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ÖZET 

Bu çalı~ma basın ve siyaset arasındaki ili~kilerin; özellikle kamuoyu 
olu~turma bağlamında yapısal incelemesi ve bu ili~kilerin Türkiye'de, "Susurluk 
Olayı" olarak tanımlanan olgudaki rolü içinde; uygulamalı konumda yeniden 
düzenlenmesini ortaya koymaktadır. Bu amaçla öncelikle; yukarıda anılan 
konuyu olu~turan kavramlar tekil olarak ele alınmı~ ve daha sonra bu 
kavramlar; birbirleri ile olan ili~kileri içerisinde yeniden değerlendirilmi~tir. 
Çalı~mada, bu değerlendirmeler yapılırken kamuoyu kavramı; olu~um 
özellikleri ve toplumsal ileti~imi açısından ortaya konulmu~tur. Tezin kuramsal 
bölümünde, yukarıda verile·n konuyu çevreleyen diğer ili~kileri de aydınlatmak 
bakımından; basın yasaları ve hukuku ilc sansür olgularının da, siyaset ili~kiler 
bağlamında değerlendirilmelerine yer verilmiştir. Bu bölümde kamuoyunun 
olu~umu ve bu olu~umun değerlendirilmesi bakımından önemli görülen; 
kamuoyu ara~tırmaları ve bunların basın ile ili~kileri de incelenmi~tir. 

Tezin uygulamalı bölümünde; Türkiye'de, kamuoyunda "Susurluk Olayı" 
olarak yansıyan konu; basın ve siyaset ili~kilerinin kamuoyu olu~turma 
bağlamında yapısal incelemesi düzeyinde ele alınmı~tır. Bu amaçla; öncelikle, 
"Susurluk Olayı"nın basın ve kamuouyundaki yansımasıyla geli~imi 
özetlenmi~tir. Ardından "Susurluk Olayı", basın ve siyasetin kurumsal ili~kileri 
ile kamuoyunun olu~umu ve toplumsal ileti~imi açısından değerlendirilmi~tir. 
Son olarak da; "Susurluk Olayı"nın kamuoyu ve siyaset ili~kilerinde basının 
i~levleri açısından değerlendirilmesi yapılmı~tır. 



ABSTRACT 

This study covers, the structural examination of relationships between 
press and politics, according to the formatian of public opinion and 
reerganization of these relationships depending on their role within the so called 
"Susurluk Case" in Turkey. In order to achieve this purpose, the concepts that 
constitute the subject mentioned above are handled one by one and after that, 
these concepts are evaluated within the relations among them. While the 
evaluations were being carried out, the concept of public opinion is stated 
according to its formation and social communication. In this theoretical seetion 
of the thesis, the laws of press and the cencorship process are evaluated through 
their relations to politics. In this section, the public opinion polis and their 
relations with press that are considered to be important within the process of 
formatian and evaluation of public opinion are also examined. 

In the seetion on application of the thesis, the subject which is reflected as 
"Susurluk Case" within its formation of public opinion process in Turkey is 
evaluated according to the structural examination of the relations between the 
press and politics within the context of the formation of public opinion. In order 
to achieve this purpose, the development and retleetion of "Susurluk Case", 
within the process of public opinion formation and on the press are mentioned. 
After that, "Susurluk Case" is evaluated according to the institutional 
relationships between the press and politics and the formation with the social 
communication of public opinion. Finally, the evaluation of "Susurluk Case" are 
carried out through the perspective of the functions of press that exist in between 
the relations between public opinion and politics. 
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1. BASIN KA VRAMI 

Gazetenin ve dolayısıyla basının doğu~unda, insanoğlunun haber alma 

gereksinimini ve isteğinin etkili olduğu dü~ünülebilir. Yapılan çevresel 

gözlemlere bağlı olarak insanın merak edebilme yetisinde bir varlık olduğu 

anla~ılmaktadır. İnsan merak edebildiği için haber alma gereksinimi de duyar. 

Bunun da ötesinde merak olgusunun temelinde, ınsanın kültürel 

gereksinimlerinin bulunduğu ileri sürülebilir. İnsan, kültürel gereksinimiere 

sahip olduğu sürece merak edebilme güdüsünü ve zorunluluğunu ta~ımak 

durumunda olarak görülebilir. Belirli kültürel ko~ulların sonucu olarak, insan 

varlığı merakın da ötesinde bilgi alma gereksinimi ve zorunluluğu içerisinde 

bulunacaktır. Bir insana, ba~ka bir insan ya da insanlar aracılığı ile aktanlan her 

türlü bilgilerden (enformasyon) biri haberdir. 

Haber teriminin ingilizce kaqılığı olan "news" sözcüğü, etimalajik olarak 

"yenilikler" kavramını kar~ılamaktadır. Yukarıda da haber, bir insana, ba~ka bir 

insan ya da insanlar aracılığı ile aktarılan her türlü bilgilerden (enformasyon) 

birisi olarak tanımlandığına göre, sözcüğün batılı bir örnekteki etimalajik 

kökeninden yola çıkarak, bir tanımlama yapılabilir. Haber bu bağlamda; "insanı 

ya da insanlan ilgilendiren yeni bir bilginin kendisi ve iletilmesi" olarak 

tanımlanabilir. Nitekim, bağlı olarak da insan tarafından bilinen her türlü yeni 

ve eski bilgi (enformasyon) için de haber kavramını kullanmak pek olası 

görünmemektedir. Bu durumda etimalajik kökenine bağlı olarak haber 

gereksinimini, "yeni bilgi gereksinimi" bağlamında tanımlanabilir. Böylece 

sonuç olarak basın kavramının temelindeki haberin doğu~unda; insanın "yeni 

bilgi gereksinimi ve isteği" nin etkili olduğunu dü~ünebilmek mümkün 

olmaktadır. 

İnsanın yeni bilgi gereksinimi ve isteği de, kültürel ve toplumsal olarak 

deği~en ko~ullara göre ele alınabilir. Kültürel ve toplumsal olarak deği~en 

ko~ullarla kar~ıla~an insan; doğallıkla yeni bilgi gereksinimi ve isteği 

duyabilecektir. Öte yandan, kültürel ve toplumsal ko~ullar da, doğal ko~ullar ile 

etkile~im içinde görülüp değerlendirildiğinde insan; doğal, toplumsal ve 

kültürel ko~ullann, birbirleriyle olu~turdukları bir ileti~im alanının deği~ebilen 

etkileriyle kar~ı kar~ıya kalıp; "yenilenen bir bilgi ve haber payla~ımı" sürecini 

ya~amaktadır. Bu bilgi payla~ımının yenilenmesi sürecinde; özellikle yerle~ik 



toplum düzenine geçen insanoğlunun, tecimsel gereksinimleri; yeryuzu 

tarihinin bilinen ilk gazete örneklerinden sayılan "haber mektupları" 

doğurmu~tur. Sanayile~me süreci ile birlikte ise; bilinen ilk kitle gazeteleri 

doğmaya ba~lamı~tır. Kitleleri ilgilendiren haberlerin toplanınası ve 

yayımlanması ile birlikte; günümüzde bilinen anlamıyla, basının doğu~u; ko~ut 

bir süreç olarak ortaya çıkmı~tır. Bugünld.i sözlüklerde basın; "haberin 

toplanması ve yayımlanması" olarak tanımlanmaktadır) 

Çağcıl demokratik toplumlarda ise artık basın; toplumsal ya~ayı~ta ve 

demokratik sistemlerin i~leyl.~inde; devletin üç organı olan yasama, yürütme ve 

yargının yanında "dördüncü kuvvet" olarak değerlendirilebilecek bir etkinlik ve 

geli~me düzeyini elde etmi~tir.2 Basının bu düzeye ula~masi; insanlık tarihinde 

yazılı kültür a~amasının zirveye çıkmasında, önemli rolü olan "matbaanın" 

bulunu~u ve ardından sanayi devriminin meydana gelmesi ile olmu~tur. Matbaa 

ile birlikte "tekrarlanabilirlik'' olanağı ta~ıyan yazılı ileti~im yayılmaya ve 

geni~lemeye ba~lamı~tır. Bu bağlamda; yazılı ileti~imin önemli bir üstünlüğü 

belirmi~ ve sözlü kültüre oranla "tekrarlanabilirlik" olgusu gündeme gelmi~tir. 

Çünkü yazılı olarak alıcıya ula~tırılan bir dizi iletiler; tek okumada tam olarak 

anla~ılamazlar ise; tekrar tekrar okuma olanağı vardır.3 Ancak bu olanaklar 

matbaanın bulunu~undan önce, ne yazık ki toplumlarda geni~ kesimlere 

ula~amamı~tır. Yazılı ileti~imden önce ise; sözlü ileti~im dönemi ya~anmı~; 

ancak bu dönemin sözlü ürünlerinin ve haberlerinin görece yayılıp kalıcı olması 

ancak insan belleğine bağlı bir olanak biçiminde kalmı~tır. Böylece, yazılı olan 

ileti~imin geli~mesiyle birlikte, matbaayı doğuran teknolojinin kalıcılık 

sa yesinde bir ivme kazandığı belirtilebilir. 

Dünyanın iyi bilinen basın kuramıarından birisi Four Theories of The 

Press (Basının Dört Kuramı) adlı kitapta SIEBERT, PETERSON VE SCHRAMM 

(1956) tarafından sunulur. Kitapta basın dört kategoriye ayrılmı~tır: 

1-) Yetkeci (Otoriter) 

2-) Özgürlükçü (Liberal) 

3-) Toplumsal Sorumluluk 

1 Webster's New Collegiate Dictionary 
2- A. HALUK YÜKSEL- UGUR DEMİRAY, Basının Toplumsal İletişimdeki İşlevleri, Anadolu 
Üniversitesi Eğitim teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı, Eski~ehir, 1988, s. 24. 

3 A.~.k., s. 19. 
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4-) Sovyet Totaliter 

SEVERIN ve TANKARD bunları, gözlemlerden türetilmiş "kuralcı" kuraınlar 

olarak tanıınlarlar.4 ALTSCHULL, Agents of Power (Güç Temsilcileri) (1984) 

kitabında soğuk savaş sırasında oluşturulan bu dört basın kuraınının artık geçerli 

olmadığını belirtmiştir. ALTSCHULL'a göre de üç basın modelinin geçerliliği 

vardır: Serbest Pazar (veya kapitalist) modeli; Marksist (veya sosyalist) model; 

ilerleme (veya daha az doğru olarak gelişmekte olan ülkeler) modeli. 

ALTSCHULL kendi döneminde bütün basın sistemlerinin, haber medyasının, 

politik ve ekonomik gücun sahibi insanların temsilcisi olup bağımsızlık 

potansiyeline rağmen bağımsız olmadıklarını belirtmiştir. Ayrıca haber 

med yasının içeriğinin, basının masraflarını karşılayanların çıkarlarına u ygun 

olduğunu; bütün basın sistemlerinin özgür ifade inancına dayanmasına rağmen, 

özgür ifadenin değişik biçimlerde tanımladığını ifade etmiştir. Yanısıra bütün 

basın sistemlerinin sosyal sorumluluk öğretisini onayladıklarını ancak üç basın 

modelinde de diğerlerinin sapmış kabul edildiklerini vurgular. ALTSCHULL'a 

göre gazetecilik okulları topluma ideolojiler ve değer sistemleri ihraç ederek, 

gücü elinde tutan insanların varolmasına ve haber araçlarını kontrol etmelerine 

yardım ederler ancak basın uygulamaları daima kurarndan farklıdır.5 

Basının dört kuramı bağlamında, herşeyden önce; basın kurarnları ile 

si yas i ilişkilere dikkat çekmek gerekecektir. Bu kurarnlara son geliştirilmiş 

durumları ile birlikte; ileriki bölümlerde değinileceğinden burada kısa 

geçileceklerdir. Yetkeci kuramda; Batı'da yazılı basının ve hareketli hurufatın 

bulunmasının, dünyada mutlak güçteki monarşilerin yetkeci kuralları altında 

olduğu dönem.lere rastladığı belirtilir. İlk basın mantığı ya da kuramının, devlete 

hizmet eden ve iktidardaki hükümetin politikalarını geliştiren ve destekleyen 

bir yönde olması doğal karşılanabilir. Matbaacıların patent ya da lisans 

kullanmak durumunda kalmaları nedeniyle ve doğrudan sansür ile matbaa 

esnaf derneklerinin düzenlenmeleri; kişilerin iktidardaki hükümeti 

eleştirmelerinin önünde bir engel oluşturmuştur. Bu sistemde basın özel ya da 

kamusal olabilmesine rağmen hükümet politikasını ilerletici bir araç olarak 

kabul edilir. 6 

4 WERNER J. SEVERIN-JAMES W. TANKARD WR, İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve 
Kitle İletişim Araçlarında Kullammları, (Çeviren: AL! ATlF BIR, SERDAR SEVER)Anadolu 
Üniversitesi Kibele Sanat Merkezi, Eskiqehir, 1994, s. 501. 
5 A.g.k. ,s. 507-508. 
6 A.g.k. ,s. 501-502. 
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Özgürlükçü ya da liberal kuram, Aydınlanma ve Rönesans'ın genel 

kuramıarı ile bunlardan doğal haklar, yetkeci görü~e kar~ı geli~ıni~tir. 

Özgürlükçü dü~üncenin öncü kuramcılan durumunda olan MiLTON, LOCKE 

ve MILL yazılarında, bilgi verme, eğlendirme ve satma kadar hükümeti kontrol 

etme ve gerçeği bulmasına yardım etme görevlerini yerine getirmekle de 

yükümlü olduğunu savunınu~lardır. Özgürlükçü kuramda, basın çoğunlukla 

özeldir ve herkes yayın yapabilir. Bu yakla~ıında ortaya çıkan çok seslilik aracılığı 

ile; dü~üncelerin serbest pazarında gerçeğin özdoğrulama süreci içinde ki~ilerin 

doğru ve yalan arasındaki _farkı bulmalan sağlanmı~ olur. Ayrıca yasal sistem 

yoluyla onur kıncı, terbiye dı~ı (müstehcen) ve sava~ zamanı kı~kırtıcılığa 

yönelik yayınlara dava açılınası olanağı vardır. Bu kuramda basın toplumun 

diğer gereksinimlerini kar~ılamak kadar; hükümeti de denetleme aracı olarak 

kendini gösterir. Özgürlükçü kuram; insanoğlunun hatalarını düzeltıne yetisi 

olduğunu, ancak yalnızca sonuçtaki doğruyu ve ilerideki gerçeği ortaya çıkaracak 

tartı~ma ve görü~me olanağı olduğunda, bu yetkiyi kullanabildiğini savunur? 

Toplumsal sorumluluk kuramı; 20. yüzyılda Amerika Birle~ik 

Devletleri'nde İnsan Hakları Bildirge'sini korumak için, tek ba~ına kalmı~ 

endüstri olan medyanın toplumsal sorumluluk ta~ıması gerektiği dü~üncesi ile 

birlikte ortaya çıkmı~tır. Medya çalı~anları, medya sistemi ve Basının Özgürlüğü 

Komisyonu'nun (Hutchins Komisyonu) çalı~maları ile geli~tirilen toplumsal 

sorumluluk kuramı medyanın; bilgilendirip, eğlendirip, satarken; aynı zamanda 

çatı~mayı; tartı~maya döndürmekle de görevli olduğu savını öne sürer. Bu 

kuramda; önemli biqey söyleyecek herkesin görü~ünü söylemesine izin 

verilmesi ve medya görevlerini yerine getirmiyorsa; ona bunun söylenınesi 
gerektiği ileri sürülür. Ayrıca medyanın kamuoyu, tüketici eylemi ve meslek 

ahlakı tarafından denetlenmesi öngörülür.S 

Sovyet- Totaliter kuramda; Sovyetler'in medyanın asıl amacının Sovyet 

sisteminin devamlılığına ve ba~ansına katkıda bulunmak olduğu görü~ünde 

olduğu savunulmu~tur. Bu kuraında medyanın durumuna ili~kin olarak, 

SCHRAMM; "gözetim kadar hükümetin ekonomik ve politik eylemleriyle 

denetlenir; sadece partiye bağlı ve sadık parti üyeleri medyayı düzenli olarak 

kullanabilir. Partinin yöntemleri ele~tirilebilir; fakat amaçlan ele~tirilemez." 

biçiminde görü~ bildirir. Sovyet sistemindeki medyanın; devlet tarafından 

7 A.g.k. , s. 502-504. 
8 A.g.k. ,s. 505. 
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yönetilen ve denetlenen ve yalnızca devleti ileriye götürmek için devletin bir 

uzantısı olan bir yapıda olduğu belirtilir.9 

Günümüzde, basının toplumsal yapı içinde ula~tığı vazgeçilmezliğinin; 

onun toplumsal bir ileti~im kurumu olarak, bir dizi kamusal görevi 

üstlenmesinden kaynaklandığı söylenebilir.lO Gücünü vatanda~ın istencinden 

(iradesinden) alan demokratik hukuk devletinde basının; devletin resmi 

görevlerinden ayrı, kamusal bir i~lev olarak "haber verme" görevini üstlenerek; 

vatanda~ların her türlü seçimlerinin en doğru ve sağlıklı bir biçimde 

yapılmasında, aracı kurum olması beklenir.l 1 Bağlı olarak; demokratik 

toplumlarda yapılan seçimlerin ve alınan kararların, sürekli olarak yeniden 

gözden geçirilmesi olanağının da, özellikle basın tarafından iletilen haber ve 

yorumlar kanalıyla daha bir geli~tiğini de vurgulamak gerekir. Bir görü~e göre; 

bir karar verme türü olarak demokrasinin, tüm diğer karar verme türlerine 

üstünlüğü, her zaman 'konsensus'u ya da 'iyi' kararları garantileınesi değildir: 
Asıl üstünlük, belirli kararlardan etkilenen yurtta~lara, bu kararların niteliği ve 

istenmeyen sonuçları hakkındaki yargılarını, yeniden gözden geçirebilme 

olanağını verınesindendir.l2 Demokrasiye bu olanağı veren en önemli 

kurumlardan birisi de basındır. Özellikle yazılı basın yukarıda sözü ediilen 

"tekrarlanabilirlik" özelliği sayesinde vatanda~lara bu imkanı vermektedir. Bu 

durum, yazılı ileti~iınin; aynı zamanda demokrasiye olan katkısı açısından da 

önemlidir. Böylece, çağda~ demokratik toplumların üyeleri; belki de her zaman 

kendileri için en doğru karar ve seçimlerin neler olduğunu saptamada sürgit 

ba~anlı olamayabilirler, ancak, bu karar ve seçimlerin gözden geçirilmesincieki 

rolüyle basın; artık demokrasinin sürdürülebilmesinin de güvencelerinden birisi 

durumuna gelmektedir. 

Basın haber vermenin ötesinde; denetim, ele~tirme, kamuoyunu 

açıklama, olu~turma ve sistemin kendini yeniden üretınesi görevlerini de 

üstlenerek; demokratik hukuk devletinde, yönetilenler ve yönetenler arasındaki 

toplumsal ileti~imin en önemli bir kurumu olmu~tur.l3 Bu anlamda artık 
basının önemli konularından birisi olan "basın özgürlüğü" kavramı; yöneten ve 

9 A.g.k. 1 s. 506. 
10 YÜKSEL- DEMIRAY, S. 54. 
11 A.g.k. ,s. 54. 
12 JOHN KEANE, Medya ve Demokrasi, (Çeviren: Haluk Şahin), Ayrıntı Yayınları, Istanbul, 
1992, s. 158. 
13 YÜKSEL-DEMlRAY, s. 54-57. 
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yönetilenler arasındaki toplumsal ileti~im kanallannın açık olmasını da 

göstermektedir. Toplumsal ileti~im kanallarının açık tutulmasının ise; yukarıda 

basma bağlanan kamusal görevlerin, i~lerlikte kalmasını sağlayarak; demokratik 

toplumun korunmasında ve olgunla~masında önemli bir i~lev göstermesi 
beklenir. 

Toplumsal ileti~im kanallarının açık kalmasında; bir topluında dü~ünce 

ve anlatım (ifade) özgürlüğüne verilen önemin etkili olduğu ileri sürülebilir. 

Toplumun öğeleri olarak; bireylerin dü~ünce özgürlüklerinin toplu (kollektif) 

düzeyde anlatım özgürlüğü· olarak ortaya çıkı~ında; basın kurumunun etkili bir 

kanal olması uygun görülmektedir. Bu düzeyde aslında basın; bireysel dü~ünce 

özgürlüğünün toplu (kollektif) anlatım özgürlüğüne dönü~mesinde de önemli 

bir aracıdır. Bu bağlamda, günümüzde geni~ anlamıyla basın; bireylerin sahip 

olduğu dü~ünce özgürlüğünü de simgeleyen bir biçimde; "toplum içinde düzenli 

olarak yayınlanan (veya halkın hizmetine verilen) haber veya bilgi ögelerinin, 

dü~ünce veya kanılarının biçim ve ko~ullarının tümüdür." ~eklinde 

tanımlanabilmektedir.l4 Böylece bireysel olan dü~ünce özgürlüğünden, toplu 

(kollektif) olan anlatım (ifade) özgürlüğüne ula~ıldığında, basının toplumdaki 

farklı grup ve sınıfların da birbirlerinin görü~lerini öğrenerek; bunlardan 

yararlanılması olanağını sağlaması beklenir. Bu açıdan bakıldığında; çağda~ sivil 

toplumun olu~umunda ve olgunla~ınasında da; yatay ve dikey düzeylerde 

önemli bir rol üstlenmi~ olan toplumsal ileti~im kurumu; yine basın olmaktadır. 

Haklar açısından bakıldığında da, kifiilerin öğrenme ve bilme haklarının; 

ancak olayların kendilerine duyurulması ile gerçekle~ebileceği açıktır. Bu duyuru 

olayını, en geni~ ve etkin düzeyde duyuran kitle ileti~im araçlarından birisi de 

basındır. Giderek daha önce değinilen "tekrarlanabilirlik" özelliği nedeni ile 

belki de en etkin düzeyde duyuran araçtır. Ancak ~urası da açıktır ki; öğrenme

bilme hakkı, sadece olayların ne olduğunun belirtilmesi, duyurulması ile 

gerçekle~ıni~ olmaz. Ayrıca olaylara ili~kin yorunllann, değerlendirmelerin ve 

incelemelerin yapılınası da, o toplumda ya~ayan ki~ilerin, öğrenme ve bilmek 

haklarının gerçekle~tirilmesi yönünden zorunlu öğelerdir.l5 Basının dü~ünce 
açıklama özgürlüğüne ve bundan doğan haklara sahip bulunmasının nedeni; 

14 AHMET DANIŞMAN, Basın Özgürlüğünün Sağlanması Önlemleri, Ankara Üniversitesi BYYO 
Yayınları, No: 1, 1982, s. 1. 
15 CANT ARANO, Regime Giuridico Della Stampa, Roma, 1960, s.23; VOYENNE, La Presse Dans 
la Societe Contemporaine, Paris, 1971, s.24; INGLESE, Democrazia e Liberta di Stampa, Bologna, 
1973, s.29'dan aktaran ÇETİN ÖZEK, Türk Basın Hukuku, !stanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayını, [stanbul, 1978, s. 3. 
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toplumun veya halkın bilmek-öğrenmek hakkından doğmaktadır. Bu 

nedenledir ki; dü~üncenin basın yoluyla açıklanınası özgürlüğü "i~levsel" ve 
"kamusal" bir nitelik ta~ıınaktadır.l6 

Basının yorum yoluyla görü~ iletınesi hakkı, halkın haber alına 

özgürlüğünden doğmaktadır. Halkın haber alına özgürlüğü ise anlatım 

özgürlüğü kavramı ile yakından ili~kilidir. Bu iki kavram, birbirinden ayrılmaz 

bir bütündür. Çünkü haber alma özgürlüğünün gerçekle~ebilmesi için; bir 

toplumda anlatım özgürlüğünün bulunması gerekir. Basın özgürlüğünün 

"halkın haber alma özgüilüğü" olduğu, genel ve yaygın bir kanıdır. Bu 

bakımdan, haber alma özgürlüğünün, salt haber kavramı açısından 

dü~ünülmeyip; aynı zamanda habere ili~kin görü~, inceleme ve yorumları da 
içermesi beklenebilmelidir. 

Anlatım özgürlüğü dü~üncesi, liberal siyasal dü~ünce ile birlikte geli~en 

özgürlükler anlayı~ının bir parçasıdır. Ortaçağ Hıristiyan felsefesinin 

yıkılmasının ardından; bireyin öne çıkması ve öneminin vurgulanması ile 

geli~mi~ ve LOCKE tarafından siyasal dü~üncenin içine yerle~tirilmi~tir. LOCKE, 

insanların e~it ve bağımsız oldukları dü~üncesinden hareketle; hiç kimsenin bir 

diğerinin ya~amına, sağlığına, özgürlüğüne ve mülkiyetine zarar vermemesi 

gerektiğini savunmu~tur. LOCKEbu yönüyle basın özgürlüğü dü~üncesine giden 

yolu açmı~tır.l7 

Demokratik ortamın özgürlükler sistemi içinde en önemli yeri "dü~ünce 

açıklama" ya da "anlatım" özgürlüğü almaktadır. Çağımızda~ demokratik 

anayasal sistemlerde ki~i hak ve özgürlüklerinin sisteınle~tirilmesi en önemli bir 

yeri tutmaktadır. Özgürlükler sistemi, bir ölçüde ilgili ülkenin demokratik 

nitelik ve ölçüsünün de saptanmasında değerlendirme birimi olarak ele 

alınabilir. Dü~ünce özgürlüğü ise, temelde belirli bir dü~üncenin açıklanmasının 

ötesinde kollektif olan ifade özgürlüğüne uzanan bir hatta ele alınmalıdır. 

Dü~ünce özgürlüğü tüm özgürlükler sistemi içinde bütün özgürlük türleri ile 

ili~kili olup, demokratik sistemin en belirgin ölçüsü ve gereği olarak 

görünmektedir.l8 Bu bakımdan, çağcıl düzeyde anlatım özgürlüğü temel 

alındığında, sıkı ili~kili kavramlar olarak bir ülkedeki anlatım özgürlüğü ve 

dolayısıyla halkın haber alma özgürlüğünün yapısı da artık, o ülkenin 

16 A.g.k. , s.4. 
17 M. AYŞE !NAL, Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul, 1996, s. 13. 
18 .. OZEK, s. 27. 
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demokratik sistemini anlamak açısından önemli ölçütler olarak 
görülmektedirler. 

Dü~ünce özgürlüğü, "ki~inin dü~ünce edinebilmesi, edinilen dü~üncenin 
açıklanıp açıklanmaması konusunda özgür olma" biçiminde tanımlanabilir.l9 

Aynı ~ekilde kollektif olan anlatım özgürlüğü dü~üncesinde de bir açıklama 

kolaylığının olup olmaması söz konusudur. Basın özgürlüğü de bu çerçeve 

içerisinde dü~ünülebilir. Bir ba~ka deyi~le, basın özgürlüğü; "yazılı ifadenin 

açıklanıp açıklanmaması konusunda özgür olma" biçiminde tanımlanabilir. Bu 

durumda yöneten ve yönetilenler arasındaki toplumsal ileti~im kanallarının 

açık olmasını da özellikle yönetilenler açısından kollektif düzeyde anlatırnın 

açıklanması konusunda elde edilen bir özgürlükle bağda~tırabiliriz. Ki~ilerin 

dü~ünce edinebilmesi, edindikleri dü~üncelerin özellikle kollektif düzeyde 

açıklanabilmesiyle, toplumsal ileti~im kanallarının açık olmasında belirli bir 

a~amaya ula~ılabilir. Ancak aynı özgürlüğün bu kez açıklık düzeyinde gereğinde 

yönetenler tarafından da ortaya konulması gerekir. Bu durum artık sıradan bir 

özgürlük düzeyini a~arak demokrasinin güvence altında bulundurulması 

açısından ortaya konulması gereken bir "açıklıktır." 

Ba~langıçta insanların haber alma gereksinimleri ile ortaya çıkan ilk 

gazetelerin zamanla, ekonomik, kültürel ve siyasal hayatta rol oynar düzeye 

gelen basın kurumuna dönü~erek, çağcıl demokratik toplumlarda artık anlatım 

özgürlüğüne bağlı olarak kamusal görevler üstlenmesi ile birlikte; günümüzde 

toplumsal ileti~imin bir geli~im ve evrim geçirdiğini belirtmek mümkündür. 

Toplumsal ileti~imin kazandığı bu ivme ile birlikte, siyasi ·iktidarların, 

kamuoyunun ve sivil toplumun yeni bir olgunla~ma eğilimi içerisine girmeleri 

sonucu günümüzde, bilinen tarihin hiçbir döneminde görülmemi~ düzeyde 

birey ve toplum toplum hayatını inceleyen görü~ler, kurarnlar ve ara~tırmalar 

ortaya konmu~tur. Bu durumun insanlığın ileti~im özgürlüğü anlayı~ında da 

yeni geli~meler yaratması ve çağda~ demokrasilerde vatanda~ların giderek daha 

bilinçli tercihleri yoluyla ve geli~en bir özgürlük ve sorumluluk anlayı~ını 

içerisinde, toplumsal ve siyasal hayata katılmalarının sonucu olarak, insanlık 

için yeni bir evrimle~me trendinin doğması hedeflenirse, bunda en önemli 

rolleren birisinin de basın kurumu tarafından üstlenilmesi beklenebilecektir. 

19 A.g.k., s. 29. 
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Dü~üncenin olu~turulması ve açıklanması a~amaları yönünden basın en 

önemli araçlardan biridir. Basın kamuoyunda belki de en etkili bir araç olarak, 

belirli bir dü~ünce ortamının olu~turulması bakımından üzerinde dikkatle 

durulması gereken bir zemin olarak görünmektedir. Basın hem dü~üncenin 

olu~turulmasında, hem de olu~an dü~üncenin açıklanmasında, bir kanal olarak 

birbirini tamamlayan ve izleyen bir i~lev göstermektedir. Bir ba~ka deyi~le basın 

yoluyla dü~üncelerin açıklanması belirli bir kamuoyu olu~turmakta; bu 

olu~umun yarattığı dü~ünceler ise yine basın yoluyla bir açıklamaya konu 

olmaktadır.20 

Demokratik sistemlerde ki~i özgürlüklerinin sağlanması ve özgürlüklerin 

somutla~tırılması ve bunlardan ki~ilerin yararlanma haklarının sağlanması 

görevinin siyasal iktidara verilmi~ olmasından dolayı, basın yoluyla dü~üncenin 

açıklanması özgürlüğü üzerinde siyasal iktidarların etkinliği özellikle önem 

kazanmı~tır. Demokratik düzen de bu cıçıdan çok duyarlı ve gerçekle~tirilmesi 

açısından siyasal iktidarıara yükümlülükler getiren bir konu olmaktadır. Bu 

çerçeve içinde, basın özgürlüğünün sağlanması yönünden, demokratik düzenler 

içerisinde, siyasal iktidarlar: 

a) Basın yoluyla dü~ünce açıklama özgürlüğünün dalaylı olarak 

sınırlanması anlamına gelecek teknik, mali, ekonomik ve yasal engellemeleri ve 

sınırları kaldırmak zorundadır. 

b) Dü~üncenin basın yoluyla açıklanınası özgürlüğünü gerçekten 

sağlayabilmek yönünden, basın, araç, gereç ve olanaklarından e~it yararlanma 

olanaklarını sağlamak ve basının gereksinmelerini yerine getirmek ile 

yüküını üd ürler .21 

Basın özgürlüğünün yarattığı hakları sisteınle~tirınekte dü~üncenin içeriği 

yönünden bir ayrım yapılınası söz konusu olduğunda, haberleri basınanın, 

haberlere ula~ınanın ve basılmı~ haberlerin kamuya yansıtılmasının ötesinde, 

dü~ünce ve anlatım özgürlüğüne ili~kin niteliksel bir sisteınle~tirilmenin 

yapılması gerekir. Bu açıdan bir ayrım ve sistemle~tirme, üç ana ayrı i~leın ve 

eylem çerçevesi içinde dü~ünülebilir. Bunlar: 

20 A.g.k. 1 s. 32. 
21 A.g.k. 1 s. 34. 
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a) Haber verme hakkı: Bu hak, haberlere ula~mak ve elde edilen haberleri 

yayımlamak ve dağıtmak olanaklarını kapsar. Salt haber vermek çerçevesinde 

kalındığında, haberin yorumu ele~tirisi ve incelenmesi söz konusu değildir. 

Oysa, Gazetecilik yönünden ise en önemli ve etkin haklardan biri de budur. 

Basın özgürlüğü sınırları içerisinde ise kalındığında, haber vermek hakkının 

özellikle anlatmak ve nesnel kalmak yönünden tanınması söz konusudur. 

b) Ele~tiri ve inceleme hakkı: Basın yoluyla dü~üncenin açıklanması 

özgürlüğünün içerdiği diğer bir hak ise olayların incelenmesi ve ele~tirisidir. 

Ele~tiri ve inceleme hakkı somut bir olayın kamuoyuna yansıtılmasının dı~ında; 

olayla ilgili dü~ünce ve değerlendirmelerin açıklanması hakkı ile olanaklarını 

kapsamaktadır. Ancak, bununla birlikte, bazı durumlarda ele~tiri ve 

incelemelere yorumlarından katılmasının kaçınılmaz bir durum olduğu 

dü~ünülecek olursa, öznel açıdan yorum hakkını da bu ele~tiri ve inceleme 

hakkı içerisinde saymak yerinde olabilir. Belki bir oranda bu hak az sonra 

incelenecek olan yaratma içinde de değerlendirilebilir; bu açıdan, kimi 

durumlarda ele~tiri ve incelemenin kaçınılmaz olarak yorumu da doğurabileceği 

hatırlanmalıdır. 

c) Yaratma hakkı: Dü~üncenin, entellektüel görü~lerin açıklanması 

hakkıdır. Yaratma hakkının söz konusu olabilmesi; yaratılanın bilimsel bir 

değeri olması ya da sanat değeri ta~ıması gerekmektedir. Yaratma; belirli bir 

olayın anlatılması ya da bir konunun ele~tirilip, incelenmesi konusu dı~ında; 

ki~inin yeni bir ~ey ortaya koyması anlamını ta~ımaktadır. Yaratma hakkının 

gerçekte "bilim ve sanat özgürlüğü" çerçevesinde dü~ünülmesi gerekir. Ancak; 

bu bilim ve sanat özgürlüğü, bir dü~üncenin anlatımı yoluyla olduğunda ve 

basın kanalından yansıtıldığında, hem dü~ünce özgürlüğünün, hem de basın 

özgürlüğünün sınırlan içerisine girmektedir.22 

Bu haklar içerisinde doğrudan doğruya yorumlama hakkına 

değinilmemi~tir ancak, haberlerin nesnel olarak yayınlanması hakkı, 

"ele~tirmek, yorumlamak, incelemek haklarını da" kapsamaktadır.23 

22 A.g.k. ' s. 35-38. 
23 A.g.k, s. 50: NUVOLONE, s. 137-138; CERETl, s. 189; RAMALOJI s. 30. 
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2. TOPLUMUN İLETİŞİM KURUMU OLARAK BASIN 

İnsanlar ili~kileri düzeyinde ele alındığında toplum, kendisin olu~turan 

insanlar arasındaki ili~kiler toplamı ya da bütünü olarak ele alınabilir. İnsanların 

bir araya gelerek kurdukları ili~kiler söz konusu edildiğinde ise; belirli duygu, 

dü~ünce, bilgiler ve olayların payla~ımı bağlamında ortaya konabilecek bir 

"ileti~irn" kavrarnından söz edilebilir. Giderek, bu ileti~im olgusu insanlar arası 

ili~kiler a~amasının da ötesine geçen bir tür örgütsel eylem olarak 

değerlendirilebilir. 

Bir görü~e göre, toplumun esas görünümü biyolojik anlamdaki "insan" 

veya "insanlar" değil; daha karma~ık bir yapı olan "toplumsal davranı~"tır. 

Toplumsal davranı~lar, toplumun ba~langıcı için temel olu~turur. Bunlar ise; 

"en az iki ki~inin arasındaki ili~kilerin düzenlenmesi sağlayan ortak bekleyi~leri; 

kısacası ortak kültürü, ortak bilgiyi zorunlu kılarlar.24 Toplum, ba~ka bir görü~te 

belirtildiği gibi; "birlikte ya~amak ve çalı~rnak için birbirleri ile olan ili~kilerini 

açıklayan kurallara muhtaç" insanlardan kuruludur. İnsanlar "kalıpla~rnı~ ili~ki 

düzenlemeleri içinde; bir sistem, bir örgütlenme, bir yapı içinde 

topl umsalla~ırlar" .25 Bir görü~e göre de; her toplum a~amasında ve her 

toplumda, insanların doğal ortam üzerinde egemen olmalarını sağlayan 

teknikler ve i~ biçimleri ile; toplumun kültürel değerleri, inanç sistemleri 

arasında, bütünlüğü olan, bir toplumsal yapı kuracak biçimde i~birliğinin 

kurulması gerekmektedir. 26 Topl urosal ileti~im; bu i~ birliğinin .kurulmasında 

ve "en az iki ki~i arasındaki ili~kilerin düzenlenmesini sağlayan ortak 

bekleyi~ler"i sonuca ula~tırrnada i~levsel bir konum üstlenmektedir. İleti~imin 

sözcük anlamında gösterilen ve Latince "communis"ten türeyen ortaklık 

durumu da, ileti~irnin bu i~levine dikkat çekmektedir. 

Toplumun kendi içinde çok deği~ik tanımları yapılmı~tır. Örneğin bir 

görü~te toplum; "Ortak ya~amlarını sürdürebilmek, gönenç ile mutluluğu daha 

iyiye, ileriye götürebilmek için uğra~an; birbirine bağlı-bağımlı ki~ilerden olu~an, 

bir grup insan" olarak tanımlamı~tır.2'7 Toplumbilim Terimleri Sözlüğünde 

24 ÜNSAL OSKAY, Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş, Der Yayınları, !stanbul,1992, Dördüncü 
Basım, s. xııı 

25 A.g.k. , s. xııı. 
26 A.g.k. , s. xııı-xıv. 
27uoZKURT GÜVENÇ, İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi,lstanbul, 1984, s. 311. 
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toplum, ya~amlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekle~tirmek için i~ 

birliği yapan, aynı toprak parçası üstünde birlikte ya~ayan ve ortak bir kültürü 

olan insan kümesi olarak tanımlanmı~tır. Toplum insanlar arası ili~kiler 

düzeyinde ele alındığında, belki de insanları bir araya getiren ve belirli ili~kilere 

girmelerini sağlayan temel etkenieren biri de ilk a~amalarda güdüsel bir düzeyde 
görülen ileti~im gereksinimidir. 

Sözcüğün etimolojik kökeninden de anla~ılabileceği üzere; bir 

"ortakla~ma" içeren Latince "communis" terimi de; bir araya gelmenin temel 

dinamiklerinden birini aniatmaktadır. 28 İngilizce kar~ılığı "co mm unica tion" 

olan, "ileti~im" terimi de; bir ortakla~manın anlatımı olarak benimsenebilir. 

İngilizce, "communication" teriminin kökeninde, Latince "communis" ve 

"communicare" sözcükleri bulunmaktadır. Bu sözcüklerden, "communis" 

teriminden türeyen, "communicare" sözcüğü, "herkesin payla~masını 

sağlamak", "çoğunluğa genellemek" gibi anlamlara gelmektedir.29 Yukarıda da, 

çoğunluk ve ortaklık ile ili~kisi, etimolojik kökeninden yola çıkılarak ortaya 

konulan, ileti~im eyleminin gerçekle~ebilmesi için; birden fazla insanın belirli 

bir kanal aracılığı ile, bir ileti aktanını ili~kisi içine girmeleri gerekir. Kaynak 

rolünü üstlenen bir ki~i ile, alıcı rolünü üstlenen bir diğeri arasında bir oluk 

(kanal) aracılığı ile olu~turulan ileti aktanını ili~kisi, bir ileti~im sürecini 

olu~turmaktadır. Ba~ka deyi~le, ileti~im sürecinin gerçekle~ebilmesi için, kaynak 

rolünü üstlenen en az bir ki~inin; alıcı rolü üstlenen bir diğerine bir oluk (kanal) 

aracılığı ile bir ileti aktarması ve bu iletinin alıcıya ula~ması olması gerekir. 

SHANNON ve WEAVER tarafındaa ortaya konan ilk matematiksel ileti~im 

modelinde; bu öğeler ortaya konmu~tur. Ancak daha sonra geli~tirilen 
modellerde; deği~ik toplumsal, durumsal ögeler ortaya konmu~ ve çağcıl kitle 

ileti~im modellerine dek gelinmi~tir. Toplumun bir ileti~im kurumu olarak 
basın da; kitle ileti~im sürecinde yer alan radyolar, televizyonlar gibi kurumlarla 

birlikte; bir kitle ileti~im öğesi olarak gösterilmi~tir. Basın; bir kitle ileti~im aracı 

olan gazete ile birlikte, artık alıcı rolünü üstlenen bir hedef kitleye ula~an, bir 

kitle ileti~im kurumudur. 

İleti~im; belirli yakla~ımlar içinde "toplumsal bir i~lev" olarak 

tanımlanagelmi~tir.30 Buna göre, ileti~imin temelde i~levleri: Bilgilendirme, 

28 ÖNDER ŞENY APILI, Toplum ve iletişim, Turhan Kitabevi, Ankara, 1981, s. 9. 

29 A.g.k. , s. 16. 
30 AYSELl USLUATA, İletişim, tleti~im Yayınları, Cep üniversitesi, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, 
lstanbul, 1995, s. 23. 
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denetleme, yönlendirme, bilgi ve becerileri iletme, eğitme, duyguları dile 

getirme, toplumsal ili~ki kurma, sorun çözüp kaygı azaltma, eğlendirme, 

uyarma, gerekli rolleri üstlenme türünden sıralanabilmektedir.31 Toplumsal 

açıdan bakıldığında ise, ileti~im süreci; bir görü~e göre üç i~lev görmektedir:32 

1-) Çevreyi denetleyerek, toplumun da değerlerini denetlemek; 

2-) Toplumun bireyleri arasında etkile~imi sağlamak; 

3-) Toplumsal gelene~lerin sürdürülmesine yardımcı olmak. 

SCHRAMM toplumsal ileti~imin i~levlerini; kaynak açısından 

bilgilendirmek, öğretmek, eğlendirmek, önermek ya da ikna etmek; hedef kitle 

açısından da anlamak, öğrenmek eğlenmek ve karar vermek ba~lıkları altında 
toplamaktadır.33 

OSKAY; ileti~im teriminin Latincedeki "communis" sözcüğünden 

türemi~ "communication" kavramının kar~ılığı olarak kullanıldığını belirttikten 

sonra; dilimizdeki kar~ılığın yabancı dillerdeki anlamın en önemli kesimini 

dı~arıda bıraktığını ileri sürmektedir. O'na göre, birey ile birey (ya da bireyler) 

arasında yapılan bir anlam yüklü simgeler gönderimi, alımı, i~lenimi, yeniden

gönderimi, yeniden-alımı, ve yeniden-i~lenimi, vb. , süreci olarak açıklanan 

"ileti~im" terimi; "communication" sözünün temelindeki toplumsalla~ma 

anlamını kar~ılayamamaktadır. OSKAY; Latincedeki anlamın "communis", 

"communicare" gibi kelimelerden anla~ılacağı gibi; bir ortaklığı, toplumsalla~mı~ 

olmayı, birlikteliği, katılım içine girmi~ olmayı, kapsamakta olduğunu; 

dolayısıyla, ileti~imi hem bireyler arasında bir , hem de, bunlar aracılığı ile, 

toplumsal düzeyde bir süreç olarak anlatabildiğini belirtmektedir.34 

İleti~im bir kavram olarak; çok deği~ik anlamlarda kullanılmaktadır. Bir 

yazar, deği~ik alan ve yazarlardan yola çıkarak kelimenin 4560 adet kullanımını 

belirlemi~tir. Daha sonra bunları 2612'ye indirerek a~ağıdaki 15 terimle~tirmeyi 

yapmı~tır:35 

31 A.g.k. 1 s. 23-24. 

32 A.g.k. 1 s. 25. 
33 A.g.k. 1 s. 25. 
34 ÜNSAL OSKAY, XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları, 
istanbul, 1993, s. 309-310. 

