ömeklem ise, belli bir evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni temsil 

yeteneği olduğu kabul edilen küçük küme olarak ifade edilmektedir. Bu 

nedenle, araştırmaların çoğu, örneklem kümeler üzerinde yapılmakta ve 

elde edilen sonuçlar, ilgili evrenlerine genellenmektedir. Aksi halde, 

çalışma boyunca maliyet ve kontrol gibi, çalışmayı kısıtlayıcı veya 

engelleyici güçlükler görülebilir. 

Türk basınını temsil yeteneği olduğu kabul edilen Sabah ve Hürriyet 

gazeteleri ve bu gazetelerin 1 Eylül-31 Aralık 1995 tarihleri arasındaki 

sayılan, bu çalışmanın örnekiemi olarak belirlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BASlNlN KAMUSAL GÖREVLERİ 

Demokratik bir toplumun başarılı işleyişi, bireyin içinde yaşadığı 

toplum ve dünya hakkında doğru ve elden geldiğince nesnel bir görüşe 

sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik ise, büyük oranda kitle 

iletişim araçlarından gelen iletilerle sağlarur. Çalışmada ele alınan ve kitle 

iletişim araçlarından biri olan yazılı basın, toplumsal ilişkilerin 

biçimlenmesinde ve uygar düşünce sisteminin gelişip kökleşmesinde 

toplumun önde gelen diğer kurumları gibi önemli sorumluluklar 

taşımaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, Türk basınında kurum-içi 

çatışmaları değerlendirirken ölçüt olarak belirlenen, basının kamusal 

görevleri ele alınacaktır. Bu bağlamda, varoluş nedeni kamusal hizmet 

vermek olan basının, haber verme, denetleme ve eleştirme, kamuoyunu 

aydınlatma ve oluşturma, eğitme ve eğlendirme görevleri incelenecektir. 

2-1- Haber Verme Görevi 

Dünyada olduğu gibi Türkiye' de de, kitle iletişim araçları içinde en 

uzun geçmişe sahip olan gazetelerin birincil görevi, okuyucusuna en iyi ve 

en yeni haberleri, en doğru biçimde aktarmak olmuştur ve esasen 
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gazetecilik mesleğinin temel kamusal görevi de haber vermektir. Bu görev, 

doğru ve gerçeğe dayalı olarak yerine getirilmelidir. Ülke içinde ve dışında 

cereyan eden olaylardan sağlıklı bir biçimde haberdar edilen birey, seçimini 

de sağlıklı yapacaktır; aksi takdirde, olaylardan yanlı veya yanlış şekilde 

haberdar edilen bireyin sağlıklı karar vermesi ve düşünce üretmesinin 

beklenınesi de yanlış olacakhr.7 

Haberlerin hammaddesini oluşturan olaylardır. Olayları meydana 

getiren olgular ise, devamlı ve sürekli olarak gerçekler üzerine 

kurulmalıdır. Verilen haberde, gerçek ile haber arasındaki bağınh sağlam 

kurulmalı ve kişilerin yanlış ya da eksik haberdar edilerek yanıltılmaları 

engellenmelidir. Gazetelerde yer alan haberler farklı görüş açıları ve 

olaylara yaklaşımlarındaki değişikliklerle, ulaşmayı hedefledikleri 

kitlelerde özgün bir düşünce sisteminin gelişmesine yardımcı olmalı, farklı 

düşünüş ve görüşlerin sergilenmesini sağlamayı görev kabul etmelidirler. 

Basın, doğru haber ve bilgiyi kapsayacak şekilde haber iletme ve 

bunları yorumlama işleviyle, toplumda kamuoyunun oluşumu, bir başka 

deyişle, toplumsal hareket veya toplumsal düşüncenin şekillenmesi 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Basın bu işleviyle, kamuoyunun 

ilgilendiği bir konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasına ve alınan 

haber ve bilgilerle yorum yapabilecek ve fikir beyan edebilecek duruma 

gelinmesine yardımcı olmaktadır. 8 

7 Kayıhan IÇEL, "Günümüzde Basın Kamusal Görevleri" . Genç Gazeteciler Eğitim 
Semineri. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1986, s.18. 

8 İsmet GİRİTLİ, Cağımızda Haberleşme. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1986, 
s. 16 
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Oysa ki, haber kaynaklarının kısıtlı olduğu bir toplumda, bireylerin 

sağlıklı bilgilenrnesi beklenernez. Türkiye' de iki güçlü sermaye grubu yazılı 

basını kontrol altında tutmaktadır. Günlük gazetelerle, haftalık ve aylık 

diğer yayınların (sanat, kültür, spor, rnagazin, kadın, erkek, çocuk, rnizah, 

çevre v.s. konulu dergiler), hemen hemen % 80'lik bir bölümü, Aydın 

Doğan (Doğan Holding) ve Dinç Bilgin'in (Medi Grup) sahibi oldukları 

yayın kuruluşlarınca hazırlanmaktadır. 

Tekelleşen basın dünyasında, habereiliğin önüne kazanç geçtiği için, 

her yol meşru olarak kabul edilmiş durumdadır. Topluma bilgi verrnek ve 

gerçeklerden haberdar etmek ilkesi arka plana itilrniş, rnaksatlı yayıncılık 

artmış, kişi, şirket ve iktidar yanlısı olmak daha ön plana yerleştirilrniştir.9 

Türkiye' de basının son durumu genel olarak bundan ibarettir; haber, 

bilgi ve yorum, altmış milyon insanın yaşadığı Türkiye' de belli başlı birkaç 

kanaldan akınaktadır. Tekelleşmiş basının topluma verdiği en büyük zarar 

da budur. İki sermaye grubunun eline geçmiş olan basın ve bu gruplardan 

beslenen basın çalışanları, ister istemez bu sisternin kurallarına uygun 

olarak gerçek ve tarafsız habercilikten uzaklaşmak zorunda kalrnaktadırlar. 

Oysa haberlerin halkı bilgilendirmek için toplanınası ve salt gerçeğe uygun 

olması, basının en temel görevlerinden biridir ve buna aykırı davranmak 

ülkeye zarardar başka birşey getirmez. 

8 Şubat 1996 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Çetin 

Aşçıoğlu irnzalı makalede, konuyla ilgili şöyle bir yorum bulunmaktadır: 

"Basın, halkı bilgilendirmek ve gelişen olaylardan halkı haberdar ederek 

9 Nezih DEMiRKENT, Medya Medya. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1995, s. 329. 
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tiraj sağlama yerine, yapay ve aldatıcı eylemlerle gazete satışında artış 

sağlamaya çalışmaktadır. Basının temel işlevi, 'bireyleri ülke ve dünyadaki 

olaylar hakkında bilgilendirmek' ve 'olaylarla ilgili değişik düşünce 

açıklamaları ve yorumlada bireylerin kendi değer yargıianna ulaşmasını 

sağlamaktır'. Basının bu işlevini yerine getirmemesi ve amaç dışında 

başkalarının çalışma alanlarına el atarak kendi temel işlevini gölgelernesi 

kimlik kaybına neden olmaktadır" 10 • 

Verilen örneklere bir de basının içinde yaşanan çalışmalar; doğruluğu 

tam olarak karutlanmamış suçlamalar ve saldırılar eklendiğinde, basın, hali 

hazırda tam anlamıyla görevini yerine getiremediği toplum karşısında 

zihinleri bulandırıcı, yanlı ve yanlış mesaj iletici konumuna düşmektedir. 

2-2- Denetim ve Eleştiri Görevi 

Toplum adına denetim ve eleştiri yapmak ve bu eleştiriler 

bağlamında alternatif çözüm yolları önermek de, basının kamusal görevleri 

arasında yer almaktadır. Çağdaş özgürlükçü demokrasilerde, iktidardaki 

çoğunluk partisi veya koalisyon partileri yürütme gücünü ellerinde 

tuttukları gibi, parlamentoda çoğunluğa sahip olmaları nedeniyle de 

yasama gücüne sahiptirler. Yargı ise, kendi içinde bağımsız ancak yine 

yönetime bağımlı olarak faaliyet gösteren bir güçtür. İşte bu durum, çağdaş 

demokratik düzenlerde, diğer üç kuvvetten bağımsız dördüncü bir güce 

gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Toplumun diğer kurumları 

içinde sahip olduğu güç ve prestij özellikleri ile, devlet mekanizmasını en 

iyi ve en etkin biçimde denetleyebilecek güç basındır. 

1° Curnhurivet Gazetesi. 8. 2. 1996. 
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Basının denetim ve eleştiriye gücü yeten bir araç olması, bir yandan 

kamusal yaşantıdaki kusurlu ve hatalı davranışları etkili biçimde 

sergileyebilme özelliğinden, öte yandan sahip olduğu uzmanlar aracılığıyla 

devlet mekanizması üstünde ve demokratik hayat alanında bilirkişilik 

yapabilme niteliğinden ileri gelmektedir. Ancak basının denetim ve eleştiri 

faaliyetini etkin biçimde yürütebilmesi için, bağımsız ve özgür olması, 

denetleyici diğer güçlerin engelleriyle karşılaşmaması ve onlarla mücadele 

edebilmesi zorunludur. Demokrasilerde basını dördüncü kuvvet yapan bu 

önemli kamusal görev, siyasal iktidarı kullananlarla, basını sık sık karşı 

karşıya getirmektedir. Basın, demokrasinin bir gereği olarak siyasi iktidarın 

İcraatını araştırıp, inceleyip ve eleştiriler getirerek kamuoyunu 

bilgilendirme ve aydınlatmayı ilke edinmelidir.11 

Kuşkusuz basının, denetim ve eleştiri görevini yaparken, yalnızca 

kamusal yaşantıdaki yanlışları veya hatalı işleyişieri bulup çıkarınakla 

yükümlü oluduğu düşünülmemelidir; konu ile ilgili uzmanlar aracılığıyla, 

devlet mekanizması üzerinde ve ekonomik hayat alanında bilirkişilik 

yapmak ve böylelikle yönetimin icraatlarıru halka iletmek ve bu doğrultuda 

bilgilerunelerini sağlamak da basının bu görevinin içinde yer almaktadır. 

Özetle denilebilir ki, "özgürlükçü demokrasilerde basın, toplum 

yaşantısının işleyişi, denetimi ve eleştirisi ile, alternatif yorum ve 

değerlendirmeler yapması yolunda, rehber olarak değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, ulusal gelişimin doğrultusu ve hızı hakkında kamuoyuna bilgi 

11 Ahmet OZfURK, "Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecinde Yaşadığı Basın Özgürlüğü 
Sorunu". İstanbul: M. Ü. iletisim Dergisi, Sayı 4, 1993, s. 115-116. 
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vermek; kamu görevlilerini ve yöneticilerini halk adına denetlemek, 

basının topluma karşı yerine getirmesi gereken misyonlar olarak 

değer lendirilmektedir" 12
• 

Varolan uygulamalar her zaman bu ideal durumu yansıtmamaktadır. 

Nitekim, Türk basınında hükümet basın ilişkileri her dönemde 

tartışmalara yol açmıştır. Genelde medya muhalefetten yanadır, iktidar 

partileri de, medyaya sahip olmak isterler. Yıllardır basında bu tartışma 

yaşanmış ve bazı yayın kuruluşları devletten yardım almakla suçlanmıştır. 

Bazı yazarların görünen veya görünmeyen biçimde parti mensubu 

olduklan da gerçektir. 

Ortaya çıkan tabloda, demokrasinin temel güçlerinden olan yürütme 

ve basının, organik bağlarla birbirlerine bağlı oldukları görülmektedir. 

Basının böylesi bir bağ içerisindeyken, toplum adına yönetimi denetlernesi 

ve eleştirmesi mümkün değildir; basın sistemden beslenmektedir. Örneğin 

Türkiye' de, medyanın büyük oranını elinde bulunduran sermaye 

gruplarının(Doğan ve Bilgin Grupları) yönetimle iyi geçinmek adına siyasal 

çıkarların sözcüleri konumuna geçmeleri, tekelleşmiş bir basın sektöründe 

engellenemez bir hale gelmiştir. İktidar kendi olanakları içinde medyayı, bir 

başka deyişle sermaye grubunu besiernekte ve kontrol etmekte, bunu 

yaparken de, bazı menfaatler beklemektedir. Bu da, basın içi çatışmaların en 

temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

12 A. Haluk YUKSEL, Uğur DEMİRAY, Basının Toplumsal iletisimdeki İşlevleri. 
Eskişehir: A. Ü. Eğitim Teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı Eğitim Araştırma ve Bilimsel 
Yayınlar Dizisi No: 002, 1988, s.54. 
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2-3- Kamuoyunu Aydınlatma ve Oluşturma Görevi 

Basının haber verme, toplum adına denetim ve eleştiri yapma 

görevlerinin yanısıra, verdiği haber ve yorurnlarla kamuoyunu aydınlatma 

ve kamuoyunun serbest oluşumunu sağlama açısından da görevi önemldir. 

Halkın halk tarafından yönetimi biçiminde tanımlanan 

demokrasilerin işleyiş ve sürekliliklerinde, ister özgür olarak oluşturulsun, 

ister yapay yoldan üretilsin kamuoyu kavramından etkilenmeleri 

kaçınılmazdır. Gücünü halktan alan yönetimin, halkın sesine, istemlerine 

kulak vermesinin vazgeçilmez olduğu düşünülürse, kamuoylarının fikir 

ve düşünceleri, demokratik toplumları n işleyişlerinde ve 

devamlılıklarında temel hareket noktalarıdır dernek yanlış olmayacaktır. 

Kamuoyu kavramı hakkında gerek siyasal, gerekse sosyal bilimler 

literatüründe çok sayıda tanırnın olduğu dikkat çekmektedir. Kamuoyu 

yüzeysel olarak "karar verme ve denetleme mekanizması" olarak 

tanımlanabilir. Bu tanıma göre kamuoyunun gerçek değeri, karar verme 

sürecine katılma ve bu süreci denetleme olarak belirmektedir. Bunun 

yanısıra, kamuoyu kavramının tanımlanmasında tam anlamıyla fikirlerin 

birleşemediği ve anlam birliği sağlanamadığı da gözlenmektedir. 

"Yönetim ve halk arasında her zaman ve her yerde karşılıklı bir ilişki 

ve etkileşrne sürecinin varlığı ve kamuoyunun bu ilişki ve etkileşrne 

sürecinde değme noktalarından biri olduğu kabul edilirse, kamuoyunun, 
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belli bir durum içinde bulunan kişilerle, bu durum hakkında karar veren 

kişiler arasındaki temas olduğu ifade edilebilir" 13
• 

Kamuoyu kavramının oluşmasında bireyler arasında ortak bir görüş 

ya da fikir birliğinin oluşması gereklidir. Fikir birliğinin oluştuğu; bir başka 

deyişle ortak bir tavır, düşünce ya da karann belirdiği durumlarda kamuoyu 

kavramının varlığından sözedilebilir. Diğer bir deyişle, ''bir insan grubunun 

kamu niteliği kazanabilmesinde, kamuoyu olarak adlandırılan görüş 

birliğinin oluşması gereklidir Kamuoyu, bir ölçüde, kamunun varlığının da 

bir göstergesi olmaktadır. Bu nedenle, kamu ve kamuoyu kavramları 

birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır" 14 
• 

Kamuoyunun biçimlenmesinde kitle haberleşme araçlarının önemli 

bir unsur olduğu, kabul edilmektedir. Öyle ki, kitle iletişim araçlan yüzyüze 

iletişim içerisinde olunmayan, ya da zaman ve mekan açısından aynı 

ortainiarın payiaşılamadığı insan ve topluluklada etkileşim içinde 

olunmasına ve iletişim kurolabilmesine aracılık etmektedir. 

William Albig, haberleşme araçlarının, kamuoyu oluşturmasını şu 

yaklaşımla ortaya koymaktadır; 11bütün sosyal süreçlerin temelinde bireyler 

arasında anlam iletilmesi süreci vardır. Bir sosyal süreç olarak da 

tanımlanabilecek kamuoyu, haberleşmenin birinci derecede ve türlü 

yollardan etkisi altında kalmaktadır. 

'
3 Duygu SEZER, Kamuoyu ve Dış Politika. Ankara: A. Ü. SBF Yayınları No: 339, 1972, 

s. 1. 
,. Harwood L. CHILDS, Public Opinon. New Jersey: Van Nostrand Co. Ine., Princeton, 

1964, s. 12. Aktaran: SEZER, a. g. k. 
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Büyük gruplara anlam iletme yeteneğinden dolayı, kamuoyu oluşum 

sürecinde birinci derecede önem taşımaktadır" 15 • 

Diğer ya~dan, "yazılı basının kamuoyunun açıklanması ve oluşumu 

sürecinde en etkili araç olduğu ve kanaat oluşturma sürecindeki haber 

verici, dikkat çekici ve kültürleştirici işlevleri yanında, kanaatıerin 

açıklanması sürecinde de etkisinin güçlü olduğu bir gerçektir" 16
• Bir başka 

deyişle gazeteler, yorumları ve diğer araçlara göre daha ayrıntılı bilgi 

vermeye elverişli olmaları nedeniyle, kamuoyunun oluşumunda en 

önemli etki odaklanndan bir tanesidir. 

Basın bir taraftan kamusal iradeyi açıklarken, diğer yandan da 

kamusal iradeye yön veren bir motor durumundadır. Halk kamusal 

sorunlar hakkındaki görüşünü, belli aralıklarla tekrarlanan seçimlerde 

açıklayabilir. Genellikle, anayasalar halkın önemli kamusal sorunlara 

ilişkin görüşünü başka bir yolla açıklamasına imkan tarumamışlardır. İşte 

bu nedenle basın, tüm kamusal sorunlarda vatandaşın sesini duyurabildiği 

için önem kazanır. 

Böylelikle basın, kamuoyunun sesini duyururken son derece hayati 

bir işlev görür. Öyleki, devlet yönetiminin yapısı gelen tepkilere göre 

düzenlenir. Öte yandan, basın kamuoyunun sesi olmakla kalmaz, 

bizzatkendisi kamuoyu oluşmasına yardım eder ve onu yönlendirir. Basın, 

belli öngörüşlerin propagandasını yapmadan, vatandaşın kendi başına bir 

görüşe varmasına yardımcı olmakla kamusal görevini yerine getirmiş olur. 

15 William ALBIG, Modem Puublic Opinion. New York: Mc Graw Hill, 1956, s. 33. 
Aktaran: SEZER, a. g. k., s. 22. 

16 Cahit ALİ CAN, "Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete ve Halk Eğitimi". Ankara: 
A. Ü. SBF BYYO YıllığıNo: 1, 1973, s. 219-220 
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Basının kamuoyu yaratma göreviyle ilgili olarak, günümüz 

basınının makul bir çizgide seyrettiğini söylemek mümkün değildir. Köşe 

yazarları kimi zaman halkın tümünün konu hakkındaki görüşünün 

kendilerininki gibi olduğundan sözetmektedirler. Bu yolla, halk üzerinde 

bir çoğunluk hissi uyandırmaya çalışmaktadırlar. Bu yazarlardan birkaçı 

dışında çoğu kendinden sözetmekte, bildiği sandığı fikirleri kabul ettirmeye 

gayret etmektedir. 

Benzer görüşleri paylaşan gazeteci yazar Oktay Ekşi'ye göre, 

"Türkiye' de basın, hemen hiçbir kamusal görevini tam anlamıyla yerine 

getirememektedir. Roller tersine dönmüş durumdadır .... Olayları bildirip 

kamuoyunun gündemini belirleyen basının kendisi 'gündemin konusu' 

olmuştur. Gündem yanlış belirleniyor ve kamuoyu yanlı oluşturulmaya 

çalışılıyor. Uzunca bir süredir basın, kamu yararı açısından hiçbir önemi 

olmayan ve gündem değiştirmeye ve geçiştirmeye yönelik haberlerle 

yayıncılık yapıyor'm . 

Gazeteci yazar Hasan Pul ur' a göre ise, "Türkiye' de toplumu 

sivilleştirmek, nasıl onu gösteriş meraklısı, övünmeden edemeyen, 

görgüsüz ve farfaracı bir hale düşürmek sanıldıysa; özgür, bağımsız ve sivil 

bir basında aynen öyle hukuk ve ahlak tanımaz çıkarcı ve küstah, üstelik su 

içer gibi de yalan söyleyen bir basın sanılmıştır. Bunun böyle olmadığını 

meslek terbiyesi olan basın kuruluşları da, basın meslek mensupları da sık 

sık belirtiyor, hatta yazıyorlar ama, gidişat odur ki, basınımız -hele vahşi 

liberalizmin çıkar gruplarıyla, organik ilişkilere girdikten sonra- ipin ucunu 

kaçırmıştır. Olmadık haber ve yorumlarla kamuoyu yaratmaya çalışmak çok 

17 Oktay EKŞI, "Gazetecilik Bu Değil.dir" . Hürriyet Gazetesi. 2. 10. 1993. 

24 



yanlıştır. Kamuoyu oluşturmak bu mudur? Yoksa bu, kamuoyunu 

yönlendirmeye çalışmak mıdır? Gerçek olmayan olayları, gerçekmiş gibi 

göstererek belirli amaçlara ulaşmak için bunları değiştirilmiş biçimlerde 

kamuoyuna aktarmak, kamuoyu oluşturmak mıdır, ya da kamuoyunu 

açıklamak mıdır?" 18 
• 

2-4- Eğitme ve Eğlendirme Görevi 

Basının diğer bir kamusal görevi de eğitme ve eğlendirmedir. Basın, 

bu anlamda bireyin kültürel yaşarnını zenginleştirici ve kültürün 

yayılmasını sağlayıcı bir görev üstlenmektedir. Önceki bölümlerde de 

değinildiği üzere, bir kitle iletişim aracı olarak yazılı basın, sahip olduğu 

iletişim gücü ile farklı düşünce ve kültür yapılarını kaynaştırma, 

birbirlerinden haberdar etme ve kültürel alış-veriş ortamını sağlama ve 

böylelikle kültürel açıdan toplumu zenginleştirme ve çeşitlendirme 

yönünde aracı olmaktadır. 

Gazeteler bu amaçla, sanatsal ve kültürel alandaki kişilere ve 

portrelere, tarihte bugün köşesi adı altında-çoğunlukla bu ad verilir- önemli 

tarihsel olaylara, farklı toplumların kültürel ortamlarını tanıtıcı dizi 

yazılara, toplumların tarihsel geçmişlerinde yer alan kimi önemli 

dönemlere ve bu dönemlere ilişkin değerlendirmelere, bilimsel yazı 

dizilerine, farklı meslek gruplarına ilişkin varsa yeni gelişmelere, gündelik 

yaşarnda faydalı olabilecek, pratik bilgileri içeren sağlık köşelerine-ilk 

yardım vb. -, kadınlar için dikiş, örgü ve yemek tarifleri gibi, boş 

zamanlarını değerlendirebilecekleri köşelere yer verirler. 

18 Hasan PUL UR, "Medya Rezilliği". Milliyet Gazetesi. 31. 1. 1994. 
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Bununla birlikte gazeteler, toplumdaki olaylardan bireyleri haberdar 

etme suretiyle, farklı görüş açılarının ve kanaatıerin oluşmasına ve bilgi 

düzeyinin artmasına da yardımcı olmaktadırlar. 

Bireyleri gündelik yaşamın tekdüzeliğinden ve yorgunluğundan 

uzaklaştırmak, bir başka deyişle eğlendirmek ve dinlendirrnek amacıyla 

gazeteler, siyaset, ekonomi vb gibi konulardan başka, magazin içeriği olan 

haberlere, film, tiyatro ve kitap yorumlarına, şiir ve hatıra köşelerine, farklı 

konulardaki yazı dizilerine, toplumun gözüönünde bulunan sanatçıların 

değişik konulardaki görüşlerine ilişkin röportajlara, ayrıca karikatürlere, 

fıkra, bilmece, fal ve bulmacalara yer vermektedirler. 

Yazılı basının Türkiye' de, eğlendirme görevini diğer görevlerine 

oranla başarıyla yerine getirdiği söylenebilir. Baskı kalitesinin artmasıyla 

daha çekici hale gelen sayfalarda magazin, sanat ve toplumun ilgisini çeken 

gerçekliği kanıtlanmamış(dedikodu) haber yayıncılığı, diğerlerine göre daha 

fazla ilgi uyandırmaktadır. 

Günümüzde, Türk basınının, kendi içinde yoğun çatışmalar yaşarken 

ve üstelik bunların kamuoyunun gözüönünde cereyan etmesine izin 

verirken, eğitici misyonunu ne derece yerine getirebildiği şüphelidir. Basın, 

kamuoyuna yansıttığı çatışmalarda ahlaki ilkeleri gözardı etmekte, 

toplumu eğitme işlevi açısından ne yazık ki, kendinden bekleneni yeterince 

yerine getirememektedir. 
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ÜCÜNCÜ BÖLÜM 

KURUM-İÇİ ÇATlŞMALARlN OLUŞUMUNA 

ETKİ EDEN ETMENLER 

Türk basınında kurum-içi çatışmalar, kuşkusuz, gücünü yalnızca 

kendi iç dinamiklerinden alan keyfi uygulamalar değilerdir. Aksine, bu tür 

çatışmlar bir bütün olarak medya sektörünü etkileyen daha genel nitelikteki 

ekonomik, siyasal ve ahlaksal soruruann birer yansımaları olarak gerçeklik 

kazanırlar. Bu bölümde, sözkonusu sorunların somuk biçimleri olan 

tekelleşme, promosyon, eğitimsizlik ve ahlaki ilkesizlik gibi konular 

sektörel boyutları çerçevesinde incelenecek ve böylelikle kurum-içi 

çatışmaların bütüncül bir perspektif içinde konumlandırılmaları 

sağlanacaktır. 

3-1- Tekelleşme 

Tekelleşme, çok sesliliğe dayalı demokratik iletişimi baltalayan en 

önemli sorunlardan biridir. Tekelleşme nedeniyle medyadan topluma 

yansıyan tek seslilik, bir yandan toplumun doğru ve eksiksiz haber alma 

hakkını engellerke~ diğer yandan da medya içinde bir perspektif darlığına 
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neden olmakta, sorunları tanımlama ve çözümleme sürecinde ciddi 

yaklaşım yetersizliklerine yol açabilmektedir. Bu durum ise, medyayı 

toplum için yararlı sonuçlar öğreten yapıcı eleştiri ve tartışmalar yerine, 

kısır çekişme ve kavgalar içine itmektedir. Böylelikle tekelleşme, 

gazeteciliğin üzerinde biçimlendiği en etkin kitle iletişim araçlarından biri 

olan basın da oluşan kururn-içi çatışmaların temel kaynaklarından biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3-1-1- Tekelleşme Kavramının Tanımı 

Ekonomi Bilimi açısından tekelleşme, "herhangi bir üretim alanını 

tek elde tutmak, onun satışını tek elden yönetmek ve fiyatına egemen 

olmak demektir. Bundan dolayı tekel durumu, tam rekabet durumunun 

karşıtıdır. Tekel durumunda rakip olmadığı için, rekabette söz konusu 

değildir. Tekel karı doğal-normal kar değil, ençok kar maksirnal kardır" 19• 

Bir malın üretiminin tek bir firmanın elinde bulunması durumu 

olarak tanımlanan tekelcilik, kapitalist sistemin geçirdiği uzun yapısal 

değişimler sonucunda sermayenin merkezileşme eğilimine paralel olarak, 

günümüzdeki anlamıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir 

olgudur. Belirli bir piyasada çalışan tekelin anlamı, esas itibariyle o 

piyasadaki tek üretici ya da satıcı olmasıdır. Ancak günümüzde oligopol 

şartları içinde çalışan firmalarınsayılarının azalarak hacimlerinin çok 

büyümesi, açık bir tekelleşme eğilimi olarak kabul edilmektedir. Kapitalist 

sistem içinde rekabeti bozduğu ve sistemin ruhuna aykırı olduğu 

gerekçesiyle eleştirilen tekelleşme, çeşitli ulusal-uluslararası düzenlemeler 

19 0rhan HANÇERLIOGLU, EkonomiSözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2. Basım, 1976. 
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ve yasalarla önlenmeye çalışılmaktadır. Ancak, bu önleme çabalan temelde 

ekonomik düzenin yapısal bir parçası olan tekellerin çok çeşitli biçimlerde 

ortaya çıkmasını hiçbir zaman engellememekte, aksine kapitalist 

ekonomilerde sermayenin entegrasyonu artan bir ivmeyle devam 

etmektedir. Sanayi işletmeleri içsel ve dışsal ekenomilerin de yardımıyla 

ölçeklerini büyütmekte, yapılarıru güçlendirmekte ve bütünleşmeye doğru 

gitmektedirler. Maliyetlerini düşürmek yoluyla karlarını yükseltmek 

bakımından temel amaçlan da bu d ur. 20 

Bu entegrasyon dikey ve yatay olmak üzere ikiye ayrılır. Dikey 

bütünleşmede firma, ürettiği malan hammaddesinden pazarlamasına kadar 

olan tüm aşamaları kendi yapısında toplar. Böylece üretimde çeşitli 

rasyonalizasyon önlemlerini uygulama olanağını bulur. Birim 

maliyetlerinde ve fiyatlarında düşüş sağlayarak diğer firmalara karşı önemli 

bir üstünlük kazarur. Ancak firmarun, ürettiği malın fiyabnı denetleyerek 

karım maksimize etmesi Yatay bütünleşmeye bağlıdır. Bu durumda söz 

konusu firma, aynı malı üreten işletmelerle bütünleşme yoluna 

gitmektedir. yatay bütünleşme firma için çalışbğı piyasada tekel durumu 

doğurur ve uygulamanın en sert biçimidir. Burada firmanın maliyetlerini 

en aza indirme olanaklan yanında, fiyatları da karını en yüksek düzeye 

çıkartacak biçimde düzenleme avantajı vardır.21 

Kapitalist sistem içinde kök salan kitle haberleşme araçlan tekeli, 

kamuoyunu yöneten, vatandaşları kenri fikirlerini açıklamaktan alıkoyan, 

20 Güventürk GÔRGÜLÜ, Basında Ekonomik Bağımlılık. İstanbul:Gazeteciler Cemiyeti 

Yayınlan No: 33, 1991, s. ll. 

2
' Nazif KUYUCUKLU, İktisadi Olaylar Tarihi. İstanbul: İ. Ü. SBF Yayınları No: 3, 

1982, s. 220. 
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bunun yerine yönetecilerin fikirlerinin empoze edilmesini sağlayan 

şartlardan biridir. Yığınsal iletişim sürecinde de, belirli kurumlarda başlayan 

tekelleşme, giderek ulusal ölçeklerde araçlararası tekelleşmeye ve 

uluslararası düzeyde de çokuluslu, teknoloji, mali yapı ve ideolojik 

içeriksel ürünleri kapsayan boyutlara varmaktadır.22 

Tekelleşme, düşünce açıklama özgürlüğünü tehdit eder bir gelişme 

olarak, sağladığı yararların kat kat fazlası zarara yol açmaktadır. Tekelleşme, 

özünde çoğulculuğu tehlikeye attığı, düşünceyi sınırladığı için eleştirilen bir 

gelişmedir. Tekelleşen yapılarda iletişim, birkaç büyük grubun ve ve kişinin 

denetiminde kısıtlanmakta, ekonomik açıdan ağırlaşan şartlar kişilerin ve 

grupların düşünce açıklama faaliyetini engellemektedir. Bu durumda 

toplum içinde farklı görüşlerin serbestçe yapılabilmesi ve çoğunluk 

karşısındaazınlıkların hakları tehlikeye girmektedir. Bu da toplumu giderek 

tek tip hale getirmekte, standartlaştırmakta, her türden çeşitliliği yok 

etmektedir.23 

3-1-2- Dünya ve Türkiye' de Medya Tekelleri 

Günümüzde, tekelleşne kitle iletşim araçları tüm dünyada toplum 

üzerindeki iktidarın bir parçasını kullanmakta ve hatta zaman zaman tek 

başına bir iktidar odağı haline gelebilmektedir. Bugün ABD' de yayınlanan 

günlük gazetelerin yarısından fazlası basın gruplarının kontrolündedir. 

Kendi bağımsız gazetesi olan kent sayısı sekseninaltına düşmüştür. 

22 Ersan İLAL, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları, 1989, s. 22. 

23 GÖRGÜLÜ, a. g. k. 

30 



Tekelleşme eğilimleri halen devam etmektedir. Yalnız 1978 yılında 53 

günlük gazete el değiştirmiştir. Bunların 46'sı basın gruplarınca satın 

alınırken, 5 basın grubu da, daha büyüklerce satın alınmıştır. 1931 yılında 31 

basın grubu 153 gazete grup başına yaklaşık beş gazete yayınlarken, 1986 

yılında 156 grup, toplam 1.139 gazete grup başına ortalama yedi buçuk gazete 

yayınlanmıştır4 • 

İngiltere' de basın 1973 yılına kadar herhangi bir sanayi dalı gibi 

görülmüş ve tekelleşme tehlikesi diğer işletmelerdekinden daha önemli 

olarak algılanmamıştır. 1973' den sonra günlük tirajı 500 binden fazla olan 

bir gazete sahibinin, başka bir gazeteyi ele geçirmesini önlemek için 

hükümete yetki verilmiştir.; ama hükümet bu konuda bir karar almadan 

önce 'Tekel ve Birleşmeler Komisyonu' adı verilen komisyona danışmak, 

ya da düşünce isternek zorunda tutulmamıştır. Bir başka deyişle, hükümete 

göz yumma yetkisi verilmiş ve tekellerin yapılanmasına olanak 

sağlanmıştır. 

Halen İngiltere'de belli başlı beş tekel grubu bulunmaktadır. 1989 yılı 

verilerine göre, ünlü basın patronu Rupert Murdoch'un denetiminde olan 

News International grubunun toplam tirajı 10.650.000., Robert Maxwell'in 

denetiminde olan Mirror grubunun toplam tirajı 8.500.000., United 

Newspapers grubunun toplam tirajı 4.900.000., Associated Newspapers 

grubunun toplam tirajı 4.100.000. ve Pearson grubunun toplam tirajı ise 

300.000.' dir.25 

24 Hıfzı TOPUZ, Basında Tekelleşme ler. İLAD -TÜSES, 1989, s. 17-18. 

25 a. g. k., s. 30-32. 
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Fransa' da basının birkaç büyük ortaklığın elinde toplanması, son otuz 

yılın çok önemli bir olayıdır. Devlet daha 1944 yılında bunlan önlemek 

amacıyla birtakım önlemleralmaya kalkışmışsa da, sonradar iktidar gelen 

partiler bu sururlara uyulması yönünde hiçbir önlem almamışlar ve 

buguünkü basın tröstlerinin oluşmasına olanak sağlamışlardır. Bugün 

ileteşem alanında egemen olanlar 'multi-media' ortaklarıdır. Bir başka 

deyişle, bu firmalar basınla yetinmeyip reklamcılığa, radyoya, televizyona 

ve kablolu şebekelere de el atmışlardır. Hersant, Hachette, Havas bunlann 

en önemli örnekleri arasında yer alırlar. Bu multi-media firmalar, başka 

ülkelerde de çeşitli şebekeler kurmuşlardır. Hachette'nin Hersant'ın 

Havas'ın yalnız Avrupa'nın değil, Amerika'nın, Asya'nın birçok ülkesinde 

kurduklan çokuluslu ortaklıkar bunun en belirgin örnekleridir.26 

Tekelleşmenin Türkiye'deki yansımaları ise, özellikle son onbeş yılda 

eş deyişle, tarihsel olarak ifade edilirse, Türkiye'nin bir dönemine 

damgasını vuran 24 Ocak 1980 ekonomik kararlanndan sonra ivme 

kazanmış ve basın sermayenin kontrolüne girmiştir. 

Türkiye 1980 öncesinde doğru dürüst uygulanmasa dahi esnek bir 

planlı ekonomik yapılanmaya, 12 Mart darbesiyle haylice bozulmuş olan 

1961 Anayasası'nın biçimlendirdiği siyasi yapılanmaya dayanıyordu. Bu 

klasik yapı, 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan ve Turgut Özal'ın darbe 

hükümetinin başbakan yardımcılığı görevine getiren 12 Eylül yönetimiyle 

hızını alıp, Turgut Özal'ın ANAP'ıyla zirveye çıkan neo-liberalizm 

uygulamalarıyla önemli ölçüde yıpratılmıştır. Yapılmak istenen 

kapitalizmin saldırgan-girişimci gücünü tahrik ve teşvik; aynı zamanda 

26
· a. g. k., s. 43-44. 
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sosyal devlet anlayışının terkedilmesini sağlamaktadır. Bilindiği üzere 24 

Ocak ekonomik kararlannın siyasi yönü, 12 Eylül askeri darbesidir. Bir 24 ve 

12'nin ürünü, bugün kitle iletişim araçlannda kendisini tekelci basın olarak 

göstermiş tw. 

Özel girişimin elindeki basın, devleti salt denetim açısından 

ilgilendirmiştir. Yazılı basının teknolojik açıdan geliştirilmeye ve hatta 

devletten yardım ve destek almaya zorunlu kılan ekonomik koşullar, 

12 Eylül askeri yönetimi ve hükümetlerince engellenmiştir. Bununla 

birlikte devlet, politik ve ekonomik baskıların yazılı basının üzerine 

çökmesine izleyici kalmış, hatta kendisi de baskı yaratmıştır. Bu durumda 

basın, kitlesel haberleşme aracı olmaktan çıkmış, bütünüyle devlete ve 

siyasi yönetimlere bağımlı bir organ durumuna getirilmiştir.28 

Zaman içerisinde yazılı basın, devletin güdümünde ve tekelinde 

bulunan televizyon ve radyoya oranla, kendisini kısmen de olsa 

kurtarabilecek yollar aramış ve işadamlarına, eş deyişle, sermayeye 

yönelmiştir. Yazılı basın, başlangıcından bu yana, büyük sermaye tarafından 

oluşturulmuş ve 24 Ocak ekonomik kararları sonucunda da, tekelleşmeye 

kapı aralanmıştır. 12 Eylül dönemlerinde ise, kitle iletişim araçlan, giderek 

siyasal iktidarlan da besleyen büyük tekellerin arasında paylaşılmıştır. 

Sermayenin ve giderek 'büyük sermaye' olarak tanımlanabilecek 

grupların, sektördeki yerlerini almalanndan sonra, basınında devletle olan 

direkt ekonomik ilişkilerinde eskiye oranla zayıflamalar görülmüştür. 

27 Halil NEBILER, Medyanın Ekonomi Politi~i. İstanbul: Sannal Yayınevi, 1995, s. 35. 

2s ayrıntılı bilgi için bkz: Mahmut Tali ÖNGÖREN, İletişim Notları. Ankara: ÇGD 

Yayınlan No: 18, 1995, s. 24. 
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Ancak bu kez de, bilinçli bir tercihin sonucu olarak basının sermaye 

gruplarıyla olan ilişkisinde önemli bir sıkılaşma meydana gelmiştir; bir 

başka deyişle, basın sektörü doğrudan sermayenin denetimine girmiştir. 

Tarihsel süreç olarak bakıldığında, Türkiye' de kapitalist modelin 

gelişmeye başladığı dönemlerde, basında tekelleşme eğilimlerinin ivme 

kazandığı görülmektedir. Bu eğilimler biraz geç ortaya çıkınakla birlikte, 

büyük bir hızla ilerlemiştir. Basının çeşitli dönemlerde ekonomik 

çıkınaziara girmesi, tekeleşme eğilimlerinin artmasına, buna bağlı olarak 

basının sermaye gruplarının eline geçmesie neden olmuştur. 

1948 yılında yayın hayatına giren Hürriyet Gazetesi'nin sahibi Haldun 

Simavi ve bünyesinde olan diğer yayın kuruluşları(Hüryay, Hürgün 

Gazetecilik, Hürriyet Ofset Gazetecilik ve Matbaacılık, Hürriyet Haber 

Ajansı vd.); 1980 yılında yayın hayatına giren Güneş Gazetesi'nin sahibi Asil 

Nadir ve bünyesinde olan diğer yayın kuruluşları(Günaydın, Tan, Ulus, 

Nokta, Ekonomik Panorama, A-N Graphics vd.); 1985 yılında yayın 

hayatına giren Sabah Gazetesi'nin sahibi Dinç Bilginve bünyesinde olan 

diğer yayın kuruluşları(Bugün Yayıncılık, Ekonomik Yayınlar, Dönemli 

Yayıncılık, Yeni Asır vd.); Milliyet Gazetesi'nin sahibi Aydın Doğan ve 

bünyesinde olan diğer yayın kuruluşları(Milliyet Haber Ajansı, Milliyet 

Yayın vd.); Tercüman Gazetesi'nin sahibi Kemal Ilıcak ve bünyesinde olan 

diğer yayın kuruluşları( Güntur Basın-Yayın, Kervan Kitapçılık vd.); 

Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi Nadir Nadi ve bünyesinde olan diğer yayın 

kuruluşlan(Çağdaş Yayıncılık, Çağdaş Gazete Dergi Basın-Yayın), Türkiye'de 

bir döneme damgasını vurmuş olan atı önemli yayın grubudur. 
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1990'lı yıllara gelindiğinde, Türk Basını'nda iki güçlü sermaye 

grubunun tekelleşme sürecinden galip çıktığı görülmektedir. Bunlar: 

Hürriyet gazetesini çıkaran Doğan Grubu ve Sabah gazetesini çıkaran Bilgin 

grup larıdır. 

Hürriyet gazetesi, 1948 yılında yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin 

kurucusuSedat SİMAVİ'dir. Vefatından sonra, gazete önce Haldun SİMAVİ, 

daha sonra da Erol SİMAVi yönetimine geçmiştir. 1995 yılında Hürriyet 

gazetesi, aynı zamanda Milliyet gazetesinin de sahibi olan Aydın DoGAN 

tarafından satın alınmıştır. Hürriyet gazetesi, günlük yayınlanan fikir 

gazetesidir. Yaysat'tan elde edilen verilere göre, gazetenin 1 Eylül-31 Aralık 

1995 tarihleri arasındaki ortalama günlük satışları, 500.000- 750.000. 

dolaylarında seyretmiştir.29 

Sabah gazetesi, 1985 yılında Dinç Bilgin tarafından kurulmuştur. 

Sabah gazetesi, günlük yayınlanan fikir gazetesidir. Yaysat'tan elde edilen 

veriere göre, gazetenin 1Eylül-31 Aralık 1995 tarihleri arasındaki ortalama 

günlük satışlan 550.000- 750.000. dolaylarında seyretmiştir. 

Yine Yaysat'tan alınan verilere göre, bu grupların sahibi bulunduğu 

gazete ve dergilerle, bunların tirajlan Ocak 1996 tarihi itibariyle aşağıda 

verilmiştir: 

29 YAYSAT. 
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DOCAN GRUBU 

Gazeteler Dergiler 

Hürriyet Tempo Klip s 

Milliyet Auto Show Gösteri Sanat 

Posta Ekonomi Art Dekor 

Fanatik Top Pop Capital 

Meydan Elele Mari Clear 

Son Havadis Blue Jean Focus 

Hafta Sonu Naturel Same 

Spor Turizm Atlas Paramatİk 

Pişmiş Kelle Pazar Postası 

H ei di Milliyet Kardeş 

Milliyet Sanat Hey Girl 

W al tre Beute Negatif 

Donald Amca Miki Maus 

Casper Şirinler 

Yoyo Francaise 

Ocak 1996 itibariyle Yaysat'tan alınan bu bilgilere göre, Doğan 

Grubunun net gazete(günlük) ve dergi(haftalık-aylık) satışları şöyledir: 

Gazetelerin hafta-içi net satış rakamları: 1. 980.000., 

Gazetelerin hafta-sonu net satış rakamları: 2. 320.000., 

Dergilerin net satış rakamları: 1. 320.000.' dir. 
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BİLGİN GRUBU 

Gazeteler Dergiler 

Sabah Burda Sinema 

Yeni Yüzyıl Kozmopoli tan Fa ce 

Takvim Harper' s Pazar S he 

Bugün Esquire Power 

Foto Maç PC Magazine Home Art 

Taraftar Vizyon Partner 

Ateş Vi va Gelin 

Top Cante Aktüel 

Vizyon Dekorasyon Para 

Ocak 1996 itibariyle Yaysat'tan alınan bu bilgilere göre, Bilgin 

Grubunun net gazete{günlük) ve dergi(haftalık-aylık) satışlan şöyledir: 

Gazetelerin hafta-içi net satış rakamlan: 1. 700.000., 

Gazetelerin hafta-sonu net satış rakamlan: 2. 000.000., 

Dergilerin net satış rakamlan: 2. 420.000.' dir. 

3-2- Promosyon 

Basın içi çatışmaların odaklaştığı bir diğer husus da, promosyon 

etkinlikleridir. Gazetelerin tiraj arttırmaya yönelik olarak başvurdukları 

promosyon uygulamaları, reklamların devreye sokulmasıyla birlikte, basın 

sektörünün ağır bir mali yük altında ezilmesine yol açmaktadır. Diğer 

yandan, bu uygulamaların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan yoğun 

rekabet ortamı da, birtakım çıkar çatışmalarının ve bunlara dayalı sert 

37 



çatışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, 

promosyon kavramırun kapsamlı bir biçimde tarutılması ve promosyon 

uygulamalanrun ortaya konulması çaalışma açısından önem taşımaktadır. 

