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Türkiye' de, ulusal medya organlan giderek ya siyasi erkin t::msilcisi ya da hem 

sermaye hem de içerik olarak küresel medyanın (Amerikan merkezli yL.ida.,'Jk on dev sinai

ticari-mali-askeri haldingin oligopolü) bir parçası haline gelme süreci:.e g:İrrn.İştir. Küresel 

medya, hem iletişim ve habereilik sektörünün önem kazanması hem :e piyasa ekonomisi 

değerlerinin yaygınlaştırılması için son derece önemli hatta stratejik bir c...an haline gelmiştir. 

Bu küresel sistem, ulusal ve yerel kimliklerle özgürlükleri Jozguna uğratırken, 

demokrasi, yurttaş katılımı ve kamusal alan gibi konularsa reklam ve -rating" ideolojisinin 

altında ezilmektedir. Devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek açısından s:n derece önemli bir 

işlevi olan medyanın, özel sektörün mülkiyetine geçmesiyle (ri Türkiye' de özel 

televizyonların dokuz yıldır yayın yapmalanna karşın henüz (!) ruhsdarının bulunmaması 

anlaşılamamaktadır) ulus-devletler doğrudan bağımsız kapitalist hold:.1glerle karşı karşıya 

kaldılar. Böylece diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de devlet ·.i:amu gücü!) medya 

mülkiyeti ve hatta içeriğine müdahale etmeye başladı. Ancak devletin ZI~;ıf kalmasıyla, bütün 

kozlar da özel sektörün elindeki medyaya geçti. 

Türkiye'de de yeni yeni başlayan sivil örgütler ve kurumlar (c.dınd.a sadece tek tek 

bireylerin cılız sesinin çıkması olarak) bu duruma tepki göster&ı:r. :!viülkiyeti sınırlı 

sermayedann elinde, bu nedenle de yalnızca onlann görüşlerini propıgand.acı yöntemlerle 

savunan ticari medyanın alaruru daraltmak, yerd ve kimlik farklılıbm~ kamu yararını, 

yurttaş haklarını ve en önemlisi demokrasiyi ve özgürlükleri güç:ı;;ndrren bir medyayı 
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yaratmak amacıyla, bağımsız yerel ya da tematİk medya girişimlerini geliştirmek ve kamusal 

yayıncılığı desteklemek, hatta yeniden üretmek zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu doğrultuda, bazı demokratik çözüm önerileri geliştirilmelidir. Kamusal alan, etkin 

ve katılımcı yurttaş ile birlikte tanımlandığı sürece, kamusal yayıncılık olgusunu da yalnızca 

özel sektörün karşısında kamu kaynaklanyla 'devleti temsil eden' anlayış olarak tanımlamaya 

çalışmak çok yanlış olacaktır. Kamusal yayıncılık devlet ile toplum arasında bir alanda 

varolmalıdır. Ancak böylece kamunun eşit katılımıyla oluşturma amacı başanlı olacaktır. Bu 

durumda, televizyon, basın ve diğer tüm iletişim araçlanın diğer hizmet ve mallardan ayn 

tutmak gerekir. "Kamusal yayıncılık" ile kastedilen, bugüne kadar yapılan "devletin 

mülkiyetinde ve özel olmayan yayıncılık" tanımından farklılaşmaktadır. 
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In Turkey, national media has gradually become either a representation of political 

influence or part the global media both in terms of its capital and content. lt has become the 

most signifıcant and further a strategic area for the communication and news to acquire 

importance and for spreading the values of the market economy. 

This global system, while destructing national, regional identities and freedoms; 

issues such as democracy, mass participation and public sphere are also suppressed by the 

· ideology of advertising and ratings. Nation-states are directly forced to face with the 

capitalisı holding companies via daminance of private seetar on media which once had a 

very important function in strengthening the relation between the state and the society. 

Therefore, in Turkey, similar to other states, state (public power) has also started to 

intervene in media ownership and its content. Nevertheless, when the state lost its power, all 

the opportunities were transferred to media and by so, to the private cooperations. 

However, newly ernerging non-governmental organizations and institutions ın 

Turkey have reacted to this situation. It has become an obligations to restrict the limits of 

this comrnercials of rnedia (whose ownership is in the hands of investors and which 

represents these investors' nations in propagandist ways); to create a media that strengthen 

regional and identical differences, public interests, citizenship rights and most of all 

dernocracy and freedorns; to develop independent regional or thematic rnedia to support or 

even to re-produce the public broadcasting and journalism. 
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Consequently, some democratic solutions should be introduced. Since public sphere 

is defined with the influential and participatory citizens, it would be a fallacy to define 

"public broadcasting and joumalism" as just a representation of state and public resources 

against the private sector. Public broadcasting and joumalism should exist in sornewhere 

between the state and society. Only by this way, its creation by equal participation of public 

may become possible. Moreover, in such a situation TV, press and all the other means of 

communication should be separated from ·an other services and properties. Hence "public 

broadcasting and joumalism" is not directly related to the widely accepted definition that is 

something "non-state ownership and non-market". 
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GİRİŞ 

Çağın en büyük silahlanndan biri olan "iletişim" insan hayatımn her bölümünde 

tüm hızıyla konumunu güçlendirmektedir ve 1iletişim' olgusu ile kitle iletişimi kültürel ve 

toplumsal değişimierin sonucu, ve bu değişimierin nedenidir. 

Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü'ndeı toplum, "yaşamlanm sürdürmek, 

birçok temel çıkariarım gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aym toprak parçası üzerinde 

birlikte yaşayan ve ortak bir ekini(kültür) olan insan kümesi" olarak tanımlanmaktadır. 

Toplum kavramı sözkonusu edildiğinde aslında, yalmzca bir bireyler toplaınından 

sözedilmemekte, bireylerarası ilişkilerden de bahsedilmektedir. İletişim ise insanlar 

arasında kurulur ve bu anlamda da bir toplumsal ilişki türüdür. 

Bu tanımlardan hareket ederek, bir kurum olarak karşılaşılan iletişimin toplumsal 

ve kültürel değişime etkisini yadsımak mümkün değildir. Temelde, kültür yalnızca kendi 

içinde ve kendi dinamiğiyle değişmez. Dünyamn büyük kültür hareketleri, büyük 

toplumsal hareketlerin sonucunda gelişmiştir. Çünkü, ancak bu gibi toplumsal hareketler 

birleşerek sonuçta bir "kültür", bir yaşama üslubu ve değerler sistemi meydana getiren, 

gündelik kullanım nesnelerinden büyük sanat eserlerine kadar uzanan ürünlere, insanlığın 

geneli için geçerli olan anlamlar verebilir. İletişimin ve iletişim araçlarımn bu yapı içindeki 

yerinden kısaca bahsetmek yararlı olabilir. 

Kitle iletişim araçlanmn ilki basındır. Özellikle gazetelerin geçmişi, yazımn ortaya 

çıktığı dönemlere kadar uzatılabilirse de modern anlamda basın, çağdaş(1) yaşamdaki 

yerini ancak basımevlerinin gelişmesinden sonra bulmuştur. Basımevi ise hem en geniş 

anlamıyla sivil topluma doğru açılan gelişmelerin, hem de yeni ekonomik ve teknolojik 

sıçrarnalann bir ürünüdür. Bu anlamda şu unutulmamalıdır ki teknoloji almak, üretmek, 

bir de onunla birlikte kültür almak, oluşturmak demektir. 

Ö. Ozankaya, Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü (Cem, 1995), s. 127. 
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Ortaçağ kaparup Yeniçağ açılırken, özellikle Batı Avrupa toplumlarında çok 

boyutlu değişiklikler gerçekleşmekteydi. iktidarı elinde tutmakta olan soylular sınıfı ile 

Hıristiyan dünya göıüşü çerçevesinde kurumsallaşan din arasındaki kutsal bağlantıya 

dayanan toplumsal ekonomik ilişkiler giderek çatlıyor, çoğu Avrupa kentlerinde köklü bir 

yurttaşlık devrimi ile sonuçlanacak olan yeni koşullar belirmeye başlıyordu. Batı 

kentlerinde burjuva sınıflarını, kendi iktidarlarını kurma savaşına yöneiten bu yeni sürecin 

ardında, çağdaş para ekonomisi ile derinden iİintili bir dizi etken yatar. 

Dünya göıüşü, toplumsal düzen ve ekonomik yapıda yanyana oluşan bu büyük 

değişim süreci, öncelikle kentlerde yepyeni bir eğitim ve iletişim ortamını zorunlu 

kılmıştır. Para ekonomisi, kentler ve ülkeler arasında güçlü bilgi akımlanru 

gereh.iirmekteydi. Bilgi akımlarıysa, eğitim ve bilim alanlarında önemli atılımlarla 

sonuçlanacaktır. Özellikle eğitim, kentli sınıflar içinde geliştikçe yeni bilgileri ve göıüşleri 

toplumun tüm yapısına doğru yaymak gereksinimi doğmuştur. 

Sivil toplum olgusunun gelişimiyle basın arasında karşılıklı işlevsel ilişkiler de 

vardır. Sivil toplum, içinde gelişen değişik güçler ve sosyal kesimler için de sürekli bir 

çatışma, çözümleme ve yeniden çatışma dinamiğine dayanır. Her türlü bilgi akımı bu 

boyutlarıyla sivil toplumu vareden organizmayı besler ve daha ileriye götüıür. 

Tarihin çeşitli dönemlerinde medya2
, öylesine dengeler kurmuştur ki 'tarih'i 

değiştirmiştir. Önder Şenyapılı "Toplum ve İletişim"3 adlı kitabında Lord Francis

Williams'dan şunları aktarmaktadır. 

2 

3 

'Sen fotoğraflan çek, ben ihtilali çıkartınm.' 

Amerika'mn ünlü gazete kralı William Randolph Hearst foto muhabirini, 

İspanyollara karşı ayaklanan Kübalılann resmini çekmek üzere Küba'ya göndenniş, 

foto muhabirinin Küba'da böyle bir ihtilal olmadığını bildirmesi üzerine Hearst de 

kendisine yukandaki cevabı vermişti. Nitekim, Hearst, bu telgraftan sonra 

gazetelerinde yayınladığı uydurma havadislerle, yalanlarla, işkence ve zulüm 

haberleriyle 1898 Nisan ayında bu savaşı çıkartınayı başarmıştı. Amerika, İspanya'ya 

Medya kelimesi araştırmada kitle iletişim araçlan ve/veya kitle iletişim örgütleri yerine 

kullanılmıştır. 

Ö. Şenyapılı, Toplum ve İletişim [Turan, (t.y.)], s. 67-68. 



savaş ilan edince gazetesini satışı bir ınilyona yükseldi. Arada sırada yaptığı ikinci 

haskılann satışı 1.5 ınilyonu buluyordu. 
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Bu olay her ne kadar insanların özgürlüklerini kısıtlayıcı bir sonuçtan bahsetse de 

iletişim araçlannın gücünü aniatmada oldukça çarpıcı bir örnektir. 

Bugünün toplumlarında, sivil toplum-medya ilişkisi yerini neredeyse karşıtma 

bırakmış gibi görünüyor. "Sanayi ötesi" diye nitelendirilen bugünkü toplumsal yapıda, 

medya, ya devletin ya da pazar mekanizmalarını geniş denetimi altında şekillenmektedir. 

Bu da kamusal yayıncılık anlayışına ters düşen bir durum yaratmaktadır. 

Denetim altındaki medya da insanları öylesine denetimi altına almıştır ki, artık 

kimlikler bile "öteki" ile değil, "medyadaki öteki"4 ile tanımlanmaktadır. 

Dünya genelinde bu durumdan bahsederken, pek çok ülkenin yaşadığı toplumsal 

değişimleri yaşamadan 'demokratik' olmaya, 'sivil toplum'laşmaya çalışan Türkiye'yi 

dışanda bırakmak doğru değildir. Pazar-dışı ve devlet-dışı medyaların demokrasi 

açısından önemi yadsınamaz. Toplumsal işlevleri çok geniş olan medyada, devlet ve pazar 

mekanizmalarını en aza indirebilecek bir modelin geliştirilmesi giderek artan bir önem 

kazanmaktadır. Ayrıca Türkiye'de medyanın kamu yararına çalışmadığı 

gözlenebilmektedir. Bu da çalışmanın problemini oluşturmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'nin toplumsal yapısında kamu yararı için yayın 

yapan bir medya modeli geliştirmek için gerekli olan durumun saptaması yapılmıştır. 

Yukarıdaki amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Medyanın gelişiminin tarihsel görünümü nedir? 

2. Türkiye'de medyanın yeri tarihsel süreç içinde nasıl değişti? 

3. Pazar-dışı ve devlet-dışı medya modeli yaratılabilir mi? 

Bu sorunu karmaşıklaştıran farklı boyutlar vardır. Basın özgürlüğü ideali 

yanında, medya holdinglerinin küresel elektronik imparatorluklar kurmaları, 

insanların hem özgür hem de eşit olarak katılabilecekleri bir iletişim düzeni 

kurmak istemeleri, artan taiepler karşısında elektromanyetik alanın nasıl 

bölüştürüleceği ve bunların yaygınlaşması, uluslararası iletişim kartellerinin 
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oluşması bu çok boyutluluğun birer parçasıdır. Aynca Yeni Dünya Düzeni 

olarak adlandınlan olgunun, ulus-devletin fiziksel olarak aşılmış olması 

anlamına gelip gelmeyeceği ve öyle ise bu durum ulusal kültür kaHarnının da 

unutulmasını gerektiriyor şeklindeki yargılar da tartışılacaktır. İletişim alanında 

yasal düzenlemeleri iyice gevşetip herşeyi pazarın "görünmeyen el" (invisible 

hand)'inden beklenınesi gerekliliğini savunan yaklaşımlar da üzerinde 

çalışılacak konulardan biridir. 

4. Gelecekte sığ olmayan, gerçekten sağlam bir demokrasi kültürü kurması, 

bireyselliğe olgunluk ve derinlik katabilen özgürleşme ve demokratikleşme 

hareketini başlatabilmesi açısından, Türkiye'de medya için ne gibi öneriler 

geliştirilebilir? 

Bu çalışma bir tür söylem çözümlemesi niteliği taşımaktadır. Ancak buradaki 

çözümleme, medya hakkında söylem ve medya söyleminden farklı olarak, bir söylem 

olarak medyanın irdelenmesinde yatmaktadır. Bu yaklaşım üç odakta incelenebilir: 5 

Birincisi mikro düzeyde, medya çalışmalarının sentaks, sernantİk ve dilin sunumundan 

yola çıkarak yapılan yaklaşımdır. İkincisi, mezo düzeyde medya iletilerinin üretim, 

dağılım ve tüketiminin kurumsal formlarını anlamaya çalışmaktır. Son odaksa, makro 

düzeyde medyanın siyasal düzenlemeleri ile sahiplik ve denetlemenin ekonomik 

yöntemlerini araştınr; ki bu araştırma makro düzeydeki söylemsel yaklaşımın bir 

örneği dir. 

Toplumların, sosyal ve kültürel yapılanrnalarında, söz konusu toplumun sahip 

olduğu iletişim sistem ve yapısına bağlı olarak medyamn varlığı ve görevlerinin önemi 

tartışılmaz bir gerçektir. Bu araştırma ile, Türkiye'de, medyamn çağa ayak uydurabilmesi 

ve toplumsal konumunu koruyup sürdürebilmesi, kuramsal ya da ampirik çalışmalarla 

kendini yenileyip bir işleyiş modeline kavuşmasına yardımcı olunabilecektir. Bu ise 

kamusal yayıncılıktır. 

4 

5 

Bu konuda Türkiye örneğinden yola çıkılarak hazırlanmış bir çalışma oldukça aydınlatıcıdır. 

bkz. S. Alankuş-Kural, "Türkiye'de Medya, Hegemonya ve Ötekinin Temsili", Toplum ve 

Bilim (Birikim, 1995, 67. sayı), s. 76-108. 

J. Torfing, New Theories of Discourse (Blackwell, 1999), s. 213. 
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Yukandaki nedenlerden ötürü, bu araştırma öncelikle Türk medya hayatı için yeni 

bir bakış açısı getirmesi nedeniyle önemlidir. Ayrıca araştırma, medya sektörü işveren ve 

işgörenlerini bugünkü kararlardan farklı kararlar almaya yöneltebilir. 

Devletin, yeni yasal düzenlemeler getirmesi açısından, araştırma yararlı olacaktır. 

Okurların ve izleyicilerin bugünkünden farklı yararlanma yol ve yöntemlerine 

başvurmaları sağlanabilir. 

Yine araştırma, iletişim alanında eğitim veren kurumlar için de yararlı olabilir. 

Bundan sonra, benzer çalışma ya da araştırma yapacak olanlara bir belge olarak ulaşabilir 

ve çalışmalanna katkıda bulunarak ya da karşı görüşler göstererek değişik bakış açıları 

kazandırabilir. 

Araştırmada aşağıdaki noktalar birer sayıltı olarak kabul edilmiştir: 

1. Yaralanılan kaynaklar objektif, bilimsel çerçeveler ölçüler çerçevesinde 

hazırlanan çalışmalardır. 

2. Çağın medyasında ya devletin ya da pazarın, bazen de her ikisinin aşırı 

denetimi söz konusudur. 

3. Medya, toplumun gelişmesinde önemli bir unsur olduğu ve işlevini gereği gibi 

yerine getirdiği durumlarda toplumun bilinç, bilgi ve kültür birikimini 

arttırabilir. 

Bu araştırma sürecinde çeşitli sınırlılıklar bulunmaktadır: 

1. Toplumbilimleri alanında yapılan kuramsal ya da ampirik çalışmaların odağında 

"insan" ya da "toplum" ögesinin bulunmasından kaynaklanan sınırlılıklar bu 

çalışma için de geçerlidir. 

2. Bu araştırmanın, bazı ampirik uygulamalarla sınanması olanağının belli bir 

süreç içerisinde olmaması diğer bir sınırlılıktır. 

3. Medya konusunda çok değişik kaynaklara ulaşılmasına rağmen, kamusal 

yayıncılık ile ilgili bir model üzerinde fazla kaynak bulunamamıştır. 

4. Türkçe kaynaklann yanısıra, yabancı dil olarak yalnızca İngilizce kaynaklardan 

(araştırmacının yabancı dili İngilizce' dir) yararlanılmıştır. 

Araştırma "kaynak taraması" temeline dayalı kuramsal bir çalışmadır. Kamusal 

yayıncılık değişkeni varolan ve olması gereken şekliyle betimlenmeye; kazandınimak 

istenen model ile medya yapısı saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, varolan durum ve aranan 
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yayıncılık anlayışının, ülkelere göre değişip değişınediği de ilişkisel olarak aranmış, izleme 

yaklaşımı ile önceki durum hakkında bilgi edinilip, şu anki yapı ile karşılaştınlmıştır. 

Araştırma, Türkiye'deki medya etkinlikleri ve bu amaçla geliştiriirnek istenen 

modelin belirlenmesine dönüktür. Elde edilecek verilerin geneHenrnek isteneceği kurum 

ve yayınlar açısından, araştırmada çok geniş bir evrenden söz etmek mümkündür. Ancak 

bu evrenin tümüne ulaşmak, sınırlılıklarda belirtildiği gibi çok zordur. Bu nedenle, 

öncelikle kamusal alan ve kamusal yayıncılık ile ilgili kuramsal bir yaklaşım ve ardından 

da Türkiye'deki durum ve medyanın tarihsel gelişimi taranarak, özgür ve çoğulcu bir 

alternatif modelin ne olabileceği tartışılmıştır. 

Araştırmada, medyaya ilişkin varolan durumu belirleyen olgusal veriler ile kaynak 

grupların genel değerlendirmeleri ve istenen medya modeline ilişkin görüşleri 

toplanmıştır. Bu durumda üç veri kaynağı ku11arulmıştır: 

1. Uzman görüşler 

2. Belgeler 

3. TV, radyo ve gazete yayınları 

Buradan yola çıkarak, yasal düzenlemeler incelenerek, ampirik/uygulamalı bir 

yola gidilmeden, uzman kişilerin görüşlerine "görüşme" ve/veya "yazışma" yollan ile 

başvurulmuştur. 

TANIMLAR 

Alt-kültür: Daha genış bir kültürün parçası olmakla birlikte, kimi inançlan ve 

davranışlarıyla bu kültürden farklılaşan bir toplumsal kümenin kültürü. 

Demokrasi: Halkın yönetimi, halkın kendi kendi kendisini yönetmesi anlamına gelen 

siyasi yönetim biçimi. Genel olarak temsil, çoğunluğun yönetimi, partiler arası karşıtlık ve 

yarışma, alternatif hükümet şansı, kontrol, azınlık haklarına saygı gibi temel kavram ve 

düşüncelerle belirlenen politik sistem. 

Determinizm: Evrende olup biten herşeyin bir nedensellik bağlantısı içinde 

gerçekleştiğini, fiziksel evrendeki ve dolayısıyla da insanın tarihindeki tüm olgu ve 
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olayların mutlak olarak nedenlerine bağlı olduğunu ve nedenleri tarafindan koşullandığını 

savunan anlayış. Evrendeki her sonucun, her olayın gerçekte bir nedeni ya da nedenleri 

bulunduğu görüşü; doğanın nedensel yasalara tabi olduğu ve evrende hiçbir şeyin 

nedensiz olmadığı düşüncesi. 