35 A.g.k., s. 309: F.E.X. DANCE," The 'Concept' of Communication," LYMAN W. PORTER
KARLENE H. ROI3ERTS (Der.), Communication in Organizations, Penguin Education, 1997, s. 15-22. 
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1-) Simge (sözsellik) konu~ma bakımından, dü~üncenin, görü~ün sözel 
kaqılıklı deği~tirimi 

2-) Anlama bakımından, tümle~ik konum içinde, iki ki~ inin birbirini 

anlaması, birbirine kendisini anlatabilmesi 

3-) Etkile~im (ili~kilenme) toplumsal süreç bakımından; biyolojik anlamda 

bile ortak edime olanak veren kar~ılıklı etkile~im 

4-) Belirsizliğin indirgenmesi (azaltılması) bakımından; egoyu savunmak, 

etkin eylemde bulunmak için belirsizliğin azaltılması 

5-) Süreç olması açısından, bilginin (enformasyonun), dü~ünülerin, 

duygulanıının, becerilerin simgeler kullanımı ile aktanını süreci 

6-) İçinden-deği~tirim, ak tarım, mübadele olma açısından; bir~ey ya da bir 

ki~inin i bir ki~i iken, ba~ka bir~ey i ya da bir ki~iye dönü~mesinin, i dönü~me 
i~leminin/; ya da hem deği~imin, hem deği~me sürecinin kendisi 

7-) ilintilemel bağıntılama açısından; ya~ayan bir evrenin kesikle~mi~ 

parçalarını bağıntılama süreci 

8-) Genelle~tirme açısından; bir ki~inin tekelinde olanın; iki ya da daha çok 

ki~iye geçirilmesi süreci 

9-) Oluk (Kanal), ta~ıyıcı, aracı/ yol olma özelliği açısından; iletinin, 

komutun gönderimi yöntemleri (askeri terminolijide) 

10-) Belleğe alınanların yanı ta dönü~türülmesindeki i~levi açısından, alıcı 

tarafta, onun dikkatini uyandırarak; daha önceden belleğe aldıklarının, 

göndericinin beklentilerine uygun yanıtıara dönü~türülmesi i~lemi 

ll-) Ayırdedici yanıt/ davranı~ uyarlayıcı/ yanıt/ deği~im olarak, 

organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği onu ayırdettirici yanıt; çevredeki, 

ortamdaki deği~ime uyarlanmacı yanıt; bu yanıtla diğerinin davranı~ını 

etkilemek 

12-) Uyarıcı özelliği açısından; kaynaktan çıkmasıyla alıcı taraf için bir 

uyarıcı (uyartan) olanedim 
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13-) Göndericinin, alıcı tarafta onun davranı~larını etkilerneyi erekleyeni 
amaçlı bir edim 

14-) Zaman/ konum olması açısından; bir yapılanmı~ konumdan, tüm 
olarak bir diğerine aktarım süreci 

15-) Güç (yetki-iktidar) olması açısından ise gücün uygulandığı (tatbikata 

aktarıldığı) düzenek· 

SHANNON ve WEAVER'in temel ileti~im modelinden sonra; bir dizi 

deği~ik ileti~im modeli, ileti~im alanında ya da dı~arıdan çalı~an ara~tırmacılar 

tarafından geli~tirilmi~tir.36 Bu modellerden örneğin SCHRAMM (1954) 

tarafından geli~tirilende; kitle iletilerinin bireysel alıcılarından, grup üyeliğine 

dek deği~ik biçimlerde alımlanabileceği savunulur.37 Deği~ik kitle ileti~im 
modelleri ile birlikte kodlama; kod açma, gürültü, yansıına gibi bir dizi öğe 

gündeme gelmi~; geli~en yıllarla birlikte kitle ileti~iminde alıcının rolü üzerinde 

duran çalı~malar da artmı~tır. Çünkü kitle ileti~iminde zayıf olan yön, alıcıya 

bağlı olarak yansımadır. Bunun için, bu yöndeki çalı~maların geni~letilmesi 

gerekmi~tir.38 MALETZKE modeli ile birlikte, alıcının rolünü inceleyen 

modellemelerde; kitle ileti~im süreci açısından doruğa çıkılmı~tır.39 Yine 

Maletzke modeli ile birlikte, kitle ileti~iminde, iletilen ya da oluktan (kanaldan) 

kaynaklanan zorlama ya da baskı; ileti~imcinin kendine ili~kin imgesi, 

ileti~imcinin ki~ilik yapısı, çalı~ma grubu ve örgüt içinde ileti~imci, medya 

iletisinin kamusal niteliği, ileti~imcinin toplumsal çevresi, alıcının ve 

ileti~imcinin birbirlerine ili~kin imgeleri gibi pek çok konu gündeıng gelmi~tir.40 
Burada ileti~imci olarak sözü edilen, daha önce değinilen kaynak rolünü 

oynamaktadır. Ancak artık çağımızda, ileti~im olgusu, kitle ileti~imi süreci içinde 

kurumla~arak; profesyonel ileti~imcinin ortaya çıkmasına neden olmu~tur. 

Basın kurumlarında çalı~an gazeteciler de ileti~im çalı~maları açısından bu 

profesyonel ileti~imci grubu içine alınabilirler. 

36 Temel lleti~im Modellerine İli~kin Ayrıntılı Bilgi İçin Bk: DENlS MC QUAIL-SVEN ~ 
WINDAHL- Kitle İletişim Çalışmalan İçin İletişim Modelleri (Yayma Haz: BANU DAGTAŞ
UGUR DEMlRAY), T.C. Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Ara~tırma Çalı~maları 
Vakfı Yayınları, Eski~ehir, 1994, s. 18-64. 
37 A.g.k. , s. 50. 
38 A.g.k. 1 s. 49. 
39 A.g.k. 1 s. 58. 
40 A.g.k. , s. 59-62. 
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Toplumsal deneyimin ve toplumsalla~ma sürecinin gösterdiği gibi; doğal 

olarak insanın tek ba~ına ya~ayabileceğini ileri sürmek olası değildir. Dolayısıyla, 

belirli bir ileti~im süreci içerisine giren insanı; toplumsal deneyimi edinme ve 

toplumsal sürecini ya~ayabilmek için belirli bir ortakla~ma arayı~ı içerisindeki 

toplumsal bir unsur olarak görmek ve ileti~im sürecini de insanın bu arayı~ının 

temel dinamiği olarak kabul etmek mümkündür. Böylece, toplum, insan ve 

ileti~im arasında karma~ık bir ili~kiler ağı olu~mu~tur denebilir. Eğer toplumu 

olu~turan öğelerden birisi olarak; insanlar arası ili~kiler toplamı ve bütünü 

kavramı kabul edilirse; iı:-ısanlar arasında kurulan ileti~im de, toplumsal 

ili~kinin temel dinamiği olarak, yukarıda anılan ili~kiler ağı içerisinde varolma 

mücadelesi veren insan bakımından; topluma bağlanmanın en önemli bir yolu 

ve toplumsalla~ma gereksinimini kaqılamada da en gerekli bir aracı olarak aynı 

zamanda toplumun kendisini olu~turan bir özellik içerisinde de görülebilir. 

Bir görü~e göre, toplumun bu yapılanması içinde; ba~ka deyi~le ileti~im 
toplumu olu~turan etkenlerden biri olarak kabul edildiğinde; herhangi bir 

toplumsal durumda, herhangi bir düzlemde ileti~iınde bulunmamak 

olanaksızdır. 41 Ki~ i istemese de; herhangi bir eğilimi olmasa da; birarada 

bulunduğu bir ba~kasının ya da ba~kalarının varlığında, en azından olumlu ya da 

olumsuz tepki gösterir.42 Bu bağlamda, ileti~imin amaçları toplumsal olarak 

değerlendirilirse; a~ağıdaki gibi ifade açıklanabilirler:43 

1. Ortam hakkında ortak bilgilerin payla~ımı. 

2. Toplumun yeni üyelerinin toplumsalla~ması yoluyla, 

oynayacakları rolleri öğretmek, düzgülerin (normların) ve 

geleneklerin korunması. 

3. Üyelerin eğlendirilmes.l, doyumsuzluk ve dertlerden uzak 

tutulması, sanatsal biçimlerin yaratılması. 

4. izlenecek yol konusunda, kamusal onay elde edilmesi; 

takipçi ya da destekçi kazanılması, davranı~ların denetimi ve 

kaynakların istenilen yönde kullanılmasının sağlanması. 

41 YÜKSEL-DEM1RAY1 s. 45. 

42 A.g.k. 1 s. 45. 

43 A.g.k. 1 s. 45: SCHRAMM 1 s. 440-441. 
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Yukarıda anılan i~levler benimsendiğinde bile, özel bir önem ta~ıyan toplumsal 

bir etken olan ileti~im olgusu; matbaanın bulunu~unun ardından sanayile~me 

ile birlikte, artık kitleleri ilgilendiren bir kurum olarak ortaya çıkmı~tır. 

Kitle ileti~iminin, toplumdaki rolünü, azgeli~mi~ ülkeler açısından ele 

alan bir görü~e göre, bu ülkelerde kitle ileti~iminin oynayacağı role dikkat 

çekerken ~u noktaların altı çizilmelidir: 

- Ulusal geli~menin hızı ve yönü hakkında bilgi vermek; bu görevi yerine 

getirirken kamu görevlilerini ve yöneticileri halk adına denetlemek, diğer 

yandan halkı yenile~me ve geli~me alanlarındaki i~ler için özendirmek. 

- Siyasal ve ekonomik konularda karar-alma ve eyleme-geçmede, halka bu 

süreçlere katılma olanağı hazırlamak, ve böylece; iki yanlı bir ileti~im süreci 

olarak kullanılması yoluyla, halktan yöneticilere-yöneticilerden ise halka haber 

akı~ı sağlayarak toplumsal benze~im, i~birliği ve görü~ birliği kurmak. 

-Halka yeni bir toplumsal yapının kurulmasını kolayla~tıracak ve bu yeni 

düzende hayatını kazanmasını, toplumsal geli~meye yük olmaktan kurtulmasını 

sağlayacak yeni becerileri öğretmek veya kazandırmak.44 

Kitle ileti~iminin, yine azgeli~mi~ ülkeler açısından oynayabileceği role 

ili~kin bir ba~ka görü~ sahibine göre; azgeli~mi~ ülkeler, diğer ülkelerin teknik ve 

kültürel varlıklarından yararlanabilirler; ancak bu i~i ba~arı ile yiirütmek için, 

kitle ileti~iminin kullanılması gerekmektedir. Bu görü~te, azgeli~mi~ ülkelerin 

geli~me ve yenile~melerinin, modern teknolojiden yararlanabilecek düzeye 

çıkmalarına bağlı olduğu belirtilirken ileti~imin bu süreç içindeki önemine ~öyle 

değinilmektedir: 

"Kendi ortamlarını biçimlendirme ve güdümlemede yeni 

toplumlar modern teknolojinin onlara sunduğu olanaklardan 

yararlanmak istiyorlarsa; bu toplumlarda ya~ayanların, kendi 

ya~amlannda yapabilecekleri seçimler konusundaki algılarını 

radikal bir ~ekilde deği~ tirmeleri gerekir. Bu tercihler 

konusundaki algı deği~ikliği için kendi dolaysız veya kahtımsal 

44 OSKAY, 1992, s. XIV. ArıadC'J• : f' 
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denemelerinin rehberlik etmesi söz konusu olmadığından bütün 

i~ ileti~ime dü~mektedir" .45 

OSKAY'a göre, yeni tekniklerin topluma yayılması, yeni dü~ünce ve 

değerlerin de yaratılmasına bağlıdır. Ayrıca, yeni tekniklerin ve değerlerin 

ya~amalarının da, toplumsal yapının yeni bir toplumsalla~ma sağlayacak 

yeteneğe kavu~turulmasına bağlı olduğunu savunur.46 Bu bağlamda bir 

yeteneğin olu~turulması ise bir görü~te belirtildiği gibi; "toplum içindeki 

bireylerin toplumsalla~masının; bireylerin ortak ya~ama tarzına sahip 

kılınmasının; toplumsal ili~kilere (yeni toplumsal ya~am içinde) diğer bireyler 

kadar katılmalarının sağlanmasına" bağlıdır.47 Bir ba~ka görü~le aynı ~eyler olan 

kültür olu~umu ve toplumsal katılma süreçleri birbirlerini tamamlamaktaçlır.48 

Toplumsal katılımın temelinde ise; bir süreç olarak iletişimin görülmesi ile 

birlikte toplumun ileti~im kurumu olarak basma ne gibi ya~amsal roller dü~tüğü 

de anla~ılmaktadır. 

Çağcıl toplumlarda, ileti~im salt bireyler ya da gruplar arasında meydana 

gelen bir edim olmaktan çıkmı~; kitle ileti~im araçları aracılığı ile kitleleri 

ilgilendiren bir süreç durumuna gelmi~tir. Basın yayın kurulu~ları ve diğer 

medya örgütleri aracılığı ile gerçekle~en kitle ileti~im süreci; matbaanın 

bulunu~unun ardından, sanayile~me ile birlikte gerçek eğilimini (trendini) 

kazanmı~tır. Kitle ileti~im araçlarının içinde, basının özellikle öncü bir rol 

oynadığı görülmektedir. "Halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü" ya da 
"demokrasilerde dördüncü kuvvet olma" gibi kavramlar, ilk kez kitle ileti~im 

araçlarının öncüsü olan basın ile birlikte ortaya çıkmı~tır. Toplumu olu~turan 

önemli öğelerden biri olarak anılan ileti~imin, toplumsal ya~amdaki rolü ve 

i~levini belirlemesi açısından, giderek ileti~imin çağda~ anlamda kurumla~ması 

bakımından, basının önemli bir rolü olduğu belirtilebilir. Toplumsal olayların 

ve toplumun sahip olduğu bilgilerin, haber niteliği kazanarak; kitlelere ula~ması 

ile birlikte, toplumsal ileti~im yeni açılımlar kazanmaktadır. Bu anlamda, bir 

kitle ileti~im aracı olarak; basının ortaya çıkı~ından bugüne dek, çağcıl 

demokratik toplumların olu~umunda ör..emli bir rol üstlenmi~tir. 

45 A.g.k. 1 s. xv. 
46 A.g.k. ,s. XV. 

47 A.g.k. , s. XV. 

48 A.g.k. 1 s. xv. 
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Klasik liberalizmin kurucusu sayılan LOCKE'dan sonra, 1776'da ADAM 

SMITH tarafından yayımlanan "The Wealth of Nations" (Ulusların Zenginliği) 

kitabı, serbest kapitalist anlayı~ın temelini atmı~tır. SMITH ve LOCKE'un 

dü~ünceleri birle~erek, basın özgürlüğü kavramının da yeniden tanımlanmasını 

beraberinde getirmi~tir. KEANE, faydacılık kuramının "kamuoyu üzerindeki 

devlet sansürünü istibdata verilmiş bir açık kart" olarak gördüğünü 

vurgulamaktadır. 49 Faydacılara göre her tür sansür, yönetilenlerinin 

mutluluğunun en üst düzeye çıkarılmasını engelleyen bir devlet karı~ımıdır.50 

BENTHAM tarafından, basın özgürlüğünün asla bir kaosa ya da karma~aya 

sebep olmayacağı vurgulanırken; yönetimin açık bir biçimde eleştirilmesinin 

önemi üzerinde duruldu. Faydacılar, basın özgürlüğünü despotik yönetimlerin 

baskısına kar~ı savundular. J.S.MİLL ise baskının sadece yöneticilerden değil 

"çoğunluğun tiranlığından"da gelebileceğini vurguladı. Bir faydacı olmasına 

rağmen J.S.MİLL babası ve BENTHAM'ın yaptıkları "fayda" kavramına 

katılmamı~tır. O mutluluğun nitE:l yönü üzerinde duruyordu. Kanı ve 

düşüncelerin serbest dola~ımını nicel bir mutluluk anlayı~ının dı~ına ta~ıyarak 

"hakikati aramanın bir yolu " olarak gördü.51 

Faydacıların ve MiLL'in görü~leri, çoğulcu dü~üncenin temellerini 

atarken; basın özgürlüğü ile çoğulculuğu ayrılmaz bir düzeye getirıniştir. 

Çoğulcu liberal düşünce basını; yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü 

güç olarak nitelerken; öte yandan temsili demokrasilere yönelik eleştirilere bir 

yanıt oluşturmuştur. Genel ve eşit oy ilkesine dayanmakta olan temsiliyet; seçim 

dönemleri ile sınırlı kalmakta; bir kez seçilen yöneticiler ile yönetilenler arasında 

bir boşluk olmakta ve yöneticiler seçmenlerinden koparak, denetim dışı 

kalmaktadırlar. Burada basının rolü hükümet uygulamalarını denetlernek ve 

halkı olup bitenlere ilişkin olarak bilgilendirmektir. Önemli sorunlar ve çözüm 

yolları konusunda, halk basın tarafından bilgilendirilmektedir. Baskı gruplarına 

dayalı olan çoğulcu demokrasilerde; farklı çıkarların biraraya gelerek 

örgütlenmesinde, giderek böylece kamuoyu oluşumunda, baskı gruplarının 

seslerini duyurmasında da, basın vazgeçilmez bir kanal olarak görülmüştür.52 

49 lNAL s. 13. 
50 Ayrıca; JAMES MILL ve BENTHAM'ın yapıtlarında basın özgürlüğünün önemi faydacı dü~ünce 
ile örtü~mü~tür. A.g.k.1 s.l4. 
sı A.g.k. 1 s. 14. 
52 A.g.k. 1 s. 14-15. 
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Günümüzde, basının toplumsal yapılanma içindeki vazgeçilmezliği; onun 

sahip olduğu belirtilen kimi kamusal görevlerle birlikte; özellikle demokratik 

hukuk devletinde gösterdiği kabul edilebilecek bazı i~levlerdendir. Bu kamusal 

görevleri sıralamak gerekirse, daha önce de belirtildiği gibi; öncelikle haber 

verme, ardından denetim ve ele~tiri; kamuoyunu açıklama ve olu~turma, ayrıca 

sistemin kendini yeniden üretmesi gibi, örnekler verilebilir.53 

Yukanda anılan görevlerle birlikte; basın toplumun ileti~im ya~antısı 

bakımından; özellikle günümüzde özgürlükçü hukuk devletlerinde vatanda~ın 

özgür istencinin ·önemi dikkate alındığında; ki~ilerin ülke içinde ve dı~ında 

meydana gelen olaylara ili~kin doğru biçimde haberdar olmalarını sağlamak 

görevini üstlenmi~tir. Böylece, vatanda~ların seçimlerini sağlıklı bir yönde 

yapabilmelerinin sağlanmasında; oldukça can alıcı bir rol üstlenerek, daha önce 

de belirtildiği gibi demokrasinin ya~atılmasını da sağlayan toplumun ileti~im 

kurumu i~levini göstermesi öngörülmektedir. Toplumda denetim ve ele~tiı·i 

görevi bakımından, özellikle palementer demokrasilerde; hükümet parlemento, 

yönetim ise yargı erkleri tarafından denetlenmekle birlikte; kimi durumlarda 

hükümet etmekte olan iktidar parti ya da partilerinin söz konusu erkleri de 

etkileyebileceği göz önünde bulundurulduğunda yine basının denetim ve ele~tiı·i 

yoluyla önemli bir görev üstlendiği görülür.54 Öte yandan, toplumsal ileti~imin 

sağlıklı olarak akması ve toplumsal kanıların, görü~lerin ve tutumların 

beslenmesinde, yeniden olu~umunda, özellikle yönetimin uygulamalarına, 

yönetilenlerin tepki vererek bir yansıma sürecinin sağlanması bakımından; basın 

toplumsal ileti~imde önemli bir oluk (kanal) görevi de üstlenmektedir. 

Demokratik pariementer sistemle yönetilen toplumsal bir yapıda; 

vatanda~ların kendi görü~, kanı ve tutumlarını seçimler aracılığı ile 

kullandıklan oyların sonucu olarak belli etme imkanlarının yanısıra olu~mu~ 

ba~ka bir resmi ifade yolu yoktur (referandumlar gibi bazı özel durumlar 

dı~ında), bu durum yapılan anayasal düzenlemeler nedeniyle böyle olmaktadır. 

İ~te böyle bir durumda basının gerçek kamusal rolünün de ortaya çıkmaktadır. 

Basının yer aldığı her toplumsal ortamda, vatanda~ın görü~ ve dü~ünceleri, 

dolaylı da olsa; yansıma olanağı bulmaktadır (özellikle baskı grupları aracılığı 

ile). Bu yolla olu~an kamuoyu ile birlikte; yöneticilerin de çalı~malarını 

yönlendirmekte, birincil bir demokratik kaynakla yüz yüze olarak her türlü 

53 YÜKSEL-DEMlRAY, s. 54-57. 

54 A.g.k. 1 s. 55. 
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düzenlemeleri gereğinde gözden geçirme durumu ile kar~ı kar~ıya kalmaları söz 

konusu olmaktadır. Ve böylece bir anlamda toplumsal ileti~im süreci 

tamamlanmakta ve ileti~imin toplumsal yapılanmadaki rolü de en geni~ 

düzeyde yerini bulmu~ olmaktadır.55 Yine aynı i~leyi~in bir sonucu olarak 

okuyucunun eğitilmesi aracılığı ile de, toplumun ileti~im kurumu olarak 

basının "sistemin kendini yeniden üretmesi" i~levini de gördüğü 

savunulmaktadır.56 

Yukarıdaki açıklamaların bir değerlendirilmesi olarak; basının toplumun 

ileti~im kurumu olarak özelİikle; vatanda~ın sadece seçimlerde oyları aracılığı ile 

kendini gösteren ve varolan seçenekiere dayalı olarak ortaya konan istencinin, 

farklı ve yeni bir araç (medium) sahibi olarak tüm görü~ ve dü~ünceleri ile 

birlikte belirmesi olanağını yaratması ve toplumsal ileti~iınin tamamlanınası 

olanaklarını sağlaması sonucu; kamuoyunun gerektiğinde yenilenmesi ve 

toplumsal kurumların yapıları ve amaçları doğrultusunda toplumsal ileti~iıne 

olan etkilerinin de, bu süreçte içerilmesi ile birlikte; toplumsal ileti~iınin 

i~levselle~erek kamuoyunun evrimle~ınesi için uygun bir zemin olu~turduğunu 

ileri sürmek mümkündür. 

55 A.g.k. , s. 56-57. 
56 A.g.k. , s. 57. 

2 ı 



3. TOPLUM VE SiYASET 

Toplumsal süreçleri ilgilendiren pek çok kavram gibi; siyaset kavramı da, 

çok deği~ik açılardan ele alınmı~ ve deği~ik tanımlan yapılmı~tır. Ku~kusuz tarih 

boyunca, dü~ünürlerin görü~leri kadar; gerçek (reel) siyaset uygulamaları ve 

özellikle siyaset üzerinde çalı~anların içinde bulundukları siyasi ko~ullar da 

kavramın, zaman içinde değerlendirilmesinde etkili olmu~tur. Türkiye'de 

görülen durum açısından kavram incelendiğinde; sözlük anlamı aynı olmasına 

kar~ın; kullanımlarında bazı farklılıklar gösteren siyaset kavramının yanısıra; 

Türkçe'de politika kavramını da kullanılmaktadır. Her ikisi de Türkçe değildir. 

Siyaset sözcüğü Arapça, politika sözcüğü ise Latince kökenlidir. Siyaset ve 

politika kavramları, yönetme yöneltme gibi anlamlara gelmelerine kar~ın; bir 

görü~e göre Türkçe'de siyaset sözcüğü daha geni~ kavramları aniatmada 

kullanılırken; politika sözcugu, daha dar kavramları aniatmada 

kullanılmaktadır.57 Bu anlamda bir örnek vermek gerekirse; devletin yapısı 

siyasi olarak görülmekte; ancak aynı devlete bağlı belirli bir bakanlığın, kendi 

alanıyla ilgili belirli politikaları (siyasaları) olduğu benimsenmektedir.58 

Gerçekte etimolojik olarak bakıldığında; Arapça bir sözcük olan "siyaset" 

terimi; "sase" eyleminden türemi~tir. "Sase" eylemi, emir/i~ sözcüğünü 

nesne/meful olarak aldığında; "(bir i~i) idare etmek, tedbir etmek, düzene 

koymak anlamlarına gelir.59 Ayrıca Arapça'da "siyaset" sözcüğünün; "kurum ve 

kurulu~ların yönetimine esas olan temel ilkeler ve amaçlar" anlamında da 

kullanıldığı görülmektedir.60 Öte yandan "politika" sözcüğünün temel olarak 

"polis" sözcüğü ile ili~kili olduğu ileri sürülebilir. "Polis" sözcüğünün ilk 

kullanıldığı dönemlerde, "~ehir" anlamına geldiği kadar; "yerel yönetim sistemi, 

kamu i~lerinin düzenlenmesi" anlamlarına da geldiği bilinmektedir.61 Yanısıra 
terimin bu anlamıyla, M.S 1. yy. da Roma İmparatorluğu döneminde kullanıldığı 

57 CENGIZ ÇİÇEK, Toplumsalİletişim Açısından "Siyasal İktidar ve Türk Basım İlişkileri", 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamıq Yüksek Lisans Tezi), Eskiqehir, 
1992, s.9-10. 
58 A.g.k., s.58. 
59 YAŞAR KAPLAN, "Siyaset ve Politika Kavramiarına Etimolojik Bir Yaklaqım ve Bir Mini 
Yorum", Yeni Türkiye Dergisi, sayı 14, Ankara,1997, s.1266. 
60 A.g.m., s. 1266. 
61 Webster's International Dictionary'den aktaran KAPLAN, 1997, s.l268. 
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görülmektedir.62 Bir ba~ka kaynakta, "polis"in; "site devleti" anlamında 
kullanıldığı kaydedilmektedir.63 Ayrıca; bu sözcükten türeyen "polites" terimi; 

"vatanda~lık" anlamını içermektedir.64 

"Polis" sözcüğünün türevleri; Batı dillerinde "policy" olarak 

benimsenirken; Yunancaya "politeia" olarak, Latinceye "politia" olarak 

yerle~mi~tir. Yunanca'da "politeia" sözcüğü; "vatanda~lık, devlet, ya da hükümet 

yönetimi" anlamındadır. Latince'de "politia" sözcüğü ise, "devlet yönetimi" 

anlamındadır.65 Çağda~ Batı dillerinde "politika"nın, "toplum yönetme sanatı, 
bir konuda izlenecek yol, yordam" anlamına geldiği gibi, "taktik prosedür" 

anlamlarında da kullanıldığı görülmektedir. 66 

Türkçe' deki duruma d önülecek olursa; "si yasa" olarak da kullanılan 

"siyaset"; sözlüklerde ~öyle açıklanmaktadır: "Politika, devlet i~lerini düzenleme 

ya da yürütme sanatıyla ilgili özel görü~ ya da anlayı~".67 Öte yandan daha önce 

de değinildiği gibi; daha çok "politika" için söz konusu olmak üzere; "herhangi 

bir kurum ya da kurulu~un yönetimine esas te~kil eden alanlarda, belirli bir i~i 

yapmak için gerekli plan ve programlar, takip edilen yöntem, benimsenen 

hareket ve dü~ünü~ tarzı" anlamlarının da geçerli olduğu kabul edilebilir. 

Örneğin, "para politikası", "sağlık politikası", "eğitim politikası", "mesken 

politikası", "istihdam politikası", v.b. anlatımlar bu anlamdadır.68 

Bir görü~e göre siyaset; insanları toplum içinde, ortak değerler çevresinde 

kayna~tırarak belli bir hedefe yöneltebilmektir.69 Ba~ka bir görü~te ise; siyaset 

toplumda ya~ayan insanlar arasında bir çatı~ma, bir mücadele ve kavgadır?O Bu 

görü~ün temelinde, insanların yaradılı~ları, toplumsal ve ekonomik durumları 

açısından deği~ik dü~üncelere ve çıkarları olduğu yönünde benimsenen bir 

yakla~ım yatmaktadır. Söz konusu yakla~ırn içinde, insanların aralarındaki 

dü~ünce, çıkar ve psikolojik eğilim farklılıklarından doğan çatı~ma; politikanın 

62 Encyclopedia Americana'dan aktaran KAPLAN, 1997, s.1268. 
63 Encyclopedia Arnericana Grolier'den aktaran KAPLAN, 1997, s.1268. 

64 Webster's International Dictionary'den aktaran KAPLAN, 1997, s.1268. 

65 A.g.k., aktaran KAPLAN, 1997, s.1268. 
66 Roget's 2lst Century Theasaurus'dan aktaran KAPLAN, 1997, s.1268. 
67 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Bk. "siyasa" maddesinden aktaran KAPLAN, 1997, 
s.1267. 
68 KAPLAN, 1997, s.1267-1268. 
69 TARIK ZAFER TUNAYA, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 1. Ü. Hukuk Fakültesi 
Yayınları No:554, İstanbul, 1980, s.355 
70 MÜNCl KAP ANI, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1992, s.17. 
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temelini oluqturmaktadır. Toplum içinde yukarıda açıklanan öğelerden oluqan 

bir gerilimi öngören bu yaklaqımda; çatıqmanın hedefi ise iktidarın ele 

geçirilmesi olarak görülmektedir?l 

Siyasete ili~kin görü~ler arasında, öne çıkan temel öğeler ele alındığında; 
siyasal söylemin bir "düalizm" içinde açılım gösterdiği kabul edilebilir. Ba~ka 

deyi~le, siyaset kavramının; içeriğinde hem bir çatıqmayı, ama aynı zamanda bir 

uzla~mayı da barındırabildiği benimsenebilmi~tir. Örneğin DUVERGER'nin 

açıklaması ile belirtilecek olursa; "siyaset hem bir çatı~ma ve iktidar kavgasıdır, 

hem de-hiç değilse bir ölçüde-toplumun bütün üyelerinin yararına olabilecek bir 

düzen aracıdır."72 Öte yandan bu "düalizmin" temelinde de, belirli bir toplumsal 

arayı~ görülmektedir. Öyle ki; insanların siyaseti hiçbir zaman salt bir iktidar 

kavgası biçiminde görmedikleri ve yetkenin doğruluğu (me~ruluğu), en iyi 

yönetim biçiminin hangisi olduğu ya da olabileceği sorununu araqtırmaktan da 

geri kalmadıkları da savunulmaktadı:;:-.73 Bu durumda, yukarıda açıklanan 

"düalizmin" temelinde de, varolan toplumsal koqullar ile söz konusu edilen 

doğruluk (me~ruluk) arayı~ı arasındaki gerilim görülebilir. Yanısıra, siyasetin 

"belli bir toplumda çatı~ma halinde olan çıkarların uzla~tırılması etkinliği" 

olarak tanımlanabilmesi de; belki yine böyle bir toplumsal arayıqın sonucu olarak 

görülebilir.74 Ayrıca, siyaset kavramı değerlendirildiğinde; toplumsal çıkarların 

uzla~tırılmasında da temel etkenin; yetkenin doğruluğu (me~ruluğu), en iyi 

yönetim biçiminin hangisi olduğu ya da olabileceğinin araqtırılması eğiliminin 

olduğu durumlarda, toplumsal arayıqın en olumlu anlatımını bulduğu 

benimsenebilir. 

Bir görü~e göre; siyasal iktidara boyun eğme (itaat), onun doğruluğu ve 

haklılığı, ba~ka deyi~le; "me~ruluğu" hakkında beslenen inançla orantılıdır.75 
Siyaseti, yönetim, yöneltme olarak açıklamak gerekirse; yönetenlerle yönetilenler 

arasındaki ili~ki gündeme gelecektir. Bu yaklaqımda, iktidarı salt bir olgu, ya da 

yalıtılmı~ bir öğe olarak görmek, her zaman yerinde olmayabilir. Öyle ki; onun 

doğruluğu (me~ruluğu) hakkında; yönetilenler tarafından beslenen inancın (ya 

da inanç noksanlığının), sonuçta iktidarın biçimini, niteliğini ve tipini belirleyen 

71 A.g.k., s.21-22. 
72 MAURICE DUVERGER, Sociologie Politique, Presses Universitaires de France, Paris, 1967, 
s.29'dan aktaran KAP ANİ, 1992, s.18. 
73 KAP ANİ, 1992, s.21. 
74 BERNARD CRICK, In Defence of Politics, Pelkan Edition, London, 1964, s.167'den aktaran 
KAPAN!, 1992, s.20-21. 
75 KAP ANİ, 1992, s.21. 
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önemli bir öğe olduğu ileri sürülebilmektedir.76 Dolayısıyla bu açıdan 

bakıldığında da siyaseti; en ileri doğruluk (meşruluk) oranında haklılık kazanan 

iktidarın ulaşabileceği en iyi yönetim biçimini arayışı olarak açıklamak olasıdır. 

Siyasetin, ülküsel (ideal) bir yaklaşım içinde, şimdiye kadar ortaya konanlar 

dikkate alınarak bu yönde tanımlanması da, bir bakıma siyasetin içerdiği 

"düalizm"in kaynağına ilişkin bir öngörü sağlayabilecektir. 

Siyasetin, daha önce belirtilen tanımlar içerisinde; bir düalizm içinde 

çatışmayı ve uzlaşmayı içerebildiği kabul edilirse; insan yaşayışiarını yakından 

etkileyen bir olgu olarak, belirli amaçları da bünyesinde barındırdığı 

benimsenebilir. Örneğin, bu amaçlardan en önemlisi, insan yaşayışiarını daha 

iyiye, daha ileriye götürmek olarak kabul edilebilir. Yukarıda belirtilen ilişki daha 

çok, toplumla siyasal iktidar arasında geligen bir boyutta ele alındığında; siyasal 

iktidarın "meşruluğunun" (doğruluğunun) bir tartışma konusu olması ve 

siyasal iktidarın toplum içerisindeki konumunun belirleyicisi olması anlamında 

düşünülebilmelidir. Şöyle ki; belirli bir yaklagıma göre, baskıcı rejimlerde 

siyasetin varlığından söz etmek olası değildir.77 Çünkü, baskıcı rejimlerin, 

toplumdaki çatışma sonucu verilecek olan çözüm yollarını; tepeden inme 

kararlarla uygulamak istedikleri ancak bu yöntemle toplumdaki çıkar 

ayrılıklarının çözümünün gerçekleşemeyeceği; toplumun belirli bir bölümünün 

lehine durdurulduğu ya da doıı.durulduğu anlamına geleceği kabul 

edilmektedir.78 Bu yaklagım aynı zamanda; siyasal iktidarın doğruluğunun 
(meşruluğunun) tam olarak ortadan kalkmasa bile zedelenebileceği anlamına 

gelebilir. Öyle ki; anıldığı gibi, bir baskıcı rejimde daha önce siya~et olgusunu 

içerdiği savunulan çatışma öğesi; bir ~zlaşma sağlanamadan bastırılmış olmakta 

ve böylece siyaset içindeki çatıgma ve uzlaşma olguları da bir biçimde ortadan 

kalkmış olmaktadır. Öte yandan, böyle bir ortamda; siyasal iktidarın, ne 

toplumdaki çatıgma, ne de uzlagma eğilimindeki öğeleri, tam olarak 

kargılayabilmek niteliğinin de kalmadığı ileri sürülebilir. Böyle bir iktidarın 

doğruluğunun (meşruluğunun) da ne benimsenebileceği tartışmaya açıktır. 

Siyasal iktidarın doğruluğunun (meşruluğunun), onun toplum içindeki 

konumunu belirlediği kabul edilirse; siyasetin ince bir dengeler ilişkisi olduğu 

benimsenebilir. Belirli bir yaklagıma göre siyaset; en geniş anlamıyla da toplumu 

76 A.g.k., s.21. 
77 MÜNCI KAPAN!, Politika Bilimine Giriş, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları No:331, Ankara, 
1975, s.3-5'ten aktaran ÇİÇEK, 1992 s.10-11 . 
78 KAPANl, 1975, s.3-5'ten aktaran Ç!ÇEK, s.10-11. 
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yönetme ili~kisidir. 79 Bu yönetme ili~ ki sinin, belirli dengeler içinde ortaya 

çıkmasında; toplumdaki gruplar arasında bir uzla~ına sağlanınası gerekliliğinden 

doğan ko~ullar olduğu kabul edilebilınektedir.80 Toplumdaki deği~ik kurumlar, 

kendi isteklerinin gerçekle~tirilınesi için; siyasal iktidar üzerinde baskı 

olu~turduklarında, dengeler belirli bir grubun yararına olarak bozulabilecektir. 

Oysa toplumdaki dengelere, bu açıdan bakıldığında da; bu durum siyasal 

iktidarın toplum içerisindeki konumunu etkileyebilınekted1r. Böylece, yönetme 

ili~kisinin toplumdaki dengeler ili~kisi ile uyumlu olmasının da önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

Siyasetin yöneten ve yönetilenlere bağlı olarak, belirli çatı~ına ve uzla~ına 

unsurları içeren bir "düalizın" (ikicilik) içindeki konumunun toplumsal ya~ayı~ 

ya da toplumun ileti~iın ya~antısı üzerinde de belirleyici bir etken olu~turduğu, 

~imdiye kadar anılan unsurlara bağlı olarak beniınsenebilir. Ku~kusuz bu 

öngörünün belirtilen "düalizın" (ikicilik) öğesinin yapısında yer alan farklı 

kurumlar ile gruplar arasındaki ili~kiler ve toplumsal ileti~iın düzeyinde 

dü~ünülınesi ile birlikte; siyasetin topluında "dinamik" nitelikte bir süreç olarak 

değerlendirilmesi anlayı~ına ula~abilir. Bu dinamizm, sürekli olarak yukarıda 

sözü edilen denge ili~kilerinin gözetiminde gösterilecek duyarlılığa bağlı olarak 

sürekli deği~kenlik gösterebilen bir süreç içinde ortaya çıkacaktır. 

79 KAPANl, 1975, s.3-S'ten aktaran ÇİÇEK, s.10-11. 
80 Ayrıntılı Bilgi İçin Bk: [NAL CEM AŞKUN, "Yönetimde Haberleqme", E.İ.T.İ.A. Dergisi, Cilt 
XII, Sayı:2, Eskiqehir, 1976, s.1-32'den aktaran Çiçek, 1992, s.13-14. 
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4. KAMUOYU KA VRAMI 

"Kamuoyu" sözcüğünün kökenieri antik çağlara kadar inmektedir. Antik 

Yunan ve Roma'lı dü~ünürlerin bu alanda bugünkü siyasal anlamını ta~ımasa 

bile, benzer anlama gelebilecek deyimler kullandıkları bilinmektedir. Tarihsel 

açıdan, Antik Yunan devlet sistemlerinin "kamu" anlayı~ını gerçek ya~ama 

geçirdikleri ve bir "kamu" dü~üncesi.nin olu~masına büyük katkıda 

bulundukları benimsenmektedir. Ancak, Antik Yunan'da bir kamu 

dü~üncesinin olu~masına doğru meydana gelen geli~melerin, bir çe~it seçkinler 

olan "özgür vatanda~ların" istencine dayalı bir geli~me olduğu ve örneğin 

kölelerin, bu anlamda hiçbir etkinliklerinin olamadığı bilinmelidir. Yunan 

filozofu PLATON, kitlelerin oyunun değerinin tartı~malı olduğu görü~ünü 

savunurken; öğrencisi ARİSTOTELES ise; bir yandan kamuoyunun doğru 

kararlar verebileceğine güvenirken ve tek ba~ına doğru karar veremeyenlerin 

mecliste toplu halde daha iyi karar verebileceklerini ileri sürerken; öte yandan 

devletin önemli orunlarının (mevkilerinin) varlıklı, erdemli ve yetenekli olan 

vatanda~lara verilmesini önermi~tir. ARISTOTELES böylece, demokratik 

meclisler aracılığıyla, aristokratik ya~ayanların yönetici olduğu bir düzeni 

savunmu~ olmaktadır.81 

Belirli bir yakla~ıma göre; Antik Yunan sitelerinde "kamusal ya~am", tıpkı 

dinsel, siyasal ve tecimsel ya~am gibi "agora" da olu~ur. Bununla birlikte, kamu 

sorunlarının tartıııılmasına ancak belirli bir serveti olan, varlıkl~- vatanda~lar 

katılabilmektedir. Öte yandan Roma'da ise "forum"; Antik Yunan'daki agora gibi 

kamusal ya~amın sürdüğü alan olarak bilinmektedir. Senato görü~melerinin 

tutanaklarının, halka bu forumlarda açıklandığı aktarılmaktadır. Roma 

imparatorluğunun çökü~ünün ardından ise; derebeylik (feodalite) rejiminin 

Avrupa kıtasını kaplamasıyla; kamuoyunun siyasal etkinliğinin hemen 

bütünüyle ortadan kalktığı ileri sürülmektedir. Çünkü siyasal alanda, yetkeci 

sistemlere boyun eğen; dinsel açıdan da skolastik doğmalara körü körüne 

bağlanan halk kitleleri için; kamuoyunun-eğer bir kamuoyu kavramından söz 

edilebilirse-daha çok, "hukuk ve geleneğin kaynağı" anlamına geldiği 

belirtilmektedir. Ayrıca o dönemde, kilisenin krallarla i~birliği halinde, doğmatik 

81 ARSEV BEKTAŞ, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996, s.l3-15. 
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bir eğitim düzeni ile etkili bir baskı rejimi olu~turmaya çalı~tığı ve böyle bir 

ortamda ise, kamuoyundan söz edilerneyeceği savunulmaktadır.82 

Reform ve Rönesans hareketlerinin; kilisenin insanların tutum ve 

davranı~larını etkilernesinin kaldırılmasında, önemli rol oynayarak 

kamuoyunun yeniden ortaya çıkı~ında pay sahibi oldukları benimsenebilir. 17. 

ve 18. yüzyılların toplumsal, siyasal ve entellektüel güçler hiyerar~isinin; 

hareketsizliği ile az çok mutlak olan; dinsel, siyasal, ekonomik gelenekleri ve 

otoriteleri ile kapalı derebeylik toplumunu çatıatmaya ve deği~tiı·meye ba~ladığı; 

kamuoyunu özgürle~tirdiği ·ve siyasal kurarn ile siyasal sava~ın içinde yeni bir 

öğe haline getirdiği ileri sürülmektedir. Bu dönemde, yetkenin bölünmesi; insan 

hakları ve özgürlükçülüğün (liberalizm) temel kavramlarının gündeme 

geli~iyle; ki~i hak ve özgürlüklerinin önem kazanması, ki~inin dü~üncelerinin 

de önemli duruma gelmesine yol açmı~; bu nedenle, dü~ünürlerin de kamuoyu 

kavramının üzerine eğilıneye ba~ladığı görülınü~tür. Bu dönemde, HOBBES, 

LOCKE ve HUME doğrudan ya da dolaylı olarak kamuoyu kavramı üzerine 

eğilıni~lerdir. Hükümetin tek dayanak noktasının kamuoyu olduğu, iktidarın 

amacının kamu yararı olduğu ve kamuoyunun burjuva kesiminin oyu olarak 

kabul görü~ü ve bu yönde, mutlak iktidarın sınırlandırılınasının gerekli olduğu; 

bu dönemde ortaya atılan görü~lerdir. Kamuyla ilgili siyasaların olu~turulması; 

denetlenmesi, yürütülmesi ve ele~tirilınesine, halkın katılınası anlamında 

"kamuoyu" kavramı ilk kez Fransız Devrimi'nden önce JEAN JACQUES 

ROUSSEAU tarafından kullanılmı~ ve Batı yayın dizinine geçmi~tir. 

ROUSSEAU'ya göre; en genel olan istenç, aynı zamanda en doğru ve en adil 

yönetiındi, baskı yöntemi ise; kamuoyuna dayansa bile, kölelikti. 

ROUSSEAU'nun kamuoyunun geni~letilıni~ anlamıyla analizini yapan ilk 

çağda~ siyasal dü~ünür olarak kabul olunduğunu belirtilınektedir.8 3 

ROUSSEAU, yalnızca hükümetin siyaseti ve bireylerin kanılan arasındaki 

ili~kilere ilgi göstermenin ötesinde; bir demokraside kamuoyunun çoğunluk 

yönetimi ve temsil ile bağlantılarını ortaya koyan, çağcıl anlamını 

sergileıni~tir .84 

HEGEL 19. yüzyılın ba~larında; kamuoyu konusundaki önemli 

yorumlarını, Hukuk Felsefesinin Ana Hatları (Grundlinien der Philosophie des 

82 A.g.k., s.15-17. 
83 A.g.k., s.17-19. 
84 HANS SPEIER, "Historical Development of Public Opinion", The American Journal of Sociology 
4, 1950, s.358'den aktaran BEKTAŞ, 1996, s. 19. 
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Rechts) adlı eserinde açıklamı~tır. HEGEL'e göre; kamuoyunun yapısında; 

"adaletin sonsuz ana ilkeleri, gerçek niteliği, kanun yapma hareketlerinin 

sonucu ve en sağlam dü~üncenin anlatımı saklı bulunmaktadır". Ancak HEGEL, 

kamuoyunun hem doğru ve hem de yanlı~ kanıları birarada içerebildiğini 

savunmaktadır. HEGEL'e göre kamuoyu; halkın dileklerini ve kanılarını, 

organik olmayan araçlarla yansıtan bir yoldur. Bununla birlikte, öznel (sübjektif) 

özgürlüklerin gün geçtikçe daha fazla değer kazandıkları bir devirde; bu gücün 

varlığını kabul etmek gerekmektedir. HEGEL, aynı zamanda; "bireylerin genel 

sorunlar üzerinde kanı, dü~ünce ve önerilerini belirttikleri öznel (sübjektif) ve 

biçimsel özgürlüğün anlatımının toplamının kamuoyu adını" aldığını 

belirtmektedir. Ancak, kamuoyunun karga~a (anar~i) yaratabilecek biçimde, 

özgür kalmasının sakıncalı olabileceğine de değinmi~ ve gerektiğinde bu alanda 

güvenlik önlemleri alınmasını da savunmu~tur.85 Buna kar~ın MARX ise; 

kamuoyunun yanlı~ bilincin bir ürünü ve burjuva sınıfının görü~ünün, tüm 

toplumunmu~ gibi sunulmasını temin eden bir maske olduğunu ileri 
sürmü~tür.86 

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra; kamuoyu ara~tırmalarının dizgeli 

(sistematik) bir biçim almasıyla birlikte; temel hak ve özgürlüklerin gerçek 

anlamda yaygınlık kazanmaları ve en büyük karar ve yargı organının halk 

olduğunun ileri sürülmesi ile birlikte kamunun gücünün artmaya ba~ladığı ve 

onun kanılarına da değer verilmesi gerekliliğinin gündeme geldiği belirtilmi~tir. 

Aynı zamanda, siyasal iktidarı sınırlandırma ve yasamanın denetiminin de, 

kamuoyunun i~levleri olarak yorumlandığı ileri sürülmü~tür. Bu dönemde; 

özellikle İngiltere'de JEREMY BENTHAM'ın kamuoyunun önemini vurgulayan 

tartı~maların ba~latıcısı olduğu belirtilmektedir. 8 7 

85 FRIEDRICH G. W. HEGEL, Grundlinien der Philosohie des Rechts, Mainer Verlag, Leipzig, 
1911, s.256-257'den aktaran NERMlN ABADAN, Halk Efkarı Mefhumu ve Tesir Sahal~rı, A.Ü. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1956, s.9-10'dan aktaran BEKTAŞ, 1996, s.21-22. 
86 BEKTAŞ, 1996, s.22. 
87 BENTHAM'ın hemen hemen tüm eserlerinde; kamuoyunun toplumsal bir kontrol aracı olduğuna 
ve oynadığı rolün önemine değindiği ve 1814'te tamamladığı denemelerinde kamuoyunun baskıya 
kar~ı en esaslı güvence olduğunu ileri sürdüğü belirtilmektedir. BENTHAM'a göre kamuoyu saltıkçı 
(mutlakiyetçi) rejimiere kar~ı güçlü bir güvence olu~turmaktadır ve bir toplumsal denetim aracıdır. 
Ayrıca aydın bir kamuoyunun bütün bilgileri, adalet anlayı~ını kendinde toplayan bir mahkeme 
olduğunu ileri sürmü~tür. Ayrıntılı bilgi için bk: PAUL A. PALMER, "The Concept of Public 
Opinion in Political Theory", BERNARD BERELSON-MORRIS JANOWITZ (Der.), 
Reader in Public Opinion and Communication, The Free Press Glencoe, 
1950. s.8-10'dan aktaran BEKTAŞ, 1996, s.21-22. 
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19. yüzyılın ikinci yarısında, kcı.muoyunun siyasal ya~amda önemli bir güç 

olduğu üzerinde bir anlayıg birliği sağladığı belirtilmigtir. Bu dönemde; 

demokrasi ve özellikle halk egemenliği kavramlarının geligmesi ile birlikte, 

kamuoyu kavramının da uygulamada halk egemenliğinin bir öğesi olarak kabul 

gördüğü ve siyasal dü~ünürlerin katkılarıyla da, devlet etkinliğinin denetimini 

sağlayacak ve iktidarın kötüye kullanılmasını önleyecek tek gücün "aydın bir 

kamuoyu" olduğu görügü ortaya çıkmaya ba~lamıgtır.88 

Bir görü~e göre, daha önce kitle ileti~im araçlarının ortaya çıkı~ında olduğu 

gibi, 18. yüzyıldan ba~layarak, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından baglayarak 

belirginlik kazanan sanayilegme ile birlikte ~ehirle~me, demokratikle~me, bağlı 

olarak kitle iletigün araçlannın ortaya çıkı~ı ve yaygınla~ması ve okur yazarlık 

oranındaki artıg; çağda~ kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasında önemli rol 

oynamıgtır. Ancak kamuoyu kavramı; asıl olarak 20. yüzyılın ba~ından bu yana 

toplumbilimcilerin ilgisini çekmektedir.89 

Kamuoyu konusunda yapılan tcı.rtı~malara bağlı olarak, ortaya konabilecek 

en önemli sav; kamuoyu kavramının da tıpkı ileti~im gibi bireylere 

indirgenemeyeceğidir. Bu anlamda kamuoyu; bireylerin sahip olduğu 

dügüncelerin dağınık bir bütünlüğü olmaktan çok; iletigime bağlı olarak ortaya 

çıkan "geni~ bir zihnin" birle~ik (kollektif) bir ürünüdür. Bu yakla~ım içinde 

kamuoyunun, tek tek bireylerin dü~üncelerinin kamu içinde tartı~ılması olarak 

ele alınması olası değildir. Bu bağlamda, kamuoyu bütünüyle birliktelik 

(kollektivite) içinde değerlendirilmelidir. 