3-2-1- Promosyon Kavramının Tanımı 

Türkçe kaynaklarda daha çok 'satış arttırıcı çabalar' anlamında 

kullanılan promosyon, özünde bir pazarlama aracıdır. Ticaretin bir işlevi 

olarak pazarlama, talebi açıklama ve üretim etkinliğinin dışında kalan 

etkinlikleri yönetme amaçlarına hizmet eden bir süreçtir. Bu anlamda 

promosyon, "pazarlama tarafından tüketicileri ürün ve hizmetlere ilişkin 

değerler açısından bilgilendirmek ve tüketicileri sunulan ürün ve 

hizmetleri satın almaya inandırmaktır. Böylelikle promosyon, bir şirketin 

ara ve nihai tüketicilere sunduğu hizmet veya ürünleri geliştirmeye 

yönelik bir araçtır"30 
• 

Kavramı pazarlama iletişimi bağlamında tanımlamak da 

mümkündür. Buna göre satış promosyonu; "geleneksel olarak, kişisel 

satışla bütünleşen etkinliklerin dışında kalan diğer destekli iletişim 

türleridir. Bu bağlamda satış promosyonu, ticari gösterileri, kuponlan, 

hediyeleri, ticari indirimleri, yarışmalan, ücretsiz yardımları, ikramiyeleri, 

noktadan- satın alma materyallerini, tüketici eğitimini ve sergi 

etkinliklerini kapsar'131
• 

30 James U. MCNEAL, Readingsin Promotion Management. New York: Appleton-Century

Crofts, 1966, s. 3. 
3

' Roger A. STRANG, The Promotional Planning Process. New York: Preager, 1980, s. 2.' 
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Diğer bir tanıma göre ise, promosyon, "tüketici ile işletme arasında 

gerekli bağıntıyı kuran satışı kolaylaştırmak amacıyla, işletmenin denetimi 

altında yürütülen, mUşteriyi ikna etme amacına yönelik bilinçli ve 

programlanmış etkinliklerden oluşan bir bütündür'132
• 

Pazarlama karınası içinde, promosyon giderek reklam çabaları ile 

satış çabalarını birleştiren bir köprü niteleği kazanmaktadır. Hem tüketim 

hem de ticaret açısından promosyon alımında gerçekleştirilen toplam 

harcamalar tüketici reklam bütçesine yaklaşmakta ve bazen de onu 

geçmektedir. Bu dev bütçeyi kesin bir biçimde niceliğe dökmenin 

zorluğunu biraz daha yenebilmek için, medya reklamcılık bütçesinin bir 

bölümü, çoğunlukla, kupon reklamları, geri ödemeler ve piyangolar gibi 

promosyon niteliğinde oluşturulur.33 

Bu bağlamda, medyanın uyguladığı reklam ve promosyon 

etkinliklerinin günümüzde giderek güçlendiğinden sözetmek 

mümkündür. Medya promosyonu, bir gazetenin tanıtımını yapmak ve 

satışını arttırmak amacıyla gazeteyle beraber vaadettiği veya verdiği 

birtakım beklenti veya hediyelerdir. Promosyonun beklentilere yönelik 

kısmını lotarya olarak tanımlamak yanlış olmaz. Lotarya, belli koşulları 

yerine getiren okuyucunun bir çekilişle verilecek hediyelere 

yönlendirilmesidir. Bu hediyeler ev, araba, yazlık ve hatta uçak dahi 

olabilmektedir. Lotarya dışında yine gazeteler her okuruna kupon karşılığı 

verdiği bazı hediye ve ikramiyeler de vardır. 

32James F. ENGEL, Promotional Strateg:y- Managing the Marketing Communications 

Process. Homewood, lll.: Richard D. Irwin Ine., 1979, s. 3. 
33 Gene :t-.1AHANY, Mahanv on Sales Promotion. Chicago, lll.: Crain Books, 1982, s. 1. 
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3-2-2- Türkiye' de Promosyonun Gelişim Süreci 

Okur-yazar nüfusa oranla, gazete tirajlarının belirli oranlarda 

seyretmek te olduğu Türkiye' de, bu sınırlılık nedeniyle satışları arttırma 

amacıyla kullanılan yöntemlerin başında promosyon faaliyetleri 

gelmektedir. 1960'lı yıllarda güçlenen magazin basınının kullandığı bu 

yöntem, 1980'lerden sonra, büyük ölçülere ulaşan televizyon reklamlarını 

da devreye sokarak, basın sektöründe hem bir promosyon yarışının, hem de 

bu promosyonları kitlelere iletebilmek için kullanılan televizyon ve son 

yıllarda radyolara verilen reklamların mali yükümlülükleri altında 

zorlanmalarına yol açmıştır. 

Türk basınında ilk promosyon örnekleri, Haldun Simavi tarafından 

çıkartılan ve ilk ofset baskı gazeteler arasında sayılan Son Gazetesinde 

görülmektedir. Son gazetesi lotaryaları, bol fotoğrafları, cinayet haberleri, 

herşeyi popülarize eden habereilik anlayışı, her türlü şiddetin sergilendiği 

fotoromanları, erkeklere uzak diyariarda kurduğu düşleri ile magazin türü 

gazeteceliğin ilk örneğiydi. Son gazetesi, daha sonra Günaydın, Tan, Sabah, 

Bugün gibi, gazetelerde habereilik ve lotaryayı birleştiren bir anlayışa sahip 

olan Rahmi Turan'ın çıraklık denemesi olarak kabul edilebilir.34 Böylece, 

okuyucu kazanma yöntemleri arasında yer edinmeye başlayan promosyon, 

zamanla diğer gazetelere de yansımış ve artık Türk basınının adıyla 

özdeşleşmiştir. 

3 4 GÖRGÜL U, a. g. k., s. 71. 
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Türkiye' de gazeteler sınırlı satış olanaklarını aşmak, satış gelirlerini 

yükseltebiirnek amacıyla 1960 yılından itibaren promosyon faaliyetlerine 

başlamışlardır. 1960'lı yıllardan sonra, Türk basınında gerçek lotaryacılık 

dönemi başlamıştır. Bu konuda öncülüğü Hürriyet gazetesi, okuyucularına 

Hürriyet istikrazı tahvillerini kupon karşılığı dağıtarak yapmıştır. Hürriyet 

gazetesinden sonra, Malik Yolaç'ın sahibi olduğu Akşam gazetesi geniş bir 

promosyon kampanyası başlatmıştır. Akşam gazetesi pardesülük kumaştan, 

Kuran-ı Kerim'e kadar değişik promosyonlar dağıtmıştır. Ardından Haldun 

Simavi'nin sahibi olduğu Son gazetesi, bol lotaryaları, bol fotoğrafları, 

sansasyonel habereilik anlayışı ile basın dünyasındaki yerini almıştır.35 

1968 Eylül'ünde yayın hayatına giren Günaydın gazetesi de, 

promosyon faaliyetleri etkin biçimde yer almıştır. Günaydın gazetesinin pay 

kuponu dağıttığı bu dönernde Hürriyet gazetesi de kar kuponu vermeye 

başlamıştır. 1980 yılından sonra gazeteler promosyona çeşitli biçimlerde yer 

vermişlerdir. Özellikle, 1982 yılı başlarında, lotaryaya dayanarak yayın 

hayatına giren Güneş gazetesi, tiraj yarışında en üst sıralarda yer almıştır. 

Güneş gazetesi ile birlikte Türk basınında lotaryacılık, 1960'lı yıllarda 

olduğu gibi hız kazanmıştır.36 

Bu dönemde gazeteler arasındaki yarış tüm hızıyla devam ederken, 

Milliyet gazetesince piyasaya sürülen ve çocuklara yönelik olan yeni bir 

promosyon aracı, basın içinde yeni bir dönem başlatıyordu: 'Karton Devri'. 

Kartonlarla (karton ev, taşıt araçları vb.) gerçek bir tiraj patlaması yaşayan 

Milliyet gazetesi, o dönemde net satışını 1.243.000.'lere ulaştırmayı 

35 Semra ATILGAN, "Basın Ekonomisi ve Promosyon". M. ü. iletisim Dergisi Sayı 3, 

s. 233. 
36 a. g. k., s. 234-235. 
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başarmıştır. Buna, Sabah naylon bayraklar, Tan karton maskeler, Hürriyet 

sporcular, Güneş uzay araçarıyla Milliyet'in kartoruanna karşılık verdiler. 

Tüm gazetelerin satışları 'karton' verdikleri günlerde tiraj patlamasına yol 

açmış; ancak ne var ki, karton sayesinde gazetelerden çok yapıştın firmalar 

kar elde etmiştir. 37 

Türk basını, 1990'lı yıllara yine promosyon yarışı ile girmiştir; ancak 

bu dönemde, diğer yıllara oranla tirajlarda önemli ölçüde bir artış 

gözlenmiştir. 1992 yılı içinde gazeteler tarafından, uzun süreli 

promosyonların yanı sıra balon, uçurtma(Milliyet), traş bıçağı, diş 

macunu(Hürriyet), masa örtüsü, buzdolabı torbası, deterjan(Sabah), halk 

ekmek, sabun, çöp torbası(Günaydın) gibi ürünler verilmiştir. 

Türk basınında Milliyet'in karton evlerinden sonra çığır açan 

ansiklopedi savaşı öncesi, bu promosyonların yanı sıra gazeteler, tiraj 

kapmit savaşını, verdikleri televizyon ekieriyle de sürdürmüşlerdir. 28 

Ekim 1992'de, Sabah gazetesi Meydan Larousse kampanyasını başlatarak 

tirajını 1.200.000.'lere ulaştırmıştır. Sabah'ın bu yükselişi üzerine, bir gün 

sonra Hürriyet Sistem 2000'i devreye sokmuş ve tirajını 200.000. arttırmıştır. 

Hürriyet 27 Kasım' da Temel Britannica kampanyasını başlatarak 

ansiklopedi savaşındaki yerini almıştır. Hemen ardından Milliyet gazetesi 

28 Kasım' da Büyük Larousse kampanyasını başlatarak bu savaşa dahil 

olmuştur. Böylelikle Türk Basını rekor sayılabilecek 4.500.000.'lik tiraja 

ulaşmış tır.38 

37 Nokta Dergisi. 22. 1. 1989. Sayı 3, s. 23. 
38 ayrıntılı bilgi için bkz: ATILGAN, a. g . k. 
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Aynı konuda yapılmış diğer bir çalışmanın kapsamında ise, 1992 

yılında Türk basınında başlayan ansiklopedi kampanyası sonucunda Sabah 

gazetesinin %52.34, Hürriyet gazetesinin %30.3 ve Milliyet gazetesinin 

%17.6 oranında okur kitlesine(pazar payına) sahip olduğu ortaya 

konulmuş tur39
• 

Görüldüğü üzere, lotarya ve promosyon kampanyaları Türk basını 

için çıkış yolu olmaktan çıkmış, vazgeçilemeyen bir bağımlılık niteliği 

kazanmıştır. Lotarya yapanlar dahil olmak üzere, kimse lotaryanın 

yararından bahsetmemekte; aksine konuşulanlar hep reklam ve maliyet 

giderlerinin gazeteleri büyük zarariara uğrattığı yönünde odaklanmaktadır. 

Veysel Batmaz, basının azalan karlarını ve lotarya çılgınlığı ile ilgili 

görüşlerin şöyle dile getirmektedir: "Her konuda olduğu gibi, 'dehşet 

dengesi' türünden rekabet, ancak statükoyu korumaya yönelik olabilir. 

Zamanla statükoyu korumanın maliyeti artar. Türk basınının yaşadığı 

çatışma da bundan farklı değildir. Bu yarışta TRT dahil kar eden kimse 

kalmamış tır"40 
• 

Günümüz Türk toplumunda basın öylesine yozlaşmıştır ki, 

habercelik, mata pazarlamasına vesile olan bir ara değişken durumuna 

indirgenmiştir. Hemen hemen tüm gazeteler, kupon karşılığında akla 

gelebilecek her türlü ürünü gazetelerin satışını arttırmak amacıyla okura 

sunmaktardır. 

39 İncilay CANGÖZ, Türk Basınında Tutundurma Çalısmaları ve Ansiklopedi 

Kampanyası, YayınJanmarruş Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir : A. Ü. Sos. Bil. Ens., 1995, s. 114-

115. 

•o Aktaran: GÖRGÜLÜ, a. g. k., s. 80. 
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Bu süreç ise, gazeteciliğin klasik gelişimi ve kamusal görevleri açısından 

oldukça zedeleyici ve utanç verici boyutlara ulaşmıştır.41 • Türk basını 

"Haberin mal, okurun müşteri, gazetenin süper market"42 olarak 

tanımlandığı bir dönem içeresinde, ayakta kalma mücadelesi vermektedir. 

Bu mücadele, eş deyişle pazar payını arttırabilme, İkitelli çatışmalarının da 

en temel nedenlerinden biridir. 

3-3- Basın Sektörünün Niteliksel Yapısından Kaynaklanan Etmenler 

3-3-1- Gazete Çalışanianna İlişkin Sorunlar 

Türkiye' de gazete çalışanlarının mesleki işleyişin genel çerçevesi 

içinde yol açtığı sorunlar, basın-içi çatışmaların temel nedenlerinden biridir. 

Meslek yaşamı içinde ortaya çıkan gerilimler, açmazlar ve yetersizlikler 

gazetecilerin sektöre yönelik görüş açılarını dolaylı da olsa daraltmakta, 

onları giderek daha hoşgörüsüz davranışlara yöneltebilmekte ve uzlaşma 

ortamını baltalayabilmektedir. Eğitim durumları, mesleki doyum, meslekte 

ahlaki işleyiş, habercilikte başvurulan yöntemler açısından, bakış 

açılarındaki ve uygulamalarındaki yetersizlikler, uzlaşma ortamının 

mantıksal temellerinin de etkinsizleşmesine neden olmaktadır. 

Bir ülkede basın sektörünün niteliksel yapısının en önemli 

göstergelerinden biri, gazetecilerin eğitim durumudur. Başbakanlık Basın 

Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye' de 

gazetecilerin %62.8'i yüksekokul mezunudur. İkinci önemli grubu 

oluşturan ortaokul ve lise mezunlarının meslekteki oranı ise %28.5' dir. 

4 1 Korkmaz ALEMDAR, Devlet ve Basın. Ankara: ÇGD Yayınlan No: 6, 1993, s. 88-89. 
42 0TAN, a. g. k., s. 31. 
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Gazetecilerin eğitim durumları ile çalıştıkları kurum arasındaki ilişki 

incelendiğinde ise, yükseköğrenimli gazetecilerin %44'ünün gazetelerde 

çalıştığı görülmektedir. Eğitim durumu açısından bakıldığında, gazetelerde 

çalışanların yarısının yükseköğrenim almış olduğu görülmektedir.43 

Her ne kadar Türkiye' de gazetecilerin %62.8' i yüksekokul mezunu 

olsalar da, gazetecilerin içinde yetiştikleri aile ortamının sosyo-ekonomik 

durumunun bu orana paralel bir gelişmişlik düzeyi içinde olmadığı 

görülmektedir. Altun'un gerçekleştirdiği çalışmanın ortaya koyduğu üzere, 

gazetecilerin anne va babalarının %80'ninin ilkokul mezunu olduğu 

belirlenmiştir.44 Yine, ankete verilen yanıtıara göre, gazetecilerin 

annelerinin %77 .6'sı ev kadınıdır. Babaların ise, %41.2'si kamu 

görevlisi/ memur olarak çalışmaktadır. Bu veriler, gazetecilerin büyük 

çoğunluğunun orta halli ailelerden geldiklerini ortaya çıkarmaktadır. Oysa 

ki, başarılı gazetecilik yapabilmek için iyi eğitim görmüş olmak, yabana dil 

bilmek, sosyal yönü güçlü bir kişiliğe sahip olmak gerektiği genelde kabul 

gören ölçütlerdir. Böylesi özelliklerin geliştirilebilmesi ise, ailenin öncelikle 

çocuğun yetişmesi aşamasında bu ölçütlerin ayrımına iyi vaniabilmesi ile 

mümkündür. Bunu da ancak iyi eğitilmiş anne/baba öngörebilir.45 

Mesleki doyumsuzluklar da, gazetecilerin karşı karşıya oldukları 

sorunlardan biridir. 85 kişi üzerinde yapılan ankete cevap verenlerin 

%41'i(34 kişi) gazetecilik mesleğine ilişkin şikayetçi olduğu pekçok durum 

olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık örneklemin %34.9'unu(29 kişi) gazeteci 

43 Abdülrezak ALTUN, Türkiye'de Gazetecilik ve Gazeteciler. Ankara: ÇGD Yayınları 

No:15, 1995, s. 148. 

•• a. g. k., s. 155-156 

•
5 a.g. k.,s.1156-157. 
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oldukları için memnunluk duyuyor. Kurumlarda yapılan 

gazetecilik/habereilik açısından ise, gazeteciler pek memnun görünmüyor. 

Anket sonuçlanna göre, gazetecilerdin yalnızca %2.4'ü(2 kişi) kururnlarında 

yapılan gazeteciliği 'çok iyi' olarak nitelendiriyor. Kururnlarındaki 

gazeteciliği 'iyi' olarak nitelendirenlerin oranı %34.l'i(29 kişi), 'orta' olarak 

nitelendirenler %42.4'ü(36 kişi), 'zayıf' olarak nitelendirenler % 15.3' dür(13 

kişi). Bu soruda, ankete katılanların %5.9'u(5 kişi) ise "görüş yok" 

seçeneğini işaretlerniştir.46 

Basın ahlak ilkelerinin uygulanabilmesinin ilk koşulu, meslek 

çalışanları tarafından benirnsenrnesidir. Öncelikle gazetecinin, bu kuralların 

içeriğini bilmesi, tanıması ve özürnsenrnesi gereklidir. Bu bağlamda 

bakılarak, anket verilerinden elde edilen sonuçların genel bir 

değerlendirmesi yapıldığında, basın ahlak ilkelerinin gazeteciler tarafından 

iyi bilinmediği ve benirnsenmediği anlaşılmaktadır. Nitekim, 'kuralların 

gerçeğe uygun olamadığı' kanısına verilen %23.5'lik(20 kişi) bir oranı 

kapsayan 'fikrim yok' karşılığı, gazetecilerin, ahlak ilkelerini yeterince 

önernsernediği yargısını güçlendirrnektedir. Öte yandan gazete(% 70) ve 

dergi(%80) çalışanlarının genel ortalarnanın(%64.7) üzerinde basın ahlak 

kurallarının uygulanabilmesi için 'yaptırım' olması gerektiğini 

d üşünrnektedirler.47 

Basın ahlak kuralları ile gazetecilerin çeşitli bilgi toplamala 

yöntemleri arasında ilişki olduğu bir gerçektir. Habereiliğin önemli bir 

parçasını oluşturan bilgi toplama süreci açısından ise, rnesleğe aykırı bazı 

46 a. g. k., s. 167-168. 

47 a. g. k., s. 170-172. 
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ilkeler, gazeteciler tarafından hoş görülebilmektedir. örneğin, gizli belgelere 

ulaşabilmek için insanlara para ödemek %42.4'lük; gizli hükümet 

belgelerini izinsiz kullanmak %72.9'luk; kaynağı, isteksiz olduğu halde bilgi 

vermeye zorlamak %69.4'lük; gazetecinin kimliğini gizlernesi ise %77.6'1ık 

bir oranla hoşgörülmektedir.48 

Gazeteciler, ürünlerini sunduklan okuyucuların büyük bir kısmının, 

uzun açıklamalardan çok, kısa haberlerle ilgilendiklerini düşünmektedirler. 

Bu eğilim, rakamsal açıdan bazı değişiklikler olsa da "okuyucuların 

çoğunun ciddi sosyal konularla ilgilenmediği" yolundaki görüşde de 

sürmektedir. Gazetecilerin haberlerini yazarken de, bu görüşlerden hareket 

ettiklerini ve yazılarını okuyucu hakkındaki bu temel değerlendirmeleri 

gözönüne alarak yazdıklarını kabul edersek, Türk basınındaki 

magazinleşme ile kısa metinle, çarpıcı başlıklı sansasyonel habereiliğin 

yaygınlaşmasında sıradan gazetecinin de önemli payı olduğu söylenebilir.49 

Gazetecilik mesleğinin içerik ve yapısını bozan bu ve benzeri yöntemler, 

bugün, basının niteliksel yapısından kaynaklanan kurum-içi çatışmaların 

da, temel ögelerinden birisidir. 

3-3-2- Kurumsal Özdenetim Sürecinin Yetersizlikleri 

:Mesleki faaliyetlerden dolayı hem topluma, hem de mesleğin 

kendisine gelebilecek zararların önlenmesi için, bir özdenetim 

mekanizması bütün faaliyet alanları ve meslek grupları için gereklidir. 

•s a. g. k., s. 176. 

'
9 a. g. k., s. 182. 
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Oluşturulan meslek örgütlerinin önemli bir işlevi de, otokontrolu 

gerçekleş tirrnek tir. 

Otokontrol, hiçbir yasal düzenleme, ya da yaptırım olmaksızın 

tamamen kişinin ya da meslek grubunun, salt kendi vicdanı aracılığıyla 

yaptığı değerlendirrnedir. Basın açısından düşünüldüğünde, mesleki 

denetirnin basın dışından bazı güçlerce ve rnekanizrnalarca yapılması ya da 

yaptırılması, basın özgürlüğünün sırurlarını daraltabilir. 

Basın mensuplarının örgütlenerek bir meslek ahlakı oluşturması ve 

bunun gereğince hareket etmeleri, basma yönelik müdahaleleri önlemek 

yanında, bu sakıncaların kötü etkilerinin de azaltılmasının imkanını 

verebilrnektir.50 Halen Türkiye' de, Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler 

Cerniyeti, Muhabir Dernekleri, Basın Konseyi gibi, gazetecilik rnesleğinin 

ahlakını, gazetecinin sosyal hak ve güvencelerini korumayı amaçlayan 

örgütlenmeler mevcuttur. 

Türkiye' de bu örgütlenmeler içinde en bilinenlerinden olan Basın 

Konseyi, 1987 yılında kurulmuştur. Konseyin iki temel görevi vardır: Basın 

özgürlüğünü engelleyici davranışları izlernek ve bu özgürlüğün kullandış 

tarzından kaynaklanabilecek zararlardan toplumu korumak. Böyle önemli 

bir misyona sahip olan Basın Konseyi'nin ne var ki, yasalarca belirlenen ya 

da kendi içinde oluşturmuş olduğu bir yaptırım gücü yoktur. 

5° Filiz A YDOGAN, "Basının Otokontrolünde Basın Konseylerinin İşlevleri". İstanbul: 

M.Ü. iletisim Dergisi, Sayı 3, 1993, s. 108. 
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Basın mesleğine ve özgürlüğüne sahip çıkmak, olabildiğince aynı 

temel ilkeler doğrultusunda birleşmekle sağlanabilir. Bunun da eldeki en 

somut aracı, basın meslek ilkeleri ve bu ilkeleri yaşama geçirmeyi 

amaçlayan Basın Konseyi' dir. Ancak, Konsey'in bugüne dek bu işlevini tam 

olarak yerine getiremediği, gazete çalışanlarının basın meslek ilkelerine hiç 

değilse benimseme düzeyinde içselleştirmelerinde pek etkin olamadığı 

görülmektedir. 

Üzerinde anket uygulanan 85 basın çalışanından %55'i, basın meslek 

kurallarını yetersiz bulmakta ve ne kadar mükemmel olursa olsun 

yaphnm olmadan uygulanmasının imkansız olduğunu düşünmektedirler 

ve aynı kişiler basın meslek kurallannın göstermelik olduğuna, kişinin 

kendi vicdanının ön planda olduğuna inanmaktadırlar.51 

Hiçbir yaptırım gücü olmayan Basın Konseyi, basın özgürlüğünü 

kısıtlayan ve mesleki işleyişe zarar veren durumlar sözkonusu olduğunda 

sadece yazılı ya da sözlü bir kınama ile yetinmektedir. Böylelikle, basın 

meslek ilkelerinde işlevsizlik, etkinsizlik ve tıkanmalar görülmektedir. Bu 

durumda, basın özgürlüğünü geliştirmek ve basının özdenetimini 

sağlamakla görevli, etkin ve işieve sahip, konsey ruhunu taşıyan ve konsey 

misyonunun yükümlülüklerini kaldırabilecek, saygın bir Basın Konseyi'ne 

ve onun inisiyatifinde varolan basın meslek ilkelerinin yaşama 

geçirilmesine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ihtiyacın henüz giderHemediği ahlaki otorite boşluğuna dayalı 

mevcut ortamda en büyük zararı dürüst habereilik görmektedir. 

5'aynntılı bilgi için bkz: ALTUN, a. g. k., s. 169-170. 
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Gazetecilerin, kişilik haklarını hiçe sayan davranış ve söylemlerde 

bulunmaları, izinsiz belge kullanlamaları ve yayınlamaları, kaynaklarını 

bilgi vermeye zorlamaları, meslektaşlarına sözlü ya da yazılı saldırı ve 

suçlamalar yöneltmeleri, günümüz Türk basınında hoşgörü ile 

karşılanabilmekte; buna bir de varolan meslek örgütlerinin işlevsizlikleri 

de eklenince, bugün basın içinde yaşanan çatışmalar zaman zaman doğal bir 

niteliğe bürünebilmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK BASlNlNDA KURUM-İÇİ ÇATlŞMALARlN 

ODAKLAŞTIGI TEMEL SORUNLAR 

Bu bölümde, Türk basınında kurum-içi çatışmaların odaklaştığı 

temel sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmanın 

örneklemini oluşturan Hürriyet ve Sabah gazetelerinde 1 Eylül-31 Aralık 

1995 tarihleri arasında yer alan köşe yazıları bir sınıflandırmaya tabi 

tutulmuş; bu sınıflandırma sonucunda saptanan sorunlan en tipik bir 

biçimde yansıtan yazılar alınarak çarpıcı pasajlardan örnekler verilmiştir. 

Ayrıca, yazıların üslup özellikleri de belirlenmeye çalışılmış, kurum-içi 

çatışmalar ile köşe yazarlarının kullandıkları dile de yansıyan kişisel 

görüşleri arasında bire bir bağıntılar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

4-1- Köşe Yazarlan Arasındaki Kişisel Sürtüşmeler 

Basının kurum-içi çatışmalarında en sık üzerinde durulan 

sorunlardan biri, daha çok köşe yazarlan arasında geçen ve hedef alınan 

kişinin doğrudan kişilik özelliklerine, ekonomik gelir düzeyine ve sahip 

olduğu mesleki konuma yönelen sürtüşmelerdir. 
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Bu sürtüşmelerin zaman zaman polemiği dayandığı, zaman zaman da tek 

taraflı olduğu gözlenmiştir. 

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı , yıne kendi adını 

taşıyan "Fatih Altaylı Yazıyor" köşesinde, 3 Eylül 1995 tarihinde kaleme 

aldığı bir yazıda, Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas'ı hedef 

alarak, Barlas' ın gazeteciliğini, ekonomik, sosyal ve gazete içindeki 

konumsal özelliklerini ön plana çıkartarak eleştirel ve alaycı bir üslupla 

şunları dile getirmiştir: 

Bu Mektup da Bari as' a 

Sevgili Emin Çölaşan' a geçen hafta yazdığım mektuba, Emin Abi, hiç 
bekletıneden karşılık verdi ve " Mehmet Barlas'a, sor, liboşluğu en iyi o 
bilir" dedi. Sordum soruşturdum, hakikaten liboşluğu en iyi bilenlenden 
biri Mehmet Barlas'mış. Şimdi de ona yazıyorum: 

"Sayın Mehmet Barlas, 
Aslında size de Mehmet Abi demek isterdim, ama siz Başbakan, 

Cumhurbaşkanı ve zengin çocukları dışındakilerin sizinle fazla senli benli 
olmasını istemezmişsiniz, o yüzden Sayın Mehmet Barlas diyorum. 
Umarım sizi sevmediğim yolunda yersiz bir fikre kapılmazsınız. 

Sayın Mehmet Bey, Emin Abimin önerisi üzerine hemen telefona 
sarılıp sizi aradım. Ancak ulaşmak mümkün olmadı. Her aradığımda 
sekreteriniz olduğunu tahmin ettiğim bir hanım, 'Şu anda Sayın 

Başbakanla görüşüyorlar, şu anda Sayın Başbakan'ın sayın eşiyle 
görüşüyorlar, şu andaSayın Bakan'la görüşüyorlar, şu anda holding 
patronuyla görüşüyorlar' gibi yanıtlar verdi ... 

Galerideki en güzel arabalardan birine, beyaz bir spor Mercedes' e 
atlayıp gittiniz. Daha önce aynı arabadan bir galeride görmüştüm. Fiyatı 15 
milyar liraydı o arabanın. 

Boşuna o arabayı denemeseydiniz. Gazeteci maaşıyla ne kadar çok 
kazanırsanız kazanın o arabayı alamazsınız Mehmet Bey. Hoşunuza giderse 
ne yapacaksınız? 

Neyse, size ulaşamadı m. Akşam evınıze gelecektim, ama 
oturduğunuz sitenin kapıcısı sokmadı. Bir ara fasıl yapan bir grubun 
arasında sesinizi duyar gibi oldum o kadar. 
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Sayın Mehmet Barlas Bey, ben anladım ki, ben liboş değilim. Sizi 
Allah kurtarsın diyemeyeceğim. 

Galeriden istediğinarabayı alıp viilada fasıla gitmek fena şey değil. 
Kiminin parası, kiminin duası (Bakınız Ek-1)" 

Bu yazıya Mehmet Barlas herhangi bir karşılık vermemiş ve yazı bir 

polemiğe dönüşmeden tek yönlü bir eleştiri yazısı olarak kalmıştır. Bu 

sorunda ele alınan köşe yazılarında, her iki gazete yazarı arasında bir 

polemiğin oluşmasına örneklik etmesi açısından, ilk olarak Sabah gazetesi 

yazarı Bıncal Uluç'un ve daha sonra ona Hürriyet gazetesinden cevap 

veren Fatih Altaylı'nın yazılarıdır. Bu yazıları bir önceki örnekten ayıran en 

temel unsur, kullanılan üslupların daha dikkatli ve sertlikten uzak bir 

özellik taşıdığıdır. Son beş yıllık dönemde basın-içi çatışmalarda en sık 

rastlanan isiın ierin başında Mehmet Barias-Emin Çölaşan isimleri 

gelmektedir. Bu yazarlar bir anlamda her iki gazetenin çatışmaları ile 

özdeşleşmiş isimlerdir. Bu nedenle bir önceki örnekde Fatih Altaylı' da bu 

tarihsel çatışmanın keskinliğinden etkilenerek, Mehmet Barlas' a karşı daha 

sert bir üslup takınırken, doğrudan kendisine yönelik yazı yazmasına 

rağmen Bıncal Uluç' a karşı eleştirel ancak daha sertlikten uzak kalmaya 

dikkat eder bir tavır içinde yazısını kaleme almıştır. 

Bu da; basın- içi çatışmalarda yazardan yazara, olaydan olaya 

farklılıkların olduğunu, bu çatışmalarda geçmiş dönemlerden gelen öfke ve 

uyuşmazlıkların sonraki dönemlere ve yazariara da taşındığını 

göstermektedir. 
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Polemiğin oluştuğu ve basın-içi çatışmanın da bir örneği olan, Sabah 

gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç , yine kendi adını taşıyan "Hıncal'ın 

Yeri" köşesinde, 5 Eylül 1995 tarihinde kaleme aldığı bir yazıda, Hürriyet 

gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı'yı hedef alarak, 11Bu nasıl Hürriyet! ... " 

başlığı altında şu yazıyı kaleme almıştır: 

11Bu nasıl Hürriyet! ... " 
Kanal D'nin o ünlü Teke Tek programında, Fatih Altaylı'nın 

karşısına, Ertuğrul Özkök'ü alıp şu soruyu sormasını ne kadar isterdim, 
bilemezsiniz: 

''Sayın Özkök, 4 Eylül Pazartesi sabahı, Hürriyet'in üçüncü sayfasında 
poster gibi yayınladığıruz fotoğraf sizin ailenizden birine ait olsaydı, (Allah 
göstermesin, Allah kimseye böyle bir yazgı vermesin) gene basılmasına izin 
verir miydiniz?" 

Fatih bu soruyu sorar mı, sormaz mı bilmiyorum, ama çok 
ineindiğini hissettiğim kamu vicdanı adına ben soruyorum şimdi: 

11Koyar mıydın Ertuğrul?" 
Bu soruya gönül rahatlığıyla "Evet'' diyorsan dahi, tartışırım seninle. 
G. Y. İstanbul Şehremini' de, boğularak öldürülen, öldürüldükten 

sonra tecavüz edilen kız. Bir poster gibi çekilen fotoğraf, kızın polis 
tarafından bulunduğu andaki hali. Ölü .... Çıplak. ... Tecavüze uğramış ..... . 

Bu fotoğraf ölüye saygısızlıktır ....... Ve bu fotoğrafı basmak gazetecilik 
de değildir üstelik. 11Gazeteciliktir "diyenler varsa onuda tartışalım." 
(Bakınız Ek-2) 

Uluç'un bu yazısına karşılık 9 Eylül 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde, 

"Fatih Altaylı Yazıyor" adlı köşesinden Fatih Altaylı cevap niteliği taşıyan 

şu karşı yazıyı yazmıştır: 

11SABAH! 

ŞEHREMİNİ sapığı tarafından öldürülen genç kızın fotoğrafı 
Hürriyet'te yayınlandığı günden beri Sevgili Hıncal Uluç, Hürriyet'e 
demediğini bırakmadı. Bu arada benim Teke Tek programında Ertuğrul 
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Özkök'ü karşıma alıp bu konuyu konuşmaını talep etti. Hıncal Ağabeyimin 
yazdıklanna bir mektupla yanıt vermek istedim: 

"Sevgili Hıncal Abi," 
Hürriyet'te yer alan fotoğraf senin kadar beni de rahatsız etti. Ancak 

konuyla ilgili yazında bazı şeyleri bilmediğin ya da bazı konularda yanlış 
bilgilendirildiğin kanaatindeyim. 

Fotoğraf senin iddia ettiğin gibi bütün gazetelerin elinde yoktu. 
Hürriyet muhabirierinin eline geçirdiği bir fotoğraftı. Nitekim Sabah 
Grubu'na ait bir gazetede de Hürriyet'ten çalınan bir kopyası yer aldı. 
Hürriyet'i eleştirme bahanesiyle senin çalıştığın binada hazırlanan 
gazetelerden biri de bu fotoğrafı Hürriyet'ten kopya ederek yayınladı ... Senin 
Hürriyet'te eleştirdiğin pekçok olay, senin de çalıştığın grupta _yer alan kimi 
gazeteler tarafından çok daha ileri boyutlarda yapılmaktadır. Ustelik Sabah 
Gazetesi de senin iddia etteğin kadar masum değildir." (Bakınız Ek-3) 

Köşe yazarlarının kişisel çatışmalan açısından ele alınabilecek bir 

diğer örnek de yine Fatih Altaylı ile bu kez Can Ataklı arasındaki neredeyse 

küfüre varan yazılardır. Aslında Can Ataklı doğrudan Fatih Altaylı'yı hedef 

almadığı yazısında, Hürriyet-Milliyet gazetelerini hedef aldığı için, Altaylı 

daha sonra kaleme aldığı yazısında doğrudan adres olarak Ataklı'yı 

göstermiştir. Ataklı, Sabah gazetesindeki "ASPAV A" adlı köşesinde 16 Ekim 

1995 tarihinde kaleme aldığı yazıda şunları söylemektedir: 

"BASINDA VERGİ 
Her yıl Manukyan'ın vergi listesinde yer alması gazete ve TV'lerde 

haber olur. Vatandaş da zanneder ki, büyük iş adamlan vergi kaçınyor ve 
listelere giremiyor. Bu takdim hatası yüzünden Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, 
Bülent Eczacıbaşı, Mehmet Emin Karamehmet gibi dev isimleri en çok 
vergi verenler listesinde göremezsinin. Çünkü bu isirolerin çok büyük olan 
Holdingleri yüzmilyarlan bulan vergiler öderler. Bu büyük isimler de 
vergilerini kurumlar vergisi olarak öderler. 

O halde kişisel listelere kimler girer? İşte Manukyan gibi, bazı 
müteahhitler gibi kurumlaşmamış bütün kazançlarını kendilerine ayıran 
kişiler girer. Dikkat ederseniz her yıl kişisel vergi rekortmenleri sık sık 
değişir. Çünkü sadece kendisi için kazananlar yok olup gitmeye mahkum 
olurlar." (Bakınız Ek-4) 
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Altaylı, Can Ataklı'nın bu yazısına karşılık, doğrudan Ataklı'yı hedef 

alarak, 21 Ekim 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde, kendi adını taşıyan 

köşesinde, sert ve küfür özelliğinde bir dil ile şu yazıyı kaleme almıştır: 

ll ••• •• d .. ? 
Vergısını O eyen Pe ..... mıdır. 

Geçenlerde Sabah Gazetesi'nde saçmalayan adamın bir yazısını 
okuduğumda önce tepem attı, sonra güldüm. Adam vergi vermenin ne 
kadar kötü birşey olduğunu zırvalıyordu. Bu Atak gazeteci, "Türkiye'de 
Matild Manukyan gibiler vergi verir, siz aklı başında bir işadamının vergi 
verdiğini hiç gördünüz mü?" diye sormuştu. "Hey büyük Allahım" dedim, 
ne günlere kaldık. 

Vergi yüzsüzlerinin sözde amansız takipçisi Sabah Gazetesinin sesi 
haline gelen adam, vergiyi ancak Matild Manukyan gibilerinin ödeyeceğini 
iddia ederek "Vergi veren pezevenktir" demeye getiriyor. Hiçbir aklı başında 
işadamı Türkiye' de vergi vermezmiş. Helal sana Atak gazeteci ... Şimdiye 
dek o vergi listelerinde Vehbi Koç, Rahmi Koç, İnan Kıraç, Oğuz Gürsel ve 
daha kimler yer aldı. Sence bütün bunlar pezevenk ha! Kardeşim sen 
çevrene bakınca hep pezevenk mi gör d ün de herkesi pezevenk sanırsın. 

Acıdıysa söyle. Bir daha yazmayız olur biter. Niye vergisini ödeyen 
pezevenktir diyorsun." (Bakınız Ek-5) 

Yukarıda da görüldüğü gibi, Fatih Altaylı yazısında basın meslek 

ilkelerinin ve ahlakının yanısıra toplumsal ahlakı da hiçe sayarak, argo bir 

üslupla, Ataklı'ya saldırmaktadır. Bu kurum içi çatışma, iki yazarın arasında · 

geçen özel b ir tartışma konusu olmasının çok ötesindedir ve yüzbinlerce 

satan, Türkiye'nin en büyük gazetelerinde meydana gelmektedir. Türkiye'ye 

özgü koşullarda ele alımnca yüzbinler satan gazeteler milyonlarca okuyucu 

anlamına da gelmektedir. Bu geniş kitlede, bu kitleyi hiç de 

ilgilendirmeyenbir konuda oluşan bu tartışma, içerik ve üslup açısından, 

kamuoyunda basının imajını derinden yaralamakta ve kuruma olan 

saygınlığı zedelemektedir. Bu tema ile ilgili olarak diğer makaleler Ek: 6, 7 

ve 8' de verilmiştir. 
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4-2- Yayın Grupları Arasındaki Kurumsal Rekabet 

Bu sorun çerçevesinde, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin, genel yayın 

yönetmenleri ile sahiplerinin kaleme aldıkları karşılıklı çatışmalar, aleyhde 

yazılar ve açıklamalar ele alınmıştır. 

Bu çerçevede, 24 Ekim 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde genel yayın 

yönetmeni Ertuğrul Özkök, kendi yayın grubu adına, "Bu telaş niye?" 

başlıklı yazısında doğrudan Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilgin ve onun 

kişiliğinde Sabah grubunu hedef alarak şu yazıyı kaleme almıştır: 

"TAM PANİK HALİ 
Bu telaş niye? Dinç Bilgin'in gazeteleri neden bu kadar telaşlı? Bu 

iftiraların altında yatan ve hergeçen gün biraz daha kendini ele veren bu 
endişe, bu korku nedir? Şimdiye kadar bu işlere sokmadıkları ATV 
Televizyonunu bile iftiralarına alet edecek kadar neden paniğe 

kapılmışlardır? Biz bu soruları soruyoruz ama çıt yok. Bunun yerine iftira 
geliyor. Bunun yerine sizin basın dışı ilişkileniz var teraneleri geliyor. 

Evet, Hürriyet Gazetesi sahibi Aydın Doğan'ın basın dışı yatırımları 
da var. Bu yatırımları ile bir milyor doları aşkın bir iş hacmi yatırıyor. 2.2 
trilyon lira vergi veriyor. Tıpkı Fiat'ın sahibi Agnelli ailesi gibi, Doğan ailesi 
de bu ülkeye birşeyler vermenin gururunu yaşıyor. Biz bununla ödüyoruz. 
Çünkü bu sayede iktidara karşı hiç bir minnet borcu taşımıyoruz. İşte o 
nedenle, ben genel yayın yönetmeni olarak, gazeteınİ hazırlarken kimse 
elimi tutmuyor. İşte bu yüzden, ister iktidardaki partileri ister 
muhalefettekilere ait olsun, hiçbir yolsuzluk dosyasını çekmeceye 
kilitlemiyoruz. İşte o yüzden ben muhabirierimin yüzüne bakabiliyorum. 
Darısı rakiplerirnize. 

"KEŞKE BAŞARSA YOlNIZ 
... Dinç Bilgin'in gazetelerinin iktidarlara minnet borcunun birikmesi 

bizi rahatsız ediyor. Çünkü biz de bu sektördeyiz. Minnet borcunuzu faizleri 
ile birlikte fazlasıyla ödediniz. Artık kazık yiyorsunuz. Artık Ömer 
Seyfettin'in diyet hikayesindeki gibi, bir tarafınızı kesip atın. 

Bunlardan vazeçin. Sizin bu durumunuzu ortaya çıkarmamızdan, 
bize olan kızgıruğınızdan dolayı bu sektörü daha fazla kirletmeyin .... Aydın 
Doğan'ın gazetelerinde çalışan insanlar, basın sınırlarını ihlal eden işlere 
kalkışmayacaklardır. Aydın Doğan'ın gazetelerinde çalışan insanlar, minnet 
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borcu ödemek için baskı altında bırakılmayacaklardır. 
Ben bir gazeteci olarak aynı iç rahatlığını Dinç Bilgin'in gazetelerinde 

çalışan arkadaşlanmız için de diliyorum. (Bakınız Ek-9) 

29 Ekim 1995 tarihli Sabah gazetesinde ise birinci sayfa da "Sabah" 

imzalı yazıda, #İftiralar Gerçeği Gizleyemez" başlığı ile Hürriyet gazetesine 

ve sahibi Aydın Doğan' a ilişkin şunlar söylenmiştir: 

"Ayın Doğan'ın dünkü gazetelerini görenleriniz olmuştur. Başta 
Hürriyet ile Milliyet olmak üzere hemen hepsi aynı başlıklada Sabah' a ve 
sahibi Dinç Bilgin' e seviyesi oldukça düşük bir üslupla saldırıyordu. Oysa 
biz günlerdir en küçük bir hakaret kelimesi kullanmadan sadece belge ve 
rakamlara dayanarak milletin bankası olan İş Bankası'nın elindeki 
Dışbank' ı nasıl Aydın Doğan' a armağan ettiğini yazıyoruz ...... Ama onlar 
bizim bu belgeli yayınlarımıza cevap verecek yerde hepsi aynı kalemden 
çıkmış hakaret ve iftiralarla, aynı arşivden alınmış tek fotoğrafla konuyu 
saptırmanın beyhude gayretine düştüler. Bu davranış bizce Hürriyet ve 
Milliyet'in kendi okurlarının zeka düzeyini hafife almasıdır. Bu, bedeli ağır 
bir suç olacaktır onlar için. · · 

BELGELER KÜFÜRLE CEVAPLANMAZ ... 
Gerçekler ortada. Biz ısrarla bir · büyük mali skandalın 

aydınlanmasının peşindeyiz. Yani gazetecilik yapıyoruz. Onlar ise gerçekleri 
toz duman içinde kaybetmek gayreti içindeler. Bunu giderek 
çirkinleştireceklerini biliyoruz. Özel hayatlarımızın, seviyesiz saldınlara 
hedef olmaya devam edeceğini de biliyoruz. Etsinler. Biz bunu göze aldık. 
Her türlü bedeli öderiz . 

... Biz bundan dolayı kendisini, hiç bir zaman bunların ortağı diye 
görmedik. Ama kendi gazetelerinin Sabah ile Akşam arasındaki ilişkiye 
bakış mantığına dayanırsak Aydın Doğan Milli Gazete'nin Akit 
Gazetesi'nin, porno dergilerinin, örneğin Fortçu dergisinin ortağıdır! 
(Bakınız Ek: 1 O) 
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Sabah Gazetesi 9 Kasım 1995 tarihli "Sabah'tan Açıklama" başlıklı 

yazıda suçlayıcı yanı ağır basan bir dil ile Hürriyet gazetesine yönelik şu 

açıklama yer alıyordu: 

"Dün Hürriyet'in yine birinci sayfasındaydık. Tabii yine "küçük 
düşman"lara yakışacak önyargılara ve kıskançlıklara dayalı iddialarla .. 