Eleştirel Kuram: 1922 yılında köktenci Marksizme sıkı sıkı bağlı bir siyasal bilimci olan 

Felix Weil tarafindan kurulan Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün 

çalışmalarıyla karakterize olan ve Frankfurt Okulu olarak da anılan akımın çalışmalarını 

dile getiren köktenci bir toplum akını. 

Hegemonya (hegemony): Bir toplumda hakim sınıf ya da yönetici sınıfin iktidarını doğal 

ve meyru göstermesi, kendi sınıfsal çıkarlannı evrensel çıkarlar olarak ifade etmesi 

durumu. 

İdeoloji (ideology): Genel olarak siyasi ya da toplumsal bir öğreti meydana getiren ve 

siyasi ve toplumsal eylemi yönlendiren düşünce, inanç ve görüşler sistemi; bir topluma, 

bir döneme ya da toplumsal bir sınıfa özgü inançlar bütünü; bir toplumsal durumu 

yansıtan düşünceler dizgesi; insanların kendi varoluş koşullan ve ilişkilerinden doğan 

yaşam tarzlanyla ilgili tasarımların tümü. 

İletişim: Zihinler ya da benler arasında kurulan ve düşünce, mesaj, niyet ve anlamların bir 

zihinden diğerine aktanlmasını sağlayan etkileşim; belirli bir düşünce, mesaj ya da bilinç 

içeriğinin, söz konuşma ya da söylerumler türünden fiziki araçlarla, bir insandan, kişi ya 

da zihinden bir başkasına aktarılması süreci. 

İşlevselcilik (functionalism): Toplumbilim ve toplumsal antropolojide toplumsal 

kurumları esas olarak yerine getirdikleri işlevlerle açıklayan kuramlar. 
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Kamusal Alan: Sosyo-politik veya pratik soruruann çözülmesi amacıyla kişilerarasında 

değerler ve ölçüler üzerinde mutabakata vanlma olanağının bulunduğu kamusal yaşam 

alanı. 

Kapitalizm: En genel anlamı içinde, sermayenin, en temel üretim aracı olduğu ekonomik 

sistem veya üretim tarzı için kullanılan genel terim. 

Kimlik: Benlik duygusu. 

Kitle İlteşimi: Bir kitlesel araçla, söz gelişi televizyon, gazeteler, duvar panolan ya da 

sinemalarla dolayımianan iletişim. 

Kültür: İnsan toplumunun, biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa 

aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünier bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünier ya da 

özellikler toplamı. 

Kültürel Çalışmalar (cultural studies): Kültürün ve toplumun incelenmesine yönelik 

disiplinlerarası yaklaşıınlar alanı. 

Küreselleşme (globalization): Modernizasyon sürecinin bir parçası olarak, özellikle 20, 

yüzyılın son çeyreğinde ve doğu blokunun yıkılmasından sonra tek kutuplu bir dünyada 

ortaya çıkan kültürel sistemine, dünyanın somut bir biçimde tek bir bütün olarak 

yapılaşması sürecine verilen ad. 

Marksizm: Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kautsky, 

Viladimir İlyiç Lenin, Rosa Luxemburg, György Lukacz, Karl Kosch, Antonia Gramschi 

ve Loise Althusser gibi 20. yüzyıldaki sadık izleyicileri tarafindan geliştirilmiş olan 

ekonomik, siyasi teorileriyle toplum kuramına verilen ad. Marksizm, sömürüye dayanan 

ve sınıflara aynlmış bir toplum düzenine alternatif olarak sınıfsız bir toplum modeli 

önerisinde bulunur. 
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Modernizm: (I) Genel olarak, geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve 

alışılmış olam yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi veya düşünce tarzı. (2) Bir ınanç 

sistemi ya da öğreti bütününü değişen koşullara uyarlama eğilimi ya da hareketi. 

Norm: (1) Genel olarak, düzgü; ölçü için kullamlan standart birim. (2) Her türlü yargımn 

zımnen ya da açıkça kendisine dayandığı ilke, model; (3) Bir sosyal grubun kendisi için 

ilke edindiği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendiren davramş kuralları bütünü. ( 4) 

Ahlak anlamında doğru eylemi belirleyen kural, uygun davramş için standart, eylemde 

temele alınan davramş ilkesi. Değeri yargılamak ya da değer biçrnek için kullamlan ölçü. 

( 5) Estetikte güzelliği ya da sanat eserini yargılamak için gerekli olan standart. Sanat 

eleştirisi için temel alınan ölçü. 

Normatif: (1) İnsan davramşım bir ideal, norm, ya da standarda göre düzenleme, bir 

standart oluşturma, olması gerekeni gösterme tavrı; (2) ahlak, estetik, siyaset gibi 

değerlerle ilgili olan, normlar ya da davramş kuralları getiren bilimlere, betimleyici ya da 

açıklayıcı olmayıp, kural koyma eğilimi gösteren disiplinler için kullanılan niteleme. 

Paradigma: (1) Genel olarak, ideal bir durum ya da örnek, bir şeye bakış tarzı; 

yargılama ölçütü sağlayan her türlü ideal tip ya da model. (2) Daha özel olarak da 

bilimde, bilim adamımn dünyaya bakışım belirleyen, ona fenomenleri açıklama olanağı 

veren model, kavramsal çerçeve ya da ideal teori. 

Popüler Kültür: Bir toplumda yaygın biçimde paylaşılan, inançlar, pratikler ve nesneler. 

Daha politik tammıyla kitlelerin ya da bağımlı sımfların kültürünü dile getirmekte 

kullamlan bir deyim. 

Postmodernizm: Kapitalist kültürde ya da daha genel olarak batı dünyasında, 20 yüzyılın 

son çeyreğinde, resim, edebiyat, mimari bunun gibi güzel sanatlar alanında ve bu arada 

özellikle de felsefe ve sosyolojide belirgin hale gelen hareket, akım, durum veya yaklaşım. 
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Sımf (sosyal sınıf): (1) Mantıkta, aynı yüklerni alabilen konuların, o yüklem bakımından 

meydana getirdiği topluluk; ortak özelliklere, karakteristiklere, niteliklere sahip olan 

şeylein toplamı, bir grup nesne; sezgi yoluyla bir nesneler topululuğu olarak 

tasarımlanabilen ve bazı aksiyarnlara uygun düşn mantıksal varlık. Ortak özellik ya da 

nitelikleri olan şeylerin oluşturduğu grup ya da küme olarak sınıf, kendilerini başka şey ya 

da olay kümelerinden aynmakta olan ayrım görevi gören bir takım ortak özellik ya da 

nitelikleri paylaşan şeylerin ya da olayların kategorisini gösterir. (2) Sosyoloji ve siyaset 

felsefesi açısından da sınıf, bir toplumda aynı görevi yapan, statüleri aynı olan, çıkarları 

tam bir aynılık sergileyen ve aynı durumda insan öbeklerinden herbirini ifade eder. Buna 

göre, aralannda belli bir kültür ve iktisadi çıkar ortaklığı ve bu ortaklığın yarattığı özel 

ilişkiler bulunan insanların tümü bir sınıf meydana getirir. 

Sinizm (kinizm): hkçağ Yunan felsefesinde Anthistenes tarafindan kurulmuş olan felsefe 

okulunun belli bir ahlak anlayışıyla belirlenen felsefesine verilen bir ar ad. 

Sivil Toplum: Siyasi otoritenin baskısından nispeten uzak olan toplum modeli; toplumda 

varolan ve kuruluşu birtakım haklar elde etme çabasına bağlı olan demokratik yapı; 

toplumun kendi kendisini, devletin kurumlarından bağımsız olarak yönlendirmesi durumu. 

Sosyalizm: Aydınlanmanın, Fransız Devriminin liberal ve eşitlikçi ideallearinin ve 

endüstrileşme sürecinin ürünü olup, sömüren sınıf ya da sınıflan tasfiye ederek, insanın 

insan tarafından istismar edilmesinin önüne geçmeyi, toplumla bireyler arasında karşılıklı 

bir işbirliği ve yardımlaşma yaratmayı amaçlayan ve üretim araçlannın ortak mülkiyetiyle 

belirlenen toplumsal sistem. Varolan toplumsal düzeni adaletsiz olduğu gerekçesiyle 

mahkUm eden, ahlaki değerlere uygun düşen yeni bir düzenin savunuculuğunu yapan, bu 

idealin gerçekleştirilebilir bir ideal olduğuna inanan, söz konusu ideale ulaşma yolunda, 

insan doğasını ya da kurumlan yeni baştan şekillendirecek bir eylem programı öneren ve 

bir devrim ya da ihtilalcinin bu eylem programını hayata geçireceğine inanan siyasi 

düşünce ya da ideoloji. 
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Söylem (discourse): (1) Genel olarak; dilin sözel ya da yazılı bir biçimde aktüelleşmesi 

süreci; yazılı ya da sözlü olan, bir iletişime veya diyaloga davet eden herşey. (2) Bir 

etkinlik alanına, bir faaliyet türü veya disipline özgü kavramsallaştırmalar bütünü veya 

ağı; bir takım ortak kabullerle desteklenen veya bütünlenen ürünler toplamı. (3) Özel 

olarak da, algılama tarz ya da şemalarını, dil ve bilgi pratiğini yöneten, kontrolü altında 

tutan, kültürel kod, derin yapı; dilin düşünceyi, bilgiyi ve entellektüel faaliyeti örgütleyen 

düzenleyen ardalanı, ek dilsel yapılar bütününden meydana gelen ideolojik boyutu. 

Tüketim Kültürü: Modern kapitalist toplumlarda mal ve hizmetlerin pazarlanması ve 

tüketimine doğru yönelmenin kültürel bakımdan başat duruma gelmesi. Modern 

toplumların statü bakımından farklılaşmış ve pazar bakımından bölüntülü hale gelmiş 

olması. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA KURAMSAL YAKLAŞlMLAR 

Medya ve iletişim çalışmalannın son yıllarda önemini ve anlamını arttırmış 

olmakla beraber, başlangıcı 20. yüzyılın ilk yansına kadar gider. Kültürel pratiklerin yeni 

anlamlar kazanması ve medyanın hem niceliğinin artması, hem de çeşitlenmesiyle birlikte, 

20. yüzyıl toplumbilimcileri de çeşitli sorulara yanıtlar aramaya başladılar. Tüm bu sorular 

iletişim ve medya araştırmalannın temeli oldu. 1999 yılında siber-iletişim söz konusu 

olmaya başladıkça, tartışmalar ve kurarnlar da nihilist tavır alan kuramcılarla birlil-1e, peşi 

sıra sinizmi getiriyor. Bu da toplumsal açıdan insanlan karamsarlığa itmekte yeterlidir. 

21. yüzyılı bir kenara bırakıp, 20. yüzyıla bakıldığında medyanın toplumsal rolü ile 

ilgili çalışmalar genel olarak işlevsel ve çelişkici paradigmalar altında ilerlediler. Bu 

bölümde liberal-çoğulcu olarak da anılan işlevsel paradigma, ardından çelişicici 

paradigma, Frankfurt Okulu, Markist revizyonist yaklaşımlar kısaca aktanlacaktır. 

1. iŞLEVSEL PARADİGMA 

Kitle iletişimi araştırmalanna yönelik ilk çalışma Harold Lasswell'in 1927 yılında 

yayınladığı Propaganda Techniques in the World War'dır. 6 Chicago Oh.-ulu'nun 

pragmatist yaklaşımı ve görgücü yaklaşım, kitle toplumundan hareket eder ve kitleyi 

birbirinden kopuk yaşayan bireyler olarak tanımlar. Laswell'e göre, medya iletileri 

bireylerin üzerinde bir kurşun ya da iğne etkisi yaparak onlann istenen şekilde tepki 

vermelerine yol açar, düşünce ve eylemlerinde değişikliğe neden olur. 

6 A. Mattelart ve M. Mattelart, Retbinking Media Theory (University of Minnesota, 1992), s. 

172, A. Mattelart ve M. Mattelart, İletişim Kurarnlan Tarihi. Çev.: M. Zıllıoğlu (İletişim, 

1998), s. 29 ve W. Severin ve J. W. Tankard, İletişim Kuramlan: Kökenleri, Yöntemleri ve 

Kitle İletişim Araçlannda Kullammlan. Çev.: A. A. Bir ve S. Sever (Anadolu Üniversitesi, 

1994), s. 153. 
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Laswell, kitle iletişimi için geliştirdiği modeli "Kim, neyi, hangi kanalla, kime ve 

hangi etkiyle söylüyor?" soruları ile formüle eder. Laswell'in modelinde, kim iletişimciyi, 

neyi söylüyor iletiyi, hangi kanalla iletişim ortamını, kime söylüyor abcıyı ve hangi etkiyle 

sorusu kitlelerin etkiye açık pasif olmasını niteliyor. Bu yapısal model, yansıma ögesinin 

dışlanması nedeniyle eleştirilmiştir. 

Laswell'e göre, iletişim sürecinin toplumda üç temel işlevi vardır: a) bir topluluğun 

ya da onu oluşturan tarafların değerler sistemini bozabilecek ya da etkileyebilecek 

herşeyi bildirme yoluyla çevrenin gözetimini yapmak; b) çevreye karşı bir yanıt 

geliştirmek için toplumu oluşturanlar arasındaki ilişkiyi sağlamak; c) toplumsal 

mirası aktarmak. 7 

Shannon ve Weawer'ın matematiksel iletişim kuramı, iletişimi iletilerin aktanını 

olarak gören önemli bir modeldir. Laswell'in modelinden farklı olarak k:uram, iletişim 

sürecinde yaşanabilecek sorunları da kapsar. Bunlar teknik ya da anlamsal sorunlar 

olabileceği gibi, etkililik sorunları da olabilir. Böylece yavaş yavaş aktif izleyiciye doğru 

ilerlenmektedir. Melvin DeFluer, bu kurama bir de yansıma (feedback) ögesini de ekler. 

Paul Lazarsfeld ise 1940 yılında Ohio'da yapılan seçimlerde, medyanın seçmen 

üzerindeki etkisini incelemeye çalıştı. Ancak bu araştırmanın sonuçları 1950'de 

yayınlanabildi. 8 Araştırma medya etkisinin az olduğunu ve modelin alıcı kitlenin sosyal 

gerçekliğini, politik bilgilenme ve düşünce oluşumu sürecini iyi yansıtamadığını gösterir. 

Araştırmanın sonucundaki değerlendirmede, "iki aşamalı akış" sonucuna ulaşılır. Bu 

durum, iletişim akışını, "kanaat önderlerinin" rolünün kesin biçimde ortaya çıktığı iki 

aşamalı bir süreç gibi kavramayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı döneminde yapılan bu 

çalışmalar sırasında ilginç bir buluşma da yaşanır: 

8 

Bu buluşma Lazarsfeld'in pozitivist sosyolojisi ile Frankfurt Okulu'nun eleştirel 

geleneği arasındaydı. Adomo ve Lazarsfeld arasında gerçekleşen bu anlamlı 

birliktelik ABD'de toplumsal yapıya yönelik bir eleştirinin serpilip gelişmesine 

yetmedi. Böylece pozitivist araştırmalara kayan medya çalışmalan Frankfurt 

Okulu'nun bütünsel eleştirel bakış açısından pek fazla etkilenmeksizin tuttuğu yolda 

ilerlemeye deYarn etti. Görgücü, bilimci, nicel medya araştırmalan daha çok etki 

A. Mattelart Ye M. Mattelart, '1998, Ön. ver., 33. 

Aynı, s. 38. 



paradigması üzerine kuruluydu ve sosyal psikolojideki kavramsal ve kuramsal 

gelişmelerle içiçe geçmişti. Frankfurt Okulu'nun önde gelen araştırmacılan kendi 

eleştirel bakış açılannı Amerika'ya getirmek yerine kendileri bu akımdan 

etkilendiler. "Authoritarian Personality" araştırması bir tutum ölçeği olmayıp, bir 

kişilik tipinin ortaya çıkanlmasına dayansa da, büyük ölçüde dönemin sosyal 

psikolojik bakış açısının izlerini taşır. 9 

14 

Çoğulcu yaklaşıma göre, ·medya toplumdaki farklı çıkar gruplanmn 

seslerini fark gözetmeksizin yansıtır. Bu yaklaşım, batımn demokratik yapıya sahip 

olduğu önkoşulunu gerektirir. Rekabet halindeki hiçbir grup toplumun bütünü üzerine 

hakimiyet kurmamıştır. Medya bu çıkar grupları karşısında tarafsızdır ve "dünyaya bir 

pencere gibi açılmakta" ve "gerçeği olduğu gibi yansıtmakta"dır. Zaten medyadan da 

beklenen gerçeği çarpıtmadan yansıtmasıdır. 10 

Liberal-çoğulcu yaklaşım, medyayı yurttaşların siyasal katılımım sağlayan araç 

olarak görür ve iktidar ile medya ilişkisini bağımsız olarak niteler. 

Culture, Society and The Media isimli kitapta işlevselci paradigmamn temel 

varsayımalının şöyle özetlerler: 

Çoğulcular toplumu bütünüyle hiçbirinin hakim olmadığı rekabet halindeki grup ve 

çıkarlardan oluşan bir kompleks olarak görürler. Medya örgütleri devletten, siyasal 

partilerden ve baskı gruplanndan büyük ölçüde bağımsız, kendi içinde sistemlerdir. 

Medyanın kontrolü yine büyük ölçüde özerk bir yönetici elitin elindedir ve bunlar 

medya profesyonellerine önemli ölçüde esneklik sağlarlar... izleyiçiler de değişik 

şekillerde gereksinimleri ve durumianna uygun olarak medyayı manipüle etme 

kapasitesinde kişiler olarak görürler. ı ı 

"Grup kararı"mn, lider olgusunun, her grup üyesinin bir iletinin değişik yollardan 

iletilişine göre "tepkileri"nin incelendiği bu dönemde, resmi olmayan "kanaat önderinin 

yerini gatekeeper (eşik bekçisi) alır. Eşik bekçileri örgüte giren bilgileri denetleyenlerdir. 

9 

ı o 

ll 

A. İnal, Haberi Okumak (Temuçin, 1996), s. 34. 

D. McQuail, "The In:fluence and Effects ofMedia", Mass Communication and Society. Ed.: J. 

Curran, M. Gurevitch ve J. Woollacott (Edward Arnold, 1979), s. 70. 

J. Curran, M. Gurevitch ve J. W oollacott, "The Study of the Media: Theoretical Approaches", 

Culture, Society and the Media. Ed.: M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran ve J. Woollacott 

(Methuen, 1982, ss. 12-29), s. 12. 
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ABD siyasal kültürü, nasıl medyada çalışan seçkinler tarafindan benimsendiyse, 

üniversitede çalışan sembolik seçkinlerce de gözardı edildi ve Avrupa'da gelişen eleştirel 

yaklaşımlar ABD'ye giremedi. 12 

2. ÇELİŞKİCİ PARADİGMA 

İşlevselci paradigma, medyayı modem demokrasinin düzenleyici araçları olarak 

görüyor ve toplumsal sistemin değerlerinin yeniden üretilmesiyle uyuşan bu kuramı 

elbette ki destekliyordu. Çelişicici paradigmalar ise toplumun bu yeni üretim ve dağıtım 

araçlarını güvenilir bulmuyor, eleştirmeyi tercih ediyordu. Medyadaki sahiplik ve 

medyanın nasıl kontrol edildiği sorulan etrafinda toplanan kurarncılar Marksist ve neo

Markist görüşleri yansıtırlar. Toplumsal bilimlerde neo-Marksçı yaklaşımların etkin 

olmaya başlamasıyla, toplumsal çelişkiye yapılan vurgu da öne çıkmaya başlamış ve 

işlevsel paradigmalar bu açıdan eleştirilmiştir. 

Bu paradigma, Marx ve Engels'in Alman İdeolojisi'nde üretim araçlarına sahip 

olanların fikir ve dağıtım araçlarına da sahip olacakları eleştirisinden gelişmiştir: 

Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir de, başka bir 

deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, egemen manevi güçtür de. Maddi 

üretim araçlanıu elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda, entellektüel üretim 

araçlarını da elinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadırlar 

ki, kendilerine entellektüel üretim araçlan verilmeyenierin düşünceleri de aynı 

zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır.J3 

Culture, Society and the Media isimli çalışmada çelişicici paradigma yapısalcı, 

kültürcü ve ekonomi politik yaklaşımlar olarak üçe ayrılmıştır. 

2.1. Yapısaıcı Yaklaşım 

Yapısal cı yaklaşımın en önemli temsilcisi Althusser' dir. Althusser' e göre medya, 

devletin ideolojik aygıtlarından biridir ve insanlar bu aygıtlar üzerinden kimlik edinirler ve 

gerçeği yine onlar aracılığıyla kavrarlar. İdeoloji bir "pratik"tir. Althusser'de ideoloji, 

kapitalizmin yeniden üretilmesi ve bu bağlamda da öznenin üretilmesi anlamında 

12 İnal, Ön. ver., s. 37. 

13 K. Marx ve F. Engels, Alman İdeolojisi (Feurerbach). Çev.: S. Belli (Sol, 1976), s. 87. 
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işlevseldir. İdeoloji özneleri toplumsal ilişkilerle özgül ilişkilerde oluşturması bakımından 

maddi bir güçtür. 14 

Fiske'ye göre Althusser'in bir pratik olarak ideoloji kuramı, ne yaşantırnızın 

her alanına erişmesi açısından, ne de tarihsel olarak ideolojiye hiçbir sınır tanımaz. 