Kuramsal olarak, kamuoyu modelini ilk geli~tiren bilim adamlarından 

JAMES (1890) ve BALDWİN (1893); toplumsal bir varlık olarak, insanın 

tutumlarının ve dü~üncelerinin, ileti~im ve toplumsal yagam aracılığıyla 

biçimlendirildiğini belirtmi~lerdir. Bu bilim adamlarına göre kamuoyu; çok 

sayıda bireysel dü~üncenin, kamunun tartı~ma alanına girmesine asla 

indirgenemeyecek; "genig bir zihin" içerisinde bi çimlenen kar~ılıklı 

etkilegimlerin bir ürünüydü. Bagka deyü~le; dügünceler bireyler kadar, gruplara 

88 BEKTAŞ, 1996, s.23. 
89 NEJDET ATAI3EK, "Kamuoyu: Basında Kamuoyu Ara~tırmaları", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:11, 
Ankara, 1996, s.864. 
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da aitti ve "sadece tek tek bireylerin dü~üncelerinin bir yığını değil; kar~ılıklı 
ileti~imin ortak ürünüydü".9Ü 

Kamuoyunun olu~um sürecinde; öncelikle toplumsal bir sorunun 

algılanmasını; daha sonra bireyin, bu sorun hakkındaki dü~üncelerini, son 

olarak da sorunun kamu tarafından tartı~ılmasının önemli olduğu 

savunulmaktadır. Bu bağlamda savunulan bir görü~e göre, kamuoyu da 

sorunun ne olduğuna birlikte karar veren, sorunun niçin kamuyu 

ilgilendirdiğini soran ve ne yapılabileceğini ara~tıran insan gruplarının içinde 

olu~ur.91 

Kamu, bir dayanı~ma içinde olma ve bir sorunla kar~ıla~tığında, bunu 

tartı~ma özelliğinde olduğundan; bu süreçte kamu içinde ·dü~ünce 

farklılıklarının ortaya çıkması doğaldır. Toplumbilimsel açıdan, kitlenin gev~ek 

olarak örgütlenmi~, uyumlu davranamayan, farklı özellikleri bulunan 

insanlardan meydana gelmi~, büyük bir topluluk olduğu dü~ünülebilir. Ayrıca, 

kitle içinde insanlar, ortakla~a hareket etme, dayanı~ınada bulunma gibi kaygılar 

gösterıneden kendi gereksinimleri doğrultusunda hareket edebilirler. Oysa 

kalabalık (güruh); dayanı~ına içinde bulunma ve sorunlar üzerinde tartı~ına 

yeteneğine sahip olmayan, sadece fiziksel anlamda birarada olan ve bir heyecanın 

ya~andığı ko~ullarda, duyguları ile davranan büyük insan topluluğudur.92 PRİCE 
ve ROBERTS'a göre, kitle kütlesel olu~uyla; kalabalık duyguların bula~ınasıyla; 

kamu ise fikir tartı~ması özellikleriyle birbirinden ayırdedilir.93 

Bir dü~üncenin kamuoyu görü~ü olarak ortaya çıkabilırı.esi için ~u 

ko~ulların bulunması öngörülınü~tür:94 

1-Bir topluluğu ya da grubu ilgilendiren bir sorunun varlığı. 

2-Bu topluluktaki ya da gruptaki ki~ilerin ileti~iın içinde olması 

(konu hakkında dü~ünüp ta~ınınaları.- tartı~ınaları). 

90 VINCENT PRICE-DONALD F. ROBERTS, "Public Opinion Process", CHARLES R. BERGER ve 
STEVEN H. CHAFFEE(Der.), Handbook of Communication Science, Sage Publications, Second 
Printing, London, 1989. 
91 PRICE-ROBERTS, 1989. 

92 AT ABEK, 1996, s.864. 
93 PRICE-ROBERTS, 1989. 
94 ATABEK, 1996, s.864-865. 
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3-Tek tek ki~ilerin değil, grubun ortakla~a sahip olduğu dü~üncenin 
açıklanması. 

4-Dile getirilen dü~üncenin bir karar düzeneğini (mekanizmasını), 

bir kurulu~u veya deği~ik toplumsal kesimleri bir amaç doğrultusunda eyleme 
geçirme arzusu. 

Kamuoyundaki çoğunluk öğesinin tehlikelerine i~aret eden çalı~malar 

ALEXİS DE TOQUEVİLLE ve JOHN STUART MİLL tarafından yapılmı~tır. 

TOQUEVİLLE'e göre; toplumsal ko~ulların e~it olduğu yerde kamuoyu; her 

bireyi etkisi altına alır, yönlendirir ve giderek ezebilir. Birey çoğunluğun güçlü 

direti~iyle, yanlı~ dü~ündüğünü kabul etmeye hazır duruma gelir.95 MILL ise 

kamuoyunun bir tür toplumsal baskı sağlayabileceği ileri sürer. MILL, On Liberty 

(Özgürlük Üzerine) adlı eserinde bireysel özgürlük üzerinde devletin ve 

kamuoyunun baskı yaptığını söyler. O'na göre, çoğunluğun fikirleri özellikle 

yanlı~ ve hatalı olduğu zaman toplumu da tehlikeye dü~ürebilecektir.96 

Kamuoyunun, bireyin zihninde yaratabileceği yanılsamalara dikkat çeken 

LİPPMANN'a göre ise; kamuoyunun geli~imini etkileyen çevre, gerçekle her 

türlü ili~kisini kesmi~ yapay bir çevredir. LİPPMANN buna "sahte çevre (pseudo

environment)" demektedir. O'na göre: "Bu ki~i ile çevresi arasına bir sahte çevre 

soku~turulmasıdır. Bireyin davranı~ı, bu sahte çevreye bir yanıt niteliğindedir. 

Fakat bu bir davranı~ olduğundan; eğer bunlar eylemlerse, sonuçlar davranı~ın 
özendirildiği sahte etki yaratırlar."97 LİPPMANN bu sahte çevrenin belirleyicisi 

olarak haberlerin çıkı~ yerine uygulanan sansürü, fiziksel v.:e toplumsal 

engelleri, anlatım yetersizliğini, dalgınlık, yeknesaklık, ~iddet gibi psikolojik 

etkenleri görmektedir. O'na göre kamusal kanı yoktur, ancak "hayalet kamu" 

(phantom public) dan söz etmek mümkündür.98 

Belirli bir yakla~ıma göre; birle~ik bir terim olarak "kamuoyu" kavramı 

belli açılardan yanıltıcı bir anlatım olmaktadır. Çünkü özellikle "bir" kamu ve 

onun da sahip olduğu "bir" oyun varlığının, toplumbilimsel gerçekiere aykırı 

95 ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Democracy in America, Oxford University Press, Oxford, 1947'den 
aktaran BEKTAŞ, 1996, s.23-24. · 
96 BEKTA~,1996, s.24. 
97 W ALTER LIPPMANN, Public Opinion, Harcaurt Brace, New York, 1922, s.15'ten aktaran 
BEKTAŞ, 1996, s.31. 
98 LIPPMANN, 1922, s.92'den aktaran BEKTAŞ, 1996, s.31. 
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d ü~tüğü savunulmaktadır .99 Buna kar~ın; farklı toplumsal ve siyasal 

yapılanmalarda, kamuoyuna ili~kin olarak burada tartı~ılan niteliğin farklıla~tığı 

dü~ünülebilir. Daha önce, siyasetin yapısında çatı~ma ve uzla~ma yönünde bir 

ikicilik ( düalizm) içerebileceği açıklanmı~tı. Bununla birlikte; kamuoyunun da 

farklı görü~leri olan topluluklardan olu~abilmekle birlikte, doğruluğunu 

(me~ruluğunu) toplumdan alan güçlü bir siyasal iktidarın sonucu olarak belirli 

bir uzla~ma ve uyum içine girebileceği de savunulabilir. Ancak yukandaki görü~ 

bağlamında; toplumun hemen bütün yeti~kin üyelerinin payla~abileceği bir 

kanının dü~ünülmesinin söz konusu olmaması da gerekmektedir.lOO Bununla 

birlikte; bu yakla~ımda söz konusu olan görü~lerin hangileri olduğu tartı~ılabilir. 

Sözgelimi, siyasal iktidarın doğruluğu (me~ruluğu) konusunda belirli bir 

uzla~ma ya da uyum içerisinde olan ya da belirli önemli toplumsal ya da siyasal 

olaylarda ortak bir tepki gösterebilen kamuoyu dü~üncesi de gündeme 

getirilebilir. Böylece, kamuoyu; belirli dü~ünceler ve kanılar söz konusu 

olduğunda; birbirinden aynlabilen; ya da kaqı kar~ıya gelebilen topluluklar 

dü~üncesini olduğu kadar; belirli konular ya da olaylar kar~ısında birle~ebilen ya 

da ortak tavır sergileyebilen bir topluluklar dü~üncesini de içerebileceği kabul 

edilmelidir. Nitekim, buraya kadar ortaya konulmaya çalı~ılanlar içinde; 

kamunun ayrılma değil birle~me temeli üzerinde kurulduğu anla~ılmaktadır. 

Kamuoyu kavramının açıklaması yapılırken; bu terimi olu~turan "kamu" 

ve "oy" kavramlan ayrı ayrı incelenebilir. Terimin İngilizce kar~ılığı da; ayrı ayrı 

sözcüklerden olu~an "public opinion" kavramıdır. Belirli bir yakia~ım içinde, 

kamu terimi, belli bir sorun hakkında dü~ünce ve kanısı olan ki~ilerden 

meydana gelen bir grubu ya da gruplan açıklayabilir.lOl Bu yakla~ımda, toplum 

sorunlarının çe~itliliği ölçüsünde, onlar kar~ısında olu~an deği~ik ve çe~itli 

"kamulardan" söz etmek yerinde olabi.lmektedir.l02 Oysa konuya bu açıdan 

bakıldığında; ba~ka bir görü~ü dikkate alarak; belli bir sorun kar~ısında ya da 

çevresinde toplanan bireylerin de bu konuda çözüm yolu bulmak amacıyla, 

birbirleriyle tartı~maya girebilecekleri savunulmaktadır. Bu durumda söz 

konusu edilen grubunda kendi içerisinde amacıyla birbirleriyle çatı~maya 

99 KAPAN!, 1992, 5.146. 
100 A.g.k., s.146. 
101 A.g.k., s.146. 
102 A.g.k., s.147. 
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girebilecekleri savunulmaktadır.l03 Bu durumda söz konusu edilen grubun da 

kendi içerisinde çatı~maya açık olabileceği ileri sürülebilir. Böylece, eğer çatı~ma 

ve farklıla~ma temel ölçü olarak ele alınırsa; kamuoyunun temelinde ele alınan 

"kamu" da temelden bölünmeye ve çatı~maya açık olacak; böylece kuvvetli bir 

bağlılık ya da ili~kiler yapısı yerine dağınık ve bozulmaya açık bir yapı gündeme 

gelebilecektir. Bu nedenle, söz konusu yakla~ımın yanısıra bir uyum ve uzla~ma 

dü~üncesinin de gündeme gelebilmesi beklenebilir. Nitekim kamuoyu 

kavramını olu~turan ikinci öğe olan "oy" terimi de; bu uzla~ma ve uyum ile 

ilgili olarak değerlendirilebilir. 

Kamuoyunu olu~turan ikinci öğe olan "oy" kavramının; belirli bir 

yakla~ım içinde bu "oy"un, kesin pozitif bilgiye dayanan bir görü~ten öte; az çok; 

belirli bir eğilim, bir görü~ daha doğrusu bir "kanı" olduğu ileri sürülmü~tür.l04 
Bu yakla~ım içinde, aynı grupta deği~ik kanıların ortaya çıkabileceği; dolayısıyla 

çe~itli grupların yanısıra; grup içindeki oyların çe~itliliğinin de söz konusu 

olduğu ileri sürülmektedir.lOS Ancak böyle bir çe~itlilikte; ilgili kamu ve oylar 

arasında bir ili~kiler bütününün varlığı tartı~malı götürecektir. Buna göre; 

kamuoyunun ~öyle bir tanımı yapılmaktadır; "kamuoyu, belli bir zamanda, belli 

bir tartı~malı sorun kar~ısında, bu sorunla ilgilenen ki~iler grubuna veya 

gruplarına egemen olan kanıdır."106 

Yukarıda açıklanan "egemen kanı"nın ortaya çıkı~ına ili~kin olarak; iki 

önemli öğenin rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bunlardan birincisi; sayı öğesi 

kısacası çoğunluk etkeni iken; ikincisi de yoğunluk ya da etkinlik öğesi olarak 

tanımlanmaktadır. Böylece; belli bir konuda "egemen kanı"nın beliri~inde; 

kanının derinliği kadar; onun yayılmasında gösterilen çabanın yoğunluğunun da 

rol oynadığı savunulmaktadır. Bu durumda kimi zamanlarda; iyi örgütlenmi~ 

ve belirli zamanlara yönelmi~ grupların görü~leri; zayıf örgütlü ya da hiç 

örgütlenmemi~ kalabalıkların kararsız ve kaypak eğilimlerine oranla; daha etkili 
olabilecektir. Bu anlamda, kamuoyu olgusunda; nicelik öğesinden çok, nitelik 

öğesi önem kazanmaktadır. Söz konusu anlayı~ta; kamuoyunun kendini etkili 

103 HERBERT BLUMER, "The Mass, The Public, and Public Opinion", BERNARD BERELSON
MORRIS JANOWITZ (Der.), Reader in Public Opinion and Communication, The Free Press, Secon.~ 
Printing, New York City, 1966, s.46'dan aktaran DUYGU SEZER, Kamu Oyu ve Dış Politika, A.U. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:339, Ankara, 1972, s.3. 
104 KAP ANİ, 1992, s.104. 
105 A.g.k., s.147. 
106 A.g.k., s.148. 
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olarak duyuran kanı olduğu da savunulabilmektedir.l07 Bununla birlikte, her 

durumda kendini etkin olarak duyuran kanının diğer kanıların tümünü 

etkileyerek; baskın duruma geçmesi ve kamuoyunu bu yönde bütüncül olarak 

olu~turmasının geçerliliği incelenmeye açık bir sorun olmaktadır. Çünkü, daha 

önce kamuoyunu olu~turan farklı gruplardan söz edilmi~ti. Bu durumda, böyle 

gruplar da birbirlerini etkileyerek; baskın kanının benimsetilmesi yönünde bir 

mücadeleye giri~ebilecektir. Ancak yapılan ara~tırmalarda; belirli sorunlar 

kar~ısında beliren görü~ ve tutumların; önceden biçimlenmi~ görü~ ve kanılar 

tarafından belidendiği ortaya konmu~tur. Bu durumda, önceden biçimlenmi~ 

kanılar; birey ve gruplarda güçlü durumda ise; etkin bir biçimde duyurulan 

kanıya kaqı da direnç gösterebileceklerinin dü~ünülmesi gerekir. Böylece, belirli 

bir görü~ ya da kanının belirli bir dönem kendini etkin olarak duyurabilmesi ve 

diğer gruplara ait görü~lerin sessiz kalması sonucu; belki de ancak "yapay bir 

kamuoyu" olu~acaktır. Ayrıca; yine kamuoyu kavramının; halkı ilgilendiren 

belli bir sorun hakkında; belirli bir zamandaki, genel yargı veya ortak kanı olarak 

tanımlandığı da gözardı edilmemelidir.l08 Buradaki "ortak kanı" anlatımı 

dikkate alındığında; "etkin kanı" kavramının yerine geçen farklı bir aniatıının 

ortaya konduğu görülür. Bir kanının, deği~ken bir süreç içinde toplumda 

yayılarak; ortak bir nitelik kazanması söz konusu olmaktadır. Böylece, belli bir 

zamanda kendini etkin olarak duyuran kanının, bir ba~ka durumda; ortak 

kanının etkisiyle deği~ebilmesi olanağı böylece gündeme gelmektedir. Bu 

anlamda kamuoyu; bir bütün olarak dü~ünüldüğünde; etkin ya da baskın olan 

kanının "ortaklık" olması da beklenebilir. 

·-
SEARS kamuoyunu; tartı~malı bir kamu sorunu hakkında görü~lerini 

duyurınayı hedefleyen ve açıklayan; birey ve demokratik kitle gruplarının 

kanıları olarak tanımlamakta ve bunların genel nüfusa oranla azınlık olarak da 

çoğunluk olarak da kalabileceğini belirtmektedir. Ona göre halkın büyük bir 

çoğunluğu ise tartı~malı bir kamu sonucu hakkında kanısını açıklayamamakta 

ya da sorunun bile farkında olmadığından veya doğal olarak o sorun hakkında 

kanı sahibi olmadığından, kanı sahibi olsa bile; kanısını duyurmak için sosyo

ekonomik ve psikolojik bir ihtiyaç duyınadığı ve bu kanısını duyurma araçlarına 

sahip olmadığından, kanıların açıklanmasında çoğu zaman kopukluklar 

107 A.g.k., s.148. 
108 BÜLENT DA VER, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara, 1972, s.251. 
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ya~anmaktadır.l09 VURAL'a göre bu noktada toplumdaki varolan ya da olu~ma 
sürecine girmi~ kanıların duyurulması i~levini ise yine toplumsal bir kurum 

olan basın üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında ayrıca basın yöneten ile 

yönetilenler arasında kar~ılıklı bir iletiGim ve kanıların deği~tirilmesi görevini 
üs tlenmektedir. ı ı O 

Demokratik toplumlarda oluşan toplumsal ve siyasal ko~ullar; iktidarların 

ülke sorunlarını çözmeye yönelik politikalarını izleme yetisinde, güçlü bir 

kamuoyu kavramının ortaya atılmasını olası kılmı~tır. Demokrasilerde 

kuramsal açıdan bakılacak olursa; medya, politika ve kamuoyu bağlantısı, 

hükümetlerin vatanda~larına kaqı sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerini denetlemenin bir düzeneği (mekanizması) gibi . i~lev 

görmektedir. Bu tür rejimlerde, medyanın siyasal çerçeveyi izleyerek; kamunun 

taleplerini gözetmek eğiliminde olduğu savunulabilir. Uygun ko~ullar altında, 

vatanda~ların kamuoyu anlamında; hükümetlerini denetleyebilmelerinin bir 

aracı olarak basının ortaya çıkı~ı da, kamuoyunun olu~umu açısından 

önemlidir .lll 

Ba~ka yakla~ımlarda, kamuoyunun etkinliği ya da varlığı devlet ile ili~kisi 

bağlaınında ele alınmı~tır. Belirli bir yakla~ıma göre; kamuoyu devletin üç 

organının (yasama, yürütme, yargı) davranı~ını belirleyen ya da kanı önderleri 

tarafından belirlenen ve olu~ turulan düzgü (norm) dür.l 12 Buna göre; kamuoyu 

bir baskın ya da ortak kanı olmasından çok; devletin organlarını etkilernesi ve 

daha çok kendisine uyulacak bir düzgü (norm) düzeyinde ele alınmı~tır. Bu 

bağlamda, kamuoyunun; "bir devletin yapısında ya~amını sürdüren kamu" 

görü~ü ile birlikte ele alınması öngörülmektedir. Herhangi bir toplumu, kendi 

devletinden tamamen bağımsız bir kamu ya da kamular toplamı olarak 

değerlendirmek; en azından kamunun ta~ıdığı kanıların düzgüsel (normatif) 

düzeyde, yine o toplumun yapısında i~lerlik ve i~levsellik k~zanması 

109 DAVID SEARS, Public Opinion, Prentice Hall lnc., New Jersey, 1964, s. 1'den aktaran AL! 
MURAT VURAL, Bir İletişim Kurumu Olarak Yerel Basının Kamuoyu Oluşumu Sürecindeki İşievi 
ve Yerel Basın-Kamuoyu İlişkileri (Eskişehir Basını Örneğinde Bir Uygulama), Yayımlanmamı~ 
Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski~ehir, 1997, s.69. 
110 VURAL, 1997, s.69. 
111 NEJDET ATABEK, "Siyasal Gündem ve Kamuoyu", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:13, Ankara, 
1997, s.1259. 
112 M. NAZAN ASLANEL, Kamuoyu ve Kamuoyunun Oluşmasında Kitle İletişim Araçlarınlll 
Rolü, Yayımlanmamı~ Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1993'teı:. aktaran ORHAN 
GÖKÇE, "Kamuoyu Kavramının Anlam ve Kapsamı", Kurgu Dergisi, Anadolu Vniversitesi 
Yayınları No:920, tleti~im Bilimleri Fakültesi Yayınları No:24, Sayı:l4, Eski~ehir, 1996, s.211. 
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bakımından, kamuoyunun etkinliğinin, tutumlara dönü~meyen kanıların 

(etkenliği ve ya~ama geçirilmesi düzeyinde), eksik değerlendirmelere konu 

olu~turabileceği savunulabilir. Toplumda baskın ya da ortak olan hangi kanının 

ya~ama geçirilmeden etkili kalabileceği dü~ünülmelidir. 

'i Belirli bir görü~e göre; demokratik düzenlerde kamuoyu; önemli gördüğü 

bir sorunun siyasiler tarafından ele alınmasını sağlamak üzere; gösteri 

yürüyü~leri, mitingler vb. gibi çe~itli yollara ba~vurma gücünde olmakla birlikte; 

politik uygulaınaları genellikle bir seyirci kitlesi gibi izlemektedir. Kamunun 

politik tartı~ınalarda; tek ba~ına; bir~eyin doğru ya da yanlı~ olduğuna karar 

verınesi ender görülen bir olgudur. Siyasal tartı~ınalarda kamu, daha çok 

umulan (potansiyel) bir taraftar ya da muhalif olarak da görülebilmektedir. 

Karar düzeneğinde (mekanizınasında) ise devletin organlan yer alınaktadır.l13 
Genel olarak medyanın, siyasal seçkinlerin, sermaye gruplarının, çıkar 

gruplarının, baskı gruplannın ve bunlar gibi toplumsal güçlerin; devletin karar 

alına merkezlerine ili~kin düzeneği etkileyebileceğinden söz edilmektedir.ll4 

f. Kamuoyunun; toplumda egemen ya da ortak olan kanı olduğu 

belirtilıni~ti. Kamuoyunun devletin organlarının i~leyi~ini belirleyen bir düzgü 
(norm) olarak görülmesi sonucunda; bir anlamda, söz konusu edilen ortak 

kanının belirleyici bir etkisi olduğu da beniınsenebilir. Ayrıca, siyasi sistemin 

"iktidar" olgusu sayesinde kimlik ve bağımsızlık kazandığı kabul edilirse, 

kamuoyunun da; iktidarın denetim ve ele~tiri i~levini yüklenebileceği 

belirtilebilir.115 

Yukarıdaki görü~lere bağlı olarak; kamuoyunun olu~umunda, önemli bir 
yer tutan öğeler olarak gruplar, siyasal iktidar ve de basını sayabiliriz. Aslında 

daha önce, basının da toplumsal ileti~imin i~leyi~inde denetim ve ele~tiri 

i~levini üstlendiği belirtilmi~ti. Gruplar konusu ele alınırken; günümüz siyasal 

ya~aınında; baskı grupları olarak tanımlanan kavram incelendiğinde; kamuoyu 

olu~turan grupların dı~ında, ancak onlarla etkile~im içinde dü~ünülebilecek bir 

öğe gündeme gelmektedir. Bir görü~e göre baskı grupları; ortak çıkarlar 

113 JAMES S. ETTERNA- DAVID L. PROTESS- DONNA R. LEFF- PETER V. MILLER- JACK 
DOPPELT- FA Y LOMAX COOK," Agenda Setting As Politics: A Case Study of The Press-Public 
Policy Connection", Communication, Vol:l2, 1991, s.79'dan aktaran ATABEK, 1997, s.1260. 

114 AT ABEK, 1997, s.1260. 
115 SEZER, 1972, s.2.; VLADIMIR O. KEY JR., Public Opinion and American Democracy, New York, 
1961, s.l4; BÜLENT DA VER, s.251; J. BRYCE, Amerikan Siyasi Rejimi, Çev: T. ATAÖV- A. 
PAYASLIOGLU, Ankara, 1962,s.157; ayrıntılı N. ARSANEL, s.l6-22'den aktaran GÖKÇE, s.224. 

37 



çevresinde birle~en ve bunları gerçekle~tirınek için siyasal yetkeler üzerinde etki 

yapınaya çalı~an, örgütlenıni~ gruplardır.ll6 Bu açıdan bakıldığında; baskı 

grupları, tıpkı kamu gruplarında olduğu gibi belirli bir ortaklık temelinde olu~ur. 

Ancak aradaki farklılık; buradaki ortaklığın çıkarlar düzeyinde ele alınınası ve bu 

grupların örgütlenıni~ olmalarıdır. Baskı gruplarının; kamuoyunun meydana 

gelmesi sırasında olu~an grupların seslerini duyurabilmek ya da kanılarını 

açıklaınalarına uygun bir dayanak olu~turduklan savunulabilir. Çünkü, 

kamuoyunu olu~turan gruplar; ancak belli bir sorun kar~ısında ortaya çıkarken, 

kalıcı olmama durumunda .bulunabilınektedirler. Oysa baskı grupları, bunlara 

göre, daha gerçek (reel) ve kalıcı bir görünüm sergileınekte, bir kısmı da bilinçli 

olarak iktidara baskı yapmak istedikleri için, kamuoyunun olu~uınunda siyasal 

açıdan uygun bir kanal olu~turınaktadırlar. Bununla birlikte, bazı. yazarlar 

kurulu~ amacı içerisinde siyaset olmayan gruplan da baskı grubu olarak kabul 
etınektedirler.117 

Baskı gruplarının, toplumsal ya~ayı~ta dağınık halde bulunan görü~leri, 

istekleri toplayıp düzenleyerek; siyasal iktidarı etkileınek amacıyla, siyasi 

yetkelere ilettikleri dikkate alınırsa; bu gruplar, gerçekte kamuoyunun 

olu~uınunda en önemli kanallardan biri olmaktadır. Çünkü, aynı zamanda bu 

baskı grupları çıkarları doğrultusunda kamuoyu olu~turına eğilimi gösteren 

topluluklar olarak da etkinlik gösterınektedirler. 

Kamuoyu konusunda yapılan tartı~ınalar sonucu; özellikle kamunun 

bireylere indirgeneıneyeceği ve bu bireyler arasında mutlaka bir ileti~iın 

bulunması gereği ortaya çıkmaktadır. Yanısıra; ki~ileri a~an ve artık topluluğa 

mal olmu~ dü~üncelerin açıklanınası ile birlikte; bu anlatım ya da kanının aynı 

zamanda özellikle siyasal bir karar düzeneğini (mekanizmasını) ya da bir 

kurulu~u veya deği~ik toplumsal kesimleri harekete geçirme etkisi ve eğilimini 

ta~ıınası bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Kamuoyu; örgütlü olduğu kadar 

örgütlenınemi~ topluluklar tarafından da ortaya etkilenınektedir. Ancak bu 

toplulukların yukarıda açıklanan özelliklere sahip olması gereği de 

bulunmaktadır. Konunun veya soru.!.1Un büyük ya da küçük olması, sorunun 

116 KAPAN!, 1992, 5.146. 
117 Üniversite, ordu, sağlık örgütleri, kamu kuruluqları gibi bu tür baskı gruplarının da en az 
diğerleri kadar, hatta zaman zaman onları da aqabilecek bir biçimde siyasa] iktidarı 
etkiledikleri de görülmektedir. Ayrıntılı bilgi için bk: YAHYA K. ZABUNOGLU, Baskı Grupları 
Siyasal Parti Baskı Grubu İlişkileri, Doçentlik Tezi, Teksir, Ankara, 1967; RONA AYBAY "Baskı 
Grupları", l.ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XXVII, İstanbul, 1961, s.271 -284'ten aktaran ÇlÇEK, 
1992, s.21. 

3 8 



onlarca yıl kalıcı olması ya da kısa sürede gözüküp kaybolması söz konusu 

olabilir. Bu özelliklere bağlı olarak kamuoyunun bir tanımı da ~öyle ortaya 

konabilir: "Kamuoyu, bir grup insanın ortakla~a ilgisini çeken _sorunlar 

hakkında; belirli karar mekanizmalarını veya çe~itli toplumsal kesimleri 

harekete geçirmek amacıyla açıklanan gö1'ü~leridir."118 

Kamuoyuna ili~kin bir diğer konu da; siyasal iktidarın olu~umuna ili~kin 

olarak; çatı~macı ve uyu~umcu olmak üzere iki ayrı kuramın bulunması ile 
ilgilidir. Bu kuramlar, daha önce siyaset kavramı içinde bulunduğu belirtilen 

ikiciliğe (düalizme) bağlı ·olarak olu~maktadır. Ba~ka deyi~le kamuoyunun 

olu~umu; siyaseti olu~turan öğelerden çatı~ma ve uyum kavramları bağlamında 

dü~ünülebilir. Çatı~macı görüg, toplumsal örgütlenmenin zor ve baskıcı olduğu 

dü~üncesine dayanırken; uyugumcu görü~ toplumsal yapının bütünlegmig ve 

kalıplar halinde yinelenen süreçlerden olu~an bir denge olduğunu 

savunmaktadır.119 Bu bağlamda, kamuoyunun olu~umu da; yeri geldiğinde zor 

ve baskıcı süreçlerden etkilenirken; kimi zaman da bütünlegmig ve kalıplar 

halinde yinelenen uyumlu bir yapı içinde geligebilir; ya da bu süreçlerin 

devingen bir etkile~imi içinde ortaya çıkabilir. 

Siyasete ilişkin olarak; daha önce açıklanan ikiciliğin ( düalizmin), siyasal 

iktidara ait görüşleri de etkilediği benimsenebilir. Ancak bununla birlikte; siyasal 

iktidarın doğruluğu (meşruluğu) temelinde; başka deyi~le, grupların kendisine 

boyun eğerek, düzgü (norm) ve değerlere uygun görmelerinde, iktidarın özünde 

bütüncül ve uyuma dayalı bir yapı olarak görülmesi mümkündür. Buna göre, 

doğru (me~ru) bir etki olarak iktidar, herhalde çatışma üzerinde- değil ancak 

toplumsal uyum üzerinde ortaya çıkacaktır. Başka deyi~le, doğruluk (me~ruluk) 

düzeyinde, iktidarın kendisi bir uyum içermelidir. Bu bağlamda da, kendisi ile 

koşut (paralel) olan ve en azından normlar ve değerler düzeyinde bir ilişki 

içerisinde bulunduğu bir kamuoyu zeminine sahip olarak düşünülmesi de 

mümkündür. Bir başka deyişle, toplumsal yönetimin sağlanması sonucu 

karşısında doğan; en azından bir ortak ya da egemen kanının varlığı ile birlikte, 

iktidarın doğruluk (meşruluk) kazandığı söylenebilir. 

Kamuoyunun oluşumunda; diğer önemli öğe olarak basının herşeyden 

önce yerine getirdiği haber verme işleviyle, toplumda meydana gelen herhangi 

118 ATABEK, 1996, s.865. 
119 ESAT ÇAM, Siyaset Bilimine Giriş, I.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları No:457, İstanbul, 1981, 
s.30. 
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bir sorunun ortaya konmasında ve bu sorun kaqısında deği~ebilen kanıların 

farklı kanı sahipleri tarafından tanınmasında önemli bir görev 

üstlenebilmektedir. Bu bakımdan, özellikle çağda~ demokratik toplumlarda; 

toplumsal bir anlatım olarak kamuoyunun bir araç olarak üzerinde ya~am 

bulduğu zeminlerden birini olu~turmaktadır. Giderek, halkın haber alma 

özgürlüğünü kar~ılayan özgür bir basının; bir anlamda, "kamuoyunun en somut 

anlatımı" olarak değer kazanması beklenebilir. Bu anlamda soyut olarak varolan 

kamuoyu anlayı~ına ili~kin olarak en somut verilerin yine özgür basın aracılığı 

ile edinilmesi çağda~ demok_ratik pariementer sistemlerde doğabilecek en büyük 

beklentilerden birisidir. Çünkü basın aracılığı ile kamuoyu kavramı bir 

somutluk kazanmakta ve toplumsal ileti~im içerisinde kendisini 

gös terebilmektedir. 

Yukarıda açıklananların ötesinde; daha önce bu bölümde kamuoyuna 

bağlanan denetim ve ele~tiri i~levlerini, kurumla~mı~ ve sistemle~mi~ bir 

düzeyde de, yine basının yerine getirmek durumunda olduğuna daha önce 

değinilmi~ti. Bu durumda aynı zamanda kamuoyuna bağlanan siyasal iktidarın 

denetim ve ele~tirisi i~levini yine kamu adına en somut bir biçimde yapması 

beklenebilecek olan kurum; yine özgür basındır. Pariementer demokrasilerin, 

ki~iler tarafından zihinsel olarak ve bilinç düzeyinde en sağlıklı bir biçimde 

değerlendirile bilmeleri için, toplum un ileti~im kurumu olan basının 

kamuoyunun açıklanmasında ve ortak kanıların olu~umunda önemli bir rolü 

bulunmaktadır. 
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Il. BASlN ve SiYASET 



S.BASIN VE SİYASETİN KURUMSAL İLİŞKİLERİ 

Basın ve siyaset ili~kileri değerlendirilirken, genellikle belirli ideolojiler ve 
yönetim biçimleri ile basının ili~kileri incelenmi~tir. Yönetim biçimi ve ideoloji 
düzeyinde, basın ve .?iyaset ili~kilerinde iki temel modelin varlığı söz konusu 
edilebilir: Yetkeci ve Ozgürlükçü (Liberal) modeller. Çe~itli yakla~ımlar içerisinde 
temel modellerin sayısı be~e kadar çıkarılmı~sa da, gerçekte söz konusu bu be~ 
model yönetim biçiminde etkin olan öğeler bakımından yukarıda belirtilen iki 
kar~ıt modelin kimi durumda birinin ya da diğerinin ağır basması ya da bunların 
bir sentezinden olu~makta~ır. Bu bağlamda, yönetim biçimlerinin ve siyasetin 
basma olan etkileri bakımından, yetkeci ve özgürlükçü olmak üzere birbiriyle 
çatı~an iki ana yakla~ım söz konusu olmaktadır. Bir devletin siyasi yapısında, bu 
öğelerden biri ya da diğeri salt olarak bulunabileceği gibi, bunların karı~ımından 
ya da sentezinden türeyen ba~ka yakla~ımlar da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin 
basın kurarnları alanında çalı~an SIEBERT, PETERSON ve SCHRAMM, siyasetle 
ili~kisi içerisinde dört temel basın kuramı ortaya koyarken, HATCHEN be~; 
ALTSCHULL ise üç kurarn önermi~lerdir. Bunlardan SIEBERT, PETERSON ve 
SCHRAMM'ın dört kuramma ve ALTSCHULL'un üç kuramma bu tezin giri~ 
bölümünde kısaca değinilmi~tir. Ancak bu kurarnların basın ve siyaset 
ili~kilerine bağlı olarak ileri sürülü~ nedenlerine tezin bu bölümünde daha 
ayrıntılı ve kar~ıla~tırmalı bir düzenek içerisinde yeniden değinilmesi uygun 
görülmü~tür. 

SIEBERT, PETERSON ve SCHRAMM ile ALTSCHULL ve HATCHEN'ın 
modellerini karma olarak incelemek gerekirse, basın kuramı alanında temel 
nitelikte kabul gören dört modelin yanısıra HATCHEN tarafından yeni bir 
modelin ortaya konulduğu görülmektedir. ALTSCHULL yetkeci modeli dikkate 
almazken, kendi döneminde geçerli gördüğü modelleri incelemi~, SIEBERT, 
PETERSON ve SCHRAMM ise geli~imci ya da ilerleme modeli ile daha sonra 
HATCHEN tarafından ortaya konulan devrimci modeli incelem·e alanlarının 
dı~ında bırakmı~lardır. 

SIEBERT, PETERSON ve SCHRAMM tarafından 1956'da yazılan Basının 
Dört Kuramı (Four Theories of Press) kitabında i~lenen modeller birçok 
bakımlardan soğuk sava~ döneminin karakteristiklerini ta~ıyan bir yapıda 
görülmü~tür . Siyasal sistemlerdeki farklılıklardan kaynaklanan basının 
toplumsal ve siyasal süreçte aynaması gereken rollerin farklıla~ması; basının ya 
da medyanın belli ko~ullar altında nasıl i~lemesi gerektiğini ortaya koyan 
önermelerden olu~an düzgüsel (normatif) medya kuramlarının dağınasına 
neden olmu~tur. Düzgüsel (normatif) medya kuramlarının en belirgin biçimde 
i~lendiği ilk çalı~ma olan Basının Dört Kuramı isimli kitap özellikle özgürlükçü 
medya kuramı ile onun geli~tirilmi~ bir biçimi olan toplumsal sorumluluk 
kuramma belrgin bir vurgu yapmaktadır.l20 

120 SÜLEYMAN lRV AN, "Normatif Medya Kuramları", İletişim Dergisi, Gazi Üniversitesi 
lleti~im Fakültesi, Sayı:l-2, Ankara, 1994, s.212. 
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Çe~itli kitle ileti~im araçlarının ve bunlardan birisi olan basının üstlendiği 
toplumsal ve siyasal rollerdeki farklıla~maların gündemde olduğu bir dönemde 
basın ve siyaset ili~kilerinden kaynaklanan toplumsal görüngüleri 
değerlendirmek giderek zorla~maktadır. Basın ve siyaset arasındaki ili~kiler, 
günümüzde basının pariementer demokrasilerde dördüncü güç olarak 
nitelendirilmesine dayalı olarak yeni bir kamusal alan kavrayı~ının olu~masına 
neden olan bir geli~im göstermi~tir. Bu kamusal alan giderek dikkate alınması 
gereken bir etkile~im içerisine giren siyaset ve basın ya da medya arasındaki 
ili~kinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, kitle ileti~im araçları 
tarafından ortaya konulan kitle kültürünün etkisi altındaki çağda~ bireyin dünya 
görü~ünün olu~umunda etkili olan yeni anlayı~ların değerlendirilmesinde 
düzgüsel medya kuramlarının incelenmesi gerekliliğini gündeme getirmektedir. 

Daha önce de değinildiği gibi SIEBERT, PETERSON ve SCHRAMM devlet 
ya da siyasi yapı ve basın arasındaki ili~kilerle ilgili olarak dört düzgüsel kurarn 
ortaya koymu~lardır. Bunlar yetkeci, özgürlükçü, sosyalist ve toplumsal 
sorumluluk kuramlarıdır. Onlara göre, yetkeci ve özgürlükçü kurarnlar özgün 
iken; toplumsal sorumluluk kuramı özgürlükçü kuramın, sosyalist kurarn da 
yetkeci kuramın deği~ikliğe uğratılmı~ biçimleridirler. Burada, üç temel kurarn 
ayrı ayrı ele alınırken sosyalist ve geli~imci kuramlar; yetkeci kuramın, 
toplumsal sorumluluk kuramı, katılımcı demokratik kuram, demokratik 
kuram, radikal demokratik kurarn ve sivil toplumcu medya kuramı da 
özgürlükçü medya kuramı kapsamı içerisinde değerlendirilecektir. 

Yetkeci ve özgürlükçü kurarnların dı~ında bir üçüncü kurarn olarak 
devrimci kurarn ele alınmı~tır. Buna göre basın ya da medya ile siyasal yapı 
arasındaki ili~kiler a~ağıdaki kuramsal dizge içerisinde ele alınacaktır: 

1- Yetkeci Kurarn 
a) Sosyalist Kurarn 
b) Geli~imci Kurarn 

2- Özgürlükçü (Liberal) Kurarn 
a) Toplumsal Sorumluluk Kuramı 

b) Katılımcı Demokratik Medya Kuramı 
c) Demokratik Medya Kuramı 
d) Radikal Demokratik Medya Kuramı 
e) Sivil Toplumcu Medya Kuramı 

3- Devrimci Kurarn 
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1- YETKECİ KURAM 

Yetkeci kuramın kuramsal düzeyde olu~masında ba~lıca etkili olan 
dü~ünürler arasında PLATON, MACHIAVELLI, HOBBES, HEGEL ve 
TREITSCHKE bulunmaktadır. Yetkeci kuramın olu~masında PLATON'un 
dev le tt e aristokra tik yönetimin gerekliliği görü~ü önemli rol oynamı~tır. 
PLATON'un dü~ünce düzeninde ülküsel (ideal) devlet siyasal ve kültürel 
amaçlarda i~birliği sağlayabilen bilgelerin elinde güvende olacaktır. Yetkeci 
dü~ünürler arasında bir ba~ka a~amayı temsil eden MACHIAVELLI, Prens adlı 
yapıtında devletin kalıcılığını ve yöneticinin siyasi iradesini temel alan bir 
yakla~ım sergileyerek, yöneticilerin ya da prensin devlet yönetiminde amaçlarına 
ula~mak için her türlü yola ba~vurması gerektiğini belirtir. MACHIAVELLI'ye 
göre prens devletin kalıcılığı için, gerekirse yönetirnde amacına ula~mada ahlaki 
olmayan yollara da ba~vurabilir.l 2 ı Yetkeci kuramın en önemli 
dü~ünürlerinden biri olan THOMAS HOBBES ise, insanın bireysel güvenliğini 
çevreleyen, yetke korkusuna dayalı bir devlet modeli geli~tirmi~tir. BOBBES'un 
modelinde, kamu yararı adına bireyin devlet sözle~mesinin kontrolü altında 
bulunması gerektiği savunulur. Bu modelde, egemen gücün bir merkezde 
toplanması ve uyruklar üzerinde yetkenin mutlaklığı temel kabul edilmi~tir.l22 
Basının Dört Kuramı'nın yazarlarından SIEBERT, BOBBES'un en önemli yapıtı · 
olan Leviathan'daki görü~lerinin onyedinci yüzyıl yetkeci yönetimlerinin baskıcı 
uygulamalarını haklıla~tırmada bir ba~vuru kaynağı olarak kullanıldığını 

belirtir. ı 23 Yine SIEBERT tarafından komünizmin ve fa~izmin dü~ünsel 
düzeyde temellerini attığı savunulan HEGEL, devleti ba~lı ba~ına bir amaç olarak 
ortaya koymaktadır.ı24 HEGEL'in tanımladığı devlette, vatanda~ın ba~lıca görevi 
devletin bir üyesi olarak hareket etmektir. O'na göre, devlet nesnel tin olduğu 
içindir ki; bireyin kendisi, ancak onun bir üyesi olduğu taktirde nesnelliğe, 
hakiki bireyliğe ve ahlaka sahip olabilir. HEGEL devleti olu~turan yetkenin 
bireylerin istençleri ile katılımlanndan kaynaklandığı yönündeki rasyonalist 
özgürlükçü yakla~ımı temelde hatalı bularak, devlet yetkesinin nesnel bir istenç 
kavramına dayandığını öne sürer.l25 Yetkeci kuramın savunucularından 
TREITSCHKE ise gerçek özgürlüğün devlet müdahalesi dı~ında olmaktan çok 
devlet içinde geli~ebileceğini ve vatanda~ların mutluluğunun ancak devlet 
tarafından sağlanabileceği savında bulunmu~tur.l26 

12ı NiHAT FALAY, "Kitle lletiqim Teorileri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 
1992-1993, s.48; FRED SIEBERT ve d., Four Theories of The Press, Urbana, Illinois, University of 
Illinois Press, 1963, s.13. 
122 THOMAS HOBBES, Leviathan, (Çeviren: Semih Lim), Yapı Kredi Yayınları, !kinci Baskı, 
Istanbul, 1995, s.127-139. 
123 SIEBERT, 1963, s. 13-14'den aktaran lRVAN, 1994, s.214. 
124 SIEBERT, 1963, s.14'ten aktaran !RVAN, 1994, s.214. 
!25 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (Çev: CENAP 
KARAKAYA), Sosyal Yayınlar, 1991, s. 199-202. 

126 SIEBERT, 1963, s. 15'ten aktaran İRV AN, 1994, s. 214. 
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Yukarıda verilen dü~ünürler dizgesi içinde yapılanan yetkeci kurarnın 
önerrnelerinin geçerliliği kapsamında genel olarak medyanın ya da basının 
siyaset ile ili~kileri ise a~ağıdaki beklentilere dayalı olarak 
değerle ndirilmektedir .127 

1- Basın, kurulu düzeni bozucu yayınlar yapmaktan kaçınrnalıdır. 

2- Basın, yönetimdeki yetkeye bağlı olmalıdır. 

3- Basın, moral ve politik değerlere ve çoğunluğa kar~ı saldırgan 
olmarnalı dır. 

4- Sansür, bu kuralları uygulamak için kullanılabilir. 

5- Yetkeye kar~ı olma, kabullenilene saldırrna, resmi politikaya sata~rna ya 
da moral değerlere saldırrna, suç değerlendirilmesi içindedir. 

A) Sosyalist Kurarn 

Sosyalist kurarn, ileti~irn araçlarının özel mülkiyet içinde değil, ancak 
devlet kontrolü altında olmasıyla yetkeci kurarndan bir farklılık göstermesine 
kar~ın devlet yetkesinin bu modelde temel kabul edilmesi nedeniyle de; yetkeci 
kurarnın çağcıl bir benzeri olarak kabul edilebilir. Bu modelde basın 
özgürlüğünün, kitlelerin zenginler ya da burjuvalar tarafından ezilrnesinde bir 
araç olarak görülmesi nedeniyle, basının çağcıl demokratik sistemlerde olduğu 
gibi yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü bir erk olarak kabul görmesi 
söz konusu değildir. Sosyalist kurarn; basının i~leyi~i düzeyinde, devlet yetkesini 
öncel kabul ettiğinden, basının i~levselliği bakırnından yetkecidir. 