Jet-Pa'nın ilanını basınayı reddetmişiz .. Reddetmedik.. İlan bugünkü 
Sabah' ta çıktı. Şimdi "biz yayın yaptığımız için koymak zorunda kaldılar" 
diyebilirler. Gazetecilik tekelci çıkarların kılıcı ve kalkanı olarak 
kullanılmaya başlamaya görsün. Herşeyi söyleyebilirler. Ama gerçek şudur: 
İlanın çıkması için ödemenin yapılması gerekiyordu. Dün bu ödeme yapıldı 
ve hizmet yerine getirildi. Hürriyet'teki dostlannuz Sabah'ın yayın ve ilan 
politikasını yönlendirmek amacıyla mesai harcamaktan artık vazgeçsinler .. 
Merak ettikleri bir şey olursa bunları bize bir telefon açarak öğrenebilirler. 
"İletişim özürlü gazete" duruma düşmek onları utandırmıyor mu? 
(Bakınız Ek-11) 

Hürriyet gazetesinin 9 Kasım ı 995 tarihli sayısında Ertuğrul Özkök 

ise, uHürriyet'in altında eziliyorlar" isimli yazısında Sabah gazetesine 

ithafen şunları söylemiştir: 

"Bir yıl kadar önce, Sabah'ın üst düzey bir yöneticisi ile sohpet 
ediyorduk. Niye durmadan Hürriyet' e salırıyorsunuz diye sorduğumda şu 
cevabı vermişti: 11Çünkü Hürriyet'in adı altında eziliyoruz." Sabah'ın son 
günlerde Hürriyet' e karşı sürdürdüğü saldırının altındaki psikolojik nedeni 
böyle anlatmıştı ... " (Bakınız Ek-12) 

Bu karşılıklı saldırılar yoğun bir oranda ve herhangi bir sonuç elde 

edilerneden devam etmiştir. Zaman zaman yazıların düzeylerini oldukça 

düşüren örneklerden buraya alınan bir diğeri de, 26 Kasım ı 995 tarihli 
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Sabah gazetesinde Güngör Mengi'nin kaleme aldığı ''İftira Üretim Merkezi" 

başlıklı yazıdır. Mengi şunları söylemektedir: 

"Doğan Grubundaki gazeteler " en iyi savunma hücumdur" taktiğini, 
profesyonel silahşörlerin akıl, izan ve vicdandan yoksun katıldığı için de 
başarı ile devam ettiriyor. Ama onları bu disiplinleri nedeniyle 
kutluyamıyorum. Sadece esef ediyorum ... 

Kendimizi savunma mecburiyetine düşüp bu görevler layikiyle 
yapamayalım diye bombardıman başlatıldı. Koca koca gazeteler iftira Üretim 
Merkezi (İÜM) haline getirildi; yazık! (Bakınız Ek-13) 

Tüm bu tartışmalar tüm hızıyla devam ederken 30 Kasım 1995 tarihli 

Sabah Gazetesinde, Sabah Yönetim Kurulu Başkanı Dinç Bilgin imzasıyla 

ve , .. Dinç Bilgin'in açıklaması" başlığı altında kamuoyuna yapılan uzun 

açıklamada şu görüşlere yer verilmiştir: 

"Saygıdeğer Sabah okurları; 
Basının kamuoyuna karşı verdiğ izienim sizler kadar dedesi ve 

babası da gazeteci olan ve gazetecilikten başka bir işi olmayan beni de çok 
üzüy or. Şahsırola ilgili olarak bazı gazetelerde çıkan asılsız haberlere gazete 
sahibi olmanın verdiği avantajla Sabah'ı kullanarak uzun uzun cevap 
verecek değilim ... . 

Sevgili Sabah okurları; 
Medya konusundaki bazı temel meselelere ait düşüncelerimi bu 

vesile ile sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Gazete sahiplerinin başka işlerle uğraşmasının ve özellikle de devlet 

ile iş yapmasının mahsurlarını her fırsatta tekrarladık. Bunun ne kadar 
zararı boyutlara ulaşacağını ise son zamanlarda gördük. Devlet ile çıkar 
ilişkisi içine girmenin bazı gazetelerin ne kadar zavallı, ne kadar utanç 
verici durumlara düşürdüğünü üzüntü içinde izliyoruz. 

Görüyoruz ki, bu ilişkiler büyüdükçü ve içinden çıkılmaz hale 
gelince bundan en büyük zararı gazetecilik mesleği görüyor. Gazeteler birer 
iftira ve yalan makinası haline gelirken, gazeteciler bu çirkin ilişkilerde 
kullanılmaya başlıyor. 

Kendini kamuoyu önünde savunabilme imkanları herkesden daha 
fazla olan benim gibi birine iftira ve yalan kampanyası düzenlemekten 
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çekinmeyen bir anlayışın başka sektörlerdeki rakiplerine veya siyasi 
iktidarıara neler yapabileceğini, sizlerin idrakine bırakıyorum. 

Kirlenmenin ve bozulmanın çaresi olduğunu düşündüğüm gazete 
sahiplerinin başka iş yapmamaları ilkesini mesleğimize kazandırılması için 
elimden geleni yapmaya devarn edeceğim." (Bakınız Ek-14) 

Gazete yönetici ve sahiplerinin basının genel durumu hakkındaki 

diğer makaleler için Ek 15,16,17,18 ve 19'a bakılabilir. 

4-3- Gazetelerin Genel Yayın Politikalan 

Daha çok rakip gazetenin yayıncılığının, bünyesinde bulundurduğu 

köşe yazarlarının kişilik özelliklerinin, sahibinin izlediği politika ve 

uygulamalarının eleştirildiği bu yazılarda, köşe yazarları kendi gazeteleri 

adına ve gazeteyi bağlayıcı özellikde değil, bağımsız olarak kişisel 

görüşlerini ileri sürmektedirler. Örneğin; Hürriyet Gazetesinden Emin 

Çölaşan, 24 Eylül 1995 tarihli " 'Tiirkiye'nin en çok satan gazetesi (!)' Sabah" 

başlıklı yazısında Sabah gazetesini değerlendirdİğİ şu görüşlerine yer 

vermiştir. 

llEğer aranızda Sabah Gazetesi alan varsa, hergün birinci sayfanın en 
üstünde yayınladığı bir nazar boneuğu mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bu 
nazar boneuğunun yanında kocaman harflerle şöyle yazmaktadır: 

"1 NUMARA . TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN GAZETESi" 
Basının temel kuralıdır (eskiden öyle idi) Bir gazete doğru haber 

doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Hiçbir gazete hiçbir yayın organı 
okurlarına ve kamuoyuna yalan söyleyemez. Okurunu kandıramaz. Böyle 
bir hakkı yoktur. 

Sabah Gazetesi kendini Türkiye'nin en çok satan gazetesi olarak 
tanımlıyor. Maalesef doğru değil... 

Çünkü Sabah Gazetesi, Türkiye'nin en çok satan gazetesi değil. İkinci 
en çok satan gazetesi de değil. Üçüncü de değil. Dördüncü sırada ... Evet, 
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dördüncü sırada ! 

" .. .İy i de, Sabah Gazetesi hergün ok urlarına kendini en çok satan 
gazete olarak nasıl sunuyor. Nasıl oluyor da hergün birinci sayfasının en üst 
bölümünde kocaman harflerle, Türkiye'nin en çok satan gazetesi olduğunu 
iddia ediyor. Bizim medya öylesine yozlaştı ki bu soruyu hiç kimse 
soramıyor!.. Ve kamuoyu gözgöre göre kandırılıyor. Kimin tarafından 
kandırılıyor? Okurlarına ve kamuoyuna her konuda " doğruları" iletmekle 
yükümlü olan bir gazete tarafından! 

Bu yazdıklarıma karşı Sabah Gazetesinin cevap hakkı vardır. Bana 
gönderdikleri cevap burada aynen yer alacaktır .... 

... Bir gazete "ben satışta dördüncüyüm diyebilir ve saygınlığından hiç 
bir şey yitirmez. Yeter ki dürüst olmayı bilsin. (Bakınız Ek-20) 

Çölaşan'ın bu yazısından hemen sonraki gün Sabah Gazetesinde 

kendisine cevap niteliği taşıyan imzasız bir açıklama yayınlanmıştır. Bu 

açıklamada şöyle denilmiştir: 

"Emin Çölaşan yazacak konu bulamadığı her gün yaptığı gibi dün de 
.Sabah'a karşı haksız bir yazı yazdı. Çölaşan'a göre Sabah dördüncü gazete 
olmasına rağmen kendini birinci gazete ilan ederek dürüst 
davranmıyormuş. Sabah, Türk basınının en dürüst gazetesidir. Sabah Türk 
basınının gazetecilik dışı işi olmayan tek gazetesidir. Sabah hükümetlerle 
devletle iş yapmaz. Sabah devlete mal satmaz. Sabah bu dürüstlüğünün 
mükafatıru da okurlanndan fazlasıyla görmektedir. Bu mükafatta Sabah'ın 
yıllardır Türk basınının zirvesine oturmasıdır. Sabah, başlığının 
kenarındaki Türkiye'nin en çok satan gazetesi sloganını onurlu 
taşımaktadır ve taşıyacağından da kimsenin şüphesi olmasın. 

ÇÖlaşan ise bu açıklamadan hemen sonraki gün, bir başka deyişle, 26 

Eyül 1995 tarihinde kaleme aldığı "Vay maşallah Sabah Gazetesi'ne! ... " 

başlıklı yazısında ise yukarıya bir bölümü alınan açıklamaya kendi 

sütunlarında oldukça geniş yer vererek, görüşlerini şöyle belirtmektedir: 
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"Bir daha sakın cevap vermeye kalkışrnasınlar!.. Çünkü cevap 
verdikçe batağa görnülüyorlar. Hangisini yazayırn? 

11En dürüst" gazete Sabah'mış!.. Valiahi doğrudur!. .. Dolandıncılıktan 
hükürnlü Mehmet Ali Birand bu gazetede yazar. Sabah Gazetesi'nin bizzat 
ihale takipçisi olarak açıkladığı ve kamuoyunda Liboş Mehmet olarak 
bilinen Mehmet Barlas, yine bu gazetede yazar. Geçmişte Liboş'un Sabah'ın 
sahibi Dinç Bilgin hakkında neler yazdığım, Güngör Mengi'nin Liboş 

Mehmet için yazdıklarını unuttuk mu? Onları arşivden yine mi çıkaralım?. 
Dürüstlük deyince aklıma! Okurlarımza vaat ettiğiniz şu buharlı 

bella ütüler aylardan beri nerede? Gerçek ortada. Sabah Gazetesi, okurlannı 
ve kamuoyunu kandırmaya kalkışmaktadır. Sabah "Türkiye'nin en çok 
satan gazetesi falan değildir. Satış açısından dördüncü sırada yer almaktadır. 
Ancak kendini "en çok satan gazete" diye göstermeye kalkışmakta ve bu 
kandırmacaya devam edeceğini, cevabında açıklamakta dır". (Bakınız Ek-21) 

Bu gibi çatışmalarla ilgili diğer köşe yazılarına Ek 22, 23, 24, 25 ve 

26' dan bakıla bilir. 

4-4- Basın-İktidar İlişkileri 

Basın-içi çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ve çalışma kapsamına 

alınan dönemde, basın kuruluşlarının, birbirlerini farklı siyasi partilere 

olan yakınlıklarından ötürü suçladıkları; siyasal partilere olan bu 

yakınlıkları dolayısıyla menfaat beklentisi içerisinde olduklarını dile 

getirmişler ve köşe yazılarında konu ile ilgili, ağır eleştiri ve suçlarnalarda 

bulunm uşlardır. 

25 Ekim 1995 tarihli Hürriyet Gazetesi' nde yer alan "Yüce Meclis' e" 

başlıklı yazısında Emin Çölaşan, Sabah Gazetesi'nin Tansu Çiller'e yakınlığı 

hakkında görüşlerine şöyle yer vermiştir: 
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ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Sabah'ı "şantaj yapmakla" 
suçladı. Bu gazetenin genel yayın yönetmeni, önceki gece kendi kanalları 
olan atv' de Mesut Yılmaz'la canlı yayında tartışmaya girişti. Bir haber 
bülteninde ilk kez böyle bir oyala tanık oluyorduk. 

Sabah Gazetesi, yıllardan beri Tansu Çiller' e yağ çekiyordu da, 
muhalefete düşmanlığın bu boyuta vardığına ilk kez tanık olmuştuk. Şimdi 
bundan sonra bu gazetenin hangi yazdığı habere inanalım? Hangi köşe 
yazarına inanalım? 

Bunlar artık taraftır. Tansu' dan yana taraf olduklarını belli açıkça 
etmişlerdir. Bu yüzden de Tansu- Özer ikilisi aleyhine bir tek satır bile 
yazamazlar. Ortalıkta çok üzücü iddialar dolaşmaktadır. Bu gazetenin, bu 
iktidar döneminde çok büyük avantalara sahip olduğu yazılıp 

söylenmektedir . 
... .Sabah' a suradan bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer kabul 

ederlerse, Tansu'nun malını mülkünü araştırmak için Meclis' te kurulan 
komisyonu çalıştırma çağrısı yapsınlar. Acaba işlerine gelir mi? 
Velinimetleri zor durumda kalırsa ne yaparlar? 

Buradan Sabah' a rica ediyorum. Onların yapması gereken "her 
devrin adamı" olmaktan vazgeçsinler. Hatırlayınız. Bunlar Özal 
döneminde de Özal'ın yağdanlığını yapmışlardır . 

.... Evet Türk basınında inanılmaz bir pislik, yağcılık, avantacılık, 
çıkarcılık, rezillik yaşıyoruz. İktidara -kim olursa olsun -yağ çekeceksin, 
malı götüreceksin. 

Türk basınının bütün güzel değerlerini yıkan, bütün olumlu 
kavramlarını sona erdiren SABAH Gazetesi, ektiğini yakında biçecek. 
Bunları, o birkaç trilyonluk borcun altından, değil Tansu, Clinton gelse 
kurtaramayacak (Bakınız Ek-27) 

25 Kasım 1995 tarihli Sabah Gazetesi'nde Can Ataklı "Cevap verin, 

Yılmaz'ın arkasına saklanmayın" başlıklı yazısında, basın-iktidar 

ilişkilerinin boyutunu şöyle dile getirmiştir. 

Günlerdir Hürriyet-Milliyet grubu gazetelerinin birer iş tekipçisi gibi 
kullanılarak, devletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü belgeleriyle 
yazıyorum . Tek satır cevap gelmiyor. Bunun yerine siyasi ikbal bekledikleri 
ANAP genal Başkanı'nın komplekslerinden kaynaklanan histeri krizinin 
ardına sığınıp SABAH ve SABAH çalışanları aleyhine iftira, yalan 
kampanyası açıyorlar . 

... .. Aklını kadın başbakana takmış bir siyasi parti liderinin hırsını 
Sabah' tan çıkarmak için milyonlarca insanın gözünün içine baka baka 
söylediği yalanların ardına sığınıp, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. 
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Mesut Yılmaz bir parti genel başkanı olarak, ülkenin başına geçmek için sizi 
kullanmak isteyebilir. Siz de, 11dünyaya bakış açınızın gereği" olarak bu 
kişiyi destekleyebilirsiniz. Ama Mesut Yılmaz'ın ardına saklarup SABAH' a 
saldırmaya kalkmayın .... 

.... Mesut Yılmaz'ınh Sabah' a düşmanlığı aylardır biliniyor. Ancak 
Yılmaz, birkaç gün öncesine kadar bu denli açık bir savaş açmamıştı. 

Size garip gelmiyor mu, tam Hürriyet-Milliyet grubunun devletten 
nasıl avantaj sağladıklarını yazmaya başladığımız sırada Yılmaz'ın bu 
kampanyayı açması. Bana pek garip gelmiyor. Görünen oki, Hürriyet
Milliyet grubu geleceğini Yılmaz'ın iktidarına bağlamış. Çünkü statükocu 
Yılmaz, yeniliklere kapalı, Gümrük Birliği'ne ve özelleştirmeye karşı, 

demokrasinin yerleşmesini istemeyen bir siyasi lider. Hürriyet-Milliyet 
grubu da, çağdaş birTürki ye' de şimdiki gibi at oynatamayacağıru biliyor. O 
halde çıkarlar çakışıyor. Yılmaz iktidara gelir. Türkiye tam ileriye bir adım 
atacağı sırada yerinde saymaya hatta gerilerneye başlar. Hürriyet-Milliyet'in 
patronu da, gazetelerini kullanarak daha hoş avantajiara kavuşur. Güzel bir 
işbirliği. Ama çok sınhyor. (Bakınız Ek-28) 

Hürriyet Gazetesi'nin 2 Aralık 1995 tarihli 11Yorum yazmak veya 

propaganda yapmak" isimli yazısında Can Ataklı, Hürriyet grubunun 

Mesut Yılmaz'ın açıkça propagandasını yaptığını ve taraf olduğunu ifade 

etmiştir . 

... Patronlarının tatlı çıkarlarına bir zarar gelmesin diye 11İktidarcılık 

oyunu na soyunan" Hürriyet Gazetesi ve diğerleri son günlerde propaganda 
bülteni olarak çıkmaya başladılar. Hürriyet ve Milliyet' in propagandalarını 
ibretle izliyorum .... 

Son bir aylık gazete kolleksiyonlarını karıştırdım. SABAH'ın, 
Hürriyet ve Milliyet'in yayınlarını incelemeye çalıştım. Çok ilginç bir tablo 
çıkıyor ortaya. Sabah'ta Tansu Çiller ve hükümetine destek veren çeşitli 
yazılar buldum. Ancak bunların pekçoğu yazarların yorumu biçiminde. 
Yani yazarlar kendi düşüncelerini ortaya koymuşlar. Bu herkesin en doğal 
hakkı. Manşetlerde destek yok mu? Var tabii. Ancak bunlarda günün 
olayları doğrultusunda SABAH gazetesinin dünyaya bakış açısını da 
yansıtan objektif haberler. 

Oysa Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin yayınında yorum yok, haber 
yok, tek yanlı propaganda ve kamuoyunu etkileme çabaları var. Yılmaz'ın 
oylarını arttırmak için örneğin seçim sonrası olası koalisyon formülleri 
çiziyor ve halk kandırılmaya çalışılıyor. 

65 



ANAP'ın ekonomi kurmaylarını tanıtmak başka, "bunun en iyisi 
olduğunu söylemek" başka. Son iki hafta içinde Hürriyet ve grubundaki 
hemen tüm gazetelerin manşetleri ya ANAP'a ya da ANAP bağlantılı 
koalisyon projelerine ayrılmış . 

.... Acaba diyorum, Aydın Doğan mutlaka seçimleri Yılmaz'ın 
kazanmasını neden bu kadar istiyor? Yoksa Yılmaz şimdiden bazı 
taahhütler mi veriyor? Aydın Doğan, bugünkü düzenini mi sürdürmeyi 
garanti ediyor? (Bakınız Ek- 29) 

Bu temayla ilgili Ek-9 ve 30' da yeralan diğer köşe yazılarına 

bakıla bilir. 

4-5- Promosyon Yarışı 

Çalışmada ele alınan tarihler arasında, basın-içi çatışmaların yoğun 

olarak odaklaştığı bir diğer sorun da, promosyondur. Promosyon sorunu ile 

ilgili olarak, Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesinin 24 Eylül 1995 tarihli, 

sayısında yer alan, " 'Türkiye'nin en çok satan gazetesi(!)' Sabah" başlıklı 

yazısında, kuponculuk ve kuponculuğun gazetenin tirajı üzerindeki 

etkileriyle ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir: 

.... Önce bir noktaya açıklık getirelim. Bugünkü kuponculuk 
ortamında, bir gazetenin en çok satması ya da Türkiye'nin ençok satan 
gazetesi olması marifet değildir. Türkiye' de bugün yüzbinlerce insan var ki, 
her sabah gazete bayüne parayı bastırıyor ve gazeteyi değil, kuponunu satın 
alıyor. Bazı gazeteler için durum böyle. 

Basın piyasası allak bullak oldu. Kimin niçin çok veya az sattığını 
herkes biliyor. Gündüz saat 11.00.' de baskıya giren, sayfalarında hiçbir güncel 
habere yer veremeyen, maç sonuçlarını bile iki gün ileten gazeteden hayır 
mı gelir? Bu gibi gazeteler çok satsa ne olur, az satsa ne olur? Hangi 
saygınlığı, hangi haberciliği, hangi kadrosu vardır? Bu gibi durumlarda 
satan, gazetenin kendisi değil, sadece ve sadece kuponudur . 

.... .Sabah Gazetesi hiç endişe etmesin. Şu kuponculuk furyasında 
marifet en çok satan gazete olmak değil, doğruyu söyleyen, kamuoyunu ve 
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okurlarını Türkiye'nin en çok satan gazetesi diye kandırmayan gazete 
olmaktır. (Bakınız Ek-20) 

27 Ekim 1995 tarihli Sabah Gazetesi' nde, Hasan Cemal' in #Çiller.. 

Yılmaz ve medyada tekelleşme ... " isimli yazısında ağırlıklı olarak 

iktidarların basma bakış açıları ile ilgili olarak geçmişte belirttikleri görüşler 

değerlendirilmektedir. Yazıda ayrıca, promosyonun, tekelleşmenin doğal bir 

sonucu olduğu belirtilmiş ve bu bağlamda değerlendirilmiştir. Hasan 

Cemal'in uslubunun daha sade ve saldırıdan uzak olduğu; nispeten 

uzlaşmacı bir yaklaşımla görüşlerini dile getirdiği söylnebilir . 

...... Medyadaki tekelleşme gerçekten olmadık boyutlara erişmiş 
durumda. Promosyon çılgınlığı ile iç içe giren tekelleşme, medya 
kirlenmesinde etkili oluyor. Medyadaki kalite kontrolünü zorlaştırıyor. 

Promosyonun haberden daha önemli olmasına son vermek şart.Halkın 
daha iyi haber almasını ve daha özgürce bilgilenmesini sağlamak için 
tekelleşmeyi gemiemek şart. Yoksa temiz medya bir özlem olarak kalmaya 
devam edebilir. · 

... Yılmaz tekelleşmeye son vermemkten sözediyor. Bunun böyle 
gidemeyeceğini, Türkiye' de bu tekelleşmye karşı yasal düzenlemeler 
yapılmasının şart olduğunu, çünkü demokrasinin bu durumdan olumsuz 
etkilendiğini belirtmiş . 

... Ancak, Mesut Yılmaz'ın bu konuda çifte standart sahibi olduğu 
söylenebilir. Yılmaz, Sabah Grubu'nun sahibi Dinç Bilgin bu yıl bir banka 
satın almak için girişimde bulunduğu zaman yeri göğü inletmiş ..... Ama 
Yılmaz, Hürriyet ve Milliyet grubunun sahibi Aydın Doğan'ın aynı 
zamanda iki bankanın, bir de sigorta şirketinin sahibi olduğunu her 
nedense görmezlikten gelmiştir. Yılmaz'ın bu çifte standardı şaşırtıcı değil. 
(Bakıruz Ek-31) . 

iktidarda bulunanların tekelleşmeye dur diyememeleri; bu kişilerin 

kendi sözcülüğünü yapan yayın organlarının tekelleşmesine ses 

çıkartmamaları, bunun sonucunda ise, promosyon gibi bugün çılgınlık 
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düzeyine varmış olan satış çabalannın engellenemediği; bununla beraber 

kendi taraflarını tutan gazete patronlarının tekelleşmesine ve buna bağlı 

olarak promosyon gibi faaliyetlere girişınesinde çifte standart sahibi 

olduklan söylenebilir. 

4-6- Basında Tekelleşme 

Gazetelerin incelenen dönemlerinde, tekelleşme ile ilgili olarak fazla 

bir yer ayrılmadığı ve üstelik basında tekelleşmenin topluma vereceği 

zararlar üzerinde durulmadığı gözlenmiştir. örneğin, Hasan Cemal'in Ek-

31'de verilen yazısında, Aydın Doğan'ın ve ona destek verenlerin, iş 

piyasalarındaki tekelleşme girişimleri ele alınmış; buna karşılık 

tekelleşmenin zararlarından sözedilmemiştir. 

Basın- içi çatışmaların odaklandığı temel sorunlardan olan 

tekelleşme, bugün iki grubun kontrolünde gelişen bir süreçtir. Bilgin ve 

Doğan grupları İkitelli tekelini kendi ellerinde bulundururken; basının 

kendi içinde ortaya çıkan önemli sorunlarına da, tekellerindeki bu araçlarla 

varlık kazandırmatadırlar. 

24 Ekim 1995 tarihinde Sabah Gazetesi' nden Güngör Mengi' nin 

kaleme almış olduğu, 11Tekel Kavgası" isimli köşe yazısında, tekelleşme 

teması ile ilgili şu görüşlere yer verilmiştir: 
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.... Bu kavgadan sıkıldınız, biliyorum. 

Ama sıkılmayın. Sorunu aniayıp tarafı olmaya çalışın .. .. Çünkü bu 
kavga, okurları da, en az bizim kadar ilgilendiriyor. 

SABAH, sistemli olarak basında tekel yaratmaya uğraşan bir grubun 
hedefidir. Yani kavgamız basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını 
savunma kavgasıdır. 

SABAH olmasaydı, Türk basını bugün bir iş grubunun, bir mali 
grubun eline düşmüş olacaktı. Soru soran olmayacağı için kavga da 
olmayacakh. (Bakınız: Ek-32) 

4-7- Basında Özdenetim Yetersizlikleri 

Ortaya çıkan sorunardan bir diğeri de, basında özdenetime ilişkin 

örgütsel işlevsizlikler ve yetersizlikler ile bunlara bağlı olarak, gazetecilerin 

içinde bulundukları vurdumduymaz tavırlardır. Örneğin, Emin Çölaşan, 18 

Ekim 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan "Sabah Gazetesi'nin yalanı" 

isimli yazısında, basın örgütlerinin, basının içinde bulunduğu duruma 

ilişkin duyarsızlığını ve ilgisizliğini şu şekilde dile getirmiştir: 

.... Sabah'ın utanç verici tutumu karşısında, sessiz kalıp tepki 
vermemek aslındabütün yazılı basının, basın kuruluşlarının ve köşe 
yazarlannın ayıbıdır. Bunları ben yazıyorum, başka hiç kimseden tık 
çıkmıyor. Ne gazeteciJet cemiyetlerinden, ne basın sendikalanndan ve ne de 
şu bizim anlı şanlı Basın Konseyi'nden! .. (Bakıruz Ek-33) 

Can Ataklı'nın 25 Ekim 1995 tarihli Sabah gazetesinde yer alan 

"Gazeteciler Cemiyeti" başlıklı yazısında da, basın örgütlerinin durumu, eş 

deyişle, işlevsizliği şöyle değerlendirilmiştir: 
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Milliyet Gazetesi dünkü birinci sayfasında benim de adımı vererek 
"AN AP' tan DYP' ye milletvekili ayartma seferberliğinde" başrole 
soyunduğumu iddia ediyor. daha da ileri giderek olayın açığa çıkması 
üzerine Gazeteciler Cemiyeti'nin bunu kınadığıru ve benim de Cemiyet 
üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldığım yalaruru yazıyor .. 

... Aynı şekilde Hürriyet Gazetesi'ndeki iki yazarın hakkımda 
yayınladıkları iftiralardan sonra da Gazeteciler Cemiyeti'ni aradım ve 
wBaşkan Gürli ile konuştum . ... Güreli'ye "eğer ben gerçekten 
yazıyıanlardan herhangi birisini yapmışsam beni ihraç edin. Bu sizin 
göreviniz, yazılanlar doğruysa benim gibi birin barındırmak sizin için de 
suç" dedim. 

Sanırım Güreli, bir gazeteciden ilk kez böyle bir tepki alıyordu. 
"Yönetim Kurulu ile görüşeceğim" dedi. Arkası gelmedi. 

Şimdi buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Eğer Gazeteciler 
Cemiyet'i hakkımdaki suçlamalar konusunda soruşturma açıp bu meslek 
adına gerçeği açığıa çıkarmazsa bu kez asla dönmernek üzere üyesi olduğum 
Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrılacağım. (Bakınız: Ek-34) 

Oktay Ekşi, 25 Ekim 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan 

Kendini yiyen yaratık ... " başlıklı yazısında basının kendi kendini 

denetiernekten aciz olduğunu, incir çekirdeğini bile doldurmayacak 

. konular hakkında inatlaşmalara gidildiğini belirtmektedir: 

.... Mensubu olmaktan sadece mutlluk değil, onur duyduğumuz 
11gazetecilik", ülkemizde önü çok karanlık görünen bir döneme girdi. Basın 
kendi kendini tahrip ediyor. Bizler de bunu seyrediyoruz . 

..... Daha açık konuşalım: Önümüzde bir "milletvekili genel seçimi" 
var. Özellikle seçim arifesinde kamuoyunu aydınlatma, ülkenin kaderini 
hangi siyasi kadrolara teslim etmenin daha doğru olabileceğini ortaya 
çıkarma görevi-yazılı, sözlüsü ve görüntülüsüyle- basının değil midir? 

Peki ... sadece kendisiyle ilgili yayınlar yapan-onda da çoğu kez yalana 
sapan- bir basnın kamuoyuna karşı görevini yapacağını iddia edebilir 
miyiz? 

Yarın yapılacak seçimlerin çıkaracağı iktidar ülkeyi göz göre göre 
felakete sürükleyebilecek kadar · hastalıklı ve çarpık bir zihniyetin 
temsilcilerinden oluşursa, bunda bugün görevini yapmayan basının rolü ve 
sorumluluğu olduğunu inkar edebilir miyiz? 
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Bu sorulara vereceğiniz yanıt, basınımızın ne kadar önemli bir 
dönemde ne kadarbüyük bir yanlışlamalül olduğunu ortaya koymaya yeter 
diye düşünüyoruz. 

Ve basın dünyamızın tüm yetkili ve etkin mensuplarını sağduyuya 
davet ediyoruz. (Bakınız Ek-35) (Ayrıca bkz: Ek-36) 

4-8- Hatalı Gazetecilik Uygulamalan 

Bu sorun çerçevesinde, habereilik uygulamalarının dayandığı 

yöntemler eleştirilmekte ve hatta yazılarda, yer yer suçlama, saidırma ve 

küçük düşürme gibi ifadeler göze çarpmaktadır. Örneğin, Hıncal Uluç, 5 

Eylül 1995 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan''Bu nasıl 'Hürriyet'" isimli 

yazısında, Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök' e 

ithafen, Şehremini cinayeti ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir: 

... Bu fotoğraf, büyük bir gazetecilik olayı olarak bütün dünya basının 
atıatılarak çekilmiş ve benim önüme konulmuş olsa, gene hasılınasına izin 
vermezdim. Bu öyle de değil. Her_kes çekmiş . hiç kimse 
yayınlamamış ... Mesleğin adı konmamış yasasına uyarak.. 

Şimdi Hürriyet koyuyor. Bahaneleri ... Efendim katil yakalanmış. "bu 
fotoğraftaki yazı, en önemli ipucu oldu" diyor, resim altı. Bu fotoğraf bir 
ölüye saygısızlıkbr. Bu fotoğraf o ölünün ailesine, yakınlarına en az onun 
kadar büyük bir acıyı yeniden yaşatmakhr. 

Bu fotoğraf kamu vicdanını hiçe saymaktır. Ve bu fotoğrafı basmak, 
gazetecilik değildir. "Gazeteciliktir'' diyen varsa, onuda tartışalım. (Bakınız: 
Ek-2) 

Hıncal Uluç'un 8 Eylül 1995 tarihli Sabah gazetesinde yer alan 

~~Hürriyet! .. " isimli yazısında ise, yukarıda sözü edilen konuya ilişkin olarak 

Hürriyet Gazetesi'ne ithafen şöyle denilmektedir: 
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Bunun adı RTÜK değil... Bununu adı HTK.. Yani 11Halkın Tek 
Kurulu!.." 

O çirkin fotoğrafı bastığı gün, Hürriyet'in telefonları kilitlenmiş, 
protestolardan ... Hürriyet ertesi gün, tek sütun da olsa bir özür yayınladı. 

Ben aslında, Hürriyet'in o keskin, o sakınmaz köşe yazarlarından hiç 
değilse bir tekinin konuya deığinmesini beklerdim ya .. Önemli değil. 
Birbirlerini sövmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Bab-ı Ali köşe 
yazarlarının da, bu skandalı görmezden gelişleri önemli değil... Çok daha 
önemli şeylerle meşguldürler onlar hep. 

Önemli olan bir tek şey var .. Hürriyet gibi benim de telefonlanın 
kitlendi. Faksırnda kağıtlar tükendi. Halkımız artık sessiz bir çoğunluk 
olmaktan çıkıyor ... Haylkımız artık ses çıkarmaya, tepki göstermeye başlıyor . 

.... Halkın bu inanılmaz tepkisi, düşünce ve ifade özgürlüğünün 
sınadarının ne olması gerektiğini, tüm Hürriyet ailesine hatta tüm Bab-ı 

Ali'ye, on bin RTÜK uyarısı değerinde öğretti. 
.... .. Farkı aniadın mı, yasalara ve hukuka saygılı, bürokrat alkışçısı 

yazar dostum ... Anlayabildin mi? Bugüne kadar yazdıklarına bakıyoruro ve 
hiç sanmıyorum. (Bakınız Ek-37) 

Can Ataklı tarafından 25 Kasım 1995 tarihinde Sabah Gazetesi'nde 

kaleme alınan ''Çok para, çok gazete ama sonuç: ilkesizlik" başlıklı yazıda 

ise, Hürriyet ve Sabah gazeteleri arasında yer alan medyatik çatışmaların 

anlaamsızlığı üzerinde durulmuştur. 

Bu kez gerçekten hayretler içindeyim. çünkü nasıl oluyor da iki 
büyük gazete Türk basın tarihinin en anlamsız, en akılsız, en ahlak dışı 
yayıruna cesaret edebiliyor? 

Ve nasıl oluyor da, pekçoğunun en azından namusundan şüphe 
etmediğim gazeteciler kalemlerinin yanısıra ruhlarını da satabiliyor? 

Ortada ne ahlak kalmış, ne ilke kalmış, ne kural kalmış, ne saygı 
kalmış ,ne sevgi kalmış . V arsa yoksa gazetelerini bir iş takip aracı olarak 
kullanan, basın dışından gelen ve herşeyi para olarak gören bir patronun 
gönlünü rahat tutmak, intikam çığlıkları ile akıl dışı yazılar yazmak, kendi 
gururunu ayıklar altına almak . 

.... Devletle iş yaharken sütü bozuk adamın birini bulun açıktan 
paralan kazanabilirsiniz belkide, özel sektörde kimi bulacaksınız? 

..... Anlaşıldığı kadarıyla devleti bir güzel kazıklamayı çok iyi 
bilen(Dışbank-Ray Sigorta olayları) bu gazetenin yöneticileri, özel sektörün 
de aynıyöntemlerle kazıkianacağım sanıyorlar. 
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..... Ama şurası unutulmasın; "basın imparatoru" ünvanı çok para, 
çok gazete, çok televizyon, çok dergi, çok radyo ile kazanılmaz. Herşeyi para 
ile satın alamazsınız. Önce ilkeli, dürüst ve ahlaklı olmak gerekiyor. 
Bunlara sahipseniz geresi gelir, yok değilseniz bugünkü duruma düşersiniz. 
(Bakınız Ek-38) 

22 Kasım 1995 tarihli Sabah gazetesinde "Basında düzen değişikliği .. " 

ismli yazıyı kaleme alan Hasan Cemal ise, Türk basınında mesleki 

reformların bir an önce gerçekleştirilmesi gereğinin altını çizmektedir: 

Basın ya da medyada dÜZen değişkliği şart değil farz oldu artık. Düzen 
iyiye değil kötüye gidiyor. 

Hem de hızla ... 
Teknoloji olarak dünyanın en ilerileri arasındayız. Ama meslek 

kalitesinde nal topluyor, dökülüyoruz. Tehlikeli bir gidiş. Yalnız bizm için 
değil, toplum ve demokrasi açısından da tehlikeli. 

Bir başka deyişle: 
Güveniriilik ve inandırıcılığımızın elden gidiyor olması, sade biz 

ilgilendirmiyor. Bizim mesleki intiharımız halkın da zararına. Halka 
doğrulan söyleyemeyen, halkı doğru bilgilendirmeyen, gerçekiere yan çizen 
bir medya, doğru düşünülmesini de, isabetli kararlar alınmas!nı 

daengellemiş oluyor. Doğru düşünemeyen, isabetli kararlar alamayan bir 
toplumda demokrasinin bir hayat tarzı olarak yerleşmesi hayaldir. 

Onun için medyada bozuk düzen dğişmeli. Medyada açıklık ve 
şeffaflık geçerli kılınmalı. 

KENDİ KENDiMiZE 
Basını iş ve politika çevrelerinin etkisine kapamak, yani 

bağımsızlığını korumak için el atılması gereken bir başka alan, basının 
kendi iç düzenidir. 

Biz basın olarak kalitemizi yükseltici çalışmalara yeterli zaman ve 
özeni göstrmiyoruz. Habereiliğin klasik ölçülerini unutuyoruz. Haserle 
yorumu tam ayıramıyoruz. Fazlasıyla sansasyona kaçıyoruz. Asparagasçılık 
fena halde yaygın.Promosyon çılgınlığı aldı başını gidiyor, gitgide habere 
ağır basıyor. Yayınlarımızda şiddet, kan, özel hayata tecavüz hiç eksik 
olmuyor. Kişilik hakianna aldırılmıyor. Cevap hakkının kutsallığına kulak 
asılmıyor. Basın patronlarıyla yöneticiler arasında yayın politikalarına 
dönüyetki ve sorumluluk paylaşımının nasıl olması gerektiği gibi konular 
pek umursanmıyor. Gazetecilerin gazetecilik dışı iş kovalamaları fazla 
yankı yaratmıyor. 
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Bütün bu konularda kendimize çekidüzen verrneliyiz. Basının 
meslek kalitesini iyileştirmek için işbirliğ yapmalıyız. (Bakımz Ek-39) 
(Aynca Bkz Ek-3, Ek-35) 
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BESİN Cİ BÖLÜM 

SONUÇ 

Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre, genel olarak kurum-içi 

çatışmalann temel nedenleri arasında ele alınan tekelleşme, promosyon ve 

ahlaki işleyiş yetersizliği gibi etmenler, Türk basınında yer alan benzer 

çatışmalarda da varlık kazanmışlardır. Ancak, bu gibi etmenler, ele alınış 

biçimleri açısından, ilginç özellikler sergilemektedirler. Buna göre, 

sözkonusu etmenler, topluma itici gelen ve yoğun eleştiri toplayan 

ll tekelleşme", 11 promosyon" ve ll ahlaki ilkeszlik" gibi kavramlar 

çerçevesinde irdelenmek yerine, karşılıklı suçlamalar çerçevesinde rakip 

gazetenin kuullandığı ahlak dışı yöntemler olarak betimlenmişlerdir. Başka 

bir deyişle, tekelleşme, promosyon ve ahlaki ilkesizlik gibi sorunların Türk 

basınının ortak sorunları olduğu gerçeği gözardı edilmekte; gazeteler sıkı bir 

özeleştiri yapmak yerine, birbirlerini köşeye sıkıştırmayı tercih 

etmektedirler. 

Öte yandan, bugün Türkiye' de yazılı basın ürünlerini büyük ölçüde 

biçimlendiren, gazete çalışanlarının eğitim düzeylerine ilişkin sorunlar da 

köşe yazarları tarafından görmezlikten gelinmektedir. Bu yazarlar, basın 

sektörünün 11kendilerince önemli" görülen her türlü sorununa değinirken, 
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çalışanların eğitimlerini ve buna ek olarak gelir durumlarını, mesleki 

doyurnlarını ve örgütlülük düzeylerini kapsayan kollektif sorunlarını 

iyileştirme yönünde en küçük bir düşünsel tartışmaya girmeyi dahi gereksiz 

görmektedirler. 

Aksine altı yeterince çizilmeden yansıtılan tekelleşme, promosyon ve 

ahlaki işleyiş yetersizliği gibi temel sorunların dışında; köşe yazılannda yer 

alan diğer tüm sorunlar daha çok bireysel niteliktedir. Bu konuda ilk sırayı, 

köşe yazarları arasındaki sürtüşmeler almaktadır. Yayın gruplan arasındaki 

rekabet, gazetelerin genel yayın politikaları, basın-iktidar ilişkileri ve hatalı 

gazetecilik uygulamalan olarak vurgulanan diğer yan konular ise, olgulara 

dayalı somut sorunlar ya da sorunlar arası neden-sonuç ilişkilrine daayalı 

somut kavramlar olarak ele alınmaktan çok, gazete sahipleri, genel yayın 

yönetmenleri, editörler ve köşe yazarları gibi gazete yönetiminde üst 

düzeyleri işgal eden bir avuç kişinin bireysel _ hesaplaşmaları çerçevesinde 

ele alınmaktadır. Bu nedenle, köşe yazarlarının düşünce ufuklannın kişisel 

bunalım ve kaprislerin ötesine uzanamadığı, somut gerçeklerle 

kucaklaşamadığı rahatlıkla iddia edilebilir. 

Bu duruma paralel olarak ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, kurum

içi sorunlardan kaynaklanan çatışmalar, yapıcı eleştirileri, mantıksal 

saptamalan ve yol göserici çözüm önerilerini kapsamanın çok uzağında 

kalmaktadırlar. Nitekim, yazılardan alınan örneklerin taşıdığı üslup 

özelliklerinin bir bütün olarak ortaya koyduğu gibi, sorunlara ilişkin 

çatışmalar, düşünsel ve eleştirel nitelikte düzeyli bir üslubu yansıtmak 

yerine, zaman zaman küfüre kadar varan hakaretlere, karalamalara, küçük 

düşürücü ithamlara, tek yanlı suçlamalara, alaycı ve yerici benzetmelere ve 
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özel yaşamları deşifre eden açıklamalara dayalı saldırgan bir nitelik 

sergilemiştir. 

Bu saldırgan nitelikteki sataşmalar, hakaret ve tartışmalar ne yazık ki, 

kamuoyunun önünde yapanlar cereyan etmektedir. Günler boyu 

kavgalarını gazete sayfalarında yapanlar hergün köşelerinden birbirlerine 

hakaret edenler, ürettikleri yayınları okura satarak para kazanmaktadırlar. 

Böylelikle haberceeğin yerine sansasyonel kavgalardan beslenen ticari 

kazançlar almaktadır. 

Çalışma bulgularına dayalı olarak ortaya çıkan bu tablo, toplumu 

bilgilendirme, siyasal iktidarı denetleme, kamuoyunu biçimlendirme ve 

halkı eğitme gibi kamusal görevlere sahip olması gereken Türk basınının, 

bu görevleri sağlıklı bir biçimde yerine getiremediğini ortaya çıkarmaktadır. 

İçine girdiği promosyon batağından bir türlü çıkamayan, çıkma yönünde de 

hiçbir girşim de bulunmayan Türkiye' deki yazılı medya, bir de kendi içinde 

başlattığı ve kamuoyunun gözü önünde sürdürdüğü düzeysiz sataşma ve 

çatışmalarla, toplumsal bir kurum olarak, üstünde taşıdığı görev ve 

sorumluluklardan iyice uzaklaşmış; toplumun da yazılı medyadan 

sözkonusu görevlerine ilişkin beklentileri gün geçtikçe azalmıştır. 

Basının içinde bulunduğu bu çıkınazın boyutları, gün geçtikçe 

genişiernekte ve bu çerçevede, haber ve habereilik ötesi kaygılar ön plana 

çıkmaktadır. Kitle iletişim araçları asli işlevlerinden soyutlanarak birer güç 

kullanma aracı niteliğine dönüştürülmüş, gazetecilik mesleğinin saygınlığı 

ciddi bir biçimde zedelenmştir. Basın-yayın organını ve gazeteciyi 

yönlendirme, kullanma çabaları olağan yöntemler haline gelmiştir. 
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Bu durumda, sisteme "dur" diyecek atematif güçlerin derhal devreye 

girmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Aksi takdirde, sistem bir süre sonra kendisini tüketecek, Türkiye' de tekelci 

bir basının varlığından bile sözedilemeyecektir; çünkü, öyle bir an gelecektir 

ki, bu iki sermaye grubundan biri tükenecek ve Türk basınına kartel, bir 

başka deyişle, tek bir grup hakim olacaktır. Bu durumda, şimdi olduğu gibi 

özgür basından ya da demokrasiden sözetmek ise ütopik bir yaklaşım 

olacaktır. 

Yazılı basının bugün içinde bulurduğu bu umutsuz durumdan 

kurtulması oldukça zor görünmektedir. Sorunun çözümü, en başkta 

tekelleşmeyi önleyici yasaların bir an önce çıkarılabilmesine, promosyon 

yarışının kamusal ve özel televizyon kanallarından gördüğü desteğin yasal 

yollardan önlenebilmesine, basında ahlak işleyişi sağlama amacına yönelik 

olarak Basın Konseyi'nin yaptırma dayalı ola_rak güçlendirilebilmesine ve 

gazetecilik eğitimi veren yüksek öğretim kuruluşlarının eğitim 

programlannın yeniden yapılandırılabilmesine büyük ölçüde bağlıdır. 