Althusser'in ideoloji kuramının gücü; ikincil sınıfları kendi pratiklerine katma ve 

dolayısıyla bu sınıfların kendi toplumsal-siyasal çıkarlarına aykın toplumsal 

kimlikler ya da özellikler inşa etmelerine öncülük etme yeteneğinde yatar. 

Gramsci'nin hegemonya kuramı, dirence çok daha büyük vurgu yapar. Fiske'ye göre 

ikincil sınıfların hakim ideolojiye nza gösterebilecekleri konusunda Althusser'le aynı 

görüşü paylaşsa da, Gramsci'nin kuramı ikincil sınıfların hakim ideolojiyle çeliştiği 

ve bundan dolayı hakim ideolojiye karşı direnç gösterebildiği konusunda ısrarlıdır. 

Gramsci'nin hegemonya kavramı "alırnlama" konusuna açıklık getirdiği için kültürel 

medya çalışmaları tarafından daha fazla benimsenmektedir. 15 

Gramsci, basit bir Markist yaklaşımdan kaçmarak altyapı ve üstyapı arasındaki 

karmaşık ilişkiden bahseder. Bir toplumsal sınıfın diğeri üzerindeki hakimiyetini 

açıklamak için, Gramsci'nin kullandığı kavram kültürel liderlik ya da hegemonyadır. 

Hegemonik ilişkide nza olmasına rağmen, Gramsci kavgayı ve çatışmayı da göz ardı 

etmez. Kamuoyu sürekli değişkendir ve kitle iletişim araçlan birer ideolojik mücadele 

sisternleridir. 

2.2. Kültürcü Yaklaşım 

Gramsci'nin üstyapıya, bir başka deyişle kültüre yaptığı vurgu pekçok radikal 

kültürcü medya kurarncısını etkilemiştir. "Hegemonya, medyanın ideolojik bir aygıt 

olarak kavranmasından ziyade, iktidar sahiplerinin ideolojilerinin, kültürel pratiklerin 

dolayımı ile toplumsal nzaya dönüştürüldüğü bir araç olarak ele alınmasına 

dayanmaktadır." 16 İnal' a göre Gramsci, varolan kültür ve ideolojiyi reddetmek yerine, bu 

ideolojinin parçacı niteliğini ortaya çıkaracak biçimde eleştirrnek gerektiğini vurgularken, 

14 

15 

16 

J. Woollacott, "Message and Meanings", Culture, Society and the Media. Ed.: M. Gureı.itch, 

T. Bennett, J. Curran ve J. Woollacott (Methuen, 1982, ss. 91-111). 

B. Dağtaş, "Reklamda İdeoloji Çözümlemesi" (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999), s. 34. 

İnal, Ön. ver., s. 62. 
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medya metinlerine yönelik görgül çalışmaların gerektiği konusundaki vurguyu da örtülü 

olarak beraberinde getirmiştir. 

1964 yılında Birmingham Üniversitesi'nde, Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi 

(CCCS) kurulmuştur. 1968'de merkezin başına geçen Stuart Hall döneminde, merkez, en 

parlak günlerini yaşadı. Gramsci okumalannın merkez üzerinde etkisi çok olmuştur. 

Kültürcü yaklaşımın temsilcilerinden Raymond Williams, k.rültürü 

kavramlaştırarak, medyayı toplumsal gruplann çıkarlar çatışması alam ve çıkarlar 

çatışmasını da "kültürel aktiviteler" olarak görmektedir.ı7 

Bu ekolün bir başka temsilcisi olan Tony Bennett, kültürü toplumsal hayatın 

temel şekillendiricisi ve belirleyeni olarak görür. Bennett'e göre kültür insanın yaptığı 

heryerde ve herşeydedir. ıs 

(Bennett'e göre kültür) gündelik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Dünya özellikle belli 

metinler aracılığıyla anlaşılır olur. Bu argümanlara dayanarak Tester, kültürcü 

çalışmalardaki temel kategorinin popüler kültür olduğu sonucuna varır. Yine 

Bennett'e gönderme yaparak, popüler kültürün içinde değişik popüler kültürleri 

banndıran bir pazarlık alanı olduğunu yazar. Bu çerçevede vurgulanınası gereken, 

yönetici sınıfın hakim sınıf durumunda bulunduğu ve bu durumu sürdürmesinin de, 

diğer toplumsal gruplan kendisi için en i)i olanın herkes için en i)i olduğu 

konusunda ikna etinesine bağlı olduğudur. Yani, yönetici sınıf halk adına 

konuşabildiği sürece hakim sınıf durumunu koruyabilmektedir. 19 

İngiliz Kültürel Çalışmalan'mn önemli bir temsilcisi olan Stuart Hall da, ideolojiyi 

anlamlar çerçevesinde geçen bir mücadele alam olarak görür. Bu bağlamda Gramsci'nin 

bireylerin kendi konumlannın bilincine vardıkları, mücadele ettikleri bir alan olarak 

gördüğü ideolojiye dayamr. Hall ideolojinin somut etkilerini tanımlamaya çalışır. Hall'a 

göre medya, iletilerin üretilmesi için toplumsal, ekonomik ve teknik olarak örgütlenmiş 

aygıttır. Hall bu aygıtın işleyişini şöyle tanımlar: 

17 

18 

19 

R. Williams, The Sociology of Culture (Schocken, 1982), s. ll. 

D. Tılıç, Utanıyorum Ama Gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan'da Gazetecilik (İletişim, 

1998), s. 45. 

Aynı, s. 45-46. 



Modem iletişim araçlan kültürel ve ideolojik alaru tedricen kolonileştirmiş=. 

Toplumsal gruplar ve sınıflar üretici ilişkilerinde olmasa da 'toplumsal' ilişkileriı:ı.:e 

giderek parçalanan ve kısımlar halinde farklılaşan hayatlar sürdürürken kitle iletip 

araçlan, (a) gruplann ve sınıflann öbür sınıflara dair bir hayat, anlam, pratik ·:e 

değer 'imgesi' inşa etmelerinin temelini sağlamaktan, (b) tüm ayn ve bölük pörç:-'.i( 

parçalardan toplumsal totalitenin tutunumin bir şekilde "bütün" ola:-.:S. 

kavranabileceği temsilcileri ve düşünceleri sağlamaktan giderek daha çok sorur:....:u 

hale gelir.20 

18 

Stuart Hall'ın medyanın ideolojik rolleri ve ideolojinin doğası ile ilgi~ çalışması, 

işlevseki Arnerikan çözümlemesinin postülalannı çürütebilecek güçte b:- kuramın 

oluşturulmasında ve medya ile ilgili değişik bir eleştirel araştırma biçiminin kı::..-Jlmasında 

önemli bir zamanı temsil eder.21 Daha sonraki aşamalarda metin incelemelerin:en izleyici 

incelemelerine doğru bir kayış yaşanır. 

2.3. Ekonomi Politik Yaklaşım 

Medyanın devletle ilişkisine ve ekonominin dev ekonomik korı:·Jr~-yonlar 

tarafindan ele geçirilmiş olmasını eleştİren ekonomi politik yaklaşım, medya vatiklerinin 

ekonomik yapı tarafindan belirlendiğini savlar. Medya metinlerinden yansıya: ideolojiyi 

yanlış bilinç ve gerçeğin kavranması önünde bir engel olarak görür. Medya Jletinlerini 

ideolojiyi yaymaktan çok "yanlış imaj yaratmakla" eleştirir. 

Medyanın rolünün, medya sahiplerinin ve onlan kontrol edenlerin çıkarlannı 

"yanlış bir bilinç yaratma yoluyla meşrulaştırmak" olduğunu varsayar. 

Gamham'ın sözleriyle, medyanın ekonomi politiği kuramsal temellerini kitle iletiş-..:ı 

araçlanrun devletin ideolojik aygıtlan olarak görmesini değiştirme çabasından a::..:.:ı. 

ve onlan herşeyden önce kar amacı güden ekonomik birimler olarak gören :-cr 

araştırma perspektifidir. Garnham'a göre; kültürün yapısıru, kültürel üretimi ve on=ı 

için de ekonomi politik yaklaşırnın bazı sorulannın sorulması; üretici güçlerle üre::.:i 

olmayan güçlerin, özel sektörle kamu sektörü arasındaki ilişkinin, kapit~l: 

20 S. Hall, "Kültür, Medya ve İdeolojik Etki", Medya, İktidar, İdeoloji. Ed.: Me::..rrıet Küçük 

(Ark, 1994), s. 200. 

21 A. Mattelart ve M. Mattelart, 1998, Ön. yer., s. 87. 



birikimde devletin rolünün ve çağdaş kapitalizmde reklamcılığın yerinin anlaşılması 

gerekmektedir. 22 

3. FRANKFURT OKULU 

Tanınmış kuramcılarından Theodor Adomo, Herbert Marcuse, Max Horkheirrer, 

Walter Benjamin ve daha sonraları da Jürgen Habermas Frankfurt Okulu'n:n 

kuramcılarındandır. Okulun ilk üyeleri 1923 yılında Frankfurt'ta kurulan Toplurr!;al 

Araştırmalar Enstitüsü' n ün üyesiydiler. 

Frankfurt Okulu kitle iletişim araçlanın bir "popüler kültür" yayarak algılamaan 

öldüren ve pasifliği arttıran örgütler olarak görür. Kitle iletişim araçları modern kapitaist 

toplumlarda insanların sisteme topyekün entegrasyonuna hizmet etmektedir. Kapitaist 

toplumlarda, standardizasyon ve teknolojinin akılcılığı insamn akıl yerisini sekt~ie 

uğratmaktadır. Marcuse bu durumu insamn tek boyutluluğu, Horkheimer ise acl 

tutulması olarak adlandırır. 

Horkheimer ve Adomo, "kültür endüstrisi" kavramıyla sanatın pazarda satılar ·,·e 

izleyici kitlelerinin eğlendirilmesine hizmet eden bir hale dönüştüğünü ifade eder.cr. 

Marcuse'a göre ise toplumsallaşmamn bir ögesi olarak ailenin rolünü, giderek 'dışarillki 

gruplar ve kitle iletişim araçları' tarafından gasp edilmektedir . 

22 

..... popüler kültürün bütün üretim ve tüketimi, temelde bir bütün olürük kapitalist 

toplumun 'kör' ekonomik belirlenimciliği gibi ayıu türden bilinçdışı bir belirle:ici 

güç tarafından yönlendirilmektedir. Adomo, kesintisiz reklamda, insanlann, ancak 

rüşvet alan birinden beklenebileceği gibi davrandığım vurgulamaktadır.. ... Buradaki 

önemli nokta, "kültür metalan"mn üretimde rol alan manipülasyonun, idrolojik 

etkilerneden çok, öncelikle karlı bir tüketimi amaçlamasına karşın, belirli 

durumlarda zorunlu politik manipülasyon ile gönüllü olarak birleşebildiğidir. 

Nitekim, faşizme geçiş döneminde radyonun rolü, Horkheimer ve Adomo tarafından, 

"faşizme tamamen uyan", tarafsız bir otorite görünümüne bürünen bir 1:ültür 

endüstrisi çerçevesinde ele alımmştır. Radyo sonunda "Fuhrer'in evrensel sözdisü" 

olmuştur. Nihayet, gelişmekte olan iletişim araçlanmn manipüle edilmiş 

D. Tılıç, Ön. ver., s. 48. 



kullammının analizi, bu araçlann manipülatif olmayan, hatta eleştirel nitelikte bir 

kullanımının ne olduğu sorusunu gündeme getirir?3 

20 

Ayşe İnal'a göre, Nazi tehdidi karşısında ABD'~e göçeden bu akademisyenler, bu 

ülkede sosyal psikolojiye ilgi göstermişler; Ad o mo ve Horkheimer' ın yayınlarlıklan 

"Dialectic of Enlightenment" kitabında iletişim ve dil sorununa değirunişler, 

postmodernizmin de habercisi olmuşlardır. 24 

4. MARKSİST REVİZYONİST YAKLAŞlMLAR 

Habermas ve Baudrillard'ın çalışmalan eleştirel kuramın boşliklannı doldurdu. 

Habermas medyayı demokratik bir alan olarak görmez, ancak insanlan medyaya 

direnebilecek güçte sorumlu aktörler olarak görür. Dile ve dilin düşünme sürecinde 

teknoloji ve kültür arasındaki ilişkinin üzerinde durur. Habermas insan aklını 

kapitalizmden kurtaracak bir "kamusal alan" dan sözeder ve bu alanda 'ideal söz 

(konuşma) durumu, özgür bilgi akışıyla ilişkileri düzenleyecektir. 

Baudrillard ise, toplumsal çözümleme yapar; ancak modern toplumu niteleyen 

üretim değil, "medya, bilgisayarlar, enformasyon süreci, eğlence ve bilgi endüstrileri 

vb. "25 dir. 

Öte yandan Baudrillard kapitalizmin temel özelliğini bir tüketim mantığı olarak 

görür. Bu mantık, doğrudan insaniann istenilen tüketiciler olarak manipüle edilmesi ve 

yaratılması şeklinde çalışır. Medyanın hakim olduğu bir dünyada iletişimin yapısını 

belirlemeye çalışır. Baudrillard'a göre medyalar haberin ahlaksız aşamasıdır ve medya 

olmasaydı terörizm de olmazdı. Kitleler medyanın "gösteri"ye dönüşen haberciliği 

yüzünden nötralize olup, haberin içeriğine karşı duyarsızlığı ve tepkisizliği seçiyorlar. 

Ona göre, izleyiciler medyanın kendilerine sunduğu gerçek taklitlerine karşı bir sessizlik 

stratejisi geliştirmektedirler. Baudrillard, kitlelerin tepkisizliğini de olumlu bir siyasal 

strateji olarak görür. Hatta Baudrillard, kitlelerin ölmeden önce biraz eğlence istediğini 

düşünmüş bile olabilir: 

23 

24 

25 

P. Slater, Frankfurt Okulu. Çev.: A. Özden (Kabalcı, 1998), s. 236. 

İnal, Ön. ver., s. 38. 

G. Ritzer, Modern Sociological Theory (McGraw Hill, 1996), s. 481. 
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Ancak, burada Neil Postman'ın kitabına bir gönderme yaparak "Acaba eğlenirken 

kendimizi öldürüyor muyuz?" diye sormak gerekiyor. Çünkü bugün özellikle 

televizyonlarda artık sadece eğlence prograrnlan değil herşey bir eğlence şeklinde 

sunulmakta ve medyanın demokratik bir toplum için doğru kararlar alacak i)i 

bilgilendirilmiş vatandaşlar yetiştirme görevi tamamen unutulmakta. Postman'a 

göre, televizyonlann söyleminde eğlence bir süper-ideoloji olmuş ve haber 

programlan bir eğlence olsun diye yayınlanmaya başlamıştır. Yapılan, insanlan 

haberlendirmek değil, habeğlendirmektir (infotainment). Postman, içinde 

bulunduğumuz dünyada insaniann yaşadıklan sorunun temelinde düşünmek yerine 

gülmelerinin yatmakta olduğu kanısında. Düşünmeyen ve neye güldüklerini bilemez 

haldeki insanlara bir yandan değişik hazlar sunulmakta, diğer taraftan da eğlence 

tutkununa dönüştürüten insanlar kolayca kontrol edilmektedirler.26 

Tılıç, Ön. ver., s. 52 

21 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KAMUSAL ALAN VE KAMUSAL YAYINCILIK 

"Kamu", "kamusal alan" ve "kamu yararı" gibi kavramlar tüm 20. yüzyıl boyunca 

sosyal bilimlerin disiplinlerarası bir tartışma konusu olmakla kalmayıp, yeni bir yüzyıla 
' 

girerken de önemini korumuştur. Sosyoloji, felsefe, tarih ya da siyaset biliminin önceiikli 

konularından "kamu ve kamusal alan", artık dördüncü güç olarak nitelendirilen medyanın 

gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte iletişim araştırmalan için de kilit anlam taşımaktadır. 

1. KAl\fU VE KAMUSAL ALAN KAVRAMLAR! 

"Kamu" ve "özel" kavramları gündelik kulla..-umlannda değişik anlarnlar ifade 

etmektedirler. Kimi zaman halk, kimi zaman devlet anlamında kullanıldığı gibi bazen de 

başka bir sınıflandırmayla kamu değerlendirilir: Kamu (alarun)da yaşanan herşey herkes 

tarafindan görülebilir ve duyulabilirdir ya da özel olarak "bize ait" olandan farklı olarak 

herkesin ortak alanıdır. 

Şayet kapalı topluluklannkinden farklı olarak herkese açık iseler toplantılan "kamusal" 

olarak adlandınyoruz-tıpkı kamusal yerlerden veya kamusal binalardan söz ettiğimiz 

gibi. Ancak salt bu "kamusal binalar" lafı bile. sözkonusu binalann herkese açık 

oluşundan öte birşeyi ifade ediyor: hatta bunlann kamunun gıdiş gelişine açık olmalan 

bile zorunlu değiİdir, bunlar deVletin kururnlannı banudımlar ve bizzat bu nitelikleri 

gereği kamusaldırlar. Devlet "kamu erki" dir. z-

J. Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Çev.: T. Bora ve M. Sancar (İletişim. 1997a). 

s. 58. İlk olarak 1962 yılında Almanya'da Struktumandel der Öffen!ichtkeit(Alm.). 

Habermas'ın siyaset teorisinde artık klasik sayılan bir eseridir. Özellikle son yıllarda bu kitap 

pekçok yönden eleştirildi, ancak kamusal alanla ilgıli her söylenen. bu eser ve onun eleştirisi 

üzerinden söylendi. Bu konuyla ilgili C. Calhoun. Habermas and the Puh/ic Sphere (MIT_ 

1992), J. B. Thompson ve D. Held, Habermas: Crıtical Debates (Macmillan. ı 982). R. C. 

Holub, Jürgen Habermas: Critic in the Public ~phere (Routledge. 199 ı) ve W Outhwaite. 

Habermas: A Critica/ Introduction (Polity. ı 994) isımli kitaplar önem taşımaktadır. 

.... {. 
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Kamusal alanın oiuşumu ve dönüşümünü, Almanya örneğinden yola çıkarak 

açıklayan Jürgen Habermas için kamu tanımlamasını yaparken burjuvazinin önemi 

büyüktür. Habermas' a göre kamu, ancak I 8 yüzyılda Alman dilinde kavramlaştınlmayı 

talep ettiğine göre, bu alan en azından Almanya' da ancak o zaman oluşup bir işlev 

üstlenir; kamu, aynı dönemde mal mübadelesinin ve toplumsal emeğin alanı olarak kendi 

yasalanna göre kurumsallaşan "burjuva toplumu"na aittir 28 Kamu (public) esasen hukuki 

bir kavram olup, "herkese açık" anlamını içerir Habermas da buradan yola çıkarak 

kamuyu kavramlaştınr: 

Kamu kendisini. özel alandan ayn bir kavram olarak ortaya koyar. Bazen de kendisini 

çok basit düzeyde. kamu gücünün karşıtı bir alan olarak.. kamu oyu alanı görünümünde 

sunar. Duruma göre. kimi kez devlet organlan. kimi kez de halkın iletişimine hizmet 

eden basın gibi medya unsurlan "kamusal organlar" arasında sayılır. 29 
1. 

Etimolojik olarak kamu kelimesinin Fransızca ve İngilizce karşılığı public, Latince 

publicus'tan gelmektedir. Roma Hukuku'nda kamu karşısına privatus yani özel 

oturtulmuştur. Yunanlıların yorumuyla biçimlenerek bugüne aktanlan normatifunsurlarla 

bezeii kamu modelini Hannah Arendt İnsanlık Durumu isimli kitabında tanıtmaktadır30 

Bu model, önce, Ortaçağ boyunca, kamusal-özel kategorileri ile Roma hukukunun 

tanımlan çerçevesinde res publica3 ı olarak geienekselleştirilmiştir. 32 

28 

29 

30 

31 

32 

Aynı. s. 59. 

Aynı. s. 59. 

H. ArendL İnsanlık Durumu. Çev : B. S. Şener (İletışim. 1994) Kitap ilk olarak 1958 yılında. 

The Human Condition ismiyle basılmıştır. 

İ.Ö. 510-27 yıllan arasında Roma de-Vletine verilen ad. ~Cumhuriyet" olarak adlandırdığımız 

bu sözcük, o zamanlar yönetim biçimini regnum'dan (monarşi. krallık) ayırmak için 

kullanılıyordu; kamu malı, yani kamu ya da devlete düşen görev ve yar.ırlann toplamı. genel 

anlamda "devlet" demekti. Önceleri bir rejimi belirtm~·en bu deyim. sonralan monarşinin 

zıddı anlamında kullanıldı. 16. yüzyılda Bodin res publica 'yı eski anlamında. aynı yüzyılda 

Makyavel, "imparatorluğun zıddı olan yönetim- anlamında kullandılar. Daha sonra 

Montesquieu. "despotik yönetim"in zıddı olarak. halkın kendi kendim yönetmesi anlamında 

kullarak, sözcüğe bugünkü anlamını verdi. Aynı., s. 59-60. çevirenin notu aynen aktanlmıştır. 