Eski Sovyetler Birliği, Eski Demi::: Perde ülkeleri ve Çin bo yakla~ırnın 
kabul gördüğü ülkeler arasındadır. Bu modelin en belirgin olarak uygulandığı 
kabul edilebilecek olan eski Sovyetler Birliği'nde, Komünist Parti, ulusun iman 
için gerekli ciddiyet ve kararlılık içinde, üst parti yönetimi tarafından belirlenen 
bütün toplurnun yasaları ve hedeflerine bağlı olarak yayın yapılmasını sağlamak 
konumunda görülürdü. Bu bağlamda, basın ve yayıncılık da, diğer i~ örgütleri ve 
okullar gibi, çalı~rna hayatı ve eğitim öğelerine benzer ~ekilde kitle ileti~irn 
düzeyinde yönetim için uygun araçlar olarak görülrnü~tür. Komünist yakla~ırn 
ile özgürlükçü model arasında bir kar~ıla~tırrna yapmak gerekirse; özgürlükçü 
modelde basın özgürlüğü, yeri geldiğinde hükümete kar~ın bir özgürlük 
anlayı~ını içerdiği halde, komünist rejimlerde bu özgürlük anlayı~ının güçlü 
devlet içerisinde devletin hedeflerine yönelik bir özgürlük öğesi olarak 
görülmesinin söz konusu olduğu belirtilebilir. · 

127 DENIS MC QUAIL, Kitle İletişim Kuramı (Giriş), (Çev: Ahmet Haluk Yüksel), Kibele Sanat 
Merkezi, Eski~ehir, 1994, s. 121-122. 
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Basın kurarnları alanında çalı~an SCHRAMM, Sovyet görü~ünde mutlak 
özgürlük söz konusu olmadığı için, bu modelde değerli olanın yönetimin doğru 
olarak algıladığı ~eyleri söyleme özgürlüğü olduğunu belirtir. Bu bağlamda 
Sovyet düzeninde, devlete kar~ı hiçbir özgürlük olamaz. Devlet ileti~im 
araçlarını elinde bulundurarak eri~imi garanti altına almakta ve gizli sınıf 
kontrolüne engel olmaktadır. Bu düzende, özgürlük ve sorumluluk 
birbirlerinden kopmaz biçimde kenetlenmi~lerdir. ı 28 

Sosyalist bir düzende medyaya ili~kin olarak ortaya çıkan beklentiler ise 
a~ağıdaki gibi sıralanabilirler: 129 

1- Medya i~çi sınıfının çıkarlarına ve ilgilerine hizmet etmeli ve onların 
kontrolü altında olmalıdır. 

2- Medyanın özel mülkiyet altında olması söz konusu değildir. 

3- Medya toplumda, toplumsalla~tırma; eğitim, bilgi, güdüleme ve 
seferberlik gibi olumlu i~levler yönünde hizmette bulunmalıdır. 

4- Topluma kaqı tüm görevlerinin yanında medya izleyicilerinin 
isteklerine ve gereksinimlerine yanıt vermelidir. 

5- Toplumun, toplumsallığa kar~ı bir yayından sonra olayı önlemek ve 
cezalandırmak amacıyla sansür ve bazı yasal düzenlemeleri kullanma hakkı 
olduğu öngörülmü~tür. 

6- Medya, Marksist, Leninist ilkeler doğrultusunda dünya ve toplumun 
tam ve nesnel bir görünü~ünü sunmalıdır. 

7- Medya, ülke içinde ve dı~ında geli~en ilerici hareketleri des!eklemelidir. 

B) Gelişiınci Kuraın 

Geli~imci kurarn daha çok geli~mekte olan ülkeler ve üçüncü dünya 
ülkeleri olarak tanımlanan bölgeler için dü~ünülmü~tür. Bir görü~e göre bu 
kurama ili~kin kavram henüz ~ekil bulmamı~, meraklı ve hevesli bir dü~ünceler 
söylemi, etkiler ve endi~eler karı~ımı olarak ele alınabilir. Gerçekte bu kurama 
ili~kin kavram henüz açık olarak tanımlanmı~ değildir. Bununla birlikte, bazı 
yakla~ımlarda geli~imci model, yetkeci modelin bir türü olarak 
değerlendirilmektedir .130 

128 WILLIAM A. HACHTEN, The World News Prism, Iowa State University Press, 2nd Edition, 
Iowa, 1987, s. 30. 
129 MCQUAIL, 1994, s.130-131. 

130 WILLIAM A. HACHTEN, The World News Prism, Iowa State University Press, 2nd Edition, 
Iowa, 1987, s. 30. 
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Geli~imci kurama ili~kin değerlendirmelerde, bu modelin yer yer 
demokratik hareketi ve katılımcı ileti~im modellerini desteklediği belirtilmi~ 
olmasına kar~ın, geli~mekte olan ülkelerde diğer modellerin kullanımını 
sınırlayan ya da onların potansiyel yararlılıklarını azaltan bazı ortak ko~ulların 
varlığı kabul edilmi~tir. Bu bağlamda, bu model içinde ulusal geli~mede 
medyanın olumlu kullanımları; özerklik ve ulusal toplumun kültürel kimliği 
açısından değerlendirilmi~tir. Bununla birlikte, bu ülkelerde medyanın ulusal 
politikayla aynı çizgide olumlu (pozitif) geli~me görevlerini kabul etmesi ve 
yerine getirmesi gerekliliği; ayrıca medyanın özgürlüğünün ekonomik 
öncelikiere ve toplumun geli~mesi yönündeki gereksinimiere uygun olarak 
kısıtlanmaya açık olması ve yanısıra geli~me hedefleri konusunda devletin 
medyanın i~leyi~ine müdahale etme ve kısıtlama hakkına sahip görülmesi; bu 
modelin yetkeci modelin bir benzeri olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. 
Ancak geli~imci modelde ele alınan yeni bir öğe olarak İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi'nin 19. maddesine dayanan ileti~im kurma hakkı konusunda son 
yıllarda yapılan vurgu ve herkesin dü~ünce özgürlüğüne sahip olduğunun kabul 
edilmeye ba~lanması ile birlikte, son dönemlerde bazı özgürlükçü niteliklerin de 
bu model içerisinde ele alınması sonucu; bazı deği~ikliklerin ortaya çıkmaya 
ba~ladığı gözlenmektedir. Bu nedenle söz konusu modelin yetkeci modelin 
geli~mi~ bir türü olarak kabul edilmeye ba~landığı da görülmektedir.l31 

Geli~imci kurarn genel olarak a~agıdaki ölçütler içinde değerlendirilmeye 
açıktır:l32 

1- Basının ve diğer tüm kitle ileti~im araçlarının merkezi devlet tarafından 
ulusun yapılandırılması amacıyla yönlendirilmesi söz konusudur: Ulusun 
yapılandırılması cehalet ve fakidikle sava~mak, politik bir bilinç olu~turmak, 
ekonomik geli~meye destek olmak gibi öğeleri içermektedir. Bu noktada devletin 
toplumsal sorumluluk öğesini kullanarak özel giri~imin destekleyemediği 
olanakları sağlamaya çalı~ması da öngörülmü~tür. 

2- Medya, yetkeyi desteklemeli onunla çatı~mamalıdır. Kaqıt görü~ ve 
ele~tiri ancak yönetime muhalif güçler karga~a içinde ise söz konusu olabilir~ 
Basın özgürlüğü, toplumun geli~imsel gereksinimlerine göre sınırlandırılabilir. 

3- Bilgi (ya da gerçek) devlete aittir; tıpkı geleneksel yetkecilikte olduğu gibi 
gücün yukandan a~ağıya akı~ı yöneticiler ile yönetim i~leri arasındadır. Bilgi ya 
da haberler nadir ulusal kaynaklardır, bu nedenle ulusal hedeflere ula~mak için 
yararlı bir biçimde kullanılmalıdırlar. 

4- Bazı durumlarda bireysel anlatım özgürlüğü ve diğer sivil özgürlükler 
önem ta~ıyan fakirlik, salgın hastalıklar, cahillik ve etnik karı~ıklıklar yanında 
yersiz bir tartı~ma konusu ~eklinde değerlendirilebilirler. 

131 MCQUAIL, 1994, s. 131-132. 

132 HACHTEN, 1987, s. 31. 
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5- Basının yönlerıdirildiği bu kavrayı~ içerisinde, uluslararası habereilik 
alanında da her ulusun yabancı gazetecileri ve kendi sınırlan içine giren ve çıkan 
haber akı~ını kontrol etme hakkı vardır. 

Geli~imci kurarn açısından bir diğer önemli nokta uluslararası haber 
akı~ındaki geli~mi~ ülkeler ve onların haber ajansları lehine olan dengesizlik tir. 
Bu alandaki dengesizliklerin giderilmesi ve haber akı~ı yoğunluğunun 
geli~mekte olan ve üçüncü dünya ülkeleri lehine olarak dengelenebilmesi için 
UNESCO öncülüğünde uluslararası düzeyde çalı~malar yapılmaktadır. 

2) ÖZGÜRLÜKÇÜ (LIBERAL) KURAM 

Özgürlükçü basın kavramı geleneksel yetkeci yönelimlerden farklı bir 
biçimde geli~erek Avrupa ve Amerika'da demokrasinin evrimle~mesi ile ortaya 
çıkmı~tır. Yetkeci dü~ünce dizgesinin aksine, kuramın merkezinde yer alan ana 
öğe devlet değil bireydir. Özgürlükçü dü~üncede insan akılcı bir varlık olarak 
kabul edilerek özgürlüğe giden yolda zaman zaman zorluklarla kaqıla~ılsa da, 
sonunda aklın ve akılcı dü~üncenin gerçeği ortaya çıkaracağı savunulur. Bu 
nedenle aklın önüne kısıtlayıcı engeller konulmamalıdır. Özgürlükçü kuramın 
geli~mesinde Avrupa ve Amerika'da özgürlükçü dü~üncenin ortaya çıkı~ı ve 
geli~imi önemli rol oynamı~tır. Özgürlükçü görü~ün geli~iminde özellikle; 
JOHN MILTON, JOHN LOCKE, JOHN ERKSINE, THOMAS JEFFERSON, JOHN 
STUART MILL ve JEREMY BENTHAM etkili olmu~ dü~ünürlerdir. 

MILTON, "Aeropagitica" isimli eserinde ortaya koyduğu "serbest dü~ünce 
pazarı" kavramıyla; görü~ler arasındaki rekabet sonucu akılcılığa dayalı olarak 
kendi kendini doğrulayarı bir sürecin olu~acağını ve bu süreçte iyi ve doğru 
görü~lerin, kötü ve yanlı~ görü~lere galip geleceği yönündeki yakla~ımı ortaya 
koymu~tur. Sansüre kar~ı çıkarak basın özgürlüğünü savunan MILTON; 
dü~üncelerin sansürü ya da kontrolü sonucu gerçeğin özünü yitirdiğini öne 
sürer. O'nun yakla~ımında bireylerin yanlı~la doğruyu ayırt edebilmeleri için her 
ikisine de ula~abilmeleri gerekir.l33 

Basının özgürlükçü kuramı açısından özgürlükçü modelin geli~iminde 18. 
yüzyılda İngiltere' de ortaya konulan yakla~ımlar önemli bir kıpı (moment) 
olu~turmu~tur. Bunun yanısıra 1776'dan sonra Amerika'da Anayasa'ya eklenen 
İlk Düzeltme (First Amendment) ile birlikte resmi yönden bir geli~im 
kazanmı~tır. Özgürlükçü yakla~ımda tek ba~ına kalsa bile hiç bir görü~ün 
susturulmaması gerektiği savı savunulduğundan, bu yakla~ım basın 
özgürlüğünün her türlü kısıtlamanın ötesinde kurumla~ması yönünde önemli 
bir eğilimin doğmasına neden olm u~ ve bu görü~ler özellikle Avrupa' da ve 
Amerika' da yayılarak önemli ölçüde taraftar kazanmanın ötesinde belirli ölçüde 
kurumsalla~mı~tır .134 

133 tRVAN, 1994, s.216-217. 

134 SEVERIN-TANKARD, 1994, s. 502-503. 
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Özgürlükçü kuramın kavramsalla~tırılmasında önemli bir a~amayı temsil 
eden JOHN STUART MILL'in "On Liberty" (Özgürlük Üstüne) isimli eseri pek 
çok bakımlardan demokratik siyasetin temelleri arasında yer alan akılcı söylem 
kavramının kaynağı olarak görülmü~tür. MILL, yanlı~ olsa bile, tüm görü~lerin 
anlatılına ve duyulma hakkına sahip olduklarını savunur. O, genel kabul gören 
görü~lerin doğru olsalar bile, kar~ıt görü~lerle kar~ıla~tırılmazlarsa dogma 
durumuna gelebileceklerini savunur. Bununla birlikte özgürlükçü kuramın 
genel bir zayıflığı olarak; doğru görü~lerin salt doğruluklarından ötürü 
dogmala~maya nasıl neden oldukları ya da dogmala~ma yerine gerçeklerin ortaya 
çıkı~ında bir araç olarak değerlendirilmelerinin gerekliliğinin gözardı edilmesi, 
tartı~maya açık bir argüman_ olu~turmaktadır.135 

Özgürlükçü kurama göre, insanoğlunun hatalarını düzeltme yetisi vardır 
ancak; bu yakla~ım içinde sonuçta kendini gösterecek olan doğrunun ve ilerideki 
gerçeğin ortaya çıkarılmasında, tartı~ma ve görü~me olanağının olması temel 
önemdedir. İnsan ancak bu durumda hatalarını düzeltme yetkisini kullanabilir. 
Bu bağlamda MILL, insanların herhangi bir konuya ili~kin bütünü öğrenmeye 
yakla~abilmeleri için tek yolun, her türlü dü~üncedeki insanların ve akıl 

türünün o konuda söyleyebileceklerini duymak olduğunu öne sürer.136 

Demokrasi dı~ı bütün siyasal rejimler için kamuoyunun bir endi~e kaynağı 
olduğunu savunan JEREMY BENTHAM, basın özgürlüğünün asla bir kaosa ya 
da iç sava~a yol açmayacağını belirterek, yönetimlerin açık biçimde 
ele~tirilmesinin önemini vurgulamı~tır. En iyi hükümetin ve en iyi yasaların en 
fazla insan için en fazla mutluluk sağlayanlar olduğunu savunan BENTHAM'ın 
çalı~maları aracılığıyla basın özgürlüğünün önemi aynı dönemlerde etkinlik 
kazanan faydacı dü~ünce ile de örtü~mü~tür. Kamuoyu olgusunu, toplumsal bir 
kontrol aracı olarak değerlendiren BENTHAM, bu yakla~ımıyla, bir yönüyle 
özgür basının demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak ele alınmasında ve basın 
özgürlüğü ve demokratik dü;z;enlerde kamuoyunun i~levi arasında bir ko~utluk 
kurulmasında da aracı olan dü~ünürlerden birisi olarak ortaya çıknÜ~tır.137 

THOMAS JEFFERSON'ın özgürlükçü basın kuramma katkısı, basını 
toplumu bilgilendirmede ve ona ı~ık tutmada araçsal olarak görmesi ve bu 
rolünü de ancak devletin kontrolü dı~ında gerçekle~tirebileceğini savunmasıdır. 
O'na göre basın, gerçeğe giden en etkili yoldur. JEFFERSON ve ERKSINE, basma 
yönelik devlet müdahalelerine doğrudan kaqı çıkan özgürlükçü dü~ünürler 
arasında öncü bir yer alırlar. 138 

Genel olarak özgürlükçü kuramın dü~ünsel kökenierinde Aydınlanma ve 
Rönesans'ın genel kurarnları ve bunlardan doğal haklar yakla~ımının yetkeci 
görü~e kar~ı savunulmasının yattığı kabul edilebilir. MILTON, LOCKE ve 

135 SIEI3ERT, 1963, s.46'dan aktaran lRVAN, 1994, s.217; SEVERIN-TANKARD, 1994, s.503-505. 

136 A.g.k., s.504-505. 

137 BEKTAŞ, 1996, s.22-23. 

138 SIEBERT, 1963, s.47'den aktaran İRVAN, 1994, s.217. 
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MILL'in yazılarında, basının bilgi verme, eğlendirme ve satma kadar hükümeti 
kontrol etme ve gerçeği bulmasında yardım etme görevlerini yerine getirmekle 
de yükümlü olduğunu savunmaları, basın ve siyaset ili~kilerinde yeni bir 
anlayı~ın dağınasına neden olmu~tur. 

Özgürlükçü modelde basın çoğunlukla özeldir ve herkesin yayın 
yapabileceği kabul edilse de, yasal sistem yoluyla onur kırıcı yayınlara, 
müstehcenliğe, terbiye dı~ı yayınlara ve sava~ zamanı basın aracılığıyla meydana 
gelebilecek kı~kırtıcılığa kar~ı dava açıiabilmesi olanağı yoluyla bir toplumsal ve 
demokratik özdenetimin sağlanabileceği öngörülür.139 

Özgürlükçü modelin· bugünkü uygulanı~ı değerlendirilecek olursa; bu 
modelin bir ülkede bulunmasının gerektirdiği çağcıl en temel uzla~ım noktaları 
konusunda a~ağıdaki belirlemelere varılmı~tır: 140 

1- Bireysel sivil özgürlüklere ve mülk edinme hakkına anlamlı bir 
koruma getiren kanunların bulunması. 

2- Ki~i ba~ına ulusal gelir, eğitim ve okur-yazarlığın yüksek seviyelerde 
bulunması. 

3-Anayasal pariementer demokrasi ve özellikle, yasal bir muhalefetin 
bulunması. 

4- Medya ve haber ileti~iminin sağlanması için yeterli sermaye ve özel 
giri~imin bulunması. 

5- Yerle~mi~ bir bağımsız gazetecilik geleneğinin bulunması. 

Yukarıdaki anlatıma bağlı olarak özgürlükçü düzende basın özgürlüğü 
kavramı; kendi devleti ile ilgili haber yapmak, yorumlamak ve ele~tirmek 
haklarının, bunlara devlet tarafından baskılı bir kar~ılık gösterilmeksizin 
kullanılabilmesini anlatır. Bu da, çağcıl anlamda özgürlükçü bir basın modelinin 
temelini olu~turur. Amerikan politik kuramında bu özgürlükçü görü~, özgür 
basının rolünü ve i~leyi~ini vurgulayan bazı i~levlerle tanımlanmı~tır. Buna 
göre, basın ya da medyadan; kamuya ili~kin ve devleti inceleyen bilgiyi, 
özyönetim ve demokrasiyi olası kılmak için toplaması ve bu bağlamda çe~itlilik 
içindeki haberleri ve görü~leri kösteklenmeden okunabilir ve duyulabilir 
yapması beklenir. Yanısıra bireyler ıçın, özgür ve üretici ya~am 
sürdürebilmelerini sağlayacak otonamiyi getirebilecek özgür bir anlatım 
düzeninin varlığı gerekli görülmü~tür. Bu düzeni tamamlayan bir öğe olarak ise; 
devlet gücündeki kötü kullanımları kontrol edebilecek olanaklara sahip 
bağımsız bir basının varlığı öngörülmü~tür.l41 

139 SEVERIN-TANKARD, 1994, s. 502. 

140 HACHTEN, 1987, s. 19. 

141 A.g.k., s. 19-21. 
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Özgürlükçü modelin kapsamı içinde uygulanacak bir yayımcılık 
anlayı~ının a~ağıdaki ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi u ygun 
görülmektedir: 142 

1- Medya her türlü sansürden uzak olmalıdır. 

2- Yayın ve dağıtım için önceden izin alınmasına gerek olmamalıdır. 

3- Hükümetlere, bürokratlara ya da partilere kar~ı yapılan olumsuz 
nitelikteki yayınların cezay~ tabi tutulmamalıdır. 

4- Yayınlanacak materyallerin kendileri ve toplanmaları konusunda 
sınırlama olmamalıdır. 

5- Herhangi bir dü~ünce ya da inancın medyada yayınında doğru ve 
yanlı~ın kar~ıla~tırılması olanağı bulunmalıdır. 

6- Uluslararası bilgi alı~veri~inde de bir sınırlandırma yapılamaz. 

A) Toplumsal Sorumluluk Kuramı 

Toplumsal sorumluluk kuramının bir model olarak ortaya çıkı~ı Amerika 
Birle~ik Devletleri'nde olu~turulan Hntchins Komisyonu'nun hazırladığı bir 
rapora dayanır. Bu komisyon özgürlükçü medya düzeninde ortaya çıkan 
aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacını güden be~ .Yıllık bir çalı~manın 
sonucunda; 1947 yılında "A Free and Responsible Press" (Ozgür ve Sorumlu Bir 
Basın) isimli ünlü raporunu yayımlamı~tır. Rapordaki görü~leri bilimsel 
düzeyde ele alan ilk akademisyenlerden biri "Basının Dört Kuramı"nın 
yazarlarından THOMAS PETERSON olmu~tur. PETERSON aracılığryla akademik 
değerlendirmelere konu olan Hutchins Komisyonu Raporu böylece derlenip bir 
kurarn düzeyinde ele alınmı~tır.l43 

Hutchins Komisyonu'nu harekete geçiren medyaya yönelik ele~tiriler 

a~ağıdaki gibi sıralanmaktadır: 144 Basın: 

1- Elindeki çok büyük gücü kendi çıkarları doğrultusunda kullanmı~, 
(gazete sahipleri, özellikle ekonomi ve siyaset alanında kar~ıt görü~leri dı~layarak 
yalnızca kendi görü~lerini kabul ettirmeye çalı~mı~lardır.) 

2- Büyük ticari ~irketlere hizmet eder duruma gelmi~, reklam veren 
kurumların kendi yayın politikalarını kontrol etmelerine izin vermi~, 

142 MCQUAIL, 1994, s.125-126 
143 lRV AN, 1994, s.218-219. 

144 A.g.k., s.219. 

50 



3- Toplumsal geli~meye engel olmaya çalı~mı~, 

4- Güncel olaylarla ilgili haberlerinde, toplum için önemli konular yerine 
sansasyonel olaylara daha çok ilgi göstermi~ ve okuyucusuna sunduğu eğlence, 
içeriği, özü olmayan bir duruma gelmi~, 

5- Kamu ahlakını tehlikeye sokmu~, 

6- Haklı bir neden olmadan bireylerin özel ya~am alanına müdahale 
etmeye ba~lamı~, 

7- Tek bir sosyo-ekonomik sınıfın; sermayenin kontrolüne girmi~ ve bu 
durum basın sektörlerine giri~leri güçle~tirmi~tir. Bunun sonucu olarak, özgür 
ve serbest dü~ünce pazarının olu~ması tehlikeye girmi~tir. 

Hutchins Komisyonu Raporu temelde özgürlükçü medya modelinin 
gerektiği gibi i~lemediği yönündeki tepkiler sonucu olu~turulmuqtur. 
Ozgürlükçü medya modelinin temel aksaklığı olarak özellikle bu modelde kitle 
ileti~imi alanındaki yoğunla~ma ve tekelle~melerin önlenememesi 
gösterilmektedir. Hutchins Komisyonu Raporu'nda bu durum kabul edilmi~ 
ancak bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik somut bir öneri getirilmemi~tir. Bu 
durum toplumsal sorumluluk kuramının da zayıf noktasını olu~turmaktadır. 

Toplumsal sorumluluk kuramının özgürlükçü medya modeline getirdiği 
en özgün bir yenilik, Hutchins Komisyonu Raporu'nda ileti~im özgürlüğüne 
ili~kin yeni bir tanımlama getirilmesidir. Raporda klasik anlamda basın 
özgürlüğü kavramının yerine, "bilgi edinme özgürlüğü" kavramı kullanılmı~tır. 
Klasik anlamdaki basın özgürlüğü kavramı hükümet ve yetke baskılarından 
özgürlük biçiminde kabul görmekteydi; oysa toplumsal sorumluluk 
kuramındaki özgürlük anlayı~ı, temelde basının dilediğini yapması değil; 

vatanda~lar için gerekli bilgilerin aktarılmasıdır.145 

Hutchins Komisyonu'nun en önemli önerilerinden birisi, basında 
özdenetimin; e~deyi~le basının kendi kendini denetlemesinin gerekliliği 
üzerinde durmasıdır. Bu yöndeki önerilere bağlı olarak daha sonraki yıllarda 
basın konseyleri, basın izleme komiteleri gibi olu~umlar ortaya çıkmı~tır. 
Komisyon'un bir ba~ka önerisi olarak ortaya konulan "gazetecinin sorumluluğu 
ilkesi"ne bağlı olarak; medyaya bazı özgül yükümlülükler önerilmi~tir. Bu 
yükümlülüklerden ilki ; medyanın günlük olaylar hakkında tam ve doğru 
bilgiler sağlaması gerektiğidir. Bu ilkeye göre, gerçek ve yorumun birbirinden 
ayrılması gereği ortaya konmu~tur. Böylece nesnel habereilik kavramı gündeme 
getirilmi~tir. Medyanın ikinci yükümlülüğü; farklı yorum ve ele~tirilerin 
deği~imi için bir forum görevini üstlenmesidir. Bu bağlamda, daha önce bu 
kurama ili~kin olarak sözü edilen "çatı~maların tartı~maya döndürülmesi" i~levi 

145 A.g.k., s. 219-220. 
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de vurgulanmı~ olmaktadır. Üçüncü yükümlülük; toplumu olu~turan tüm 
grupların temsili bir görüntüsünün medyaya yansıtılmasıdır. Dördüncü 
yükümlülük ise; medyanın toplumun değerlerini ve hedeflerini aktarması ve 
açıklığa kavu~turmasıdır. Medyanın son yükümlülüğü; günün olayları ile ilgili 
bilgilere tam eri~imi sağlamasıdır. Basın özgürlüğünü, vatanda~ların bilgi 
edinme hakkı olarak ortaya koyan yakla~ıma bağlı olarak olu~turulan bu ilke, 
haberlerin özgür dola~ınu önündeki engellerin de ortadan kaldırılması 

gerektiğini ima etmektedir.146 

Toplumsal sorumluluk kuramma ili~kin olarak bazı temel önermeler 
ortaya koymak gerekirse, buplar a~ağıdaki gibi sıralanabilirler:l47 

1- Medya topluma kar~ı belirli yükümlülükleri olduğunu kabul etmeli ve 
bu yükümlülükleri yerine getirmelidir. 

2- Bu yükümlülükler, öğreticilik, gerçeklik, doğruluk, nesnellik, çe~itlilik, 
çoğunluk ve denge ölçütleri dikkate alınarak yerine getirilmeli, bunları 
sağlayacak mesleksel standartlar geli~tirilmelidir. 

3- Bu yükümlülükler yerine getirilirken medya genel yasalar ve yerle~ik 
kurallar çerçevesinde kendi i~leyi~ini kendi düzenlemeli ancak toplumun 
medyadan, mesleksel açıdan yüksek bir düzey beklerneye hakkı olduğunu ve bu 
nedenle kamu adına genel yararı gözeten genel müdahaleler yapılabileceğini 
kabul etmelidir. 

4- Medya suça, ~iddete ve karga~aya yol açabilecek ya da azınlık haklarına 
saldırı niteliğinde yayınlar yapmamalıdır. 

5- Medya, haber aktanınının sağlanması yanında, kültür ve sanatın 
yayılması ve geli~tirilmesi amaçlarını da benimseyeı·ek eğitici olmalı_?ır. 

B) Katılımcı Demokratik Medya Kuramı 

Katılımcı demokratik medya kuramı; özgürlükçü medya modelinin 
pazann i~leyi~ mekanizmasına boyun eğdiğinin kabul edilmesi ve toplumsal 
sorumluluk modelinin de özellikle radyo-televizyon yayıncılığı alanında 
bürokratik devlet yapısının egemen duruma gelmes~ne yol açtığının 
dü~ünülmesi bağlamında bir tepki olarak geli~tirilmi~tir. üzeilikle medyanın 
özdenetimi dü~üncesinin ve toplumsal sorumluluk içinde hareket etmesi 
savının, medya kurumları arasındaki tekelle~me eğilimlerini engelleyemediği 
ve vatanda~ların gereksinimleri doğrultusunda yayın yapılmasını garanti altına 
alamadığının kabul edilmesi; bu modelin geli~me nedenlerinden bir 
diğeridir.148 

146 A.g.k., s.220. 

147 MCQUAIL, 1994, s.128. 

148 A.g.k., s. 133-135. 
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Katılımcı demokratik medya modeli, tıpkı toplumsal sorumluluk kuramı 
gibi, vatanda~ların bilgi edinme özgürlüklerini temel kabul eder. Kitle 
ileti~iminde kaynaktan çok alıcının gereksinimleri, ilgi ve arzuları üzerinde 
duran kuram; çoğulculuğu, miktarın küçüklüğünü, yerelliği, 
kurumsalla~mamayı, verici-alıcı rollerinin deği~ebilirliğini, toplumun bütün 
seviyelerinde ileti~im bağlantılarının yatay olu~unu ve etkile~imi destekler.l49 

İleti~imin profesyonellere bırakılamayacak denli önemli olduğunu 
savunan katılımcı demokratik kuramın bu yönüyle de kamusal alana ili~kin 
sorumluluk kavramını vurguladığı kabul edilebilir. Bu kuram, kitle ileti~iminde 
kaynağı değil alıcının gereksinimlerini, ilgilerini ön plana alarak, merkezile~mi~, 
tekeller altına girmi~, izleyicisine ve okuruna egemen duruma gelmi~, medyayı 
reddeder ve bunun yerine, bizzat izleyiciler ve okurlar tarafından yönlendirilen 
ve onların gereksinimlerine duyarlı olan medya uygulamalarını savunur. 
Modelde, özgürlükçülük, ütopyacılık, sosyalizm, e~itçilik, çevrecilik,yerelcilik 
yönündeki deği~imci kuramsal öğeler savunulur. 

Katılımcı demokratik medya modelinin uygulanmasına ili~kin olarak 
geli~tirilen öneriler a~ağıdaki gibi sıralanabilir:l50 

1- Vatanda~lar ve azınlık grupları medyaya eri~me ve kendi belirledikleri 
gereksinimler doğrultusunda bilgilendirilme hakkına sahiptirler. 

2-Merkezi siyasi yetke, medyanın içeriğini ve organizasyonunu kontrol 
altında tutmamalıdır. 

3- Medyanın, özellikle medya organizasyonlarının, varolu~ nedeni 
profesyoneller ya da medya mü~terileri değil, izleyiciler/okurlar olmalıdır. 

4- Gruplar, organizasyonlar ve yerel toplumlar kendi medyaianna sahip 
ola bilmelidir ler. 

5- Küçük ölçekli, etkile~imci ve katılımcı medya türleri, geni~ çaplı, tek 
yönlü ve profesyonelle~mi~ medyadan daha iyidir. 

6- İleti~im araçları ile ilgili toplumsal gereksinimierin ne bireysel tüketici 
talepleriyle, ne de devlet ve onun kurumları tarafından yeterince 
açıklanamayacağı dikkate alınmalıdır. 

149 A.g.k., s.133-135. 

150 A.g.k., s.l35. 
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C) Demokratik Medya Kuramı 

Demokratik medya kuramı, özgürlükçü medya kuramının temel 
sayıltılarını benimseyerek insanların görü~lerini açıklama ve açıklanan 
görü~lerden, beğendiklerini alma hakkına sahip olduklarını savunur. Kuram, 
yetkeciliğin ve korumacılığın medyaya egemen olmasına kar~ı olmasının 
yanısıra, tecimsel sistemin yalnızca kar amacı güden medya biçimine de kar~ı 
çıkar. Kuramın temelinde birbiri ile etkile~im içinde iki hak söz konusudur; bilgi 
aktarma ve aktarılan bilgiyi edinme hakları. Kuramda, bu iki hakkın demokratik 
medya dizgesinin temeli olduğu ve asla toplumdaki azınlık gruplar aleyhine 
kullanılmaması gerektiği savunulur .151 

Demokratik bir kamuoyunun olu~ması bağlamında, bilgi aktarma ve 
aktarılan bilgiyi edinme hakkı ve özgürlüğünün korunması için gerekli olan 
kurumlar kamu hizmetini sağlayacak biçimde örgütlenmelidirler, ancak kamu 
hizmeti dü~üncesi korumacı ya da yetkeci bir düzen için bir kılıf durumuna 
getirilmemelidir. Kamu hizmeti dü~üncesi, kamusal tekel biçiminde de 
dü~ünülmemeli ve gerçek anlamda kamu hizmeti yapılmalıdır. Kuramda, bunu 
ba~armanın yolu olarak, yeni tür kurumların olu~turulması gereği ortaya 
konmu~tur.l52 

Kuramda hükümet ve yetke kontrolünü geçersiz kılmak ve ortadan 
kaldırmak amacıyla; gerekli kaynakların doğru kullanılmasını sağlayacak, 
özdenetimsel bir yapıyı olu~turacak ve doğrudan hükümetlere bağlı olmayacak 
aracı kurumların olu~turulması öngörülür. Eğer kitle ileti~im uygulamalarının 
yalnızca kurumlar aracılığı ile sürdürülmesi gerekirse; etkin katılımcılara kendi 
araçları ile birlikte kendi kurumlarını olu~turma fırsatının verilmesi gerektiği de 
bu kurarn kapsamında savunulmu~tur.l53 

D) Radikal Demokratik Medya Kuramı 

Radikal demokratik medya kuramı, katılımcı demokratik medya kuramı 
ve demokratik medya kuramının aksine varolan kamu hizmeti yayımcılığını 
örnek model olarak sunar (özelde BBC örneğinde). Bu kurama göre, 
özgürlükçülüğün temeli olan rekabetin kuralları kamu yararı doğrultusunda 
merkezden belirlenmelidir. Kuramın çıkı~ noktası, medyadan klasik 
özgürlükçülüğün tanımladığından daha ötede bir i~lev görmesinin 
beklenmesidir. Toplum ve siyaset ili~kilerinde ele alınan çatı~macı görü~ bu 
modelde baskın durumdadır. Burada, medya çatı~an görü~ler arasındaki bir 
sava~ım alanı olarak kabul edilir. Medyanın kendisinin bu çatı~maya tepki 
gösterme ve çatı~mayı aktarma biçiminin, toplumsal güçler arasındaki dengeyi 

151 !RV AN, 1994, s.223-224. 

152 A.g.k., s.223-224. 

15 3 A.g.k., s.224. 
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etkileyebileceği öngörülmü~tür. Bu bağlamda siyasi yapıda dengesizliğe meydan 
vermemek için, toplumdaki tüm çıkar gruplarının medyada temsil ediliyor 
olması gerekir. Bu kurama göre medya; farklı çıkar gruplarının kamusal alana 
katılımlarını kolayla~tırmalı, kamuoyunu ilgilendiren tartı~malara katkı 
yapabilmelerini olanaklı kılmalı ve kamu politikalarının ~ekillendirilmesinde 
söz sahibi olmalarını sağlamalıdır. Kısaca medyanın temel görevi; demokratik 
kurallar içinde yarı~an çıkar gruplarına hakemlik etmek ve demokratik 
tartı~maları des tekiemek biçiminde tanımlanmalıdır .15 4 

Radikal demokratik medya kuramı, özgürlükçü medya modeli 
çerçevesinde örgütlenen medya düzeninin, temsil edicilik niteliğini yitirdiğini 
savunur. Bu kuramda, medya sektöründeki a~ırı sermaye yoğunla~masının 
pazara giri~i yalnızca güçlü kapitalist gruplarla sınırlamaya ba~lamasının 
tehlikelerine i~aret edilerek, bu bağlamda artan tekelle~me eğilimlerinin 

sonucunda ortaya çıkan basın zincirlerinin dü~ünce pazarını tehlikeye soktuğu 
ve varolan düzenin, medyadaki ideolojik ve kültürel çe~itliliği de ortadan 
kaldırdığı savunulmu~tur. Bu duruma müdahale edilebilmesi için sosyalist 
medya modelinin bazı olumlu yönlerine ba~vurulabileceği de bu kuramda 
savunulur. Buna göre; sosyalist medya modelinin ı~ığı altında sınırlı mali 
kaynaklara sahip olanlara medyaya erı~ım olanağının sağlanması 
öngörülmü~tür. Ayrıca yasal düzenlemeler aracılığı ile; medya içeriğinde 

çoğulculuk ve çe~itliliğin de gerçekle~tirilebileceği savunulmu~tur.l55 

Radikal demokratik medya kuramının en önemli vurgu noktası 
medyanın kamusal alanda bir temsil kanalı olarak i~lev görmesidir. Bu i~lev 
aracılığı ile medyadan, daha önce toplum ve siyaset ili~kilerinde incelenen 
ikicilik(düalizm) içerisinde, dengeleri bozmadan çatı~macı ve uzla~macı siyasal 
öğeleri tarafsız bir biçimde temsil etmesi ve bu temsilin sağlanmasında tarafsız 
bir kamusal merkez olarak, doğru yasal düzenlemeler çerçevesinde ileti~im 
uygulamalarında bulunmasının beklendiği kabul edilebilir. Hatta bu kuramda, 
medyanın farklı gruplarının kamusal alana katılımlarını kolayla~tırması ve 
toplumdaki çe~itli temsilci örgütleri kamu ilgisine ve denetimine açması 
öngörülerek, demokratik yapının i~leyi~ine akı~kanlık kazandıracak bir i~lev 
görmesi de öngörülmü~tür. 

E) Sivil Toplumcu Medya Kuramı 

Bu kuramın genel çerçevesi, sivil toplum konusunda yapmı~ olduğu 
çalı~malarıyla tanınan JOHN KEANE tarafından çizilmi~tir. Sivil toplumcu 
medya kuramında da, özgürlükçü modelin önermeleri doğrultusunda yapılanan 

154 JAMES CURRAN, "Kamusal Bir Alan Olarak Medyayı Yeniden Dü~ünmek", (çev: 
SÜLEYMAN 1RVAN), İLEF Yıllık '93, Ankara, Ankara Üniversitesi lleti~im Fakültesi Yayınları, 
1994, s.215-243'ten aktaran lRVAN, 1994, :;.224-226. 

155 TRV AN, 1994, s.224-226. 
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batı medyalarının, kuramın öngördüğü gerçek dü~ünce pazarını olu~turamadığı 
savunulur. Bu kuram, radikal demokratik medya kuramının bazı önermelerini 
içermekle ve bu kurama yakınlık göstermekle birlikte; radikal demokratik medya 
kuramında desteklenen halihazırdaki kamu hizmeti yayıncılığı (özelde İngiliz 
yayın düzeni ve BBC) ele~tirilir ve yeni bir kamu hizmeti yayıncılığı anlayı~ı 
önerilir. 

Gerçek bir özgürlükçü düzenden beklenen rekabet, pazara giri~te özgürlük 
ve okurlara seçme özgürlüğü sağlanması gibi öğelerin, tekellerin medya pazarına 
egemen olması ve pazarın bozulmaya ba~laması nedeniyle giderek ortadan 
kalkma durumuna gelmesi, sivil toplumcu medya kuramının, özgürlükçü 
modele yönelttiği ba~lıca ele~tirilerdir.l56 Kuramda, kamu hizmeti yayıncılığı 
yapan kurumların da, devlet müdahalelerine kaqı koyamadığı ve bunların 
izleyici beklentilerindeki çe::ıitliliğe yanıt veremediği savunulur.157 

Sivil toplumcu medya kuramında, çoğulculuğa katkıda bulunmak 
amacıyla medyaya kamusal müdahalelerin yapılması ve bu bağlamda kamu 
hizmeti yayıncılğının yeniden düzenlenmesi öngörülür. Kuramda, katılımcı 
demokratik medya kuramma benzer bir biçimde, medyanın pazar güçlerinin 
kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesine izin verilmemesi gerektiği ve 
buna bağlı olarak mülkiyet yapısı, bölgesel programlama, finansman, program 
içeriği ve i::ıletme yöntemleri hakkında kesin asgari güvenceleri belirten, siyasal 
ve yasal bir çerçevenin içine yerle::ıtirilmesi gerektiği savunulur)58 

Bu kuramın çerçevesini çizen KEANE, basın özgürlüğünün en üst düzeye 
çıkarılması için, kamusal yasal düzenlemeler çerçevesinde, medyanın tecimsel, 
tüzel söylevinin kapsam ve yoğunluğunun sınırıanmasını savunur. Bu 
bağlamda kuramda, medyada varolan tekellerin kırılmasını ve bu kurulu~lara 
birincil amaçlarının kar etmek değil, kamuya hizmet etmek olduğunun 
amınsatılmasının gerekliliği de vurgulanır. Bağlı olarak bu kuramda, 
demokratik medya kuramma benzer biçimde bazı kurumla~maların gereği 
savunulur ancak bu kurumla::ımaların devlet-üstü nitelikte olması öngörülür. 
KEANE, yeniden düzenlenecek kamu hizmeti yayıncılığını "pazar-dı::ıı-devlet
dı~ı" medya biçiminde tanımlar.l59 

Bu bağlamda sivil toplumcu medya kuramında, sivil toplumun kendisi 
ıçın gerekli kitle ileti::ıimi uygulamalarının uygun biçimde yönlendirilmesi 
gereği ve salt özgürlükçü olmaktan çok, kamu hizmeti duyarlılığını gözeten bir 
medya anlayı::ıının ortaya konduğu kabul edilebilir. Bu modele getirilebilecek en 
önemli ele::ıtiri, gerektiğinde devlet tarafından finanse edilebileceği öngörülen 

156 KEANE, 1992, s.74. 

157 A.g.k., s.l12-115. 

158 A.g.k., s. 139. 

159 A.g.k., s. 140-147. 
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medyaya, devlet tarafından yapılabilecek müdahalelerin nasıl 

engellenebileceğinin belirtilıneıni~ olınasıdır.160 

3) DEVRİMCİ KURAM 

Gerçekte, burada devrimci kurarn olarak verilen medya etkinliği, tam 
anlamıyla kuramsal düzeyde ele alınmarnı~tır. Bu uygulamalar daha çok medya
siyaset ili~kilerinin geçici türlerini içe;:en bir kavram olarak ele alınabilir. 

Devriınci kavram daha çok yasadı~ı ve yıkıcı yollardan devlete ya da 
yabancı görülen ve reddedilen yönetimdeki güçlere kaqı bir ileti~im biçimini 
niteler. Bu tür yakla~ıını benimseyen medya uygulamaları, devlet ve hükümet 
güçlerini reddederek, onlara zıt yönde bir tutum izlerler. Bunlardan örnek 
vermek gerekirse, N azi i~gali altındaki Fransa' da yayınlanan yeraltı yayını 
Editions Minuit verilebilir. Ayrıca daha çağda~ bir örnek, eski Sovyet Rusya' da 
yayınlanan ve "saınizdat" ("Özerk yayın" olarak Türkçele~tirilebilir) olarak 
bilinen ve el altından yayınlanan kitap, politik bro~ür ve benzeri yayınların 
elden ele dola~arak ülke çapında yayılınasıdır.161 

160 lRV AN, 1994, s. 227. 

161 HACHTEN, 1987, s.27-30. 
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6) BASIN YASALARI ve SiYASET 

Basın yasaları konusu değerlendirildiğinde; basınla ilgili, ileti~im ile ilgili 
hak ve özgürlükler söz konusu olmaktadır. Basın yasalarının anlamı ve amacı, 
basın ve siyaset ile ili~kili olarak hak ve özgürlüklerin düzenlenmesidir. Basın 
yasalarının siyasete göre düzenlenmesi ise basının içinde ya~am bulduğu toplum 
ve ülkedeki siyasi rejimin doğası ile yakından ilgilidir. Bir toplum ve ülkede, 
ki~ilerin dü~ündüklerini istedikleri biçim, zaman ve yerde açıklamak, tartı~mak 
ya da dilediklerinde de açıklamamak serbestisi, ba~ka deyi~le kısaca dü~ünce ve 
söz özgürlüğü öğeleri var9lmadan basın özgürlüğünden söz edilemez. Bu 
bağlamda, günümüzde de basın ve ileti~im özgürlüğünün ön ko~ulu olarak; 
dü~ünce ve söz özgürlüğünü görmek mümkündür. Bir ba~ka açıdan 
bakıldığında günümüzde, dü~ünce ve söz özgürlüğünün eylemde değer 
kazanabilmeleri için bir kanal olarak basın özgürlüğüne gereksinim 
duyulmaktadır. Bu açıdan, bu iki özgürlük türünün birbirini tamamlayan bir 
bütünü olu~turdukları kabul edilebilir. Çağcıl anlamda; bu özgürlük ileride de 
değinileceği gibi "ileti~im özgürlüğü" kavramı kapsamında 
değer lendirilmektedir. 

Yukarıdaki anlatımlardan da anla~ılacağı gibi, basın yasaları ve siyaset 
ili~kisi değerlendirilirken dikkate alınması gereken en önemli öğe, basın ve 
ileti~im özgürlüğü kavramlarıdır. Daha önceki bölümde basın ve siyasetin 
kurumsal ili~kileri incelenirken, çe~itli basın ve yönetim modelleri birbirleriyle 
ili~kileri içinde değerlendirilmi~tir. Kimi durumda birbirine zıt nitelikler ta~ıyan 
yakla~ımlar içinde beliren basın özgürlüğünün farklı olu~um biçimleri, çe~itli 
yönetim biçimlerince olu~turulan yasalar bağlamında kendi özgün 
yapılanmalarına ula~mı~lardır. Bu açıdan bu bölümde, çe~itli yönetim 
biçimlerinde ve basın modellerinde ortaya konulan yasal yapıların ve ili~kilerin 
değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu yasal ili~kiler, alanyazında özellikle yetkeci 
ve özgürlükçü modeller ile çağcıl demokratik rejimler açısından ele._alınmı~tır. 