Basının bugün içinde bulunduğu bu sorunlardan kurtulmasında en 

büyük görev ise, basın meslek çalışanlarına ve Türk okuruna düşmektedir. 

Çare, ne basın patronlarında, ne siyasi yönetimlerde ne de yasal 

düzenlemelerdedir. Mesleki kimliğinde, ahlak ilkelerini hala barındırabilen 

meslek çalışanları, gelinen bu noktada en büyük sorumluluğu omuzlamak 

durumundadırlar. 
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Bu yönde basıru bugün iktidar ve sermayeye teslim eden bu tıkanmış 

sistem, kendi bünyesinden alacağı taze kanla vakit kaybetmeden yeniden 

üretmeye ve saygınlığını kazanmaya çalışmalıdır. Gerçekten de basın, 

bugün içinde bulunduğu ciddi açmazlan alt edecek gücü yine kendisinde 

aramalı ve bulmalıdır. Zira, geleceğin çok sesliliğe dayalı gerçek 

demokrasileri, ancak inanılır, güvenilir ve işlevlerini sağlıklı bir biçimde 

yerine getiren bir medya tarafından kurulabilir. 
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1. ·au mektup da Barlas' a 1 

i '' s'' EVGiıJ Emin Çölaşan'a ge- büyük KlT'in yö~etim kurulu ~ 
' çen hafta yazdı(lım mektuba, başkanıydı galiba. Yanında bir [ 

Emin Abi hiç bekletıneden eski Bakan, karşısında da bir f 
cevap verdi ve "Mehmet Bar- devlet büyüğümüzün eşi vardı. ~ 
las'a sor, liboşluğu en iyi o bi- Dehanıza hayran oldum o i' 

-!ir" dedi. Sordum soruşturdum, anda. Sekreteriniz odaya girdi- ~ 
· haki'<aten liboşlugu en iyi bilenler- ğinde önemli şeyler konuştu- i 
den biri Mehmet Barlas'mış . Şim- ğunuzu anlamasın diye tav la ı· 
di de ona yazıyorum: oynar gibi yapıyordunuz. 

·,: "Sayın Mehmt Barlas, Kapı kapanır kapanmaz, 
Aslında size de Mehmet Abi tavlayı bir kenara kaldınp çok 

demek isterdim, ama siz Baş- önemli toplantımza döndüğü
bakan, Cumhurbaşkanı ve zen- nüze eminim Mehmet Bey. 

~ . gin çocuklan dışındakilerin si- Konuşulanları duymak için ! 
1 zinle fazla senli benli olmasını kapıya yaklaştım . .' ~ 

i . ~~~:;."~ş::n~~rfa!'ü~~~~;~: ba:l~~d~~~~i~l:;r;e';; ta~~~~~~ ~ 
~ - Umarım sizi sevmediğim yo- Bu arada ortak bir yönümüz ~· 
i lunıla yersiz bir fikre kapılmaz- ortaya çıkt ı. Ikimizin de Özer ~ 
~ : sınız. adında çok yakın bir arkadaşı ~ 
il · Sayın Mehmet Bey, Emin vardı. Neyse akşama kadar g 
~ Abimin öneris! üzerine hemen bekledim. Ama odadan çıl<ma- ~ 
~ ·~·.;:~ telefona sarı hp sizi aradım. dmız. 

·. ·,·_Ancak ulaşmak ·mümkün olma- . Viskinizi bile barda değil, ~ 
'. ·, dı. Her aradığımda sekreteri- odada içtiniz. ~ 

; .'·=.' iliz olduğunu tahmin ettiğim Eh memleket meseleleri öy- ~ 
··: bir hanım, 'Şu anda Sayırt Başba- le yoğundu ki, odadan çıkma- i• 
kan'la görüşüyorlar, şu anda Sayın ya bile vaktiniz. yoktu anlaşı- (: 
Başbakan'ın sayın eşiyle görüşüyor- lan. . ~ 
lar, şu anda Sayın Bakan'la görüşü · Sonra çıldmız, beit peşin iz-

. yorlar, şu anda sayın holding patro- den koşmaya çalıştım. Ancak ~ 
·. nu ile görüşüyorlar' gibi yanıtlar secerem sizinle muhatap olma- ~ 

. :• 
1 verdi. ya yetecek düzeyde değildi ki, ~ 

Bunca Önemli zevat ile yap- dönüp bakmadınız bile. Kapıya 
tığınız görüşmeleri kesip be- kadar kavaladım sizi. ~ 
nimle göriişmenizi zaten bek- Yetişemedim. t 
lemiyordum. Hiç bozulmadım. Galerideki en güzel araba- ı 

, Bari dedim kalkıp çalıştığı lardan birine, beya< bir spor ~ 
:', gazeteye gideyim, korid orda, Mercedes'e atlayıp gittiniz. Da- ' 
' ·· ·moridorda rastlar soranm. ha önce aynı arabadan başka ı 
, .. "·;: Gazelenizin önüne geldiğim- bir galeride görmüştüm. Fiyatı f. 
. ' 'Cıe biraz şaşırdım. Medya Hol- 15 milyar liraydı o arabanın. ! 

ding bir de otomobil galerisi Boşuna o arabayı deneme- ~~, 
açmış olmalıydı herhalde. Lüks seydiniz. Gazeteci maaşıyla ne :: 
otomobil ithalatının bayağı pa- kadar çok kazanırsanız kaza-
ra getirdiğini duymuştum. nın o arabayı alamazsınız Meh-

Neydi onlar öyle; spor Mer- met Bey. Hoşunuza giderse ne ~~;-, 
cedester, Jaguarlar, spor ol- yapacaksınız? .. 
...;ayan Mercedesler, Jaguar- Neyse size ulaşamadım. Ak-

. lar .. Cadillaclar, Cadillac Li- şam evinize gelecektim, ama 

l.:;;,.mpusinler, Lincoln limousin- oturduğunuz sitenin kapıcısı ~ 
ler, süper Jeepler, BMW'ler... sokmadı. Bir ara fasıl yapan ! 

ı 
Neyse, kapıdan zor da olsa bir grubun arasında sesinizi · 

girdim ve odana kadar çıkmayı duyar gibi oldum o kadar. i 
başardım. Ancak yine sekrete- Sayın Mehmet Bartas Bey, f 
rinize takıldım. ben anladım ki, ben liboş deği- ~ 

Içerde çok önemli misafirler !im. Sizi Allah kurtarsın diye-
var, toplantı yapıyorlar dedi. meyeceğim. 

1 

Kapının önüne çöktüm. Na- Galeriden istediğin arabayı 
sılsa odadan çıkacaktır. alıp viilada fasla gitmek fena ~ 

Bir ara sekreteriniz odaya şey değil. i 
girerken, kap1 aralığından sizi Kiminin parası, kiminin du- ; 

ve misafirlehJ~~Z~f·;ir ası... 3 , 9 _[9 95" 1 
~~..n-.;:;.~~'1:~ ,&-..;ı_•.a;:,.z~s~•ı~._ :ı.:= ,.. • .-:"""..: 
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Hallç!.. 
1 . "Hallç gö2Ierimin renginde olacak" 

ı
. diyen Bedrettin Dalan, çok büyük 
projelerle işe başlamıştı. Ama Istanbul 
halkı bu gelmiş geçmiş en başanlı 