Habermas. 1997a, Ön. ver., s. 61. 
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Tarihse! olarak kamu ve özel arasındaki ayrım, Yunan şehir devletlerinde, özgür 

yurttaşların kullandığı (ko ine) polisin alanı ile, tek tek bireylere ait olan alanın (o ik os) 

aynınma karşılık gelmektedir. Yunan şehir devietlerinde kamu ve özel birbirleriyle 

yakından ilişkiliydi; ancak özel alanda özerk olabilen aile reisi kamusal alana 

katılabiiirdi 33 Kamusal alanı tartışırken, Ortaçağın son dönemlerini ve Fransız Devrimi'nin 

gözardı etmek mümkün değildir. Aydınlanma hareketleri tek başına bireylerin tavrından 

çok, yarattığı birlik, cemiyet ve toplum olma, "örgütlenme" bilinciyle anlamlıdır. 18. ve 

19. yüzyıl başlarındaki Kıta Avrupası'ndaki gelişmelerin tarihsel bağlarnından yola 

çıkarak, burjuva kamusunun ideal tipini tanımlamaya çalışan Habennas, Fransız 

Devrimi'nin başta edebi ve sanat eleştiriciliği kimliği baskın olan kamuyu politikleştiren bir 

itki olduğundan bahseder. Habennas'a göre, "toplumsal hayatın politik.leştirilmesi", kanaat 

gazeteciliğinin yükselişi, sansüre karşı ve düşünce özgürlüğü için mücadele, genişleyen 

kamusal iletişim ağının 19. yüzyılın ortasına kadar uzanan işlev dönüşümünün tanımlayıcı 

özellikleri dir. 34 

Para ekonomisinin doğuşu ve siyaset ile ekonominin birbirinden aynlmasıyla 

biriikte kamusal ve özel kavramlaı-ı da şekil değiştirdi. Böylece kamusal-özel ayrımı 

kamusal çıkar gözeten yurttaşlar toplumu ile kendi özel çıkarlarını izleven burjuva 

toplumu arasındaki ayınma dönüştü. 

Kam~ ve kamusal alanın 20. yüzyıla gelinceye kadar geçen süreçteki tarihsel 

dönüşümünden çok, değişik kamusal alan modellerinin yapılarını değerlendirmek sivil 

toplum, demokrasi ve demokratik kurumlan anlamak açısından daha yararlıdır. Bu 

modeller Benhabib'in sınıflamasıyla üce ayrılabilir. Bunlar Arendt'in oluşturduğu 

"agonistik" ve "birleşimsel" model; liberal kamu alanı modeli ve Habermas'ın oluşturduğu 

"söylemsel ( discursive) kamu alanı" modeli eridir. 35 

Arendt'in betimlemesiyle "agonistik" modele göre kamusal alan, ahlaki ve politik 

büyüklüğün, kahramanlığın ve seçkinliğin ortaya çıktığı alandır. Kamusalın "herkese açık" 

anlamı en çok Arendt'de görülür. Arendt'e göre "kamu" terimi birbiriyle yakından ilişkili 

ama tümüyle özdeş olmayan iki görüngüye işaret eder. 

33 

34 

35 

Aynı. s. 60. 

Aynı. s. 17. 

S. Benhabib. "Kamu Alanı Modelleri". Cogito. Sayı no 8: 238-258, (Yaz 1996), s. 238. 



Bu görüngüierden birincisinde. terim. kamu jaJamnjda gözüken herşey tarafından 

görülebilir ve duyulabilirdir. ve mümkün olan en geniş açıklığa sahiptir anlamına 

gelir.. .. İkincisi. "kamu" terimi. içinde özel olarak bize ait olandan ayn. hepimiz için 

onak olan bir dünyayı ifade eder ..... (Ancak bu dünya) Daha çok. insan eseri bir dünyada 

birlikte yaşayanlar arasında olup biten meselelerle olduğu kadar. insan elinden çıkma 

1 şeylerle 1. insani yapıntıyla ilintilidir. 36 
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Benhabib'e göre, Arendt kamusal alanı topografik olarak tanımlar37 Bu arJamda 

kamusal alan topografik ve kurumsal olmayan özellikte özgürlüğün kendini gösterebildiği 

yerdir. Ancak bu rnekaniann kamusal sayılabilmesi için koşul, oraların konuşmalar ve 

ikna yoluyla ortak eylem ve iktidar merkezleri olmasında yatmaktadır. Örneğin insanların 

uyum içinde birlikte hareket ettikleri kent meydanı kamusal alan olmayabilir ama, bir 

toplantı amacıyla biraraya geldikleri yemek salonu kamusal dır. 38 Behhabib, bu modele 

"birleşimsel" adını vermektedir. 

Agonistik ve birleşimsel modeller arasındaki fark, modernlerden çok Yunanlıların 

politika deneyimine karşılık gelir. Buradan da yola çıkarak, Arendt'te kamusal alan 

kavramı ikili bir anlama gelir. Kamusal alan, bir tara..ftan içinde çalışmaya ya da emeğe 

karşıt olarak eylem gibi belli bir etkinlik tipinin gerçekleştiği yerdir, diğer taraftan 

kamusal alan diyaloğun tözel içeriğiyle ilişkili olarak diğer toplumsal alanlardan 

farklılaşmaktadır. 39 

Genel olarak Arendt'e göre kaınusal alan, topografik ve kurumsal değil, eylemsel 

ve söylemseldir; politik olan ile özdeş değildir, toplumsalın tamarnını kapsama 

eğilimindedir ve böylece birarada yaşamanın kurallannı, ahlaki kodlarını ve yönünü 

belirleme sürecidir. 

Liberal kamu alanı modeline göre ise; kamusal alan, özgür kamu diyaloğu ilkesine 

dayanan ve bu ilkenin, liberal-demokratik bir toplumda başlıca kurumların kamuya karşı 

sorumlu olmalarıyla ilgili normatİf bir yönetim kuralını ifade eder. Bu ilkeye göre 

yurttaşlar, kendi gruplarından olmayanlarla, neyin iyi olduğu konusunda süre-giden 

3n 

38 

Arendt. Ön. ver., 74. 77. 

Aynı. s. 241. 

Benhabib, 1996, Ön. ver., s. 242. 

Aynı. s. 243. 
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diyaloğa katılmaya istekli olmalıdırlar. insanlar, özgür kamu aklını her türlü ideoiojik ~e 

söylemsel aracı seferber ederek özgürce kullanarrıazlar. Bu "nötr diyalog'' yaklaşımı 

iletişim kısıtlamalarını kabul ederek sorunu çözmeye çalışır 40 

Siz >e ben ahlaki doğrunun şu ya da bu boyutu hakkında anlaşamadığımızı görmüşsek. 

anlaşmazlığı çözmek için koz olarak kullanılabilecek ortak bir değer aramamız. bu 

ahlaki anlaşmazlığı sözde nötr bir çerçeveye tercüme etmeye çalışmamız ya da 

varsay ınısal bir yaratığın sorunu nasıl çözeceğini düşünerek aı1laşmazlığın üzerine 

yükselmeye gayret etmemiz uygun olmaz. Yapmamız gereken. bu anlaşmazlık üzerine 

hiçbir şey söylememek ve sorunumuzu üzerinde anlaştığımız öncüilere başvurarak 

çözmeye çalışmaktır. Kendimizi bu şekilde sınırladığımızda. daha özel bağlarnlardaki an 

derin ahlaki an!aşmazlıklai1mız üzerine konuşma şansımızı yitirmiş olmayız. iletişimi 

böyle kısıtlayınca. diyaloğu pragmatik olarak verimli amaçlar için kullanma. bütün 

politik katılımcılann akla uygun bulacağı cva da en azından akla/ aykın bulmayacağı) 

normatif öncüller tanımlama olanağı doğar41 

"Nötr diyalog" ilkesine dayanan liberal kamu alanı modeli, bugün demokrasilerin 

karşılaştığı sorunları aşmada 'legalistik' tıkanmanın ötesine geçen bir perspektif 

sunabilmekten yoksundur. 42 

Benhabib, kamu alanının üçüncü modelini, Habermas'ın özellikle The Theory of 

Communicative Action (Boston: Beacon, 1985) isimli kitabında yazdıklarından yola 

çıkarak "söylemsel kamu alanı modeli" olarak değerlendirir Habermas, modern 

toplumların gelişimini kamu katılımı alanının genişlemesi açısından analiz etmiştir. 

Modernite, toplumsal farklılıklan arttırmak ve bağımsız değer alanlannı oluşturmakla 

beraber, üç yeni açılım daha yaratmıştır. Kurumlar alanında önemli olan gelişme, pratik 

söylemler yoluyla genel eylem normlarının türemesidir. Kişinin kendini tanımlaması, 

kurulu toplumsal pratikler karşısında giderek daha özerk ve katı rol anlayışlarıyla 

karşılaştınldığında daha akışkandır Modern dünyada gelenek, artık meşruiyetini ortadaki 

anlam sorunları karşısında verimli ve yaratıcı bir şekilde benimsenmesiyle kazanmaktadır. 

40 

41 

Aym. s. 249. 

"B. Ackernıan, Why Dialogue? (Journal of Philosophy. 86. Ocak ın<J. s. 16-IT (Benhabib. 

ı 996, s. 244 'teki alıntı). 

K, Ünüvar, "Osmanlı'da Bir Kamusal Mekan: Kahvehaneler··. Doğu Batı. Sayı no. 5: 186-196. 

(Kasım-Aralık-Ocak I 998-9). s. I 88. 
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Katılım ilkesi, modemitenin en önemli gereklerinden birisidir. Böylelikle, kurumsal 

yaşamın her alanında, zamanla istikrarlı kişiliklerin oluşumu, kültürel geleneğin sürekliliği, 

bireylerin düşünsel çabası ve katılımı yaşamsal bir önem taşır. 43 

Benhabib'e göre moderrıiteyle birlikte, katıiımın da anlamı değişir. Artık "politik" 

katılımdan çok, "söylemsel istem oluşumu"na kayar. Böylece dar bir politik alandan çıkan 

katılım, tüm toplumsal kurumlara yayılır ve modem kamusal alan burada tanımlanır. Bu 

alan, Arendt'in agonistik modelinden farklı olarak yalnızca politik seçkinlerin meşruiyet 

kazandıklan kamu değil, demokratik bir şekilde, genel topiumsal normlardan ve kollektif 

politik kararlardan etkilenenlere bu norm ve karariann oluşturulmasında, 

değiştirilmesinde ve benimsenmesinde söz hakkı tanıyacak prosedürlerin yaratıldığı 

kamu dur. 44 Arendt'in Habermas'tan farklı olarak işaret ettiği ise kamusal alanın hem öznel 

niyetlerimizin sergilendiği, hem de bu niyetierin insani olan her şeyi mümkün kılacak 

şekilde güvence istediği bir alan olması, yani kurumsal ve prosedüre! olan düzenekierin 

açık uçlu (sapma potansiyeli içeren) arka yüzünü yansıttığıdır45 

Habermas ve liberal düşünürler, demokratik toplumlarda meşruiyetİn ancak kamu 

diyaloğu sonucu sağlanabileceğinde birleşseler de, "söylemsel kamu alanı modeli"nde bu 

diyalog nötrlük olgusuyla kısıtlanmaz; 'pratik söylem' fikri öncelik taşır. 

43 

44 

45 

Demek ki söylemsel meşruiyet ve kamu alanı kuramı. temel hak ve özgürlükler gibi 

söylemlerin normatif koşullan da oyunun kurallannı (kişi oyunu oynamayı ve 

kurallara uymayı baştan kabul ettiği sürece) oluşturduğu ölçüde, çoğunluğu gözeten 

politikalarla temel hak ve özgürlüklerin liberal güvenceleri arasındaki geleneksel 

karşıtlığı aşar. Bu formülasyon bana. gerçek demokrasilerde kamu iletişiminin ve 

demokratik tartışmanın gerçekliğini liberal anayasal uzlaşımlar modelinden daha 

fazla yansıtıyor gibi görünüyor. Demokratik politikada hiçbir şey kamusal 

tartışmanın gündemi dışında değildir, ama basit çoğunlukçu prosedürlerle askıya 

alınamayacak ve iptal edilemeyecek, hem kurucu hem de düzenleyici temel söylem 

kurallan (demokratik iletişim için ne anlama geldiklerinin kendisi her zaman 

Benhabib, I 996. Ön. ver., s. 251 

Aynı, s.251 

H. B. Kahra...'Tiall, F. Keyman ve A. Y. Sanbay, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel 

Yönetim (WALD, 1999)., s. 34. 
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tartışmalı olmakla birlikte) vardır46 

Tüm bu yaklaşımlarla beraber, söylemsel modelin de çeşitli sınırlılıklan vardır ve 

Habermas pekçok açıdan eleştirilmiştir 47 Bu eleştirilerin önem!i bir bölümü Habermas 

tarafindan, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü'nün 1990 yılındaki İngilizce basımındaki 

önsözde değerlendirilmiştir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, kitabın ilk yayınlanışından 

bugüne kadar yaşanan yeni toplumsal hareketler ve bunlarla birlikte oluşan çağdaş 

toplumsal kurarnlar, Habermas'ı da zamanla etkilemiş ve kamusai alan üzerinde yeniden 

tartışmasını gerektirmiştir 1 980'ler ve 90'larla birlikte, toplumsal kurumlan ve klasik 

kurarnlan yeniden düşünme gereksinimi Kamusallığın Yapısal Dönüşümü üzerinde 

kuşk-ulan arttırmıştır. 

46 

47 

48 

Habermas'ın "buıjuva kamusal alanı"nın hem geri kazamhp hem de aşılması 
1. 

yolundili ilginç çağnsı basımlannca bol bol eieştirilmiştir Bu eieştiriler büyük 

ölçüde haklıdır. çünkü S'trukturwandel de~ Ojfentlichkelf'ın bu yol açıcı analizinde 

medya ve kamusal yaşam konusunda alternatif bir model geliştirilmemişti. Bu 

güçlüğün üzerine diğer üç zayıflık da tuz biber ekmişti. Birincisi. Strukturwande/ der 

OjJent/ichkeit yalnızca tek çeşit kamusal yaşam üzerinde yoğunlaşmıştı (Avrupa orta 

sınıfınınki). Bu durum öteki. orta sınıfsal biçimleri "buıjuva kamusal alanı"nın daha 

bastınlmış ve daha az önemli değişkenleri haline soktu. İkincisi, Habermas'uı savı 

kamusal yaşarnı ilk savıınuculannın kendileriyle ilgili imgesine sıkı sıkıya bağlı 

kaldığından. iç türdeş!iğini ve tutarlılığını abartmıştı. Üçüncüsü. Habermas'ın 

kamusal alanın "yeniden feodalleşmesi"yle ilgili görüşleri Adorno'nun kitle kültürü 

endüstrilerine ilişkin kararnsar tezlerinden çok şey almıştı. Tüm bunlann sonucunda 

Strukturwandel der Ojfenr/ichkeit yirminci yüzyılda kamusal yaşamı canlı tutmak 

için mücadele edenlerin yeni medya gelişmelerinden nasıl yararlanabileceklerini 

gösteremedi. Tüm bu zaaflar Habermas'ın savında belirgin bir ikilem yarattı. Bir 

yandan, "buıjuva kamusal alaru"nın özlemi çekilirken. öte yandan sivil toplum ve 

devlet içinde yeni kamusal yaşam biçimleri oluşturabilme olasılığı üzerinde derin bir 

karamsarlık göze çarpıyordu. 48 

Benhabib.l996. Ön. ,·er .• s. 253 

Bu çalışmada. özellikle kitle iletişiminin öaem kazandığı eleştirilerin küçük bir bölümü 

aktanlmaya çalışılacaktır. 

J. Keane. Medya ve Demokrasi. Çev.: H. Şahin (İletişim. 1993). s . .ı9. 31. dipnot. 
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John Keane, Puhlic Life and Late Capitaiism isimfi kitabında Habermas ve diğer 

klasik kuramcılara, özellikle demokrasinin normatİf düşünceler üzerine bina edilmiş bir 

yaşam biçim olarak ele alınmaması gerektiğini savunarak, kamusal yaşamı betimlemeye 

çalışmıştır. 49 

Kimlik ve farklılıklann50 demokrasiler açısından kaçınılmaz önem taşıdığı çağdaş 

kuramlann bir ölçüde Habermas tarafindan gözardı edildiği de Sevda Alankuş Kural'ın şu 

sözlerinde anlarnlanmaktadır: 

Kamusal alanı. H.aberriıas'ın Transformatian of the Puh/ic Sphere başlıklı. Arendt'in 

ise Insanlık Durumu adlı çalışmalanndaki yak.laşımlannı eleştiriler doğrultuslında 

yeniden-tanımlayarak.: farklı birey ya da kollektivitelerin özel alandan çıkarak 

"göriinürlük/aleniyet" kazandıklan: dolayısıyla da isteseler de istemeseler de belirli 

bir meşruiyet aradıklan: bu arada da yüz)iize ya da dolayımlı bir "etkileşim/iletişim" 
1. 

içerisinde sürekli olarak yeniden konumlandıklan çoklu-söylemselieylemsel 

karşılaşmalann alanı olarak tan..imlıyorum. Diğer yandan da kamusal alanın. biricik 

ve yekpare olmadığını. alternatif kamulann/cemaatlerin, bazen de, ulus-devletin 

siyasal sınırlarını bölen ya da aşan. alternatif7muhalif ya da paralel kamusal alaniann 

(kamusallıklann) varlığıyla hem parçalanmış. hem de genişlemiş olduğunu 

chişünüyorum. sı 

Kamusal alaniözel alan aynınındaki eleştirilerden en önemlisi feministlerden geldi. 

Liberal siyasal düşüncede, bu kavramlar iki aynma karşılık geliyor: devletin 

alani/topiumun alanı, ev alanı/ev dışı alan. Burjuva kamusunu açıklayan Habermas, özerk 

49 

so 

sı 

Aynı. s. l5-l 

Kimilik ve farklılıklar konusunda mihenk taşı sayılabilecek bir çalışma da William E. 

Connolly'nin Kimlik ve Farklılık: Siyasetin Açmaziarına Dair Demokratik ÇöZÜm Oneri/eri, 

Çev.: F. Lekesizalın (Aynntı. 1995)'dir. Connolly'nin yerinde ifadesiyle belirtmek gerekirse, 

kimlikifarklılık müzakeresi demokrasilerin küresel çapta karşılaştığı siyasal sorundur. Savlannı 

reel siyasal alana taşıyan Connolly. sürekli dış tehditierin yaratılmasına dayanan, "bir düşman 

dışında ortak hiçbir şeyleri olmayan" insaniann oluşturduğu "ulus" kimliğinin egemenliğini 

sorgular. Ona göre hayatın en temel meseleleri artık ulus-devlet sınırları içinde çözülemeyecek 

öiçüde küreselleşmiştir. Dernokratiklcştirmeyi uluslararası ölçeğe yaymak bir zorunluluktur. 

Kimlik/özgürlük ve etik/siyaset ilişkisi hakkında derinlikli bir çalışmadır. 

S Alankuş Kural. ·'Türkiye' de Alternatif Kamular/Cemaatler ve İslamcı Kadın Kimliği", 

Toplum ve Bilim. Sayı no. 72: 5-44 (Bahar. 1 997), s. 5. 1. dipnot. 
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kadın hareketlerınin çıkması, kadınlann kitlesel olarak emek gücüne katılması ve aynı 

zamanda "poiitik" kamunun da bir parçası olması gerçeğinin 20 yüzyıl kamusal alanıyla 

ilişkisini tam olarak tanımlamaz. 

Söylem etiği ve ondan türeyen meşruiyet ve kamu alaru modelleri ile kadın 

hareketinin iddialan arasındaki gerilim asıl olarak Habermas'ın adalet konularıyla iyi 

yaşama konuları. kamusal çıkarlarla özel gereksinirnler. kişisel değerlerle kamunun 

p;zylaşiığı nonnlar arasında çok katı ayrımlar yapmaya çalışmasından kaynaklarur. 

Oysa .... geleneksel anlamları bir kez tartışmaya açıldıktan sonra bu aynmları yeniden 

yapmamızı sağlayabilecek tek şey. bir takım ahlaki hesaplar değil. kısıtlanmarnış 

söylem sürecidir.... Aile ve cinsiyete dayalı iş bölümü üzerine kadın hareketinin 

başlat:t.ığı söylem türünün neden kamu alarurun demokratikleştirilrnesinın bir örneği 

olduğunu ve neden söylemsel modelin böyle meydan okumalan karnu/özel aynmına 

da uygulayabileceğini göstermem gerekiyor şimdi.... Kamusal ile özel arasındaki 

ayrımı yeniden tartışmaya açan söylemlerde bile. bireylerin nzasına ve onların genel 

normların geçerliliğini gönüllü olarak kabullenmelerine gösterilen saygı. bu ayrım 

yeniden yapılırken bireylerin seçme ve kabullenme özerkliliğinin tehlikeye 

aulmarnasının ve zarar görmemesinin güvencesidir. 52 

Aynca Benhabib'e göre, söylem kuramının feministlerin taleplerine karşılık 

vermesi gerektiği gibi, feminist kuramın kendisi de onu iktidar sorunlanna yeniden 

yöneltecek bir kamu alanı ve kamu söylemi modeline şiddetle gereksinim duymaktadır. 

Habermas'ın kamu alanı modelinin fenıinist eleştirisi, feministlerin eleştirel bir kamu alanı 

kuramını kabul etmesiyle tamamlanmaiıdır. 53 

2. KAMUSAL ALAN, SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASi 

Kamusal alanın yapısal dönüşümü, Habermas'ın sivil toplumunun tanımında da 

anlam buluyor. Hegel ve Marx'tan beri 'societas civilis'in 'burjuva toplumu' şeklindeki 

çevirisinin artık "sivil toplum" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğinden bahsediyor. 