Eski saltıkçı (mutlakiyetçi) rejimlerde, bir diğer deyi~le yetkeciliğin ilk 
biçimlerinde, her türlü haberle~me ve yayın özgürlüğü özellikle batıda ya 
kilisenin ya da devletin hükümranlığına göre düzenlenmi~ ve denetlenmi~tir. 
Batıda kilise kendi rejim anlayı~ının dini ve dünyevi ya~ama ili~kin olarak 
belirlediği ilkelerin dı~ına çıkılınasını bir tür küfür saymı~, hatta aks.i davranı~ta 
bulunanları aforoz ile tehdit etmi~tir. Bunun yanında, Fransa, Ingiltere ve 
Almanya'da, haberle~me özgürlüğünün tamamen önleyici sansüre bağlı kaldığı 
dönemler olmu~tur. Örneğin Almanya'da Habsburg Hanedam döneminde 1608 
yılında kurulan Yüksek Sansür Mercii (Oberzensurbehörde) ile tüm basın devlet-
kilise denetimine sokulmu~tur .162 

162 KAYlHAN lÇEL, Kitle Haberleşme Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,Üçüncü Baskı, 
istanbul, 1990, s.20-21. 
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Özgürlükçülük akımında bireyin insanlığın hedefi olarak görülmesiyle 
birlikte, 17. ve 18. yüzyıllarda inanç, dü~ünce ve. söz söyleme özgürlüğün ün 
gereğinde devletin önünde gelen bir özgürlük olduğu savunulmu~ ve bu 
bağlamda basma sansür konulmasına kar~ı çıkılmı~tır. Bu akımın en önemli ve 
ilk sonuçlarından biri olarak 1776 yılında Amerika'da Virginia Haklar Bildirisi 
(Virginia Bill of Rights)'nde sansürsüz basın özgürlüğü belirtilmi~ ve her türlü 
baskı rejimine kaqı bir güvence olarak öngörülmü~tür. Bildirinin 12. 
maddesinde basın (anlatım) özgürlüğünün diğer özgürlüklerin en büyük 
savunucularından biri olduğu ve bu özgürlüğün ancak baskı yönetimlerince 
kısıtlanabileceği belirtilmi~tir. 1789' da Fransız İnsan ve Yurtta~ Hakları 
Bildirisi'nin 10. maddesine göre, "Hiç kimse görü~lerinden dolayı, bunlar dinsel 
dahi olsalar, tedirgin edilemez, yet.?r ki açığa vurulmaları kanunla kurulan 
kamu düzenini bozmasın." Aynı bildirinin ll. maddesinde de görü~ ve 
dü~üncelerin kolayca yayımıanmasının ve aktarılmasının en değerli haklardan 
biri olarak belirtilmi~tir. Özgürlükçülüğün doğurduğu bu ilk bildirilerde basın 
özgürlüğünün siyasal anlatımı bulunur. İktidara kar~ı kazanılmı~ bulunan 
basının .siyasal özgürlüğü yeterli görülmü~, ekonomik özgürlük bakımından ise 
özgürlükçü ekonomiye güvenilmi~tir. Amerikan ve Fransız bildirilerinde yasal 
bağlamda devlete a~maması gereken bir sınır çizilmesi öngörülmü~tür. Bu 
sınırın belirttiği alan, ki~inin özel alanı, serbest eylem çevresi olmu~tur. Burada 
devletten beklenen davranı~ın edilgen ve negatif olarak tanımlandığı 

görülmekte dir .163 

Dü~üncenin açığa vurulmasına ili~kin özgürlükçü felsefi görü~te, 
geli~mek ve ilerlemek isteyen toplumlar açısından, dü~ünce ve anlatım 
özgürlüğü gerçeği aramanın bir yolu olarak kabul edilir. İnsan hak ve 
özgürlükleri doktrinin de bu görü~e dayalı olduğu benimsenebilir. Yetkeci 
yönetimler döneminde bazı dü~üncelerin açığa vurulması yöneticileri rahatsız 
ettiği için kimi anlatımların yasaklanması yoluna gidilmi~tir. İnsanlık tarihinde 
dü~ünce ve anlatım özgürlüğü mücadelesi de, bu duruma bir tepki olarak 
ba~lamı~tır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllar boyunca, devlete ve yetked yönetimlere 
kar~ı sürdürülen mücadelelerin amacı, basın özgürlüğünün sağlanması 
olmu~tur. Bu dönemlerden itibaren, basının en önemli görevlerinden birisi, 
devletin zaman zaman uyguladığı keyfi yönetime kaqı koymak ve onun 
kamusal duyarlılık içinde bulunmasını sağlamak biçiminde benimsenmeye 
ba~lamı~tır. Böylece basın özgürlüğü dü~üncesi ile birlikte çağcıl devletlere 
bağlanacak yeni bir kamusal i~levin de temelleri atılmı~tır. Bu i~lev ileride de 
değinileceği gibi basın özgürlüğüne ili~kin i~leyi~e olumlu (pozitif) bir katkı 
yapmak biçiminde ortaya çıkmı~tır.l64) 

Basın özgürlüğü sorunu, 19. yüzyılın sonuna dek siyasal iktidara kar~ı 
kazanılması gereken bir mücadele olarak görülmü~ ve sürdürülmü~tür. Bu 
mücadelenin birçok alanda özellikle çağcıl batı demokrasileri örneğinde ba~arıyla 
sonuçlandğı kabul edilebilir. 

163 DANIŞMAN, 1982, s.3-4. 
164 A .g.k., s.4. 
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Ancak basın özgürlüğü alanında elde edilen ba~arıyı tehlikeye sokabilecek 
sınırlamalardan her zaman söz edilebilir. Dü~ünce ve anlatım özgürlüğünün 
yasalarla düzenlenmesinde özellikle önemli bir sorunsal, bu mücadelenin 
sonucunda ortaya çıkmı~tır: Bu da, devletin dü~ünce ve anlatım özgürlüğünde 
kendisine kar~ı sınırlamaları bizzat kendisinin saptaması sorunudur. ilke olarak, 
bu sorunun çözümünün kolay olduğunun savunulmasına kar~ın; uygulamada 
söz konusu sınırlamaların saptanmasında çe~itli tartı~malar ortaya çıkmı~tır. 
Demokratik bir düzende ilk olarak devletin, ki~inin basın yoluyla haklarına zarar 
verilmesini ve kendi varlığı için temel olu~turan bazı değer ve gerçeklerin 
tehlikeye dü~mesini önlemek bakımından ortaya çıkan sınırları saptamaktan 
ba~ka bir müdahalede bulunmaması öngörülmü~tür. Böylece, zaman içinde söz 
konusu görü~ten hareketle devletin, dü~ünce ve anlatım özgürlüğünün 

kendisine kar~ı sınırlarını saptaması sonucu, basının siyasal yayın statüsü 
doğmu~tur.l65 

Ba~langıçta devletin tarafsızlığının, ve belirli sınırlar dı~ındaki müdahale 
etmez tutumunun ve hükümetlerin ho~görülerinin sağlanmasıyla basın 
özgürlüğünün güvence altına alındığı kabul edilebilir. Birçok anayasada 
kar~ılığını bulan devletin bu tutumu "edilgen" olarak nitelenmi~tir. Ancak 19. 
yüzyıldan itibaren diğer alanlarda olduğu gibi, basın özgürlüğü alanında da 
klasik özgürlükçülüğe kaqı doğan tepkiler, bu konuya ili~kin devlet 
düzenlemelerinin de yeniden gözden geçirilmesini gerektirmi~tir. 
Özgürlükçülüğün doğu~unda etkili olan burjuvazi ile ili~kili dar toplumsal 
alanın, toplumda hazırlanan derin dönü~ümleri öngöremediği ve bu noktada 
özgürlükçü anlayı~ın yetersiz kaldığı öne sürülmü~tür. Özgürlükçülüğün bireyci 
anlayı~ının, kazanımlarının toplum içinde bölü~ülmesinin gerekli olduğunu 
göremediği savunulmu~tur. Ayrıca, özgürlükçü dü~ünce, özgürlüğün yazgısını 
da raslantıya bıraktığı ve onu herkese geni~ bir biçimde sunma yerine alabilene 
bıraktığı ve bu durumun toplumsal huzursuzluklara neden olduğu yönünde 
ele~tirilere uğramı~tır. Bu ve benzeri tepkilerin sonucunda çe~itli yakla~ımlar 
ortaya çıkmı~tır. Bu sonuçlar yine yetkeci ve özgürlükçü açılardan yeni 
geli~melerin meydana gelmesine zemin hazırlamı~tır. Yetkeci açıdan komünist, 
fa~ist ve nasyonal sosyalist rejimler kurulurken; özgürlükçü açıdan, Avrupa'da I. 
Dünya Sava~ı'ndan sonra basma ili~kin yeni bir anlayı~ ortaya çıkmı~tır. Bu 
anlayı~ bağlamında; devlete bağlanan edilgen (negatif) tutumun yerine onun 
olumlu (pozitif) bir özgürlük anlayı~ını benimsernesi gerektiği dü~üncesi kabul 
görmü~tür. Olumlu özgürlük kavramı, basının durumunun, toplumsal 
görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilecek biçimde düzenlenmesini ve onun 
çe~itli baskılara kaqı korunmasını da içermektedir (Bu baskılar sermaye 
sahiplerinden gelebileceği gibi, endüstrile~menin sonucu olan ekonomik 
etkenlerden, bizzat i~letme içindeki tecimsel yükümlülüklerden de 
kaynaklanabilir .)166 

165 A.g.k., s.3. 

166 A.g.k., s.4. 
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Daha önceki bölümde, yetkeci model içinde ele alınan komünist 
rejimlerde, devletin hakları haberle~me özgürlüğü kar~ısında önceldir. Eski 
Sovyet Rusya'da 5 Aralık 1996 tarihli Sovyet Rusya Anayasası'nın 125. 
maddesinin birinci fıkrasında söz ve basın özgürlüğünden söz edilmi~ ancak bu 
özgürlüğün yalnızca sosyalist düzeni desteklemek amacı içinde söz konusu 
olabileceği kabul edilmi~ ve toplumun bireylere ancak komünist parti aracılığı ile 
tanıtılabileceği görü~ü benimsenmi~tir. Bunun sonucu olarak Pravda ve İzvestia 
gibi ulusal basın organlarının yayın politikası da Komünist Parti Merkez 
Komitesi'nce saptanmı~ ve sansür de yine parti tarafından konulmu~tur.l67 

Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nda basın özgürlüğünden 
söz edilmi~ ve her vatanda~ın görü~lerini Anayasa'nın ruhuna ve amacına 
uygun olmak kaydıyla kolayca açıklamak hakkına sahip olduğu vurgulanmı~tır. 
Ayrıca 23. maddenin ikinci fıkrasında "basın, radyo ve televizyon özgürlüğünün 
garanti edildiği" de belirtilmüıtir. Ancak tezin daha önceki bölümlerinde de 
değinildiği gibi, özgürlükçü batı demokrasilerinin öngördüğü "bireysel özgürlük 
kavramı" ile eski Doğu Bloku ülkelerindeki "sosyalist özgürlük kavramı" 
arasında çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. Batı' da ki~inin vazgeçilmez 
haklarının devlete kar~ı da güvence altına alınması öngörüldüğü halde, sosyalist 
toplum düzeninde tüm özgürlüklerin bu düzene ko~ut olarak, toplumsal 
amaçlara uygun bir biçimde kullanılması zorunluluğu vardır. İ~te bu bağlamda, 
Alman Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nda basın özgürlüğüne yer 
verilmesine kar~ın; tüm basın uygulamaları "ruhsat düzeni"ne bağlanmı~tır. 
Böyle bir düzenin uygulandığı ortamda ise basma kar~ı ancak yetkeci bir 
yasamadan söz edilebilir)68 

Bir diğer yetkeci düzen olarak fa~ist ve nasyonal sosyalist rejimlerde de;, 
daha önce belirtildiği gibi, medya, iktidarın amaçları için kullanılacak bir araç 
durumundadır. Bu tür uygulamaların bir örneği olarak, İtalya' daki fa~ist 
düzende1928 yılında çıkarılan kararnamede gazeteciliğin ancak meslek siciline 
kaydedilmi~ kimseler tarafından yapılabilmesine izin verilmi~ ve devlet yetkesi 
kontrolündeki meslek sicili kanalıyla da, iktidarın basın üzerinde saltık 

egemenliği sağlanmı~tır .169 

Almanya' da Hitler de basın alanında benzer bir yakla~ım sergile~i~ ve 
öncelikle 1933 tarihinde yayınladığı "Halkın ve Devletin Korunmasına Ili~kin 
Kararname" ile birlikte kendisinden önceki döneme ait Weimar Anayasası'nın 
118. maddesinde yer alan söz ve basın özgürlüğüne ili~kin hükmü yürürlükten 
kaldırmı~ ve yine aynı yıl çıkardığı "Yazı İ~leri Müdürleri Kanunu" 
(Schriftleitergesetz) nda basının nasyonal-sosyalist rejime uygun kamusal 

1671ÇEL, 1990, s.22. 

ı 68 A.g.k., s.22-23. 

169 A.g.k., s.24. 

61 



görevlerini belirterek, yazı i~leri müdürlerine nasyonal sosyalist rejimi 
korumaya yönelik bir yayın politikası ile rejime destek olmayı emretmi~tir.l70 

Çağcıl demokratik rejimlerde, özellikle batı demokrasilerinde basın ve 
ileti~im özgürlüğünü, özgürlükçü görü~ten ayıran yanlar vardır. Bu durum 
temelde daha önce de değinildiği gibi ,özellikle ı. Dünya Sava~ı'ndan sonra kabul 
gören olumlu (pozitif) özgürlük kavramına dayalı olarak ortaya çıkını~tır. 
Günümüzde, basın ve haberle~ıne özgürlüğü, devletin yalnızca bu özgürlüğe 
izin vermesini içermemekte;, bu alanda devlet tarafından bazı aktif önlemlerin 
alınınası gereğinin bulunduğu kabul edilmektedir.! 71 

Çağcıl yönetimlerden örnek vermek gerekirse; genellikle, devletlerin 
anayasalan incelendiğinde, bunların uluslararası belgelerden farklı olarak, 
ileti~im özgürlüğü konusunda bir tanım vermedikleri görülmektedir. Bununla 
birlikte, özellikle demokratik yönetimlerin anayasalarında öncelikle basın 
~.lanında vurgulanan ileti~iın özgürlüğüne önem verdikleri gözlenmektedir. 
Orneğin Eski Federal Alınanya'nın 1949 tarihli anayasasının 5. maddesinin 1. 
fıkrasında, "Herkes, fikrini, söz, yazı ve resirole açıklayıp yazmak, herkese açık 
olan kaynaklardan hiç bir engele uğramadan bilgi edinme hakkına sahiptir" 
denilmektedir. Bu hüküınle, söz ve haberle~me özgürlüğüne değinildikten 

sonra, "Basın özgürlüğü ile radyo ve film yoluyla haber vermek özgürlüğü 
güvence altına alınmı~tır. Sansür konulamaz." açıklaması bu anayasada yer 
almaktadır. Eski Federal Almanya'nın sansürü tüm kitle ileti~im araçları 

yönünden yasaklayan ba~lıca Anayasaya sahip olduğu görülmektedir.172 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 tarihli Anayasasında ise özellikle anlatım 
özgürlüğüne bağlanan dü~ünce özgürlüğü düzeyinde zaman zaman birbiri ile 
zıtlık olu~turan kimi hükümler yer alını~tır. Örneğin, anayasanın 25. 
maddesinde, "Herkes, dü~ünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.- Her ne sebep ve 
amaçla olursa olsun, kimse dü~ünce ve kanaatlerini açıklamaya_ zorlanamaz; 
dü~ünce ve kanaatleri sebebiyle kınanaınaz ve suçlanamaz." denilıni~ ve 
Anayasanın anlatım özgürlüğüne ili~kin 26. maddesinin ı. fıkrasında "herkes, 
dü~ünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve ba~ka yollarla tek ba~ına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de 
kapsar" biçiminde kitle ileti~iın olgusuna ili~kin açıklaınalarda da 
bulunulmu~tur. Bununla birlikte, hemen bu maddelerin ardından, 26. 
maddenin 2. fıkrasında; "Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usülünce belirtilıni~ bilgilerin 
açıklanınaınası, ba~kalarının ~öhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının 
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının, özel ve aile hayatlarının 
korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla sınırlanabilir." denilmektedir. Bu durumda, 25. maddedeki, "her ne 

170 A.g.k., s.24. 

171 DANIŞMAN, 1982, s. 9. 

172tÇEL, 1990, s.31-32. 
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sebep ve amaçla olursa olsun kimse, ... dügünce ve kanaatleri sebebiyle 
kınanaınaz ve suçlanaınaz" açıklamasındaki "her ne sebep ve amaçla olursa 
olsun" anlatımı ile suç unsuru olu~turacağı anla~ılan, 26. maddenin 2. 
fıkrasındaki özel hüküıne aykırı olabilecek uygulamalar ve bunların 

sınırlandırılınası giri~iıni arasında bir zıtlık doğmaktadır. Gerçekte bu tür 
zıtlıkların giderilmesi; Anayasanın kendi karakteristiğini sağlamak amacıyla; 
dü~ünce ve anlatım özgürlüğünün açıklanmasına iligkin bölümlerde, farklı 

anlatımların kullanılınası ile sağlanabilir. Böylece, bunun aksi· yönünde 
savunulacak görügleri olanların da; en azından orta ya sağlıklı alternatifler 
koyınaları olanağı da doğınug olacaktır.l73 

Özellikle siyasal erkin ve devletin basın özgürlüğünü ve demokrasiyi 
zedeleınekten çok; bunları korumayı öngören bir yaklagıın içinde olması; 
özellikle demokratik pariementer düzenlerde vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu 
bağlaında devletin basın özgürlüğünü ve demokrasiyi korumaya yönelik olarak 
özellikle çağcıl özgürlükler anlayıgı içinde beklenilen görev çerçevesının 

agağıdaki öğeleri de, siyasi müdahalenin sınırlarını uygun bir biçimde 
çizmek te dir: 174 

1- Yasal çerçeveyi çizmek, hakları, özgürlükleri ve sorumlulukları 

belirlemek bağlamında genel düzgüsel düzenlemeyi yapmak. 

2- İletigiın alanında kanunsal ve kamusal hizmetlerin gerektirdiği 
kaynakları bulmak ve kullanımlarını düzenlemek. 

3- Ülke içinde kitle iletigiın kurulugları ınülkiyeti ve bunlar yoluyla 
etkinlikte bulunmanın genel kogullarmı düzenlemek. 

4- Teknik olarak; kitle iletigiın araçlarının etkinlikte bulunması için 
gerekli altyapılar ve ayrıcalıklar ile ilgili düzenlemeleri gerçekle~tirmek. Örneğin; 
uzaktan iletigiın olanaklarını hazırlamak, yayın yapılacak frekansları sağlamak 
ve dağıtmak. 

5- Topluında yer alan yasal iletigiın kanallannın denetimini sağlamak, bir 
kamu hizmeti olarak iletigim olanaklarından toplum üyelerinin yaralanma 
kogullarını gözetmek, iletigim kanallarının ve araçlarının belirlenen yasal 
çerçeve ve amaçlar dıgında kullanımının önüne geçmek için gerekli yasal ve 
hukuki önlemleri almak. 

Gerçekte yukarıdaki öğeler her ne kadar salt hak ve özgürlükler talebi ile 
ilgili görünmese de, genel olarak olumlu bir inisiyatif kullanıldığı taktirde birinci 
ve be~inci maddeler arasında sağlanacak e~güdüm ile bir denge kurulabileceği 
varsayılabilir. Bir ba~ka deyi~le; " Yasal çerçeveyi çizmek, hakları, özgürlükleri ve 
sorumluluklan belirlemek bağlamında genel düzgüsel düzenlemeyi yapmak. " 

173 A.g.k., s.45-46. 
174 A. RAŞ1T KAYA, Kitle İletişim Sistemleri, Teori Yayınları Verso A.Ş., Ankara, 1985, s. 28. 
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biçiminde verilen birinci madde ile sonuncu maddedeki " ... bir kamu hizmeti 
olarak ileti~im olanaklarından toplum üyelerinin yararlanma ko~ullarını 
gözetmek" kısımları arasında özellikle "ileti~im olanakları" ile "haber alma 
hakkı ve özgürlüğü" arasında e~güdüm kurulduğunda demokratik pariementer 
düzen açısından daha önce belirtilen özgürlükçü ve geli~imci kavramların bir 
sentezi olarak uygun ko~ulların sağlanması özellikle basın özgürlüğü alanında 
halen geli~me gereksinimi içinde olan geli~mekte olan ülkeler açısından olumlu 
bir sonuç olu~turabilecektir. 
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7) BASIN HUKUKU, SANSÜR ve SiYASET 

Ki~ilerin öğrenme ve bilme hakları, olayların, görü~lerin, kanıların ve 
inançların kendilerine ula~tırılması ile sağlanabilmektedir. Özellikle olaylarla 
ilgili görü~ açıklamaları; e~deyi~le yorum, inceleme ve ele~tiri yapılması da, ilgili 
toplumda ya~ayan ki~ilerin öğrenme ve bilme haklarının gerçekle~tirilmesi 
yönünden zorunlu öğelerdir. Daha önceki bölümlerde değinilen basının 
kamusal alanda yaptığı "görev" de bu açıdan ortaya çıkmaktadır, ki~ilerin, 
vatanda~ların bilmek, öğrenmek yönündeki gereksinimleri günümüzde basın ve 
diğer medya yoluyla kar~ılanmaktadır. Basının çağımızdaki bu görevi, özellikle 
toplumda ya~ayan ki~ilerin hakları olarak ortaya çıkan bilmek-öğrenmek 

gereksinimini kar~ılayan somutla~tırıcı bir önem göstermesindendir .I 75 

Çağcıl yakla~ım içinde , basın özgürlüğü genel olarak, "dü~ünce açıklama 
ya da anlatım özgürlüğü" çerçevesinde dü~ünülebilir. Ancak basının belki de en 
etken, en geni~ ve en kollektif dü~ünce açıklama araçlarından biri olması, bu 
konunun önemini arttırmaktadır. Çağcıl demokrasilerin temel öğelerinden olan 
"çoğulcu! uk" ve özellikle geli~mekte olan ülkeler bakımından temel önemde 
olan "geli~imcilik" gibi ilkel,er ise. ancak dü~ünce açıklama ya da anlatım 
özgürlüğünün kesin ve sınırsız bir biçimde kabul edilmesi durumunda tam 
olarak i~lerlik kazanır. Demokratik düzenin varlığının ölçüsü, dü~ünce açıklama 
özgürlüğünün kabul edilmi~ olup olmamasına bağlı olarak 
değerlendirilmektedir. Basın da, bir dü~ünce açıklama aracı olarak, demokratik 
düzenlerde, siyasi ya~amı etkilemesi bakımından vazgeçilmez bir değer 
ta~ımaktadır. Basının yukarıdaki rolü ve önemi; basın hukuku ile ilgili saptama 
ve incelemelerin temelde, dü~ünce açıklama özgürlüğü ilkelerine göre 
yapılması; bu incelemelerin ayrıca anayasal ilkeler ve amaçlar doğrultusunda 
gerçekle~tirilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır.176 

Gerçekten de basının çağcıl demokratik düzenler açısından, dü~üncenin 
açıklanması ya da anlatım özgürlüğünü sağlayan en önemli araçlardan biri 
olarak görülmesi doğaldır. Demokratik düzenin eyti~imi (diyalektiği) söz konusu 
edildiğinde; bu düzenin temel dayanak noktaları ve aynı zamanda en çok 
tartı~ ılan öğeleri olan "çoğulculuk", "ki~i özgürlüklerinin sınırsızlığı", 
"geli~imcilik" ve "özgürlüğün dı~a dönüklüğü" gibi kavramlar ele alınmalıdır. 
Demokratik pariementer bir düzende basının da aracılığı ile, toplumda kimi 
zaman siyasetin bir gereği olarak, belirli bir görü~ ve ideoloji etrafında 
toplanılmamı~ olduğu durumlarda, farklı yakla~ımların etkisi altında sürekli bir 
siyasal çatı~ma meydana gelebilecektir. Bu yakla~ımların çatı~malarının etkisi 
altında ise "dü~ünce açıklama özgürlüğü"nün demokratik düzenin i~lerliği için 

175 CANTARANO, 1960, s.23; VOYENNE, 1971, s.24, TNGLESE, 1973, s.29'dan aktaran ÖZEK, 

1978, s.3. 
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basın ve diğer medya aracılığı ile sağlanması hukuki açıdan çok temel bir önem 
ta~ımaktadır. Basın ve diğer medya bu anlamda demokratik düzenin toplumsal 
ileti~im kanallarıdır .17 7 

Basın yukarıda belirtilen görevını, haberleri vermek, yorumlamak, 
incelemek, ele~tirmek gibi bazı etkinliklerde bulunarak gerçekle~tirir. Basının 
kamusal görevine dönük ·bu etkinlikleri belirli bir siyasi düzen içinde 
yapıldığından, hukuki açıdan belirli bir düzenleme ve sınırlamaya bağlanır. Bu 
sınırlama ve düzenlernelerin sınırının a~ılması ise, çoğu zaman ceza düzgüleri 
ile kar~ılanır. Bu açıdandır ki, ''basın hukuku" bir bakıma, "ceza hukuku"nun bir 
dalı durumunda dü~ünülebilir. Gerçzkte, tüm özgürlük alanları, belirli bir 
düzgüsel düzenleme konusudur ve bu düzenlemeye aykırı davranı~lar, ceza 
hukuku düzgüleri ile "suç" olarak tanımlanmaktadır. Dü~üncenin açıklanması 
ya da anlatım özgürlüğünün aracı olan basın özellikleri nedeniyle geni~ düzgüsel 
düzenlemelere konu olmakta; bu düzgüsel düzenlemeler basın hukukunu 
ol u~turmaktadır .178 

Genel basın kanunu içinde doğrudan basına ili~kin pozitif hukuk 
kaynaklarının yanısıra ba~ka hukuki düzenlemelerle ilgili bağlantılar vardır. 
Daha önce de belirtildiği gibi ceza hukukunun, ayrıca, ceza muhakemesi 
hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret 
hukuku, fikri hukuk, i~ ve sosyal güvenlek hukukuve vergi hukuku gibi hukuk 
dallarının pozitif hukuk kaynaklarının da kendi açılarından genel olarak kitle 
ileti~iminde uygulama yerleri bulabileceklerinin de belirtilmesi gerekir.l79 

Bir görü~e göre, içinde bulunulan dönemde artık modern çağın 
ba~langıcındaki saltıkçı (mutlakiyetçi) devletlerin, parlementolar tarafından 
yönetilen son dönem modern anayasal devletlere tarihsel (fakat tam 
tamamlanmamı~) dönü~ümü sona ermi~tir. Ancak, bununla birlikte sansür 
olgusu tamamen ortadan kalkma mı~, yeni bir döneme girmi~tjr. Sansürün 
süregelmesi eskiden olduğu gibi bazı özel durumlar haricinde doğrudan doğruya 
olmamakta; ancak a~ağıda belirtileceği gibi dolaylı yollardan ortaya çıkmaktadır. 
Burada doğrudan ya da dolaylı olarak sansüre bağlanan bu yeni i~leyi~ler, 
görü~lerin k am us al planda tanımlanma ve dola~ımı sürecine karı~ an devlet 
müdahaleleri olarak, özgürlükçü yakla~ımda öngörülen; özgür basın aracılığı ile 
kamuoyunun özgürce olu~umunun engellenmesi durumunu yaratan ve 
güdümlü kamuoyu olu~umlarına yol açma etkisindeki süreçlerdir. Bu 
uygulamaların en önemlileri a~ağıdaki sıralandığı gibi tanımlanmı~tır: 1 80 

1- Olağanüstü durum erkleri: Bu erkler, hükümetlerin medyaları sindirme 
giri~imleri olarak, talimatlar, tehditler, yasaklamalar ve tutuklamalarla Batı 

177 ÖZEK, 1978, s.6. 
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demokrasilerinde de zaman zaman süregelmeye devam eden baskıcı 
uygulamalara bağlı olarak değerlendirilmi~tir. Bu uygulamalar içinde, kimi 
devlet kar~ıtı örgütlerin yasaklanması ve bu gibi örgütlere duydukları yakınlığı 
açıkla yan gazetecilerin, terörizmi ho~ görmekle suçlanmaları ve sansür ve 
cezalandırmalada kaqı kar~ıya kalmaları gibi süreçler yer alır. Bu tür sansüre 
ili~kin olarak formel ve informel yollardan olu~turulan "ön engellemeler" ve 
"yayın sonrası sansür" (yayınların dağıtımının engellenmesi ve toplatılmaları 
gibi) gibi uygulamalar söz konusu edilmi~tir. Bu koda ortaya atılan iddialara göre 
bu tür süreçler birle~tirilerek uygulanmaktadır. Çünkü, medya bunalım 
dönemlerinde örtük bunalımın, açık bunalım durumuna dönü~mesine daia 
olanak sağlayabilir bir durumda görülmektedir. 

2- Silahlı Gizlilik: Bu tür uygulamalar, modern devletlerin gizli bir baskı 
yöntemi olarak, erklerini gizlilik perdesinin arkasına saklanmı~ polise ve askeri 
organıara dayandırdığı yönündeki savlar doğrultusunda değerlendirilmi~tir. Bu 
yöndeki söz konusu savlar, demokratik devletlerin özellikle gizlilik içinde 
yapılanan polis ve askeri aygıtıara sahip oldukları iddiasına bağlı olarak 
geli~tirilmi~tir. Oysa, bu tür örgütlerin, siyasal demokrasiye ve ileti~im özgürlüğü 
ile bağda~mayan yönleri vardır. Bu tür süreçlerin bir örneği olarak; İngiltere'de 
bu yüzyılın ba~larında olu~turulan M15 ve M16 örgütlerinin yapılandırıldığı ve 
Resmi Sırlar Yasası'nın kabul edildiği görülmektedir. Ayrıca, bu ülkede, "Ulusal 
güvenlik" ile ilgili gazete haberlerinin denetimi için bir ihbar düzeninin de 
olu~turduğu ileri sürülmektedir. Bir görü~e göre, özellikle Soğuk Sava~'ın 
bastırmasıyla birlikte iç muhalefetierin tehlikeli uluslararası dü~manlara 
bağlanması giri~imleri doğmu~ ve Batı demokrasilerinin özel sansür olu~turma 
yönelimleri de iyice artmı~tır. Böylece, devlet erkinin merkezine yerle~mi~ iyi 
örgütlü ve sürekli bir bir yasal sansür biçimi de ortaya çıkmı~tır. 

3- Yalan söylemek: Bazı görü~lere göre, siyasette yalan söylemek, 
demokratik (ve diğer) rejimierin özelliklerinden biridir. Yalanların ve kasıtlı 
gizliliğin si yasal amaçlara ula~mak için kullanılabilecek olağan araçlar olduğuna 
ili~kin görü~lere daha 17. yüzyılda raslanmaktadır. Burada anılan görü~e göre; 
siyasi yönetimlerce ba~vurulan yalan söylemek, ele~tirmenleri yanlı~ 

yönlendirmek, toplumu sakinle~tirmek amacıyla kasıtlı ve yanıltıcı açıklamalar 
yapmak ve toplum tarafından inanılabilecek haberler üretmek de bir sansür 
türüdür (dolaylı yollardan uygulanan). Yalan söyleme . yöntemlerinin i~e 
yaramadığı durumlarda; yönetim tarafından medyanın cezalandırılması, bazı 
gazetecilere mesleki ilerlemeleri ile hükümete ili~kin ele~tirel görü~leri arasında 
bir tercihte bulunmaları yönünde telkinler yapılması ve hatta yönetime dü~man 
medyanın resmi kaynaklara ula~masının engellenmesi gibi uygulamaların 
gündeme geldiği belirtilmektedir. 

4- Devlet reklamcılığı: Bu konuya ili~kin uygulamalarla ilgili olarak yine 
Britanya örneği verilebilir. Bu ülkede devlet erkinin kendini tanıtma bütçesinin 
ula~tığı büyüklüğün, devleti ikinci en büyük reklam veren konumuna getirdiği 
belirtilmektedir. Bu durum da; ya~amak için reklama gereksinim duyan medya 
üzerinde büyük bir ~antaj silahının doğmasına neden olabilir. Bu yolla, siyasal 
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mülakatların bir siyasal ikna aracına dönü~mesine ba~ladığı savunulmaktadır. 
Bu süreç de, dalaylı sansür etkilerinin doğması için uygun bir zemin 
olu~turmaktadır. 

5- Korporatizın: Bu konudaki goru~e göre, korporatizm, hükümetin 
i~levlerini yerine getiren özel kesimin örgüt ağları ve bunlardan olu~an çıkar 
gruplannın pazarlıkla resmi statü edinmesine bağlı bir devlet müdahalesi 
sürecidir. Bu süreçte, kamusal önem ta~ıyan pek çok kararın; devlet yetkilileri, 
yasama organlan ve pazarlar tarafından değil; bazı toplumsal grupların 
'temsilcileri' ya da sivil toplumun bu grupları ile devlet arasında yapılan 
uzla~malarla alınması gibi uygulamaların varlığı söz konusu edilmektedir. Bu 
uygulamalarla, stratejik olarak önem ta~ıyan i~levsel grupların devlet içine 
ta~ındığı -böylece sivil toplumun bazı bölümlerinin politize edildiği- ve bu yolla, 
devletin etki alanının sivil toplum içine ta~ınarak toplumsalla~tığı 
savunulmaktadır. Bu tür grupların bir çe~it kaçak hükümet olu~turduğu da ileri 
sürülmektedir. Yukarıda anılan süreçlerin varlığının da, kitle ileti~im 
araçlarının içine nüfuz eden bir tür oto-sansüre neden olduğu savunulabilir. 

Türkiye'deki sansür yönetmeliğini incelemeden önce, daha önceki 
bölümlerde siyasi rejimler açısından bu konu ele alındığından, bu anlamda bir 
çerçevelemenin bu bölümde yapılmayacağı belirtilmelidir. 

Basın hukukunun bir konusunu olu~turan sansür durumu, Türkiye' deki 
demokratik pariementer düzen açısından incelenecek olursa, Sansür 
Yönetmeliği'nin öncelikle sava~ durumunda ve sıkıyönetim altına alınan 
yerlerde sansüre konu olan öğeler üzerinde durduğunu açıklamak gerekir. Genel 
olarak sansür, basının aktardığı dü~ünce ve görü~lere ili~kin özgürlüğün özel 
durumlarda kısıtlanması anlamına gelmektedir. Türkiye'de sansürün özellikle 
Sansür Yönetmeliği'nde de belirtildiği üzere sava~ durumunda yasal olarak 
Ba~komutanlıkça, sıkıyönetim durumunda, Sıkıyönetim Komutanlığı 
tarafından konulduğu ve uygulandığı belirtilmelidir. Ayrıca olağanüstü halin 
uygulandığı bölgelerin de ayrı bir inceleme konusu olu~turduğu da 
vurgulanmalıdır. Bu bakımdan özellikle 1960'daki askeri darbe, 197l'de verilen 
muhtıra ve 1980'deki diğer askeri darbe nedeniyle Türkiye'de sansür özel önem 
gösteren biçimlerde uygulanmı~tır denebilir. Bir ba~ka deyi~le, Türkiye örneğinde 
özellikle çok partili döneme geçi~ten sonra sansürün sava~ durumunda değil 
ancak askeri darbe ve muhtıralarla doğan sıkıyönetim uygulamalarında 

gündeme geldiğini anımsamakta yarar vardır.l81 

Yukarıda sözü edilen durumlarda özellikle siyasal yapının etkilenmesi 
bakımından sansürün yalnızca sıkıyönetim uygulamaları dı~ında, basının da bir 
tür otosansür süreci içine girmi~ olabileceğini de kabul etmek gerekir. Sansürün 
siyasi rejim açısından özellikle sıkı yönetim ve darbeler dı~ındaki 
uygulamalannın ise siyasi iktidarların çabaları ile keyfi bir biçimde uygulanması, 

181 TAYFUN AKGÜNER, ERSAN lLAL ve GÜRSEL ÖNGÖREN, Kitle İletişim Mevzuatı, Der 
Yayınevi, Istanbul, 1995, s.780-782. 
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demokratik düzenin i~leyi~i açısından sakıncalar doğuracak ve siyasal 
yapılanınada olu~turabileceği kısırlıklarla, toplumsal ileti~imin engellenmesi 
sonucunu doğurarak kamusal alanı olumsuz yönde etkileyebilecektir. Çünkü 
sansür olgusu, ancak özel durumlarda uygulanabilecek bir denetim düzeneği 
olarak ancak ülkenin ve siyasi yapının tehlikeye girdiği durumlarda söz konusu 
edilmesi gereken oldukça duyarlı hukuki, ileti~imsel ve siyasal bir müdahale 
aracı olarak dü~ünülmelidir. Hatta sansürün bunların dı~ında özellikle siyaset 
üstü konularda uygulanması, demokratik düzene ili~kin olarak daha önce 
belirtilen ll çoğulcu! uk", 11ki~i özgürlüklerinin sınırsızlığı", ll geli~imcilik" ve 
"özgürlüğün dı~a dönüklüğü" ilkelerini zedelememesi ve toplumsal ileti~imin 
aksamaması açısından önemlidir. 
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III. BASlN ve KAMUOYU 



8. TOPLUM ve KAMUOYU 

Daha önce de değinildiği gibi, insanlar arası ili~kiler düzeyinde ele 
alındığında toplum, yine o toplumu olu~turan insanlar arasındaki ili~kiler 
toplamı ya da bütünü olarak tanımlanabilir. Toplum, bir ileti~im ve ili~kiler 
toplamı içinde ele alındığında yukarıdaki yakla~ım bir anlam çerçevesi 
olu~turmaktadır. Kamuoyu kavramı ise, bu ileti~im ve ili~kiler ağı içindeki farklı 
ideolojiler, görü~ler, kanılar ve inançlara bağlı olarak olu~maktadır. Ancak daha 
önce de değinildiği gibi, kamuoyu söz konusu öğelerin yalnızca bir biraradalığını 
ya da birliğini temsil etmez. Bir toplumda farklı görü~ ve kanılara sahip olan 
deği~en kamusal gruplar bulunabilir. Bu anlamda özellikle çağcıl demokratik 
pariementer düzenlerdei farklı kamusal toplulukların ve bunların sahip 
olabileceği farklı oyların bulunabileceği anıınsanmalı ve çağcıl toplumlarda 
demokratik düzenin bu anlamda dinamik bir yapı sergilediğine dikkat 
edilmelidir. Yanısıra, farklı bir görü~ açısı olarak da; kamuoyunun toplumda 
kendini etkin ya da ortak olarak duyuran kanı olduğu dikkate alındığında, 
demokratik düzenlerde zaman zaman toplumda bazı öğelerin diğerlerine göre 
daha yoğun ve etkin kamu toplulukları ve bunlara ili~kin anlatım gücüne sahip 
olabileceği de değerlendirilmesi gereken bir ba~ka öğedir. 

Daha önce de değinildiği gibi, kamuoyu olu~umunu bireylere indirgemek 
olası değildir. Bütünseki bir yakla~ım içinde bakıldığında; toplumsal bütünlük, o 
toplumu oluturan bireylerin toplamından daha büyük bir olguyu anlatır. Bu 
durumda, toplumsal bir olgu olarak kamuoyunu yine, bireyler arası bir ileti~im 
dizgesine bağlamak da yanıltıcı olabilir. Kamuoyuna ili~kin ilk kuramsal 
dü~üncelere dönecek olursak; bu olgunun "geni~ bir zihnin" ortak ürünü 
olduğuna dayalı görü~e bağlı olarak, kamusal dü~üncenin toplumun ortak 
dü~ün gücü içinde geli~tiği ve bu sürecin birliktelik (kollektivite) içinde 
kavramsalla~tığı ileri sürülebilir. Bu durumda, kamuoyu toplumsal bir olu~um 
sürecidir. Kamuoyunun toplumsal bir olgu olarak ortaya çıkı~ını vurgulayan bir 
görü~e göre kamuoyu; 

" ... ki~ilerin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak; amaca 
doğru eyleme geçme olasılığını yaratacak kararlılıkta, derinlikte 
ve nicelikte; büyük önemi olan belli bir durumu, ki~iyi ya da 
öneriyi onaylamaları ya da desteklemeleri (onaylamaları ya da 
kar~ı çıkmaları) biçiminde kendilerini anlattıkları ya da 
anlatabilecekleri ve birden fazla ki~ilerin varolduğu durumlarda 
anlam ta~ır."182 

Kamuoyunun yukarıdaki toplumsal düzeydeki algılanı~ı içinde ve 
bireyleri a~an olu~umu düzeyinde ortaya çıkan bir ba~ka niteliği onun ki~ilere 

182 FLOYD H. ALLPORT, "Toward A Science of Public Opinion", Public Opinion Quarterly, 
University of Chicago Press, 1937, s.7-23'ten aktaran SEZER, 1972, s.9. 
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belli bir olay ya da sorun kar~ısında belli yönlere yönelmeyi empoze ettiğinin 
dü~ünülmesidir. Belli bir görü~e göre; kamuoyu bu özelliğiyle ilgili toplumda 
ya~ayan insanların kamusal dü~üncenin kendi ortak dü~ünceleri olduğu 
inancına varmalarına neden olur. Bu düzeyde kamuoyu, bir ortak bilinç olarak 
~~plumdaki sorunların çözümlenmesinde adeta bir hakem görevi görür. 
Oktem'in görü~üne göre; 

" Kamuoyunun etkisiyle örneğin mahkemeler belli doğrultuda 
kararlar alabilir, hükümetler belli kararnameler çıkarabilir. 
Kamuoyu hiçbir anayasanın öngörmediği öyle ortak bir güçtür ki; 
bir süre sonra politik bir güce dönü~erek yasa ve anayasaların 
deği~tirilmesine yol açabilir. Görülüyor ki, kamuoyu toplumun 
ortak inancı ve eğilimi olarak; bireyler üzerinde belli baskıları 
yaratmakta, onları belli tutumlara yöneltmekte ve i~in en önemli 
yanı da o tutumun kendi öz inancından kaynaklandığı izlenimini 
vermektedir. O ki~i, ba~ka bir toplumun ortamı içinde ya~asaydı, 
belki de ba~ka türlü davranabilir, ba~ka tür inançlara sahip 
olabilirdi."183 

Yukarıda belirtilen görü~ler değerlendirildiğinde, kamuoyunun toplumda, 
adeta toplumu olu~turan bireylerin dü~ünce ve görü~lerinden ayrı bir güç olarak, 
toplumsal deneyimin ve bunu:n sonucunda olu~an dü~ünün bir temsilcisi gibi 
i~lev gördüğü sonucuna varılabilir. Bu da; kamuoyunun toplumsal i~levi olarak 
tanımlanabilir. Ancak, kamuoyunun olu~umunu tamamen toplumsal öğelere 
dayandırmak, bireysel kimliğin hiçe indirgenmesi biçiminde anla~ılmamalıdır. 
Bu bağlamda, kamuoyu olgusunu tamamen bireylerden bağımsız görmek, 
kamuoyunun kapsamakta olduğu bireysel unsurları görmezden gelmek demek 
olacaktır. Oysa, kamuoyu bireysel kanıların bir toplamı olmamasına kar~ın, 
bireyi de kamuoyu olu~umu sürecinde, bütüne bağlı bir deği~ken olarak ele 
almak gerekmektedir. Nitekim, belirli bir görü~e göre kamuoyuna temel 
olu~turan siyasal kanıların biçimlenmesinde, ki~inin bireysel özeltikleri de rol 
oynar. 184 Ancak, kamuoyunu olu~turan bir öğe olarak birey kavramını tekil 
yönde ele almaktan çok; birbiriyle etkile~im içindeki kamusal alanların üyeleri 
olan bireyler biçiminde dü~ünmek, bu olgunun niteliklerini kaybetmeden 
anlamak bakımından daha uygundur. Nitekim, daha önce de değinildiği gibi, bir 
grubun üyesi olarak bireyin kanı ve görü~lerinin de giderek söz konusu gruptan 
etkilenerek deği~ime uğradığı ve hatta bireysel eğilimlerin giderek grup 
kanılarıyla bütünle~tiği savunulmaktadır. Bu durum da, bireylerin üyesi 
oldukları kamusal grupların özellikle bireyin dünya görü~ünün olu~umunda ve 
toplumsalla~ma sürecindeki etkisini ve ayrıca kamuoyu toplum ili~kilerinde 
kamuoyunun biçimlendirici gücünü ortaya koymaktadır. 

183 NİYAZİ ÖKTEM, "Kamuoyu Olu~turmasında Basının Eğitim l~levi ve Kamu Yararı Ölçütü", 
Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Yayın No: 19, İstanbul, 1986, 
s.242. 

184 SEZER, 1972, sA. 
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Bireyin, kamuoyunun olu~umundaki rolü ve önemi toplumsal açıdan 
değerlendirildiğinde, böyle bir olanağın ancak kamusal grupların ve 
kamuoyunun toplum üzerindeki etkileri bağlamında döngüsel bir özellik içinde 
kendini gösterebilir. Bir ba~ka deyi~le, kamuoyu, kamusal gruplar aracılığı ile 
toplumu etkilemekte, bu etki toplumun üyesi olan bireyler üzerine yansımakta, 
bu yansımanın ardından da birey ile kamuoyu arasında bir etkile~im 
doğmaktadır. Bireyin, kamuoyunun olu~umundaki etkisi, buraya kadar 
savunulan görü~ler doğrultusunda ancak böyle bir döngüsel nitelik içerisinde 
dü~ünülebilir. Bu yakla~ım içinde birey öğesi, kamusal anlatım alanında, 
yalnızca kendisinden daha geni~ ve büyük olan kamusal gruplar ve ili~ikte 
olduğu toplumsal konum ile bu konumun kamuoyu ile etkile~im: alanları 
bakımından anlamlıdır. Böylece, buraya kadar ortaya konulmu~ olan yakla~ım 
bağlamında, kamusal anlatımın, toplumsal düzeyde ayrı bir bütünlük 
olu~turduğu ve bu bütünlüğün kendisine ili~kin i~lev ve nitelikleri olduğu 
benimsenebilir. Kamuoyu ile toplum ili~kisinde ortaya çıkan bu i~lev ve 
nitelikler a~ağıdaki gibi sıralanabilir: 

1- Kamuoyu, toplumsal bir olgu olarak, bireysel anlatıma 
indirgenemeyecek bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir. 

2- Kamuoyu, her ne kadar toplumsal yapı içinde kendine özgü ayrı bir 
bütünlük olarak görülse de; bu yapının kendi içinde farklıla~an, giderek 
çatı~abilen kamusal grupları da barındırabileceği kabul edilmelidir. 

3- Kamuoyu içindeki bireysel anlatımlar; ancak üyesi oldukları kamusal 
gruplar ya da içinde bulundukları toplumsal konum ve farklı kamusal 
anlatımların etkile~imi bakımından anlamlıdırlar. 

4- Kamuoyunu olu~turan birbirleriyle etkile~im içindeki kamusal 
grupların nitelikleri ve anlatımları (giderek bunların ortak etkisi) kapsamakta 
oldukları bireysel öğeleri ortak inanç ve kanılara yönlendiren ve giderek bu yolla 
toplumsalla~ma sürecine de etkide bulunan bir özellik gösterirler. 