; (Bence) Belediye Başkanı'nı bir daha 

~~~;,ı=~!'t:rı\'Lçektiği tüm 

Ardından gelen Nurettin Sözen bir 
Dalan kompleksi içinde, onun . . 
başlattı!ıı tüm projeleri has ır altı 
edince, Haliç eskisinden de beter oldu. 
Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, . 

D alan'ın bıraktığı yerden kollan 
sıvıyor. 

Balta Limanı Arıtma Tesisleri'nin 
temelirü, altı yıl gecikme ile atmış. 
Atılrken de Dalan'ı anmış. 

Milliyet 'tOalan'ı andı, Sözen'i 
unuttu" diye şaşrnış, başlı!ıında .. 
Unutınayıp ne yapacaktı peki? 
''Haliç ve Sö2en" deyince berüm 

aklıma gelenleri, halkın önünde 
söyleyecek hali yoktu ya .. 

Spor yazarı!.. 
Size yazılarını okumaya 

doyamadıiSJm bir spor yazarından söz 
edeyim mi? Aylardan beri benim bir 
numaram .. 

Türk futbolu ile ilgili öyle derin, 
insana öyle keyifle okutan analizleri 
var ki .. 
Adı Keith N. Dearn .. Ingiliz .. 

Turkish Daily News yazan .. Ingilizce 
yazıyor tabii . Ingilizce biliyor, sporu 
seviyor ve de hii.la Daily News alıp, 
Keith'i okumuyorsaı;~.:lerı:ı~:_~ı;, 

!;AtsAH 5.9.95 

Bu nasıl "Hürriyet!.." 
Kanal D'nin o ünlü TekeTek prog

ramında, Fatih Altaylı'nın karşısına, 
Ertuğrul 02kök'ü alıp şu soruyu sor· 
masını ne kadar isterdim, bilemezsi
niz: 
"Sayın Ozkök, 4 Eylül Pazartesi sa

bahı, Hürriyet'in üçüncü sayfasında 
post er gibi yayınladığıruz fotoğraf, si
zin allenizden birine ait olsaydı, (Al
lah göstermesin, Allah kimseye böyle 
bir yazgı vermesin), gene hasılınasına 
izin verir miydi niz?" 

Fatih bu soruyu sorar mı, sorrnaz 
mı, bilmiyorum, ama çok ineindiğini 
hissettiğim kamu vicdanı adına ben 
soruyorum şimdi: 

"Koyar mıydın Ertuğrul?'' 
Bu soruya rahatça, gönül rahatlı!ıı ile 

"Evet" diyorsan dahi, tartışının senin· 
le .. 

Ama eğer "Ha~tır" diyorsan, o zaman 
G.Y'nin fotoğrafının basılmasına nasıl 
ve niçin izin verdiğini öğrenmek iste
rim .. 

G.Y. Istanbul Şehremini'nde, boğu
larak öldürülen, öldürüldükten sonra 
tecavüz eelilen kız. 

Bir paster gibi çekilen fotoiSJ-af, kızın 
polis tarafından bulunduğu andaki hali .. 

Olü .. Çıplak .. Tecavüze uğramış .. 

O le!.. 

Bu fotoğraf, büyü k bir gazetecilik 
tıkıyı olarak, bütün dünya basını atıatı
larak çekilmiş ve benim önü me kon
muş olsa, gene basılmasına izin ver
JOezdim. Bu öylesi de değıl. Herkes 
çekmiş. Hiç kimse de yayınlamamış .. 
Mesleğin adı konmamış yasasına uya
rak. 
Şimdi Hürriyet koyuyor .. 

· Bahaneleri .. Efendim, katil yakalan· 
mış. Katili, kızın çıplak cesedi üzerine 
yazdıf:ı "Anana ipret olsun" yazısı ele 
vermiş. "Bu fotoğraftaki yazı, en 
önemli ipucu oldu" diyor, resim altı .. 

Amaç gerçekten o yazıyı verrnekse 
eğer, nekrofil sapıkiann kesip duvarla· 
nna yapıştıracaklan bu paster yerine, 
sadece yazıyı gösteren bir kadrajlama 
yapılır, veya resmin geri kalan bölgele· 
ri, bugünkü bilgisayar teknikleri ile, 
tıpkı TV reality şovlarında görüldüğü 
belirsiz hale getirilebilirdi. 

Bu yapılmamış, cesedin meme baş· 
larının üzerine iki siyah nokta kon· 
muş .. Memeleri bile kapamayan iki si
yah nokta .. Vicdanlan bu iki nokta ak· 
la.yacak, sözüm ona .. Ya da yarın , bir 
savcı, kamu vicdanı adına dava açarsa, 
mahkemede "Biz oto sansür uygula
dık bakın. Niyetimizin iyi olduğunu 
görüyorsunuz.,. tşte size iki nokta" di· 

Böyle bir gösteriyi izleme fırsatı insanın 
eline yaşam boyu pek az geçer .. Harika', 
ama nasıl bir barikaydı Ballet Teatro Es
panol'un, Cannen'i .. 

yecekler .. 
Bu fotoğraf bir ölüye saygısızlık tır. 

Bu fotoğraf, o ölünün ailesi ne, yakınla
rına, en az o öl·üm kadar büyük bir acı· 
yı yeniden yaşatmak tır. Bu fotoğraf, 
kamu vicdanını hiçe saymaktır. 

Ve bu fotoğrafı basmak, gazetecilik 
de değildir üstelik .. 

"Gazcteciliktir" diyenler varsa, onu :.: 
da tartışalım. 

üzerinde hiçbir şüphe kalmayacak 
kadar tartışalım. 
Eğer biz tartışmazsak, yarın birileri 

çıkar, RTüK'ler gibi, Basın Yayın üst 
Kurulları kurar ve bu BYUK'lerin hu· 
ku ka ve yasalara saygılı bürokratları 
bize neyi nasıl basmamız gerektiğini, 
Cumhuriyet Yazan'nın "Kapa tın .. Ka· 
pa tın" çığlıkları ve alkışiarı arasında 
öyle bir öğretıneye başlarlar ki! .. 

:~ ~t~~~-~z?:~y:-:_ 
i' "Cocuklanh yaptığı:· ;· 
· gibi yaliuz kendinizi.' 

.eğlendirmek için:, · ~ 
. :'veya bir .eğitmen gibi · 
yalnız öiSJ'etmek · •. · . 
amacı için 'o kum aYın, Bizet'rün o ölümsüz, o her dinledigirnde 

içimi kaynatan müziği, flameiıco ile nasıl 
içiçe girmiş, ortaya çıkan bu muhteşem ses 
şölenine, o tarif etınem imkansız güzellik, o 
danslar, o bale nasıl uyarlanmış, gidip gör· 
mek gerek .. 

Ama eğer elinizde biletiniz yoksa, çok 
geç. Sadece üç temsilleri daha var ve tüm 
biletler sa tılmış durumda .. 

vişmesi var, ya da sevişme gibi dansı.. Ben 
böyle bir güzellik, böyle bir erotizm çok az 
gördüm hayatta .. 

• Yaşamakiçiıi . 
okuyun." , ; .i;; ·. 
Gustcive F!.aubert · 

Carmen, bütün bir kış sezonu lstan· 
bui'da kalsa, bütün bir kış sezonu dolardı, 
hiç merak etmeyin .. İspanyol'un zili, şah ve 
gülü bu ülke insanın da kanında var çün
kü .. 

Akdeniz ruhu işte .. Alev alev .. Ateş dolu .. 
Cannen ile Don Jose'nin bir dans gibi se· 
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Escamillo'nun, dansçırardan oluşan bir 
"Boğa" ile dövüşü var. unutamazsınız .. 

Pamukbank, 40'ıncı yılını kutlamak için 
bundan güzel bir seçim yapamazdı. 

Bütün kalpler gençleşti, izlerken. 7'den 
70'e .. 

"Genç'' Pamukbank'a da bu yakışırdı za· ı 

te~;~şekkürler, teşekk~~~~----- --· 

Karadeniz'den 
Cemal, Temel' e 

evlenmesi için kız 
öneriyormuş . 

· Senin yerine olsam o 
lm.la gözü kapalı 
evlenirdim. 

- Neden. o kadar 
çirkin midir? 
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~~·· Sabah! 
: ŞEHREMlNl sapıçı ı tarafından 
öldürü'en genç kızın fotografı 
Hürriyet'te yayınlandığı günden beri 
Sevgili Hıncal Uluç, Hürriyet' e 
demediğini bırakmadı. Bu arada benim 
Teke Tck programında Ertuğrul 
Özkök'ü karşıma alıp bu konuyu 

· konuşmamı talep etti. Hıncal 
Ağabeyimin yazdıklarına bir mektupla 
yanıt vemıek istedim: 

"Sevgili Hıncal Abi, 
Hürriyet'te yer alan fotoğraf 

senin kadar beni de rahatsız etti. 
Ancak konuyla ilgili yazılannda 
bazı şeyleri bilmediğin ya da bazı 
konularda yanlış bilgilendirildiğiıi 
kanaatindeyim. 

I. Bu fotoğraf senin iddia 
'ettiğin gibi bütün gazetelerin 
elinde yoktu. Hürriyet 

· muhabirierinin ele geçirdiği bir 
fotoğraftı. Nitekim Sabah 
Grubu'na ait bir gazetede de 
Hürriyet'ten çalınan bir kopyası 
yer aldı. Hürriyet'i eleştirrne 
. bahanesiyle senin çalıştığın 
·,binada hazırlanan gazetelerden 

biri de bu fotoğrafı Hürriyet'ten 
'kopya ederek yayınladı. 

2. Gazetelerin uyması gerek€n 
'temel ilkelerden bahsederken de 
'sana hak venniyor değilim. Ancak 
bu Ilkeleri çiğneme konusunda 

:· Sabah Gazetesi Hürriyet'ten çok 
:·öndedir. Hürriyet'e yönelttiğin 
eleştiri oklanm zaman zaman da 
Sabah'a yöneltmende Türk 
basınındaki kirlenme açısından 

'büyük fayda görüyorum. 
"· 3. Daha önce Sabah'a yönelik 
bir eleştirin çok hoşuma gitmişti. 
Ancak iki gün sonra Zafer 

Mut1u'nun sana olayın ardındaki 
gerçeği açıkladığını söyleyerek 
özür dilemiştin. Bunu sana o 
zaman da yaluştıramamıştım. 
bugün de yakıştıramıyorum. 
Her yanl!şın ardıiıda bir gerçek 
olabilir. Ustelik Hürriyet'te 
yapılan bir değerlendirme 
farklıliğıdır. Senin ve benim 
değerlendirmem Hürriyet'te o 
fotoğrafı kullanan kişinin 
değerlendirmesinden farkla 
olabilir. Olay, bazı gazetelerin 
yaptığı gibi (!) çıkar sağlamaya 
yönelik bir kötü niyetten 
kaynaklanmam•ştır. 

4. Hürriyet kendi kendine çıkan 
ve kendinden başka dayanağı 
olmayan bir gazetedir. 
Grubundaki başka gazeteleri 
kullanmaz. Senin Hürriyet'te 
eleştirdiğin pek çok olay, senin de 
çalıştığın grupta yer alan kimi 
gazeteler tarafından çok daha ileri 
boyutlarda yapılmaktadır. Üstelik 
Sabah Gazetesi de senin iddia 
ettiğin kadar masum değildir. 
Sabah'ın yayınladığı haberlerle 
ilgili olarak da bize pek çok 
telefon, şikayet, hatta hakaret 
gelmektedir. Hürriyet bir özür 
yayınlamıştır. Aynı fotoğrafı bir 
kez daha basıp "Önceki gün bu 
fotoğrafı yayınladığımız için 
üzgünüz .. mü deseydik? 

5. Türl< basınıyla ilgili 
rahatsızlıklannı paylaşmakla 
beraber, eleştirilerinde daha adil 
olmanı, çuvaldızın yanında, bir de 
iğne bulundunnam. senden pek 
çok şey öğrenmiş bir kardeşin 
olarak rica ediyonım. ·· 

r.-ww••'l"'lllll"lll"tB demeye başlamış. 

Kuşadasi 'Postane'sinden 
şehirlerarası bir konuşma yapmış. 

... . Sıra yaptı~ı konuşmanın faturasını 
. ödemeye gelince basın kartını 
! göstermiş ve ··sen gazeteciyim. 
: Basın kartırri var. yan para 
·.öderim" demiş. Görevli böyle bir 
. uygulamanın olmadığını söyleyince 

,_küplere binmiş. Olay, postane 
müdürüne intikal etmiş. Müdür de 
böyle bir uygulama olmadıÇ)ını 
söyleyince emekli gazetecinin öFkesi 

. artmış. Bu kez "Ben Bakan Ali 
Şevki Erek'in danışmanıyım" 
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Olaya vatandaşlar 
müdahale etnıişler.J;ıı 
sonunda bir vatandaş -: : , ~ 
"Tamam kardeşim. ' : 
Yansını ben · · · · 

'vereyiriı .. deyip konuşman ın bedelini 
soiTnuş. Memur .. 50 bin lira .. 
deyince kıyametin 25 bin lira için 
koptuğu ortaya çıkmış. 

Biz gazeteciler başkalannın avanta 
yapmasına pek kızanz, ama uçaga 
yan fiyatına binip evimizdeki telefona 
yan para ödemeye bayılınz. 

Bitsin artık bu rezillik. Kaldınn şu 
saçma sapan indirimleri. 25 bin liralık 
adamlar yüzünden mesleğimiz rezil 
oluyor. Sırf bu yüzden basın kartı 
almıyorum, bilesiniz .. Sizce önemi 
olmayabilir, ama bence önemli .. 
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S i7Jcre .. bugün 1!)!1-1 yılıı 

kent UnivL"rsitC'si'nc.lcn 
rum. Başkent Üniversitesi. 
ri ~ğlık alanında hizmet\. 
gan Nakli \'e Yamk Teda" 
vinı ve birikinılerivle birli 
İerinin bir üniverSite _vapı 
mesiyle kuru ldu . Haberal 
da katıldıgı üniversite Uugl 
lışmala.rı gerekse lisansü: 

l{) 

~ ABPAVA 
Q -
Basında vergi 
B ir ülkede vergi siste-~~-~~ Llernek ki Avrlın mi ne kadar iyi olur- • · ... : .., ... -: .'_.. Doğan'ın kışısel gelın 
sa ve bu vergilerin top- ;;; ; :: .j. .. \ çok buyuk Demek kı 
lanmasında ne kadar ba - ::=:::::::: _ Aydın Doğan gazetele -
şanlı olun uyarsa. o ülke - rini n dışındaki işlerin-
nin ekonomisi iyi yolda demektir. den daha <;ok kazanıyor. 

Çünkü vergi devletin en önemli ge - O halde. aklun ıza "Hürriye t-Milliyet 
lir kaynağı olduğu gibi, toplumun da gazeteleri Aydın Dn{!an'ın iş taki~JÇisi 
düzgün olduğtmu gösterir. görevini mi görüyor" gibi bir sorunun 

Sisteminiz iyi değilse büyük vergi tak.ılması çok normaL 
kaçağı olur. Bunun sonucunda da ver- Şimdi Hürriyet-Milliyet grubu gaze
giden kurtulma yolu bulup haksız ka- telerinden öğrendiği.ıni.ze güre Dagan 
zanç sağlayanlar namuslu ve dürüst Holding ile Hürriyet Holding birieşi
olanlar karşısında avarıt<ıjlı dwuma yonnuş. Iki gazete haberi verirken 
geçerler. Bu sırada birkaç kişi "köşe "Hürriyet'in kfı.n Doğan Holcting'e bir 
dönme" şansına sahip olsa da orta va - yıl önce ulaşmış olacak" diyorlar. 
dede ülke ekonomisi çıkmaza girer. si- Burayı anlayamadım. HüıTiyet kilrlı 
yasi istikrar bozulur, kriz pa Uar. ise neden vergi ödemiyor. Yok degilse 

Vergı-nı· n o'' nem· sözü edilen kar ~caha borsadaki hisse 
I seneticrırun degeruu artınnak ıçın 

Türkiye'nin önemli sorunlarından 
biri de vergidir. Adil bir vergi sistemi 
olmadığı gibi bunun toplanmasında 
zorluklar çıktığı ve özellikle kayıt dışı 
ekonomi toplumu bir veba gibi sardığı 
içjn bir türlü krizden kurtulamıyor, is
~arsızlık batağından çıkamıyoruz. 

Isterseniz bugün basında kimin ne 
kadar vergi ödediğine şöyle bir göza
talım. 

Sadece büyük gazeteleri ele alacak 
olu_rsak ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. 
Omeğın SABAH gazetesi 39 milyar 

197 milyon lira vergi ödedi. SABAH'ın 
rakiplerinden Hürriyet- 1\'lilliyet gru
bunun şu anda amiral gemisi duru -
muna geçen 1\'lilliyet ise 6 milyar 9o0 
milyon lira vergi ödedi. Hürriyet ise 
ne yazık ki vergi ödeme şansını yaka
layamadı. Çünkü herhalde bir başarı
sıılık söz konusu ki, Hürriyet 650 mil 
yar lira zarar etti. Zarar eden bir kuru
luşun da vergi ödemesi bek.lenemez 
herhalde. 

Oysa Hürriyet-Milliyet gazeteleri
nin sahibi !\vdın Doğan kişise l vergi 
lerde "En çok vergi ödeyenler listesin · 
de baş sıralarda" yer alıyor. 
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düzenlenen bir manipülasyon olma
sın? Çünkü geçen yıl da olmayan bir 
k&r açıklanarak yatınrncılar yanıltıl 
nuştı da. 

Kişisel vergiler 
Yeri gelmişken hatırlatayım. Her )ıl 

Manukyan'm vergi listesinde yer al
ması gazete ve 1Vlerde haber olur. 
Vatandaş da zanneder ki büyük işa
damlan vergi kaçuıyor ve listelere gi -
remiyor. Thbii bu takdim hatası yü
zünden Vehbi Koç. Sakıp Sabancı. Bü
lent Eczacıbaşı. Mehmet Emin Kara
mehmet gibi dev isimleri en çok vergi 
verenler lıstelerinde göremczsiniz. 
Çünkü bu isimieıin çok büyük olan 
holdingleri yüzmilyarları bulan vergi· 
ler öderler. Bu bü,yi ik isimler de vergi
lerini kurumlar vergisi olarak öderler. 

O _halde kişisel listelere kimler gi
re r? Işte Manukyan gibi, bazı müteah 
hitler gibi kurumlaşnıaıruş. bütün ka
zançlannı kendUenne ayıran kişiler 
girer. Di !<kat ederseniz her )ı l ki~isel 
vergi rekortmenleri sık sık degi şir. 
Çünkü sadece kendisi için kazananlar 
yok olup gitmeye mahkum olurlar. 
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Vergisini ödeyen 
pe ...... midir? 

GEÇENLERDE Sabah 
Gazetesi'nde saçmalayan 
adamın bir yazısını 
okuduğumda önce tepem 
attı. sonra güldüm. 

Adam vergi vermenin ne 
kadar kötü bir şey olduğunu 
zırvalıyordu . 

Bu Atak gazeteci. 
"Türkiye'de Matild 
Manukyan gibiler vergi 
verir, siz aklı başında 
bir işadamının vergi 
verdiğini hiç gördünüz 
mü?" diye sormuştu ... 

"Hey büyük Allahım" dedim, "Ne 
günlere kaldık ... 

Vergi yüzsüzlerinin sözde amansız 
takipçisi Sabah Gazetesi'nin sesi haline gelen 
adam. vergiyi ancak Matild Manukyan 
gibilerin ödeyeceğini iddia ederek, "Vergi 
veren pezevenktir" demeye getiriyor. 

Hiçbir aklı başında işadamı Türkiye'de 
vergi vermezmiş! 

Helal sana Atak gazeteci ... 
Şimdiye dek o vergi listelerinde Vehbi 

Koç, Rahmi Koç. İnan Kıraç, Oğuz 
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Gürsel, Dutilh kardeşler ve daha kimler 
kimler yer aldı. 

Sence bütün bunlar pezevenk ha! 
Kardeşim sen çevrene bakınca hep 

pezevenk mi gördün de herkesi pezevenk 
sanırsın? 

Ha, geçen hafta patronunun 600 milyar 
liralık yabancı bandıralı yata binip, topu !;; 
topu 8 milyar lira vergi ödediğini yazdığım .,.... 
için alındıysan söyle... Cj, 

Acıdıysa söyle. Bir daha yazmayız olur ı:ıl. 
biter. Niye vergisini ödeyen pezevenktir '~ 
diyorsun?.. .!J.l. lO. l995 :ı ' 



Santaj t , 
ŞU Zafer 

Mutlu 
uslanmayacak 
galiba ... Gazetenin 
yönetimini 

·promosyon 
müdürüne bıraktı 
bırakalı bakın neler 
yapıyor. 

Önce 
partilerarası 
arabuluculuğa 
soyund u. 
Başbakan'ın iç 
politika büyükelçiliğin i yaptı.. 
(Sabah'ta elçilik işini 
benimseyenler çoğalıyor.) 

Sonra da bu işi gazetecilik için 
yaptığını söyledi. 

Fakat her nedense bu konuyla 
ilgili hiçbir şey yazmadı. Her hulde 
yakın dostlun için gazetecilik 
yapıp. gördüklerini, duyduklarını 
onlara anlatmıştır . 

Sonra gazetesini DYP'nin yayın 
organı haline g.ztirdi. 

geldi : Şantajcılık. 
Dışbank olayını dillerine 

dalayan Sabah Gazetesi'nin 
tetikçileri bu konuyu araştırmak 
için oluşlunılan müfettişiere her 
türlü baskıyı yapmaya çalışıyorlar. 

Ekibin başını ise Zafer Mutlu 
çekiyor. 

Gazetecilik dışında her işi 
yapan Zafer Mutlu, Dışbank'ta 
müfettiş raporlarının aleyhte 
hazırlanınası için çalmadık kapı 
bırakmıyor. 

rlar1 
aleyhte yayınla 
tehdit edildiğini 
söyledi. 

Zafer Mutlu, 
bununla da 
yetinmeyerek Özer 
Çiller'in de 
aralarında bulunduğu 
bir grup hükümet 
dışı etkin kişi ile de 
görüşerek Dışbank 
konusunda mutlaka 
ve mutlaka Aydın 
Doğan aleyhine bir 

sonuç çıkmasını tulep ediyormuş. 
Karşılığı ise seçimlerde daha da 
fazla destek. 

Şantajla ve rüşvetle çıkarları 
doğrultusunda rapor hazırlatmaya 
alışık olduklarını dünkü 
Hürriyet'teki sigorta 
dolandıncılığı haberinde 
okuduğumuz için normal 
karşılıyoruz. 

Merak etmesinler Dışbank'ta 
gerçek ne ise ister beğenin ister 
beğenmeyin ortaya çıkacaktır. ANAP' ı ve ANAP'a yakın görünen 

herkesi yerden yere vurmaya 
başladı. 

Bir süre önce Dinç Bilgin'in 
oyunu kendisine vereceğini bizzat 
söylediği Cem Boyner bile bu 
saldırılardan nasibini aldı. 

Geçen hafta devletin en üst 
kademesindeki kişi ile görüşen 
Mutlu, Dışbank raporunun 
aleyhte çıkması halinde Sabah 
Gazetesi 'ni emirlerine sunacağın/ 
beyan etmiş. 

( 

Bu yaptıklarından ötürü Zafer 
Mutlu'ya zerrece 

, kızmıyorum. 

Gazetecilik ilkeleri Sabah ve 
yönetmeni tarafından yerle bir 
edilirken, Mutlu'nun yeni bir 
yönü de geçen hafta kul<ığımıza 

Konuyu bize aktaran, hem üst 
kademeye, hem de hükümete 
yakın kişi konuyla ilgilenen 
bakana da şantaj yapıldığını, 

Vergisiz kazane kutsaldir 
. , ı 

BIR televizyon progranıında kadar yüksek değil" diye ... 
konuk olan Can Ataklı ile Ne dersiniz Sayın Ataklı? 
telefonda tartışmıştım . Soruma yanıt verecek misiniz? Bu 

Patronunun 650 milyar liralık arada dürüstlük abieleliğine 
bir yata. 400 milyar liralık bir oynayan Necati Doğru ... 
uçağa sahip olduğunu söylemiş, Makine dairenizden gelen 
bunlara sihip olan bir kişinin yolsuzluk gürültüsü sizin odadan 
Türkiye Cumhuriyeti'ne son 5 yılda duyulmuyor mu? lzolasyon 
kaç lira vergi ödediğini sormuştum. maddeniz çil çi! liralar mı yoksa? 

Ataklı ise beni servet düşmanı Patronunuzun Banque 
olmakla suçlamıştı. lrıdosuez'i almasına önce "Neden 

Servet cilişınanı falan olmasın?", patronunuz korkudan 
değilim, helalinden kazanuna hclal vuzgeçince de "İyiki almadınız" 
olsun.Ama nereden geldiği belli dediğinizi beıı hutırlıyoruın. 
olmayan parularla servet edinene Bu tutarlı çizginizi vergi 
de haram. konusurıda da konıyorsurıuz. 

Şimdi yine anonim şirket Vergi kaçakçılarının amansız (1) 
ortaklıklarından söz edeceklerdir. O takipçisi olarilk "Yahu patron, 
zaman sorarım. Bay Bilgin'in sen kaç para vergi verdin?" 
Sabah'taki hisseleri yüzde kaç? O diye bir sorars<:ınız çok hoşuma 
hisseye düşen kar ne kadar. vergi gidecek. Aynı soruyu gazelenizin 
ne kadar? üst düzey yöneticilerine de 

Fakat korkarım bu seferele sorarsanız daha memnun olurum. 
başka dertler peydahlanır, Bu sorularınızın yanıtlarını doğru 
borsadan Sabah hissesi alan kliçük olarak alırsan ız. çok ucuza 
yatırımcılar ayağa kalkar "Bize gitliğinizi de öğrenmiş olursunuz. 
düşen kar oransal olarak bu Yiyor mu? 

.1o .ıı ..95 H Gee', <~t rr 
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ı O yılda edindiği servetin 
hakkını verrneye çalışıyor sadece. 

Kızdığım bu kişinin adının 
başında gazeteci sıfatı taşıması. 
Grubunda gazetecilik dışında bir 
görev üstlensin, gazeteci sıfatını da 
gazetecilere bıraksın ... 

Okurlardan .. 
ozur 

SEVGiLi Hürriyet 
okurları , gazelenizin bir 
köşesini böyle kullandığım için 
hepinizden özür dilerim. 
Ancak önce 490 milyarlık 
kredi, ardından 550 milyarlık 
sigorta dolandırıcılığı , 
şantajcılık ve tehdit. 

Gerçekten midem 
bulanıyor. 

Bu rezillik hakkında 
yazmadan duramıyorunı. 

Şimdi bana tetikçi 
diyecekler. bunu da biliyorum_ 

Oysa ben ı 990 yılından 
beri bunları yazıyorum. 
Güneş Gazetesi'nde 
yazdığım dönemde de yazdım. 
Best FM'de program 
yaparken de söyledim. 

Bu onursuzluğa karşı 
açılmış bir savaştır. Bu glizelim 
ülkeye zarar veren herkese 
karşı açılmış bir savaştır. 
Gazeteci olsalar bile . 



Ay1pt1r Dinç, ay1pt1r 

s;VGili okuyucul.ırırn. ülkerniz bir seçim önce
inde. Yazılnı.1>ı gerekc·n pek çok konu var. Bir 

süreelir onl,ır,ı clt•ğil, özellikle bazı medya grup
larına değinrnek zoruncl.ı kJiıyorunı ... Çünkü inanı
yorum ki , mec!yadaki bu inanılmaz rczillik ıcnıiz
lenmediğ; sürece. Türkiye'nin pisliği ıcrnizlenrnez. 

Oünkli y~zınıd.l ~ize ATV ekr:ml.:uındJn izlc·di
ğinı bir rezaletten söz etıniştinı. S.ılı.ıh'ın s,ıhilıi Bay 
Dinç'e ait ol,ın bu kJnalciJ birbç gece önce Savaş 
Ay'ın A Takımı progr,ınıı y,ıyınl.ınnıış. bur.xb Ata
türk'ten "Deccal" diye söz edilmiş. tek ı.ıratlı Nur
culuk prop.ıgand,ısı y,ıpılnıı~tı. 

ATV kJn,ılııı,ı büytik !Ppki yağdı. .. Çünkü ins.ın

larınıız rezaletin lıu bcl.ırını artık sineye çekcnıiyor
clu. Nitekim Savaş Ay, dünkü yazısında özür dile
rnek zoruncia kaldı. Özeıle şöyle diyordu: 

"Zehir zenıberek eleştiriler geldi. Biiyle lıir ya
yın yaplığını için, ;pin ucunu bçırdığım için öze
leştiri veriyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin bi
zim gibi kaş yaparken göz çık.ırtan şaşkınların hak
kından geleceğine yürekten inandığımı söylemek 
istiyorum. 

iş işten geçtikten sonra söylenen bu lafların bir 
önemi var nu bilmem ama, şu andaki duygu ve dü
şüncelerimi sizlerle paylaşmak için yazıyorum bü
tün bunları. Elbette bıınların bedelini bir bicimde 
ödeyeceğim. Ama inanın ki, hiçbir yaptırım, Şu an· 
da kendime verdiğim cezad,ın dah.ı büyük olmaya· 
caktır. inanıp inanm,ımak sizin takdirinize kalmış· 
tır. 

Seyircinin, okuyucunun, dinlt·yicinin ke-;t iği p;ır~ 
mak acımaz ... " 

Bur,ıdJ Savaş Ay'a IP)ekkür eııneyi lıir giirl'v bili
yorum. r· i.ıttı.sınr :ınl.lmı~. mc·rtçe ve ci\.ırthh,."l' ()zi..ir 
diliyor. Öziir clileıı ıı •yi bilr.ı0k bir erclmıdir. 

P<1tronu ol ~ın B.ıy Dinç'in kendisine o progr.ım 
için yilptığı !).ı skıl<lrı, tJrrıcğin Hikmet ÇetinkayJ'ııın 
b~ııcb alınan lıiilüııılinli y.ıyıııd.ın n,ısıl k,ıldır«ığını 
Savaş elbe«e anl,ıt.ıınazclı. 

*** 
Önceki gPce Dinç'iıı ATV bmlıncla hu kez Ali 

Kı r c;ı isimli bir sunucu ve onun Siy.ı.sct ı\\cyd.ıııı 

isimli progr.ımı v~ırdı. 
Dlin ele l:ıclinıiğim gilıi, lıu .ırbcl,ı~ g<'Çmi~ yıll,ı

rın hızlı "sofcu-dcvrimcisi" idi~ Z.ım,ınl.ı clef~i~mi~ 
ve hızlı bir "fikir özgürlliğü" 5:lvununısu kt:.~ilnıi~ıi. 
Anc,ık fikir özglirlı.iğli lıunl,ır iı;in hep kendilı,riııP 
doğru yoıııul,ın bir n.ılıncı h-sL•ri idi 1 .. Fikir özgürlü
ğü onların işine geldiği slirC'I.·(' olur. gelmecliği siire
ce iptal eclilircli. 

Örnc';\in işin içine reyting hc><.ıpl.ırı ve ar.ıy,ı cl.ı· 
h,ı bol rekl.ım alıp p.ır.ı k.ıL.ınm.ı h,ıcli<t'Si gireN·. 
11Ölgi.irlük" ~ııııpiyonu ()/urcltı hunl.ır~ .. ,\ını p.ıtrn
nu Dinç emir verip "Emin Çülaş.ın'ı pro~ramdan 
çıkar" dL"<!iğinclt•, Ali Kırca gihill'r i'lçı-.ınd. ı n .ık.ın 
sul~ır dururdu. i~r(\ o l..lrn,ın "fikir özgür!Uğlinü" 
clerh,ıl rafa kaldırırci ı. 

Geçmişin hızlı cl~vrinıci'i ol,ııı .ırk,ıd.ı~. ~imcli 

patronu Dinç'ten .ıyd.ı 2 milyar para .ılıyors,ı. onun 
emirlerine OOyuıı €'ğnıenıl~i hic~· mümkün olur nnıy 
du? 

*** 
Siyaset Meydanı isimli progranıın,ı önceki gece 

yine belli kişileri ıoplamışıı. O k.ıcl,ır ki, Ata türk'ün, 
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Atatürkçülüğün, laikliğin, çağdaşlığın ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin en am<ınsız dü}m.ınl.ırı bile B.ıy 
Dinç'in ATV ekranından ve Ali'nin himayesinele 
propaganda yap ıyordu. 

Bu da yetmemişti. Belli bir ı~ribı. stlidyocla bir 
tek bayan var diye, o stüdyoya girmeyi redcleınıiş
ti1 .. Ve bizim Ali hiç sıkı/m,ıcbn onları ikinci ve ayrı 
bir stüclyoy~ almış, oradan konu~turuyorc!u. 

Önceki gece ve dün bütün gün, ATV ve Sabah'a 
protestolar yağdı. Binlerce, on binlerce insanımız 
bunları lanetledi. 

r\rna Ali Kırca ve patronu Dinç nıutluyclu• .. 
Çünkü progranı arasına iyi reklam alnıayı yine lı,ı 

şarnıışlardı. Reklam geliri 100 milyarı ge<;nıiş, 
Ali'nin bir yıllık maaşı ve primleri çoktJaan çık 

nııştı. 

*** 
Burada Sabah'ın ve ATV'nin patronu olan Bay 

Dinç'e ve yanındaki yöneticilere tekrar soruyorum: 
Siz kime, hangi amaca hizmet ediyorsunuz? 
Ekran ve sayfalarınııda laikliğe, Atatürk' e laf et· 

tinnek size ne kazandırıyor? Cumhuriyet rejiminin 
temel ilkelerine sövülmesi size ne sağlıyor? 

Para mı, şan mı, şöhret mi?.. 
Bunların hepsi sizde fazlasıyla yok mu be karde· 

şim? Artık yetmez mi?.. Yatlar, villalar, parsel par
sel araziler, yurt dışında evleriniz, oralarda istiflen· 
miş paraların ız, her şeye sahip değil misiniz?.. 

Ve işin daha da utanç verici yanı, yaş.1n!ı hiçi
miniz ve her şeyin i zle b.1mb.1şka tiplersiniL. Asb ve 
kesinlikle şeriatçı falan değilsiniz. Bırakın şeriatçı 
olmayı, alnınız acaba bir gün olsun secdeye varmış 
mı? 

Öte yanda ise beş yıldızlı otelierin lobileri, rakı 
sofraları, içki muhabbet i, çapkın lık, zampara lık, en· 
tel barlarda muhahhet, güzellik yarışmalarında 
smokinlere bürünüp jüri üyefiği yapmak, kokteyl
ler, resepsiyon lar, her şey sizde değil mi? .. 

Bugün pompaladığınız o kesimlerle sizin neyi· 
niz aynı? 

Yarın iktidar olsalar, önce sizin mamanız kesile
cek. Yaş.:ım biçiminiz değişecek. Örneğin Ali Kırca 
isimli vatandaş smokinlerini giyip güzellik müsaba
bsında jüri üyeliği yapam.1yacak! .. 

Bizim gibi saf ve gariban takınıının ise Türkiye dı
şında ne bir kuruş paramız, ne villamız, ne de b.1şka 
şeyimiz var! .. O nedenle, bu ülkede ne olursa olsun, 
biz yine burada kalacağız ... Ama onlara şimdi çanak 
tutanlar, daha üçüncü gün tüyüp gidecek. 

*** 
Bay Dinç, sen ve m.uşa bağlamış olduğun tak

k(.";iz lil.ıo'jlar şunu iyi bilin... Ekran ve s.1yfalarınll · 

da Atatürk'e ve rejimin temel ilkelerine h.ıbire bf 
ettiınıeniz hiçbir şeyi değiştimıez . Milyonlarca in
s.ınınıızın yü reğindeki At..1türk sevgisini, Atatürk ve 
Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığı yok etmeye se
nin sayfaların da, ekranların da yetmez. Onlar bize 
hafif gelir. 

Aniadın mı? 

Cevap hakkın vardır. Bu sütun emrindedir. 
Haydi, mert çe cevap ver. 

Sana hayırlı sat ışlar, yüksek reytingler, daha ço
ook kazançlar diliyorum ... 

Hebl olsun sana bu yollar Bay Dinç! .. 



AT AK gazeteci 
acaba biliyor mu? 
Anonim şirket 
ortaklannın temettü 
gelirleri vergiye 
tabidir. 

Bu düzenleme 
yeni sayılabileceği 
için büyük ihtimalle 
Atak gazetecinin 
bundan haberi 
yoktur. 

· .• _, nasıl olup da 
, alabiliyor? 

Yol- efjer vergi 
kaçınyorsa, 600 

. · milyar liralık ya ta 

.. nasıl çekinmeden 
binebiliyor? 

Hatta o yalın 
bağlı oldufju limana 
en yakın havaalanına 
400 milyar liralık 
özel uçafjıyla nasıl 

5 5 0 3 gidebiliyor? Bu yüzden de 
anonim şirketlere 
büyük çapta ortak olan kişiler 
vergi listelerinde bu yüzden boy 
gösterirler. Buna göre Atak 
gazetecinin sahibi, ya o çok para 
kazanan şirketlerine ortak değildir, 
ya da vergi kaçınnaktadır. 

Atak gazeteci 
Gelelim şu andaki durumun zııvalayıp duradaflına, 8 milyar lira 

bizin baktığımız noktadan nasıl gelir vergisi ödeyen birinin, 
göri.indüğüne. .. trilyonlarca liralık lüks harcama 

Atak gazetecinin sahibi, bu yapacak parayı nasıl bulduğunu 
şirketlere büyük paylarla ortak anlatsa da geçim sıkıntısı çeken 
olmadıfjı için pek vergi ödemiyor vatandaşlanmız da yol yardam 

Atak'tan bunu açıklamasını 
beklerdim .. 

ve vergi listelerinde adı bu yüzden öğrenseler. ~ • 
geçmiyorsa, 600 milyarlık yalı .2:3,. l~ 9S l-\ul2e ı'{ tT 

Ders verene bak 
O zamanlar Best FM'de çalışıyorum. Genel 

Yayın Yönetmeni'yim. Bir de yerumcumuz var. 
. Haftada iki gün akşam saatlerinde yorum 
yapıyor. 

Bir gün elinde bir belge ile geldi. Bir 
zamanlann ünlü bir bankeri hakkında, büyük bir 
yolsuzluk iddiası var ve elindeki belge de kanıtı . 

"Doğrulatalım ve yayınlayalım" dedim ... 
"Tamam" dedi ve gitti. 
Gel zaman git zaman , ne belgeden, ne 

iddiadan bir haber var. Dayanamadım sordLUll 
"Ne oldu iddian?" 

"Aslı yokmuş" dedi. 
Üzerinde fazla düşünnıedim. Birkaç gün sonra 

bir öğrendim ki, bizim iddia sahibi sözde gazeteci, 
o bir zamaniann ünlü bankerine danışman olmuş. 

Hemen işine son verdim tabii. 
Nereden çıktı bu olay şimdi demeyin. Bu 

gazeteci eline geçirdiği bir köşede Emin 
i Cölaşan'a ders venmeye kalkıştı da ... 

Hem· zehirle, hem koru 
SON otuz yıl içinde, Avmpa'nın gelişmiş 

ülkeleri Atiantik Okyanusu'na ve Avrupa'nın 
değişik kıyılanna , yakiaşık 150 bin ton radyoaktif 
atık dökmüşler. 

Hangileri mi? 
Başta İngiltere, Almanya, Belçika, 

Hollanda ve İsviçre ... Ardından Fransa, 
İtalya ve İsveç ... 

Olay, denize kıyısı olan ülkelerin balıkç ılannın 
kıyameti kopanmaya başlamasıyla ortaya çıkmış . 

Bu noktada daha da ilginç açıklamal<.r 
yapılıyor. Bu ülkelerin hükümetleri 19301erden 
beri radyoaktif atıklan azgelişmiş ülkelerin 
kıyılanna döktüklerini söyleyerek tepkileri 
hafifletıneye çalışıyorlar. Helal bu medeni 
ülkelere. Azgelişmiş ülkelerdeki insan hakian 
konulannda ne kadar da hassastı rlar. 

Nükleer atıklarla zehirledikleri insanlara nasıl 
da sahip çıkarlar. .. 

"Bu insanlan öldünne hakkına yalnızca 
biz sahibiz" diye düşünüyorlar herhalde. 
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BU TEL~~ "iYE? 
L:"çB·ı· .. t. . 2~- ' r-ıuegıc.re-T 

D 
" ı gın ın gaze esı ve B Sonra otomobil ve emlak pazarlama 
onıın koruınasındaki bir iz hükümet kurmaya aracılık edecek kadar işleri. nı;ııa geçtiğimiz aylarda Sabah 
gazete, bı.;suredir_ telasınızın sebebi nedir diye soruyoruz. Dinc Gazetesı nde çarşafgıbı ilanlarla 
Humyet ın sıüı.ibı Aydın . : ,. . . . .. .. . . · verilen >illa pazarlamasını biz nı.i 

Doğan'a karşı iftira kampanyası açtı. Bılgın ın gazetelerınden ıftıra ustune ıftıra yapıyorduk? 
Sabah ve korumasındaki gazetenin geliyor. Ama biz cevabı biliyoruz. Sabah Sonra her şeyiyle devletin bankası 

günlerdir yazdıkl':" iftiraların teki Gazetesi bağımsızlığını kaybedecek kadar olanEmlakbank'l_a ortak banka alma 
dahi kanıtlanarruı or. . . • gırışunı. Daha dogrusu onun sırtından 

Ama iftiralar durmuyor. ıktıdara baglanmış durumda. Keşke basın dışı banka alma girişimi . 
Biz ne diyoruz? Sabah Gazetesi'nin ı şlerınde başarılı olabilseler de, iktidar Şimdi "Biz ondan 

G:n~l Yayın YönetmeniZafer Mutlu, karşısında bağımsız kalabilselerdi. kendiliğimizden vazgeçtik" 
hulnımet krizinin en kritik anında, diyorsunuz. 
gazetecilik sınıriamu aşarak -=· Yok yok, öyle olmadı. Kamuoyu 
arabuluculuk göre;ini yüklendi baskısıyla vazgeçtiniz. İkisi aynı şey 
diyoruz. Bunlar. demokratik bir ülkede bir rağmen, geimlş geçnı.iş iktidarlar la değil. Biz vazgeçirdik Kamuoyu adına 

Zafer Mutlu, "Hayır, yapmadım" gazete için son derece ağır iddia!ardır. basın dışı hangi ilişkiye girnı.işiz? bu işi biz yaptık. 
diyor ama, hemen ardından, yaptığı işi Böyle bir iddia için demokratik Isteyene, Hürriyet'in bütün Devletin parasını ı,:urtardık. 
kendisi şöyle tarif ediyor: ülkelerde Meclis soruşturması açılır. arşivlerini açıyoruz. Bizi şu hühiinıet Evet. olay aynen böyle ce re yan etti. 

"Aydın Bey'in gazetesinin Bu iddianın sahibi, hakkında şaibe kurulmuş. bu hükümet h-urulmuş Bağımsız ve tarafsız gazetenin ne 
ya2dıklarının bir tek noktası olmayan bir siyasetçidir. ilgilendirnı.iyor. Gazetecilik smırlarını olduğu da işte orada ortaya çıktı . 
doğrudur. önce Sayın Baykal'la Evet. Dinç Bilgin'in gazetesi bu ihlal edecek kadar telaş içinde değı!iz. 
konuştuğum, sonra Sayın Çiller'le olayda fena yakalarunıştır. Suçüstü Hiçbir belgesi bulunmayan bir 
görüştüğüm, sonra da tekrar Sayın yakalannuştır. iddia, günlerdir, Sabah'ın malum 
Baykal'la görüştüğüm." Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: yazarının diline dolat-u.n.ldı. 

Zafer Mutlu'nun unuttuğu cümleyi Sözünü etüği ilişkiler, insanın 
de biz ekleyelim: TAM PANiK HALi boynuna mir,_'let borcu 

"Bu görüşmelerden sonra boyunduru~"..ınu geçirtir. O nı.irınet 
Hürriyet Gazetesi olayı fark edince, Bu telaş niye? Dinç Bilgin'in borcu bazen, kritik anlarda iki konut 
CHP binaslilln arka kapısından gazeteleri neden bu kadar telaşlı? Bu arasında mekik diplomasisi yaptırtır. 
gizlice ayrıldığını." illiraların altında yatan ve her geçen Şin:ıdi, hodıi meydan. 

Bizim bildiğimiz, gazeteciler ön gün biraz daha kendini ele veren bu Açın Aydın Doğan'ın gazetelerini. 
kapıdan ayrılırlar. 1 endişe, bu korh-u nedir? Dışbank'ın alındığı gü.ıı..lere bakın, 

Ve hemen ardından da bir cümle: Şimdiye kadar bu işlere ondan sonraki günlere bakın. 
"Ben gazeteciyim ve gazetecilik sokmadıkları ATV Televizyonu'nu bile Bakın bakalım. O sa} faların 

dışında hiçbir işi bulunmayan illiralanna alet edecek kadar neden hicbirinde mirınet borcıınun oarınak 
Sabah Gazetesi'nin yöoeticisiıiın." paniğe kapı!mışlardır? izlerini görecek misiniz? -

Biz bu soruları soruyoruz. Ama çıt Bakın bakalım, bu iktidarın ma! 

M EKiK DiPLOMAsisi 
El insaf. 
Dinç Bilgin 'in gazetesinin 

yöneticisi, yaptığı işi taıif ediyor. 
Başbakanlıkla Konut arasında gidip 
geldiği.ııi söylüyor. 

Bunun adı nedir? 
Ben söyleye}im. Bunun adı 

siyasette "Mekik diplomasisidir". 
Yani mesaj alıp götürmek. Yarü 

arabuluculuk. 
Z'tfer Mutlu, kendisinin gazetecilik 

yapu.ğır.ı ve btmlan gazetesinde 
;;ozdığıru söylüyor. Bu bilgileri alıp 
vermek için ne zamandan beri böyle 
mekik diplomasisi yapılıyor? 

Sözünü ettiği bilgileri basit bir 
telefon konuşması ile almak mümkün. 

Ayrıca, ortada Mesut Yılmaz'ın 
açıklamaları var. Türkiye 
Cun:ıhuriyeti'nin bir süre 
başbakanlığını yapmış bir insan 
kalkıp, "Bunlar 1.5 yıl önce bana da 
geldiler. Tansu Hanım'la koalisyon 
yap dediler. Adeta ültimatom 
verdiler. Reddettiği m için o günden 
bu yana aleyhlme yayın 
yapıyorlar." diyor. 

yok Bunun yerine iftira geliyor. varlığı dosya!aru-u, bitip tükenmek 
Bunun yerine, "Sizin basın dışı bilmeyen yolsuzluk kan.ıtlarırtı, bir 
ilişkilerirüz var" teraneleri geliyor. güvenoyu için bütün milletin itibarını 

Evet, Hürriyet Gazetesi'nin sahibi beş paralık etınelerini kim dile 
Aydın Doğan'ın basm dışı yatırımları getirnı.iş? 
da var. Bu yatırımları ile ı milyar Eğer kaldıysa, etrafın.ızdaki tarafsız 
dolan aşkın bir iş hacnı.i yaratıyor. kimselere bir sorun bakalım. 

2.2 trilyon lira vergi veriyor. İktidarlar la ilgili bir kendi 
Tıpkı Fiat'ın sahibi Agnelli Ailesi yayın.larıruzı, bir de bizin:ıkileri yan 

gibi. Doğan Ailesi de bu ülkeye bir yana koyun. 
şeyler vermenin gururunu yaşıyor, 

Biz bununla övünüyoruz. Çü:ılö bu S-IZI-N 1-LI.ŞKI.LERI·N ·IZ 
sayede iktidara karşı hiçbir mir.Pet 
borcu taşınuyoruz. Işte o nederJe. ben 
genel yayın yönetıneni olarak gazetemi 
haz:ırla:ken kimse elinı.i tutmuycr. 

Işte bu yüzden. ister U,1:idardaki 
partilere, ister muhalefettekilere ait 
olsun, hiçbir yolsuzluk dosyasırtı 
çekmeceye kilitienı.iyoruz. 

Işte o yiizden ben muhabirierimin 
yiizüne baka biliyorum. 

Darısı rakiplerimlze. 

ARşiVlER ORT ADA 
Ama. biz onlardan şu sorunun 

ce-:abıru bekliyoruz. 
Biz bu kadıır büyiik iş hacnı.imize 
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Gelelim, basın dışı işler terane~ine .. . 
Şöyle biraz gerilere gidip, Dinç 

EUgin 'ın yaı;rnak iste;ip de bi!· türlü 
beceremediği işlere bakalım. 

Belhi siz unuttunuz, unutmak 
istiyorsunuz, ama biz hatırlatalun . 

Amerika Birleşik Devletieri'nde 
satın alınan banka. Burada bir de 
ayrıntı verelim. O bankanın 
alınmasında emeği geçen Atilla 
Uras'ın, bankası battıktan sonra 
ortaya çıkan vurgunlarırtı nedense 
Sabah Gazetesi hiç göremedi. 

Herhalde Cin Atilla'ya olan minnet 
borcu böyle ödendi. 

Sonra bilgisayar pazarlama işi. 

KEŞKE BAŞARSA YOlNIZ 
Devam edelim. 
Altı milyar liraya devra!ırup, iki 

hafta sonra 400 milyar liraya halka 
yutturulan, bir masa bir sandalyeden 
ibaret pazarlama şirketi hikayesine ne 
diyeceğiz? 

Bütün bunlarda başarısız olduktan 
sonra şimdi kalkıp, "Basın dışı işimiz 
yok" diyorsunuz. Hayır, mesele öyle 
değil. Siz basın dışı işlerde başarılı 
olamadın.ız. 

Keşke başarılı olsaydınız da, kritik 
gecelerde arabuluculuk telaşına 
düşmeseydiıı..lz. 

Dinç Bilgin'in gazetelerinin 
iktidariara bu kadar mir.ııet borctuıun 
birikmesi bizi de rahatsız ediyor. 

Çünhii biz de bu sektördeyiz. 
Minnet borcunuzu, faizleriyle birlikte 
fazlasıyla ödediıı..lz. Artık kazık 
yiyorsunuz. 

Artık Ömer Seyfettin "in Diyet 
hikayesindeki gibi, bir tarafuuzı kesip 
atın. 

Surlardan vazgeçin. Sizin bu 
durumunuzu ortaya çıkarrnamızdan, 
bize olan h-ızgınlığıruzdan dolayı bu 
s-cl--törü daha fazla kiTletıneyin 

Aydın Doğan'ın ~eteleri, hangi 
U,1:idar olursa olsun. bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını sürdürecek'Jr. Aydın 
Doğan'ın gazetelerinde çalışan 
insanlar, basın sınırlarırtı ihlal eden 
işlere kaikışmayacaklardır. 

Aydın Doğan'ın gazetelerinde 
çalışan insanlar. mirınet borcu ödemek 
için baskı altında 
bırak:ılmayacaklardır. 

Ben bir gazeteci olarak. aynı iç 
rahatlığını Dinç Bilgin'in 
gazetelerinJe çalışan arkadaşlanmız 
için de diliyorum. 



.--. -----··- . 

Iftiralar gerçeği 
gizleyeınez 
Aydın Doğan'ın dünkü gazetelerini görenleriniz 
olmuştur. Başta Hurriyet ile Milliyet olmak üzere hemen 
hepsi aynı başlıklarla SABAH'a ve sahibi Dinç Bilgin'e 
seviyesi oldukça düşük bir üslupla saldırıyordu . 

Oysa biz günlerelir en küçük bir hakaret kelimesi 
kullanmadan sadece qelge ve rakamlara dayanarak 
milletin bankası olan Iş Bankası'nın elindeki Dışbank'ı 
nasıl Aydın Doğan'a armağan ettiğini yazıyoruz. 

Biz İş Bankası'run Dışbank ' ı sadece Doğan grubuna 
armağan etmekle kalmayıp bu bankaya inanılmayacak 
kadar düşük faiz oranlarıyla 96.5 milyon dolar, 39 milyon 
mark ve 254 milyar lira yatırdığını tarih vererek 
kamuoyuna duyurduk. 
Bu yayınlanmız üzerine Başbakan Çiller seçime iki ay 
kala büyük bir medya patranunu oldukça sıkıntıya 
sokacak bir. karara büyük bir cesaretle imza attı. Çiller'in 
talimatıyla Iş Bankası'nın Dışbank'ı Aydın Doğan'a 
satışıyla ilgilı olarak 6 kişilik bir müfettiş heyetini 
görevlendirdi. 
Ama onlar bizim bu belgeli yayınlarımıza cevap verecek 
yerde hepsi aynı kalemden çıkmış hakaret ve iftiralar la, 
aynı arşivden alınmış tek fotoğrat1a konuyu saptırmanın 
beyhude gayretine düştüler. 
Bu davranış bizce Hürriyet ve Milliyet'in kendi 
okurlannın zeka düzeyini hafife almasıdır. Bu, bedeli 
ağır bir suç olacaktır onlar için. 

Belgeler küfürle cevaplanmaz .. 
Gerçekler ortada. Biz ısrarla bir büyük mali skandaim 
aydınlanmasının peşindeyiz. Yani gazetecilik yapıyoruz. 
Onlar ise gerçekleri toz duman içinde kaybetmek gayreti 
içinde ler. 
Bunu giderek çirkinleştireceklerini biliyoruz. Özel 
hayatlarımızın, seviyesiz saldırılarına hedef olmaya 
devam edeceğini de biliyoruz. Etsinler. Biz bunu göze 
aldık. Her türlü bedeli öderiz. 
Hep söyledik. bizim kavgmnız Türk halkının, Türk 
gazete okurunun kavgasıdır. Biz Türk milletinin 
parasının kavgasını yapıyoruz. Basının özgürlük ve 
bağımsızlık kavgasını yapıyoıuz. Basın tekeline karşı 
yaptığımız bu bağımsızlık savaşını halkımızın desteğiyle 
kazanacağımıza adımız kadar eminiz. 

Tekelci mantığın çıkmazı .. 
Şimdi gelelim Aydın Doğan gazetelerinin incir 
çekirdeğini doldurmayacak fakat dünkü sayfalarını 
tümden kaplayan seviyesiz iddialarına cevap vermeye .. 
Akşam gazetesi SABAH için rakip gazeteclir. Akşam'la 
SABAH'ın en küçük bir ortaklığı söz konusu değildir. 
AKŞAM gazetesi ilk çıktığı zaman Aydın Doğan 
tarafından basılmış ve dağıtılmıştır. 
Evet sevgili okurlar yanlış okumadınız. Günlerdir ne 
pavyon şarkıcılığı, ne asker kaçaklığı,. ne Sülün 
Osman'lığı kalan MehmetAli Ilıcak basın dünyasına 
geçen yıl '~ydın Abi"sinin himayesinde girmiştir. Fakat 
aradan bir süre geçtikten sonra "Aydın Abi", "Mehmet 
Ali Ilıcak karde~i"nden baskı ve dağıtım komisyonuna 
zam yapmasını ıstemiş ve ayrılığa kadar giden ihtilaf 
böyle başlamıştır. Yani para yüzünden başlamıştır. 
SABAH grubu Mehmet Ali Ilıcak ile Aydın Doğan 
arasındaki bu para probleminden sonra Akşam'ın 
basımını ve dağıtımını üstlenmiştir. 
Şu önemli noktanın altını çizmek istiyoruz: Baskı ve 
dağıtım hizmeti, ortaklık ilişkisi gerektirmez .. Bir basın 
grubu, basıp dağıttığı her gazete ile ortak olmak zorunda 
değildir. 

Nitekim Aydın Doğan da kendi gazetelerinin yanı sıra 
Refah'ın yayın organı Milli Gazete'yi, Cumhuriyet 
gazetesini, laik çevrelerin bir numaralı düşmanı Ak it 
gazetesini, MHP'nin yayın organı Orta Doğu'yu , solun 
önemli gazetesi Evrensel'i d3ğıtmaktadır. Ayrıca Aydın 
Doğan, "Fortçu, Yavru, Süper Se kspres, Teleseks" gibi 
porno dergilerin dağıtımını yapmaktadır. 
Biz bundan dolayı kendisini, hiç bir zaman bunların 
ortağı diye görmedik. Ama kendi gazetelerinin SABAH 
ile Akşam arasındaki ilişkiye bakış mantığına 
dayanırı;ak Aydın Doğan lVIilli Gazete'nin, Akit 
gazetesinin, porno dergilerinin örneğin Fortçu dergisinin 
ortağıdır! 

Son söz: 
SABAH rakiplerini bi.ı iftira ve konu değiştirme 
çabalarına son vermeye ve herkesi gazetecilik yapmaya 
davet ediyor . .2 9 . 1 ,C-9'5 SABAH 
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POLITIKA 9-\\·~' 
Hürriyet'in altinda eziliyorlar 

Ertuğrul 
• • • • 

ZKOK 

Q Bir yıl kadar önce, Sabah'ın üst düzey 
bir yöneticisi ile sohbet ediyorduk. "Ni
ye durmadan Hürriyet'e saldırıyorsu
nuz" diye sorduğumda şu cevabı ver
mişti: "Çünkü Hürriyet'in adı altında ezi
liyoruz." Sabah'ın son günlerde Hürri
yet'e karş ı sürdürdüğü saldırının altın
daki psikolojik nedeni böyle anlatmıştı. 

e Sabah, bir süredir Dışbank olayını bo
zuk plak gibi tekrarlıyor. Biz, bu yayın
lardan sonra Aydın Doğan'dan Dış 
bank olayının incelenmesini istedik. O 
da aynı şey i i stediğini söyledi . Şimd! 
söz incelerneyi yapacak olan kanunı 
yetkisi bulunan kişilerde. O 21. sayfa 

"""""---------- ·-----· --'--''--"--'"--'--'' ""-" =·····-----
•• • • • • 

HURRIYET'IN ALTINDA EliLlYORLAR 

B 
UNDAN bir yıl kadar öncey
di. Sabah Gazetesi'nin üst dü
zey· bir >·öneticisi ile soh\Jet 
ediyordLLlç. U l
kede bunca sorun varken Sa

h'ın ni;·e durmadan Hürriyet'e saldır
ını somıuştum . Üstelik Sabah o gün
le Hürriyet kadar da satıyordu. 
Bana çok çarp ıcı bir cevap ve rdi. Ak
dan hiç silinmey"n cevabı şuydu: 
''Çünkü Hürriyet'in adının altın
eziliyoruz." 

)ış BANK OlA YI 

Sabah Gazetesi'nin son günlerde ye
en alevlenen saldırganlığını görünce. 
:etenin bu üst düzey yöneticisinin söz
ni yine hatırladım. 
Günlerdir yaz:yorlar. Bir Dışbank olayı 
ıırdular. Olayı bütün ayTıntılan ile açık
ık. 
Ama sahibinin sesi gramafon üzerine 
~muş bir bozuk plak. parazitli sesiyle 
madan aynı nakaratı tekrarlıyor. 
Bozuk plağın parazitlerini ayıklayınca 
·şımıza hep aynı kompleks çıkıyor. 
Hürriyet'in, bir türlü altedemedikleri 
1gınlığ ı. Bir türlü bükemedikleri haber 
:ü. Bir türlü üstüne çıkamadıklan dü
tlüğü. 
Asla ulaşamayacakla:ı tarafsızlıgı. 
Ve en önemlisi. hiçbir zaman erişeme
:ekleri bağımsızlıgı. 
Her türlü çevTeye karşı bağımsızlıgı. 
Gelip geçici siyasi iktidarlard. iş çeVTele
e ve daha nic.,lerine karşı bcğımsillıgı. 
Bu iddialar ortaya çıktıktan sonra. ben 
ir7',yet'in Genel Yayın Yönetmeni ola
'· gazetenin sahibi Aydın Doğan'dan 
konunun bütün açıklığı ile kamuoyı..ına 
!atılmasını istedim. 

0. ll. 9S H<Jg.ei '-fET 

, Aydın Doğan da benimle a~nı fikirde 
oldugunu söyledi ve Dışbank'ın satın alını
şı ile ilgili bir incelemenin yapılmasını biz
zat istedi. 

Nitekim bu inceleme başlatıldı. 

MüFFETIİŞLERE TERÖR 

Bizim bu konuda tek isteğimiz vardı: 
Bu soruşturmayı kanuni yetkisi bulunan 
kişilerin yapması. Inceleme başladığı an
dan itibaren de, bu işi yapacak kişileri et
kilememek için tek sa tır yayın yapmama
ya özen gösterdik. 

Çünkü bu incelemeden çıkacak sonu
cun üzerine toz zerresi dahi konsun iste
miyorduk. 

Ancak Sabah Gazetesi tam aksi şekil
de hareket ederek, inceleme yapacak he
yeti neredeyse terörize edecek bir kam
panyaya başladı. 

Her gün a~nı yazılar, neredeyse keli
mesi kelimesine tek:ar edilerek ve:-:livor . 

Yaz: lann amacı en basit göz!err{cin:n 
bile hemen fa~k edeceği kadar acemice 
kendini e!e veriyor. 

Amaç. bu inceleme<,i yapacak heyet: 
terörize etmek. baskı altına almak. Aba 
a ltından sopa göstermek. Müfe ttişierin 
üzerine kabadayı edasıyla !iÜrümek. 

Gazeteciiiği kenar mahalle kabadayılı
ğı ile kanştıran bir zihniyet, her gün su-

9. ı !.9.S+"=I2ll;~-r 
çüstü ya ka tanıyor.-

Dı~bank olayı, sözde özelleştirmeyi sa
ı."Jnan bir zihniyetin samimiyetsizliğini de 
on:aya ko~uyor. 

Olayı bir kere daha hatırlatalım. 
Doğan Grubu Dışba nk'ı, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin en ağır ekonomik krizini 
geçirdiği ı 994 yılında aldı. 

O günlerde üç banka batmış ve burada 
parası bulunan insanlar sefil olmuşlardı. 
Dışbank da aynı kaderi yaşamak 

üzereydi. 
Doğan Grubu'nun banka~ı satın aldığı 

günlerde, gazeteci merakımla bazı banka
cılara ne düşündügünü sordum. Bunlar· 
dan biri, ~ıllarca Amerikan Ekspres ban
kasında çalışmış olan ve bankacılık ala
nındaki bilgisine güvendiğim Güneş Ta
ner'di. Taner bana aynen şunu söyledi: 

"Aydın Bey büyük risk alıyor. 
Ben olsam bu fiyata almazdım." 

Taner bu değerlendirmeyi Sabah'tan 
baz: kişilere de yaptığını söyledi. 

O günlerce başka banka sahiple:-: ve 
yönetideri ile de konuştum. Onla~ da 
benzer değe rlerıdinneler y·aptılar. 

Üstelik ortada çarpıtılan bazı rakamlar 
da va~. Mesela, Aydın Doğan'ın banka
<,1 9~.5 milyon dolara aldığı yazı!ıyor. 

Evet. 94.5 milvon dolara a ldı. Ama 
yazmadıklan bir gerçek var. Doğan Giı.ı
bu'nun aldığı k:sım bankanın yüzde 65'i. 

Bankanın öz varlığı 24.5 milyon dola-
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ra inmiş . Ve Aydın Doğan bu banka.:ıır 
).üzde 65'ini , ı 994 krizinin tam orta ye 
rinde 94.5 milyon dolara alıyor. 

Yani bankanın !:öyle bir dönemdeki fi 
yatı. ı45 milyon dolara geliyor. 

Şimdi ben soruyorum. Güvendiğini: 
bankacılara gidip sorun. Böyle kötü bi 
ekonomik k::ınjonktürde , batma noktasın 
daki bir bankaya 145 milyon dolar verir 
ler miymiş? 

Bu arada bir hatırlatma yapayım. A)on 
günlerde, benzer koşullardaki başka bi 
banka 14.5 milyon dolara satılmıştı. 

Ama başından beri belirtt iğim gibi 
amaç bu değil. Amaç. bir türlü altındi 
ezilmekten kurtutamadıklan dev bir isin 
karşısında duyulan derin kompleksi tat 
min edebilmek. 

Ama bir türlü olmuyor. 
Ilan Hürriyet'e geliyor. Saygınlık bı 

gazetede. Dürüstlük bu gazetede. 
Vicdanı gerçek anlamda hür gazeteci 

ler bu isim altında toplanmış. 
Hürriyet'in gazetecileri, her gün bozul 

plak gibi, "Bizim vicdanımız temizdir 
Biz serbestiz" deme ihtiyacı duyma.z!ar 

Çünkü onlar gerçekten öyledir. 

HüRRiYET'İN GÜCÜ 
O nedenle yolsuzluklann -ister ik!! 

dar ister muhalefetle ilgili olsun- üzeri 
ne gidebiliri.z. 

İkcidan bir kenar?. ko<,up, cr.ur. üze~ 
ne şal örtüp, birkaç zavallı bürokratır. ke 
\esini istemeyiz. 

Onun için Dışban.lz' ı araştıran müfe~ 
ler üzerine baskı kurmayı da bir mesie 
ayıbı olarak görürüz. 

Ama, bir meslekte mertlik bozulu:-sc 
meydan bozuk plaklann para.zitli sesin 
kalırsa ne yaparsınız? 



iftira Üretim Merkeztı 
Bizim başımız Dışbfınk \te RaY Sigorta satışındaki yölsuzlu - · . 1 

ğu gündeme ·getirdiğimiz için derd~ girdi. 
Kendimizi savunmak mecbl)riyetine düşüp 
bu 'görevi layıkiyle yapmayalım diye bom 
bardırnan başlatıldı. · 
Koca koca gazeteler "iftira Üretim Merkezi" 
haline getirildi; yazık!. Sayfa· 3'te 

f~ iftira Üretim Merkezi 
\i Doğan Grubu kontrolundakl ı:azeteler "En 
,lj iyi savunma hücumdur" takti~ni, profesyo 
.·, ne! silahşörlerin akıl, izan ve vıcdandan y<>!<
.\1 sun katılığl içinde başarı ile devam ettiriyor. 
~! Ama onlan bu disiplinleri nedeniyle kutla
r..' yamıyorum. Sadece esefediyorum. 
;J Ve gerçeğin yakın bir zamanda herkes tara-
2:~ fından anlaşılacağını bilerek basını çamur içi 
('ı ne batıran bu çılgınlığın adaletten önce okur
~:J lar tarafından durdurulmasını bekliy?ruı;ı ... 
:<,; Bu yıl Sermaye Pıyasası Kanunu ıle ılgili 
;• mevzuatı ihlal eden uygulamaları, iki grup 
~ yaptı. Bu grupların kendi şirketleri arasındaki 
~- sermaye hareketleri, tasarruf sahibi halkın 
;;'1 mağdur edilmesine sebep oldu. 
:i-~ Bu gruplardan birinin SPK ile başı derde 
;o.; girdi, öbürünün işlemleri Hazine, Merkez Ban
f~ kası ve SPK tarafından incelerıiyor. 
~1 Iki grubun ortak özelliği şu: Ikisinin de için
~ de, daha doğrusu elinde medya var. 
~ Ve ikisi de medya gücünü, haksız ve kanun
~1 suz işlerine dokunulmazlık sağlamakta ku Ila
~':J nıyorlar. 
"·, Gerektiğinde kamu otoritesine karşı, gerek-
ri~· :·' tiğinde halk adına bu yolsuzlukların peşıne ta
: kilan öbür medya kuruluşlarına karşı.. 

Bi2im başııruz Dışbank ve Ray Sigorta sa
. tışındakl yolsu:zluğu gündeme getirdiğimiz 
. içın derde girdi. 
' Kendimizi savunmak mecburiyeline düşüp 
. bu görevleri layıkiyle yapamayalım diye bom
· bardırnan başiab ldl. 
,: . ).(oca koca gazeteler iftira Üretim Merkezi 

1 
(!UM) haline getirildi; yazık! 

· Son iftira Çiller'in desteklenmesi için Sa 
balı Grubu'nda genelge yayınlandJğl .. SO yıllık 

. Hürriyet, okurlannın zekasını alaya almak pa
• hasına bu iddiaya sütunlar tahsis etti. 
~. Hürriyet'te böyle tercihler ve telkirıler ge-
, . nelge ile mi duyuruluyor? 

~'-~.:22!r&g~:~ 
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Dinç Bilgin'in 
· açıklaması ... 
Saygıdeğer SABAH okurlan; 
Basının kamuoyuna karşı verdiği izienim sizler kadar 

dedesi ve babası da gazeteci olan ve gazetecilikten başka 
bir işi olmayan beni de çok üzüyor. 
Şahsımla ilgili olarak bazı gazetelerde çıkan asılsız 

haberlere gazete sahibi olmanın verdiği avantajla 
SABAH'ı k-ullanarak uzun uzun cevap verecek değilim. 
Haber ve yorum okınnak için aldığıİıız gazeteleri şahsım 

veya ailemle ilgili iddialan cevaplamak amacıyla kullanma 
hakkını kendimde bulrnuyorum. Her Türk vatandaşı gibi 
benim de bu konuda yapabileceğim şey yüce Türk 
adaletine başvurmaktır. 
Ancak şunu belirtmek istiyorum ... Rakip gazetelerde yer 

aldığı gibi Bolu çevresinde ne arazim ne evim var. Söz 
konusu olan yer oğluma ait. Oğlumun oradaki evi de 
kendi tapulu arazisi üzerinde. Oğlumun orman arazisi 
içinde bırakın 20 dönümü, bir metrekare dahi işgali söz 
konusu değildir. 
· Yıne rakip gazetelerin yazdığı şekilde İngiliz Commercial 
Union şirketi yetkilileri ile görüşmek için Londra'ya 
gitmiş değilim. Bu, gerçeklerle ve iyi niyetle asla 
uzlaşmayacak çirkin bir iddiadır. Böyle bir şeyi aklımdan 
bile geçirmedim, geçirmem ... 

Sevgili SABAH okurlan; 
Medya konusundaki bazı temel meselelere ait 

düşüncelerimi bu vesile ile sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Gazete sahiplerinin başka işlerle uğraşmasının ve 

özellikle de devletle iş yapmas!l1111 mahzurlarını her 
fırsatta tekrarladık. Bunun ne kadar zararlı boyutlara 
ulaşacağını ise son zamanlarda çeşitli şekillerde gördük. 

Devletle çıkar ilişkisi içine girmenin bazı gazeteleri ne 
kadar zavallı, ne kadar utanç verici durumlara 
düşürdüğünü üzüntü içinde izliyoruz. 

Görüyoruz ki bu ilişkiler büyüdükçe ve içinden çıkılmaz 
hale gelince bundan en büyük zaran gazetecilik mesleği 
görüyor. Gazeteler birer iftıra ve yalan makinesi haline 
gelirken, gazeteciler bu çirkin ilişkilerde kullanılmaya 
başlıyor. 

Kendini kamuoyu önünde savunabilme imkanlan 
herkesten daha fazla olan benim gibi birine iftira ve yalan 
kampanyası düzenlemekten Çekinmeyen bir anlayışın 
başka sektörlerdeki rakiplerine veya siyasi iktidarıara 