)3 

Her halükarda "sivil toplum"un kurumsal çekirdeğini, sistematik olmayan birkaç 

örnek vermek gerekirse. kiliselerden, kültür demeklerinden ve akademilerden 

bağımsız medyaya. spor ve boş zaman derneklerine. tariışma kulüplerine. vatandaş 

Benhabib. 1996. Ön. ver .. s. 255-256. 

Aynı. s. 257. 



forumianna ve yurttaş inisiyatiflerinden meslek biriikienne. sıyasal partilere. 

sendikalara ve alternatif kurumlara dek uzanan devlet-dışı ve ekonor.ı.ı-dışı gönüllü 

birliktelikler oluşturuyor.~ 
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Liberal demokrasilerde, devletin sivil toplumdan "ayn" olması türundeki 

yaklaşımlar demokratik siyasi düzenin önkabulüdür. Devlet asla sivil toplumun yerini 

alamaz -ya da tam tersi- varsayımına dayalı demokrasi modelleri son derece tedbirli 

değerlendirilmelidir. 55 Liberalizm tarihi boyunca, sivil toplum kavramı çok değişik 

şekillerde tammlandı. Ancak hemen hepsindeki ortak taraf, sivil toplum ve devletin 

birb~rinden ayn düşünülemeyeceğidir. Devlet, toplumun yasal çerçevesini oluşturduğu 

sürece, önerrji bir oranda sivil toplumu da yapılandınr. Ancak sivil toplumun ayırdedici 

karakteri, toplumsal yaşamın -ekonomik alan, kültürel etkinlikler ve siyasi etkiieşimler

devletin doğrudan kontrolünün dışındaki birey ve guruplann özel56 ya da ' gönüllü 

düzenlemelerini oluşturmasıdır. 

John Keane, Demokrasi ve Sivil Toplum isimli kitabında çoğulcu bir demokrasi 

anlayışı geliştiriyor57 Demokrasiyi çoğunluk yönetimi, parti rekabeti ve hukuk devleti ile 

sınırlı gören ufku aşmayı hedefleyerek demokrasi düşüncesini somutlaştınyor. Bu 

somutlaştırmayı yaparken de demokrasiye eklernlediği konular, görünmez elin iktidan ile 

birlikte görünmez devletin iktidan, toplumsal hareketlerin yükselişi, parti merkezli siyaset 

anlayışının gerileyişi, yeni muhafazakarlığın sivil ve siyasal özgürlüklere yönelik tehditleri 

gibi konulan gözönünde bulundurarak değerlendiriyor 

54 

55 

56 

57 

Geniş bir çeşitlilikte toplumsal ve siyasal farklılıklar yardtma ve bu farklılıklan 

hoşgörme kaygısı, paradoksal bir şekilde. ideolojilerin -evrensel bir dava adına tikel 

çıkarlan savunan haklılaştıncı söylemlerin- yeniden doğuşunu kolaylaştınyor. Bunun 

tedirgin edici bir örneği, hem totaliter devlete ve hem de demokratik SJ\il toplum 

düşüncesine düşman olan bir tür yeni muhafazakarlığın sürekli gelişmesidir Bu yeni 

muhafazakarlık, huk-uk devleti ilkesine ve milliyetçi konsensüse dayanan. saygın ve 

kudretli bir devlet kurulması düşüncesinden yana tavır alıyor... (Yeni 

Habemıas,l997a, Ön. ver., s. 52. 

D. Held. Models of Democracy (Polity. 1996). s. 3 ı-ı 

Yukanda kamu ve özel kavramlannın kimi zaman devleUsivil toplum aynınma işaret ettiği 

belirtilmişti. 

1. Keane, Demokrasi ve Sivil Toplum (Aynntı. 1994) 



muhafazak.arlık) "Ortak değerler"in önceliğini savunuyor olabilir. Ama. gerçekte. 

bunun yanı sım şunu da yapmaktadır: Kimi ortak değerleri (özellikle millıyetçiliği 58 ) 

diğerleri (ömeğir~ işçi özyönetimi) pahasına bir kenara ayımrak. bunlard ayncalıklı 

davmnmaktadır. 59 
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Keane'e göre, sivil toplum/devlet aynmının yıkılınası değil, tam tersine korunması 

gerekmektedir 
60 

Özerk kamusal alanlardan oluşan bir sivil toplum devletin keyfi iktidar 

kullanmasımn önündeki temel engeldir. Ama sürekli parçalara aynlıp iç çatışmalarla kendi 

kendine zarar verme potansiyeline de sahiptir Bu anlamda, bu eğilimi gideren 

yönlendinci ve eşgüdümleyici bir faktör olarak evrensel yasalan uygulayan ve "kamu 

vicdanı "nı cisimleştiren devletten vazgeçilemez. 

Ancak esas ilke, yurttaşiann devletin mülkü olmadığı ilkesidir; deviet topluma 

değil, toplum devlete hesap sorma yetkisine sahip olmalıdır. 

58 

59 

60 

Keane'e göre, soyalizm de ÇGğulcu bir iktidar sistemidir 

Sosyalizmin, sivil toplum ile devlet ard5ındaki aynlığın demokratik bir tarzda devam 

Milliyetçilik konusunda l980'lei ve l990'larla bember gelişen alanyazın. kamu ve kamusal 

alanı anlamak açısından da anlamlıdır. Örneğin. J. A. Armstrong'un Nations Before 

Nationalism'i (1982), John Breuilly'nin Nationalism and the State'i (1982). Emest Gellner'in 

Nations and Nationalism'i (1983). Benedict Anderson'ın !magined Communities'i (1983). 

Partha Chatteıjee'nin Nationalisi Thought and the Colonial World'u (1986), A. Smith'in The 

Ethnic Orıgins of Sations'i ( 1986). Eric Hobsbawm'ın l'~laiions and .'Vatıonalism sinc.:e I 780'i 

milliyetçilik konusunda yayınlanan önemli çalışmalardan birkaçı. Özellikle Anderson' ın 

"lmagined Communities" (Türkçesi: Hayali Cemaatlee Metis. 1993) mOdem toplumlan 

anlamakta çok yararlıdır: "Milliyetçilik. 'liberalizm'. 'faşizm' gibi olgulada değil de 

'akrabalık'. 'din' gibi olgular la birarada düşünülürse. herşey daha kolay olabilir. O halde 

antropolojik bir ruhla. ulus hakkında şu tarumı öneriyorum: Ulus hayal edilmiş bir siyasal 

topluluktur -kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde 

hayal edilmiş bir cemaattir. Hayal edilmiştir. çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri 

tanımayacak. onlarla tanışmayacak. çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de 

herbirinin zihninde toplamlannın hayali yaşamaya devam eder (s. 20)" Ancak, Anderson'ın 

çalışması modem medyanın. özellikle ulusal kimliklerin yeniden üretimi ve oluşumundaki 

önemli rolünün unutulması açısından eleştirilebilir. 

Keane, 1 99-ı. Ön. ,·er .. s. 292. 

Aynı. s. 37. 



ettirilmesi ve dönüştürülmesi ile eşanlamlı olarak yeniden tanımlanmasını önermek. 

sivil toplum ve "devlet eyleminin sınırlan" konusuna erken modem dönemde 

duyulan merakı yenıden carJandınnayı ve geliştirmeyi önennektir61 

., .... 

.).) 

Burada açıklanan devletçi sosyalizm değil; aynı zamanda devletle ilişkisini 

kesmeyen sivil toplurucu sosyalist demokrasidir. 

Bununla birlikte, "müzakereci demokrasi" modeli ve meşruiyeti, kamusal alan ·ve 

sivil toplumu da kapsayan önemli bir yaklaşımdır. 20: yüzyılın ortasından itibaren, 

modern demokratik toplumlar üç kamusal yararı güvence altına alma göreviyle karşı 

karşıyadır: Meşruiyet, ekonomik refah ve tutarlı kimlik duygusu 62 Bu üç unsurun birini 

ya da birleşimini gerçekleştirememek modern toplumlarda sorun anlamına gelmektedir. 

Benhabib, demokratik meşruiyetİn felsefi temellerini incelemektedir 

Kanımca. demokrasiyi anlamanın en iyi yolu. onu bir toplumun ö~de gelen 

kurumlanndaki kolektif ve kamusal erk kullanımını örgütlemeyi sağlayan bir model 

olarak düşünmektir, bu modelin temeli ise bir kolektivitenin refalum etkileyen 

kararlann, ahlaksal ve siyasal bakımdan eşit bireyler arasındaki özgür ve akla dayalı 

bir müzakere usulünün sonucu olarak görülebileceği ilkesidir. 63 

Benhabib'in demokrasi tanımı -doğası gereği- elbette normatİf kuramı da 

kapsamaktadır. Ancak bir normatİf tanımdan çok, müzakereci demokrasi Benhabib için 

daha anlamlıdır. Normatİf yaklaşım ekonomik refah ve kolektif kimliklerin oluşumunu 

kapsamakla birlikte, bu koşullar demokrasi için gerek şart değildir. Aksine anti

demokratik rejimler, kolektif kimlik duygusunu sağlamada demokratik rejimlerden daha 

başarılı olabilirler.64 

Müzakereci demokrasi modeli, Habermas'ın söylemsel kamu alanı modelinin 

izlerini taşır. Bu etiğe ilişkin bir söylem modelidir. Ancak sonuçlanndan etkilenen 

herkesin üzerinde anlaşacağı normların geçerli olduğu, yurttaşiann müzakere sürecine 

eşit ve özgür katılabildikleri bir modeldir 

61 

62 

63 

Aym. s. 58. 

S. Benhabib. "Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru". Demokrasi ve 

Farklılık (WALD, 1999: 101-139), s. 101. 

Aynı, s. 103. 

Aynı, s. 103. 



Müzakereci demokrasi modeline göre. bir yönetim biçimindeki kolektif karar alma 

süreçleri açısından meşruiyete ve rasyonelliğe ulaşmanın gerekli koşulu şudur: Söz 

konusu yönetim biçimindeki kururnlar öyle düzenlenmelidir h herkesin ortak çıkan 

olarak görülen şey. özgür ve eşit bireyler arasında rasyonel ve adil biçimde yürütülen 

kolektif müzakere süreçlerinden kaynaklansın. Kolektif karar alma süreçleri bu 

modele ne kadar yaklaşırsa meşru ve rasyonel olarak kabul edilme olasılıklan o 

kadar artar65 
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Liberaller ve feministler bu modele çeşitli eleştiriler getirmişierdir. Bunlardan 

feminist yaklaşırnlar bu modeli yeterince açılıp gerçek anlamda kapsayıcı hale gelmediği 

için eleştirirler Iris Young, müzakereci demokrasi kuramianndan birçoğunun "kendi özel 

deneyim ve çıkariann bir yana bırakmalannın beklendiği bir ortak yarar" ideaiine ayncalık 

tanımayı sürdürdükleri gerekçesine dayanarak, "müzakereci" demokrasi ile "iletişimsel" 
1. 

demokrasiyi birbirinden ayıor66 A ynca Iris Young, taraf~ız kamu idealine ilişkin bir 

demokrasi tanımı da yapmaktadır 

Modern siyasal kuramda belirdiği şekliyle kamusaVözel alan aynrnı, birçok kişi ve 

grubun, özellikle kültürel bakırndan beden, vahşilik ve rasyonellikle özdeşleştirilen 

kadınların ve radikal grupların dışlanmasım gerektiren bir homojenlik iradesini ifade 

eder. Modern normatif akıl kavramına uygun olarak, modern siyasal kurarnda ve 

uygularnada kamu kavramı, yu..-rtaşların rasyonelliklerini ve evrenselliklerini kendi 

özgül dururnlarından ve gereksinmelerinden SO)Utlanmış ve duyguya kar:;;ıt biçimde 

ifade ettikleri bir insan varoluşu alanı mn belirtir. (. ) Bununla birlikte. modern 

siyasal kurarndaki dışlamacı ve homojen idealin irdelenmesi. böyle bir kamu yaşamı 

yenilenmesini Aydınlanma ideallerinin gen getirilmesi olarak göremeyeceğimizi 

gösterir. Bunun yerine. kamusal/özel alan a~nmını. akıl ile duygu ve arzu veya 

evrensel ile özgül arasındaki bir karşıtlıkla bağlantısız bir aynma dönüştürmemiz 

gerekir. 67 

Young'a göre, müzakereci iletişim modeli, modern Batı'nın özgül kurumsal 

bağlanndan kaynaklanır: Bilimsel tartışma, modern parlamentolar ve mahkemeler. Bu 

65 

66 

67 

Aynı. s. 105-105. 

I. Young. "İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesınde". Demokrasi ve Farklılık. 

(WALD, 1999: 174-196). S. 174. 

"I. Young, Irnpartiality and the Ci\iC ?ublic (Polity). S. n··. (Benhabib. 1999. S. 122'deki 

alıntı). 



35 

kururnlar buıjuva devriminin egemen kurumlandır ve aydınİanma döneminin başlanndan 

beri erkek egemen kurumlardır; sınıfa ve ırka göre aynmlaşmış toplumlarda beyaz ve üst 

sınıf egemenliği altında olmuşlardır. Parlamentodaki tartışmalar ya da mahkemelerdeki 

savlar, bütün insaniann iddialannı dile getirme hakkına sahip olduğu ve kendi 

anlayışianna göre gerekçeler öne sürdüğü özgür ve açık kamusal forumlar değildir. 68 

Demokrasinin söyleme dayalıikuramsal yorumu siyasal sistemi toplumun ne 

doruğu, ne merkezi, ne de şekillendirici modeli olarak gören, sadece öteki eylem 

sistemlerinden biri olarak kabul eden tarafsız bir sosyolojik yaklaşımla kesişir Öte yandan 

siyaset, yapılan ve işleyişieri nasıl olursa olsun öteki meşru eylem alanlanyla hukuk 

mecrası yoluyla iletişim kurabilmelidir69 

Demokrasi tanımını yapmak kamusal tartışmadan ayn tutulmamaktadır. 

Geleneksel demokrasi kurarnında çokkültürlülük ve alternatif kamular, demokrasiye 

ulaşınada engel olarak tanımlanırken, kamusal tartışmalan da içeren demokrasi kuramlan, 

farklılığı demokrasinin vazgeçilmez önkoşulu olarak görür. Kimliklerin 

dogmalaştırmadan tanımlanması, oluşumu ve yeniden üretimi demokratik erek.lerin 

vazgeçilmez parçalandır. 

William Connolly'nin Kimlik ve Farklılık isimli kitabındaki savlar, hem neyın 

olması gerektiğini, hem de bunun neredeyse gerçekleşemeyeceğini söylemeleri açısından 

özellikle ilginçtir. Bu kitapta, "sağlam" bir demokratik katılım politikası ne farklılıktan 

kaçınan, ne de farklılığı onayiayan bir şey olarak sunulur: İnsanlara yerleşik düzenleri 

bozma ve yerleşik kimlikleri teşhir etme olanağı veren bir politika. Kimliklerin hepsi 

farklılık aracılığıyla biçim kazanmıştır (öteki ile tanımlanır) ve kimliklerin hepsi eşzamanlı 

olarak ötekinin farklılığının tehdidi altındadır. Kimliklerin doğaya uygun ya da değişmez 

bir öz olarak dogmalaştınlması ve farklılığın yılr..ıcı kınlganlıklara ve korkulara yol açma 

tehlikesi her zaman vardır. Ekonomik eşitsizliğin ya da siyasal dışlamanın sıkıntısını çeken 

kimseler, insanlara yerleşik kimliklerden vageçme ya da kaderin getireceği beklenmedik 

olaylan kabul etme olanağını veren güvenden yoksun olabilirler. Gerçekten de, ayırt edici 

özelliği sistematik eşitsizlik olan bir ortamda, hiç kimsenin başkasının suçlamalannın 

68 

69 

Young, 1999, Ön. ver., s. 178-179. 

J. Habermas. "Demokrasinin Üç Normatif Modeli", Demokrasi ve Farklılık. (W ALD. 1999 

37-50), s. 50. 
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arkasına sığınmadığı güçlü bir demokrasi özlemleri "kolaylıkla zaten demokratik 

siyasetten dışianmış kimselere yeni bir sal d ın olarak alımlanabilir "70 

Demokrasinin güçlü bir çekici tarafı da herkesin dönem dönem kültürel bilinçdışını 

yöneten unsurlan doğallıkianndan kopanın ve sarsan bir kamu siyasetıne katılarak 

varoluşun temel gizemleriyle uğraşmasına elverişli olmasıdır. Gelgelelim toplumun 

geniş bir azınlığı çoğunluğa sunulan iyi hayattan dışianmışlığın ve maddi 

yoksunluğun ağır ağır altında acı çek.iyorsa bu aynı özellikler kalıplaşrruş kimlikleri 

yeniden dogmatikleştimıe yönündeld tepkisel talebi de kuvvetlendi.rebilir. Ekonomik. 

eğitimle ilgili ve kültürel fırsat eşitliği kimliğin olumsallığıyla daha i:>i bir biçimde 

başa çıkmanın bir önkoşulu gibi görünmektedir. Bu. birçok modem biçimiyle 

fı.ındamentalist eğilırnleri her sınıfın paylaştığı göz önüne alındığında. önemi oldukça 

belirginleşen bir önkoşuldur. Demek ki tartışmacı demokrasi yerleşik ekonomik 

eşitsizliklerin azaltılmasını öngörür ve bu da onu teşvik eden kamu eneıjisinin 
1. 

harekete geçirilmesini gerektirir71 

Böylece, güçlü demokrasi ancak ekonomik eşitsizlikler önemli ölçüde 

azaltıldığında olanaklı hale gelir. Buradaki sorun böyle bir önkoşulun nasıl 

gerçekleştirileceği sorusunun yanıtianmış varsayılması ile birlikte, halen kimlik ve farklılık 

politikasını güdüleyen şeyin önemli ölçüde, Connolly'ye göre böyle bir politikayı öylesine 

tehlikeli hale getiren yoksunluk ve dışlanma duygusu olmasıdır. Aynca Connolly'nin 

önerusediği bir gerçek de yeni muhafazakarlıkla ( 1970'1er ve 80'1erde Amerika Birleşik 

Devletleri'nde hegemonyasını kuran) birlikte herhangi bir kimlik ve farklılık politikasının 

"ressentiment (kırgınlık) enerjilerini ve kimliğin dogmatikieşmesini"72 pekiştirdiğidir. 

Connolly, demokrasi ve farklılığın felsefi çözümünü şu sözlerle tamarnlıyor 

7Q 

7] 

73 

Demokrasiyi geç modem kimlikteki en dayanıklı ve zorlayıcı unsur olarak görenler. 

ülke dışı demokratikleşme yoluyla ülke içi demokrasiyi desteklemeye ve ona meydan 

okumaya yönelebilirler. Çünkü günümüzde demokrasi. ülke-devlete en yüksek 

meşruiyetini kazandıran idealdir. Ama günümüzde demokrasi ethosunu devletle 

sınırlamak, devleti demokrasinin hapsedildiği yere dönüştürmek demektir. ' 3 

Connolly, Ön. ver .• s. 250. 

Aynı,. s. 267. 

AynL s. 270. 

Aym, s. 277. 
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Sivil tÖplum ile devlet arasındaki aynm ise burjuva kamusal alanının zemini olarak 

beiirdi. Çünkü "gerçekte devlete karşı bir konumdaymış gibi göründü Diğer yandan 

toplumun giderek kamuoyunun ilgi alanına girmesiyle beraber, pazar ekonomisi 

gelişmesinin başlangıcındaki üretim olgusu da özel alandaki yerel otoritenin sınırlarının 

dışında gelişmeye başladı. Bu bağlamda, burjuva kamusal alanı, bireylerin kamusal organ 

içinde örgütlendiği özel bireylerin alanı" haline geldi74 

Jürgen Habermas'a göre, devlet, kamu otoritesi olma sıfatını, "kendi hukukuna 

tabi alaniann ortak kamusal selametini sağlama görevine borçludur". Habermas, feodal 

devletten modem devlete geçişi, "temsili kamu"dan "kamu otoritesi"ne geçiş olarak 

anlatıyor 75 Liberal ya da burjuva siyasal kamu modelindeki serbest ve devlet 

müdahelesinden bağımsız fikir mübadelesi ilkesi, liberal ekonomi modelindeki serbest ve 

devlet mübadelesinden bağımsız mal mübadelesi ilkesine paraleldir ve ondan 

iüretilmiştir Devletin görevi, hem ekonomik mübadele hem de kamusal müzakere 

alanında çeşitli düzenlemeler yapmaktan ibarettir. 76 

Devletin hegemonyası altında ezilen ve demokratik koşulları yaşam alanına 

geçiremeyen kamunun ne yapacağı sorusuna karşılık bir eylem türü olarak da, sivil 

toplumun kendi içinden ürettiği sivil itaatsizlik gündeme gelmektedir. Sivil itaatsizlik, 

haksızlıklara karş! çıkan bütün yasal yolların tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı 

amaçlar. Bireyin, kişisel çıkarlar, parti, grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, 

kendisiyle vicdanİ hesaplaşmasının sonunda giriştiği "demokratik bir isyan türü"dür. Bu 

isyan ideoiojik fikir birliğini gerektirmez; kısmi düşünce çakışması yeterlidir. Sivil 

itaatsizlik, kamuyu gündelik hayatında birarada tutan etik ilkeleri politik düzeye taşıma ve 

geçerli kılma çabasıdır. Sistemin geneline değil, tekil haksızlıklara yönelik, politik ve 

hukuki sorumluluk üstlenilerek kamu vicdanını harekete geçirme:~-1 hedeflemektedir. 