Daha önce de belirtildiği gibi, toplumun asıl görünümü olarak "toplumsal 
davranı~" kavramı kabul edilirse; çağcıl anlamda kamuoyunun bu davranı~ı en 
çok etkileyen öğelerden biri olarak, toplum üyelerinin dünya görü~lerinin ve 
sonuçta ortaya koyacakları görü~lerinin olu~umunda kamusal bir alan 
olu~turmak gibi temel bir i~levi vardır. Dolayısıyla, toplum üyelerinin içinde 
ya~adıkları topluma ili~kin olarak olu~turdukları kavramsalla~tırmaları ve söz 
konusu toplumun kendisine ili~kin olarak olu~turduğu imaja bağlı olarak, 
geli~iminde ya da çözülmesinde temel bir rol oynadığı kabul edilebilir. Bu 
anlamda toplumun üyeleri olarak bireylerin de, kendilerine ili~kin olarak 
belirleyecekleri ki~isel rollerin, kamuoyunun bu toplumsal rolünden etkilendiği 
benimsenebilir. 
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9.KAMUOYUNUN OLUŞUMU ve TOPLUMSAL İLETİŞİMİ 

İleride, kamuoyu ve siyaset ili~kileri incelenirken değinileceği üzere, 
genellikle demokratik rejimlerde, özgürce "olu~an" kamuoyu ile, demokratik 
olmayan yetkeci rejimlerde "olu~turulan" (yaratılan) kamuoyu arasında bir 
ayrım yapılır.l85 Gerçekte ise, her rejimde, belirli bir oranda kamuoyu 
olu~turulmasından (yaratılmasından) söz edilmesi olanağı vardır. Ancak 
çoğulcu toplumlarda, sesini en iyi ya da diğerlerine göre en etkin bir biçimde 
duyurabilen grupların kamuoyunun olu~masında kesin olmasa bile belirli bir 
üstünlüğe sahip olduklan i~eri sürülebilmektedir. Yetkeci düzenlerde, resmi bir 
ideolojiye bağlı olarak yaratılmaya çalı~ılan bir kamuoyu söz konusudur. 
E~deyi~le kamuoyu olu~umu açısından, kimi yetkeci düzenierin özellikle belirli 
görü~leri topluma empoze etmeye çalı~tıkları gözlenmi~tir. Bu ister, belirli bir 
partinin ilkeleri ya da devletin resmi ideolojisi biçiminde tanımlanmı~ olsun; 
tek gerçek olarak kabul edilen bu ideolojinin tartı~ılması ve ele~tirilmesi söz 
konusu değildir. Bu bağlamda meydana gelen kamuoyu bir tür "resmi 
kamuoyu" olarak da tanımlanabilir.l86 

Kamuoyunun toplumsal ileti~imi, yukanda açıklanan "olu~turulan" bir 
kamuoyunda, yalnız dikey yönden toplum katınaniarına benimsettirilmek 
istenen bir ideoloji, kanı, dü~ünce ve inanç yapısı iken, demokratik düzenlerde 
bu i~leyi~, toplumun yatay ve dikey katmanlan arasında çok yönlü bir durum 
sergilemektedir. Gerçekte, yetkeci ve basbcı bir toplusal düzende, gerçek anlamda 
kamuoyunun toplumsal ileti~iminden söz edebilmek güçtür. Kamuoyunun 
gerçek anlamda, çağcıl düzeyde toplumsal ileti~ime kavu~ması ancak çoğulcu, 
pariementer düzenlere özgü bir durum olarak görülmektedir. Böylece, çatı~an 
anlatımlardan en etkin ve doğru ya da haklı olanının ön planda olması ve sesini 
diğer kamu gruplarına göre, daha güçlü bir biçimde duyurması beklenmektedir. 
Çünkü kamuoyunu olu~turan grup, hangi konuda, kamuoyu_ olu~turursa 
olu~tursun, grubun konuyla ilgili inançları ve eylemleri, kamuoyu olu~umunun 
ve etkinliğinin en önemli belirleyicisi olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
ise, kamuoyunu olu~turan grubun büyüklüğünden çok etkinliği önemli 
olduğundan, bu etkinliğin kendi gücünü doğruluğundan ve haklılığından 
almasının beklenınesi olağandır. 

Kamuoyunun olu~umunda etkili olan toplumsal öğeler, "siyasal 
toplumsalla~ma" ba~lığı altında ele alınırken, ki~isel öğeler de, "tutumlar" ba~lığı 
altında incelenmi~tir. Tutum, ki~i ya da olay kar~ısında sergilenen olumlu ya da 
olumsuz tepki gösterme eğilimi olarak tanımlanabilir. Bir tutumda, eğilimin 
kendisi ve yönünden olu~mak üzere iki ana öğe vardır.l87 Belirli bir görü~e 

185 KAPAN!, 1992, s.152. 
186 A.g.k., s.152-154. 
187 J. BLAIR KOLASA, İşletmeler İçin Davranış Bilimlerine Giriş, (Çev: KEMAL TOSUN), 
!stanbul Üniversitesi l~letme Fakültesi !~letme İktisatı Enstitüsü Yayınları, !stanbul, 1979, 
s.431'den aktaran, VURAL, 1997, s. 79. 
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göre, tutumlar; tutumların nesnelerini, özelliklerini ve diğer nesnelerle 
ili~kilerini tanımlayan hem bili~sel (dü~ünce ve inançlar gibi) hem de duygusal 
(değerler) gibi öğeleri kapsar. Tutumlar, inanç ve değerleri kapsamakla birlikte, 
tüm inanç ve değerler tutumlara dönü~meyebilir.l88 Kamuoyuna bireysel 
bakımdan temel te~kil eden öğelerden biri olan kanıları, tutumlara bağlayan bir 
görü~e göre; kanılar, tutumların kaynağını olu~turur.189 Bu yakla~ım içinde, 
tutumların kazanılmasında; aile, çevre, eğitim gibi bir çok toplumsal etkenin bir 
araya geldiği dü~ünüldüğünde, kamuoyunun içerdiği kanıların ·da yine 
toplumsal bir olu~um içinde biçimlendiği ortaya çıkmaktadır. Böylece, kamuoyu 
toplum bütünlüğü ile ilgili organik bir i~levsellik içinde de dü~ünülebilir. 
Toplumsal ileti~imin biçi11!-lendirdiği bu yapının organik ve i~levsel açıdan 

kendi bütünlüğü içinde tüm toplumsal varlığı temsil eden bir yeterlilik içinde 
olu~tuğu ileri sürülebilir. E~deyi~le, kamuoyunu temsil eden ve yine kamuoyu 
tarafından temsil edilen toplum üyelerinin tutumları zaman zaman ortakla~an 
bir zeminde, toplumsal ileti~im tarafından biçimlendirilerek; kamuoyunun 
kendi yeterliliğini kendi içinde ta~ımasına olanak vermektedirler. Bu yeterlilik; 
a~ağıda açıklanacağı biçimiyle bir kamu vicdanının ortaya çıkmasına temel 
ol uşturmak ta dır. 

Kamuoyu, topluma ilişkin bilgilerin i~lendiği özellikle yönetim ve 
yönetilenler arasındaki ili~kiler bakımından değerlendirildiği ve doğru ile 
yanlı~ın kaqı kar~ıya geldiği bir zemin olarak toplusal ya~amın vicdanı 
konumundadır. Özellikle, demokratik pariementer düzenler dü~ünce, anlatım 
ve vicdan özgürlüğüne dayalı olarak geli~tiğinden ve i~lediğinden, kamuoyunun 
sağlıklı olarak olu~ması önemli görülmü~tür. Çağcıl anlamda dü~ünce ve vicdan 
özgürlüğü, artık toplumun üyelerinin, belirli bir yetkenin boyunduruğu altında 
bulunmadan kendi kararlarını kendilerinin verebilmesi ve topluma katılım 
bakımından özgür girişimde bulunabilmeleri olarak ortaya çıktığından dolayı, 
kamuoyunun olu~umunda söz sahibi olması beklenen bireylerin doğru olarak 
bilgilendirilmeleri son derece önem kazanmı~tır. Bu bakımdan, kamuoyunun 
toplumsal ileti~imi denildiğinde, özellikle çağcıl demokratik düzenTer açısından, 
son derece önemli bir nokta vurgulanmı~ olmaktadır. Daha önce de değinildiği 
gibi, özgürlükçü yapıya sahip devletlerde, ülke içindeki ve dı~ındaki olaylar 
konusunda bilgilenen bireyler, geli~en olaylardaki tercihlerini, bilinçli olarak 
ortaya koyabilirler.l90 Burada vurgulanan, bilinçli tercih kavramı aynı zamanda 
vicdan özgürlüğünü de gerekli kılmaktadır. Artık, çağcıl anlamda kamuoyu, 
vicdan özgürlüğü ile biçimlenen ve bu nedenle de, doğru, haklı ve sağlıklı olarak 
olu~abilmesi ve geli~ebilmesi için de, tam olarak bilgilendirilmesi gereken bir 
özellik içinde ele alınmalıdır. Oysa, yetkeci düzenlerde yapıları gereği, toplumsal 

188 DANIEL KATZ, "Tiıe Functional Approach to the Study of Attitudes", Reader in Public 
Opinion and Mass Communication, (Ed: MORRIS JANOWITZ-P AUL M. HIRSCH), Tiıe Free Press A 
Division of Mac Millian Publishing Co. Ine., New York, 1981, sAl'den aktaran VURAL, 1997, s.79. 
189 AHMET TANER KIŞLALI, Siyaset Bilimi, Dördüncü Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, 
s.117-118. 
190 YÜKSEL-DEM!RAY, 1988, s.54. 
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ileti~imin yukarıdan a~ağıya doğru i~leyen bir görünümü vardır ve•bu durum, 
vicdan ve dü~ünce özgürlüğünün de, yetke ile simgelenen belirli ellerde 
toplanması keyfiyeti söz konusudur. Oysa, artık ileti~im alanında meydana gelen 
geli~melere bağlı olarak anla~ılmı~tır ki; siyasetin olduğu ve uygulandığı 
ortamlarda, ileti~ime ko~ulsuz gereksinim görülmektedir. Çünkü, siyasetin 
yönetme i~levini yerine getirme özelliği nedeniyle, yönetimin kuralları içinde 
i~leyebilmesi için, ileti~im kanallarının sürekli açık olması gerekmektedir. ı 9 ı 

Yukarıdaki anlatırnlara bağlı olarak artık, günümüzde "olu~an" kamuoyu 
ile "olu~turulan" kamuoyu arasındaki farklılık ölçütü, toplumsal ileti~im 
kanallarının açık olup olma.ması ve dolayısıyla toplusal ileti~imin sağlıklı olarak 
i~leyip i~lemediğine bağlı bir biçimde ortaya çıkar. Toplumsal ileti~imin sağlıklı 
olarak i~lemesi ise bir toplumda; dü~ünce, anlatım ve vicdan özgürlüklerinin 
özellikle "dengeli" bir biçimde anla~ılmı~, benimsenmi~ ve yerle~mi~ olasına 
bağlıdır. Yetkeci bir yönetim anlayı~ının çağımızda toplum üyelerinin önüne 
çıkardığı en büyük engel, kamuoyunun dü~ünce, anlatım ve vicdan özgürlüğü 
öğelerini sağlıklı bir biçimde uygulaması ve hazınetmesine izin vermemesi ve 
dolayısıyla, bireysel geli~im ve ileti~imin önüne de engel çıkarmasıdır. Dü~ünce 
ve anlatım özgürlüğü günümüzde artık basın özgürlüğü ve bunun da ötesinde 
"ileti~im özgürlüğü" ile simgelenirken, vicdan özgürlüğü de pek çok ülke gibi 
Türkiye'de de "laiklik" ile simgelenmi~tir. Dolayısıyla, bir toplumda, toplumsal 
ileti~imin sağlıklı olarak akması ve kamuoyunun özgürce olu~umu, "ileti~im 
özgürlüğü" ve "laiklik" hak ve ilkelerinin bulunması düzeyinde 
dü~ünülmelidir. Laiklik, vicdan özgürlüğünün teminat altına alınması 

düzeyinde dü~ünülürken, ileti~im özgürlüğü de, dü~ünce ve anlatım 
özgürlüğünü teminat altına almak ve ya~atmak düzeyinde dü~ünülmelidir. 

Vicdan özgürlüğü gibi, dü~ünce ve anlatım özgürlüğünün de, toplumsal 
ileti~imin sağlıklı olarak akması ve kamuoyunun özgürce olu~ması için 
"olmazsa olmaz" bir nitelik gösterdiğine daha önce değinilmi~ti. Bugün artık 
klasik demokrasi anlayı~ında bile, devletin korunması savıyla, halkın bilgilene 
hakkının sınırlandırılması ve bu nedenle özellikle "gerçeğe uygun" haber 
dola~ımının engellenmesinin savunulmaması gerektiği görü~ü ileri 
sürülmektedir. ın Günümüzde basın özgürlüğü kavramı daha geli~ip 
yaygınla~arak "ileti~im özgürlüğü" kavramı olarak benimsenmeye ba~lamı~tır. 
İleti~im özgürlüğü kavramı ise, bireylerin bilgi edinme hakkı ve özgürlüğünün 
kar~ılığı olarak kullanılmaktadır. Basın Konseyi Ba~kanı Oktay Ek~i bir yazısında, 
"basın özgürlüğü" kavramının, gerçekleri öğrenme hakkı konusundaki önceliği 
gazeteciye tanıdığını, oysa "ileti~im özgürlüğü"nün ise bir kimsenin gerçeği 
öğrenmesi ve öğrendiği gerçeği eğer istiyorsa değerlendirmesi e~deyi~le, onun 
üzerinde dü~ünce ve görü~ üretmesini ve öğrendiği gerçeği ya da ürettiği 
dü~ünceyi amaçladığı son noktaya kadar iletmesi hakkı ve özgürlüğü sürecini 

ı91 AŞKUN, 1976, 5.1-32. 

192 FIKRET lLKlZ, İletişim Mevzuatı, Yayımlanmamı~ Ders Notları, Anadolu Üniversitesi 
İleti~im Bilimleri Fakültesi, 1996, s.2. 
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tanımladığını belirtmektedir .193 Buradan da anla~ılabileceği gibi artık çağcıl 
toplumlarda kamuoyunu olu~turan insanların bilgiyi edinme haklarının son 
derece önemli olduğu ortaya çıkmı~ ve zamanında "basın özgürlüğü" olarak 
ortaya çıkan bilginin edinilmesi ve açıklanması hakkının tüm topluma ve 
kauoyuna yayılması gerekliliği anla~ılmı~tır. 

193 OKTAY EKŞl, "Basın Özgürlüğü Diye Bir Kavram Yoktur", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:ll, 
Ankara, 1996, s.251. 
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10. BASIN ve KAMUOYU OLUŞUMU 

Daha önceki bölümlerde de değinilen basının kamuoyunu olu~turma 
i~levi günümüzde, basının kamuoyunu tek ba~ına ve doğrudan doğruya 
olu~turmasından çok .onun kamuoyunun özgürce olu~masını sağlamakta 
olduğu yönünde değerlendirilmektedir. Bu anlamda basının, yöneten ile 
yönetilenler arasında kar~ılıklı bir ileti~im ve kanıların deği~imini sağlaması 
görevini üstlendiği benimsenebilir. Bu da, kamuoyunun olu~umu ve toplumsal 
ileti~imi bakımından basının en önemli aracı olduğu gerçeğini ortaya koyan bir 
yakla~ımdır. Kamuoyunun _özgürce olu~umunda toplumsal ileti~im sürecinin 
tamamlanması gereği ba~lıca bir öğe olarak kabul edilirse, basının toplumsal 
ileti~im döngüsünü tamamlayan ya~amsal bir rol üstlendiği benimsenebilir. 

Basının toplumsal ya~ayı~ta ve demokratik düzenierin i~leyi~inde, yasama, 
yürütme ve yargının yanında dördüncü erk biçiminde değerlendirilebileceğine 
daha önce de değinilmi~ti. Bu bağlamda basının, bir diğer kamusal görevi olarak, 
yine daha önce değinilen "denetim ve ele~tiri" i~levi gündeme gelmektedir. 
Şöyle ki; basının, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirleriyle ili~kilerinde 
ve kendi i~leyüılerinde meydana gelen aksaklıkları gözleme ve yansıtma olanağı 
içerisinde, kamu adına denetim ve ele~tirilerde bulunarak, söz konusu erklerin 
demokratik düzene en uygun bir biçimde i~leyi~inde aracılık etmesi beklenir.l94 
Bu i~levi yerine getirmesinden dolayı, basının "kamu gözcüsü" olarak 
nitelendirilebildiği de görülmektedir. Bu yakla~ım, basına ili~kin gelenekçi 
özgürlükçü dü~ünceye bağlanmaktadır. Buna göre, basının ve diğer medyanın, 
hükümetlerden tam bağımsızlığının yalnızca serbest pazar kuralları içinde 
sağlanabileceği ileri sürülmektedir. Medya, kamusal düzenlemelere bağlandığı 
andan itibaren gözcü olmaktan çıkacak ve daha da kötüsü tamamen devletin ve 
yetkenin çıkarları için çalı~an bir duruma gelecektir.I95 Ancak, kar~ı görü~ler 
kamu gözcüsü yakla~ımının yalnızca devlete uygulanacak biçimde g.E?li~tirildiğini 
belirtmektedir. Gerçekte, bu görü~ün temelleri, despotik yönetimler döneminde 
olu~turulmu~ ve özgür dü~üncenin, anlatırnın saltıkçı (mutlakiyetçi) yönetime 
kaqı bir savunma aracı olarak görüldüğü bir dönemde ortaya konmu~tur. Bir 
görü~e göre, bu yakla~ım, çatı~manın temelde birey ve devlet arasında ve cehalet 
ile aydınlanma arasında varolduğunu öneren basitçi bir toplum anlayı~ından 
yola çıkılarak ~ekillendirilmi~tir.l 96 Bu durum, çağcıl düzeyde, kamuoyu 
olu~umu ve medya üzerinde biçimlenen ve özellikle serbest pazarın medya 
üzerindeki egemenliğini hedef alan tartı~malar kar~ısında yeterliliği olan 
savların bu yakla~ım içinde biçimlendirilmesine engel olmaktadır. 

194 KA YIHAN lÇEL, "Günümüzde Basın Kamusal Görevleri", Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, 
Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Istanbul, 1985, s. 18. 
195 JAMES CURRAN, "Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme", Medya, Kültür, Siyaset (Der: 
Süleyman Irvan), Ark Yayınları, Ankara, 1997, s.142-143. 
196 A.g.k., s.146-147. 
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Basının yukarıda belirtilen yönde ve özellikle özgürlükçü yakla~ımlar 
içinde belirtildiği biçimiyle, kamuoyunun olu~umu bakımından sergilediği 
ya~amsal konum onun kamuoyunu yansıtmak kadar biçimiendirmesi olanağını 
da gündeme getirmektedir. Basının bu noktadaki i~levi, onun daha önce 
belirtilen "eğitim" i~levi ile de bütünle~erek, toplumların belirli seçimlere 
götürülmesinde de etkili olabilecektir. Belirli bir görü~e göre, bu eğitim ve onun 
ko~ullandırdığı seçimler, toplumu olumlu ya da olumsuz bir .yöne 
yönlendirebilir. Ayrıca basının oluşturduğu bu kamusal yönlendirme, ki~iyi 
çağcıl değerlere de götürebilir, çağ dı~ı, ahlak dışı ve insanlık dı~ı seçimlere de 
yönlendirebilir. ı 97 

Yukarıdaki anlatırnda ve daha önce de belirtilen, kamuoyu ve basının 
kamuoyunun olu~umu sürecinde bütünle~en bir i~levi olarak, toplum üyeleri 
üzerinde olu~turdukları yönlendirme (empozisyon) bakımından ortaya çıkan 
basının toplumsal sorumluluğu da duyarlılık gerektiren bir konu olarak kendini 
göstermektedir. Bir görü~e göre, kamuoyunun ve basının i~levselliği birbirini 
tamamlayan iki öğe durumuna tam olarak geldiğinde ise toplumlarda, yanlı~ ve 
keyfi kararların, toplumun yapısına uygun olmayan politikaların ortaya 
konulması güçleşir ve hem toplum, hem de toplumu yönetenler, doğru kararlar 
alır ve daha rahat bir ya~am ortamı bulurlar.l98 

Basının ve kamuoyunun bu bütünle~en i~levi içinde, toplum üyeleri 
üzerinde olu~turdukları yönlendirme (empozisyon) bakımından ortaya çıkan 
basının toplumsal sorumluluğunun önemini vurgulayan bir görü~e göre, 
basının kamuoyunun üyeleri üzerinde "çoğunluk" etkisi uyandıran bir etkinliği 
vardır. Bu bağlamda; gazetelerin zaman zaman, savundukları görü~leri, 
toplumun çoğunluğunun görü~leri olarak göstererek, bireylerde bir çoğunluk 
duygusu uyandırmakta oldukları, onları bu görü~lere inandırmaya ya da varolan 
inançlarını kuvvetlendirmeye de çalı~tıkları belirtilmektedir. Burada belirtilen 
basma bağlanan olanak, gerçekte onun içinde ya~am bulduğu kamusal alandan 
dolayı gündeme gelmektedir. Söz konusu olanağın aynı zamanda basma 
toplumsal bir sorumluluk yüklediği de kabul edilmelidir.l99 Ancak kimi farklı 
yakla~ımlar dikkate alındığında, basının kamuoyunun oluşumunda sahip 
olduğu belirtilen bu olanağın ve gücürl yalnızca toplum üyelerinin daha önce 
edinmi~ oldukları, tecrübe ve birikimlerine dayalı olarak ortaya çıkan inanç ve 
tutumlara bağlı olarak etkili olabileceği de savunulmaktadır. Bu bağlamda, basın 
tarafından ortaya ·konulan yakla~ımların ve ileri sürülen görü~lerin, toplum 
üyeleri üzerinde etkili olabilmesi olanağı ancak, bunların ki~ilerin geçmişte 
edinmi~ oldukları inanç, kanı, görü~ ve tutumlarla çatı~maması durumunda 
etkinlik kazanmaktadır. Eşdeyişle, basın tarafından aktanlan iletiler bireyin seçici 

197 .. OKTEM, 1986, s. 242. 
198 VURAL, 1997, s.88. 
199 AYDIN YALÇIN, "Efkar-ı Umumiye", Siyasal Bilimler Dergisi, No:170, Ankara, 1945, 
s.68'den aktaran VURAL, 1997, s. 93. 
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algısına takılmaktadır.200 Basın aracılığı ile kamuoyu oluqumuna iliqkin bir 
baqka görüq ise; kamuoyu oluqumundaki öznel (sübjektif) öğeyi 
vurgulamaktadır. Buna göre; insanların ancak kendilerini birinci dereceden 
ilgilendiren sorunlara kaqı ilgi gösterdikleri ve bu anlamda sorunun nesnel 
anlamda fazla bir anlam taqıınadığı savunulmakta ve halk için önemli olanın, 
sorunun kendisini ya da çevresini yakından ilgilendirdiğini düqünmesi olduğu 
belirtilmektedir. 20 ı 

200 GÜLGÜN TOSUN, "Kamuoyunun Olu~umunda ı<:~tıe !leti~iminin Rolü ve Bir Kitle Ileti~im 
Aracı Olarak Basının Etkisi", Açıköğretim, Anadolu Universitesi Açıköğretim Fakültesi 
Yayınları, C:1, Sayı:1, Eski~ehir, 1994, s.177. 
201 OKTAY KURTBÖKE, Yazılı Basında Habercilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Istanbul, 
1986, s.45'tten aktaran VURAL, 1997, s.93. 
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11. KAMUOYU ve SiYASET 

Toplum da, deği~ik siyasal düzenler de, özellikle kamuoyu-basın 
ili~kilerinde ~elirginle~en ve kendini gösteren farklı kamuoyu yapılanmaları söz 
konusudur. Ozgürlükçü ve demokratik düzenlerde, yetkeci düzenlerde ve daha 
önce bu düzenlere bağlı olarak ele alınan geli~mekte olan ülkelerin düzenlerinde 
kamuoyunun olu~umunun deği~iklik göstermesi olağandır. Yetkeci düzenlerde 
kamuoyunun olu~umu; fa~ist ve nasyonal sosyalist düzenler ve komünist 
düzenlerle geli~mekte olan ülkelerin düzenleri bakımından bazı farklılıklar 
gösterir. Özellikle, nasyonal sosyalist ve fa~ist düzenler ile komünist düzenlerde 
ise iktidarların üzerindeki etkinliği bakımından kamuoyunun olu~umu 
benzerlikler gösterir. Bu tür düzenlerde ortaya çıkan kamuoyu için "güdümlü" 
nitelemesi kullanılmaktadır. Geli~mekte olan ülkeler ise kamuoyu olu~ um u. 
bakımından uygulanan rejimierin niteliğine bağlı olarak yer yer özgürlükçü 
demokratik düzenlere benzer bir biçimde olu~an kamuoyu ile yer yer de yetkeci 
düzenlere benzer biçimde dikey olarak "olu~turulması" arzulanan kamuoyunun 
bir karı~ımından türeyen bir yapı söz konusu edilebilecektir. Kamuoyu olu~umu 
bakımından genellikle ayrı bir düzeyde değerlendirilen azgeli~mi~ ülkelerde ise 
kamuoyunun varlığının bile tartı~malı olduğu savunulabilmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, genellikle demokratik rejimlerde özgürce 
"olu~an" kamuoyu ile, demokratik olmayan (yetkeci) rejimlerde "olu~turulan" 
(yaratılan) kamuoyu arasında bir ayrım yapılır.202 Gerçekte ise, her rejimde 
belirli bir oranda kamuoyu olu~turulmasından (yaratılmasından) söz edilmesi 
beklenebilir. Ancak, daha önce de değinildiği gibi, çoğulcu toplumlarda sesini en 
iyi ya da diğerlerine göre en etkin bir biçimde duyurabilen grupların 
kamuoyunun olu~masında kesin olmasa bile belirli bir üstünlüğe sahip olduğu 
ileri sürülebilmektedir. Yetkeci düzenlerde, resmi bir ideolojiye bağlı olarak 
yaratılmaya çalı~ılan bir kamuoyu söz konusudur. Bu ister, belirli bir partinin 
ilkeleri ya da devletin resmi ideolojisi olsun, tek gerçek olarak kaBul edilen bu 
ideolojinin tartı~ılması ve ele~tirilmesi söz konusu değildir. Bu bağlamdaki bir 
kamuoyu, bir tür "resmi kamuoyu" olarak tanımlanabilir. Ancak, bu 
kamuoyunun dı~ında, bazı yakla~ımlara göre, bu tür rejimlerde "su altındaki 
kamuoyu" olarak tanımlanan bir ba~ka kamuoyu vardır. Daha önceki 
bölümlerde değinilen ve Sovyet Rusya'da elden ele dola~an "samizdat" adlı 
yayınların varlığı ve yine Alman i~gali altındaki Fransa'da yayınlanan "Editions 
Minuit" türü yayınlar, bu tür kamuoyunun en belirgin örneklerini olu~turur.203 

Belirli bir görü~e göre; deği~ik siyasal düzenlere sahip olan azgeli~mi~ 
ülkelerde, gerçek anlamda kamuoyunun varlığını ileri sürebilmek oldukça 
güçtür.204 Özellikle yeni bağımsızlığını ilan eden ülkelerde ulusal bütünle~me 
olgusu tamamlanamadığından ve bu toplumların geleneksel yapılarından 

202 KAPAN!, 1992, s.l52. 

203 A:g.k., s.l54. 

204 A.g.k., s.lSS. 
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toplumsal grupla~ına ve örgütlenme zemini zayıf olabildiğinden kamuoyu 
olu~uınu güçle~ınektedir. Ayrıca, okuma-yazma oranlarının dü~üklüğü ve kitle 
ileti~iın araçlarının, özellikle alt yapı eksikliği nedeniyle yaygınla~amaınasından 
dolayı yine kamuoyu olu~uınunun engellerle kaqıla~tığı belirtilınektedir.205 

Kamuoyu ve siyasetin ili~kilerinin söz konusu toplumun siyasi yapısıyla 
yakından ili~kili olduğu belirtilıni~ti. Demokratik düzenlerde daha önce 
kamuoyunun· toplumsal ileti~iıninin bu tür düzenlerde. döngüsel .·bir yapı 
gösterınesi nedeniyle, kamuoyu ve siyaseti birbiriyle etkile~iın içinde ele almak 
olanağı vardır. Oysa yetkeci düzenlerdc, kamuoyunun bir resmi, bir de resmi 
olmayan olu~uınundan söz edilıni~ti. İ~te bu resmi olmayan sessiz kamuoyu, 
siyasi akı~ın bütünlüğünden ne derece kopuksa, siyaset ve kamuoyu 
bütünle~ınesi de o derecede sağlanaınamı~ demektir. Nitekim, yalnızca dikey bir 
kamuoyu olu~turına süreci içinde toplumsal siyasi ortaının ne derecede ba~arılı 
sonuçlara ula~abileceği de ayrı bir tartı~ına konusudur. Gerçekte, bir bakıma 
demokratik bir düzende, kamuoyu; yasal, doğru ve haklı iktidarın kendi 
zeminini, yine yasal, doğru ve haklı yollardan korumasının ve geli~tirınesinin 
bir yolu olacaktır. Oysa, yetkeci bir düzende, resmi olmayan kamuoyu büyüdüğü 
ve etkinliğini arttırdığı sürece iktidarın doğruluğu ve haklılığı ve hatta yasal 
zemini bile tartı~ına konusu olacaktır. 

Azgeli~ıni~ ya da üçüncü dünya ülkeleri olarak tanımlanan toplumlarda 
ise kamuoyunun yeterli bir biçimde olu~mayı~ı ya da kendini açıklayamayı~ı, 
iktidarların demokratik bir düzene ula~masında, bu yönde geli~ınesinde bir engel 
olu~turacaktır. Bu nedenle, bu toplumlarda, örgütlenme bilincinin 
olu~turulması ve kitle ileti~iın araçlarının yaygınla~tırılınası önemli ve çok 
gerekli bir öğe olarak, en azından demokratik düzenin yerle~ınesi ve _.geli~mesi 
açısından ya~amsal görülmektedir. Bununla birlikte, bu yaygıla~tırına sürecinin, 
kamuoyunda gözleınlenen zayıflıklara bağlı olarak anti demokratik süreçlere 
girme eğiliminde olabilecek güç odakları ve tekelle~ıne eğiliminde olabilecek 
teciınsel kurulu~ların etkinliklerini engelleyecek biçimde yasalarla 
düzenlenmesi önemlidir. 

Her~eye kar~ın kamuoyunun, güçlü ya da zayıf olarak yapıla~mı~ tüm 
siyasal düzenlerde varlığı öngörülmelidir. Çünkü, gerçekte azgeli~mi~ 
ülkelerdeki kamuoyunun gücü bile tam olarak tanımlanamamı~ ve bu konu 
üzerinde kesin bir sonuca varılamamı~tır. Ancak, kamuoyunun her~eyden önce 
haberlerin ve dü~üncelerin özgürce yayılabildiği ortamlarda tam anlamıyla 
etkinliğini ortaya koyabiieceği savunulabilir. Ba~ta, haberle~me ve dü~üncenin 
açıklanması özgürlükleri olmak üzere, bütün temel hak ve özgürlüklerin (basın, 
toplanma, gösteri yapma, örgütlenme, dernek kurma, sendikala~ına gibi ... ) 
sağlandığı bir hukuk düzeni olu~ turulmalıdır. Bu olanakları ve ortamı getiren 

205 A.g.k., 155-156. 
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çoğulcu demokratik düzenin, kamuoyunun sağlıklı olarak "oluşmasını" 

sağlayan en elverişli düzen olduğu ileri sürülebilir.206 

Demokratik bir kamuoyunun oluşumu için gerekli şartlar 
değerlendirildiğinde; özellikle özgürlükçü kuramın etkin olduğu bir düşünce 
düzeni içinde devlet ve toplumun bir ve aynı olguyu yansıtmadığı düşünülür. 
Bu durumda, hükümetin iktidarının toplumun diğer kurumlarının toplamını 
ortadan kaldırabilme olanağını engellemek için toplumun hiçbir kurumunun 
egemen olmaması gerektiği savunulur. Ayrıca, yönetim ve siyasetin toplum 
üyelerinin temel sorumluluğu taşıyan siyasal temsilcilerin kimler olduğunu 
bilebilmelerini sağlayacak bir biçimde düzenlenmeleri öngörülmüştür. Yanısıra 
oy verme hakkının da karİmoyunun olabildiğince geniş bir biçimde kendini 
gösterebilmesi bakımından herkesi kapsayıcı olması ve seçmenierin geniş bir 
bölümünün sandığa gitmesi beklenmektedir. Bunların dışında, tüm 
vatandaşların, bilgi kaynaklarına özgürce ulaşma olanağına sahip olarak, 
sorumlu hükümetin ne yaptığı, ne yapabileceği ve ne yapmasının ger~ktiği gibi 
öğelerin belirlenmesinde muktedir olmalıdırlar. Varolan hükümet ya da diğer 
siyasal kurumlara muhalif durumda olanlar kamu desteğine talip olabilmek için 
örgütlenebilmelidirler. Öte yandan, başarı kazanan siyasal iktidarın, kendisine 
karşı olan muhalefeti zorla ortadan kaldırmayacağına duyulan güvenin, 
toplumun ve propaganda yapanların gelenekleri içinde kökleşmiş olması 
beklenir. 207 

206 ALEX INKELES, Public Opinion in Soviet Russia, Cambridge Mass, Harvard University Press, 
1962' den aktaran KAPAN!, 1975, S.116'dan aktaran ÇlÇEK, 1992, s.20. 
207 NORMAN J. POWELL, Anatomy of Public Opinion, Prentice Hall, New York, 1951, s.525'ten 
aktaran BEKTAŞ, 1996, s.245-246. 
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12. BASlN ve KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 

Genel bir ilke olarak, demokrasilerde, siyasal iktidarların kamuoynun 
eğilimlerine uygun kararlar vermek ve kitlelerin onayına gereksinim duymak 
durumunda olduklan kabul edilmi~tir. Bu bağlamda, demokratik yönetimler, 
"kamu iradesi"ni çe~itli yönleriyle saptamak ve kamuoyunun eğilimlerini 

öğrenmek ve özellikle "kamu isteklerinin" siyasal eyleme dönü~mesine de 
olanak sağlamak bakımından, kamu kanı ve taleplerinin ölçülmesi sorunu ile 
kaqı kar~ıya kalmı~lardır. Kısaca, kamuoyu kanılarının ölçülmesi olarak 
tanımlanan kamuoyu ara~tırmaları, toplumun tümünün ya da belirli 
kesimlerinin (belirli kamusal grupların) bir sorun kar~ısındaki tutum ve 
dü~üncelerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan yoklamalardır.208 Kitle ileti~im 
süreci ve dolayısıyla basın bakımından da, kamuoyu ara~tırmalarının önemi, 
kitle ileti~im sürecindeki yansıma ya da geri besleme olgusunun ölçülmesi 
bakımından ortaya çıkmaktadır. Haber-ileti~im akımı ve kitle ileti~iminin 
toplumsal akı~ süreci içinde, daha önce de değinildiği gibi, yansıma olarak 
tanımlanan ve geri besleyici bir özelliği bulunan ve iletinin, ne biçimde, ne 
yönde yorumlandığını anlatan bir öğe söz konusudur.209 Kitle ileti~im süreci 
içinde iletinin ula~tığı hedef kitlenin dü~üncesini, tepkisini göstereceğinden de 
önemi büyüktür. İ~te, geri besleme ya da yansıma kavramıyla tanımlanan bu 
olgunun ölçülmesi de ancak kamuoyu ara~tırmalan ile sağlanabilmektedir. 

Kamuoyu ara~tırmalarının geli~im süreci içinde, bu yoklamaların 
gerekliliğinin ortaya çıkması, çe~itli tartı~malara yol açmı~tır. Örneğin, kamuoyu 
ara~tırmalarının siyasal liderlerin karar alma cesaretini kırdıkları, daha çok 
muhafazakar görü~leri yansıttıkları ve bir propaganda aracı gibi i~lev gördükleri 
savunulmu~tur.210 Bu noktada kamuoyuna ili~kin olarak ileri sürülen bazı 
görü~leri anımsamakta yarar vardır: Tezin daha önceki bölümlerinde 
kamuoyuna ili~kin olarak; halkın büyük bir çoğunluğunun, tartı~m.alı bir kamu 
sorunu hakkında kanılarını açıklamadıkları ya da sorunun bile farkında 
olmadıklarından ve doğal olarak o soruna ili~kin herhangi bir kanı sahibi 
olmadıklarından, kanı sahibi olsalar bile bunu duyurmak için toplumsal ve 
ekonomik düzeyde bir gereksinim duymadıklarından ve de bunları duyurmak 
için gerekli araçlara sahip olmadıkları için, kanı ve görü~lerin açıklanmasında 
çoğu zaman kopukluklar ya~andığını savunan bir görü~ belirtilmi~ti. 211 

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen kamuoyu ara~tırmalarının daha çok muhafazakar 
görü~leri belirttiklerinin savunulmasında bu görü~ün etkili olması olağandır. 
Çünkü, yukarıdaki kamuoyu anlatırnma bağlı olarak özellikle kökle~mi~, 
muhafazakar görü~lerin, diğer görü~lere göre daha kolay ve vurgulu olarak 

208 ATABEK, 1996, s. 865; BEKTAŞ, 1996, s.189. 

209 SCHRAMM, 1992, s.107-108. 

210 BEKTAŞ, 1996, s.193. 

211 SEARS, 1964, s.1'den aktaran, VURAL, 1997, s.69. 
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açıklanması olasılığı vardır. Bu durumda, belirli kamu sorunlarına ili~kin 
olarak, görü~lerin halk arasında kesinle~mediği ya da bunlarla ilgili bilgilere tam 
ula~ılamadığından dolayı karar almada meydana gelebilecek zorluklardan ötürü, 
kalıpla~mı~ ve dogmatik görü~lerin diğer görü~lere göre daha vurgulu ve 
belirgin bir biçimde açıklanabildiği durumlarda, kamuoyu ara~tırmalarının 
sonuçlarının daha çok muhafazakar görü~leri yansıttığı kanısının savunulması 
beklenebilir. 

Yukarıda açıklanan, kamuoyuna ve kamuoyu ara~tırmalarına ili~kin 
ortaya çıkan ku~kulara kaqın, siyasal lider ve partilerin kamuoyunun tutum, 
kanı ve eğilimlerinin belirlenmesi ve bunları temel alan politikalar 
uygulayabilmeleri için kullanabilecekleri ba~lıca aracın bu ara~tırmalar olması 
nedeniyle, demokrasilerde kamuoyu ara~tırmaları vazgeçilmez .bir araç 
olmaktadır.212 Yetkeci düzenlerde ise, kamuoyunun "olu~turulması"ndan söz 
edildiği dü~ünülecek olursa, kamuoyu ara~tırmalarının yetkeye ili~kin herhangi 
bir olumsuz görü~ü yansıtmaları olasılığına kar~ı ancak çok kısıtlı biçimlerde ya 
da gizli yapılmaları hatta hiç yapılmamı~ olmalan olasılığı dü~ünülebilir. Böyle 
düzenlerde ancak, biçimiendirilmesi ya da yönlendirilmesi dü~ünülen 
toplumsal kanıların tanınması amacıyla bu tip ara~tırmaların varlığı belki söz 
konusu edilebilecektir. Oysa demokratik ve özgürlükçü düzenlerde artık bu tip 
ara~tırmalar, yöneticilerin gereksinim duyulan zamanlarda politikalarını 
gereğinde toplumsal görü~lerle bütünle~tirmeleri açısından önemli bir 
demokratik i~lev gösteren araçlara dönü~mektedirler. 

Basın ve kamuoyu ara~tırmaları arasındaki ili~ki iki yönde dü~ünülebilir; 
bunlardan birincisi özellikle basın özgürlüğünün tam olarak sağlandığı 
demokratik düzenlerde, basının bu ara~tırmaların sonuçlarını yayınlayarak, 
bunları kamuoyunun kendi durumunu öğrenmesini sağlayan bir araç olarak 
kullanması, ikinci olarak ise -kitle ileti~iminde iletilerin iletiminin daha çok tek 
yönlü bir süreç içinde i~lediği dü~ünüldüğünde- bu ara~tırmaların iletilerin 
aktarılmasındaki tek yönlülüğü kırarak basma ve diğer kitle ileti~ün araçlarına, 
kamuoyu ile doğrudan temas olanağını sağlamalarıdır. Kamuoyu ara~tırınaları 
sonuçlarının kitlelere ula~tırılabilmesi, kamuoyunun aydınlatılabilmesi ve 
bilgilendirilebilmesi ancak kitle ileti~im araçları aracılığı ile sağlanabilir. !

Özellikle, siyasal toplumsalla~manın sağlanabilmesi ve kamuoyunun toplumsal 
ileti~im sürecinin sağlıklı olarak igleyebilmesinde, siyasal içerikli olan ve seçim 
dönemlerinde yapılan kamuoyu ara~tırmaları büyük önem ta~ır. Bu durum, 
demokratik düzenlerde, yapılan çe~itli ara~tırmaların ·topluma özgürce 
iletUmesine olanak sağlaması bakımından, basının ve diğer kitle ileti~im 
araçlarının rolünü vazgeçilmez derecede önemli kılmaktadır. 

Kuramsal olarak, medyanın kamuoyu ara~tırmaları sonuçlarını doğrudan 
ve üzerinde herhangi bir etki yapmadan kitlelere iletmesi gerektiği 
varsayılmaktadır. Bu ara~tırmalar ancak kitle ileti~im araçları tarafından 
yayınlandığı takdirde önem kazanmakta, kitlelere ula~abilmekte, kamunun 

212 BEKTAŞ, 1996, s.193. 
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kanıları, dü~ünceleri ve eğilimleri yine kamunun bilgisine sunulmaktadır.213 
Bazı yazarlar tarafından bu i~lem, "kanaat üçgeni" ismiyle tanımhınmı~ ve 
medya, kamuoyu ve kamuoyu ara~tı.rmaları arasında kar~ılıklı üçgensel bir ilü~ki 
biçiminde ortaya konulmu~tur.214 

Çoğulcu demokrasilerde, kamuoyunun sorunlar ve olaylar üzerine 
dü~ündüklerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi bakımından, özellikle siyasi 
yöneticiler açısından, kamuoyu ara~tırmaları ve bunların yine kamuoyu 
üzerinde olu~turacağı olası etkilerin incelenmesi büyük öneme sahiptir. Bazı 
görü~lere göre, siyasi seçimlerle ilgili olarak seçmenierin çoğu oy verme 
kararlarında bu ara~tırma spnuçlarını dikkate alırlar. Daha önce de değinildiği 
gibi demokratik düzenlerde, kamuya yönelik politikaların belirlenmesinde de, 
kamuoyu politikalarının sonuçlarının dikkate alınması beklenir. Bu nedenle, 
kamuoyu ara~tırmalarının, okuyucular ve politikacılar üzerindeki etkileri 
bakımından değerlendirilmesi gerekir.215 

Genellikle siyasi açıdan seçmen kitlesinin siyasal eğilimlerini, siyasal parti 
tercihlerini incelemek amacıyla yapılan kamuoyu ara~tırmalarının seçmenler ve 
siyasetçiler üzerinde iki tür etkisi olduğu dü~ünülmektedir. Bunlardan birincisi, 
ara~tırma sonucu elde edilen bilgilerin, özellikle kararsız seçmenierin siyasi parti 
tercihlerini etkilemesi, ikinci olarak, yapılacak bir seçimde, beklenen ."sonuçları 
alamayacağını ya da belirli seçim barajlarını a~amayacağinı dü~ünen siyasal 
partilerin seçimlerde diğer partilerle ittifak kurmalarına ya da kendilerine yakın 
buldukları daha güçlü bir partiye katılmalarına yol açması söz konusu 
olabilir.216 

Kamuoyu ara~tırma sonuçlarının seçmen üzerindeki kesin etkisini 
değerlendirmek güçtür. Ancak, bu ara~tırmalardan elde edilen verilerin, 
seçmenin siyasal parti ve aday tercihlerinde de etkili olduğu ileri sürülür. 
Kamuoyu ara~tırmalarının, okuyucu üzerinde be~ tür etkiye sahiP- olduğu ileri 
sürülebilir:217 

Çoğunluk (Bandwagon) Etkisi: Seçim kampanyaları dönemlerinde, belirli 
parti ve adayların önde olduğunu gösterdiklerinde, özellikle kararsız 
seçmenierin oy davranı~larının söz konusu aday ve parti doğrultusunda 
deği~ebileceği öne sürülür. 

213 ALBERT E. GOLLIN, "Expression the Liasion between Polling and Press", Public Opfnion 
Quarterly, No:4, 1980, s.450'den aktaran BEKTAŞ, 1996, s.230. 
214 SHELDON R. GAWISER-G. EVANS WITI, A Joumalist's Guide toPublic Opinion Polls, 
Preager, Wesport, 1994, s.2-3'ten aktaran BEKTAŞ, 1996, s.230. 
215 DAVID PEARCE DEMERS, "Commentary: A Qualitative Analysis of Newspaper Polls", 
Newspaper ResearchJoumal, Vol:9, No:3, Spring 1988, s.105-114. 

216 ATABEK, 1996, s.869. 

217 A.g.k., s. 869-870. 
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Kamçılanma Etkisi: Bu yakla~ımda, yukarıdaki etkinin tersi olarak, seçim 
öncesi yapılan kamuoyu ara~tırmalarının sonuçlarına göre, zayıf olan parti ya da 
adayı destekleme yönünde bir etkinin varlığı da söz konusu edilmi~tir. 

Geri Dönme (Bumerang) Etkisi: Kendi partisinin ya da adayının çok büyük 
bir üstünlükle seçimi kazanacağını gören seçmenin, seçimi kaybetmekte olan 
adayın ya da partinin durumuna üzülüp, onu desteklemeye karar vermesi ya da 
seçime katılmaktan vazgeçmesinin bu etki kapsamında değerlendirilebileceği 
savunulur. 

Toparlanma Etkisi: Bu etki bağlarnındaki öngörüde, kamuoyu 
ara~tırmaları seçime katılan küçük bir partinin oy oranının giderek arttığını 
gösteriyorsa, gerçekte bu partiyi destekleme eğiliminde olan, fakat partinin 
güçsüzlüğü nedeniyle ba~ka bir partiyi destekleyen adayların, oy oranı artmasına 
kar~ın bu partinin seçimi kazanamayacağını dü~ünerek, bu parti iÇin oy 
kullanabilecekleri öngörülür. 