neler yapabileceğini, sizlerin idrakine bırakıyorum. 
Kirlenmenin ve bozulmanın çaresi olduğunu 
düşündüğüm gazete sahiplerinin başka iş yapmamalan 
ilkesinin mesleğimize kazandırılması için elimden gelerıi 
yapmaya devam edeceğim. 
Vaktinizi ve yerinizi aldığım için özür diliyorum. 
Saygılanml.a ... 

Dinç Bilgin 
SABAH Yönetim Kurulu 
Başkanı 
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Söz veriyöfü'z 
Yazının başlığı "Yüce Medis'e" ... 
Hani o şimdiye fıcdcr yüceliğini hiç hctırlcmcdıklorı, 
kendilerini onun üstünde gördükleri Medis'e 
sesleniyorlcr. 
Bu koçıncısesleniş, kaçıncı hodri meydan artık 
bilmiyoruz. 
Sabah Gazetesi ne zernan köşeye sıkışsa, ertesi gün 
bir çağrı yapıyor. 
Bir bakıyorsunuz, gazetenin birinci sayfası bir 
açıklamaya ayrılmış. 
Söz veriyoruz .. _ 
Ardından bir takım ilkeler sıralonıyor. 
Aradan üç gün geçiyor veya geçmiyor, bakıyorsunuz 
verilen sözlerden tek satır ·geri kalmamış. 
Söz! er sanki buııın üzerine yazılmış. 

* * * 
Şimdi de Medis ''e çağrı yapıyorlar. Alta bir takım 
sorular sıralanmış. Bir haftadır Aydın Doğan'ın 
gazetelerine ve ;jteki şirketlerine yöneltilen iftiraler 
soru haline getirilmiş . · 
Kendilerine yöneltilen, konıtlcnmış 
durumlerdan hiç söz yok. 
Haydi Medis'e gidelim diyorlar. 
Hiç lafı dolcndırmadan hemen söyleyelim. 
Hürriyet, her zornan olduğu gibi buna de hazır. 
Gocunocak yorcmız olmadığı için böyle meydan 
okumalara ihtiyacımız do yok. 
Hürriyet ve Aydın Doğan'ın öteki kuruluşları, 
dünyanın en tomnmış ve ciddi bağımsız denetim 
kuruluşlarındon biri tarafından denetlenmektedir. 
Ama madem iiyle istiyorsunuz... Varız. 
Üstelik gelin bu işi daha köklü biçimde yapalım. Sizin 
sorularınızc yenilerini ekleyelim. 
Sadece pctronlcr ve şirketleri yetmez. Bunlara 
gazetelerin yöneticilerinin, köşe yazarlarının mal 
vorlıklarını de ekleyelim. Yurtiçinde, yurtdışınde ne 
ver ne yok craştırtclım. 
Bunları, nereden gelen parayla, nasıl, kaça aldığımızı 
ortoya koyclım. 
Aldığımız mcaşlcrı, verdiğimiz vergileri tek tek 
cçıklcyclım. Üstelik bunları yaprnek için 
Medis'e falan gitmek de gerekmiyor. 
Demagajiye gerek yok. 
Vergilerimizi oçıklcyolım . Okuyucular karar versin. 
Yoscdığımız hayatla, oturduğumuz evle, bindiğimiz 
arcba ve yatla, sahip alduğumuz varlıklarla 
ödediğimiz vergiler ne ölçüde tutarlıdır. 
Ono de bir bakalım. 
isıerseniz Medis'e gidelim, isterseniz bunu hiç 
beklemeden hemen yapalım. 

* * * 
Ama bütün bunların yanı sıra, gazeteci olarak 
yapmamız gereken çok önemli bir şey daha var. 
Önce kendimizi yüce Meclis'ten üstün 
görmeyeceğimize, bir daha hükümet kurma, bckon 
clamc gibi se91miş insanlara ve kurumlara ait işlere 
burnumuzu sokmcyocağımızo namussözü verelim. 
Elimizi oyoğımızı portilerin içinden 
çekeceğimize yemin edelim. 
Tabii bir de çok önemli bir şey daha yapalım. 
Bugün Meclis'in üzerine karabulut gibi çöken şu mal 
varlığ ı kabusunu ortadon koldıralım. 
Başta Boşbakan Çiller olmak üzere, bütün siyasi 
liderlerin mal varlıklarını araştırmak amacıyla kurulan 
komisyonun ~alışması için hep birlikte destek verelim. 
Bugüne kadar bu konuya girmemeye özen 
göslerdiniz. ?Jmdi tom zamanıdır. 
Hep birlikte !ıunu do gerçekleştirelim. 
Sadece !emir besın yetmez. 
Temiz gazeteciler de gerekir. 
Temiz siyaset de gerekir. 
Hic demago~ye ihtiyaç yok. 
Biz, yaptığımı bu çağrıyı üç gün sonra 
unutacağınızdon kendimiz kadar 
Bunu bile bile size sesleniyoruz. 
Buyurun, ne· <sterseniz yapalım. 
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~e,:t~f~Jl>YUNıi:' 
i •. :,· fui.k b~~ifufuh~iki !~ski ·;e köklÜ :gazetesi\ :·. 

1 

· ''Hürriyet ile Milliy~Vin .basın dışındaki . · 
1 

• ,· güçleriJ?. koritro~üh~ geçı:n~_si~~e blı:~e . .. . 
! • ne.kadar zavalli duruma duştüklennı ·... · 
· , bü tüh karrniôy1iuzüri.tüyle izliyor. . . 

: 'özellikle .bu ikigm:et:enih Aydill · : . 
. Döğan'ırı baski; şantaj ye iftira aracı · 

. ·. olarakkullanılması Türk basınının . . ·· . · 
; .. hibarına, güve:r1i.Tliliğirie deağır darbe · 
; iti.diriyor. :.·. ' · ... ~".:.•· .. · ... : , . _· ..... · ..•.. · ·. · .. , . 

:···.Y~~~~~J::~:~~~~~~~ır~~~~· .. 
';;~~~~nk~~~ı~:~efo1i~~~ıf~,, . ,: .. 

: iddiasına getiren ;Aydın Doğan ve_ . · 
.·. ) gazetelerine bu'könuda cfrtık .ve'recek 
: iceya}::m:I1l~.Y6k. . ) :: , .. , . 

·. ôrtiaıi''·agı.t 'ili.zriıiri~t'ta1epleriyle ·. . 
'mahkemeye verdik. Onlarla yüce Türk · . 

···: :adaleti ön{inciehesaplaŞacağız.··. ·.· ... · .. ·, · ·. ·. 
: · üıkenili ·a~hıoı&asi tiribinin ~n kdtik .·:.:. 

tı~~~~~~~ım:v~~yı~sY1ı~bW~~~~~i'i . 
. :·; sırasında maaıese~öağımsıZ gciieteleriri, .• 

·ı basırtdi ı ğüÇle:Hiil 'efurirideld gazeteler le r 
. ,: ·;- yaptiğffaziletJil.ucadelesi: "Basın kavgası;? 
·;J'ol~ak ;k~gu1 ~diliyor .. : . . . ... · _,. ,._,, ·.· Y':: .. ,: \:; ·,::i.· •··•·· • · 
ı : ;Buda isteristemez Türk basihına · · · ·' •· 
!·dol?.~iyla Türk demokrasisine zarar· ;::·:-.·'· 
venyor. · "''":·:· · · ·. :•:;···· ·· .· . . . ' . .. . .... : ' 

i . :, · SABAH; TÜ~ k basınlriın en büyük grubi.ı . 
! . olrrianın sorumluluğu içerisinde her . . 
: .: :iamankivaktir; yalana dolana, iftiraya 

: başvurriiayari yayınpolitikasını · · 
·: süraürerek ve rakiplerinin çirkin . . .. 

• ,1. · , yöntemlerine uymayaiak doğru bildiği ··• 
·. yolda yürümeyedeyam edecek. · · .··· .·•·· . : · ·.. . .··. 

-.l hs.\' ~ -~ ··· · ·.· s· Ila AH ;· 
.. . 
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· Zavallılar 
· ) 

! . 

.i 

HÜRMİI.:in (Hürriyet ile Milliyet) başını çektiği Aydın 
Doğan gazetelerinin SABAH'a karşı başlattığı iftira 
kampanyası artık komediye dönüştü. 
Şimdi beş gün önce yani geçtiğimiz Pazar gününe 

dönelim. 
Pazar günü yayınlanan bütün Aydın Doğan gazeteleri 

aynı kalemden çıktığı belli olan iddialarını şöyle 
sıralıyorlardı: 

1) SABAH sel felaketi sırasında uğradığı zararları . 
büyük göstermek için bilirkişi raporunu değiştirdi. Ilk 
raporu hazırlayan bilirkişiye rüşvet vererek sonraki 
bilirkişi raporunu, baskı makinaları için tümüyle 
kullanılamaz raporu aldı . 

2) SABAH daha sonra sigorta şirketlerini dolandırarak 
onlardan ı ı milyon dolar aldı. . _ _ . 

i 
·ı 
"j 

·' ~ 
) 

·l 

3) .SABAH en sonunda da bu h urda denilen makinaları 
geri alarak çalıştırmaya başladı bile. :j 

Bütün bu iddialar ilgili taraflarca; yani sigorta şirketleri · ·_::_~~. 
ve SABAH tarafından belgeleriyle yalanlanınca bu ~ 
gazeteler bir sürü laf kalabalığının arkasına s!ğınarak, :;i 
ilk iddialarını tümüyle unutarak işi bu sefer iyice ko mik 
bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. 

Hele dün HÜRMİI.:in bilirkişi raporu diye yayınladığı 
el yazısı not, konuyla ilgisi olmayanları bile güldürdü. 
Üzüldüğümüz, kızdığımız nokta HÜRMİL 

yöneticilerinin halka aptal muamelesi yapmaları. 
Hele H_ürriyet'in birinci sayfasına koyduğu daktilo 

edilmiş Ingilizce metin Aydın Doğan ve adamlarının 
zavallılığının somut bir belgesi olarak Türk basın 
tarihinde yerini alacak ... 

Çünkü Brian Goodridge adındaki İngiliz mühendis bu 
mektubunda sigorta şirketinden 2300 poundluk 
danışmanlık ücretini istiyor. Bilirkişi raporu diye halka 
sunulan bu mektupta mühendis ayrıca Istanbul'da _ 

· , yaptığı başta otel olmak üzere diğer masraflarının da 
· banka hesabına ya tınlmasını istiyor sigorta şirketinden. 

Yani 'sigorta Şirketinin kendisine. ilk .günlerde danışman 
diye tuttuğu bilirkişi resmi sıfatı bu olayda hiç bir zaman 
olmayan bir mühendisin sigorta şirketinden 2300 pound 
(190 milyon lira) istediği mektup SABAH'ın değiştirdiği 
bilirkişi raporu diye sunuluyor Türk halkına. 
Yüzsüzlüğün, çirkinleşmenin daha doğrusu . 

zavallılaşmanın bu kadarı da ne duyuldu, ne görüldü .. : 
Sirndi rriühE:mdisin el yazısı,Yla yazdığı 

"Yapılabilecekleri tartışmak ıçin verilen kısa sürede bir 
ara rapor olarak hazırlanmıŞtır, ciddi bir felaket 
yaşanmıştır" cümlesinin de yer aldığı bu ko mik belgeyi 
bilirkişi raporu diye kabul edelim. · . 
~~1\H b~ adama mı rüşvet ver~şti~? Q{"~e :ya 

bılirkişıye riışvet vererek raporu degıştirttigımız 
iddiasını günlerdir yazıyorlar; soruyoruz rüşveti kime 

· verdik? 
Sonra kimi dolandırdık? Ortada dolandırıldığını 

söyleyen tek bir kimse yok. "Raporumu değiştirdiler" 
diyen kimse yok. Ortada çalışan bir tek makina yok. · 

Merak ediyoruz kim kimi, ne zaman nasıl dolandırrnış? 
SABAH kime, hangi raporu değiştirmesi için rüşvet 
vermiş? 

Türk basınının en büyük grubu olarak bütün gazete 
okurlarından rakiplerimizin bu gittikçe çirkinleşen, 
komikleşen, zavallılaşan hallerinden ötürü özür 
diliyoruz. 

Ama herkes şunu çok iyi bilsin, SABAH bütün 
iftiralara, bütün bu çirkin saldırılara rağmen doğru 
bildiği yoldan ayrılmayarak Aydın Doğan'ın, gazetelerini 
baskı ve şantaj aracı olarak kullanarak devleti, · 
dolayısıyla Türk halkını saymasına ve kandırmasına 
seyirci kalma_yacaktır. SABAH. 

:l 'ı .1\ . ~5' 
=-r~r-=-t~=-~-=-- ı<-1-::-. ;.-::-i,.="t:.._-::-,,.., ı-::-.~ iı."'::-:.~,...-:::.~H=-'-•=• .::-:,r,:::-. ..,..=._.:-:~= ·' 
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Akşam-Sabah Grubu, bir süredir Hürriyet Gazetesi ve sahibi Aydın Dogan'a yönelik 
iftira kampanyası sürdürüyor. Bunun cevabını çeşitli defalar verdik. Biz bu iftiralara son 
defa cevap veriyoruz. Akşam -Sabah Grubu'nun soldırısı Emin Çölaşan'ın sordugu bir 

• soru ile başladı. Bu soru, aslında bütün gazetelerin, tüketici kuruluşlarının ve 
hükümetlerin sorması gereken bir soruydu. 
Akşam Gazetesi durmadan fiyat artırıyordu ve bunun sonunda 450 bin insan magdur 

: olmuştu. Sırada magdtrr olacak 650 bin insan daha vardı. Biz bu insanların haklarının 
nasıl korunacağını sordUk. Sorduk ve sormamızla birlikte bu Akşam-Sabah Grubu'ndan 
iftira tarakkaları gelmeye b as, la d ı. e 20. sayfada -~---

?0 e-k:; M .95 la.itt!I~ 
---· ·- -·· ·- - ------------------~ 
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1 Suçlusunuz 1 
Bay Aydın Doğan.. 1 

Hürriyet ve Milliyet gibi Türk 
basımnın iki eski ve köklü gazetesini 
yalan ve iftiralarınızla bir şantaj ve 
baskı aleti olarak kullanarak 
itibarlarını sıfırladığınız için 
suçlusunuz Bay Aydın Doğan .. 
Dışbank'ı milletin bankası olan İş 

114 

. ~:~;~~n~~nğı~~~~\~~u~~~~~~~a 1 
Bay Aydın Doğan .. 
Ray Sigorta'yı yine · aynı şekilde 
gazetelerinizin gücüyle devletin 
elinden aldığımz için suçlusunuz 
Bay Aydın Doğan .. 
Dışbank ve Ray Sigorta dosyalarını 

· bütün belgeleriyle ortaya çıkartan 
SABAH'a ve sahibine karşfverecek 
bir cevap bulamayınca sırf karalamak 
amacıyla "Sigorta dolandırıcılığı" gibi 
inanılmaz bir iftira kampanyası 
başlattığınız için suçlusunuz 
Bay Aydın Doğan .. 
Yanımzda çalışan gazetecilerin 
bazılarını gazete·ci olmaktan 
çıkarmaya başladığımz, diğerlerini 
sindiriliğiniz için suçlusunuz 
Bay Aydın Doğan .. 
·Türk basınımn itibarına gölge 
düşürdüğünüz için suçlusun uz 1 
Bay Aydın Doğan.. l 
Her suçlu gibi bütün bu suçlarımzın 1 
hesahım mutlaka vereceksiniz · 1 
Bay Aydın Doğan.. SABAH ~ 

:23.l\. 93 Jf1 
;; . '~J.&ii§~~1&.i.!M0~!iiti{it:ii!/igJ~&hi!tt&Jiı.Wtit'ıW!iNX>Jt,Ji'i%kz,./•xi>< ''h'-'·ıli 
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''Türkiye'nin en çok 
satan gazetesi (!)" Sabah 

EER aranızda Sabah Gazetesi al,ın 
ars;ı, her gün birinci sayfanın en 
stünde yayınladıkları bir n;ızar 

boneuğu muılako · dikkatinizi çekmiştir. 
Bu nazar bcncuğuıiun yanında. koca
man harflerle aynen şöyle yazm.:ıktadır: 

''1 NUMARA. TÜRKiYE'NiN EN 
ÇOK SATAN GAZETESI." 

Basının temel kuralıdır. (Geçmişte 

öyle idi.) Bir gazete doğru haber, doğru 
bilgi vermekle yükümludür. Hiçbir ga
zete, hiçbir yayın organı, okurlannc'\ ve 
kamuoyuna yalan söyleyemez. Okuru
nu k.ındıromoz. Böyle bir hakkı yolctur. 

Sab.ah Gazetesi kendini 0Türk~'nin 

en çok satan gazetesi" olarak tanımlı· 
yar. Maalesef doğru değil... 

Çünkü Sabah, Türkiye'nin en çok s.ı
fan gazetesi değil. ikinci en çok S.JtJn 
gJzcıesi de değil. 

Üçüncü de değil. · 
Dördüncü sırada ... Evet, dördür.cü 

sırada! 

AylardJn beri üçüncüydü, şimdi dör
düncülüğc indi. 

*** 
Bunu ben söylemiyorum. Türkiye'de 

yazılı basının dağıtımını yap.ın iki bü
yük kuruluş var. Birl~ik Basın A..Ş. ve 
Yay-Sat A.Ş. Bunlardan ilki, Sabah Ga
zct~'ne ait 

Gazetelerin günlük net satış ralam
lan sır değil. Bu iki şirket, bunlan her 
gün açıklıyor. Örneğin bugün baktığınız 
zaman, bü:ün gazetelerin dünkü net s.ı· 
h~nı öğreniyorsunuz. 

Yukand.ı sözünü ettiğim her iki da
ğıtım şirketi de, Türkiye'de yayınlman 
bütün gazetelerin satış rakamiarım bir 
!ek hat.l olmadan açıklıyor. Bu rilim
lar bazı gazetelerde de aynca yer alı
yor. 

*** 

z~.3.ı 
bi durumlarda satan, gazetenin kendisi 
değil, s.ıdece ~sadece kuponudur, vrt-
diği hediyedir. , 

Oolayısıyl.1. işin artık iyice cıvıklaştı
ğı şu kupoorufuk ortamında "1 Numa
ra ... Türl<ry.,'nin rn çok s.ıtan gazetesi" 
olmak mariret değildir. Başan da değil-
&~ . 

*** 
Bu gerçekiere değindikten sonra şim-

di gelelim Sabah Gazetesi'ne ... 
Evet! .. "Türl<;y.,'nin en çok s.ıtan ga

zetesi" değil. Hattı ikinci değil, üçüncü 
değil... Dördüncü!_ 

Iyi de, Sabah Gazetesi her gün okur
Iarına k.endini "'En çok satan gazete'' 
olarak nasıl sunuyor? Nasıl oluyor da 
her gün birinci sayfasının en üst böiU. 

·. münde koc;ıman harflerle, Türkiye'nin 
en çok satan gazetesi olduğunu iddia 
ediyor? 

Bizim medya öylesine yozlaştı ki, bu 
soruyu hiç kimse sor<ımıyor!. . 

Ve kamuoyu, göz göre göre kandırı
lıyor ... Kimin brafından kandırılıyorl.. 
Okurlanna ve kamuoyuna her konuda 
"DOGRULARI" iletmekle yükümlü 
olan bir gazete tarafından! 

*** 
Bu yazdıklarıma karşı Sabah Gaze

tesi'nin cevap fkıkkı vardır. Bana gön-
derdikleri cevap, burada aynen yer da
c:tktır. , 

Cevabı kendi sayfalarında da verebi: 
lirler! Ben de oradan alıp okurlanma 
aynen aktannm. · · 

Biz basın olarak çuvaldızı hep baş-: 1 
kalarına batırırız da, iğnenin ucunu · 1 

kendi yakınımııda görünce, nedense 1 
kaçorız. Hepimizin müşterek hastalığı-
dır. 

Koskoca Sabah Gazetesi, bakalım şu 
· yazdıklanmdan sonra ne yapacak!..- Ya 
cevap verip gerçekten de Türkiye'nin 

Önce bir noktaya açıkl ık getirdim. en çok sabn gazetesi olduğunu ve ka-
Bugünkü kuponeufuk ortamında. bir ga· muoyunu kandınnadığını rakamlarla 
zelenin en çok salması, ya da "Türki- kanıtlayacak, ya da nazar bonruğunun 
ye' nin en çok satan gazetesi" orması yanında yer alan bu gerçek dışı lanan 
marifel değildir. Türkiye'de bugün yüz kaldıracak! · 
binlerce insan var ki, her sabah gazete Bunlardan birini yapması geı-ekir. 
bayiine p.:ırayı basıırıyor... · Evet, evet! .. Mutlaka bir şey yapa-

Ve gazeteyi değil, kuponunu salın cak! / · ·. : 
alıyor. Bazı gazeteler için durum böyle. Tekrar söylüyorum. Sabah Gazetesi . .. ·ı 

B;ısın piyasası allak bullak oldu. Ki- hiç endişe etmesin ... Şu kuponruluk 
···min niçin çok veya daha az s.1ttı~ını her---· furyasmda marifet en·çolc sabn gazete-

kes biliyor. Gündüz saat ll.OO'de baskı- olmak değil, doğruyu söyleyen, kamu- · 
y;ı giren. sayfalarında hiçbir güncel h.ı- oyunu ve okurfannı kandınnayan gaze-
beri veremeyen, m.1ç sonuçl.tınnı biie iki fe olm.ılc:tır . .. _ 
gün sonra ileten g.ızctCdcn h.ıyrr mL. Se- Bir gazete "'Ben ~1tır(a dördüncü-
Iiri yüm" diyebilir ve saygınlığından hiçbir 

Bu gibi gazeıei er çok s.ıtsa ne olur, şey yitirmez. 
az s.ıısa ne olur/ Hangi saygınlığ•. h<ıngi Yeter ki dürüst olmayı bilsin. 
h<ıbercil iği, hangi kadrosu vardır/. Bu gi- Haydi, cevap bekliyorum! 
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Vay maşallah 
Sabah Gazetesi'ne! .. 

P 
AZAR günkü yezımda, Sabah Ga
zetesi' nin okurlarını ve kamuoyu
nu nasıl kandırdığını belge/emiş

tim. Bunlar her gün h irinci sayfada koca
man harflerle yayın yapıyordu: 

"1 NUMARA ... TÜRKiYE'NIN EN 
ÇOK SATAN GAZETESi..." 

Tamamen yalandı. 
En çok salon değil, dördüncü satan 

gazete idiler. Bu durumda yapmaları 
gereken iki şey olduğunu belirtmiştim. 
Ya en çok satan gazete olduklarını ra
kamlerla kanıtiayacak ya da bu sloganı 
bir daha kullanmayacaklardı. . 

Dün barı« kendi gazetelerinde cevap 
verdiler! Ama ne cevap! .. Ben onların 
yerinde olsam, susnıayı tercih ederdim. 
Bu cevabı size aynen iletiyorum. Yaz
drklarımı nasıl doğrulfldıklarına, konuyu 
nesıl saptırmaya çalışlıkianna ve laf sala
tasına lütfen dikkat ediniz: 

*** 
"Emin Çölaşan yazacak konu bula

madığı her gün yaptığı gibi, dün de Sa
bah'a ka~ı haksız bir yazı yazdı. Çöla
şan'a göre, Sab.,h dördüncü gazete ol
masına rağmen kendini birinci gaıcte 
il;ın ederek 'dürüst davranmıyor'muş. 

Sabah, Türk basınının en dürüst ga
zetesidir. Sabah, Türk basınının gazete
cilik dışı işi olmayan tek gazetesidir. Sa
bah, hükümetlerle, devletle iş yapmaz. 
S.,bah devlete mal satmaz. Sabah dev
letten sigorta şirketi alıp sonra devletin 
gemi/erini, uçaklannı, trenlerini sigorta
lamaz. 

S.ıbah, bu dürüstlüğünlin mükafatını 
da okurlarından fazlasıyla görmekledir. 
Bu nıükafat da, Sabah'ın yıllardır Türk 
basınının zirvesine olurmasıdır. 

S.ıb.ıh, başlığının kenarındaki 1'Türki
ye'nin en çok salan gazetesi" sloganını 
onurla laşımaktadır ve taşıyacağından 
da kimsenin şüphesi olmasın. 

ŞU SIRALAR SABAH'IN ÜZERiNDE 
TiRA)A SAHiP OLAN BAZI YAYlN OR
GANlARlNlN OLDUGU DA DOG
RUDUR. 

diyor. Z b • ~ .9S ~.fa 
Bunları Sabah'ın sahibi Dinç Bil

gin'in küçük terunu bile yutmaz, dcdesi
ne gülüp geçer. 

*** 
Şimdi size daha da matrak bir şey 

söylemek isterim. Sabah'ın bana cevap 
verdigi dünkü nüshasında. birinci sayfa
nın en üst bölümünde, en ,çok satan ga
zeteler sıralanmış. Aynen al ıyorum: 

Birinci sırada, Sabah'ın çıkardığı Tak
vim isimli gazete var. ikinci Akşam, 
üçüncü Posta, dördüncü Sabah. 

Yani sen Takvim'i çıkarıyorsun, bu
nun televizyonlarda reklamını ~~gazete" 
diye yapıyorsun, bol kepçe hediye dağı
larak birinci sıraya oturtuyorsun, sonra 
da işine gelmeyince, kendi çıkardığın 
gazeteyi "gazete" olarak kabul etmiyor
suni 

Allah Allaaaaah!.. O halde sen ne ya
pıyorsun? 

1- Takvim gazete değilse, nedir? Ma
!klvda satılan domates mi, yoksa Şlafgut 
ça~f mı? Takvim deve midir, kuş mu-. 
dur? Eğer gazeteden saymıyorsan, sen 
halkı yine kandırmış oluyorsun, çünkü 
bunu u gazete" diye sat~yo~ . .m. : 

2- Eğer Takvim gazete ise ve diğer üç 
gazete ile birlikte Sabah'tan daha çok 
satıyorsa, o takdirde nasıl oluyor da, sen 
kendini "Sabah Tiirkiye'nin en çok sa-. 
tan gazetesi" diye yutturmaya kalkışı -
yorsun? · 

Evet, Sabah laf kalabalığı yapıp "Ben
den daha çok satan üç gazete, gazete 
sayılmaz" demeye getiriyor. Ama Tak
vim'i 11gazete" diye çıkanyor: .. Akşam' ı 
hem basıyor, hem dağıtımını yapıyor!.. 
Iş para kazanmaya gelince bunları "ga
zete" sayıyor, satış sıralamasına gelince 
ad;ım yerine koymuyor! 

Bir. gazetenin böyle ucuz atraksi)ton
l;ırdan fayda beklernesi yakışık almaz. 
Bunlar ucuz numaralardı r. Kimse de 
yutnıaz. Küçücük çocuklar bile yutmaz. 

*** 
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Bakın, Emin Çölaş.,n bu yayın organ- Bir d.ıha sakın cevap vermeye kalkış- _ 
larını dünkü yazısında nasıl tarif ediyor: masınlarL. Çünkü cevap verdikçe bata{ 

'Basın piyasası allak bullak oldu. Ki- ga gömülüyorlar. Hangisini yazayım?._ : 
min niçin çok veya az sallığını herkes "En dürüsf' gazete Sabah'mışL.' Val-: 

;:b!liyor.-Gündüz 'saa! 1 ~ .O?,.'d.e '~~kıy~1 l.~ht:ddi;rı.Jtlurı.,~ol~ndırıcıbkt4~p~ 
. :·:gıren, s;ır.fal~nrı<Ja hıçbır gunce!; ~n::.;;!,<ün.))ü M""met;Alı Bır.md ~ıl gazeti!Oe!:. 

-ı·veremeyen;ma~uçlannı bile'iki-gtin -yaz:ır. Sal:iah " e::lzelesi'nin.bıuat "ihale; . 
sonra ilcten gazeleden hayır mı gelir? takipçisi" olarak açıkladığı ve kamu-' 
Bu gibi gazeteler çok satsa ne olur, az oyunda liboş Mehmet olarak bilinen' 
sa ısa ne olur? Hangi saygı r.lığı, hangi Mehmet Barlas, yine bu gazetede yazar. · 
haberciliği, hangi kadrosu va ndır? Bu gi- Geçmişte liboş'un Sabah'ın sahibi Dinç l 

.:bi durumlarda satan gazelenin kendisi Bilgin hakkında neler yazdığını, Güngör : 
değil, sadece ve sadece kuponudur, ver- Mengi'nin liboş Mehmet için yazdıkla-: 
diği hediyedir.' rını unuttuk mu? Onları a~ivden yirıenıi ı 

· Evet, Emin Çölaşan böyle !arif ettiği çıkaralım?.. · '. . · 1 
yayın organlannın S.,bah'ı tirajda geçti- "Dürüstlük" deyince aklıma gel.dir ı 

·gini belirtiyor Ye soruyor: 'Sabah niye Okurlarınıza vaat ettiğiniz şu "bulıarlı 1 
başlığının kenarındaki Türkiye'nin en Bella ütüler" aylardan beri nerede? .. · · 'ı 
çok satan gazetesi sloganını kaldırmı- Sabah, gazetecilikten başka iş yap-. 
yorr rnazmış!.. · ı 

Niye kaldıralımi Hadi canım, sen de! .: Şimdi villa_sa-! 
Cevabını sen yukarıdaki satırlarda tan Sabah Pazarlama, yoksa benim şir- i 

vermiyor musun? ketim mi? .. Devlet bankalarıyla ortak; 
·Herkes biliyor ki, gazeleler arası re- bankaları ben mi kurmuştum i.. Yoksa i 

kabet denilince akla Sabah'la Hürriyet- turizm şirketlerinin sahibi de ben miy- 1 
Milliyet grubunun rekabeti geliyor. di m? i 
~: .. Herkes biliyor ki, Hürriyet-Milliyet Neyse; • Sabah'ın oyununa düşüp esas 'ı 
grubunun bütün derdi, bütün çabası, konuyu saptırmayalını . . 
Sabah'ı geçmek. . i 

Herk<S biliyor ki, Hürriyet-Milliyet * * * . J 

kardeşler birbiri ardına Sabah'a karşı Gerçek ortada. Sabah Gazetesi, ı 
düzenledikleri promosyonfara rağmen, okurlarını ve kamuoyunu kandırmaya 1 

Sabah'ın hep arkasında kalıyor. kalkışmaktadır. Sabah "Türkiye'nin en 1 
Herkes biliyor ki, Türkiye'nin en çok çok salan gazetesi" falan değildir. Satış 

salan gazetesi Sab.,h'lır." açısıııd.,n dördüncü sırada yer almakta-

*** dır. . . . ı 
Ancak kendini "en çok satan gazete" ! 

diye göstermeye kalkışn1akta ve bu kan- ı 
dırm.ıcaya devam edeceğini, ~evabında t 

açıklamaktadır. . . i 

Şimdi bu cev;ıbı okuyunc;ı güler mi
siniz, .ığl;ır nırsınrz? Kno;koc.ı hir g,ızetc· 
nin n.ı5ıl kıvran<.Jır~ını, ne dunınılara dü~· 
tüğüııü görünce, ü;ı:iiln ıc7 misiniz? 

B<'n yJzımda demişim ki "Kardeşim, 
sen Türkiye'nin ~ çok satan gazetesi 
dcğil<in. Birind CJiınaclıtın gil>i ikinci d.,_ 
ğilsin, ii~ncii de~ Döndüncü sı
radasııı ... 

Bunu kabul ediyor. Zaten elmek zo
runda, çünkü rakamlar ortada. Ama ba
na verdiği ceVapla bir yanda "Şu sıralar 
Sabah'm üzerinde tir:ıj·a sahip bazı ra
yon organtonnın olduğu doğrudur" der
ken, cevabın son s.:ıtırında ise ''Türki
ye'nin en çok satan gazetesi Sabah'br" 

Ayıptır, ·ayıp. Böylesine basit bir ko-_ : 
nuda bile kamuoyunu aldatmayı sündü- i 
receğini açıkL,yan bir gazereye -isterse i 
30 milyon ade! satsın- kim nasıl güve- ! 
nir? ·. 1 

Şimdi Sabah'ın yapaca~ı-~tek şey l 
"Türkiye' nin en çok satan ~~t~' si!>- 1 
ganını'sayfadan derhal çıkanl~Mır, 
·-ötesi kendi b~eceği işti~;~-~ınna- : 
ca-yutturmaca ·açığa çıkmtV hadise ı1 doğrulanmıştır. Sabah gazetesıne saygı - ·, 
lar sunar, başarılar~nıı:ı . d~va~ını dile- ; 

rim! . i .:.._j 



SABAtf,TH'ürfijifVi 
Milliyet gibi değil 

Herkes çok iyi biliyor ki Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesini, çağdaş, 
demokratik bir hukuk devleti olmasını SABAH gazetesi savunuyor. Avrupa ile 
bütünleştikçe çıkarlannın zedeleneceğini bilenler ise bir yandan buna engel 
olmak isterken diğer yandan yalanlarla, iftiralar la SABAH' ı susturmaya çalışıyor. 

A rtık herkes biliyor. Bunun 
ad:...."U koyma.l( lazun. Tür· 
ki..-e'deki sömürü düzeni· 

nin de\·i.rnıru isteyenlerin önü n· 
deki en bü)ük engel SABAH ga 
zetesidir. 

Türk basL"Unda bir ç;ğır açan, 
ilkeli, kaliteli. dürüst ve yenilikçi 
y?:--ıncıl.ığın öncülügünü yapan 
S.>.EAH son zaonanlarda kasıtlı 
bir yalan ve iftira kampa'lyası ile 
k"!}< karşıya bırakılıyor. 

. !Çjşisel çıkarlanru ülke ge""k.le -

c~~ \~~~~e;e~~Jp~n~~~~~ 
ya}::%~ köstek.lemek için, hiç
bir belge ve bilgiye dayanmadan 
ve hatta ellerinde aksini karutla
yan belgeler olmasına rağmen ıs
rarla bu karalama operasyontmu 
devam ettirmeye çalışıyor. 

Bu Türkiye'de herkesin gözüö· 
n ünde oynanarı bir çirkin oyunun 
parçasıdır. Türkiyenin geleceğini 
iootek altına alma.~ iS'::evenler. 
Türk ha.!kını:ı sagdu:_.ı.ısunün sesi 
ola."! S . .ı.BAI'!'ı korlnıtrna'<. gerilet
r.1ek içi:ı çaOa harca:--a."'a.k a,:naç 
la.-ına ula;şamayacaklanr..ı gör -
dükçe daha da paniklıyor ,-e i.f\i
ralar ... ~n dcz;.:!'l!J artın\·or! ·..ı.r. 

Bl! nederJe tüm s.-\B.lJ-1 okJrla
nrun bildiği bazı ger)elderi bir ke · 
re daha te~=-arb.:nak ıstiyorum. 

Gurur dujı..ıyoruz 
SAB.lli hiçbir kişi ve h-ı.:rumun 

e!TL'inde değıldir. k.i:r.seden tali-

mat almaz. 
S.-li!AH. Hür

riyet lvlilliyet gi
bi de,·letle hiçbir 
şekilde iş yap
maz. devlete mal 
saunaz. bu nedenle de kimseye 
divet borc'.ı ödemez. 

·sAB.'ili Grubu'nun Hürriyet 
Milliyet gibi basın ~mda hiçbir 
t!ca'l ış: yoktur. S.-lli.'\H onlar gıbı 
devletten sigorta şirketi satın alıp. 
son.--a da de\·letin t:e:Ue...;ru, uçak
lanrtL gemile!ini sigor"'..ala."'Tlaz. 

S . .ı.B.'ili onlar gibi bir yandan 
",yalı çetesi" diye yayga_ra kopanp. 
sonra da kastedilen kişilerle ortak 
gazete çıkarrr.a:...-a so:ı.ınmaz. 

SAB.'ili onlar gibi promosyon 
olarak verdiği ithal Cı.r:inleri bir 
devlet ba"l.'-:asL"ll!l sırona borç 
yük.leyerek Türkiye'ye getinr:ez. 

S..\B.A..H 1ü;-k.iye'nin gelece~ 
ve çıka."1 için ya:-:.n yapar. Hol 
dinglerin ve zengi:1leri ... '1 kişisel çı -
karlannı koru..'1iak için Türkiye'e 
çeL-ne talm;aya çalışmaz. 
SAB.~ kendi c:J.:a.-ı uz.~na bl!

~ük baskı lf."UP!wi karş:slrıCa boy . 
nur::...ı egn:ez. Dc·ğ!ı.ı büd:igi ilkeleıi 
sonı.:..rıa kadar ~\ıLı ur. B ir gün ör.
ceki ha~e:i işine geL"TTeyen baskı. 
grupla.-u-ı..::ı tepk.Jsi.ı.i topladı diye. 
bir gün sorı.ra U dönüşü yapmaz. 

Soru.rnl ıi yayıncılık 
Söz S . .ı.B.!J'!'a saldlrılardan açıl

rruşken. deg'J'.r.ıeden g-=çe:neyece-
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ıı;;.m. Hakk:.-u ara
mak"ta..rı çok. ken· 
dini "Türki ve 'nin 
yönetirr.ini belirle -
me" hezeyaruna 
kaptının Türk-Iş 

Başkanlar Kor.se}i S. ".B. 'ili grubu
na. boykot çağrısı J"ap!.l. 

Işçilerin ge'?ek amacının dışı
r.a taşan bu eyıeme ka'>ı 5.-lliA.tf 
C.ün T'...irk basın.!l1da dönüm nok· 
tası sayılabilecek bir ya}ıiıcılık ör
negi ile cevap verdi . 

S.>.B.lli bu yayı.ru ile doğr-.ı 
bilgdigi yolda'l asla şa~yacağı
ru. bazı siyasi partilenn kışkın
masıyla cesaret kazanan bir bü
;,ük baskı grubunun bile karşısın
da bo:ı.ın egrneyecegini gösterdi. 

Bu yazının sonu 
S:\B.lli Gürr,._...lk Birliği'ne giril

mesinin ve dai:a sonra: da AVI"' .ı pa 
ile enteg:-~ olunmasının çok slkı 
bir takipçisi. Çünkü S:\BAH bu ül 
kedeki sömü.:ii düzeninin sona er
mesL-ı..i i~..iyor. ÇünkU SABAH baş
kala.""l gibı de\·!et sırtında siyaset 
yapıp büyük paralar kazan.rruyor. 
Çünkü S."..S.lli de,·letin gücünü 
ı .. :ı;llanara..l( büyü.r:1eye çalışrruyor. 
Çünkü S.>.BAH bu ülkenin çağ
daş. demokratik. huktlk düzeninin 
ek3iksiz uygula-.ruğı. insan halda
nna sayg1 g":ls-te.-iJdiği. :-eka'oetin 
piyasa: ı yönle;.t! .. ! .. r"d!gi. irı.sarıJan
nL"'I da.lıa :T.u!lu old'..lğu. ::aha çok 
kazandıg, bir üLl(e oL'11as~.ı istiyor. 



------ - ıs. Yl). ~SSfleo~H- ~ 

Gerçeklerden n~r~~~ 
~!!~'~"!,,~!Ç~~~~,!~ 1 

holdinglerin desteğindeki bu grup, basın dışındaki bütün işlerini devletle yaptığı için, 
Türkiye'nin Gümriik Birliği'ne girmesini, özelleştirme yapılmasını, demokrasi ve hukuk 
ilkelerinin sonuna kadar uygulanmasını çıkanna aykın görüyor. Bu yolda da önünde 
engel gördüğü SABAH'a asılsız iddialarla saldırarak gerçeği gizlerneye çalışıyor. 

Doğan'ın Sirke· 
bir yedek 

imdi diyecek- --··::"ı..~. . 
siniz ki . yine ,Haoe 
gazeteler arası ""~-.... ~-~ 
girdirüz. Tabü 'analiz 

biraz uzaktan bakın- ·'- • ----- -
ca öyle gibi görünü -

dükkaru 
Sonra işle 

ıirü genişletti, 
özellikle bir bü 

yük holdingin ürünlerinin lemsil 
ciligirü alarak büyüdü. 

yor. Rakip gazeteler birbirlerini yo
ketmek için k•yasıya bir kavgaya 
girmiş sarulıyor. Oysa ort.ıda bir 
kavga yok. Bu çok amaçlı bir 
sadırırun küçük aynntısıdır. 

Ancak gerçek amaçlannı gizle
meye çalışanlar, olayı basın içinde 
bir çekişme gibi gösteıip, vur kaç 
taktıkleıiyle çamur atarak. aslında 
Türkiye'rün hedeflerini baltalama 
ya ugı-aşıyorlar. Bugün Türkiye'de 
devletin sırtından inanılmaz para
lar kazanan çevreler var. Bu çe'Vfe 
ler Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne 
girmesine. özelleştirme y<ırüma.">ı 
na. hukukun üstünlüğü Ukesin.in 
yaşam<ı geçirilmesine. demoh<ısi
nin eksiksiz uygulanmasına karşı 
çıkarlar. 

Niçin'? Çünkü yukanda saydık
lanr.ı gerçekleşirse hayat damarla
n kesilmiş olur. Çünkü bu çe'Teler 
güçlerini rekabetten dq:,il. devlc -
lin sırtına binen tekelci zihniyet
ten alırlar. 

Türkiye Gümrük Birliği'ne gir
diğinde. açılacak sonsuz rekabet 
ufuklan bazılannın maskesini dü 
şürecek ve "devleti bile yöncL'Tle" 
sevdasında olanlan peıişan ede 
cektir. OzcUeştirme yapıldığında. 
devletle alışveriş imkanlan orta 
dan kalkacak, kendilerine veh 
mettikleıi güçlerinin aslında bir 
kagıt inceliğinde olduğu ort.ıyo çı
kacaktır. 

Demokrasi ve hukuk gerçek an
larnda uyguJ<ınd.tğında İıülyonlar
ca inscln hesap sonna hakkına s..ı
hip olacak. büyük vurgu nlar. yol· 
suzluklar gün ışığma çıkacaktır. 

Milliyet-Hürriyet 
Şimdi gelelim kamuoyunda 

"kavga ediyorlar" imqjtrun oluş 
masının nedenlerine. 

Hüniyet ve Milliyet'in sahibi 
A,ydın Doğan'dır. Doğan iş dünya
sına basın sektöıilnden girmedi. 

:#JiJS'kL.,._ıo ::u:: t:PO-

Günün birinde gücünü daha da 
artıracağını düşünerek basın se k· 
töıilne el atlı . O sıralarda zorda 
olan Milliyet Gazetesi'rün sahibi 
Ercüment Karacan'dan gazeteyi 
salın aldı. Dogan daha sonra da 
Hürriyet gazetesini satın aldı. Ya 
rü Aydın Doğan yerü bir gazete 
kuran ki.<;i değil, elindeki para sa 
yesinde kurulu düzene sahip olan 
bir kişidir. 

Günümü?.de gazete ve TVler 
kamuoyu üzerinde çok etkin. Es
kiden kötü teknolojilerle yayınla -
nan gazeteler ve siyah beyaz bir 
1V kanalımız vardı. Bugün ise ne
redeyse her yedeşim biriminin ay
n bir 1V yayıru, bütün ülkeye ya· 
yın yapan 20'ye yakın 1V kanalı. 
binlerce radyo var. Insanlar bir ha· 
ber ve propaganda bombardımanı 
altında . Doğal olarak bu gücü elle
rinde tutanl<ır da çok "güçlu" hale 
geliyorlar. Ustürıe üstlük siyasi 
kadrolann yetersiz ve beceriksiz 
elemanlarının da. basuun gücü 
karşısında boyun eğmesi. sektöre 
sonradan giren ve basuu diğer iş 
lerindeki başanlan için kullanan 
işadamlannda "benden büyüğü 
yok" kompleksi yaratıyoc. 

Basın dışı işler 
Milliyet-HUrriyet gazetelerinin 

sahibi Aydın Doğar. da asıl maddi 
gücünü basın dışındaki işlerindr.n 
almaktadır. Anca:: Doğan'ın he
men bütün Işleri devleUe ba~antı -
dır. Yani ya devletlP.n ihale alır. ya 
devlete mal satar. Buradaki başarı -
suu da elinde tuttuğu büyük med
ya gücüne borçludur elbette. 
Omeğin Hürıiyet-Milliyet Çru

bu'nun iki a;11 bankası var. üzel 
likle bunlardan biri olan Dış
bank'ın çok cazip koşullarla alın 
rruş olması çok dikkat çekici. 

EK-23 

Yıne Hürriyet-li'Wliyet Grubu 
Ray Sigorta 'yı devletten salın al 
nuşlardır. Ray Sigorta devletten çı
kıp Doğan'a ger;miştir ama. devle
tin bütün uçaklan . tren1eri, gemi
leri bu şirket tarafuıdan sigort....1 -
!anmaktadır. 

Bir başka örnek ise A,ydın Do
ğan'ın . t.cmsi.k:isi oldugu tinna adı
na devlete zırhlı araç da salması 
dır. Ordunun Doğan aracılığı ile al
dığı zırhlı araçlarm sayısı binlerle 
ifade edıilebilir. Yani MiUiyct-!lür
riyet Grubu basın dışındaki bütün 
işlerini devletle yapmaktadır. 

Bu yazının sonu 
Kısacası şunu dE-mek istiyoru:-n. 

Türkiye'nin en büyük basın grup
lanndan bin devletle çok iş yap
makta, hatta belki de zarar ettigi 
basın sektöründeki durumunu bu
radan sağladığı karlarta sübvanse 
etmektedır. ~ 

İşte yazının başında belirtmeye 
çalıştıgım gibi Türkiye Gümriik 
Birilgi'ne gırerse . öz~JJeştirme ya
pılırsa. demokraksi ve hukuk ku
rallan işlerse, bu tatlı düzen bozu
labilir. Bu düzen sadece 11-lilliyet
Hürriyet grubu için değil. aynı yol
dan milyarlar kazanan başka iş 
çevreleri için de geçerlidir. O za 
man da Türkiye'nin bu yöndeki 
çabalarına engel olmak için kollan 
sıvarsuuz. Ancak herşeye rağmen 

ilerici ve sağdaş bir görünümü de ı· yilirmek ıstemediği.niz için, bunu 
ı;lolaylı yoldan yapma;ı scr;ersirüz. 
Once Türkiye'yi bu yola sokmak 
isteyen güçleıi hedeGersirüz. Son-
ra bu konuda en ısrarlı olan yayın 
grubunu hedef seçip yalanlarla ve : 
ifiiralarla süslenmiş bir yıpratma 
kampmı.;;•ası açrırsınız . ı 

Sonuçta kamuoyu gerçe~i glire - ., 
meyecegi için sanki ba..;ın içinde 
bir kavga var izlenimi edinir. Uste · 
lik bunu yaparken ne kadar vatan
sever. ne kadar dürüst.. ne kadar 
cesur olduğunuzu da göstermiş 
olursunuz. 

Gelin asıl tartışmadan kaçma
yın, Türkiye'nin geleceğini ve ilke
leri konuşalım. · 



Sabah Gazetesi'ni 
korkaklar yönetiyor 
BALIK ba>tan knk· Ren/ıLı 

maya başlarmış . n h 
Sabah G,ızctesi'nin t;;l' &,~ 

yöneticileri dt:! güzeteci· ?::.,...,.~~~ ....... .--::rr-~'!:'· ' 

Çünkü ilkesizlik bu 
düzeye indiği zaman. 
artık her degeri ayak· 
lar altı na almayı göze 
alabilmiş insanlardan 
bir daha hayır gelmesi· 
nin çok zor olduğunu 
göıiiyorur.ı bu olayda. 

lik mesleğinc iğrenç bir ', • 
koku sürdüler. 

Çürümenin kr> kusu 
bu. 

Ben burada açıkı.;a 
söylüyorum ki. ao;;.:ığı d<"l 
anlatacagım olaya te· 
neı.zül edebilecek kadar 
kendini küçültcn ins..ın · 
lar. deyil yönetici ol· 
ırıak. benim bir zaman
lar sa1,:g ı du)·cluğum tür· 
de gc:ıze teci l i k )'aıxm S(ı · 

bah· ın karısından hile 
geçememeliytli. 

Ama ne ~·üpc.ılım. onlur icin zaman 
değişti herhalde. şimdi kendilerine 
" ' küçülmüş insan'' rolünü uygun 
görüyorlar. 

Oıılaıı şimdiki rolleriyle baş başa bı· 
rakıp bdşıından geçen bir otu.Yl anlata
ymı . 

Burıdiln bir süre önce ScJbah Gru
bu'nun çık.c:ııitı~ı Aktiie1 Dergisi'nden 
lhlna teldon ettiler. 

Son z,ırnClniMda admdiln çok söz 
edilen gazetecil~r ile ilgili bir dizi hazır
lzımaya bdşlildıklarını. dizinin üçüncü 
yazıs ının bt:nimle ilgili olacagını . uzun 
~ir söyleşi yapmak istediklerini söyle
diler. 

Kabul ettim isteklerini. Zc1manımı 
ayırdım. Konuşmaya gelen gazeteci 
arkadaşlanm işlerinde çok titiz olduk· 
ları için onları kırmadım. so rdukları 
her soruya cevap verdim. 

Dilinin ilk konuğu Hıncal Uluç'tu 
Do9al olarak. beş sayfa aynlacağını 

söyledikleri mulakatın yayınlanacağı 
söylenen günü merakla beklediın. 

Bana ayırdıklannı söyledikleri hafta 
aniden yine Sabah iç inden başka ya· 
zarla yaptıklan konuşmayı yayınladı
lar. 

Herholde benimle yaptıklan söyle
şiyi yayınlamayı biraz ertelediler dedim 
kendi kendime . 

ZAVALLI BiR 
DAVRANlŞ 

Sonra anladım ki benimle yaptıklan 
görüşme hiçbir zaman yayınlanamaya
cak. 

Çünkü Sabah"ın yöneticileri kendi 
grupları içinde bulunc1n bir yayın org.:ı· 
nında benim hakkımda olumlu tek bir 
satır bile bulunması ihtimali karşısında 
pan ikiemişler. 

Sadece benimle ilgili değil bu pa
nikleri. Hürriyet'te çalışan hiçbir gaze
teci hakkında Sabah"ın hiçbir yayın or· 
ganında ne yazı çıkacakmış artık. ne 
de bizlerden görüş filan alınacakmış. 

Ne k<ıdar zavallı bir davranış bu de· 
gil mi? 

Ne kadar korkakça bir karar bu . 
inanılır gibi değil 

Insan bunu yazarken bile böylesine 
küçük kararlar alabilen insanların ruh
sal yapısından gerçekten endişe du;ıJ
yor. 

Sonunda bunu da yaptılar. 
Bu meslekte çalışan ve kurumları 

birbiri;•le kavgalı olsa bile bir düzeyde 
medeni ilişki kunmayı başarabilen ga
zetecileri bile birbirlerine dü~man hale 
getinııeyi başardılar . 

Eknim için aslında. Sabah· ın gaze
temizde belgeleriyle ortaya konulan 
vurgunundan daha da önemli bir olay 

bu. :2({.n . .95H~htr 

HODRi 
MEYDAN 

Açıkça söyleyeyim, 
ben Sabah Gazetesi"n· 
de birçok meslektaşıını 
zevklc okuyonım . 

Çetin Altan'a 
hayranımdır eskiden 

beri. Selahaddin Duman'ı zevkle iz· 
liyorum. Cengiz Çandar'ın her yazı
sında öğreııilecek çok şey buluyorum. 
Hıncal Uluç'u keyifle okuyorum. 

Haydi hodri meydan. Sabah"taki 
meslektaşlanma sesleniyon.:m. Mutla· 
ka sizelerin de Hürriyet'te takdir ettiği
niz bir g21;ı:et eci vardır. 

Yazın köşeitizde adını. Meslektaşı· 
nızı takdir edebilecek cesareti göste· 
ıin. 

Korkmayın. kendinizle barışık olun. 
kendinize güvenin. 

Yazın bunu da. yöneticilerinizin dü· 
şünen ve araştıran insanlara koyd.u~u 
o anlamsız, ilkesiz ambargoyıı kınn. 

Ned~n korkuyorsunuz anlamıyo 

rum? Neden size ""ilkesizlik bulaş· 
tırmaya" çalışan insaniann her sözü
nü dinliyorsunuz. 

Nasıl olup da bir emirle mesleğini
ze. meslektaşlarınıza bakış açınızı bir 
anda unutuveriyorsunuz. 

Size bir şey söyleyeyim mi, gazete
cilik mesleğinin sonunu yöneticilerini· 
zin daı...Tanı~ları değıl. sizin bu tav:rsızlı
ğınız hazırlıyor . 

Hadi Bıncal Abi. 
·Hadi Selahaddin Duman. 
Cengiz Çandar, Mehmet Al· 

tan. 
Yazın Hürriyet'ten bir meslektaşınız 

hakkında övücü bir yazı. 
Çetin Altan bari sen yaz. Senin 

korkocak hiçbir şeyin olmamalı , sen 
kır şu yöneticilerinin emrini de gazete
cilik mesleginin tahmin ettiğim kadar 
pisletilmediği işaretini senden alayım. 

Önem vqrin bu çağrıma. 

HÜRRiY~:iN 
GUZELLIGI 

Ben buı J.da bir şeyi tekrarlamak is· 
tiyorum. N~ bu gazetenin patronu Ay· 
dın Doğan ne de gazetemizin genel 
yayın ;·öııetmeni Ertuğrul Özkök bir 
gün bile biz yazariara şunu yazın bunu 
yazın diye konusmamışlardır. 

Ertuğrul Özkök benim patro· 
numJur ama aynı Zelmanda arkada
şımdır . 

Biz isimizle arkadaşlığımızı hiçbir 
zaman birbirine kanştımıayız . 

Gerektiginde akşam oturup karşı
lıklı şarap içeriz. sabah o en ağır eleş
tirilerini bana yöneltir. 

O. bu arkadaşlık ilişkimize rağmen 
bana Sabah ile ilgili tek bir şey yazma· 
mı söylememiştir ... 

Ben bu medeni. güzel gazetede ça· 
lıştı~ım için çok mutluyum. 

Sabah'taki arkadaşlanmızın da hak 
ett ikleri medeni bir ortama en yakın 
zamand~' kawşabilme!erini gerçekten 
istivorum. 

Ö güne kadar da kendilerine "Al· 
lah kolaylık versin"' diyorum. 
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Sabah herkesi kend~ san1vor 
doğrudur. 

Ama Hürriyet aynı 
desteği, DYP'ye de, CHP'ye 
de, DSP'ye de verir. Aynı 
partileri en sert şekilde 
eleşiiren de yine 
Hürriyet'tir ... 

Doğru bulduğu, doğru 
olduğuna inandığı şeyleri 
yapan herkese verir. 

Bu destekte, kendi 
ilişkilerimizin düzeyi değil, 

f A X : O 2 ı 2 5 5 O 3 4 7 2 - O 2 ı 2 5 5 O 3 4 77 ~~~~~:d~~~nn doğruluğu 
DYP'nin yayın organı Sabah Gazetesi'nin 

tavn son derece ilginç. 
Bir yandan yazariarına Hürriyet'i ANAP'a 

destek verrnekle suçlayan yazılar yazdırtıyor, 
diğer yandan tam gaz DYP propagandası 
yapıyorlar. 

ANAP dün Istanbul'da seçim startı verdi. 
Seçim sloganlarını açıkladı. Iyi veya kötü, 

doğru veya yanlış. 
. Sabah'ta tek satır yok. 

Sabah ANAP'ın varlığını yalnızca çamur 
, atacağı zaman fark ediyor. 

Çiller ise gazetenin demirbaşı. 
Ustelik de yalnızca sevaplarıyla. Günahları 

yamayacak bir yer ise Sabah yöneticileri 
tarafından hemen bulunuveriyor. 

Hürriyet'in ANAP' a destek verdiği 

Hürriyet'te yat dostluklan, haberi 
etkilemez. · 

Bazı partiler görmezlikten gelinmez. 
Burası gazetedir. Adi komandit şirket 

değil. Burada çalışanların ar damarı vardır. 
Çıkarlar uğruna satılmazlar. 

Şerefsizlerle mücadele ederken dahi, 
onurunu korur Hürriyet'tekiler. 

Biz halka yakın durur, bununla övünüıiiz. 
Bizim arkadaşlarımızın politikacılara yalaklık 
yaparken çekilmiş göıiintüleri televizyonlara 
yansımaz. · 

Merak ediyorum ... Hem de çok merak 
ediyorum. Sabah Gazetesi'ni DYP ve Çiller' e 
.bu kadar angaje olmaya iten ne? 

Hangi büyük çıkar! 
Kokusu bir gün çıkar inşallah ... 

-------·- ---· · -· 
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OAN 
~~1AKLI 
AHPAVA 
! 

Milliyet-Hürriyet hakkında yanılmadığım ortaya çıkt: 
M illiyet ve Hürriyet gazetelerinin, basın 

dışından gelen bir patronun yine basın 
dışı işlerini takip için kullarulan birer araç 
olduğunu defalarca yazrruş ve "Dikkat edin, 
HüıTiyet ve Milliyet kendi çıkarlarına ters 
gelen her olayı haber yapar, kızdıklan kişi 
ve kurulu~ları yıpratmak için kampanyalar 
açar" demıştim Bunun da çeşitli konularda
ki prneklerini sıralamaya çalışmıştırn . 

Iş takipçisi bu gazeteler yazdıklarımın ne 
kadar doğru olduğunu kendi elleriyle bir ke -
re daha kanıtladılar. 

Bu gazetelerin sahibinin Dışbank . --•• --~
ye Ray Sigorta operasyonlaruu bü - }.tbO-- -
~ştı~~~1'be~:ı~rdıi~t ~i~-"" 
tek ortaya koyarak. Ancak bu konularda tat
min edici tek satırlık açıklama bile yapama
dılar. Bir gazetenin gücünü kullanarak ba -
sın dışı işlerden inanılmaz paralar kazarıma -
suun a:yıbıyla yakalanmışlardı çünkü. 

Ancak ortaya belgeleriyle konan skandala 
karşı hiçbir somut açıklama getiremeyenler, 
gerçek yüzlerini bir kere daha ortaya koy-
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maktan çekinmediler ve yine yala 
na başvurdular. _ 

Hiç olmamış bir olayı birka 
gündür yazarak işledikleri suç< 

SABA!fı da ortak etmeye çalışıyorlar. Yap 
mak istedikleri şudur: "Kendi ayıbımızı te 
mizleyemiyoruz ama SABAH'ın da bizim gi 
bi olduğunu yaymalıyız etrafa. SABAH'ın ba 
sındaki onur savaşını gazeteler arası savaş< 
çevirmeliyiz ki halk gerçeği öğrenemesin." 
Hayır SABAH sizin gibi değil, olmadı v• 

olmayacak. 



25. ıo. 

Yüce Meclis'e 

KŞAM Gazetesi kupon k.ırşr-

Airğr küçük boy televizyon v,ı
at ediyo rdu ... Ve bu gazete, 

hiç srkrlmacbn, fiyatını 40 bin lir.ı

ya çrk,ırmrştr. Televizyonlan verip 
vermeyeceği belli değildi. Sahib; 
ol.ın kişinin iıiçbir teminatı, hic;lıir 

güvencesi yoktu. 
Mehmet Ali Ilıcak, birelenbire 

gazete s(l!ıibi olmtı~tu ve bu yön
tenıle günele en azından 20 milyar 
para kaz.-ınıyordu. 

Ilir gün önceelen basılan ve 
içinele hiçbir güncel habere yer ve
rik·meyen Akşam'r, Sabah Gızetc~ 

si bsryorclu. Dağrtrııırnr da Sabah 
yapıyordu. Bu gazetenin pa tronu 
olan Dinç Bilgin, sağcia solda "Bu 
çocuk, bu televizyonları venneye
cek" derken. öte yJncl.ın Akşam'ın 
sırtından her gün mily.ıriJr kJz.ını
yordu. 

(Burada bir kez daha hatırlatı 
yorum. Akşam, vaat ettiği televiz
yonları veremediğinde, bu sııça 
Sabah Gazetesi de ortak olmuş 
olacak. Haberleri olsun.) 

*** 
Evet, bunları yazınca kavga çık

tı. Bize küfürlerle karşılık ve rmeye 
kalkıştılar. 

ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, S.ıbah'ı "şantaj yapmakla" 
suçladr. [lu gazetenin genel yayın 
yönetmeni, önceki gece kendi ka
nalları olan atv'de, Mesut Yılnıa
Z11a cc:ınlı y;:ıyıncla tzırtı~mJya girişti. 
flir haber biiiteninde ilk kez böyle 
bir olaya tanık oluyorcluk. 

Sabah Gazetesi, yriiardan beri 
Tansu Çiller'e yağ çekiyordu cia, 
muh.ılefete düşmanlığın bu boyuta 
varclığına ilk kez tanık olmuştu k. 

Şimdi bundan sonra bu gazete
nin hangi yazdığı habere inana
lını? Hangi köşe yazarına inana
lım? 

Bunlar artık t~raftır. Tansu'dan 
yana taraf olduklarını açıkça belli 
etmişlerdir. Bu yüzden ele, Tansu
Özer ikilisi aleyhine bir tek satır bi
le yazanıazlar. Ortalıkta çok üzücü 
iddialar dol.ınınJktaclır. Bu gazete
nin, bu iktidJr dilneminele çok bü
yük avant.ılara sJhip olduğu yazı
lıp söylenmekteclir. 

Basının, bu Sabah G.ızeıesi ve 
Akşam G.ızetesi sayesinele ne du
ruma geldiğini görüyor musunuz? 

*** 
Sabah dün kendince bir "erkek

lik gösterisi" yaptı ve Meclis' e çağ
rıda bulunciLı. 

Biz bu çağrıkmn hepsine varız. 
Ancak Sabah Gazetesi bir tulıaftır! 
i~ine gelince ve sıkışınc;ı, böyle 
yollara başvurur. işine gelmeyince 
ise lıalb yal;ın söylemeye, okurla
rını her gün birinci sayfadan "Tür-

kiye'nin en çok s.ııan gazetesi" di
ye· k.ıııclırm,ıya devam eder. Oysa 
beşinci sır.:ıcbclır. 

Sabah'.ı burada bir hatırlatma 
yapmak isterim. Eğer bbul eder
lerse, Tansu 1nun m~ılını nıi.ilkt:ınü 

araştırmak için Meclis'te kurulan 
komisyonu da çalrştırma çağrıları 
yJpsıııbr. Ac(lbi1 işiPrine gelir nıi? 
Velinimetleri zor durunıda kalırsa 
ne yJp.:ır!ar? 

Eğer Tansu iktidarcbn uzakl<ışır
sa, Bay Dinç Bilgin'in trilyonluk 
tckııesi, yine yabancı bayrakla ge
zip vergi kaçırmay<.1 dev.ım eder 
nı i? 

[lu radan S.ıbah'a rica ediyorum, 
böyle ucuz kalıramanirk gösterileri 
yapnıJsınlar. OniJrın ilk yapması 
gereken, okuyucuya yalan söyle
mektl"n ve "her devrin adamı" ol
m~kt,ın vazgcçnıektir. 

H~tırl<ıyınız. Bunl~r Özal döne
nıinde de Özal'ın y;ığclanlığı idi! 

Mesut Yılmaz, bunların televiz
yonuna önceki gece çok güze l ko
nuştu. Anlayana bu sözler çok ko
yarclı da, Salıah'a acab;ı herhangi 
bir etkisi oldu mul 

*** 
Evet, ben S<ıbah'ın yaptığı çağrı 

nın genişletilmesinden yanayım. 

Meclis tarafınd~n yapılacak bir 
araştırma, basında çalışan herkesi 
kapsaın.ılıdır . Böylece ne kadar 
.ıvantJcı, üçkağrtçı, ihale takipçisi 
gazeteci v;,ırsa, .ılclıkiNı ve .ılnı.:1kta 
oldukları ücretieric b irlikte hepsi 
giin ışığına ç ı karılnıalıclır. 

ZJmanr geldi ve çoktaJan geçti. 
Türk basınında ne kadar pislik var
sa, .ırtık bunları temizlemek zorun- .. 

clayız. 

ins<ındct hirJz utanma, biraz sı -
kılma olur! · 

Sen, gerçek ortaya çıktığında, • 
"Efendim lıiz Türkiye'nin en ·çok . 
satan gazetesiyiz. Biz bu konuda 
bankalar gibi bir yılı esas alıyoruz" 
diye şaka yapacaksın!.. 

flankal,ırın mevduatı nasıl b ir 
yıllık hesaplanırsa, bunların sa t ışı 

cia öyle hesaplannıalıymış 1 •• 

Maşallah be kardeşimi Ben piş
kinliğin bö ylesini ömriinıcle gör
meclinı. 

*** 
Evet, Türk basınında inanılmaz 

bir pislik, yağcılık, avanlacılık, çı
karcılık, rezillik yaşıyoruz. iktidara 
-kim olursa olsun- yağ çekl'ceksin, 
malı götüreceksin. 

Türk basınının bütün güzel de
ğerlerini yıkan, bütün olumlu kav
ramlarını sona erdiren Salıalı Ga
zetesi, ektiğini yakında biçecek. 
Bunları, o birkaç trilyonluk borcun 
altından, değil Tansu, Clinton gel
se kurtaramayacak 
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Cevap verin, Y1lmaz'1n 
arkasana saklanmayın 

Günlerdir Hürriyet-Milliyet grubu gazetelerinin birer iş takipçisi gibi kullarularak, devletin 
kaynaklannın nasıl sömüıüldüğünü belgeleriyle yazıyorum. Tek satır cevap gelmiyor. Bunun 
yerine siyasi ik bal bekledikleri ANAP Genel Başkanı'nın komplekslerinden kaynaklanan histeri 

.krizinin ardına sığırup SABAH ve SABAH çalışanlan aleyhine iftira, yalan kampanyası açıyor lar. 

I nanasım geLmiyor. Günler
dir. bir gazete grubunun 
devletle nasll içiçe olduğu· 

nu. birer iş takipçisi gibi kul!a. 
nllan gazeteler sayesinde dev· 
!etten ne büyük avantajlar sağ
landığını yazıyorum . Buruann 
hiç birine cevap gelmiyor. Ne 
oluyor? Aklını kadın başbaka
na taknuş bir siyasi parti lideri· 

Müthiş bir ahlaki çöküntü 
içindeki Milliyet-Hürriyet Gru · 
bu. her satın ezilmişlik komp
leksi kusan yalan ve iftiralarla 
SABAH'a ve SABAH çalışanlan. 
na salduıyor. 

nasıl amansızca bir kavga ver 
diklerini göıJer önüne sennek 
gerekirdi. 

Türkiye'nin geleceğine sırf ki
şisel çıkarlan ve hırslan için ipo
tek koymaya kalkanların devle
tin hangi kaynaklamu nasıl soy 
duklanru bir bir anlatmak gere
kiyordu. 

çağn yapmak istiyorum. 

"Saklarunayın artık" 
Mesut Yllmaz bir parti genel 

başkanı olarak, ülkenin b"'Jına 
geçmek için sizi ku Uanmak ıste
yebilir. Sız de "dünyava bakı~ 
açıruzın gereği" olarak bu kişiyı 
destekleyebilirsiniz. 

Galiba suçluyum 

b,t'y':,,.frnrud,.~e~nJtliıfe':ı= Çarcsizlikle başbaşa Ama Mesut Yllmaz'ın komp
lekslerinden do~an histeri kriz -
lerinin arl.ına saklarup SA
B..A_l-!'a sa!~::..;-:ı k:ill-... :':1a,;~~-

suçlamaya başladım . Hürri . . 
yel-Milliyet grubunun gele . 
ceğini bağladıgı bir siyasi 
partinin genel başkanına 
destek vermek uğruna SA· 
BAH'a karşı başlattıgı sinsi 
yıpratma kampanyasına üç 
beş satırla cevap verip geç
mek vardı. 

nin hı.rsıru SABAH'tan çıkar 
mak için milyoruarca insanın 
gö_z_ünün içine baka baka söyle
eligı yalanların andına sığınıp 
zeytinyağı gibi üste çıkmaya 
çabşıyorlar. 

Ancak dürüstlük. ahlak 
dersleri vermeye kalkan bu 
gazete grubW1un, devletle 

nasJ içiçe olduğW1u anlatmak 
gerekiyordu. Halkın parasuu 
kullanarak. milyon dolarlan na · 
sıl cebe attıklannı, sonra da bu 
düzerlln devam etmesi için Tür· 
kiye'run önünü tıkama pahasına 

Hepsi belgelere dayanan ha 
herler belli ki H~rriyet-1\lilliyet 
grubunu çaresizlık içinde bırak
tı. Ama ahlaklı olma, erdemli 
da>Tanma, düıüst olma nitelik 
lerini çoktan yitirdıklcri anlaşı 
lan bu gazeteleri.' sahip ve yöne 
ticileri utarup başlanru eğecekle 
rine, tam da kişiliklerine yaraşır 
biçimde yalan, iftira kampanya
sına başladllar. Keneli yazdıkla
nnda bile çelişkiye düşen, her 
kesin gözü önünde geçen olayla 
n bile çarpıtmaktan utanmayan. 
hayali haCerleri e insaniann şe· 
rei ve haysi.yetleriyle oynamayı 
ilke edınen bu gazetelere bir 

Hiçbir kanıt olmadığı halde 
"SABAH iktidardan avanta aldı, 
cliyet borcunu ödüyor" safsatası 
ıu ağzıruza sakız yapacağıruz.a , 
belgeleriyle açıkladıgım halkın 
parasııun soyulması .olayına ce -
vap verin. Oysa siz ne yapıyornu · 
n uz? Bizim aklırıuza bile gelme 
yecek hile! ere, yalanlara. iftirala -
ra bel bağlayıp, yaygara çıkara· 
rak kamuoyunun önünde maz
lumu oynamaya kal.luyorsunuz. 

Ya pisliğinizi temizie);n ya da 
oturun oturduğunuz yerde; etra 
fa da pislik bulaştırmayın. 

Özkök ders vereceğine 
olayları çarpıtmasın yeter 
Y azar Enis Battır'un 

deyimi jle "Rahmetli 
Ertuğru l Ozkök" yani 
Hürriyet'in Genel Yayın 
Yönet.-neni. S."JJA.H'a ga
zetecilik dersi vermeye 
çalışıyor. Patronu Aydın 
Doğan'ın yönetmeni oldu 
ğu gazeteyi bir silah gibi 
kullanması karşısında süt 

1 dökrnüş kedi gibi sessiz 
· otururken. sıra SABAH'a 

ÇaTI'Ur atmaya gelince as 
lan kesiliveriyor. 

H ürriyet'i baştan sona 
tarayıp da yalan, kasıtlı 
veya çıkar ilişkisine dayalı haberleri 
ortaya çıkarmak için mesai harcama 
ya değmez. Ama önceki gün birinci 
sayfadan )'"Zdıklan bir yalan haber 
var ki de~ınmeden geçemeyeceğim. 

ÖZkök ün Hürriyet'i "CHP' de 
skandal" başlıklı haberinde. SA 
BAH Gazetesi Genel Yayın Yönet
meni Zafer Mutlu'nun. CHP Mer
kez Karar Yönetim Kwulu toplantı 
sına gircliğini yazıyordu. 

Haberde aynca bazı CHP'lilerin de 
ifadelerine yer verilerek "bunun bir 
skandal olduğu" vurgularuyordu. 

Oysa Ertuğrul özkök, bir gün son 
ra keneli köşesinde Zafer Mutlu'nun 
toplantıya katılmadıgıru. toplantı sı -
rasında yaın odada oturouğunu yazdı. 

Şimeli ikisi arasındn 
~k büyük bir fark var. 
Onemli karariann alı n
dıgı bir toplantıya ka 
tılmak başka, tesadü
fen bu toplantı sırasın 
da orada olı:ııak başka. 

Ancak Ozkök. bir 
gün sorıra. tabü ki yi
ne SABAH'a çamur 
atarak yazctıgı yazıda 
bu gerçe~ teslim et
mek zorunda . kaldı 
ama sanıyorum "ilke· 
leri" bir özür d.ilemeyi 
engel!edi. 

NOT: Ertuğru l Ozkök'e bir hatır
latma yapmak istiyorum. Yıllar önce 
\:ıir kitap yazdı. Adı "Sanat-iletişim
Iktidar" ÖZkök bu kitapta, özellikle o 
s ırada Genel Yönetmeni olmadığı 
Hürriyet gazetesinden seçtiği haber
!erin analizini yaparak bu habercili.k 
tarzına çok agır eleşliıil~r getiriyor· 
du. Oysa aynı Ertuğrul Ozkök, şim· 
eli, o zaman kitabında eleştirdiği ha· 
bereiliğin çok daha kötüsünü yapı · 
yar. Tavsiyem şu : Boş bir zamarunda 
kitabuu yeniden okusun ve şimeli 
yaptığının ne olduğuna karar versin. 

Kitabın sonW1a geldiğinde EQ.is 
Batur'un "Rahmetli Ertuğrul Oz-