Şiddet içermez ve mevcut yasal yollar tükendikten sonra başvurmak zorunda kalınan, bu 

nedenle yasadışı ama "meşru" bir eylem biçimidir. Bu yüzden de sivil ittatsizliğin 

"yaratacağı kamuoyu baskısı hukuki oluşum sürecindeki yanlışlıkları düzeltmenin ve 

7S 

76 

J. Habermas. "Kamusal Alan. Ansiklopedik Bir Makale". Birikim. Sayı No. 70: 62-66(Şubat. 

ı 995a). s. 64. 

Habermas. ı 997a, Ön. ver., s. 58. 

Aynı. s. ı66-167. 
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yenilikleri hayata geçirmenin son olanağıdır "77 

Sivil itaatsizlik olayı sadece bir bütün olarak işler haldeki hukuk devletinde söz 

konusu olabilir. Ancak böyle bir durumda kurallan çiğneyen birey. sadece söz 

konusu çoğunluğa yapılan çağnnın sınırlan çerçevesinde kalmak kaydıyla. doğrudan 

egemen yurttaşın yönetime katılma roiünü üstlenebilir. Direniş savaşçılanndan farklı 

olarak. kurallan ihlal eden birey. var olan düzenin demokratik yasallığını kabul eder. 

Haklı görillebilecek sivil itaatsizlik olanağı bu birey için sadece. demokratik hukuk 

devletlerinde de yasal düzenlernelerin meşru olmayabilecek.len gerçekliğinden dolayı 

ortaya çıkar; bıır:ıda sözü edilen gayri meşruluk bireysel ahlaka. özel bir hakka ya da 

gerçekliğe ulaşmanın ayncalıklı bir yoluna göre tanımlanmaz ..... Burada söz konusu 

olan. hukuk düzeninin ortadan kalktığı aşın dururnlar değil. her zaman ortaya 

çıkabilecek normal durumdur .... Bu tarihsel yaklaşımla hukuk devleti tamamlanmış 

bir yapı olarak değil, tersine yaralanabilir, yanılgılara sürüklenebilir bir proje. 

değişen koşullar altında yeniden kurulması, korunınası. yenilenmesi gereken bir 

projedir. Bu proje bitıniş olmadığı için de. anayasal organlar yanılabilme olasılığının 

dışında değildirler. 78 

Sivil itaatsizlik, yasaların ya da hükümet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, 

kamuoyu önünde İcra edilen (al eni), şiddete dayanma yan, vİcdani, ancak yasal olmayan 

politik bir eylem olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım sivi! itaatsizlik eylemiyle, protesto 

edilen yasanın ihlal edilmesi zorunluluğunu da getirmiyor Yasaya karşı itaatsizlik, 

sımrlan zorlama durumunda da olsa, yasaya sadakat sırurları içinde ifade. edildiği için 

barışçıldır ve şiddet içermez. Yasa ihlal edilir, ancak eylemciler eylemin yasal sonuçlannı 

da üstlenirler. Sivil itaatsizlik adeletsizliklere karşı yasalara bağlılık çerçevesinde yapılır 

Bu eylem türünün en önemli özelliği kamusal, tüm kamuya açık olmasıdır. 

77 

78 

Eylem sadece kamusal prensipiere dayanmakla kalmaz. aynca kamuya açık bir 

biçimde gündeme getirilir. Gizli değil, tersine kamuoyu tarafından yeterince 

algılanabilecek biçimde uygulanır. Bu haliyle sivil itaatsizlik herkese açık bir hitapla. 

vicdani, derin politik kanaatierin ifade edildiği bir çağrıyla karşılaştınlabilir ve bu 

çağrı kamuoyu önünde yapılır. Başka nedenlerin yanında, sivil itaatsizlik bu nedenle 

de banşçı yöntemler kullanır. Sh-il itaatsizlik şiddetten. özellikle de insanlara karşı 

J. Habennas, "Sh-il İtaatsizlik: Demokratik Hukuk Devletinin Denek Taşı". Kamu Vicdanına 

Çağn: Sivil itaatsizlik Çev.: Y. Coşar (Aynntı, 19Y7b: 1 i6-136), s. 126. 

Aynı, s. 125. 



şiddetten kaçınır: ancak şiddetteii. prensip olarak tiksinti duyulduğu için değiL 

şiddetin bir tavnn kesin ifadesi olması nedeniyle kaçınılır. İnsanlan yamlayabilecek. 

incitebilecek şiddet eylemleri sivil itaatsizliğin çağn kaderiyie U)~uşrnaz. Başkalannın 

özgürlüklerinın sınırianması yolundaki davranışlar. eylernin sivil itaatsizlik 

özelliğinin belirsizleşrnesine yol açar. Çağnlann başansızlığı durumunda. şiddeti 

içeren direniş yöntemlerine başvurulması fikri akla gelebilir. Ancak unutulrnarnası 

gereken. sivil itaatsizliğin vicdanı ve derin kanaatleri ifade ettiğidir: bu nedenle 

uyanda oulunup ihtar edebilir. ancak tehdit edemez. 79 
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Türkiye'den verilecek örnekler de sivil itaatsizliği açıklamada yardımcı olabilir. 

Ancak bir örnek vardır ki, sivil itaatsizliğin hemen tüm unsurlarını içinde barındiran, uzun 

erimli sonuçlar elde edebilecek bir eylemdir: Cumartesi Anneleri, ortaya çıkış biçimi ve 

örgütlenişi ile halen sürdürülen bir eylemdir. 

27 Mayıs 1995 tarihinde küçük bir grubun girişimiyle başlatılan eylem izinsiz 

olarak yapılmak:tadır. Kayıp yakJnlan tüm yasal yolları denedikten sonra, çözümsüz 

kalınca bu yönteme başvurmuşlardır. Bu anlamda eylemleri yasadışı, ancak 

tartışılmayacak düzeyde meşrudur. 80 

80 

Yasadışı ama aleni ve gidişatı hesapianabi/ir bir eylemdir yapılan Eylem hem açık 

biçimde örgütleniyor. hem de kamuoyunun algılayabileceği bir biçimde yapılıyor. 

Açıklanan hedef. her cumartesi günü yanın saat oturma eylemidir ve buna hep sadık 

kalmaktadır. Eylerncıler "kayıplara karşı olmak. kayıplar için kamuoyu oluşturmak" 

amacıyla hareket ediyor ve kendilerini bu taleple sınırlıyorlar. Yani eylem sisternin 

bütününe karşı değiL tekil bir haksızlığa karşı yapılıyor ..... her grup ve çevreden 

insanın katılmasına olanak veriyor. farklı eğilimlerin çabalarını ortak bir hedefe 

yöneltme kapasitesini içinde taşıyor. Eylernciler eylemlerinin sorumluluğunu 

üstleniyor ..... Birçok kez gündeme gelen gözaltılara mğmen ..... eylemcilere dava 

açılamarnış olması. burada vurgulanması gereken önemli bir olgudur .... Eylernde 

sivil itaatsizliğin diğer unsurlan olan, ciddi bir haksızlığa (yaşama hakkının ihlaline) 

karşı olma, şiddetin reddedilmesi gibi unsurlan içinde hanndırdığı ise 

J Rawls. ·'Sivil itaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı". Kamu Vicdanma Çağn: Sivil İtaatsizlik. 

(Ayrıntı. 1997· 5-J.-75). s. 59. 

Y. Coşar. "Önsöz: Sivil İtaatsizlik". Kamu Vicdanına Çağn: Sivil İtaatsizlik, (Ayr..ntı, 1997: 

9-29). S. 26. 
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tartışılmayacak kadar açıktJr.~ 1 

Bergama'da82 ise sivil toplum kendi geieceği adına bir sorumluluk üstlenerek 

direnişe geçti. Olaylara ve gelişmelere çevre boyutu açısından bakmak Bergama'daki 

insaniann gündemini kısıtlamıştır. Onlann ortaya koyduğ'ı..1 sorun, kamusal yaşarrı.ın tüm 

boyutlannı kapsıyordu Temeldeki sorun, toplumsal iletişim eksikliği ve karar verme 

mekanizmalannın şeffaf olmayışıdır 

Bugün Türkiye'de sivil toplum kuruluşu olarak adlandınlan kimi gruplar marjinal, 

kimileriyse radikal olarak kalmaktadırlar. Ancak varolan hukuksal ve toplumsal yapı, bu 

kuruluşlann çalışmalannın sistemi meşrulaştırmasına neden olmaktadır 

81 

82 

Türkiye'de l980'lerden sonra sivil toplumun sıçramalı bir gelişme gösterdiği. birçok 

analist tarafından dile getirilen bir olgu. Her şeyden önce. l980'lerde ve sonrasında. 

sivil toplumun ve kamusal alanının gelişmesinde temel bir ölçüt olan dernekleşme ve 

sivil insiyatifterin yaygınlaşması bakımından Türkiye'de kayda değer bir gelişme 

olmadığının, Türkiye'nin bu alanda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığımn altım 

çizmek gerekiyor. İkinci olarak, Ersin Kalaycıoğlu'nun gözlemlediği gibi. Türkiye'de 

sivil toplum özellikle dinsellik faktöıii ekseninde sosyo-kültürel kamplara bölünmüş 

durumda. Farklı kültür kamplarına ait yurttaşlar ya da yurttaş örgütleri arasında ise -

Aynı. s. 26-27. 

1989 yılında çokuluslu bir şirket olan Eurogold, Bergama yakınlanndaki Ovacık köyünde altın 

rezervi tespit ederek, ınaden cevherini işletınek ıçin lisans alma işleırJerine başladı. Üçüncü 

Dünya ülkelerinde veya Amerika ya da Avustralya' daki toplum dışına i tilmiş yerlileri n yaşama 

alanlannda sıkça görüldüğü gibi burada da bu alanın doğal dÜZeni. kültürel ve tarımsal 

değerleri hesaba katılmadı. Onun yerine arazi sahiplerine tazminat taahhütleri. oradaki 

insanlara zengin olacaklan ve alanın kullanımdan sonra yeniden kazandinlacağı sözleri verildi. 

Ancak bu sefer, Türkiye Cıımlıuriyeti tarihindeki en uzun ve belki de en önemli halk direniş 

hareketlerinden biri başladı. Berganıalılar önerilen madenciliğin insan ve çevre sağlığı 

ÜZerindeki etkileri konusunda bilgilenerek, ınaden işlet...'Desine karşı yasal bir süreç başlattılar 

ve seneler süren direniş hareketi boyunca kendi yaşam alanlanmn koşullanın kendileri 

belirleyebilme hakkına sahip çıktılar. (P. Holzer. "Bergama ve 10 Yıllık Direniş". Cogito Sayı 

no. 15: 275-286.) Ancak yasal yöntemlerle sonuç alamayacaklanm düşünmeye başladıktan 

sonra karayolunu trafiğe kapatına, çıplak yüıiime gibi eylemler yaparak sivil tepkilerini ortaya 

· koydular Ancak burada önemle tar'"..ışılması gereken konu medya..."'lln bu direnişe bakış açısıdır 

ve çalışmanın sonuç bölümünde tartışılacaktır. 



kamusal alarun işleyebilmesi için şart olan- rasyonel bir m~zakercnin yürıitülmesi ve 

ortak değerler üzerinde bir mutabakata vanlması zor görünüyor. ~ 3 
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Türkiye'de kamusal alanın gelişimini elbetteki Avrupa'da olduğu gibi 17 ya da 18 

yüzyda dayandırmak mümkün değildir. Çünkü herkesin birlikte varolma özgürlüğü 

modemlik ile birlikte oluşan kamusal ala..rıın bir dışa vurumudur. Oysa ki, Türkiye'de Batı 

modemitesinin yaşandığını iddia etmek yersiz olacaktır. 

Türkiye gibi relativizmden nasibini alma!Illş, modemlik anlayışıru neredeyse 

tamamen otoriter zihniyete dayandırmış ülkelerde: bizzat kamusal alanın kendisi bir 

filtre cihazı. bir tanımlama ve yasaklama aracı olarak görülüyor. Diğer bir deyişle 

kamusal alanın tanımı hangi talep ve tercihierin kamusal alana çıkamayacağıru da 

belirlemiş oluyor. Bu anlam dünyası içinde kamusal alan modernliğin kutsanmış bir 

mabedi gibi telakki ediliyor. İnsanlardan neredeyse geniş bir cami avlusunda 
1. 

gezerken göstermeleri gereken anonim bir saygı bekleniyor. Modem bir kamusal 

alanın paylaşılmasından doğması beklenen kıvanç ve gumrurı paylaşılması ve 

insanlan müteşekkir kılması isteniyor. Otoriter zihniyetin doğal bir çıkarsaması 

olarak, devlet modemiteyi sahiplendiği ölçüde, kamusal alanın tanırm da devlete 

düşüyor ve giderek devlet tekeli haline gelerek bir yönetim aracı olarak kullanılıyor. 

Dolayısıyla bu tür ülkelerde kamusal alanın toplumsal taleplerle felsefi bağı kopuyor. 

Toplumsal talepleri esas kabul edip, kamusal alan düzenlemesi sayesinde bunları 

birarada yaşatmaya çalışan Batı modemitesine karşıt olarak; Türk modemitesi devlet 

tarafından sınırlan çizilmiş kamusal alaru esas kabul ediyor ve toplumsal taleplerin 

bu çerçeveye uyum göstermesini emrediyor. 84 

Kamusal alan, ben ve öteki karşıtlığına dayanan ve böylece farklılıkların 

ayrıcalıklaştınlmasına yol açan özcü ve köktenci kimlik taleplerini ve bu kimliklerin temsil 

edilebildiği özgürleşme ve demokratikleşme sürecini tanımlar. Çoğulculuk ilkesi 

temelinde örgütlenen kamusal alan, toplumsal kimliklerin "demokratik özne konumuna" 

dönüşmesinin ön-koşuludur. Türkiye'de demokratikleşme ve cumhuriyet anlayışının bu 

ilkeyi ne kadar yerine getirdiği ise tartışmalıdır. 

84 

H. Yılmaz. -Kamu. Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermas'ın lşığında Türkive'yi Düşünmek". 

Cogito. Sayı no. 15: 159-169 (Yaz 1998). s. 167-168. 

E. Mahçupyan. "Osmanlı'dan Günümüze Parçalı Kamusal Alan ve Siyaset". Doğu Batı. Sayı 

no. 5: 22-n (Kasım. Aralık. Ocak 1989-9). s. 23. 
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Cumhuriyet rriodelinin bugün yaşadığı meşruiyet ve temsiliyet knzi. tarihsel boyutu 

içinde. bu modeli belirleyen feisefi ve nonnatif ilkelerin. ister postmodenute diyelim 

ıstersek globalleşme olarak niteleyelim. yaşadıgınuz toplumsal değişim ve 

dönüşümler sonucunda karşı karşıya kaldığınuz sonıniard ve toplumsal taleplere 

yanıt verememesinden kaynaklanmaktadır. l990'lı yıllar içinde. global/ulusal/yerel 

etkileşim ağı içinde hızla değişen ve dönüşen ekonomik. siyasal ve kültürel ilişkiler. 

ve bu ilişkilerin yarattığı toplumsal dinamizm ile cumhuriyet modeli arasmda ciddi 

bir boşluk ve kopuklalç. olduğıınu görmekteyiz. Cumhuriyet modeli üç temel felsefi ve 

nonnatif ilke üzerine kurulmuştu: (a) egemen özne olarak. devlet ve devlet 

egemenliği söylemi: (b) ulus=toplum birliği anlayışı üzerine kurulmuş. ve kamusal 

yardnn devlet seçkinleri tarafından belirlenmesi ve bireysei/kollektif çıkar ve 

talepler üzerine empoze edilmesi işlevi gören siyaset anlayışını yaşama geçiren 

"organik toplum" vizyonu: ve (c)devlete karşı ödevler ve sorumluluklar temelinde 

tanımlannuş. ancak sınırlı haklara sahip "cumhuriyet vatandaşı" anlayışı. Bu üç 

temel ilkePin de bugün krize girdiğini. toplumsal değişimlere ve taleplere yanıt 

veremediğıni. ve giderek devietçi ve milliyetçi söylemleri beslediğini görüyoruz. 85 

42 

Tüm bu yaklaşımlann ardından Türkiye' de burjuva kamusunun olmadığını da 

söylemek çok mümkün değildir. Çünkü burjuva kamusunun -sivil toplum örgütlerinin

liberal projelerle devletin "işlerine kanşması" ya da siyasal kamu oluşmamasına rağmen, 

1946'da "çok partili rejim"e geçiş kamusal alan açısından tartışmalıdır. Yılmaz'a göre86
, 

"Türkiye'de siyasi partiler, sosyal gruplan temsil etmezler; ... partiler ve sosyal gruplar 

arasındaki temsil ilişkisi, bu haliyle, Habermas'ın feodal hükümdarlar için ortaya koyduğu 

'temsili kamu' modeline benzer." Sivil toplumun 1980'lerden sonra ilerleme kaydettiği ise 

bir gerçektir. 

86 

Nilüfer Göle'ye göre. 1980'lerle birlikte ekonomi. kültür, toplumsal cinsellik gibi 

alanlar devletten bağımsızlaşmaya ve özerk toplumsal alanlar olarak kurulmaya 

başladılar. Nitekim, aynı dönemde jiikselen yeni siyasal akımlar, liberalizm. 

İslamcılık ve yeni sol, bu toplumsal özerkleşmenin siyaset ve ideoloji düzlemindeki 

ifadesi oldular. ı 980'lerde yazılı basında (özellikle de haber gazeteciliğinde), 

!990'larda ise özel radyo ve televizyonlarda ve internet kullanınundaki patlama da 

E. F. Keyınan. "Kamusal Alan ve 'Cumhuriyetçi ~iberalizm': Türkiye'de Demokrasi Sonınu", 

Doğu Batı Sayı no. 5: 57-72 (Kasım. Aralİk, Ocak 1989-9), s. 68. 

Yılmaz. Ön. Yer., s. i67. 



enformasyon üretim ve dolaşımında devlet tekelinin kınldığının ve dolayısıyla sivıl 

toplumun geliştiğinin bir başka göstergesi olarak kabul ediliyor. Ne var ki. sivil 

toplumun ve ona paralei olarak kamusal alanın gelişimine ilişkin bazı olumsuz 

gelişmelere de burada değin.:nek gerekiyor. SP.il toplurnun ve kamusal alanın 

gelışınesi açısından olumsuz bir (diğer) faktör ise. nicelik olardk. gerçekten bir 

patlama arz eden medyanın. ne ölçüde kamuyu temsii ettiği. kamuoyunu yansıttığı. 

kamusal iletişirnin bir aracı olduğu. Medyanın yansıttığı "oy"un. kamunun genel 

"oy"a değiL medya patron.iannın. genel ya~1n mii.dürlerinin. köşe yazarlannın öze! · 

"oy"u olduğu rahatlıkla iddia edilebilir. Medyanın kamu ile kurduğu temsil ilişkisi. 

upkı siyasal partilerin kamu ile kurduğu temsil ilişkisi gibi. gerçek bir temsilden çok 

Habermas'ın "temsili kamu" modelini andınyor. Bir başka deyişle. medya. 

kamuoyunu temsil etmiyor: kamunun önünde. kendini. kendine atfettiği "halkı 

tanıma" ve "sokaktaki adanun ne düşündüğünü bilme" şeklindeki kaynağı meçhul 

meiekeyi. duraksız bir kendini ö\me. kendim göklere çıkarma ayifi eşliğinde temsii 

ve teşhir ediyor87 
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Sevda Alankuş Kural'a göre ise, "Türkiye'de kamusal alan bugün, hegemonik ve 

karşı-hegemonik iktidar merkezlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin söylem/eylem 

kodlarını yağmalamaya ve bozuma uğratmaya çalışırken, eklernlenmelerle dönüştükleri, 

böylelikle de sürekli olarak yeni mevzilere kaydıkları çok-söylernli bir Pitelik"88 

kazanmıştır. Hegemonya krizi karşısında medyanın konumunun ne olduğunu ise Kural şu 

şekilde aktarmaktadır: 

87 

88 

Medya ve kirn.iikler konusunda medya uzamında gerçekleşen kültürler arası 

karşıiaşrnalannletkiieşirnlerin yeni yakınlıklar veya yeni mesafeler yaratarak. 

kimiikierin tarif edilmesinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmekle birlikte. bu 

rolün abartılmaması gerektiği söylenebilir. Başka ifadeyle. medya kültürel kimiikieri 

biçirn.iemez, onların alenileşmesine aracı olur. Bunu yaparken de yeni 

söylemselihegemonik eklern.ienmelere neden olarak kimliklerin dönüşümüne de 

aracılık etmiş olur. Ancak anlamın üretildiği "nihai" yer toplumsal ilişkiler alanı 

olmaya devam ettiği için. bu aracılık medya sembolik yeniden-üretim faaliyetinde 

hakim sınıfların tarafında konurn.Ianmış olsa bile. mutlaka iktidar edenler lehine 

Aynı. s. 167. 

S. Alankuş Kural, 1997, Ön. ver., s. 6. 
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sonuçlanacak bir aracılık olarak görülmem~lidir. 89 

Türkiye'de yaşanan umut verici gelişmeierin karşısında demokrasi geleneğinin tam 

da oturamadığı da söylenebilir. Çünkü, bu demokratik gelenek, sivil toplum eksikliğini, 

tarihsel temeli olmadan gelişen 'kamuoyu' biçimini ve İslami popülizmi yapısında 

taşımaktadır. 