Tedbirli Oy Kullanma Etkisi: Bu etki kapsamında, oylarını tuttukları bir 
partiye göre değil, kamuoyu ara~tırma sonuçlarına bakarak bir değerlendirme 
yaptıktan sonra kullanan adaylar dü~ünülmü~tür. Bu durumdaki seçmenlerin, 
genellikle en çok kabul gören ve en az kar~ı çıkılan bir biçimde oylarını 
kullanma eğiliminde oldukları savunulur. Bir ba~ka deyi~le, bu tür seçmenler 
oylarını büyük partiler yönünde kullanırlar. 

Belirli bir görü~e göre, kamuoyu ara~tırma sonuçlarının seçmenler 
üzerindeki etkisinin varlığı, yönü ve derecesi olasılıkla, toplumun siyasal 
kültürüne ve seçimlerin ko~ullarına bağlı olarak deği~ir. Bu nedenle üzerinde 
durulması gereken nokta, siyasal düzenin yapılan çe~itli ara~tırmaların özgürce 
yayınlanması ve halka iletilmesine olanak sağlaması olmalıdır.218 

218 BEKTAŞ, 1996, s.239-240. 
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13. KAMUOYU ve SiYASET İLİŞKİLERİNDE BASININ İŞLEVLERi 

Basın ve kamuoyu ili~kilerinde üzerinde önemle durulması gereken bir 
oge, özellikle 18. yüzyılda gücünü gösteren özgürlükçü mücadele ve onun 
sonucunda ortaya çıkmaya ba~layan çağcıl dönemin kamuoyunun olu~umunda 
basının oynadığı aracı roldür. Bir görü~e göre, dönemin basınına ilişkin olarak 
belirtilmesi gereken önemli bir nokta; gazetelerin bilgi (enformasyon) alışverişi 
sağlamanın dışında, eleştirel burjuva karnusu olarak tanımlanan bir kesimin 
(orta sınıf kamusu) de aracılığı ile siyasal etkinliklerin yeni bir biçim ve 
kurumsallık kazanmasına _yol açmasıdır.219 Bu dönemlerde tanımlanmaya 
başlanan kamuoyu kavramı artık "toplumun çoğunluğunun kanıları" olarak 
anlatım bulmuş ve çağcıl kamuoyu oluşumunun da öncüsü olan bir nitelik 
göstermeye başlamıştır. Bunun meydana gelmesinde, 17. yüzyılın sonlarında, 
önceleri merkezi yetkenin duyurum aracı olmaktan çıkarak, tecimsel nitelikleri 
gelişen ve kamusalı temsil eden yetkenin eleştirildiği, onun gizliliğe dayalı 
siyaset etme biçiminin yasallaşmaya ve yaygınlaşmaya (alenileşmeye) zorlandığı, 
ve bu yönleriyle giderek politik nitelik kazanmaya başlayan dönemin gazeteleri 
etkili olmuştur.220 Bu süreç çağcıl düzeyde, kamuoyu ile siyaset arasındaki 
ili~kilerde basının giderek etkinleşmeye başlayacak olan rolünün de işaretlerini 
vermiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, çağcıl düzeyde kamuoyunun oluşumunda, 
"düşünce açıklama özgürlüğü", "çoğulculuk", "gelişimcilik", "kişi 
özgürlüklerinin sınırsızlığı" ve de özellikle "özgürlüğün dışa dönüklüğü"nün 
temel nitelikte birer öğe olduğu demokratik düzenlerde basının; kamuoyu 
oluşumu açısından söz konusu i~levlerin birer somutlaşma ve belirginleşme 
düzeneğini yaratması düzeyinde önemli bir rolü bulunduğu kabul edilmektedir. 
Varolan siyasi düzen yetkeci nitelikler gösteriyor ise, bu düzenin daha 
demokratik bir içerik ve daha doğru ve haklı bir kamuoyu görüşü kazanması 
yönünde basma önemli bir sorumluluk düşmektedir (Özellikle,temel niteliğinde 
demokrasiye karqıtlık bulunmayan ve bu tezde özellikle ilerlemeci ya da 
geliqimci kurarn baqlığı altında incelenen geliqmekte olan ülkeler düzeyinde). 
Demokratik bir düzende de, özellikle "çoğulculuk" yönünde "geliqimcilik" 
ilkesinin, "özgürlüğün dıqa dönüklüğü" ilkesi aracılığı ile iqletilmesi 
bakımından yine basının önemli bir rol üslenmesi beklenebilecektir. 

Basın, kamuoyunun siyasetle ilişkilerinde, yönetim ve yönetilenler 
arasındaki dengenin sağlanmasına, etkinliğini sürdürdüğü kamusal alandaki 
rolü ile -ki; bu rolün etkinlik kazandığı alan, siyasi yöneticiler ile toplumun 

219 G. ELEY, "Nations, Publics and Political Cultures:Placing Habermas in the Nineteenth
Century", :Haberınas and the Public Sphere, MIT Press, Cambridge,1992'den aktaran SEVDA 
ALANKUŞ KURAL, Temsili Kamuoyu, Yayımlanmamı~ Ders Notları, Ankara, 1995, s.53. 

220 JURGEN HABERMAS, The Structural Transformatian of the Public Sp here: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society. (Çev:T. BURGER), Polity Press, London, 1989'dan aktaran KURAL, 
1995, s.52. 
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birbirleri ile tam bir etkile~ime girdikleri bir zemini temsil eder- demokratik bir 
düzende üstlenmesi beklenen önemli bir i~lev ile yüz yüze gelmi~tir. Bu i~lev, 
kamuoyu ile siyaset ili~kilerinde, ulusal bütünlüğün yetkeci eğilimiere 
girilmeden sağlıklı bir biçimde korunması ve geli~tirilmesinde, çe~itli kamusal 
gruplar ve baskı grupları üzerinden parlemento üzerinde belirli bir etki 
olu~turmasında ve bunun yarattığı toplumsal ileti~im yoluyla toplumda 
demokratik kültürün geli~mesinde basının üstüne dü~enleri yerine getirmesi 
beklentilerinden olu~maktadır. 

Özellikle siyasal düzen ve kamuoyunun bir öğesi olan baskı grupları 
arasındaki ili~kiler, toplumsal ileti~im kanallarının açık olması ile 
gerçekle~mektedir. Toplums·al ya~ayı~ta dağınık durumda bulunan görü~ler ve 
istekler baskı grupları tarafından toplanıp siyasi iktidarı etkilemek amacıyla 
düzenlenerek siyasi yetkelere iletilınektedir.221 Burada, bu baskı gruplarıyla 
beraber, kamuoyunu olu~turan diğer kamusal toplulukların da görü~ ve 
kanılarını duyurabilmek amacıyla ve bunlara bir yansıma alabilmek için basın 
organlarına gereksinim duydukları bir gerçektir. Baskı grupları nasıl örgütlü bir 
biçimde görü~ ve isteklerini siyasal yetkelere yasal, doğru ve haklı yollardan 
iletebiliyorlarsa, toplumdaki diğer ka.musal toplulukların kendi görü~ ve 
kanılarını doğru ve haklı bir yolla ula~tırma olanağı basın ve diğer kitle ileti~im 
araçları aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Basının en önemli kamusal i~levlerinden birisi de, haber verme gibi diğer 
i~levlerinin yanısıra, bu görü~ ve kanıları herhangi bir bozulmaya uğratmaksızın 
ve demokratik ilkeleri koruma duyarlılığı içinde, açık bir kanal olarak siyasi 
düzene ula~tırmasıdır. Aynı biçimde, siyasal düzenden gelen yansımaları da 
kamuoyuna ula~tırarak ve bu yönde yeni görü~, kanı ve yorumlar olu~turarak 
basın kamuoyu ve siyasal düzen arasında bir aracı ve dengeleyici konum 
üs tlenmektedir. · 

Bir anlamda basının, bir diğer önemli rolü de, bu tezde "kamuoyunu 
açıklama" ve olu~umunda aracı olma ya da onu "olu~turma" olarak belirtilen 
görevleridir. Bu görevler, iki yönlü bir biçimde olu~maktadır. Birincisi, toplum 
istencinin basın tarafından açıklanması, diğeri ise; toplumsal ya~amın hemen 
her alanında kamuoyuna yön vermek olmaktadır. Özellikle, toplum üyeleri 
demokratik düzenin bir gereği olarak, toplumun durumuna ili~kin, görü~ ve 
kanılarını seçimler aracılığı ile ortaya koyarken, diğer zamanlarda bu görü~ ve 
dü~üncelerin açıklanması da yine basma dü~en önemli bir görev olarak 
görünmektedir. Bu görevlerin doğru bir biçimde yerine getirilmesiyle, toplumsal 
ileti~im döngüsünün tamamlanması yönünde önemli bir süreç de i~lemi~ 
olacaktır. 

Yukarıda açıklanan ve demokratik ve özgürlükçü düzenlere dayalı olarak 
basma bağlanan i~levlerin ötesinde, kamuoyu ve siyaset ili~kilerinde basının 
i~levlerine ili~kin olarak ortaya konulan ele~tirel kurarnlara göre, özellikle 19. 

221 ÇlÇEK, 1992, s.22. 
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yüzyılda yoğunla~an mücadelelerin sonucu olarak basın öncelikle siyasi yetkenin 
denetiminden kurtulmu~, ancak bu kez de kendine özgü bir düzenek içinde 
yapılanan ve yine özgürlükçü mücadeleler sonucu ortaya çıkan ve burjuva 
kesimin etkinliğine dayanan serbest pazarın denetimine girmi~tir. Belirli bir 
görü~e göre bu dönem, özgürlük kavramının yeniden tanımlandığı ve bir 
taraftan "kurulu yetkenin tiranlığından kurtulmayı" anlatırken, öte yandan da 
bu kez; "pazarda serbest rekabet, özel mülkiyet ve kar elde etme" anlamını 
kazanmı~tır. Bu anlamda pazar, basını yalnız ilke olarak özgür kılarken, gerçekte 
ona yerine getirilecek ba~ka i~levler yüklemi~tir. Sanayile~menin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan kitle basını pazarın ko~ullarının bir sonucu olarak ancak 
büyük sermayelerle kurulan ve kar elde etmek pe~inde ko~an sanayi 
i~letmelerine dönü~mü~tür. ·Bu anlamda basın, varlığını sürdürebilmek için de 
siyasal iktidar ile ba~ka türlü bir bağımlılık ili~kisi içine girmi~tir. Bunun bir 
sonucu olarak halk ancak; kamusal alanda özellikle kitle basını aracılığı ile 
etkinlik kazanan, ba~kalarının ürettiği kanılan tüketebilme özgürlüğf!ne sahip 
olabilmi~tir.222 Bu süreç aynı zamanda, "serbest pazar" kurallarına e~deyi~le, 
rekabete ve sermaye birikimine göre kurumla~maya ba~layan siyasal, kültürel ve 
toplumsal yapı içinde, geni~ toplum kesimlerinin mevcut düzene tabi kılınma 
süreci i~lemeye ba~lamı~tır.223 Böyle bir sürecin varlığı kabul edildiğinde ise, 
çağcıl anlamda kamuoyunun gerçekte toplumsal gerçeklikten çok ancak toplumu 
temsil eden güç odakları düzeyinde temsili bir gerçekliği yansıttığı 
savunulabilecektir. Hatta, bu alanda çalı~an HABERMAS daha da ileri giderek, 
kamuoyunun bu düzeyde artık, kamuya ait olmayan kanılar (non-public 
opinion) biçimine dönü~tüğünü savunmaktadır .224 Doğal olarak böyle bir 
yakla~ım bağlamında, çağcıl toplumlarda kamuoyu ile siyaset ili~kilerinde basma 
bağlanan i~levler olumlu bir düzeyde görülmemektedir. Basının, sanıldığı gibi ya 
da özgürlükçü yakla~ımda öngörüldüğü gibi, kamuoyunun özgürce 
olu~masından çok; serbest pazar düzeyinde güdümlü bir kamuoyunun 
olu~masına neden olduğu ya da bir tür kamuoyu yanılsaması yarattığı 
yönündeki böyle bir yakla~ım; basının özgür pazar düzenekieri iç~risinde asla 
üstlenmesi gereken gerçek kamusal rolü üstlenemeyeceğine yönelik 
ku~kulardan kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda, basma ili~kin olarak ortaya konulan iki farklı yakla~~m içinde 

onun kamuoyu ve siyaset ili~kilerinde üstlenmesi beklenen ülküsel (ideal) rolü 

tanımlayan düzgüsel (normatif) yakla~ımlar ile bunun uygulanma a~amasında 

ortaya çıkan ku~kulardan kaynaklanan ele~tiriler ortaya konmaya çalı~ılmı~tır. 

Tezin yorum bölümünde Türkiye' deki ko~ullar içinde, bunların hangilerinin 

geçerlilik kazandıkları ve hangi yönlerinin Türkiye' de kamuoyu ve siyaset 

222 STUART HALL, "Popular Culture and State", (Der:T BENNETT, C. MERCER, J. 
WOOLACOT), Popular Culture and Social Relations, Open University Press, 1986, s.35'ten aktaran 
KURAL, 1995, s.68. 
223 A.g.k., s.22-49'dan aktaran KURAL, 1995, 5.68. 

224 HABERMAS, 1989, s.211-222'den aktaran KURAL, 1995, s.62. 
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ili~kilerinde basının i~levleri açısından yararlı olarak değerlendirilebileceği 

ortaya konmaya çalı~ılacaktır. 
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V. "SUSURLUK OLA YI" AÇlSINDAN 
TÜRKİYE'DE BASlN ve SiYASET 

İLİŞKİLERİNİN KAMUOYU OLUŞTURMA 
BAGLAMINDA YAPISAL iNCELEMESi 



14. BASIN ve KAMUOYUNDAKi YANSIMASIYLA 
"SUSURLUK OLA YI" 

3 Kasım 1996 günü, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazanın 
ardından ortaya çıkan karanlık iligkiler dizisi, bir anda Türkiye'nin gündemini 
değigtirdi. Kısa sürede tüm medyanın ilgi odağı durumuna gelen kaza, 
kamuoyunda aylarca süregelecek bir dizi tartı~mayı da gündeme getirdi. Aynı 
otomobilde birarada bulunan bir milletvekili, eski bir polis müdürü ve çe~itli 
suçlardan uluslararası düzeyde aranan bir ki~inin arasındaki ili~kiler 
kamuoyunda onlarca soru ~~aretinin dağınasına neden oldu. Medyada özellikle, 
emniyet-siyaset-mafya üçgeni olarak kar~ılık bulan ili~kiler üzerine· yüzlerce 
haber, yorum ve ropörtaj yayımlandı. Ve bu tez çalı~ması yapılırken halen de 
yayımlanmaya devam ediliyordu. Türkiye'de kamuoyu gündemini derinden 
etkileyen en önemli olaylardan birisi olarak tarihe geçen "Susurluk Olayı",· basın 
ve siyaset ili~kilerinin, kamuoyu olu~turma bağlamında yapısal incelemesi ve bu 
olay çerçevesindeki uygulamalı konum karııısında yeniden düzenlenmesi 
düzeyinde bu tezin konusunu olu~turdu. 

Kaza günü, 06 AC 600 plakalı Mercedes marka otomobilden yaralı olarak 
çıkarılan DYP Şanlıurfa milletvekili ve Bucak A~ireti Reisi SEDAT EDİP BUCAK, 
kazada ya~amını yitiren İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı ve Kemalettin 
Eröge Polis Okulu Müdürü HÜSEYiN KOCADAG, yine kazada ölen Ülkü 
Ocakları Eski Ba~kanı ve Türkiye'de ve uluslararası düzeyde önemli suçlardan 
aranan ABDULLAH ÇATLI'nın, aynı arabada nasıl olup da bulunabildikleri 
sorusu; kamuoyunda, siyaset-emniyet-mafya arasında karanlık ili~kilerin 
bulunduğuna ili~kin bir dizi ku~kunun dağınasına neden oldu. Kazanın 
ardından ortaya çıkan ku~kuların geli~mesine, söz konusu ki~iler arasındaki 
ili~kilerinin niteliğinin yanısıra, aynı zamanda kaza yapan arabadan çıkan 
bazıları ruhsatsız 4 tabanca, 2 MP-5 otomatik tüfek ve susturucular ile sahte 34 
NUL 63 numaralı plakanın yanısıra ABDULLAH ÇATLI'nın üzerinden çıkan 
sahte kimlik ve devlet tarafından üst düzeyde görevlilere verilen ye~il pasaport 
da neden oldu. Kazada ölen ÇATLI, arabadan MEHMET ÖZBAY sahte kimliği ile 
çıkarıldı; ayrıca kazada ya~amını yitiren otomobildeki son ki~i olan ve sonradan 
asıl adının GONCA US olduğu anla~ılan kadının da MELAHAT ÖZBA Y sahte 
kimliğini ta~ıdığı tespit edildi.225 

İlk bakı~ta yalnızca bir milletvekilinin yaralandığı ve eski bir emniyet 
müdürünün de arabadaki diğer ki~ilerle birlikte can verdiği bir kaza olarak 
değerlendirilebilecek bir olayın, kamuoyuna ula~tırılması a~amasında devreye 
giren medya aracılığı ile Türkiye gündeminden hiç dü~meyen .. trafik 
kazalarından biri, büyük bir olaya dönü~tü. Kazada ölenlerden MEHMET OZBAY 
sahte kimlikli ki~i, 18 yıldır polisin pe~inde olduğu ve INTERPOL tarafından 
kırmızı bülten ile aranan ABDULLAH ÇATLI'ydı. Basının ve diğer medyanın 

225 Bk: Sabah Gazetesi, 5 Kasım 1996; Hürriyet Gazetesi, 5 Kasım 1996; 
Milliyet Gazetesi, 5 Kasım 1996. 
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olayın üzerine giderek ortaya koymaya ba~ladığı bilgiler ve ortaya atılan iddialar 
bir anda tüm kamuoyunu etkileyen bir kamusal olayın geli~mesine neden 
oldu.226 

"Susurluk Olayı"nın ardından gündeme gelen en önemli öğelerden biri; 
Kontrgerilla ya da Gladio olarak tanımlanan olgulara ilişkin olarak, 
kamuoyunda ortaya atılan iddialar, açıklanan belgeler ve itiraflardır. Bir diğer 
önemli öğe de, yine kontrgerillaya bağlı olarak devletin uyu~turucu ticaretine 
yönelik yakla§ımıdır. Nitekim olaydan sonra, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında 
CAN ATAKLI, "devletin birçok devlet gibi, yasadı§ı i§ler yaptığını" belirtirken; 
kontrgerilla olgusuna bağlı olarak, devletin terör örgütlerinin içine adam 
sokarak bazen yasaları çiğnemek pahasına kendini iyi saklayan terör örgütü 
liderini engellemek üzere etkinlik gösterebileceğini ve ayrıca devletin 
uyu§turucu ve silah kaçakçılığını önlemek için de, bunu yaptığı belirlenen 
örgütlerin içine adam soktuğunu belirtiyor. ATAKLI, soru-yanıt biçiminde 
düzenlediği yazıda, suçlular ele geçirilinceye kadar, bu içeri sokulan adamların 
da, uyu§turucu ya da silah kaçakçılığını zorunlu olarak yaptıklarını belirtirken 
i§in içinde infaz varsa, devletin memuruna bu i§in yaptırılmadığını, bu i§leri 
yaptırmak için dışarıdan ki§ilerin görevlendirilebileceğini belirtiyor.227. 

Yukarıda belirtilen yazıda da karşılığını bulan kamuoyundaki kuşkuların 
bir ucu, söz konusu kontrgerilla olgusunun da ötesinde, ba~ka bir noktada daha 
toplanmı§tır. "Susurluk Olayı"nın ardından kamuoyunda ku~ku uyandıran bir 
ba§ka öğe de; zamanında ya da halen kontrgerilla harekatlarında kullanılmı§ 
olabilecek ki.şilerin zamanla örgütlenerek devlet içinde ya da devletle bağlantı 
içinde çeteler oluşturdukları yönünde ortaya çıkan kaygılardır. Yukarıdaki 
öğelerle açıklanmaya çalı~ılan ku~ku ve kaygılar, özellikle medyada ve 
kamuoyunda en azından belirli kesimler arasında siyasetçilere ve yönetenlere 
ili§kin olarak bir "karanlık ili~kiler ağı" kuşkusunun doğmasına yol açmıştır. 
Böylece, Türk kamuoyunda, medyadaki kar§ılığını "Temiz Toplum" arayı§ı ve 
çağrısı olarak duyuran, toplumda ise "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" 
gibi kampanyalarda kendini gösteren bir süreç ortaya çıkmış ve ortaya çıkan 
kuşkulara bağlı olarak geli§en "karanlık ili§kiler" sorunsalma kar§ı kamusal bir 
tepki doğmu§tur. 

Türkiye tarihine basın ve diğer medyadaki yansımasıyla "Susurluk Olayı" 
olarak geçen bu olgu yine medyada, Emniyet-Siyaset-Mafya ilişkisi olarak kar§ılık 
buldu. Böylece, medyadaki yansıması aracılığı ile "kamusal bir sorunsq.l" olarak 
geli§meye başlayan "Susurluk Olayı" üzerine yüzlerce haber, ropörtaj ve yorum 
yayımlandı. Basının ve diğer medyanın konuya olan yoğun ilgisi ve bunun 
kamuoyundaki yansımaları sonucunda olay özellikle devlet i§leyişinde bazı 
sonuçların dağınasına neden oldu. Bu tezin hazırlandığı dönemde, olayın 
ardından ortaya çıkan ili§kiler ve iddialar bir dizi soruşturmanın ba§laması 

226 Bk: A.g.k. 
227 CAN ATAKLI, Sabah Gazetesi, "Haber Analizi", 10 Kasım 1996. 
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biçiminde yargıya ula~mı~tır. Bunun yanında, kazanın ardından ortaya çıkan 
ili~kilerin önde gelen parçası olarak kamuoyu gündemine gelen SEDAT BUCAK 
ile, olayın ardından kazaya bağlanan ili~kiler bağlaınında kendisi hakkında çe~itli 
iddialar ortaya atılan ve kaza olduğu dönemde İçi~leri Bakanı olan Eski Emniyet 
Genel Müdürü MEHMET AGAR'ın milletvekilliklerinden kaynaklanan 
dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir süreç de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde i~lemektedir. Böylece "Susurluk Olayı" devletin üç erki olan Yasama 
ve Yürütme ile Yargı'ya ve tezin daha önceki bölümlerinde demokrasilerde 
dördüncü erk olarak tanımlanan Basın'a akseden ve bu açıdan da kamusal bir 
olguya dönü~en bir i~leyi~in ba~lamasına neden olmu~tur. 

3 Kasım 1996 günü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazanın 
ardından meydana gelen geli~melerin basında yansıması bakımından özellikle 
belirli bazı yönlerden daha yoğun olarak ele alındığı gözlenmektedir. Bunlardan 
birisi kazanın ardından, söz konusu arabadaki ki~ilerin kimlikleri ve nitelikleri 
ile aralanndaki ili~kilerdir. İkinci bir öğe, kaza yapan arabadan çıkan söz konusu 
ki~ilere ait özel e~yalar (bazıları ruhsatsız olan silahlar, susturucular, sahte bir 
araç plakası, ABDULLAH ÇATLI ve GONCA US' a ait sahte kimlik belgeleri ve 
ÇATLI'ya ait ye~il pasaport) ve bunların özellikleridir. Üçüncü bir öğe, kazadan 
sonra ortaya çıkan ili~kilerin özellikle siyaset ve devlet çevrelerindeki uzantıları 
ve bunların toplumsal boyutlarıdır. Bir diğer öğe, devlet ve siyaset çevrelerinin 
olaya gösterdiği tepkiler ve olayın ardından uyguladıkları yaptırımlardır. Ba~ka 
bir öğe, olayın kamuoyunun diğer kesimlerinde yarattığı yankılardır. Ayrıca, 
yasama ve yürütmeyi etkileyen geli~meler (SEDAT BUCAK'ın ve MEHMET 
AGAR' ın milletvekilliklerinden kaynaklanan dokunulmazlıklarının 
kaldırılması yönünde hazırlanan fezleke, AGAR'ın İçi~leri Bakanlığı'ndan 
istifası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Susurluk Soru~turma Komisyonu'nun 
olu~turulması, olayın ardından ortaya çıkan ili~kilerin bir sonuc·u olarak 
tutuklanan bazı ki~ilerle ilgili soru~turulmalara ba~lanması ve bu açıdan olayın 
yargıya ula~ması) de bu öğelerden bir diğeridir. Bunların dışında basında 
özellikle ABDULLAH ÇATLI'nın özgeçmi~i ve kendisine ilişkin ortaya atıl~n 
iddialarla ilgili bir dizi haber, yorum ve ropörtaj yayımlanmıştır. Yanısıra EDIP 
BUCAK'ın, Söylemezler Çetesi olarak tanınan örgütle olan sürtüşmelerine de yer 
verilmi~tir.228 Bunların dı~ında özellikle, Kumarhaneler Kralı olarak tanınan 
ÖMER LÜTFÜ TOPAL'ın ve MİT ihbarcısı olarak bilinen TARİK ÜMiT'in 
öldürülmeleri ile ABDULLAH ÇATLI ve SEDAT BUCAK'ın korumalarının 
ili~kisi üzerinde de durulmu~tur. Son olarak MiT'in ABDULLAH ÇATLI ve 
ili~kileri ile ilgili olarak bilgi sahibi olduğu ve bunları raporla~tırarak belirli 
devlet kademelerine ula~tırdığı da basında yer verilen öğeler arasında yer 
almaktadır.229 

Yukarıda sayılan öğeler arasında özellikle ABDULLAH ÇATLI'nın kimliği 
gözönüne alındığında anahtar bir kişi olarak <?.n pl~nda yer aldı&_ı görülebilir. 
Çünkü, eğer kaza günü arabada, yalnızca HUSEYIN KOCADAG ve SEDAT 

228 Bk: Sabah Gazetesi, 5-6 Kasım 1996. 
229 Bk: Hürriyet Gazetesi, 16 Ocak 1997. 
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BUCAK bulunsaydı, bu olağan bir ili~ki olacaktı; ancak BUCAK ve KOCADAG 
ili~kisine bir üçüncü ki~i olarak ÇATLI eklendiğinde olay bir anda büyük boyutlar 
kazanmı~tır. Böylece ÇATLI'ya ili~kin olarak basında çıkan haberler 
incelendiğinde ortaya daha da büyüyen karma~ık bir olgu çıkmı~tır. 

Basında yer alan haberlere göre, ÇATLI'nın 1978 yılında Ankara 
Bahçelievler'de 7 TİP'linin öldürülmesi ve Balgat'ta 5 ki~inin öldürülmesi 
olayiarına adının karı~tığı anla~ılmaktadır. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 
Balgat katliamı olayı nedeniyle idam edilen MUSTAFA PEHLİVANOGLU son 
ifadesinde kendisini ve olayın diğer sanığı, İSA ARMAGAN'ı, ÇATLI'nın 
yönlendirdiğini itiraf etmi~tir. Aynı haberde, ÇATLI'nın Bahçelievler 
Katliamı'na aralarında HALUK KIRCI'nın da bulunduğu tetikçileri arabayla 
getirdiği belirtilmektedir.230 ÇATLI'nın adının daha sonra 23 Kasım 1979' da 
ABDi İPEKÇi cinayeti sanığı MEHMET ALİ AGCA'nın cezaevinden kaçırılması 
olayına karı~tığı belirtiliyor.231 (Nitekim, AGCA daha sonra kendisiyle yapılan 
bir ropörtajda ÇATLI'nın cezaevinden kaçtıktan sonra kendisini evinde misafir 
ettiğini açıklamı~tır.232 Basında yer alan haberlerden ABDULLAH ÇATLI'nın 
eroin kaçakçılığından Paris'te tutuklandığı anla~ılmaktadır. 1984'te Paris'te 
Fransız Polisi tarafından eroin kaçakçılığı suçundan yakalanan ÇATLI, İsviçre'ye 
gönderilmi~ ve 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra da hapishaneden kaçırılmı~tır. 
Daha sonra 1995'te MİT ihbarcısı olarak tanımlanan TARIK ÜMiT'in 
öldürülmesi olayına adının karı~tığı belirtilmektedir.233 ÇATLI'ya ili~kin bir 
ba~ka haber aracılığı ile, silah ruhsatı almak için belgede verdiği adresin polis 
karakolu olduğunun ortaya çıktığı anla~ılmı~tır.234 Ayrıca, bir ba~ka haberde 
ÇATLI'nın 31 Ağustos 1996'da "silah atmak" suçundan Erdek'te tutuklandığı 
ancak, Ankara'dan gelen bir telefon emriyle salıverildiğinin de ortaya çıktığı 
açıklanmı~tır.235 ÇATLI'nın, MEHMET ÖZBAY kimliği ile ilgili olarak çıkan bir 
haberde, İsviçre'nin Türkiye'yi, ÇATLI'nın söz konusu sahte kimlik ile dola~tığı 
konusunda uyardığı belirtilmektedir.236 

4-30 Kasım 1996 tarihleri arasında Hürriyet, Zaman, Sabah ve Türkiye 
Gazeteleri arasında yapılan bir gazete taraması, basının "Susurluk Olayı"na, diğer 
haber ve yorumları arasında en geni~ yeri ayırdığını göstermektedir.237 Buna 
göre; Hürriyet Gazetesi birinci sayfada 20 günde, 41, Sabah Gazetesi 38, Zaman 
Gazetesi, 18 günde 30 haber ve Türkiye Gazetesi ise, 14 günde toplam· 24 haber 

230 Sabah Gazetesi, 5 Kasım 1996. 
231 A.g.k. 
232 A.g.k., 25 Kasım 1996. 
233 NECATİ DOGRU, Sabah Gazetesi, 7 Kasım 1996. 
234 Sabah Gazetesi, 15 Kasım 1996. 
235 A.g.k., 14 Kasım 1996. 
236 A.g.k., 6 Kasım 1996. 
237 ÖMER ARSLAN, "Devlet Basın ilişkisi ve Susurluk Olayı", 
Yayımlanmamış Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 
Eskişehir, Aralık 1996, s.1 10-120. 
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yayımlamı~lardır. Ayrıca, Sabah Gazetesi 47, Hürriyet 30, Türkiye 19 ve Zaman 
Gazetesi ise 12 adet fotoğraf yayımlamı~lardır. Bunun yanısıra, Sabah 
Gazetesi'nde olay 10 defa ba~yazı konusu olurken, Hürriyet'te 8, Zaman'da 6 ve 
Türkiye Gazetesi'nde 3'er defa ba~yazıya konu olu~turmu~tur. Bunlardan ba~ka, 
Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazeteleri'nde 8, Türkiye Gazetesi'nde 6 '-:e Zaman 
Gazetesi'nde 4 kez olay man~etten verilmi~tir.238 Bu veriler, basın ve siyaset 
ili~kilerinin, kamuoyu olu~turmadaki etkinlik derecesini göstermesi 
bakımından anlamlıdır. Çünkü, bu taramadan da anla~ıldığı gibi, birbirine 
zaman zaman kar~ıt yayın politikalan izleyen basın organlarının bile -bazı oran 
farklılıklan ile birlikte- bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan ili~kilerin siyasi bir 
olaya dönü~mesinde, kamuoyu olu~turma bağlamında, birbirine ko~ut ve ortak 
bir çizgiye yakla~abildiklerini göstermektedir. Ancak, bu ortak çizgiden kasıt, 
olayın aynı biçimde ele alındığı ve yorumlandığı anlamında 
değerlendirilmemelidir. Doğallıkla, bu gazetelerin yayın politikalarındaki 
farklılıklardan kaynaklanan deği~ik değerlendirmeler yapılmı~tır. Ancak 
bununla birlikte veriler, olayın; toplum ve siyaset arasında doğan bir etkile~imin, 
kamuoyu gündemini olu~turmada basın tarafından önemsenerek, bir kısım 
siyasetçilerin kamuoyunu yönlendirme çabalarında olduğu gibi sıradan ve 
olağan bir olay olarak algılanmadığını göstermektedir. 

238 A.g.k. 
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15. llSUSURLUK OLAYI"NIN BASIN ve SİYASETİN KURUMSAL 
İLİŞKİLERİ İle KAMUOYUNUN OLUŞUMU ve TOPLUMSAL 

İLETİŞİMİ AÇlSINDAN İNCELENMESİ 

Susurluk olayında bu tezin yapısı açısından öne çıkan öğeler, öncelikle 
olayın siyasi boyutunun belirlenmesidir. Susurluk olayının siyasete yansıyan 
boyutunun belirlenmesi, basın ve siyaset ilişkilerinin bu olay kapsamında 
incelenmesini olanaklı kılacaktır. Öte yandan, olayın basındaki yansımasının 
nesnel boyutlarının ötesinde, basının öznel düzeyde, olayı nasıl ele aldığının 
saptanması da önemlidir. Bu da ortaya konulduktan sonra, basın ve siyaset 
ilişkilerinin kamuoyu oluşturma bağlamında yapısal incelemesi yapılacaktır. 
Basın ve siyasetin kurumsal ilişkileri, bu tezde "Susurluk Olayı" kapsamındaki 
yapılanmaları bağlamında belirlenecektir. Burada, siyas~ olayın basma nasıl 
yansıdığı ve olayın kamuoyuna nasıl anlatıldığı da ortaya konacaktı.r. Bu 
çerçevede özellikle üzerinde durulacak konular "Susurluk Olayı"nın, basın ve 
kamuoyunun oluşumu ile, kamuouyunun toplumsal iletişimi bağlaınındaki 
yerinin belirlenmesidir. Ayrıca, kamuoyu ve siyaset ilişkilerinde basının işlevleri 
bakımından da bir değerlendirme yapılacaktır. 

Basın organları incelendiğinde, "Susurluk Olayı"nın basında öncelikle, 
siyasi boyutları ağır basan bir biçimde incelendiği görülmektedir. Bu durum da 
olayın, basın ve siyaset ilişkileri bağlamında değerlendirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Kaza anında aynı otomobilde bulunanların, bir milletvekili, bir 
polis müdürü ve bir kanun kaçağı olması olayın basma öncelikle bir "karanlık 
ilişkiler ağı" olarak yansımasma yol açmış, ardından siyaset-emniyet-mafya 
ilişkisi gündeme getirilmiştir. Olayın basındaki yansıması öncelikle, kontrgerilla 
ile uyuşturucu ve silah ticareti ile devlet içindeki bazı öğelerin bu bağlamda 
birbirleriyle ve "çete" olarak tanımlanan bazı örgütlenmelerle ilişkileri 
bağlamında ele alınmıştır. "Karanlık ilişkiler ağı" olarak tanımlanan olgunun bir 
parçası olan kontrgerilla konusundaki yaklaşımlar; devletin kanalından bazı 
yasadışı gizli etkinliklerin yürütüldüğü ve bu etkinliklerde bazı. kuşkulu 
kişilerin kullanıldığının açıklanmasıdır. Öte yandan, bu olgunun bazı 
uluslararası boyutlara da vardığını gösteren açıklamalara basında yer verilmiştir. 
Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere bazı yasadışı etkinliklerde bulunan 
kişilerin, devlet yetkilileri ile ve siyaset çevrelerinden kurdukları ilişkiler de bu 
bağlamda dile getirilmiştir. Olayın basma yansımasından yapılabilecek çıkarım, 
devletin bazı öğelerini mafya ile bağlantıya götüren konunun kontrgerilla 
olduğudur. Bu konulara ilişkin olarak basında ve diğer medyada dile getirilen 
başlıca rahatsızlık iki türlüdür: Bunlardan birincisi devletin bazı yasal olmayan 
operasyonlarda, yasadışı kişileri kullanması, ikincisi de bu kişilerin daha sonra 
devlet içine nüfuz etmiş çeteler oluşturduklarına ilişkin iddialar ve kanıtlardır. 
Bu öğeler bağlamında doğan rahatsızlıkların bir sonucu olarak da bazı siyaset 
çevreleri, devlet yetkilileri ve kurumları üzerine kuşkular oluşmuştur. 21. 
yüzyıla yaklaşmakta olan Türkiye'de "Susurluk Olayı" basındaki yansımaları ile 
birlikte devletin varlık alanı, işlevleri ve misyonu üzerine tartışmaların 
dağınasına yol açmıştır. "Susurluk Olayı"nın basındaki yansımasının en önemli 
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siyasi sonucu bu olmu~tur. CAN ATAKLI, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında devlet 
ile ili~kili ku~kularını ~öyle anlatıyor: " ... Acaba devlet içerisinde bir (diğer) 
devlet daha mı var? Bu soruya 'evet var' demeye dilim varmıyor ama, bütün 
göstergeler de adeta bunu kanıtlıyor."239 

ABDULLAH ÇATLI ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ku~kuların ardından 
devlet içinde k~ruldl!ğundan V söz edilen gizli organizasyonlara ili~kin belirgin 
bazı iddiaları GUNERI CIVAOGLU a~ağıdaki gibi ortaya koyuyor: 

"Abdullah Çatlı'nın içinde olduğu grup, MiT'in ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nün dı~ında bir olu~ummu~. Bunun ba~ına da 
yurt dı~ından getirilen (veya gelen) Çatlı geçirilmi~. Özel birim 12 
ki~iden olu~uyormu~. 5 ayrı eylem grubuna dağılmı~lar. Bir grup 
Lübnan'a gitmi§. Bir grup gene Ortadoğu'nun karı§ık 
ülkelerinden birine ... (Bunlar) Ermeni teröristlere ve PKK'ya kar~ı 
operasyonlar yapmı~lar ... Böyle bir manzarada, ye~il pasaport, 
'güvenlik uzmanı' sıfatıyla silah ruhsatı, İngiltere' den alınan silah 
ruhsatı izah bulmaktadır... Güvenlik birimlerinin ve gizli 
servisierin Ça tlı' dan habersiz olmaları m ümkün 
görünmüyor. "240 

Sabah Gazetesi'nden HASAN CEMAL, yazdığı makalede .'yukarıda 
CİVAOGLU'nun iddiaları ile belirginle§en organizasyonların bağımsızla§arak bir 
çete olu~umuna gittiklerine ili~kin açıklamalar yapmı§tır: 

" ... Son iki yılda bu özel yapının kontrolden çıkması ve (1) 
iktidarda olan bazı politikacıların siyasi emellerine alet olmaya 
ba~laması. (2) kara parayla servet edinmesi, (3) cinayet i~lemeye 
ba~laması. .. ANAP lideri, bunun için kirli üçgen deyimini 
kullanıyor. 'Bunun bir ucunda siyasi güç, bir ucunda kirli para, bir 
ucunda silah gücü var. Bunlar devleti ele geçirmenin 
mücadelesini veriyorlar.' Devlet içindeki bazı odaklara göre de, bu 
özel yapı kurulu~undan itibaren büyük ölçüde devlet kontrolü 
dı~ında kalıyor. Son iki yıl içerisinde ise kontrolü bir siyasi klik ele 
geçiri yord ur ... "241 

"Susurluk Olayı"nın devlet içindeki, hatta uluslararası düzeylere ula~tığı 
iddia edilen "karanlık ili~kiler" olarak tanımlanan boyutları yukarıdaki yazılarda 
kısaca anlatıldığı gibi uzayıp gitmektedir. E§deyi§le basındaki yansımasıyla 
"Susurluk Olayı"nın devlet içindeki karanlık boyutlarına ili~kin onlarca iddia, 
belge ve açıklamalar basında yayımlanmı§tır. Bu tez açısından amaç bu :ili~kilerin 

239 CAN ATAKLI, "Büyük Oyunun Yalnız Figüranları Ortada", Sabah Gazetesi, 6 
Kasım 1996. 
240 GÜNERt CIVAOGLU, "Madalyon", SaiJah Gazetesi, 24 Kasım 1996. 
241 HASAN CEMAL, "Susurluk Olayı'nda Top Erbakan Hoca' da", Sabah Gazetesi, 6 

Aralık 1996. 
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çözümlenmesi değildir. Ancak, belirtilmesi gereken nokta basında yer alan tüm 
iddia, belge ve açıklamalarda nedeniyle kamuoyunda doğan rahatsızlığın, 
Türkiye'de siyaset kurumunun üzerine ku~kular yaratmı~ olmasıdır. 
Kamuoyunda, "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" gibi eylemlerin 
doğmasına, milyonlarca ki~inin katıldığı imza kampanyalarının yapılmasına 
neden olan bu olay, toplumda da, toplumun ileti~im kurumu olan basın aracılığı 
ile bir yankı bulmu~tur (Kampanyalara ili~kin rakamlar ver). Olayın siyasi 
boyutunun basın tarafından yansıtılması a~amasında ise yeni bir bakı~ açısının 
ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu bakı~ açısı, olayın siyasi boyutunun 
kamuoyuna, devlet ve siyaset çevrelerinden farklı bir biçimde ortaya 
konulmasıdır. Yönetim ve siyaset çevreleri olay ilk ortaya çıktığında,.:öncelikle 
buradaki ili~kilerin çok sıradan ya da önemsiz olduğu mesajını vermi~lerdir.242 
Oysa, olayın basında ortaya çıkan yansımasındaki bakı~ açısı söz konusu 
ili~kilerin toplum, kamuoyu ve devlet açısından son derece önemli olduğu 
yönündedir. Özellikle basının söz konusu ili~kiler bağlamında, daha da ayrıntılı 
yönlerini ortaya koyan haberleri ve bu ili~kilere ili~kin olarak ortaya atılan 
iddialar ve yorumların basında geni~ yer bulması, basının konuya gösterdiği 
ilginin bir kanıtıdır. Böylece basının gösterdiği ilgi ve olayın siyasi boyutunu 
ortaya koyu~ biçimi, toplumun ileti~im kurumu olarak kamuoyunda da bir 
toplumsal ileti~im sağlamı~ ve olay doğrudan siyasi yapıyı da etkilemi~tir.243 
Burada, kamu vicdanı açısından ortaya önemli bir tablo da çıkmaktadır. Türkiye 
gibi demokratik pariementer düzendeki bir ülkede toplumun siyasi temsilcileri 
olma görevini yüklenmi~ yöneticilerin, kamuoyunun toplumun ileti~im 
kurumu olan basın tarafından bilgilendirilerek; önemli olduğu daha sonradan 
ortaya çıkarılan bir olaya ili~kin olarak, kamuoyunu kendi istedikleri yönde 
kamuoyu olu~turma yönündeki çabaları, basının bilgileri ve yorumlan ile 
kamuoyunu bilgilendirmesi sayesinde olu~abilen vicdani muhasebe sonucu geri 
tepmi~ ve kendilerini zor durumda bırakmı~tır. Bu durum bir açıdan kamu 
vicdanında toplumsal bir uyumsuzluğun ve yanlı~lığın vurgulanmasından 
doğmu~tur. Bu olayı; kamunun vicdanİ hesapla~ması düzeyinde ele .almak ve 
kamusal vicdanın kendisini kanıtlaması için bir fırsat olarak da ele almak 
olasılığı doğmu~tur; basının bu açıdan hem kamuoyu olu~turma; hem de olu~an 
kamuoyunu i~leme yönünde büyük roller üstlenmesi beklenebilir. Olay 
GÜNGÖR MENGİ'nin de bir yazısında belirttiği gibi tarihsel bir fırsat olarak 
değerlendirilme a~amasındadır;"Susurluk olayı Türkiye için bir milattır. Artık 
hiçbir ~ey eskisi gibi olmayacak ... Türk halkı, temiz bir geleceği kurmaya karar 
vermi~tir ve bunu yapacaktır."244 

242 Bk: NECMETTİN ERBAKAN, TANSU ÇİLLER, MEHMET AÖAR'm açıklamaları: 
Sabah Gazetesi, Kasım 1996; Hürriyet Gazetesi, Kasım 1996; Milliyet 
Gazetesi, Kasım 1996. 
243 MEHMET AÖAR'm istifası, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, SEDAT 
BUCAK'ın korumalarının sorgulanması, Cumhurbaşkanı SÜLEYMAN DEMİREL'in 
öncülüğünde liderler zirvesinin toplanması gibi gelişmeler söz konusu 
edilmektedir. 
244 GÜNGÖR MENGİ, "Bilmek Hakkınız !", Sabah Gazetesi, 30 Aralık 1996. 
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Basının, kamuoyunun özgür olu~umunu sağlamada bir aracılık göstermek 
ve kamuoyunu biçimlendirmenin yanısıra aynı zamanda, kamuoyu anlatımının 
somutla~tığı bir zemin olarak görülebileceğine daha önce değinilmi~ti. Bu 
bakımdan basının kamuoyunun toplumsal ileti~iminin olu~umunda, üç yönlü 
bir i~lev gösterebileceği görülmektedir. Bu üç yönlü i~lev, "Susurluk Olayı" 
bakımından ele alındığında, basının siyasetle olan kurumsal ili~kileri 
bağlamında, "siyasi yapıda bir deği~im isteği"nin basın aracılığı ile ortaya 
konduğu görülür. Bu istek özellikle "temiz toplum" ve "temiz devlet" 
anlatunları içinde dile getirilmi~tir. Bu olayda basın kamuoyunun özgür 
olu~umunu sağlama açısından; toplumun ve kamuoyunun bilgi edinme 
hakkını temsil ederek, olayın toplum ve kamuoyu üyelerini yönetilenler olarak 
doğrudan ilgilendiren yönlerine dikkat çeken bir haber verme ve yorum yapma 
etkinliğinde bulunmu~tur. Ba~ka deyi~le, yönetenlerin, yönetilenleri doğrudan 
ilgilendiren uygulamalarının bu olay aracılığı ile aydınlahlmasına yönelik bir 
yayım etkinliği sergilemi~tir. Kamuoyunun özgür olu~umunun sağlanmasında 
toplum sal ileti~ im kanallarının açık tutulmasının önemine daha önce 
değinilmi~ti; basın bu olayda kamuoyunu hem kendisi bilgilendirmi~, hem de 
devlet kademeleri tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi gereğine i~aret 
etmi~tir. Burada basının gösterdiği i~lev, siyasetin kuralları içerisinde 
i~leyebilmesinin sağlanması açısından da önemlidir, çünkü, siyasetin." yönetme 
i~levini yerine getirme özelliği nedeniyle, yönetimin kuralları içinde 
i~leyebilmesi için, ileti~im kanallarının sürekli açık olması gerekmektedir.245 

"Susurluk Olayı"nın basma yansıyan siyasi boyutunda kurumsal ili~kiler 
bazında siyasete ili~kin olarak ortaya konulan iki ayrı görü~ün belirgin bir 
biçimde farklıla~tığı görülmektedir. Bazı yazarlar olayın ardından uygulanan 
kimi devlet politikalarının yanında yer alırken, bazılannın da, bunlara kar~ıt 
görü~ler sergilernesi söz konusu olmaktadır. Örneğin, GÜNGÖR MENGİ, Sabah 
Gazetesi'ndeki yazısında; "Bu devlete güven olur mu?" diye sorarken ortaya 
çıkan tablonun; " ... son bağımsız Türk Devleti'nin el birliği ile mezarının 
kazılmakta olduğunu" gösterdiğini belirtmektedir.246 Aslında, bu görü~, kamu 
vicdanında yansılanan önemli bir noktayı vurgulamaktadır. "Susurluk Olayı" 
sonrası ortaya çıkan ili~kilerin, aktörleri bağlamında, özellikle siyasetçiler 
tarafından dile getirilen "ülke menfaati" ya da ili~kilere konu olan bazı ki~ileri 
savunmak için söylenen eylemlerin; "vatanseverlik adına" yapıldığı yönündeki 
açıklamaların aslında ne denli dayanaktan yoksun olduklarını ve tam tersine bu 
tür eylemlerin ülkeye önemli ölçüde zarar verdiklerinin altını çizmektedir. 
MEHMET ALTAN' da, benzer öğeleri vurgulayarak özellikle hukuk c:ıevletinin 
üzerine gölge dü~tüğünü belirtmi~tir.247 Bu görü~ler bağlamında daha ağır basan 
ve öne çıkan sürecin, toplumda ve siyasette bir yenile~me isteği olarak kendini 
gösterdiği belirtilebilir. Böylece toplumun ileti~im kurumu olarak basın, 
kamuoyunun toplumsal ileti~imi sonucu ortaya çıkan tabloyu, "deği~im" 

245 AŞKUN, s.1-32'den aktaran ÇİÇEK, s.13. 
246 GÜNGÖR MENGİ, Sabah Gazetesi, 6 Kasım 1996. 
247 MEHMET ALTAN, "Türkiye Cumhuriyeti bu olayı da kapatacak ... ", Sabah 
Gazetesi, 7 Kasım 1996. 
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yönünde yansıtmı~tır. Ve bu deği~im isteğinin temelde devlete ve diğer siyasi 
kurumlara yönelik olduğu gözlenmektedir. 