~~~!i~~~ 
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1 M.esut Yılmaz'ın 
saldı~~sı hiç. 
tesaduf degıı 

M esut Yllnıaz'ın SABAH'a düşmanlıgı aylardır bill
niyor. Ancak Yılmaz birkaç gün öncesine kadar 

bu denli açık bir savaş açmamıştı . 
Sıze ganp gelmiyor mu, tam Hürriyet- Milliye t gru -

bwıun devletten nasıl avantaj sağladıklaruu yazmaya 
başladığınuz sırada Yllmaz'ın bu karnpanyayı açması. 

Bana pek ganp gelm\Yor. Görünen o ki Hürriyet-Mii
J.iY.et grubu_ geleceğini Yllmaz:ın iktidarına bağlamış. 
Çunku statükocu Yllmaz, yeniliklere kapalı , Gümrük 
Birliği'ne ve özelleştirmeye karşı , demokrasinin yerleş • 
mesini istemeyen bir siyasi lider. Hü~et-Milliyet gu • 
rubu da çağda~ bir Türkiye'de şimcliki gibi at oynata
mayacağuu biliyo" O halde çıkarlar çakışıyor. Yllmaz 
iktidara gelir. Türkiye tam ileri bir adım atacagı sırada 
yerinde saymaya ve hatta gerilerneye başlar. Hürriyet
Milliyet'in patronu da, gazetelerini kullanarak daha 
hoş avantajiara kavuşur. 

Güzel bir işbirliği. Ama çok sıntıyor. 

Hürriyet' e d üzeitme 
H ürriyet Gazetesi dün birinci sa) fasında bir tekne 

fotoğrafı yayınladı. Hürriyet'in uzun süreelir dili -
ne doladıgı "Dinç Bllgin'in teknesi" edebiyatı. son 
olayia bir kere daha gündeme geleli. Ancak Hürriyet 
bir ho ta yapmı'l. Düzeltmek gerek. Çünkü birinci say
fada "Dinç Bilgın'e" ait eliye taıuttıklan tekne Dinç Bil
gin'e ait değil. Hürriyet bu yanlışlıkla okurlarını yaınılt
Tnl'i oldu. Bilgin'in teknesi fotoğral'.aki tekneden daha 
büyük ve daha güzel. 



CAN 
ATAKLI 

Yorum yazmak veya 
propaganda yapmak 
D ünyanın en kolay 

işlerinden biri bir 
başkasını suçlarnaktır. 
Hele hele alınacak so
nucu bir ölüm kalım 
meselesi haline getirirseniz, ortada ne 
ilke kalır, ne ahlak. ne de objektifl.ik. 
Basın dışı işlerini eskisi gibi kolay -

lıkJa sürdürmek isteyen, ancak karşı
larında basırun onuru adına SABAH'ı 
bulan Hürriyet-Milliyet gazeteleri, hiç 
çekinmeden, sıkılmadan yalan ve itti
ra dolu yayınlar yapıyorlar. 

Palronlarırun tatlı çıkarlarına bir za -
rar gelmesin diye "iktidarcılık oyunu -
na" soyıınan bu gazeteler son günler
de ANAP'ın propaganda bülteni gibi 
çıJr.maya başladılar. 
SABAH'ı tarafsız olmarnakla, ikti

dardan yana tavır koymalda, bunu da 
diyet borcunu ödemek için yapmakla 
suçlayan Hürriyet ve Milliyet'in 
ANAP propagandalarıru ibretle izliyo -
rum. 

Yonını ve haber 
Son bir aylık gazete koleksiyonları -

nı karıştırdım. SABAH'ın ve Hürriyet
Milliyet gazetelerini n yayınlarını ince -
lerneye çalıştım. 

Çok ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. 
SABAH'ta Tansu Çiller ve hükümeti
ne destek veren çeşitli yazılar bul
dum. Ancak bunların pek çoğu yazar
ların yorumu biçiminde. 

Yani yazarlar kendi düşüncelerini 
ortaya ko0muşlar. Bu herkesin en do-

ğal hakkı. Manşetlerde 
destek yok mu? Var tabii. 
Ancak bunlar da günün 
olayları doğrultusunda 
SABAH gazetesinin dün- ı 

yaya bakış açısıru da yansıtan objektif 
haberler. 

Oysa Hürriyet ve Milliyet gazetele
rinin . yayırunda yorum yok, haber 
yok, tek "yanlı propaganda ve kamu o
yunu etkileme çabaları var. 

Yılmaz'ın oylarıru artırmak için ör
neğin seçim sonrası olası koalisyon 
formüllen çiziliyor ye halk kandınl
maya çalışılıyor. 

Adayiara destek 
Hürriyet ve Milliyet gazeteleri bu

nun yanısıra, yorum ve habereilik ku
rallanndan ayıklanmış yazılarla 
ANAP adaylarırun propagandalarıru 
da üstlenmiş durumda. 
ANAP'ın ekonomi kunnaylarıru ta

rutmak başka, "bunun en iyisi olduğu
nu" söylemek başka. 

Son iki hafta içinde Hürriyet ve 1\llil
liyet gazetelerinin hemen tüm man
şetleri ya ANAP'a ya da ANAP bağlan 
tllı koalisyon projelerine ayrılrruş. Ya -
zarlar ise topyekün bir Tansu Çiller 
karalamasına soyunmuş durumda. 

Tabii ki gazeteler bu tür yayınların -
da özgür ve bağlmsızdır. Ancak bir 
başka gazeteyi "taraf tutmalda" suçla
yıp, sonra da kendiniz bir partinin 
destekçisi hatta propaganda bülteni 
haline dönerseniz, bunu hiçbir ahlaki j' 

kurala sığdırarnazsıruz. 

ı:~e .. p~t~~~ , . . Bu yakınlık niye \ 
Şimdi biraz Hürriyet ve 

Milliyet gibi düşünüp se- ' 1 
naryalar üretelim. Aydın j 
Doğan satışı soruşturolan 
Dışbank'ın kuruluş yıldö
nümünü görkemli bir tö
renle kutladı. Her nedense 

. . . . "patro~~,ta.rtışması nede~~~~-?.\~~!? . ,:: 
Niçin bazı gazeteciler "Bana yazı yazmam· için .'~' 

· patrendan baskı gelmez~ savunması yapmak · •. 
.. zorunda kalıyor? .•·. . _ •. •·. ·:, . · -- ::.:/:: : · 

Ga!!etenin başına adeta paraşütle l~en Genel 
• .Yayın Müdürleri ne kadar gazeteci'(.-, _· , .. ,;,;:' ... •:' 

. • : '. . ı' ' -~ •. . ·. 1 ~(-:. • , . ~ 1<: . l .; : ,. , 1 •': 

Gazeteler holdinglerin · · · · · •. · · :··! 
' .. bünyesindeki birer 
• şirket halin.e mi .. · 
· getirildi? .. , 

Ga'~et~ sahibi "<·\ı• ·tiJJ~ 
; 'gazetesinin yayın :~ ·~ 
·:. politikasına karışır 1; : 
' ml? :~yr :··"' ;.! (i':·>d~~ . 

Gazete sahibinin 
: değil de gazete 
. patronunun . · , .• ;: 

ı yanında çalışan •. · ., ., 
, . • 9.~_e.tecil_er- ,, : ,;~ ; . 
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bu kutlama töreninin şeref 
konuğu . ANAP Başkanı 
Mesut Yılmaz'dı. Yılınaz
Doğan birlikteliği tören
den sonra da devarn etti ve 
birlikte yemek de yenildi. 
Ardından Yılmaz Hürriyet 
yazarlanyla da yemekte 
beraber oldu. 

. Acaba diyorum, Aydın 
· Doğan mutlaka Yılmaz'ın 

seçilmesini neden istiyor? 
Yoksa Yılmaz daha şimdi
den bazı taahhütler mi ve 
riyor? Aydın Doğan'ın bu
günkü düzenini sürdür
meyi mi garanti ediyor' 

Işte Hürriyet-J\ililliyet gi 
bi cin fikirler ürelrneye ça
lışınca ortaya böyle acayip 
birşey çıkıyor. 



. Seriatcllar• .; , 
k1m koruyor? 

S
ABAH Gazetesi bir süreden beri Tansu
'nun sesi oldu. Elir kitle gazetesinin bir 
parti veya onun başındaki kişiyle böylesi

ne özdeşleşmesi, hayra alarnet değildir. 
Sabah bir· yanda Tansu'nun sesi olurken, 

öte yanda Mesut Yılmaz ve ANAP'ın da 
amansız karşıtlığını yapıyor ... Bu gazetenin 
dünkü manşeti çok ilginç ve çarpıcıydı. .. Sa
bah' ın nasıl çelişkiler ve tutarsızlıklar içinde 
olduğunun somut örneğini oluşturuyordu. 
Manşet şöyleydi: 

"Yılmaz nereye? ... Partisini de, ülkeyi de 
maceraya sürüklüyor .•• " 

Niçin maceraya sürüklüyormuş? .. Onun 
da cevabını Sabah şöyle veriyor: 

"Türkiye düşmanianna fırsat... Listeleri 
Korirut ÖZal ve Ali Coşkun gibi Refah'a ya
kın tan"katçı adaylarla doldurdu. Diğer seçi
lebilecek sıraları şeriatçı-ülkücüler paylaştı. 
3-S oy daha fazla alabilmek için şeriatçı-ül
kücülerle seçim ittifakı yaptı ... " 

*** 
Şeriat tehlikesi konusunda Sabah Gazetesi-

'nin ve anlı şanlı patronu Dinç'in jetonları 
demek ki düşmeye başlamış! Oysa bugüne 
kadar gerek kendilerine ait olan ATV ekra
nında ve gerekse yazıl ı yayın organlarında, 
şeriata ve şeriatçılara övgüler düzerlerdi! .. 
Ve bunu da "demokrasinin" ve "fikir özgür
lüğünün" bir gereği olarak yutturmaya kalkı
şırlardı. 

Birkaç tanesi hariç, bunların köşe yazarla
n ve program yapımcıları hep aynı tavır için
de değil miydi? 

Ben bunlardan iki somut örneği, daha bir 
hafta önce burada yazmadım mı? 

ATV kanalında yayınlanan A Takım"ı isim
li programda Atatürk "Deccal" olarak tanıtıl
madı mı? Bol bol şeriat propagandası yapıl
madı mı? Aynı program için konuşması ban
da alınan Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel 
Yayın Yönetmeni Hikmet Çetinkaya'nın ko
nuşması, patran Dinç'in emriyle yayından 
kaldınlmadı mı? 

Değerli arkadaşım Saviış Ay, kamuoyun
da oluşan tepkilerden sonra yazılı olarak 
özür dilemek zorunda kalmadı mı? 

ATV'nin Ali Kırca isimli sunucusu, hemen 
ertesi gün programında başka bir rezalet ser
gilemedi mi? Stüdyocia bulunan bir kadınla 
aynı yerde oturmayacaklarırtı söyleyen asalı, 
takkeli şeriatçılara ayrı bir stüdyo açıp onları 
yayı na oradan sokmadı mı? 

Geçmişin hızlı devrimeisi olan bu şahıs, 
yazdıklarıma bir tek satırla olsun cevap vere
bildi mi? 

*** 
Sabah Gazetesi ve onun patronu olan 

Bay Dinç'in aklı, acaba bir hafta önce nere
deydi? ATV ekranında Atatürk'e ve Cumhu
riyet rejiminin temel ilkelerine sövülürken, 
bu gibi adamlar sürekli olarak kendi gazete 
ve dergilerinde maaşa bağlanırken, kendisi 
uzayda mı geziniyordul 

Kendi "gazetecileri" sürekli olarak şeriat
çılarla ilişki kurarken, Dinç uyuyor muydu? 

Şeriat tehlikesi, şimdi Mesut Yılmaz'a 
vurmak gerektiğinde mi akıllan na geliyordu? 

Bu hassas konuyu yıllar boyu ekranlann
dan ve sayfalarından kaşıyanlar kimlerdi? 
Onlara maaşı Dinç ödemiyor muydu? 

Valiahi bunca yıllık gazetecilik yaşamım
da ben böyle komiklik gönnedim. Koskoca 
bir kitle gazetesi, Tansu'ya yağ çekmek uğru
na ne yapacağını şaşırmış, oradan oraya koş
turup duruyor! .. 

Ama hiç kuşkunuz olmasın, 24 Aralık se
çimleri sonrasında iktidar değiştiğinde, Sa
bah bu kez yeni hükümetin yağcısı olacak. 

Tansu gelirse Tansu'nun, Mesut gelirse 
Mesut'un, şeriatçılar gelirse şeriatçıların! .. 

Helal sana be Dinç!.. 

AFERiN TANSU'YA 
Tansu bizim gazeteye verdiği demeçte di

yor ki: "Mesut Yılmaz'ın kardeşi yurtdışında
ki varlıklarını niye saklıyor? Onların kaynağı 
nedir? .. " 

Arkadaşım, bizim sana sormamız gereken 
soruları sen bize mi soruyorsun? Başbakan 
sen misin, biz miyiz? Madem kafanda o ko
nuda kuşku var, bunları araştırmak senin gö
revin değil mi? 

Neyse, burada daha önemli bir konuya 
değineceğim. Aynı demecinde, çok acı bir 
itirafta bulunuyor: 

"Maalesef, geride kalan 2.5 yıl içinde ~i
timde bir şey yapamadık. .. " 

Sadece eğitimde değil, hiçbir alanda hiç
bir şey yaıxımadın. 

Enflasyonu düşürdün mü? işsizliği azalt- ı 
tın mı? Hangi yeni tesisleri üretime geçirdin? 
Devletin iç ve dış borçlarını bu inanılmaz , 
boyutlara nasıl çıkardın? 

Eğitimde hiçbir şey yapmadığın doğrudur. 
Bir yanda bütün dünyaya "Aman Refah gel
mesin" diye yalvarırken, öte yanda eğitimi 
şeriatçıların eline sen teslim etmedin mi? .. 

Fakat Tansu'nun dünkü Hürriyet'te yer 
alan demecini okurken bir yandan da çok 
mutlu oldum ... Çünkü öğrendim ki, çok iyi 
köprü kurarmış, bacağını alıp eliyle birlikte 
iyi kaldınrmış, tarihe geçecekmiş falan filan!.. 

Hayırlı köprüler olsun. · 

SAGLAM'IN AÇIKLAMASI 
YÖK eski Başkanı ve şu anda DYP Kahra

manmaraş adayı Mehmet Sağlam'dan bir 
açıklama geldi. .Lojman konusunda şöyle di
yor: 

"Başbakanlık, istifamdan 7 gün önce ko
nut tahsis etti. 2S Ekim günü taşındım, 1 Ka
sım' da istifa ettim. Yazdıklannız gerçek de
ğildir." 

Hangisi gerçek değil? O görkemli konuta 
taşındığında, istifa edip aday olacağını bilmi
yor muydu? 

YÖK'e bağlı ÖSYM tarafından emrine ve
rilen makam arabası ve şoför için ise şöyle 
diyor: 

"Tarafıma 06 ANC 72 plakalı araon şo
fôriiyle birlikte tahsis edildiği doğru değildir. 
Şahsıma ait Mercedes araba da yoktur. Hak
sız yere yıpratılmak isteniyorum •.. " 

Hayır, Mehmet Sağlam yine doğnı söyle
miyor. "DYP adayı" sıfatıyla geçen gün bi
zim gazeteye gelmişti. Bu makam aracını şo-~: 

· förüyle birlikte kullanıyordu. Bunu hangi sıfa-: 
tıyla yapıyordu? 
. Kendisine resimleri göndennemi ister· 
mi? 

Şahsına ait Mercedes araba olmadığı ko
nusuna gelince ... SS plakalı kırmızı Mercede
s'i acaba sattı mı? 
Yazdıklarım tamamen doğrudur, belgelidir. 
Kendisine bir ricada daha bulunayım . Gön

derdiği açıklama YÖK'ün daktilosunda yazıl
mış. Ayrıca metnin alt ı ndaki imza, gerçek 
imza değil. Başka bir yöntemle YÖK'te atıl
mış olduğunu tespit ettik. Bundan sonra im
zasını başkalarına attırmasın, sorun çıkabilir! 

Bazı DYP adaylan devleti kullanmaya de. 
vam ediyor. Arkadaşım Tansu'dan rica edi
yorum, bunları uyarsın! b.IZ.·~~ 
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Bir Başbakan, 
medyadaki 
tekelleşme
den yakınıyor. 
Ana muhalefet 
lideri de aynı 
durumdan 
şikayetçi. 
Demokrasinin 
işleyişi 
açısından 

bunun . 
sakıncalanna 
her ikisi de 
işaret 
ediyorlar. Ama 
ikisi yan yana 
gelip bu 
sorunu 
çözemiyorlar. 

_ ı..__ _ _ _ 

j Çiller, Yılmaz ve medyada tekelleşme ... ,-----------. 

G 
eçen Şubat ayı son lan. Başbakan Çil- mam." bu' nun sahibi Aydın Doğan· nı aynı za-
ler'le Tokyo'dayız . Bir !talyan lokantasrrı- Nodanmı ka"'itınyorum . manda iki bankarun. bir de sigorta şirketi -
da akşam yemegi. Ev sahipligini Başba- Başbakan Çiller geçen Ocak ayı sonu nin sahibi oldugunu nedense görmezlikten 
kan yapıyor. Davos'taki Dünya Ekonomik Foru- gelmiştir. bugün de geliyor. 
Masada ~ulunanlardan Özer Çiller'le mu'unda yapbgı konuşmasrrıda da medya- Yılmaz'nı bu çif:e standarn şaşırtıcı degil. 

Yalım Erez ı . Başbakanlık Ba.şdaruşmanla- da tekelleşme konusuna deginm~. Geçelim. 
n E~ Gönensay' la Büyükelçi _Yalım Medyarun az sayıda patronun elinde top- Benim aslı üstünde durmak istedigim 
Eralp ı , meslı;J<!aş lanm Yavuz Gokmen lanmasından demokratik işle~in zarar gö- nokta şu: 
ve Sedat E;sın ı habrlıyorum . . recegini beliruniş. Tekelieri önleyici yasal Bir Başbakan. medyadaki tekelleşmeden 
Başbakan la sohbet ederken konu bır ara düzeniemelerin öneminden söz etmiş. yakınıyor. Ana muhalefet lideri de aynı du-

medyadan açılıyor. Daha dogrusu medya- Uçakla lsviçre'den Ankara'ya dönerken yi- rumdan şikayetçi . Demokrasinin işleyişi açı-
daki tekeUeşmeden . .. ne sözü bir ara aynı konuya getirmiş. srrıdan bunun sakrrıcalarrrıa her ikisi de işa-

Tansu Çiller o gün ögle yemeginde eşi Daha sonraki aylarda Türk :-lenkel'in ret ediyorlar. Ama ikisi yan yana gelip bu 
ÖZer Çiller'in Japon Başbakarn Muraya- toolanbsrrıda bir konuşması var Çiller' in. sorunu çözemiyorlar. 
ma'yla yapbgı ilginç bir sohbeti naklediyor. Demokratikieşmeyi anlatrrken medyadaki TEMIZ MEDYA IÇIN .. . 

ÖZer Çiller sormuş: rekabetin azlıgından yakoımLŞ, bu alanda 
"Japonya'da bir kişinin iki gazetesi rel<.abetin yararrrıa. tekelleşmenin zararrrıa Bir örnek: 

olabilir mi?" ışaret etrnış... Ingiltere'de geçen yaz başı Major Hükü-
Japon Ba.şbakaru: Çiller, Türkiye'nin Ba.şbakaru . meti parlamentoya bir yasa önerisi sunma-
"Oiabilir. ülke yönetiminden sorumlu, en yetkili ki- ;-a hazırlanıyordu. Buna göre. ülke çaprrıda 
"Aynı kişi aynı zamanda bir televiz

yon kanalına da sahip olabilir mi?" 
"Evet, olabilir. " 
"Aynı kişinin bir de bankası olabilir 

mi? .. 
"Olabilir." 
"Aynı kişinin bir değil , iki bankası 

olabilir mi?" 
"Olabilir, zira yasal olarak buna da 

bir engel yok." 
"Peki biri Japonya'da çıksa, bütün 

bunlara aynı zamanda sahip olmaya 
kalksa ne olur?" 

Japon Ba.şbal;anı' run bu sonuncu soruy'U 
şöyle yaru~amış: 

"Olamaz, çünkü kıyamet kopar!" 
Bizde, yani Türkiye'de olabiliyor. 
Kıyamet de kopmuyor! 
O Tokyo akşamında Başbakan Çiller' in 

medyadaki tekelleşmenin demokrasi açısrrı
dan sakrrıcalarrrıa deginirken şöyle dedigini 
arumsıyorum: 

"Şu sıralar yapacağım -çok iş var. 
Basındaki tekelleşmeyle uğraşa-

şi. Medyadaki tekelleşmeden yakoııyor. gazete tirajının ;'ÜZde 20' den çoguna sahip 
Ama sorunu erteliyor. bir şirketin aynı zamanda bir televizyon ka

nalrrıa sahip olması ya.<alara aykın sayıla-
YilMAZ'IN ÇIFTE STANDARD!... cakb. Kimileri bu orarurun >'ÜZde lO'a indi-

Mesut Yılmaz, ANAP Genel Ba.şkam. rilmesini savunuyordu. (Financial Times, 
N otlanma bakıyorum . 27!28 Mayıs 1995, sayfa 8). 
'ı:ümaz da medyadaki tekelleşmeden ya- Son söz: 

kınıyor. Kendisiyle birkaç kez bu konuyu BirY.aç gün önceki yazılanmda da belirtti- . 
konuşmuşuz. Bunun böyle gidemeyecegi- girn gibi, ülkemiz-:!e medyadaki tekelleş-
ni, Türkiye' deki bu tekelleşmeye karşı yasal me gerçekten olm<:dık boyu~ara erişmiş 
düzeniemelerin şart oldugunu, çünkü de- durumda. Promosyon çılgoılıgıyla içiçe gi-
mokrasinin bu durumdan olumsuz etkilen- den tekelleşme , medya kirlenmesinde etkili 
digini haklı olarak söylemiş. oluyor. Medy-adaki kalite kon-

Ama bunlar lafta kalmış. trolünü zorlaşbrrıyor. ...G;:' 
Yılmaz' nı ana muhalefet partisi lideri ola- Promosyonun haberden 1 ır=" ~ 

rak parlamento zemininde herhangi bir so- daha önemli olmasrrıa son ıj-[-· ~- ';, 
ı vermek şart. !;<;: ~ , 

mut girişimini ha tır amıyorum. Ayrıca bu Halkrrı daha iyi haber al- ~- / 
konuda kendisinin çifte standart sahibi ol- masrru ve daha özgürce bil- ~ .. : 
dugundan da söz edilebilir. gi!enmesini saglamak ·t;' ; /~ , 

Bir örnek: için tekelleşmeyi , 
1 
-4~ . /~{;. ·,·. 

Mesut Yılmaz, SABAH Grubu'nun sahibi gemiemek de ~1 / :'~ · ,;~+: 
O inç Bilgin bu yıl bir banka sabn almak ~ Yoksa te- 7' ;i~· . ·ft 
için girişimde bulundugu zaman yeri gögü mız medya · ·;{;;· 
inletrn~. Bir süre sonra Dinç Bilgin yerinde yalnız bir özlem . _ -· .. ; 1.' / 
bir kararla banka almaktan vazgeçm~. olarak kalmaya i':, ,~,- · · ,. · · 

Ama Mesut Yılmaz. Milliyet-Hürriyet Gru- devam edebilır. . . _ ~:;;:.!ii,_ , 
' -----------·- --------------- ·- ----- - -- - ---------
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&E:ru:lctiyor ki. .. 
Tekel kavgasi .. 
Bu kavgadan sıkıldınız, biliyorum. 
Ama sıkılmaxın .. Sorunu aniayıp tarafı ol

maya çalışın .. ~yünkü bu kavga, okurlan da en . 
az bizim kadar ılgi lendiriyor. • 

SABAH, sistemli olarak basında tekel yarat-
maya uğraşan bir grubun hcdet"ıdir. 

Yani kavgamız basın özgürlüğünü ve halkın 
haber alma hakkın ı savunma kavgasıdır. 

SABAH olmasaydı Türk basını bugün bir iş 
grubunun, bir mali grubun eline düşmüş du
rumda olacaktı. Soru soran olmayacağı için 

ı kavga da olmayacak tt. 
Son olay çok tipiktir .. 
Iş Bankası milli bir müessese .. Şahıs malı de· 

ği!, milletin malı. . Bu kuruluşta olan biteni de· 
netlemek basın ı n hakkı ve ödevidi r. 

SABAH olmasaydı Dışbank'ın sat ı şındaki 
karanlık noktalar halkın önüne gelmeyecekti. 
Çünkü Dışbank"ı alan grubun patronu Hürri
yet ile Milliyet"in de patronudu r. 
Yayını m ız Iş Bankası'nı halka hesap ve rme 

borcu altına soktu. 
Ama !ş Bankası'ndan açıklama beklerken 

onunla çok karlı bir iş yapan grubun basın te
keli baskıcı bir Iftira kanıpanyası başlattı.. 
Yaptığımız görevin önemini bildiğimiz için 

bedelini de öderiz. Ama sistem bu sor~nu çöz
melidir. Biz fazlasıyla yardımcı olacağız. 

Iki grubun hesaplannın bağımsız bir dene
tim firması tarafından incelenmesi konusun
daki çağnmıza cevap ver ilmedi. 

Bugün meclisin soruna el koyması için çağn 
yapıyoruz. Basının itibar ve güven kaybetmesi 
ülke sorunudur. Böyie bir sorunun kangrene 
dönüşmesini önlemek meclisin görevidir. 

Mesut Yılmaz şu noktada haklı: 
Araştırma komisyonlarının kuruluş şekli ne

deniyle iktidar bazı durumlarda meclis deneti
mini tıkayabiliyor. Çiller"in mal varlığı ile ilgili 
sorular hala aydınlanamadı. 

Biz bu sakıncayı gidermek için komi"l.onda 
bütün partilerin eşit ağlrlıklarla ternsıl edil
melerini öneriyoruz. 

Çünkü sorun iktidar-muhalefet sorunu değil 
rejımin, milletin ortak sorunudur. 

Demokrasi ve hukuk, çamur içinde kaybe
dilrnek istenen gerçekleri çıkart{! halka gös
terebilmelidir! 2(ı .ı O .fl::) 3A&Ab'. 
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Sabah Gazetesi'nin 
yalana 

B
iR süre önce burada yine yazmış
tım . Sabah Gazetesi, her gün 
birinci sayf,ısında bir nazar bon

euğu yayınlıyor. llunun içinele şöyle 
bir ifade yer alıyor: 

"SABAH 1 NUMARA ... TÜRKi
YE'NiN EN ÇOK SATAN GAZETESi." 

Tamamen yalan. "Türkiye'nin en 
çok satan gazetesi" falan değil... 

Bırakın en çok satan gazete olmayı 
bir yana, ikinci değil, üçüncü değil, 
dördüncü de değil' Tam beşinci sırada 
yer alıyor. 

Sabah, her gün birinci sayfasından 
cluyurduğu bu yalarıla kamuoyunu ve 
okurlarını kandırmaya kalkışıyor. 

Biz şimeli bu gazeteye nasıl güve
nelimi Kim nasıl güvensin? 

Bir gazete, okurlarına doğruları ilet
nıekle yükümlüdür. Bir yayın organı 
düşünün ki, elinize aldığınız :ında 
"Türki ye'nin en çok satan gazetesi" 
diye kocaman bir yalarıla karşı karşıya 
geliyorsunuz! 

Ayıptır, gerçekten ayıptır. Hiçbir 
ahlak kuralına sığmaz . 

Bu konuya geçtiğimiz glirılerde de 
deği nmiş, cevap beklediğimi söylemiş

tim. Kendi gazetelerinde kendilerince 
bir cevap vereliler ki, kargalar gülerdi! 
"Bizden daha çok satanları biz gaze
teden saymıyoruz" elemeye getiri
yorlardı! .. 

O sırada dördüncü idiler. Şimdi 
beşinciliğe diiştüler! 

*** 
Evet, iddialı olarak söylüyorum. Sa

bah Gazetesi, okurlarını ve kamuoyu
nu her salıalı kandırıyor. Bunun insan
lık ve mesleksel boyutunu da bi r tarafa 
bırakalım ve şimdi yasal boyutuna bir 
göz atalım. 

Resmi Gazete'nin 23 Şubat 1995 
tarifıl i nüshasında yayınlanıp yürürlü
ğe giren "Tüketicinin Korunması Hak
kında Kanun" var. 

Gazete ticari bir maldır. Bunun alı
cısı da o malı kullanan okuyucu, yani 
tüketicidir. 

Şimdi bu yasanın bazı hükümlerine 
bakalım: 

Madde 1- Bu kanunun amacı, eko
nominin gereklerine ve kamu yararına 
uygun olarak tüketicinin ... ekonomik 
çıkarlarını koruyucu ... önlemleri al
maktır ... 

Madde 2 f- Tüketici: Bir mal veya 
hizmeti özel amaçlarla satın alarak 
kullanan gerçek veya tüzel kişidir. 

Madde 4- Ambalajında, etiketinde, 
tanılma ve kullanma kılavuzunda yer 
alan veya satıcı (Sabah Gazetesi) tara
fından vaat edilen veya standardında 
tespit edilen (Türkiye'nin en çok satan 
gazetesi) nitelik veya niceliğine aykırı 
... mal ... ayıplı mal olarak kabul edilir ... 