3. KÜL TÜR, KİTLE KÜL TÜRÜ VE KİTLE İLETİŞİMİ 

Başlangıçta tahsilli vatandaşiann ve edebiyatın damgasını taşıyan kültürel düşünce 

üreten kamunun, kitle iletişim araçlan ile kitle kültürünün egemen olduğu bir alana 

dönüşmesi süreci kamusal alanının yapısal değişiminin nedenlerinden biridir. 

Habermas'ın söz'ı.inü ettiği bu dönemden sonra, kamusal alan ve onunia birlikte 
1. 

kitle iletişim araçlan da yapısal olarak dönüşmeye başladı. Medya, tüketim kültürüne 

dayalı bir kamusallığa bürünürken, edebilikten uzaklaşan bu kamuya bir de özel olmaktan 

çıkanlan mahremiyet alanının da içinin boşaltılması eklendi. Kitle iletişim araçlannın ve 

kısıtlanmadan ifade edebilme yetisinin artması belirli özgürlükleri taşıdığı izlenimini 

yaratırken, aslında bir taraftan da kültürü tüketim malı haline sokmuştur. Yani "kültürel 

mallar ticarileşmiş"tir90 

Okunacak şeyler. tiyatro. konser ve müze ıçın para ödemek gerekiyordu: fakat 

okunmuş. duyulmuş. görülmüş ve ancak diyalog içinde tam aıılarıuyla temellük 

edilecek olan şeyler hakkında yapılan söyleşiler için değiL Bugün bizzat söyleşi, 

işletme konusudur: kürsü hatiplerinin profesyonel diyalogları, panel tartışmaları, 

raund tah/e shows [yuvarlak masa tartışma-şovlani -özel şa!usların akıl yürütmesi 

radyoda ve televizyonda starlann program numaralan arasına giriyor, giriş için bilet 

kesilecek kıvama geliyor, oturumiara herkesin "katılabileceği" yerlerde bile mal 

biçimini alıyor. 91 

Kitle iletişim araçlan kendilerini şahsi sıkıntılann ve zorluklann iletileceği adresler 

olarak, hayatı kolaylaştıran otoritelermiş gibi takdim ederler: özel alanın bir biçimde 

&9 

90 

91 

S Alankuş KuraL "Türkiye'de Medya. Hegemonya ve Ötekinin Temsili~, Toplum ve Bilim. 

Sayı no. 67: 76-IOS (Güz 1995). s. 86. 

Habermas. 1997a. Ön. ver., s. 285. 

Aynı. s. 285-286. 
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yeniden vücut bulması için bol bol özdeşleşme vesilesi sağlarlar - istifadeye sunulan 

kamusal keyiflendinne ve danışma hizmetleri fonundan yararlanırlar 92 

Kültürel akıl üreten kamusal topluluktan kültür tüketen kamusal topluluğa giden 

yolda ... Kitle iletişim araçlanyla yayılan "kültür" bir entegrasyon kültürüdür: sadece 

bilgi ve akıl yürtitmeyi, yayıncılık biçimleri ile psikolojik edebiyatın biçimlerini 

human interesfçe belirlene bir eğlenceye ve "yaşam yardınu"na entegre etmekle 

kalmaz: aynı zamanda reklamcılığın unsurlarını asimile edecek kadar. hatta bir tür 

süper slogan işlevi görecek kadar da esnektir. 93 

Jean Baudrillard'a göre, tüketimin toplumsal mantığı mallar ve hizmetlerin 

kullanım değerinin bireye uygunluğu ve bir başka deyişle bireyi tatmini demek değildir. 

Tüketimin mantığı, toplumsal göstergelerin üretimi ve manipülasyonunda yatar. 

Bir biyo-işlevsel ve biyo-ekonomik mallar ve ürünler sisteminin (ihtiyacın ve hayatta 

kalmanın biyolojik dÜZeyi) yerine sosyolojik bir göstergele~ sistemi (tüketime özgü 

olan dÜZey) geçer .... Bizim için sosyolojik olarak anlamlı olan ve tüketim biçiminde 

çağınuza damgasını vuran tam da bu ilkel dÜZeyin. doğadan çağınıızın kültüıiine 

geçişin özgül tarzlarından biri, belki de özgül tarzı olarak ortaya çıkan bii bir 

göstergeler sisteminde genelleşmiş yeniden dÜZenlenmesidir. Dolaşım, satın alma 

satış, farklılaşnuş mallar ve nesneler/göstergelerin sahiptenişi günümüzde dilimizi. 

kodıımuzu tüm toplumun iletişime geçmek ve konuşmak için kullandığı şeyi 

oluşturur. İşte bu tüketimin yapısı, tüketimin dilidir: bireysel ihtiyaçlar ve hazlar bu 

dile bağlı olarak sözden ibarettir94 

Zygmunt Bauman'a göre, tüketici davranışı bir sorundan diğerine, adım adım 

hayatın tamamını piyasaya bağlar; her arzuyu ve her çabayı satın alınabilecek bir araç ya 

da bir uzmanlık arayışına yöneltir. Hayatın geniş kurgusu üzerindeki denetim sorununu, 

en azından ilke olarak erişebilecek çok sayıda küçük satın alma edimlerine indirger. Bu 

davranış, adeta, meseleleri kamusal olarak algılanmayacaklan şekle sokarak özelleştirir; 

ödevleri sosyal olarak görülmeyecekleri biçimde bireyselleştirir. 

92 

94 

Kendimi ve hayatınu iyleştinnek, kültüriemek ve arılaştınnak. yetmezliklerimin ve 

hayatta yoluma dikilen öteki can sıkıcı engellerin üstesinden gelmek artık benim 

Aynı, s. 297. 

Aynı, s. 30 l. 

J. Baudrillard, Tüketim Toplumu (Ayrıntı, 1997), s. 88. 

! . 



görevım (ve inanmaya teşvik edildiğim gibi. yerine gelirebileceğim de bir gö~evim) 

olmuştur Böylelikle. yoğun trafiğin dayanılmaz gürültüsü hemen çift cam tak.ılması 

dürtüsüne dönüştürülür. Kirlenen kent havasına karşı göz daırJalan satın alınır. Ev 

kadınlanmn ve annelerin ağır işten boğulduğu durumun üstesınden bir kutu ağn 

kesici ve hızla etki eden başağnsı haplan ile gelinir. Toplu ulaşım araçlannın 

dökülmesine yanıt bir otomobil alma.lç ve dolayısıyla. toplu ulaşırnın daha fazla felce 

uğratılmasına ek olarak. gürültüye. hava kirliliğine ve acı veren gerginiİk etkilerine 

katkıda bulunmaktır95 
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Özellikle kitle iletişim araçlan ve televizyon sayesinde farklı hayat biçimleri 

hakkında giderek daha fazla bilgi akışına maruz kalındığından, her şey çağdaş beniikierin 

biçimlenmesinde karşılaştırmalı referaııs gruplannın artan rolüne işaret etmektedir. 

"Kitlesel medya günün hakim modasını ve en son üsluplan muazzam bir hızla bize ve 
1 

dünyanın en ücra köşelerine ulaştım. Aynı şekilde, bu medya görsel olarak erişiiebilir 

kıldığı kalıplar üzerinde otoritesini de kurar; kuŞkusuz medyada gösterilmeye değer 

bulunan ve dünyanın her tarafinda milyonlarca insan tarafindan se)'Tedilecek olan hayat 

tarzlan, dikkate alınmaya ve eğer mümkünse taklit edilmeye değer tarzlardır."96 

Teknoloji, temelini örgütlemiş olduğu yol nedeniyle, çağdaş kapitalist toplum 

bütüncülcü olma eğilimindedir. Marcuse' a göre, yalnızca toplumun teröre dayalı bir 

politik eşgüdümü değil, ama aynca gereksinimierin çıkar çevreleri tarafindan belirlenmesi 

yoluyla işleyen ve teröre dayalı olmayan ekonomik ve teknolojik bir eşgüdüm de 

"bütüncülcü'dür97 Kültür endüstrisi bu eşgüdümde (iek-biçimleştirmede) başrolü 

üstlenir. 

95 

96 

97 

Baskıcı bir bütünün yönetimi altında. özgürlük güçlü bir egemenlik aracına 

dönüştiirü.lebilir. Bireye açık olan seçmelerin erimi insan özgürlüğünün derecesini 

saptamada belirleyici bir etmen değildir: yalnızca birey tarafindan neyin 

seçilebileceğini ve neyin seçilmiş olduğunu göstermeye yaramaktadu. Özgür seçim 

için ölçüt hiçbir zaman saltık bir ölçüt olamaz. ama ne de bütünüyle görelidir. 

Efendileri özgürce seçme efendileri ya da köleleri ortadan kaldırmamaktadır. Geniş 

bir mallar ve hizmetler türlülüğü içersinde özgür seçim özgürlüğü imlemez. eğer bu 

Z. Bauman, Sosyolojik Düşünmek. Çev. A. Yılmaz (Aynntı. 1998). s. 22 I. 

Aynı. s. 43. 

H. Marcuse. Tek-Boyutlu İnsan ÇeL A. Yardımlı (idea. 1990). s. 2-3. 



mallar ve hizmetler bir zahmet ve korku yaşamı üzerindeki toplumsal denetimleri 

desteklivarsa -eş deyişle. eğer yabancılaşmayı destekliyorsa. Ve :vukardan dayatılan 

gereksinimierin birey tarafından kendiliğinden yeniden-üretimi özerkiiği kurmaz: 

yalnızca denetimierin etkerliğıne tanıklık etmektedir.. .... Bu denetimierin derinlik ve 

ekterlikleri üzerinde diretmemiz "kitle iletişim araçlanrun" öğretileme gücünü aşın 

ölçüde büyüttüğümüz. ve insaniann şimdi üzerlerine dayatılan gereksinimleri 

kendiliklerinden duyumsayacaklan ve doyuracaklan biçimdeki karşı çıkışlara açıktır 

Karşı çıkış önemli noktayı kaçırnı.aktadır. Ön-koşullandırrna radyo ve televizyonun 

kitlesel üretimleri ile ve denetimlerinin özekselleştirilmesi ile başlamaktadır. 

İnsanlar bu evreye uzun süreli koşullandınlmış alıcılar olarak girmektedirler: 

belirleyici aynm verili ve olanaklı. doyurolmuş ve doyunılmanuş gereksinimler 

arasındaki zıtlığın ya da çatışmarun diizleştirilmesindedir. Burada sınıf aynmlanrun 

eşitlenmesi denilen şey ideolojik işlevini açığa sermektedir. Eğer işçi ve patronu aynı 

televizyon izlencesinden haz duyuyor ve aynı dinlence yerlerine gidiyorlarsa. eğer 

sekreter kendine işvereninin kızı denli çekici bir görünüş verebiliyorsa.. eğer Zenci 

bir Kadillak alabiliyorsa.. tümü de aynı gazeteyi okuyorlarsa., o zaman bu benzeşme 

sınıflann yitişini değil, ama Kodamanların korunmasına hizmet eden gereksinim ve 

doyuınlann altta yatan nüfus tarafından ne düzeye dek paylaşıldığıru 

belirtmektedir. 98 
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"Kültür endüstrisi" kavramı, Amerika'daki kültürel değişimi anlatan Frankfurt 

Okulu temsilcilerinden Ad o mo ve Horkheimer tarafindan "kitle iletişimi" yerine99 

kullanıldı. Bireye seçme hakkı vermeyen bu yaklaşım, kültürü ürün ve meta haline 

dönüştürmüş ve tüketilmesi gereken homojen bir yapı oluşturmuştur. Nicholas Gamham'a 

göre kültür endüstrileri "üretim tarzlarının ve endüstriyel ortaklıkların örgütlenmesinin, 

kültürel mallar ve hizmetler formunda semboller üretmesine ve yaymasına izin veren 

kururnlar anlamına" 100 gelmektedir. Adomo ve Horkheimer'a göre, medya bir özne değil 

zaten sistemin kendisidir. "Medya, birilerinin manipülasyonu ya da teknolojinin hikmeti 

kendinden menkul gücü sonucu bireyleri etkilernesi sonucu değil, sistemin işleyişinin ta 

98 

99 

100 

Aynı. s. 7. 

T. W. Adomo. "Culture lndustıy Reconsidered", Culture and Society. Ed.: J. Alexander ve S. 

Seidman (Cambridge University, 1990, ss. 275-282.), s. 275. 

N. Garnham, "On the Cıiltural Industries", Media Studies: A Reader. Ed.: P. Marris ve S. 

ThomJıam (Edinburgh University, 1996, ss. 78-83.), s. 78. 
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kendisiydi "10 1 

4. KAMUSAL ALAN VE MEDYA 

Daha önce de belirtildiği gibi dev!etın görevi, kamusal müzakere alanında 

düzenlemeler yapmaktan ibarettir. Hukuk devleti düzeni, siyasal işlevli kamuyu, özel 

rekabet içinde kamu yaran için fiilen zorunlu olan konsensüsü ve temel haklan banndınr. 

Temel haklar, bir yandan kamusal ve özel alanlan, kamusal topluluğun kurum ve 

araçlannı; diğer yandan özel özerkliğin temelini; ve nihayet özel şahısiann işlevlerini, hem 

vatandaş olarak sahip olduklan işlevleri, hem de mülk sahibi olarak taşıdıklan ekonomik 

işlevleri güvence altına alırlar. 102 

Kamusal alan, Habermas'a göre, özel şahıslann, kendilerini ilgilendiren ortak bir 

mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışrr.a içine girdikleri ve bu tartışmanın 

neticesinde o mesele hakkında bir ortak kanaati, yani kamuoyunu, oluşturduklan süreç, 

araç ve rnekaniann tanımladığı yaşam alanıdır. 103 Kamusal topluluk genişlediğinde, o 

zaman doğrudan tartışmanın yerini aracılar -medya- dolayımıyla yapılan tartışma alır. Bu 

bağlamda, basın, kamunun ve kamuoyunun oluşmasında vazgeçilmez bir faktördür. 

Habermas'ın da belirttiği gibi "büyük bir kamusal alan gözönüne alındığında, 

iletişim [vatandaş olan bireylerin kendi düşüncelerini özgürce açıklayıp yayınlama hakkı 

ve özerk örgütler kurma hakkının garantisi altında birbirleriyle etkileşirnde bulunmalan] 

için bilginin iletilmesini sağlayarak ve alıcılan ya da bireyleri etkileyecek özel araçlar 

gerekir. Günümüzde kamusal alan içinde bu türden bir iletişimi sağlayan medya, 

gazeteler-magazinler, radyo-televizyonlardır." 104 Ancak bölümün başlannda da belirtildiği 

gibi· Habermas pek çok araştırmacı tarafından, kitle iletişim araçlannı çözümlemesinin 

eksik olduğu yönünden eleştirilmiştir. Aynca, I 8. yüzyıl ve ilerisinde kitle iletişim 

ıoı 

ı u: 

ı 03 

104 

M Mutrnan. "Televizyonu Nasıl SorgulamaJı?". Toplum ve Bilim. Sayı no. 67: 26-7! (Güz 

1995). S. 33. 

Habermas. !997a. Ön. ver .. s. 171. 

Yılmaz. Öc. ver., s. 162. 

Habermas. I 995a. Ön. ver .. s. 62. 
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araçlannın geli:;;imine kamusal alanın yapısal değişimi neden olmuşsa da, tam tersini 

sav!amak da Habermas 'a göre mümkündür. 105 

Richard Sennett'e göre ise, eiektronik iletişim kamusal yaşam fikrine son 

verilmesini sağlayan araçlardan biridir. Medya, toplumsal gruplann birbirlerine ilişkin bilgi 

birikimlerini olağanüstü arttınrken, fiili bağ kurmayı gereksizleştirmiştir. Hatta pasiflik bu 

teknolojipjn "mantığıdır... J<..itlesel medya, geçen yüzyılda tiyatrolarda ve konser 

salonlannda biçimlenmeye başlayan kalabalık halinde sessiz kalma tarzlannı pekiştirir. 106 

İcracılann kişiliklerine yönelik kornpulsif ilgi. sessizliğin saygın davranışın kuralı 

haline geldiği tiyatro ve konseriere giden yığınlarca kentli izleyici arasında. 19. 

yüzyılda gelişti. Modern medya. bu ilgiyi bir sınıfın. bwjuva sınıfının. alanından 

çıkanp. toplumsal mevkilerinden bağımsız olarak. tüm izleyenler için bir teknolojik 

sonuç dalurnuna getirdi. Algılayandan hiçbir talepte bulunmayan bir medyada 

kişiliğin algılanması eşitlik mantığı gereğidir.... Gerçekten de, onun niyetlerini 

toplurndaki gizli güçlerin ete kemiğe büıiinrnesi diye yorumlayan medya. ne 

yaptığına bakmaksızın. dinlerneye değer bir insan olarak onu rneşrulaştırrnayı 

başardı. Bu şekilde, bir hınç girişimcisinin "simgesel" protestosu başkalaştırıldı; 

böylece niyetleri hiçbir zaman sonuçlarıyla, etkinliğiyle ve hatta ahlaka uygıınluğuyla 

smanmak zorunda kalmadı. 107 

Büyük ticaret şehirleri aynı zamanda haber dolaşımının merkezi idiler. Düzenli 

haber akışı kurumsallaştıktan sonra (yani genel olarak halk için erişilebilir hale geldikten 

sonra) tam anlanuyla bir basının varlığından sözedilebilir. Bu ise Habermas'a göre ancak 

1 7. yüzyılın sonunda gerçekleşti. 

Kapitalizm -özellikle merkantalist aşaması- ve para ekonomisi, buıjuvazinin 

oluşumu için ne kadar gerek şartsa, bir o kadar da haber dolaşımının artması ve medyanın 

-o dönemde basın- gelişmesini sağlanuştır. Çünkü özelleşmiş ekonomik etkinlik, kamusal 

105 

\()6 

Özel bireyler tarafından yüıütülen gazeteciliğin kamuoyuna açık bir kitle iletişim aracına 

dönüşümü sürecinde. kitle iletişim araçları tarafından farklı değerlendirilen özel çıkarların 

yoğun bornbardırnanıyla kamusal alanın kendisi de dönüşüme uğradı (Haberrnas, 1995a. Ön. 

ver. s. 65). 

R. Sennett. Kamusal İnsanın Çöküşü. Çev.: S. Durak ve A. Yılmaz (Aynntı, 1996), s. 352-

353. 

Aynı. s. 355 
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düzenleme ve gözetim altında genişleyen mal dolaşımı tarafından yönlendirilir; bütün 

bun1ann gerçekleştiği ekonomik koşullar, girişimcinin ev ekonomisi sınıriamu aşarak ilk 

kez genel çıkann konusu haline gelirler. Bu tür ekonomik etkinlik ve burjuva kamusunun 

oluşumu haber dolaşınunı gerehirmeheydi. Hatta Habermas'a göre 108
, haber dolaşımı 

sadece mal dolaşımının ihtiyaçlarına bağımlı olarak gelişmiyordu; haberin kendisi mal 

haline gelmişti Habereilik mesleği, varlığını borçlu olduğu pazar ile aynı yasalara tabi idi. 

Devletin karşısına dikilen toplum bir yandan kamu erkinden özel alanı kopanrken. 

diğer yandan hayatın yeniden üretimini özel ev bütçelerinin sınırlannın ötesine 

taşınp kamusal çıkar alanına giren bir mesele haline getirdiği için: idareyle 

kesintisiz temasın gerçekleştiği bölge. akıl yürüten kamusal topluluğun eleştırisine 

konu olma anıanunda da "kritik" bir duruma gelmiştir. Kamusal topluluk bu 

meydan okumaya, yönetimin toplumu özgül anlamda kamusal bir olay haline 

getirirken yararlandığı aygıtı başka bir işlev doğrultusunda dönüştürmesi ölçüsünde 
' 

karşılık verebilecektir -bu aygıt. basındır 109 

Kitle kültürünün yeni biçimlerine nüfuz eden tüketici kesimleri, yerleşik tahsilli 

tabakadan ve toplumun alt tabakalanndan değil, kıyasla büyük bir sıklıkla, yükselmehe 

olan ve statülerini kültürel olarak meşrulaştırmaya ihtiyaç duyan gruplardandır. Ancak bu 

öncü grubun sayesinde yeni medya ilkin daha yüksek tabaka içinde yayılır ve sonra zaman 

içinde aşağı statü gruplarına ulaşır. 

Devlet ile toplumun karşılıklı birnirierinin içine girmesınin, özerkliği sayesinde 

yasalann genelliğini mümkün kılan bir özel alanın çözülmesine yol açması ölçüsünde, akıl 

yürüten şalııslann oluşturduğu görece homojen kamusal topluluğun zemini de sarsıldı. 1 10 

Örgütlü özel çıkarların rekabeti kamuya nüfuz etti. Bir zamanlar, özelleştirilmiş 

olmalanndan dolayı sınıf çıkan ortak paydasında tarafsızlaştınlnuş olan tekil çıkarlar, 

kamusal tartışmada beiirli bir rasyonelliğe ve etkinliğe izin verebilmişlerdi. Bunun yerini, 

rekabet eden çıkarlar aldı. 

Basının ticarileşmesi ölçüsünde mal dolaşınuyla kamusal topluluğun ilişkileri 

düzenlenir; özel alan içerisinde 'kamusailıkla özel alan arasındaki açık sınır' silinir. A.ina 

108 

109 

ı !O 

Habermas, l997a, Ön. ver., s. 84. 