"Susurluk Olayı"ndan bir süre sonra gündeme gelen ve basının 
etkinliklerini yetkeci bir yöntemle kısıtlamayı öngören ve basında "Basma Sus 
Yasası" olarak yankı bulan, yeni bir yasal düzenleme giri~iminin sonuçsuz 
kalması; Türkiye'de özgürlükçü bir basın modelinin i~leyebildiğini 
göstermektedir. Basın yukarıda anılan yasama sürecine büyük tepki göstermi~ ve 
bu uygulamayı ele~tirerek, kar~ıt yönde kamuoyu olu~turma etkinliğinde 
bulunmu~tur. Bu yasama sürecinin sonuçsuz kalması, basında gösterilen 
tepkinin belirli ölçüde ba~arılı olduğu yönünde yorumlanabilir. 

"Susurluk Olayı"nın ardından basın aracılığıyla siyasetin kurumsal 
düzeyde bazı önemli yapısal sorunlar içine girdiği yönünde geni~ kabul gören bir 
kanının ortaya çıktığı gözlenmi~tir. Bu kanının kamuoyunda kabul gördüğü ve 
benimsendiği yine devlet kademelerinde doğurduğu kısmi sonuçlar açısından 
ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, bu olayda basının daha önce belirtilen "kamu 
gözcüsü" i~levini yerine getirdiği savunulabilir. Burada sözü edilen kavram, 
basının demokratik pariementer düzenlerde göstermesi beklenen; "denetim ve 
ele~tiri" i~levini yerine getirmesi sayesinde i~lerlik kazanan bir nitelik gösterir. 
Basının kamu yararı adına siyasette kurumsal düzeyde ortaya çıkan aksaklıkları 
tespit etmesi,ortaya çıkarınası ve ele~tirmesi ve bu sayede siyasi denetimin 
sağlanınasında önemli bir rol oynaması, demokratik düzenlerde önemli ve 
gerekli görülmü~tür. Ancak, "Susurluk Olayı"nda dönemin Adalet Bakanı, 
Susurluk Soru~turınalarının "gizli" olarak yürütülmesine karar verıni~tir.248 
Bu uygulama da "kamu yararı" kavramının farklı bir yorumundan doğmaktadır. 
Toplumsal ileti~im açısından "kamu yararı"nın gözetilmesi için, basının 
"denetim ve ele~tiri" i~levini gösterebilmesi ve bunu sağlayabilmek için de, 
doğru bir biçimde bilgilendirilmesi ve gerekli bilgi kaynaklarına ula~abilme 
özgürlüğünü kullanabilmesi gerekir. Oysa soru~ turınaların gizli olarak 
yürütülmesi, bu bilgilenme sürecinin işlemesine sekte vurmu~tur. Bilgilenme 
sürecinin aksamasına neden olan öğelerden birisi de, GÜNERİ CIV AOGLU'vnun 
bir yazısında aktardığı gibi "olayın yaygıla~tırılması" sorunu olabilir: CIVAOGLU 
yazısında; " ... asıl yapılmak istenen şeyin 'hedef geni~letmek ve dağıtmak olduğu' 
gibi bir seziın var. Yani... Sepete bütün kurumları doldurmak. Bütün kurumları 
ve isimleri kuşku duyulan hedefler haline getirmek." demektedir.249 Bu da 
konunun kamuoyuna yansıyı~ında üzerinde önemle durulması gereken 
öğelerden biridir. CIVAOGLU'nun yazısında belirttiği sezileri doğru olsun ya da 
olmasın, bu tür olaylar aracılığı ile kamuoyunun yıpratılması tehlikesinin de 
belirdiğine dikkat etmek gerekir. Çünkü olayın basında değerlendirilmesi 
aşamasında, MİT raporu etüdleri, isimleri açıklanmayan resmi yetkililer gibi çok 
sayıda ikincil kaynaklar devreye girmi~, somut kanıtları ortaya kanmadan pek 

248 Sabah Gazetesi, 16 Kasım 1996. 
249 GÜNERt CIVAOÖLU, "Hedef Genişletmek", Milliyet Gazetesi, 24 Aralık 1996. 
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çok iddia ortaya atılmı~tır.250 Böyle bir durumda, toplumsal bir karına~anın 
meydana gelmemesi ve kamuoyunda çalkantılar yaratacak izlenimlerin 
doğmasını engelleme gerekçesiyle, devlet kademesinde çe~itli yaptırımların 
ortaya konması beklenebilir. Basın ve siyaset ili~kilerinde bu tür geli~melere 
meydan vermemek için basının, "denetim ve ele~tiri" i~levini ancak "kamu 
yararı" adına ve "kamu gözcüsü" olarak yerine getirdiğinin bilincinde olması ve 
bu bağlamda yorum ve iddialarında ölçülü hareket etmesi beklenir. Bu 
bakımdan, gazetecilerin yaptıkları yorumlarda, kamu adına. yaptıkları sorgulama 
ve ele~tiriler ile kendi adiarına yaptıkları sorgulama ve ele~tirilerin sınırlarını 
sağlıklı ve doğru bir biçimde belirlemele;i gerekir. 

"Susurluk Olayı" nın ·b asındaki yansıması, Türkiye' de özellikle istihbarat 
ve güvenlik birimlerinin birbirleri ile olan ili~kileri ve ·bunların kendi 
içerisindeki iç ili~kileri üzerine tartı~ maları gündeme getirmi~tir. Bu birimlerin 
doğrudan doğruya hedef seçilmesi yerine devletin yasama ve yürütme erklerinin 
i~leyi~lerinin bu kurumlar üzerindeki etkileri bağlamında, değerlendirmeler 
yapılması, basın ve siyaset ili~kilerinde toplumsal ileti~imin akı~ına yapılacak 
daha doğru ve haklı bir etkiyi olu~turacaktır. Çünkü basının, demokratik 
pariementer düzenlerde varlığı öngörülen dördüncü güç olu~u, onun özellikle 
devletin diğer üç erki ile etkile~imi bağlamında öngörülmü~tür. Ve yalnızca söz 
konusu birimlerle uğra~ılması, "Susurluk Olayı" gibi olayların boyutlarının 
yalnızca bir kaç bürokratın görevden alınması ve yargılanması düzeyine 
indirgenmesi ile sonuçlanabilir. Nitekim, bu yöndeki kaygılar da basında yapılan 
çe~itli yorumlarda ele alınmı~tır. Devletin belirli kurumlarında yapılan görevi 
kötüye kullanma gibi olaylar bireysel olarak değedendirilip haber konusu 
yapılabilirler. Oysa "Susurluk Olayı"ndaki gibi uzantıları toplum ve siyaset 
ili~kilerini etkileyebilecek boyutlara varan olayların, bireysel düzeylere 
indirgenerek kapatılmaması ve olayların toplumsal ileti~im açısından gösterdiği 
niteliklerin topluma ula~tırılması bakımından basının; yasama, yürütme ve 
yargı düzeyinde bir kamu sorununun çözümlenmesi için gerçekle~tirilmesi 
gereken uygulamaları izleyerek denetim ve ele~tiri görevini makro düzeyde 
yapması beklenecektir. Basının böyle bir rol oynaması; "Susurluk Olayı"nı ki~i
ötecil (transpersonal) açıdan da değerlendirerek, siyasi yapıdaki aksaklıkların 
kurumsal düzeyde tespit edilmesi ve tekrar sağlıklı bir i~leyi~e 
kavu~turulmasında aracı olabilir. Konu emniyet birimlerinin dı~ ili~kilerine bile 
yapısal bir düzeyde yansımı~tır. Nitekim, Yeni Yüzyıl'ın haberine göre 
INTERPOL yetkilileri, Türk polisinin suçlu olmadığını belirtmi~ler ve olayın 
yapısal bir sorun olduğunu vurgulamı~lardır. 25 ı Bu da basının, toplum ve 
siyaset ili~kilerinde yapıcı bir rol oynayarak, toplumsal ileti~imin 
demokratikle~mesi yönünde geli~tirilmesine -ki "Susurluk Olayı" sonrasında 
basında bu olayın Türkiye'de toplumun ve siyasetin yeniden yapılandırılması 

250 Örneğin ENİS BERBEROGLU, bazı yazılarında ABDULLAH ÇATLI'nın CIA ajanı 
olduğunu iddia etmiş ancak; iddialarını belgeye dayandırmanuştır. Bk: ENİS 
BERBEROGLU, "ABDULLAH ÇATLI ve CIA bağlantısı (2)", Hürriyet Gazetesi, 5 
Şubat 1997. 
251 Yeni Yüzyıl Gazetesi, 2 Şubat 1997. 
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ıçın bir olanak olu~turduğu da dile getirilmi~tir- katkı sağlaması olanağını 
yaratacaktır. Nitekim, basın olay sonrasında olu~turmaya ba~ladığı kamuoyunda, 
orta ya çıkan ili~kilerin yasadı~ı, yanlı~ ve Türki ye' de varolması gereken 
demokratik hukuk devleti açısından haksız olduğu yönünde görü~ler ortaya 
koyarak bu yönde önemli bir i~lev görmü~tür ancak olaya ili~kin kamuoyu halen 
geli~mekte ve deği~ik boyutlar kazanmaktadır. Bu bağlamda, örneğin olayın 
siyasi kurumlara yansıyan boyutları üzerine dile getirilen bir görü~e göre; 
"Susurluk Olayı" sonrası ortaya çıkan ili~kiler ve bu olaya ili~kin olarak olu~an 
kamuoyunun toplumsal ileti~imi sonucunda devletin ulusal istihbarat 
politikasının bu olaylar bağlamında büyük yara aldığının ortaya çıktığı 

belirtilmektedir. 252 Kamuoyunda, devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinin 
birbirleri ile olan ili~kiler1 ve kendi içlerindeki ili~kilerinin yapısı üzerine 
ku~kular olu~mu~tur. Nitekim, Sabah'tan Mehmet Ali Birand, "Susurluk 
Kazası" sonrasındaki istihbarat kurumları arasındaki ili~kilere yönelik 
ku~kuların nereden beslendiğini de açık bir biçimde ortaya koymu~tur: 

"... çe~itli istihbarat kurumları arasında da inanılmaz bir 
çeki~me gözleniyor. Senaryolar üretenler arasında istihbaratçılar 
önde geliyor. İ~in sonunda 'yetki kavgası' var. Eğer emniyet 
gözden dü~erse diğerleri, eğer MİT gözden dü~erse ba~kalarının 
yetki alanları geni~leyecek. .. Yani oyun içinde oyun dönüyor. 
Bundan dolayı acele etmek ve bu karga~ayı sonuçlandırmak, 
gerçekleri ortaya çıkarıp, aydınlatmak gerekiyor ... İ~ uzadıkça, 
siyasete bula~tırdıkça bu durum ülkenin zararına sonuç 
veriyor. "253 

Burada açıklanan sorunların yanısıra, olay sonrası kamuoyunda yankı 
bulan en önemli öğelerden biri, devlet kurumlarında bazı yasal olmayan 
düzenekierin olu~turulduğunu gösteren yakla~ımlardır; nitekim, Milliyet'ten 
DERYA SAZAK, bir yazısında; " ... Susurluk kazasıyla ortaya çıkan, adam 
kaçırma, cinayet, uyu~turucu takibi gibi yasadı~ı faaliyetler sıradan bir 'zabıta' 
suçu gibi algılanamaz. (Çünkü) ortada adi çeteler değil, Gladio benzeri bir örgüt 
vardır."254 diyerek bu yöndeki kaygılarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, yine yetki 
karma~ası bağlamında, aslında MİT tarafından uygulanması gereken gizliliğin 
Emniyet Te~kilatı içine ta~ındığını gösteren bazı açıklamaların yapıldığı 

gözlenmi~tir. 255 Bir görü~e göre bu durum, devletin örgüt kültürünün 
bozulmasına neden olduğundan dolayı üzerinde önemle durulması gereken bir 

252 Bireysel goruşme: Sakarya Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Prof. Dr. İNAL 
CEM AŞKUN, 20 Ağustos 1997, Saat: 22:45 - 0:15. 
253 MEHMET ALİ BİRAND, "Emniyet Teşkilatında Huzursuzluk Artıyor", Sabah 
Gazetesi. 10 Aralık 1996. 
254 DERYA SAZAK, "İpekçi'yi Anarken", Milliyet Gazetesi, 2 Şubat 1997. 
255 Bk: ERTUÖRUL ÖZKÖK, "Bunun Adı Yeni Terör", Hürriyet Gazetesi, 6 Kasım 
1996: MEHMET ALİ BİRAND, "Emniyet Teşkilatında Huzursuzluk Artıyor", Sabah 
Gazetesi, 10 Aralık 1996. 
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konudur.256 Basın, konunun bu yönünün de ortaya çıkmasını sağladığı için 
aslında, toplumsal ileti~imin, toplum ve siyaset ili~kilerinde yapısal olarak 
olumlu sonuçlar verecek bir biçimde akmasına zemin hazırlamı~tır. 

Bu tezin hazırlanması a~amasında "Susurluk Olayı"nın sonucunda 
kurumsal düzeyde siyasi yapıda ve yargıda meydana gelen geli~meler devam 
etmekteydi. Ancak kazanın siyasi yönleriyle kamuoyuna yansıdığı günden bu 
çalı~manın yapıldığı döneme kadar geçen süre içerisinde, kurumsal düzeyde 
büyük yapısal deği~ikliklerin meydana gelmediği gözlenmi~tir. Ba~ka deyi~le, 
basında çe~itli yönleriyle üzerine onlarca kanıt, belge, görü~ ve iddia yayımlanan 
"karanlık ili~kiler" konusuna ancak ki~iler düzeyinde bir takım sonuçlar elde 
edilmi~, kurumlar düzeyinde ise, basında ve diğer medyada "Temiz Toplum" ve 
"Temiz Devlet" istekleriyle kar~ılık bulan arayı~lara ili~kin olarak yapısal 
düzeyde somut sonuçlar elde edilememi~tir. Örneğin devlet içinde bir takım 
ki~ilerin bazı çete olu~umları ile ili~ki içerisinde olduğu yönünde birçok iddialar 
ve belgeler ortaya konulmasına kaqın, devlet içinde bu tür ili~kilere zemin 
hazırlayan uygulamaların önleneceği yönünde, kamuoyuna yönelik belirgin bir 
mesaj iletilmemi~ ve somut bir adım atılmamı~tır. Bu durum, bu yöndeki 
kamuoyu olu~turma çabalarının da; beklenilen en son noktaya henüz 
ula~amadığı izlenimini vermektedir. Nitekim, Yeni Yüzyıl'dan Bilal Çetin'de 
yazısında bu yöndeki kaygılarını açıklamaktadır: 

"Gerçek temizlik çok zor gibi gibi görünüyor. Sanki, sınırlı bir 
temizlik operasyonu ile kamuoyuna; 'i~te sorumlular 
cezalandırıldı. Devlet zaten temizdi, kirli olan bazı ki~iler vardı, 
onlar da cezalandırıldı' denilip gerçeklerin üstü kapatılabilir 
de ... "257 

256 AŞKUN, Bireysel Görüşme, 20 Ağustos 1997, Saat: 22:45 - 0:15. 
257 BİLAL ÇETİN, "Temizliğin Boyutları Ne Olacak ?", Yeni Yüzyıl Gazetesi, ll 
Aralık 1996. 
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16. "SUSURLUK OLAYI"NIN KAMUOYU ve SiYASET 
İLİŞKİLERİNDE BASlNlN İŞLEVLERi AÇlSINDAN İNCELENMESİ 

Basının kamuoyunu olu~turma i~levi üç yönlü olarak ortaya çıkar. 
Bunlardan birincisi, basının, kamuoyunun; toplumsal ileti~im boyutunda, çağda~ 
demokratik düzenlerde, varlık temeli olu~udur.258 Bu yönüyle basın adeta 
kamuoyunun kendisi gibi i~lev görmektedir. Kamuya ait görü~lerin, kanıların, 
dü~üncelerin derlenip, i~lendiği ve açıklandığı bir zemin olarak basın 
kamuoyunun kendisini temsil eder. Bu üç yönlü i~lev, "Susurluk Olayı" 
bakımından ele alındığında ·basının siyasetle olan kurumsal ili~kileri bağlamında 
"siyasi yapıda bir deği~im isteği"nin basın aracılığı ile ortaya konduğu görülür. 
Bu istek özellikle "temiz toplum" ve "temiz devlet" anlatımları içinde dile 
getirilmi~tir.259 Bu olayda basın kamuoyunun özgür olu~umunu sağlama 
açısından; toplumun ve kamuoyunun bilgi edinme hakkını temsil ederek, 
olayın toplum ve kamuoyu üyelerini yönetilenler olarak doğrudan ilgilendiren 
yönlerine dikkat çeken bir haber verme ve yorum yapma etkinliğinde 
bulunmu~tur. Ba~ka deyi~le, yönetenlerin, yönetilenleri doğrudan ilgilendiren 
uygulamalarının bu olay aracılığı ile aydınlatılmasına yönelik bir yayım etkinliği 
sergilemi~tir. Kamuoyunun özgür olu~umunun sağlanmasında toplumsal 
ileti~im kanallarının açık tutulmasının önemine daha önce değinilmi~ti; basın 
bu olayda kamuoyunu hem kendisi bilgilendirmi~, hem de devlet kademeleri 
tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi gereğine i~aret etmi~tir. Burada 
basının gösterdiği i~lev, siyasetin kuralları içerisinde i~leyebilmesinin sağlanması 
açısından da önemlidir, çünkü, siyasetin yönetme i~levini yerine getirme özelliği 
nedeniyle, yönetimin kuralları içinde i~leyebilmesi için, ileti~im kanallarının 

sürekli açık olması gerekmektedir.260 

Basın, kamusal, kanı, dü~ünce ve görü~lerin, bir "oy" düzeyinde belirli bir 
tutum ve tavır kazandığı bir zemin olma özelliğine sahiptir. Hatta, belki de bu 
zemin giderek, basının da ba~lıca varlık nedenlerinden biri olarak kabul 
edilebilir. Bu bakımdan basın ve kc:.muoyu arasında, kökensel açıdan da, bir 
kar~ılıklı bağımlılık ili~kisi olduğu ileri sürülebilir. Basının kamuoyunu 
olu~turması ile birle~en bir ba~ka uygulama olarak, sivil toplum düzeyinde 
kamuoyu anlatımının somutla~tığı bir kanal olarak basının, topluma ve siyasete 
yönelen mesajları da yansıttığı gözlenmektedir. "Susurluk qıayı" ile ilgili, 
okuyucu mektuplarına, kamuoyunda yankı bulan "Aydınlık Için Bir Dakika 
Karanlık" gibi eylemiere ve altı milyon imzanın toplandığı kampanyalar ile sivil 
toplum örgütlerinin görü~lerine yer v~rilmesi, basının b.u yönde bir i~lev 
gösterdiğini de ortaya koymaktadır. Ote yandan, bir dığer i~lev, basının 
kamuoyunu yönlendirme ve biçimlendirme i~levidir. Bu da basının 

258 AŞKUN, Bireysel Görüşme, 20 Ağustos 1997, Saat: 22:45 - 0:15. 
259 Kamuoyunda dile getirilen "Temiz Toplum", "Temiz Devlet" isteklerine örnek 
için bk: HASAN CEMAL, "Temiz politika, temiz devlet istiyoruz!", Sabah Gazetesi, 
22 Kasım 1996. 
260 AŞKUN, 1976, s.l-32'den aktaran ÇİÇEK, 1992, s.l3. 

104 



kamuoyunu olu~turmasının bir diğer yönünü ortaya koyar. Yanısıra basın, 
demokratik pariementer düzenlerde kamuoyunun özgürce olu~masını sağlayan 
bir aracı gibi de i~lev görür. Bu yönden, basının "Susurluk Olayı"ndaki kamuoyu 
olu~turma i~levi özellikle önemlidir. Basın, "Susurluk Olayı"nda siyasi yönde bir 
kamuoyu olu~turmu~tur. Şöyle ki, gerekli bilgiler basın kanalıyla topluma 
aktarılmadan önce Türkiye' de hergün ya~ anan sıradan bir trafik kazası gibi 
görülebilecek bir olay, toplumsal ileti~im düzeyinde çok ba~ka bir görünüm 
sergilemi~tir. Toplumsal ileti~im düzeyinde söz konusu olay, birbirine uygun 
dü~meyen insanların bir araya gelmesi olarak ortaya konmu~tur. Toplumun 
ileti~im kurumu yönünden, toplumsal ileti~im düzeyinde iki insanın dahi bir 
araya gelmesinde bir anlam ve ileti aranabilir. Ve nitekim de, bu olaya basın 
tarafından tutulan mercek de; bu yakla~ım içerisinde olu~turulmu~tur. Ba~ka 
deyi~le üçüncü bir insanın katılımıyla -ÇATLI- birbiriyle uygunsuz görünen bu 
üç kişinin ilişkisi onları çevreleyen diğer, toplumsal ve siyasi ili~kiler 

bağlamında anlamlı bulunmu~tur. Bu değerlendirmenin ba~lıca kaynağı; 
toplumun ileti~im kurumu olan basın olmu~tur. Aksi taktirde siyasetçilere 
bakılırsa bu olay; MEHMET AGAR'ın görü~üyle "sıradan ve önemsiz", dönemin 
ba~bakanı olan ERBAKAN'ın deyi~iyle "üzerine fazla gidilmemesi gereken bir 
olay" dır. Ve olasılıkla, bu olayın değerlendirilmesi yalnızca siyasetçilere 
bırakılmı~ olsaydı ve toplumun ileti~im kurumu olarak basın olaya ili~kin 
kamuoyu oluşturmasaydı, gerçekten "sıradan ve önemsiz" olarak kalacak ve 
"üzerine gidilmeyecekti". 

Kamuoyunu biçimlendirmeye dönük işlevi bakımından basının 
kamuoyundan nasıl bir tepki almaya çalıştığı incelendiğinde; genel olarak 
yukarıda da belirtilen "temiz toplum" benzeri istekler basında; haber ve yorum 
etkinliklerinin dı~ında ayrı bir biçimde ortaya konulmuştur. Basının haber 
verme ve bilgilendirme gibi temel i~le·vlerinin dı~ına çıkarak belirlediği istekler 
topluma ve devlet kademelerine yönelik belirli tutum önerileri olarak ortaya 
çıkmı~tır. Örneğin Sabah Gazetesi'nden, HASAN CEMAL, "Görev kamuoyunda" 
adlı yazısında, olayın aydınlatılmasında ve kurumsal düzeyde sonuç 
alınmasında kamuoyunun rolünü vurgulayarak; 

"Susurluk Kazası karanlığı yeniden aydınlığa çevirecek, 
demokratik hukuk devletinin yolunu açmak için büyük bir fırsat. 
Ancak ERBAKAN-ÇİLLER ikilisi bu olayı önemsemek istemiyor. 
O yüzden Meclis' e, medyaya, sivil toplum kurulu~larına, herkese 
yani kamuoyuna büyük i~ dü~üyor, bu olayın pe~ini 

bırakma yalım."26 I 

demekte ve kamuoyunda gösterilecek etkinliklerin sonuç alıcı olabilmesi için bir 
dizi öneri sıralamaktadır: Buna göre;262 

26 I HASAN CEMAL, "Görev Kamuoyunda'\ Sabah Gazetesi, 16 Kasım 1996. 
262 A.g.k. 
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1. Hukuku ve demokrasiyi devlete hakim kılabiirnek için 
meclise görevler dü~tüğüne dikkat çekmekte; 

2. Yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini 
vurgulayarak, bunun sağlanabilmesi için anayasanın 159. 
maddesinin deği~tirilmesi gerektiği üzerinde durmakta; 

3. Milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması için 
anayasanın 83. maddesinde deği~iklik yapılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

4. Özellikle, siya.si yapıda kurumsal düzeyde 
olu~turulabilecek bir deği~iklik olarak, Yüksek Denetleme 
Kurulu'nun Ba~bakanlık'tan ayrılması ve bağımsız duruma 
getirilmesinin de, devletin kirden temizlenebilmesi için 
önemli bir adım olacağını savunmaktadır. 

5. Yine siyasette, kurumsal düzeyde meydana getirilebilecek 
bir deği~iklik olarak; memurla, polisi siyasi iktidarların 
oyuncağı olmaktan kurtaracak yasal düzenlernelerin 
yapılması gereği üzerinde durmaktadır. 

6. Yine en önemli önerilerinden biri olarak; meclis 
içtüzüğünde yer alan "Devlet sırları ve tecimsel sırlar, 
Meclis ara~tırması kapsamı dı~ında kalır" maddesi üzerinde, 
meclis ara~tırmalarını engelleyici niteliği ortadan kaldıracak, 
düzenlemeler yapılması gerektiğini savunmaktadır. 

Toplumsal ileti~im kanallarının açık olmasını gerektiren demokratik 
pariementer düzenlerde toplumun ileti~im kurumu olan basından kamu 
yararını ilgilendiren bir konuda ve özellikle üzerinde ku~kular olduğu 
durumlarda "devlet menfaati" kavramını kullanarak bilgi saklamak, 
kamuoyunda; devletin demokratik hukuk devleti olduğu konusunda ku~kular 
uyandırabilir. Böyle bir durumda, toplumun ileti~im kurumu olan basının, 
gerçekleri ortaya çıkarmak üzere, hakkında ku~ku duyulan konularda ortaya 
iddialar atması ve söylenti haberler kullanması beklenebilir. Ancak, bu konuda 
daha önce de belirtildiği gibi belirli bir ölçü içerisinde hareket edilerek "kamu 
yararı" kavram ve kapsam sınırlarının dı~ına çıkılınaması gerekmektedir. 
"Susurluk Olayı"nda, basın zaman zaman yukarıda tanımlanan yola 
başvurmu~tur. Ancak, siyasetten gelen tepkiler de; basının haber alma 
özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açmı~tır. Soru~turmaların gizli yürütülmesi 
toplumsal karga~aya meydan vermeme gerekçesi altında uygulanmı~ olabilir. Bu 
tür uygulamaların önüne geçmek için basının kamuoyu oluşturma çabalarında 
"kamu yararı" kavramına vurgu yapması daha yararlı sonuçlar verebilir. Ancak 
burada ortaya çıkan sorunsal, toplumsal ileti~im alanına yansıyan ve 
kamuoyunun toplumsal ileti~imini etkileyebilecek bazı olguların; zaman zaman 
siyasi yapı ve basın arasında bir çeki~me konusu olarak ortaya çıkabilecekleridiL 
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Burada, siyaset ve basın arasındaki etkileqimin niteliği; toplum ve siyaset 
iliqkilerinde ortaya çıkan ikicilik (düalizm)in toplumsal ileti~ime yansıyarak 
eytiqimsel bir dinamik oluqturmakta olmasıdır. Bu durum, "Susurluk Olayı"nda 
da kendini göstermektedir. 

"Susurluk Olayı"nda basın adeta söz birliği etmiqçesine ortak bir tutum 
sergileyerek; bu olayda siyasi bir kamuoyu oluqturmuqtur. Ayrıca her gazete 
olayın deği~ik yönlerine eğilmi~ ve olay deği~ik açılardan ele alınmı~tır. 
Kamuoyu olu~turma sürecinde; olayın sürekli olarak deği~ik yönlerden ele 
alını~ı, olayın yapısından kaynaklanan, her türlü "belirsizlik etkisi"nin (entropi) 
azaltılmasına yönelik bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır.263 Burada olayın 
sistemli bir biçimde incelenmesi yönünde gösterilen çabalar aynı zamanda, olay 
sonucu ortaya çıkan ili~kilerin niteliğini aydınlatacak bilgi (enformasyon) ve 
verilerin belirli bir sistem içinde bir araya getirilmesini de içermektedir ki; bu 
durum olaya ili~kin olarak ortaya çıkan belirsizlik etkisinin azaltılması için 
uygulanabilecek en uygun yöntemdir. Karma~ık bir olayda, olayın bütününü 
yansıtmak açısından, bütün öğeler tek tek kamuoyuna yansıtılırsa; her öğenin 
niteliği en yüksek belirsizliği ta~ıyacaktır, oysa olayın öğeleri, belirli bir sistem 
içinde sıralanırsa, bunlara ili~kin her sinyal en yüksek "tekrar vurgusu"nu 
ta~ıyacaktır; çünkü böylece hedef kitle, bu yolla olayın bütünlüğü içindeki yapısı 
ve olayla ilgili diğer ili~kilerin oluqum biçimini öğrenebilme olanağına 
kavu~acaktır. Basının "Susurluk Olayı" sürecinde kamuoyu olu~turma etkisini 
sağlamak bakımından, olayın sürekli olarak ele alındığı ileti~imdeki "tekrar" 
(redundancy) etkisinin kullanılarak, konunun gündemden düqürülmediği 
gözlenmi~tir .264 Böylece, "toplumsal belleğin" de etkin kalması sağlanmay~ 
çalıqılmaktadır. Konu bağlamında toplumsal belleğin önemine değinen ALI 
KIRCA, Yeni Yüzyıl'daki makalesinde, olu~turulan kamuoyunun korunmasında 
sivil toplumun da önemine üıaret ederek: 

"Sigorta sivil toplumdur. Sivil toplum, tek tek sokaktaki 
adamdan, i~çi ve iqveren kur1J.lu~larına, gazete, dergi, radyo ve 
televizyonlarıyla sorumlu medyadan, kadın duyarlılığına ve 
İslamcı-laik entelijansiyaya kadar uzanıyor. Dahası, devlet ve 
siyasi partiler içindeki 'bay partizan' unsurları da içine alıyor. İyiler 
de, kötüler kadar cesur olmaya ba~lıyor. .. Bu saatten sonra zordur 
karanlıkta ya~amaya mecbur edilmek. Çok i~aretler belirmiqtir. İlk 
iqaretin adı da 'un u tmamaktır'. Tür ki ye ilk kez un u tm u yor ... 
Unutmayın: Unutmamak yaqam sigortasının ilk poliçesidir. 
Yaqadıklarımızı unutmadıkça yaşamaya hakkımız olacaktır."265 

263 "Belirsizlik" (Entropi) konusunda ayrıntılı bilgi için bk: JOHN FISKE, İletişim 
Çalışmalarına Giriş, (Çev: SÜLEYMAN İRVAN), Bilim ve Sanat Yayınları 1 ARK, 
Ankara, I 996, s.26 ve 29. 
264 Tekrar (Redundancy) konusunda ayrıntılı bilgi için b.k: FISKE, 1996, s. 26-35; 
ÜNSAL OSKAY, İletişimin ABC'si, Simavi Yayınları, Istanbul, 1992, s.22-23. 
265 ALİ KIRCA, "Sigorta", Yeni Yüzyıl Gazetesi, I I Aralık 1996. 
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diyerek bir taraftan kamuoyunu oluııturan tüm sivil toplum unsurlarını ortak 
bir tavır etrafında birleıımeye çağırıyor, öte yandan yukarıda değinilen 
"tekrarlama" etkisi sonucunda oluııturulan kamuoyu belleğini unutmamanın 
gerekliliği üzerinde durmaktadır. 

Olay sonrasında oluşturulan kamuoyunun sonucunda henüz siyasi 
yapıda, kurumsal düzeyde değiqiklik yaratacak bir etki oluıımadığının gözlendiği 
belirtilmiqti. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi; basın, aqağıda 
önemine değinilen "tekrar etkisi"ni kullanarak siyasi ortama; olayın 
kamuoyunda izlenıneye devam edileceği mesajını da vermektedir. Bu durum, 
yakın gelecekte ve özellikle olayın siyasi düzeyde yargıya ulaştırılmasının 
ardından, beklenen bazı değiqiklerin siyasi yapıda ortaya çıkmasına da neden 
olabilir. Eğer, beklenildiği gibi olaya iliqkin olarak kuııkulu bağlantılar içinde 
görülen siyasetçilerin yargı önüne çıkması söz konusu olursa; "Susurluk 
Olayı"nda basının oluşturduğu kamuoyunun somut olarak olumlu bir sonuç 
vermesi olanağı doğacaktır. Böylece, basın oluşturduğu kamuoyu aracılığı ile, 
demokrasilerde kamu gözcüsü olarak kendisine bağlanan "dördüncü güç" olma 
etkisini işlevsel bir düzeyde ortaya koyarak; yasama, yürütme ve yargı arasında 
"kuvvetler ayrılığı" ilkesine dayalı bir etkileşimin doğmasını da sağlamııı 
olacaktır. Böylece, demokratik sistemin kendi iç eytişimini sağlamada, kendisine 
d üşen aracı olma işlevini de yerine getirmiş olacaktır. "Tekrar etkisi" 
kullanılarak basın tarafından oluşturulan süreç; bu kez siyaset-basın-toplum 
arasında "Susurluk Olayı" ile ilgili olarak varolan kamuoyu ilişkisini sürdürmek 
ve güçlendirmek için kullanılmaktadır. Burada, toplumsal iletişimdeki 
ilişkilerin, yalnızca sürekli iletişim aracılığı ile s ür d ürülebileceği ilkesinden 
kaynaklanan bir uygulama söz konusu olmaktadır. Bunun yanısıra, basın 
"Susurluk Olayı"nda "belirsizliğin" azaltılması yönünde de, bir iletişim etkinliği 
göstermiştir. Aslında, kamuoyunun toplumsal iletişiminin yukarıdaki gibi çok 
yönlü etkilerle sağlanması yönündeki çabalar; "Susurluk Olayı" sonrasında 
ortaya çıkan en önemli bir sonuç olarak; demokratik düzendeki, toplumsal 
iletişim düzeyinde; kamuoyu, basın ve siyaset arasındaki üç yönlü ilişkinin tam 
ve yerinde olarak işlemesi yönünde engel oluşturabilecek bütün öğelerin 
kamuoyunda tartışmaya açılmasını sağlamıştır. Bu durum, Türkiye' de kamuoyu, 
siyaset ve basın arasındaki "üçgensel ilişkinin", demokratik hukuk devleti 
yönünde devingenlik kazanması sürecinin yolunu açmıştır. 
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17. SONUÇ 

Tezin, "Kamuoyu Kavramı" bölümünde de belirtildiği gibi; 
demokrasilerde, basın, siyaset ve kamuoyu bağlantısı, hükümetlerin 
vatanda~larına kaqı sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini 
denetlemenin bir düzeneği gibi i~lev görmektedir. Ancak, bir model olarak; 
kamuoyu, siyaset ve basın arasındaki toplumsal ileti~im kanallarının açık 
olması; bu düzeneğin kurallarına uygun bir biçimde i~leyebilmesi için temel 
olu~turmaktadır. Giderek; bu kanalların açık olması, bir ülkedeki demokrasinin 
varlığının da ölçütünü olu~turmaktadır. Türkiyede'ki "Susurluk Olayı"nın 
ardından ortaya atılan emniyet-siyaset-mafya ili~kisi; basında, yukarıda belirtilen 
kamuoyu-siyaset-basın ili~kisi içinde bir yansıma bulmu~ ve tanımlanmı~tır. 
Ancak, kamuoyunda gündeme gelen veriler; olayın sadece dönemin 
hükümetinin denetlenmesi boyutunu a~masına neden olmu~tur. Bu yönüyle de; 
klasik anlamdaki basının ve kamuoyunun hükümetleri ya da siyasal yöneticileri 
denetlernesi i~levinin üstünde boyutlar kazanmı~tır. "Susurluk Olayı"nın en 
önemli özelliklerinden birisi, bu yönüyle, Türk toplumunun siyaset-üstü bir 
konu olarak kendi devletinin yapısal sorunlarıyla kar~ı kar~ıya kalmasına neden 
olmu~tur. Olay, bu yönüyle Türkiye'de basın ve siyaset ili~kileri bağlamında 
"özgün" bir nitelik sergilemektedir. Bu özgün niteliği içinde, basın kanalından 
olu~turulan kamuoyu bağlamında yansıtılan görü~ler bir çok yönlülük içinde 
kendini göstermi~tir. Kimi gazeteciler, olayın ardından Türkiye' deki devlet 
düzeneklerini olumsuz yönde sorgularken bazılarının da, devletin kirli 
ili~kilerden ve yasal olmayan uygulamalardan arındırılması yönünde olumlu 
ele~tiriler ya pmı~lardır. 266 Ancak, farklı görü~ sahiplerinin birle~tikleri nokta; 
Türkiye'de devletin demokratik hukuk devleti yapılanmasına kavu~turulması 
gereğidir. Bu yakla~ımlar değerlendirildiğinde; "Susurluk Olayı"ndan sonra 
basın yoluyla olu~turulan kamuoyunda; Türkiye'de henüz demokratik hukuk 
devleti anlayı~ının tam yerle~mediği ve bu konuda ku~ku yaratan birçok olayın 
ya~andığı görü~ünün ortaya çıktığı görülmektedir. Böylece, basın olay sonucu; 
hükümetler-üstü bir düzeyde, konuyu değerlendirebilmi~ ve konunun 
Türkiye'de devlet yapısına zarar veren, yönetimin kuralları içinde i~lemesini 
engelleyen ve siyasetin yapısını bozan yönlerine dikkat çekmi~tir. 

Ancak, daha önce de değinildiği gibi; basında yer alan kimi iddiaların 
doğrudan olaydan etkilenen devlet düzenekieri ve devletin bazı birimlerini daha 
da yıpratacak yönler içerdiği gözönüne alınmalıdır. Böylece, Türkiye'deki siyasal 
yapıya ili~kin olarak gündeme gelen yozla~ma kaygılarının, kamuoyunun 
toplumsal ileti~imini etkilemi~ olması söz konusu olmu~tur. Bu etkinin 
getirdiği olumlu ya da olumsuz sonuçlara ili~kin değerlendirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Çünkü, basın olaydan sonra daha önce de değinilen; "tekrar" ve 
"belirsizliğin azaltılması" etkilerini içeren bir kamuoyu olu~turma etkinliğinde 

266 Olumsuz eleştiriler için bk: MEHMET ALTAN, Sabah Gazetesi, 7-14-16-17 
Kasım 1996'da Prizma isimli köşesinde yazdıkları. Olumlu yöndeki eleştiriler için 
bk: HASAN CEMAL, Sabah Gazetesi, 16-22 Kasım 1996. 

109 



bulunmu~ ancak; bu etkinliğin sonucunda, devlet düzeneklerinde ve siyasal 
yapıda meydana getirdiği etkiler henüz kalıcı sonuçlar verecek siyasi bir 
olgunluğa ula~mamı~tır. Örneğin, bu tezin yazımı a~amasında, "Susurluk 
Olayı"nın ardından ortaya çıkan ili~kilerin aydınlatılmasında büyük önem 
ta~ıyan SEDAT BUCAK ve MEHMET AGAR'ın dokunulmazlıklarının 
kaldırılması yönündeki süreç son derece ağır ve belirsiz bir biçimde 
ilerlemekteydi. Dolayısıyla olayın geli~imi bakımından en üst düzeyde sorumlu 
görülen ki~iler bağlamında yargıya ula~mamı~tır. Öte yandan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde kurulan Meclis Ara~tırma Komisyonu çalı~maları belirgin bir 
sonuç alınamadan sona errni~tir. Basında olayın kapatılacağına ili~kin ku~kular 
dile getirilmektedir.267 Dolayısıyla basında belirli bir kamuoyu olu~turma 
etkinliği izlenmi~ olmasına kar~ın; ortaya konulan belgeler, yapılan açıklamalar 
ve çe~itli iddialara kar~ın; kamuoyunda olu~an hareketlilik, basına ve 
kamuoyuna bağlanan "denetim ve ele~tiri i~levi"nin bir düzeye kadar i~lemesini 
sağlamasına kar~ın; yapısal düzeyde sonuç getirecek biçimde i~leyebilmesini olası 
kılmamı~tır. Bu durum, Türkiye'deki siyasal düzenekierin henüz basının ve 
kamuoyunun "denetim ve ele~tiri i~ levi" ile tam bir ko~utluk içinde 
bulunmadığını göstermektedir. Bu nedenle basında; olağan siyasal düzenekierin 
dı~ında "özel bir soru~turma düzeneği" olu~turulması yönünde öneriler bile 
getirilmi~tir.268 Olay, hükümet-üstü nitelikler gösterse bile; yine de sorunun 
açıklığa kavu~turulmasının sağlanması iktidarın gerekli uygulamaları 
yapmasına bağlıdır. Bu nedenle çözüme öncelikle, hükümet uygulamaları ve 
siyasal düzenekierin harakete geçirilmesiyle ula~ılabilecektir. Bu da, basının 
olu~turduğu kamuoyunun geli~imini izlemesi ve gözetmesi ile siyasal yapıda 
hukuk devleti kurallarının uygulanmasında varolduğu dü~ünülen aksaklıkların 
yapısal düzeyde çözümünün sağlanması yönünde kamuoyu olu~umunun 
yönlendirilmesi yoluyla sağlanabilecektir. Basın ortaya koyduğu belgelere siyaset 
çevrelerinden gelen tepkileri belirlemeli ve kamuoyuna yansıtmaya devam 
etmelidir. Ayrıca, kamuoyuna siyasetten ve diğer çevrelerden ula~tırılan 
açıklamaların (MİT Raporu etüdleri gibi) doğruluğunu denetlemeli, 
kamuoyunda karı~ıklık yaratacak yeni belirsizliklerin dağınasına meydan 
vermemelidir. Ayrıca bizzat kendisi tarafından ortaya atılan iddiaların 
doğruluğunu gözetıneli ve kamuoyunda yaratabileceği sonuçlara kar~ı sorumlu 
bir tutum içinde bulunmalıdır. 

Basının "Susurluk Olayı"ndan sonra izlediği yol, yukarıda belirtilen 
öğelerin izlenmesinde giderek zayıflayan bir tutum içinde olduğunu 
göstermektedir. Nitekim, son aylarda basında "Susurluk Olayı" ile ilgili haber ve 
yorumlar giderek azalmaktadır. Ancak, bu durum basının "denetim ve ele~tiri 
i~levi"nin bir ölçüde "haber verme i~levi"ne bağlı kalmasından 
kaynaklanmaktadır. Herhangi bir olaya ili~kin haber bulunmadığı ~urumlarda, 
basının öncelikle haber verebildiği konulara eğilmesi olağandır. Ote yandan, 

267 MEHMET ALTAN, "Türkiye Cumhuriyeti bu olayı da kapatacak ... ", Sabah 
Gazetesi, 7 Kasım 1996. 
268 HASAN CEMAL, "Susurluk: Artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız!", Sabah 
Gazetesi, 24 Aralık 1996. 
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daha önceki bölümlerde, sansür olu~umlarına neden olan bir öğe olarak 
değinilen "silahlı gizlilik" öğesi de gazetecilerin, bireysel olarak konunun 
üzerine eğilmesini güçle~tirebilir. Burada değinilen "silahlı gizlilik" doğrudan 
devlete bağlanmayabilir; asıl tehlike basının olay sonrasında sürekli ele aldığı 
çete olu~umları kanalından gelebilecektir. Özellikle gazeteciler üzerine bu 
kanaldan gelebilecek etki; konunun izlenınesini zorla~tırarak gündemden 
dü~mesine neden olabilir.· Gazetecilerin böylesi bir bireysel zayıflık içine 
dü~memesi için, basın organları biraraya gelerek kamuoyunu ortak olarak 
olu~tumak ve izlemek konusunda ortak bir etkinlik içine girebilirler. Böylece 
olayın üzerinde bir kamuoyu baskısının korunması ve gazetecilerin bu süreçte 
tek ba~larına mücadele etmek durumunda kalmamaları sağlanabilir. Nitekim, 
OKTAY EKŞİ, bir yazısında; olayın kapatılması durumunda çetelere ili~kin 
olarak ortaya çıkabilecek bir tehlikenin boyutlarından ~öyle bahsediyor: 

"... (eğer) bu olayın (Susurluk) üstünü de çeteler örtmeyi 
becerirlerse, hemen ardından intikam almaya ba~layacaklar veya 
birtakım masumların yahut ta birbirlerinin kanına gireceklerdir. 
Bir ba~ka deyi~le Türkiye, bugüne kadar gördüğümüzden ve 
ya~adığımızdan daha kanlı bir mücadelenin ortamı olacaktır ... 
Onun sonucu ... Demokrasiye bir kez daha paydos demektir ... "269 

Basın halen; olayın siyaset ve hükümet-üstü boyutu ve Türkiye' de 
kamuoyu ve siyaset ili~kilerinde kendisinin i~levleri bakımından ortaya çıkan 
niteliklerinin değerlendirilmesi ile olayın pozitif siyaset açısından 

değerlendirilmesi arasında uygun bir i~lev görmeye çalı~maktadır. Bu yüzden 
toplumsal ileti~im açısında; hangi kanallardan ne gibi sonuçlar alınacağının 
belirlenmesi ve bu kanalların değerlendirilmesi bakımından bir belirsizlik 
ya~anmaktadır. 

269 OKTAY EKŞİ, "Watergate Gibi " Hürriyet Gazetesi, 17 Aralık 1996. 
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