Satılan malııı ayıbı gizli nitelikte ise 
VEYA AYlP, TUKETICIDEN HILE ILE 
GiZLENMiŞSE, satıcı (Sabalı Gazete
si) ... sorumluluktan kurtulamaz. 

(Açılacak davalarda) satıcı, satılan 
m~lın ayıbını tüketiciden HiLE iLE 
GIZLEMIŞSE, 2 yıllık zaman aşımı sü
resinden yararlanamaz. 

Madde 16- Ticari reklam ve ilanla
rın ... doğru ve dürüst olmaları esastır. 

Tüketiciyi (olayımızda Sab.ıh okurları
nı) aldatıcı, yanıltıcı, onun tecrübe ve 
bilgi noksanlarını istismar edici ... rek
lam ve ilanlar yapılamaz ... " 

*** 
Sabah Gazetesi, hem okurlarını ve 

kamuoyunu kandırmaya yelteniyor 
hem de Tüketiciyi Koruma Yasası hü
kümlerine aykırı davranıyor. 

Bu durumda Sabah satın alan her
kesin, bu gazete aleyhine dava açma 
hakkı doğuyor. 

· Eğer birileri ortaya çıkıp ~'Bu gaze
te birinci sayfasmda Türkiye'nin en 
çok salan gazetesi diye yazıyor. Bu 
yüzden Sabah .ı/maya başladım. An
cak kandırıldığımı anladım" diye dava 
açarsa, Sabah ne yapacaktır? Ne ce
vap verecektir? 

*** 
Sevgili okuyucularını, Sabah Gaze

tesi Türk basınında büllin eleğer yargı
larını alıüst etmiş bir yayın organıdır .. . 
Genel Yayın Yönetmeni, Nokta Dergi
si'ne verdiği demeçte "Biz sadece ka
zandığımız paraya bakarız" demişti! 

Ben diyorum ki "Ey S.ıbah Gazete
si, sen okur/arına yalan söylüyorsun, 
yalan bilgi veriyorsun ... " 

Bir gazete için bundan daha ağır 
bir suçlama olur mu? 

Kendilerinden rica ediyorum, beni 
mahkemeye versinler ve yargı önünde 
hcsaplaşalım. 

Belgeleric ve rakamlarla -hem de 
Sabah Gazetesi'ne ait olan dağıtım 
şirketinin rak.ımlarıyla- isbat edeyim 
ki, bu gazete Türkiye'nin en çok satan 
değil, beşinci salan gazetesidir ... 

Ve her gün, kamuoyunu kandırma

ya yeltennıektedir. 

*** 
Sabah'ın bu utanç verici tutumu 

karşısında sessiz kalıp tepki vermemek 
aslında bütün yazılı basının, medya
nın, basın kuruluşlarının ve köşe ya
zarlarının ayıbıdır. Bunları ben yazı
yorum, başk.ı hiç kimseden tık çıkmı
yor. Ne gazeteciler cemiyetlerinden, 

· ıle ~~~sııi sc~Jikalarindan ve ne de şu 
bizim anlı ş.ınlı Basın Konseyi'nden! .. 

Sabah eğer "Türkiye'nin en çok sa
tan gazetesi" ise bunu kanıtlamak zo
rundadır. (Asla kanıtlayamaz). Eğer 
değilse, okurlarını ve kamuoyıınu kan
dırmaya artık son vermekle yükümlü
dür. 

Bu çok büyük bir ayıptır. Hiçbir 
gazetcye yakışmaz. 

Bu işler, Sabah'ın patronu Dinç 
Bilgin'in teknesine yabancı bayrak çe
kip vergi kaçırınaya benzemez. Ta
mam mı? .. 

Haydi bakalım, hodri meydan! 

*** 
Emin Çöfaş.ın'ın notu: Tansu dün 

_ yaptığı konuşmada "Necdet Menzir'in 
istifasını ben istemedim" dedi. Tama
men doğrudur. Menzir'in istifasını, 

memleket hükümetsiz kalmasın diye 
ben istemiştim! 

Düzeli ir, özür di/eriT!..,_ 
l8. 1~. 95 Hôııav'!ET 
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Gazeteciler 
Cemiyeti 
M illiyet Gazetesi" dünkü birinci sayfasında be

nim de adımı vererek "AN'AP'tan DYP'ye 
milletvekili ayartma seferberliğinde" başrole so
yunduğumu iddia ediyor. Daha da ileri giderek 
otayın açığa çıkması üzerine Gazeteciler Cemiye · 
ti'nin bunu kınadığıru ve benim de Cemiyet üye
liğinden istifa etmek zorunda kaldı-
ğım yalanını yw.ıyor. 

Hiç telaşa gerek yok. Olayın ger-
çeğini anlatayım. Utanması gereken- ~.~.T,i_;~;~·-·;na,'"''<'E, 
ler utansın, tabü öyle bir haslete sa- f", 'v. J 
hiplerse. Olayın en yakın tanıkların - ·~~"'·'<"":-"'!):1(~ 
dan biri bizzat l\l!illiyet Gazetesi'nde 
~~fau8ü":':~er Cemiyeti Başka-

Bahattin Yücel'in istifası 

AN~~ı~ıerni1~l:dB~h~ttiı:,rnYün-
cel partisir.den ve Mesut Yılmaz'ın özellikle Gü m
ıilk Birliği, özelleştirme, demokratikleşme konu -
lanndaki tavırlanndan rahatsızdı. Istifa etmeyi 
düşünüyordu. 

Bahattin Yücel, daha önceki bir yazımda da be
lirttiğim gibi 20 yillık arkadaşım, dostum. 

Yücel'in istifa ettiği gün Mesut Yılmaz, ararnız
daki yalunlığı bildiği için başta SABAH'ın başya -
zan Güngör Mengi olmak üzere birçok gazete yö 
neticisine "Yücel'in istifasını Can Ataldı sag!adı. 
Yeniköy'de Başbakan'ın yalısına gidip arabulucu 
oldu" dedi. 
Yılmaz daha da ileri giderek "Elimde bir telefon 

konuşmasının bandı var'' dedi. Bunun üzerine 
hemen Ankara'da Fatih Çekirge'yi arayarak "Me
sut Bey'e lütfen ilet. Bandı birlikte dinleyelim" 
dedim. Yılmaz'dan cevap gelmedi. 

T·om bu sırada Gazeteciler Cemjyeti "Bazı gaze -
tecilerin, basın meslek ilkeleri dışına ç1karak par
tilerarası tranferlerde rol aldıklan söylenmekte -
dir. Bunu kınıyoruz" ifadelerine yer veren bir bil
diri yayınladı. Bunun üzerine Gazeteciler Cemi -
yeti'ne çok ağır bir mektup yazarak istifa ettiğimi 
bildirdim. Cemiyet Yönetim Kurulu ise yapbğı 
toplantıdan sonra söıJü olarak özür dileyerek isti · 
farun kabul edilmediğini bildirdi. 

Hakkımdaki suçlamalar 
Aynı şekilde Hürriyet Gazetesi'ndeki iki yaza

nn hakkımda yayıniandıldan iftiralardan sonra 
da Gazeteciler Cemiyeti'ni aradım ve Başkan Gü
reli ile konuştum. Güreli'ye "20 yıllık meslek ha
yatımda uğramadığım bir itı.iraya hedef oldum. 
Gazeteciler Cemiyeti 'nden rica ediyorum. Soruş
\urma açın. Eğer ben gerçekten yazılanlardan 
herhangi birini ynprruşsam beni Waç edin. Bu si· 
zin görevin iz, vazılanlar doğruysa benim gibi biri -
ni barındırmak sizin için de suç" dedim. 
Sanınm Güreli bir gazeteciden ilk kez böyle bir 

tepki alıyordu. "'{önetim Kurulu ile göıilşece
ğim·· dedi. Arkası gelmedi. 
Şimdi buradan bir kez daha tekrarlamak istiyo

rum. Eğer Gazeteciler Cemiyeti, Milliyet'in yalan 
yazdığı olayın gerçeğini açıldamazsa ve hakkım -
ıJaki suçlamalar konusunda soruşturma açıp bu 

i meslek adına gerçeği ortaya çıkarmazsa bu kez 
1 ~sla dönmernek üzere üyesi olduğum Gazeteciler 
LCemiyeti'nde aynlacağım. 

W'iilSiliiirtliiiii" If '1ftti az; t * CG5iii&Mi~ 
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i Kendini yiyen yaratık .... 
1 

' Biz~ i~imiz eleş~~rmek. Eleştirirke? ~ümkün
se çozumler de onermek. Ama hıçbır zaman 

okuyucuya umutsuzluk verınemeye dikkat etmek. 
Ancak dürüstçe konuşalım: Bugün bunu yap

mak çok zor. Çünkü mensubu olmaktan sadece 
mutluluk değil, aynı zamanda onur duyduğumuz 
''gazetecilik'', ülkemizde önü çok karanlık görü
nen bir de( -lJ6rt Yıfdal:iir glJmeŞan"slria"sahip oldu.kla~ı 1dini tah-
. d' "iktidar" koltuğundan başka ... 

np e ıyor.ı ·Oyunu kuralına göre aynasalar hepsi o şansı .yoruz. 
yakalayabilirdi. Ama bu basit gerçeğe rağmen bir-
birlerinin tüm söylediklerine kulaklannı tıkamışlar-
dı. Çözümü çok kolay sorunlarda bile inatlaşmayı 
ve incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük 
meseleleri abartarak birbirlerini suçlamayı "siya-
set yapma" sanıyorlardı. 

Tıpkı basın dünyamızda son zamanlarda tekrar 
görülen ve -bildiğimiz yanlış değilse- tüm basın ta
rihimizin en derin yaralarını açacak kadar insafsız 
boyutlara ulaşan kavganın "gazetecilik" sanılması 
gibi. 

Keza ı 2 Eylül'den önceki Türkiye'de sadece 
"politika" değil, onun en yüce kurumu TBMM 
de çözümsüzJ;jğe kilitlenmişti. Kilitlenmişti çünkü 
kendisiyle uğraşmaktan ülkenin sorunlarıyla uğ
raşmaya vakit ve imkan b•Jlam!yordu. 

Bugün de ne yazık ki "basınım ız" kilittenmiş 
durumda. O yüzden kendisiyle uğraşmaktan ül
kenin sorunlarıyla , kamuoyunu ı!gi~end irecek 
çok daha önemli haberlerle uğraşmaya, onları 
kamuoyuna yansıtıp da bilgilendirmeye vakit 
bulamıyor. 

Ve koskocaman basın sektörü, sonuç meçhul 
bir karanlığa doğru yuvarlanıyor. 

Sadece kendisi değil, tıpkı ülkeyi ı 2 Eylül' e sü
rükleyen politikacılann faturasını tüm toplum öde
diği gibi, bu defa da "gazetecilik" uğraşının dışına 
taşan veya onu "gazetecilik" sananiann faturasını 
tüm toplumumuzun ödeyeceği günlere doğru sü
rükleniyoruz. 

Daha açık konuşalım: 
Önümüzde bir "milletvekili genel seçimi" var. 
Özellikle seçim arifesinde kamuoyunu aydınlat-

ma, ülkenin kaderini hangi siyasi kadrolara teslim 
etmenin daha do!jru olabileceğini ortaya çıkanna 
görevi -yazılısı , sözlüsü ve görüntüiüsü~·le- basının 
değil midir? 

Peki ... Sadece kendisiyle ilgili yayınlar ya
pan -onda da çoğukez yalana sapan- bir bası
nın kamuoyuna karşı görevini yapacağını iddia 
edebilir miyiz? 

Yarın yapı lacak seçimlerin çıkaracağı iktidar 
ülkeyi göz göre göre felakete sürükleyebilecek ka
dar hastalıklı ve çarpık bir zihniyetin temsilcilerin
den oluşursa, bunda bugün görevini yapmayan 
basının rolü ve sorumluluğu olduğunu inkar edebi
lir miyiz? 

Bu sorulara vereceğiniz yanıt, basınımızın ne 
kadar önemli bir dönemde ne kada r büyük bir 
yanlışla malül olduğunu ortaya koymaya yeter di
ye düşünüyoruz. 

Ve basın dünyamızın tüm yetkili ve etkin men
suplarını sağduyuya davet ediyoruz. 
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Bunun sonunu iyi görmüyoruz ... 
• Birinci sayfadan devam 

Daha önceki döneme ilişkin okı.:duklanmıza 
ve kendi tanık olduklanmıza dayanarak söyleye
lim: 

Basında kavga ewe!ce de vardı. Ama hiçbir 
zaman bu kadar ölçüsüz, kuralsız bir kavga orta
mına girmedi gazetecilik. 

Gerçekten, yaklaşık son üç yıldan beri, a!jza 
alınmayacak sözlerin gazete sayfalanna yansıdı!jı 
bir kavga süreci içindeyiz. Kah söner gibi olan, 
kah alevlenen, ama başta okuyucular olmak üze
re herkese bıkkınlık veren bir kavga ... 

Bunun dibinde neler yattı!jını biz bu dünyanın 
mensuplan sık sık tartışıyoruz. Zaman zaman da, 
en azından bizleri tatmin eden teşhisler koyup 
çözümler öneriyoruz. Ama sadece bizim teşhisle
rimiz ve önerilerimiz işe yaramıyor. Bunlara üni
versitelerin, partilerin ve bizzat okuyucunun des
tek vermesi lazım. Bunların tartışılması lazım. 
Yeni öneriler üretenler olursa onlara kulak veril
mesi lazım. Kısaca, işimize geldi!ji zaman dör
düncü kuwet oldu!junu ileri sürdü!jümüz basın 
dünyamızı bu -herkesi üzen- çirkin tablonun dışı
na çı!<3rmak lazım. 

Basın e~er kamuoyu oluşturan, böylece ülke
nin kaderine yön verme gücüne sahip bulunan bir 
sektör olmasa, yani basının yanlışlan hem halkın 
hem de rejimin kaderini etkileme potansiyeline 
sahip bulunmasa, mesele de~il.. .. Batan batsın, çı· 
kan çıksın dersiniz. Oysa basındaki kavga -hele gi
derek şiddetlenen haliyle- daha uzun süre devam 
ederse, bu, basının kendi görevlerini yapmasını 
engeller. Ondan bir sonraki adres, "dördüncü 
kuwetin görevlerini yapmadı~ının" tespitidir. 

Biz, rejimin temel kurumlarının, yani "yasa
ma" gücünün, "yürütme"nin görevlerini yapma
malannın faturasını 1960'tan başlayarak üç defa 
a~ır bir bedelle ödedik. ' · 

Anımsayacaksınız, bizi 1960'a götüren unsur, 
demokratik mekanizmaların tıkanması, Meclis'in 
ve yargının önemli yetkilerinin ''Tahkikat Komis
yonu" denen yasayla teşkil edilmiş bir çeteye 
devredilmesiydi. 

Türkiye 1971'e, fiilen acze düşmüş bir hükü
met yüzünden geldi . 

Ve biz 1980'i, altı ayda bir cumhurbaşkanı se
çimini yapamayan, böylece en basit görevlerini 
dahi yapamadıgı ortaya çıkan bir TBMM yüzün
den yaşadık. 

Tüm bu örnekleri yaşarken herkes, sadece 
karşısındakini haksız buluyor ama ülke ile rejime 
ne kadar zarar verdi!jini düşünmüyordu. 

Oysa aklı selim egemen olsa. tüm o krizler aşı
labilirdi. Ama ihtimal o tıkanıklıklarda, kavgalarda 
çıkan olan birileri, başta siyasi partiler olmak üze
re hepimizi kullanıyordu. Tabii sonunda bedeli yi
ne bizler ödüyorduk. Nitekim o üç olayda da, top
lum olarak çok ama çok agır fatura ödedik. 

Şimdi, bir yandan buradaki görevimiz geı:egi 
kavgaya girmeye zorlandıgımızı hissediyoruz. Öte 
yandan Basın Konseyi gibi, bu tür olaylarda ta
rafsız kalması gereken bir organın başkanı sıfatıy
la, kavgadan uzak durmak zorundayız. 

Ama aslını ararsanız, kavgaya kanşıp ateşe bir 
miktar benzin de biz dökersek kimseye bir yaran
mız olmayaca!jını, tam tersine, bu süreç devam 
ettikçe büyüyen zaran daha da artıraca!jımızı dü
şünüyoruz . 

Haklı mıyız, haksız mıyız bilmiyoruz. Ama 
herkes için en d~runun bu oldugunu düşünüyo-

ruz. ..7 5 .ll .9.5.Süeı0 'it:\ 
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Etnik Kimlik!.. 
"Etnik kimlik, etnik kimlik" 

yaygaralan ile bu ülke insanmı , 
giderek ülkeyi bölmeye savaşanlar, . 
Sevr özlemi ile yaşayanlar, 
Çarşamba gecesi ülkenin halini 
gördüler mi acaba? 

Istanbul'dan başlayarak, dalga 
. dalga sabaha kadar '"fürkiye.. . 
Türkiye" diye bağırarak caddelen 
dolduranlar, "Avrupa, Avrupa duy 
sesimizi.. Işte bu Türklerin ayak 
sesleri.." diye coşanlar, ellerindeki 
ayyıldızı her yere götürüp, her yere . 
asan lar, her köşe başında horon 
oynayan, hnra tepen, 
zeybekleşenler, kimlerdi acaba? 

Türkiye'de yaşayan, bu ülkeye 
. vatandaşlık bağı ile bağlı olan 

hepimiz, maç biterken beni 
sımsıcak kucaklayan Lefter 
Küçükandonyadis mesela, hep 
Türktük.. . 

.~ta'nın ''Ne mutlu Türküro 
d iycne" sözlerinin güzelliği ni bir 
kez de yaşatan bir ulusal bayram 
gecesiydi, 6 Eylül Çarşamba .. 

Rum, Ermeni, Yahudi, Laz, 
Çerkez, Kürt ya da başka aklınıza 
ne geliyorsa o olabilir, kökenimiz, 
ama biz Türkiye'de yaşayanlar, 
Türk üz .. 

Ve de Mazhar ile Fuat'ın yıllardır 
dediği gibi .. 

Türküz, türkü çağı.nrız! .. 

Bebek Maması ! .. 
Cebinizde öyle az para var ki .. 

Sorarım şimdi, ikisinden birini 
seçme zorunda iseniz, bu para ile 
kendinize ekmek mi alırsınız, 
yoksa bebeğinize mama mı? 
Şunun için soruyorum .. 
Ekmek, temel gıda maddesi diye, 

KDV'si f'ÜZde 8 .. Onu da çok bulup, 
yüzde 1 e indirdiler geçen gün .. 

Ama bebek maması lüks madde .. 
KDV'si de yüzde 15 .. 

Bu kararı alanların ve aylardır 
uygulayaniann hayatlannda hiç 
bebekleri olmadı herhalde .. , 

Bebek dünyanın geleceği, 
dünyıının temeli iken, onun yediği 

· nasıl lüks olur? 

Türk Sinemasına bir ayıp ! .. 
Haberi okuyunca gözlerime inana· 

madım .. Böyle bir yönetmelik hem de 
tsrnail Cem gibi çağı yaşayan bir kül
tür adamının bakanlığında çıkıyor .. 

Olacak şey değil.. 
Efendim, başkasının parası ile kendi 

kendini tatmine merakl ı, yaptığı tü me 
salon ve seyirci bulamayan yönetmen· 
lerimiz şimdi, bu işi sizin. bi7Jm ödedi· 
[:irniz vergilerle yapacaklar. 

tsrnail Cem, bunu yönetmeliğe bağ· 
lamış işte .. 

Yönetmen, film projesini bakanlığa 
sunacak. Bakanlığın "Uzun Film, Pro
je ve Senaryo Değerlendirme Kuru· 
lu" (UFPSDK) öneriyi inceleyecek He
le şuraya çok iyi dikkat buylirun, gere
kirse "Projede şu şu değişiklikleri ya
parsan, para veririm" deme hakkına 
da sahip olarak, senin, benim paramı, 
bu salon ve seyirci bulamayan t1lmin 
yapımcısına, sana ve bana hiç sorma· 
dan çıkaıtıp verecek .. 

Bu yapılacak filın ne olacak, kim, ne
rede, nasıl seyredecek, onu bilen yok .. 

Bu ayıbı, Türk sineması da, Kültür 
Bakanlığı da taşıyamaz .. 

Efendim ticari değil. sanatsal olan 
fılm yapıyorlarmış. 

Cart kaba kağıt! .. 
Ne demek ticari değeri olmayan .. Si 

nema bir seyir sanatıdır. Seyircisi de 
halktır. Sen halkın parasını cebine ko
yup, halkın seyretmeyeceği fılm yapa
caksın, bunun adını da "Sanat" koyup, 
" Efendim halk anlamaz, bunlar an· 

Hürriyet! .. 

lar" diye, önce kendini, sonra da, her
şeyin kendileri için yapıldığını sanan 
üç beş eleştirmeni tatmin edeceksin .. 

Kültür Bakanlığı da buna alet olacak.. 
Olacak şey değil.. 
Biryanda K!T'leri kaldırmak için sa

vaş ver, öte yanda, sinema asalakları 
yarat! .. 

Şimdi, Sevgili !smail Cem, bütün bu 
dediklerimi unııtsun .. Diyelim ki, dev
letin (Benim paramı harcamanın adı, 
devlet oluyor ya) Türk sinemacısına 
yardım borcudur. Bu yardımla sinema 
ka!kınacaktır .. 

Peki söyler misin sevgili doı;tum, bu 
UFPSDK nedir? Bu kurulun gerekirse 
senaryodave projede değişiklik isteme 
hakkı nedir? 

Kültür Bakanlığı siyasal bir kurum
dur. Bugün bu koltukta siz varsınız .. 
Yarın, mesela Refahlı, mesela, MHP' li, 
mesela, Sosyalist Partili herhangi bir 
radikal partiye üye bir lmkan bu maka
ma gelebilir. llu UFPSDK'yi kendi 
keyfince kıırabilir .. 
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O zaman, bu ülke insanının parnlan, 
kimlere, nasıl filmler yapılması için 
ödenir de kimsenin bu yasallığa sesi 
soluğu çıkamaz, hiç düşündfınüz mü? 

Kaldı ki, radikal değil de, ortayol par
tisi olsa ne fark eder .. Sanatın siyasal 
iktidar kontrolünde olmasının sonuç
lan nerelere varır, onu da düşündün üz 
mü ?. 

"Sanatsal tçerikli Filmierin Des
teklenmesi, Yaptırılması ve Satın 
Alınmasına Ilişkin Yönetmelik" sizin 
ve sinemamızın bir ayıbıdır, Sevgili 
Cem.. Hem de çok büyük bir ayı bı.. 

Türk sinemasına, devletin, benim 
vergilerimle yapacağı destek, alt yapı 
yardımlarından öteye geçtiği anda, ~: 
ayıptır. 

Bakın, bu büyük yönetmenleri miz, ıı;~ 
salonsuzluktan şikayet ediyor. Sine- le 
mamızı Amerikan fılmleri istila etmiş 
de (Neden acaba) onlara salon kal mı - ı~ 
yormuş, diye ağlaşıyorlar. lt 

Beyoğlu'nun en güzel sinemasını bu ~ 
kış sezonu için bakanlık olarak kirala
yın .. Bu salonu o çok büyük iddialara 
kurulan vakfa tahsis edin. Bu çok ünlü 
yönetmenlerimiz, bugüne dek yaptık- if 
ları en sanatsal fılmleri kendileri seç· /~ 
sinler ve bu salonda gösterime koysun· 
lar. Salon bedava olduğu için masrafla-
n az olacak. Yerli fılm diye vergi de az 
ya .. Bilet fiyatları yarı fiyatına olabilir .. 

Gö;-e:lim bo.kG.!~;-r;.. !:.:.ç b~i geliyor, 
koca bir kış boyu? 

Hodri meydan' .. 

~ Se~ılıgi rri ıiınar. ~ 
· ~ "Alı~yazııÜı . ' ·: •· ~ 

Bllnun adı RTÜK degil.. Bunun adı 
HTK.. Yani "Halkın Tek Kurulu! .. " 

O çirkin fotoğrafı bastığı gün Hürriyet'in 
telefonları kil itlenmi ş, protestolardan .. 
Hürriyet ertesi gün, tek sütun da olsa, bir 
özür yayınladı .. 

Ben aslında, Hürriyet' in o keskin, o sa~ 
kınmaz köşe yazarlanndan hiç değilse bir 
tekinin konuya değinmesini beklerdim ya .. 
Onemli değil.. Birbirler ine sövmek için hiç
bir fırsatı kaçırmayan Bab-ı Ali kö)e yazar
lannın da bu skandalı görmezden gelişleri 
önemli değil .. Çok daha önemli şeylerle 

ki göstermeye başlıyor. . 
Düny~ın b"iıf kurulu, Hürriyet'e on bin 

ceza tehdıdi ile gelse, onların .düşünce ve 
ifade özgürlüklerinin yolunu kesemezler· 
di.. Ama ha l kın bu inamlmaz tepkisi, dü
şünce ve ifade özgürlüğün sınırlarının ne 
olması gerektiğini, tüm Hürriyet ailesine, 
hatta tüm Bab- ı Ali' ye, onl.ıin RTüK uyarısı 
değerinde öğretti. 

. değiştiremeın ama . . ;: 
· .. istemediğim kadere ··:~ 
·" deboyııneğmem." •· · 
'.: · Shakeipem·e , .. 

Karadeniz'den 
Temel iş için 

başvuımuştu. 
Doldurduğu fomıu 
inceleyen personel 
müdürü Temel'in 
doğumyılıru 
yazmadığı nı gördü: meşguldürler onlar hep . . 

Onemli olan bir tek şey var .. Hürriyet gi
bi, benim telefonlanın da kilitlendi. Fak
sımda kağıtlar tükendi .. Ortaköy'de yanıma 
koşanlardan baş alamadım .. 
Halkınuz aıtı k, sessiz çoğunluk alınaktan 

çıkıyor.. Halkımız artık ses çıkarmaya, tep-

Artık lıu gazete ç•lışanları hayat boyu 
böyle bir resmi yaymlamayı akıllarının kö· 
sesinden bile geçin~mezler .. Sadece bu ga· 
zetede çalışan lar değil, tüm Bab-ı Ali düşü
nemez .. 
Teşekkürler Türk halkı.. 
Farkı anlad.ln mı, yasalara ve hukuka say· 

gılı bürokral alkışçısı yazar dostum .. 
Anlayabildin mi? 
Bugüne kadar yazdıklarına bakıyor ve 

hiç sanmıyorum ! 

Gene de çizgi romanı .. 

" Buraya yazdığımza 
göre, dogum gününüz, 
14 Temmuz .. Acaha 
hangi yıl?" 

"Her yıl'' dedi, 
Temel! .. 

Bu seyrettiğirn üçüncü Batman .. Ve ji mucizesi.. Bu yüzden, dUital ses dü- yanına .. Genç arkadaşım .. 
üçünün en iyisi.. Bana sorarsanız, Jack zenli bir si nemada izlemenizde fayda . Bir de Chase Meridyen diye bir ka· 
Nicholson'un Jokerine rağmen birinci· var.. dın var. Nicole Kidman .. O da niye var, 
si felaket, Danny de Vito 'nun Pengu- Adamlar, Batman' i Avrupa'ya su- pek belli değıl ya .. 
en'ine ragmen, ikincisi fiyasko idi.. narken, sistemin de bir gösterisini yap· Uzun lafın kısası, oyuncu kadrosu 

Bu üçüncüyü kurtarma görevi bu mışlar .. "Bu film, bu sistemle en iyi so-- zengin ama, senaryo hafif .. Senaryo ef· ~-
kez iki kişiye veri l miş .. Çift Surat nucu verir" diye .. Bu dijital eski bil- ten püften.. ~ 
T ommy Lee Jones ve Bilmececi Jim diklerimizden değil. Çok daha yeni.. Dijital tekniklerin sağladığı tüm si- ' 
Carey.. Bizim Alkent'te Parliamcnt Cinema nema hilesi tekniklerini, gene dijital ~ 

Bu ikisi de filmi iki misli kurtarmış - Clup, hemen almış getirmiŞ-;<sistemi, 2 ses düzenini surunak için çekilmiş bir Z! 
lar eskilere göre, ama o kadar.. · ~~:i\~(pa~~n~~~i~~~~~şa;:~da gde~ tarutım fılmi deseniz yeridir.. 

Dikkat ederseniz, hep Batman'in ra· oynuyor. Ama iki numaralı sinemada Bir patırdı, bir gürü.ltü gidiyor, til m ~ 
kiplerinden söz ediyorum, üç fi lm de bir başka oynuyor, benden uyarrnas ı .. bittiğinde, kafan ız da hafıf şişmiş olu· ·' 
de .. Batman adını ağzıma aldığım yok.. yor.. ~ 

Ben orda seyı·ettinı. Böyle bir ses ol- Ama hemen so"yleyeyı·nı. , -- ıa sıkı i- o; Çünkü bana sorarsanız, Batman üç maz .. Tüm olayların içinde yaşıyorsu· n::. 1. 
filmde de flguran .. üç tilmdeki Bat- n uz. Konuşmalar öylesine net , müzik mıyorsunuz .. Çünkü teknolojik muci- .· 
man de, benim kafamdaki Batman, o öylesine güzel, ses efektleri öylesine et· zeler fılmin her anında sizi oyalayacak .: 
çocukluğumda okuduğum çizgi ro· kin dağılıyor k.i salonda.. birşeyler sunuyor .. 
mandaki kahroman değil.. Bu defa Ilk iki filmde, çizgi romandaki düş- Yani, çoluk, çocuk gidebilirsiniz .. 
Batman rolündeki adam değişmiş. V al manlarını teker teker çıkarınışiardı Ama ille de Batman'in tadına var· 
IGlmer d~e biri. O da sevimsiz, 0 da Batman'in karşısına .. Bu kez, Bilme· mak istiyorsanız, şu sıralar altıncı sayı· 
ruhsuz, 0 a sıradan.. meci ve Çifty Surat takım olup geliyor· sı piyasada oL'l1alı , bir Batman dergisi 

Bu en iyi Batman, bir dijital teknolo- lar .. Batman de, ilk kez Robin' i alıyor alıp, o enfes çizgi romanı okuyun .. 
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Çok para;ÇQI(sgazete 
ama sonuç: Ilkesizlik 

Hürriyet-Milliyet Gazeteleri günlerdir SABAH hakkında hayali haberler ve 
düzmece senaryolar yayınlıyor. Türk basım hiçbir zaman bu kadar tehlike 
altında kalmamıştı. Ahlak kurallarım yok sayan, hiçbir ilkesi olmayan bu 
gazeteler saplandıkları bataklıktan kurtulmak için SABAH'ı da aynı potaya itme k 
_istiyorlar. Amaç şudur: Bizim halimiz ortada, ama SABAH da bizim gibidir. 

B u kez gerçekten ha:ıTetler için 
deyim. Çünkü nasıl oluyor da 
iki büyük gazete Türk basın ta

riliinin en anlamsız, en akılsız. en ah
!ak dışı yayınma cesaret edebi!iyor? 

Ve nasıl oluyor da. pekçoğunun en 
azından namusundan şüphe etmedi
ğim gazeteciler kalenı!erinin yanısıra 
ruhlannı da satabiliyor? 

Orlada ne ahlak kalrruş. ne ilke kal
rruş, ne kural kalrru~, ne saygı kalmış, 
ne sevgi kalrruş. Varsa yoksa gazete le 
rini bir iş takip aracı olarak kullanan. 
basın dışından gelen ve herşeyi para 
olaiak gören bir patronun gönlünü 
rahat tutmak. intikam çığlıklan ile 
al<-~! dışı yazılar yazmak. kencti guru
ru~u ay-aYlar altına almak. 

Suçluluğun telaşı 

Her mesleğin asg:1ri ilkeleri vardır. 
B ir meslegi en kötüye k"...ıllananla: bi
le bu asga..-i. ilkelere uymayı bir zo
n.ırıluluk olarak görür. · 

Ancak Hürriyet ve 1\-!illiyet Gazete 
leri bu asgari ilkelere bi! e uym~,;yor ar
tık. Çünkü son ytllann en önemli yol 

Aydın · Doğan' m bu le bile milyonlarca · do-
oyunu ortaya çıktı . lar tutan bi" paranın 
A,ydın Doğan bu yüz- hesabını kitabını yap -
den büyük itibar yi- maz ya da bir raporun 
tirdi. Bunun sonu - değiştirilmesine göz 
cunda da iş takipçisi yumar' Hangi patran 
gazeteleri. olağanüstü göz göre göre cebinden 
promosyonlam rağ- daha çok para çıkması-
men SABAH'ın çok na izin verir? En önem-
gerisinde kaldı. lisi bunu niçin yapar? 
Basın dünyasında Erol Alssoy'un ya da 

y3şam1annı tekelci Hüsnü Ozy~'in'in Dinç 
zihniyetin emrine ve- Bilgin'e a tıın mil-
ren bir kısım gazeteci yonlarca do vemıele-
"SABAH'ın bir a9ğı - rinin sebebi ne olabilir? 
nı yakalamak" ıçin Aynca rü.,et aldığı 
seferber oldu. Ancak söylenen ekspertizle-
SABAH'ın veremeye- rin de kim olduklan 
cek tek kuruşluk he- yok bu gazetelerde. 
sabı yoktu ve ış takip- Kimdir burıl.ar, ben de 
çisi gazeteciler hiçbir şey bulamadılar. merak ediyorum doğrusu. 

O halde hayali bir haber yapılmalı Ö • · 
ve et-afa şu yayı!malıyclı: "Biz çarnu- . nlar bu iş ı iyı bilir 
n.ın içindeyiz. Ama merak etmeyin Anladığım kadanyla Hürriyet-Milli-
SABAH da bizim gibi." yet gazetesindekilerin alışık olduğu 
Bu da tutmayacak bird~runı!a karşı karşıyayız. 

suzlu(;'.ınun batağına batan bu gazete- Şimdi gelelim Hürriyet-Milliyet ga
!erin sahibi "en iyi savunma saldın- zetelerinin ah1ik dı.şı yayırılanna. Ger -
dır" mantığından hareket ederek aynı çi bunların belgelerini defalarca oku-
anda elindeki bütün si- .,.,---::---,-~ d un uz ama yine de-

Bu gazetelerin patronunun devlet
ten nasıl avantajlar sağladığını (Bkz. 
Dışbank ve Ray Sigocta olaylan) bel
geleriyle bir bir açıklamıştık. Anlaşıl
dığı kadanyla devleti bir güzel kazık
lamayı ~k iyi bilen bu gazetenin yö
neticilen özel sektörün de aynı yön
tenı!erle kazıkianacağım sanıyorlar. 

' lahlan kullanıyor. ğinmek istiyorum. 
Hürriyet-Milliyet Diyorlar ki; SA-

Grubu gazeteleri gün- BAH sel felaketine 
lerdir sayfalannı hayali uğradıktan sonra si-
bir habere ayırıyor. gorta şirketlerini do-
Herbiri tek tek yalan- landırdı. Nasıl yaptı 
lanclığı, belgeleri önlerine konduğu bunu peki? Şôyleymiş: Ekspertizlere 
halpe buna devam ediyor. rüşvet verilmiş, onlar da aslında zarar 

Ustelik buna bütün yaı.ar kadrosu- görmemiş makinalan "kullanılamaz" 
nu. da alet ediyor. Tekelci zihniyetin diye rapor etmişler. Sigorta da SA
esiri durumuna düşen bu gazeteci ve n~·· ll milyon dolar ödemiş. 
yazarlar da. belli ki gelecek kaygısı ile Şimili bu haberleri yıılarılayan bü -
bu çirkin oyuna alet oluyorlar. tü n belgeleri bir yana bırakalım, olaya 
1 Hürriyet ve i'>!illiyet'in sahibi suçüs- mantıksal açıdan bakalım. Bir kere; 
tü yakalarımanın telaşı içinde, bılnu bu sigorta :ı irketlerinden biri Erol Ak
örtbas etmek için SABAH'ı da çarnu- soy'a ctiğen de Hüsnü ÖZyeğin'e ail 
run içine çekmeyi amaçlıyor. Balkıyorum Hürriyet' e ve Milliyet'e, 
Sanki'basın kavgası bu iki isimle ilgili tek satır haber yok. 

Nasıl bir yayıncılık arılayışı ise bu ga
z.etelerden kimse gictip de Aksoy'a da 
Ozyeğin'e de bir şey sormuyor. Bu tu
hatlıgı anlamak mümkün deg.il. 

Hürriyet ve l\-!illiyet'i akıl ':e ahlak 
dışı yayına iten gerçek şudur: Iş takip
çisi gazetelerinin gücünü kullanarak 
devletten önemli avantajlar sağlayan Ikincisi bugün hangi özel sektör bi-
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Devletle iş yaparken sütü bozuk 
adamın birini bulur açıktan paraJ.ar 
kazanabil..ir.;iniz belki de, özel sektör
de kimi bulacaksınız' 

Ama dediğim gibi sadece devletle 
iş yapıp btrralardan iyi avantajlar sağ 
layarılar, tabü ki özel sektörün. nasıl 
çalıştığını pek arı!ııyamazlar. . 
Aydın Doğan. Sirkeci'dek.i" küçük 

bir dükkandan ba~layan geli~esini 
"basın imparatoru' imtiyazı ile taç-
landırmak istiyor. · 

Ama şurası unutulmasın; .. basın 
imparatoru" ünvaru çok para, çok ga
zete, çok televizyon,{['/ dergi, çok 

~eıo ~~ı:.Ö~cee~.ı:f~~~ 
ve ah1iklı olmak gerekiyor. Bunlara 
sahipseniz gerisi gelir. yok değilseniz 
bugünkü duruma düşersiniz. 



iki nokta 

Basında düzen değişikliği ... 
asın ya da medyada düzen değişikliği şart 
değil farz oldu artık. Düzen iyiye değil kötü
ye gidiyor. 
Hemde hızla ... 
Teknoloji açısından dünyanın en ilerileri ara

sındayız. Ama meslek kalitesinde nal topluyor; 
dökülüyoruz. 

Tehlikeli bir gidiş' 
Yalnız bizim için değil , toplum ve demokrasi 

açısından da tehlikeli ... 
Bir başka deyişle: 
Güvenilirlik ve inandırıcılığımızın elden gidiyor 

olması , sade bizi ilgilendirmiyor. Bizim mesleki 
intihanmız halkın da zararına. Halka doğrulan 
söylemeyen, halkı doğru bilgilendirmeyen, ger
çekiere yan çizen bir medya, doğru düşünilime
sini de, isabetli kararlar alınmasıru da engellemiş 
oluyor. Doğru düşünemeyen. isabetli kararlar 
alamayan bir toplumda demokrasinin bir hayat 
tarzı olarak yerleşmesi hayaldir. 

Onun için medyada bozuk düzen değişmeli. 
Medyada açıklık ve şeffaflık geçerli kılınmalı. 

DEVLETLE BASlN ... 

Medyada düzen değişikliği deyince üç nokta 
ön plana çıkıyor: 

Birincisi devletle basın ilişkileri ... 
!kincisi özel sektörle basın .. . 
Üçüncüsü basının kendi iç ilişkileri ... 
Devletle basın ilişkilerinin bir boyutu özgür

lüklerle ilgili. Bugün ülkemizde basın özgürlü
ğünü kısıtlayan çok sayıda yasal düzenleme ve 
uygulama var. Basının ve basınla ilgili kuruluş
ların bunlardan kurtulmak için sistemli bir çaba 
içine girmesi, işbirliği yapması gerekiyor. 

Ikinci boyut, basının devletle, kamuyla parasal 
ilişkileridir. Basının devletle ilişkisinin sadece ha
berle sınırlı olması gerekir. Doğru olan budur. 
Krediydi, teşvikti, ucuz kağıttı diye, şu ya .:la bu 
biçimde devletle parasal ilişki , basının bağım<ızlı
ğuu olumsuz yönde etkiliyor. Basıru kendi doğal 
işlevinden uzaklaştırıyor. Çıkar ilişkileri , basını si
yasal iktidarların çekim alaru içine sokuyor. Ba
sınla siyasal iktidarların karşılıklı menfaal ilişkisi 
içinde birbirlerini kullanmalan, halkın gerçekleri 
öğrenmesini, doğru bilgilenmesini önlüyor. 

O yüzden, basının basın olabilmesi için dev
letle parasal ilişkilerinin kesilmesi şarttır. Ya da 

bu ilişki hiç olmazsa yasa yoluyla srrıdanmalı 
ve son derece somut kurallara bağlanrnalıdır. 

Bas;ruıı devletle ilişkilerinde üçüncü bir boyut 
daha var. Bu da bütün Batı demokrasilerinde 
olduğu gibi bizde de basının tekelleşmesine 
karşı yasal bir düzenlemenin bir an önce yapıl
masıdır. Zira bugünkü tekelleşme, demokrasile
rin çok sesliliğini ve halkın gerçekleri öğrenme 
hakkıru kısıtlamaktadır. 

BASlN DIŞI SERMAYE ... 

Basının basın dışı sermayeyle ilişkilerine ge
lince .. . 

Basına basın dışı sermayenin girmesi, basın 
açısından hayırlı olmamıştrr. Sermaye, basının 
gücünü kendi çıkarlan doğrultusunda şu ya da 
bu biçimde kullanmıştır. Kullanmaya da devarn 
etmektedir. Bu bakımdan gerek yazılı basında 
gerekse elektronik basından , yani televizyon ve 
radyodan birçok taze örnek vardır. 

Bunun tersini kimse iddia etmesin. 
hıandıncı olamaz çünkü. 
O yüzden keşke gazeteciler sade gazetecilik, 

bankacılar sade bankacılık, sanayiciler sade sa
nayicilik ~rapsalar! 

Ama bu olamıyor. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de basın dışı 

sermaye basma girmiş durumda. Bu bir olgu 
artık. O zaman ne yapmalı? 

Gazeteciliğin temel ilkelerinin bu durumdan 
olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için, ba
sının siyasal ve ekonomik çıkar çevrelerinin çe
kim alanına girmesini engellemek için yapılma-
sı gerekenler nedir? · 

Bu konuda hem medya patronlaroıa hem ga
zeteci milletine çok iş düşüyor. Patronlar, gazete
cilik mesleğinin temel kurallanru öğrenmek ve iç
lerine sindirrnek için daha çok gayret sarfetmeli
dirler. Biz gazeteciler de bir bütün olarak kendi 
mesleğimizin ilkelerini korumak ve geleneklerini 
oluşturmak ve yaşatmak için hep birlikte müca
dele verebilmeliyiz. Bunun için iş yeri fetişizmini 
bir yana bırakıp işbirliği yapabilmeliyiz. Çünkü 
bu meslek patronlardan önce bizim .. . 

KENDI KENDIMIZE .. . 

Basıru iş ve politika çevrelerinin etkisine ka
pamak, yani bağımsızlığını korumak için el atıl-

Hasan Cemal 

ması gereken bir başka alan, basının kendi iç 
düzenidir. 

Biz basın olarak kalitemizi yükseltici çalışmala
ra yeterli zaman ve özeni göstermiyoruz. Haber
ciliğin klasik ölçülerini unutuyoruz. Haberle yo
rumu tam ayıramıyoruz. Fazlasıyla sansasyona 
kaçıyoruz. Asparagasçılık fena halde yaygın. Pro
mosyon çılgınlığı aldı başını gidiyor, gitgide habe
re ağır basıyor. Yayınlanmızda şidde~ kan. özel 
hayata tecavüz hiç eksik olmuyor. Kişilik haklan
na aldınlmıyor. Cevap hakkının 1-.ııtsalhğına kulak 
asılmıyor. Basın patronlaııyla yöneticiler arasmda 
yayın politikalarına dönük yetki ve sorumluluk 
paylaşımının nasıl olması gerektiği gibi konular 
pek umursanmıyor. Gazetecilerin gazetecilik dışı 
iş kovalamalan fazla yankı yaratrnıyor. 

Bütün bu konularda kendimize çekidüzen 
vermeliyiz. Basının meslek kalitesini iyileştirmek 
için işbirliği yapmalıyız. 

BASlNI HABER YAPARKEN ... 

Basın olarak, medya olarak bir de şeffaflık 
için, açıklık için çalışmamız gereldyor. 

Bu bal<ımdan !'!eclis devreye girebilir. Cum
hurbaşkanı, D~v!et Denetleme Kurulu' nu göre
ve çağırabilir. Ancak, açıklık konusunda en 
başta basına, yani bizlere görev düşüyor. Bası
nın devletle. kamuyla ilişkilerindeki çarpıklıkla
ra, basının çıkar çevreleriyle gizli kapaklı oyun
larına prolektör tutmak herşeyden önce bizim 
işimizdir. Uyle olmalıd:r. 

Bunun için uzlaşmalıyızl 
Kol kınlır yen içinde kalır anlayışı sakattır. 

Medya da birbirini haber konusu yapmalıdır. 
Demokrasileri demokrasi ya
pan şeffaflığın, açıklığın gere
ği budur. Ama haber konu
su y-aparken de iftiradan, 
yalandan, hakaretten kaçın 
malı, yalnızca gerçeği kovala
malıdır basın ... 

Bütün bu nedenler
le, halkın ve gazete- . 
ci milletinin çıkan / 
ve demokrasinin :· 
selameti için 
medyada bozuk 
düzen değişme- 1 

uı ıı 
-----------------------------------------------------------------
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