Aynı, s. 88-89. 

Aynı, s. 307. 
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diğer yandan da, kurumlannın bağımsızlığınin artık ancak belirli siyasal güvencelerle 

sağlanabilr.1esi ölçüsünde, kamusallık özel alanın bir parçası olmaktan çıkar 

Buıjuva hukuk devletinin kurulması ve siyasal işlev gören bir kamusallığın 

yasa!aşmasıyladır ki, akıl üreten basın kanaat baskısından kurtulur: artık poJemiksel 

konumunu !Jırakabilir ve her ticari işletme gibi kazanç imkanlannı dikkate alabilir. 

İngiltere. Fransa ve ABD'de kanaat yayıillayan basından ticari basma doğru bir 

gelişme yolu. 19. vüzyıhn otuzlu yıllannda aşağı yukan aynı sıralarda açılmıştır ..... 

Daha yüzyılın ortasına gelindiğinde. bir dizi gazete işletmesi anonim şirket olarak 

örgütlenmişti. 111 

Özellikle 19. yüzyılın yetmişli yıllanndan itibaren, gazeteye adını saruru, artık 

öncelikle seçkin yazariann değil, yetenekli editörlerin vermesi eğilimi iyice belirgin hale 

gelir Yayınevi, redaktörleri, bir ticari işletmenin özel çıkarlan doğrultusunda talimatiara 
! . 

bağlı olarak çalışacakl~n beklentisiyle göreve getirir. 

Basının yapısal dönüşümünün işletme sosyolojisi ile ilgili veçheleri, elbette burada da 

kendini dayatan genel yoğunlaşma ve merkezileşme eğilimlerinden kopartılamaz. 

Yüzyılın (19. yy.) son çeyreğinde ilk büyük gazete holdingleri oluşmuştur .. 1\BD'de 

Hearst. İngiltere'de Northclyffe, Almanya'da ullstein ve Mosse. Bu gelişme, tabii 

dm:ensiz olarak, yüzyıhrnızda da sürmüştür. Haber trafiği araçlanndaki teknik 

gelişme (telgraf ve telefondan sonra telsiz telgraf ve telefon, radyo), basının örgütsel 

birleşmesini ve ekonomik yoğualaşmasını hızlandınnış, hatta kısmen mürn.l,.'Üll hale 

getinııiştir Haber servısıennın tekel biçiminde örgütlenmiş ajanslarca 

bi.rleştirilmesini. küçük gazetelerin yazı işlerinin, sayfa kalıplan gönderilmesi ve 

ilave üretimi yoluyla standartlaşması izledi. ilkin Anglosakson ülkelerinde 1870 ile 

ı 880 arasında mat ri s kullanıldı: yüzyıl dönümünde matris kullarunu kıta 

Avrupası'na da yayıldı. Teknolojik birleşmeye. çoğunlukla. gazete halkalan veya 

zincirleri oluşumuyla örgütsel birleşme refakat etti. Özellikle kırsal bölgelerdeki taşra 

gazeteleri bu yolla ekonomik açıdan da yörelerindeki şehir gazetelerine bağımlı hale 

gelerek. yerel ve yardımcı yazı işleri olarak bunlara eklemlediler. ı 12 

Habermas, basındaki gelişmeyi ve 20. yüzyılın ilk yansım incelerken "gazete 

endüstrisinde ekonomik yoğunlaşma ve teknolojik-örgütsel koordinasyon derecesi, 20 

lll 

ll: 

Aynı. s. 313. 

Aynı. s 316-3 I 7. 
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yüz'yılın yeni medyaianna (radyo, film ve televizyon) göre düşük" görmektedir 

Habermas'a göre sermaye ihtiyacı o kadar büyük çaplı ve yayıncılığın sağladığı güç o 

kadar tehditkar görünüyordu ki, kimi ülkelerde bu yeni medyalann tesisi başlangıçtan 

ıtİbaren devlet yönetimi altında gerçekleşti veya devlet denetimine alındı. Öze! şahısiann 

oluşturduğu bir kamuya ait özel kurumlar, kamusal kuruluşlara dönüşmesi, basının ve ilk 

dönem medyalannın gelişmesini çarpıcı biçimde karakterize eder. I 13 

.... basının yoğunlaşma eğilimine ilişkin tecrübeler. radyoda ve televizyoncia r.doğal 

tekellerin'' -ABD'de olduğu gibi- özel teşebbüs biçiminde gelişmesini engellemek için 

yeterli bir bahane oldu. İngiltere. Fransa ve Almanya'da bu yeni medyalar resmi ve 

yan resmi kuruluşlar olarak örgütJendiler. aksi halde yayımcılık işlevleri özel 

kapitalisi işlevlerine karşı yeterince korunamanuş olacaktı. I ı 4 

Ancak Habermas, 20. yüzyılın ikinci yansındaki sosyo-ekonomik gelişmeleri 

ellbetteki Kamusallığın Yapısal Dönüşümü'nde hesaba katamamıştır. Bugün medyayı 

karakterize etmek için devletten çok özel çıkarlar -ulusal ve hatta küresel- anlamlıdır. 

Habermas'ın "ideal söz durumu modeli", bozulmamış, çarpıtılmamış iletişim 

(undistorted communication)'den doğmaktadır. Bu ideal evrensel pragmatizmini 

taşımaktadır Habermas, modeliyle ilgili şu sözlerinde soyut bir evrensellik anlayışı 

taşımaktadır. "Bir anlayışa ulaşmanın amacı, paylaşılan bilgi, karşılıklı güven ve 

öznelerarası bir anlaşmaya varabilmektir. Anlaşma ise, anlaşılabilirlik_ doğruluk, doğru 

sözlülük ve haklılığın geçerliliğine dayanır." 115 

I 9. yüzyıla dönüldüğünde, yayımcılık kuruluşlannın başlangıçtaki temeli, en 

azından bu en ileri alanlarda, neredeyse tersine dönüşüyor. Akıl yürüten kamusal 

topluluğun kurumlan devlet erkinin müdahalelerine karşı, özel ellerde bulunmalanyla 

güvencelenmişlerdi. Ancak ticarileşmeleri ve ekonomik, teknolojik ve örgütsel 

yoğunlaşmalan ölçüsünde son yüzyıl içerisinde toplumsal güç komplekslerine dönüştüler. 

ı ı 3 

ı ı 4 

ı ı' 

Basın evvelce kamusal bir topluluk olarak biraraya gelen özel şahısların akıl yürütme 

faaliyetini salt aletarabilip güçlendirebilirken, şimdi bu faaliyet tersine kitle iletişim 

araçlannca belirleniyor. Yazı yazan. özel şahıslan yaptığı gazeteciliğin kitle iletişim 

Aynı, s. 3 17. 

Aynı. s. 318. 

J Habermas. Communication and the Evolution ofSociety (Polity, 1995b). s. 3. 



araçlannın kamusal hizmet faaliyetine dönüştüğü yolda. kamusal alan.. bır. kamusal 

topluluk olarak özel şaluslann çıkarlan açısından artık asla eo ipso temsili nitelik 

taşımasalar da imtiyazlı bir temsil olanağı bulan özel çıkariann akını altında 

değişime uğruyor. Kamusallıkla özel alanın aynlması. zımnen. özel çıkarlar arası 

rekabetin esas itibanyla piyasarun belirh::yiciliğine bırakılınasım ve kanaatler 

arasındaki kamusal münakaşarun dışında turulmasını içeriyordu. Fakat kamusallığın 

ticari tarutım için kullanılması ölçüsünde. özel mülkiyet sahibi olarak öze! şahıslar 

kamusal topluluk olarak öLel şalıislara dolaysız etkide bulunuyorlar. Bu sırada elbette 

basının ticarileşmesi. kamuo~un bir reklam aracına dönüşmesine karşılık geliyor: 

fakat bu sürecin kendisi de. ticari reklamın. aslen ekonomik ilintilerden doğmuş olan 

ihtiyaçlan tarafından hızlandınlıyor 116 
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Kültür tüketimi olgusu ve tüketim kültürünün yaygılaşması -kapitalizmin en 

önemli kültürel sonucudur-, kamusallığın reklam yayınlarının istilasına uğraması, her ne 
1 

kadar eski tarz ticari reklamlar onunla yaklaşı~ aynı zamanlarda ortaya çıkmışsa da, 

piyasa ilişkilerinin liberalleşmesiyle açıklanamaz. Genel bir yaklaşımla, "bir yanda 

kapitalist büyük işletmelerin oluşumu eğilimi ve piyasaya yönelik oligopolist kısıtlama ile 

diğer yanda kitle iletişim araçlannın teşkil ettiği entegrasyon kültürünün içine işleyen 

reklam -kelimenin tam anlamıyla soap opera- arasında, şeffaf bir bağıntı vardır." 117 

Özgürlük ve eşitliği birbiriyle uzlaştırmak çok zordur. Hatta daha da zorlaştığını 

söylemek yanlış olmaz; kamu alanı gittikçe daralmakta ve bu da ekonomik özgürlüğün 

yeniden canlanmasıyla ilişkilidir. Ticari zorunluluklar üstün geldiğinde, "kamusal iletişim" 

tüketici politikalarına dönüşür. 

Reklam ekonomisi, bu arada sadece mevcut yayın organlarına elkoymakla kalmaz, 

kendi gazetelerini ve dergilerini de yaratır. Bu yeni oluşumlann bizzat kendisi ve kitle 

iletişim araçları programlarının -ticari olmayan kısımlanyla da- tüketici davranışını tahrik 

edip belirli kalıplara oturttuğunu söylemek de çok yanlış olmayacaktır. 

ı ı6 

ı ı 7 

Gerçi reklam yayınlannın kamu alanını işgali. ekonomik açıdan zorunlu hale 

gelmişti: ama bu işgalin. kamu alanında nitelik değişimine yolaçması gerekmezdi ... 

Ne var ki. siyasal kamudan aynı ölçüde yalıtılmış böyle bir ekonomik kamunun. 

kendi menşeine sahip bir reklam kamusunun inşası. gerçekleşmedi: aksine. imtiyazlı 

Habermas. ı 997a. Ön. Yer .. s. 3 ı 9. 

Aynı. s. 320. 



özel çıkariann yayın yoluyf.1 temsili. başından itibaren siyasal çıkarlarla kanşmıştı. 

Çünkü o sıralarda. mal sahiplerinın kendi aralanndaki yatay çıkar rekabeti reklam 

aracılığıyla kamuya nüfuz ederken. rekabetçi kapitalizmin zemini bizzat partiler 

arası çatışmaya bulaşmış. sınıflar arasındaki dikey çıkar rekabeti kamunun 

hudutlanndan içeri ginnişti. ı ıs 

54 

Habermas'ın tanımından yola çıkarak, kamusal alanın herkesin katılımının 

sağlandığı ve bilgiye eşit oiarak ulaşabildiği, özgür bir tartışma arenası olduğunu ileri 

sürmek çok da yanlış olmaz. Bireyler bu alanda tartışma yoluyia yaşarnlarını şekillendirme 

ve karar verme sürecini yaşarlar. James Curran'a göre, "medya bu süreci, kamusal bir 

tartışma arenası. haline gelerek ve birey yurttaşları kamuoyu biçiminde bir kamusal organ 

halinde yeniden kurarak kolaylaştınr". ı 19 

~iberal yaklaşımlar medyanın hükümetten tam bağımsızlığının yalnızca serbest 

pazar kilrallan içinde sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Ancak, son yirmi yıl içinde, 

gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde yapılan araştırmalar açıkça göstermektedir ki, 

demokratikleşmeyi salt pazarın görünmez elinden beklemek çok da sağlıklı sonuçlar 

doğurmamaktadır. Çünkü, Ben Bagdikian'ın ünlü kitabı The Media Monopoly'de de 

belirttiği gibi "medya gücü politik güç" anlamına gelmektedir. 120 

118 

119 

ı ~o 

Aynı. s. 324. 

J. Curran. "Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme", Medya, Kültür, Siyaset. Ed: S. 

İrvan (Ark, 1997). s. 142. 

B. Bagdikian. The Media Monopoly (Fifth edition. Beacon. 1997). s. xii. Berkeley gazetecilik 

okulunun onursal dekanı ve Washington Post'un en eski köşe yazarlanndan Ben Bagdikian, 

Medya Tekeli adlı kitabında. Gulf+Westem'in (şimdi Paramount Communications Ine. ) 

holding şirketi olan Simon ve Shuster'e basılmak için verdiği ve büyük şirketlerin bir eleştirisi 

olan kitabın başına gelenleri anlatır. Simon ve Shuster'in editörlerinden birisiilin ve tüm 

çalışanların, kitabın basılması taraftarı olmalarına karşın, şirketin başkanı, kitap 

Gulf+ Westem 'den söz etmemesine rağmen, tüm büyük şirketleri kötü gösterebileceği kaygısıyla 

basımına izin vermemiştic Sözü edilen Şirket Cinayetleri basılmadı. Bagdikian diğer benzer 

örneklere de yer verir Bagdikian' ın Medya Tekeli isimli kitabımn ilk basımı ( 1983) yayın 

aşamasındayken. Simon ve Schuster. Beacon Press'e kitabın basılmarnış halini görmek 

istediğini belirtmiş ve kendileriyle ilgili eleştirel bölümleria kitaptan çıkartılınasım talep 

etmiştir. Beacon Press bu istekleri geri .çevirince Simon ve Schuster yayııncıyı iftira davası 

açınakla tehdit etmiştır. Beacon Press bu tehdite karşı taviz vermemiş ve Bagdikian'ın kitabıyla 



55 

Bugün medyanın gözcü rolünden çok eğlendinci rolünün önem kazandığından 

bahseden Curran, kamusal olaylarla ilgiii haberlerin·, medya içeriğinin küçük bir bölümünü 

oluşturduğundan bahseder Zaten Curran'a göre ''medyanın rolü (birkaç istisnai durum 

dışında) çoğu zaman yapmadığı şeyler açısından tanimlanmal1:adır". 121 Türkiye için de 

benzer bir sonuca ulaşmak mümkündür Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafindan ulusal 

televizyonların incelendiği bir araştırmada çıkan sonuçlar bu durumu · daha- iyi 

tanımlamaktadır. Araştırma süresince izlenen 1 2 ulusal kanalın ana haber bültenlerinde, 

magazİn haberlerine %40.50 oranında yer ayrılırken, ikinci sırayı %28.51 ile siyasi 

haberler almaktad!L 122 Çalışmanın üçüncü bölümünde bu konuya aynca değinilecektir. 

Bagdikian'ın bahsettiği şekliyle politik güç olan medya kartelleri, kamusal 

çıkariara hizmet eden bağımsız gözcüler değil, güçlerini özel çıkarlarını arttırmak için 

kullanan kuruluşlardır. Çok uluslu şirketlerin denetimindeki medyanın kamu çıkanndan ! · 

çok kendi ekonomik çıkarını gözeteceğini savlamak mümkÜndür Dolayısıyla kamusal 

yayıncılığa, özel sektörden çok kamunun kendisinin oluşturduğu kar amacı gütmeyen 

örgütlenmelerle ulaşılabilir. Yani iki uç lu bir sorun olarak medya sahipliği ile 

karşılaşılmaktadır. Özel sermayenin sahipliği kadar devletin medyayı kontrol etmesi de 

tehlikelidir. 

121 

12..., 

Yayın kunımlanmn yönetim kadrosu hükümeti destekleyenlerle "doldurulabilir": 

kamu fonlanm arttırınayı reddeden hükümetler tarafından mali baskılar 

uygulanabilir: yayıncılarla kamu arasına çomak sokmaya çalışan hükümetler 

tarafından halk muhalefeti yaraulabilir: oto-sansürü işletmek amacıyla resmi ve 

gayriresmi öneriler de yapılabilir: yayın kurumlan aynca bir yasa ile ortadan 

kaldınlmakla ya da tümüyle yeniden yapılandınlmakla korkutabilir. Mali ve yasal 

ilgiii olay, kitabın her üç basımında da tekrar etmiştir. Boston merkezli U ni tarian Kilisesi 'nin 

yayımcılık kolu olan Beacon Press, Nixon yönetiminin karşı çıkmasına rağmen 1971 'de 

Pentagon Papers'i yayınladı. Bu yayında Vieuıam'a yapılan Amerikan müdahalesinin asıl 

nedenleri açıklanıyordu. (yı/. Severin ve James W. Tankard, İletişim Kuramları: Kökenleri, 

Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. Çev: Ali Atıf Bir Ye Serdar Sever. 

[Anadolu Üniversitesi. 1994], s. 586). 

Curran, Ön. ver., s. 146. 

C. Özdiker, "Ulusal Televizyonlar Anahaber Bültenleri İçerik Analizı ve Ana Haberlerde Genel 

Şiddet Araştırması", RTÜK İletişim, sayı no. 5: 22-26 (Mayıs-Haziran. 1998). s. 25. 



yaptınmlar. yayın maliyetleorun yükseldiği. televizyonlar arasındaki rck.abetıiı arttığı 

ve kamu hizmeti yayıncılığına karşı siyasal muhalefetin meşrulaştığı bir dönemde 

etkili hak geldi. Ancak kartellenn ellerinc..lc bulunan özel medya örgütleri de 

dayanıklı değiilerdir. Medyanın kamu gözcüsü işlevı açısından dile getirilen 

kannaşık sonınlar serbest paz.an basıtçe ve düşünmeden kabullenmckle çözülmezler. 

Gerekli olan. bir sistemin körü körüne desteklenmesi yerine bir kamu gözcüsü olarak 

medyanın rolünü güçlendirecek pratik yaptınınıardır 123 
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Hatta Habermas'a göre, kitle iletişim araçlannın yarattığı dünya sadece göıiinüşte 

kamusaldır; öte yandan, bu dünyanın tüketicilerine güveneelediği özel alanın bütünlüğü 

de sadece yanılsamadır 124 

Kamusal alanla medyanın ilişkisini tanımlamaya çalışırken, izleyicinin ya da 

ok-uyucunun aktif olduğundan yola çıkmakta yarar vardır. Çünkü iletişimsel kamu alanı 
! . 

içinde egemen kültürün varsayımlan. ve düşünceleri de ancak medya dolayırnıyla 

sorgulanabilir. Böyle~e medya kamusal bir diya1oğa öncülük edebilir. Aynca Curran'a 

göre, medyanın kamusal alan içinde bir diğer demokratik işlevi de temsil aktöıii gibi 

hareket etmesidir ııs 

Medya. değişik toplumsal grupların ve örgütlerin kendi alternatif görüş açıla:nnı 

ifade edebilmelerine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Ancak bu 

düzenleme. kamusal alandaki çeşitli görüşleri yaymanın ötesine geçer. Medya 

sisteminin bir parçası, sivil toplumu canlandırdcak biçimde işlev gönnelidir 

Kollektif örgütlerin destek ara~ışlanna yardımcı olmalıdıc bu örgütlerin. 

taraftartannın görüşlerini temsıl eden organlar olarak işlemelerine yardım etmelidir: 

bu örgütlerin. etkili protestolar örgütlenmelerine. alternatifleri geliştirmelerine ve 

bunları duyurmalanna destek vermelidir. Diğer bir deyişle medyanın temsil rolü. 

içinde alternatif görüşlerin ve bakış açılannın tümüyle yer alabildiği koşullann 

yaratılmasına yardım etmeyi içerir. 116 

Curran'a göre medyayı bir başka demokratik işlevi ise çatışan çıkarlar arasında 

anlaşma ve uzlaşma yoluyla toplumun ortak hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı 

1:!3 

124 

125 

126 

Curra:n. Ön. ver., s 153-155 

Habermas. l997a, Ön. ver., s. 295. 

Curra:n. Ön. ver., s. 177. 

Aynı, s. 177. 
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.. 127 
olmaktır Böylece medya, insaniann kamusal söyleme katılabilecekleri ortamı da 

sağlayabilir 

Bu genel açıklamalarla medyanın nasıl örgütlenmesi gerektiğini de açıklayan 

Curran, dört ana taktör 128 üzerinde durur. Bunlara göre, medyanın bir parçası kamusal 

tartışma arenası şeklinde örgütlenmeii; bir başka parçası örgütlenmiş gruplan ve 

toplumsal kurumlan ortak kamusal arenaya bağlayan iletişim kanallannı oluşturmalı; bir 

diğeri bu gruplann kendi bölgelerinde işlev görmelerini kolaylaştırmalı; başka bir parçası 

ise ortak kamusal alan ile farklı toplumsal sınıflar ve birey kümeleri arasında bağlantısız 

iletişim kanallaiından oluşmalıdır 

Kamusal alan, etkin ve katılımcı yurttaş ile birlikte tanımlandığı sürece, kamusal 

yayıncılık olgusunu da yalnızca özel sektöıiin karşısında kamu kaynaklarıyla 'devleti 

temsil eden' anlayış olarak tanımlanıaya çalışmak çok yanlış olacaktır. Kamusal yayıncılık 

devlet ile toplum arasında bir alanda varolmalıdır. Ancak böylece kamunun eşit 

katılımıyla oluşturma amacı başarılı olacaktır. Bu durumda, televizyon, basın ve diğer 

tüm iletişim araçlannı diğer hizmet ve mallardan ayrı tutmak gerekir. "Kamu hizmeti" 

kavramı verilen hizmetin niteliği ile ilgilidi!"; bu hizmeti veren kurum ya da kişilerin 

mülkiyet yapılan önemli değildir. Böylece "kamusal yayıncılık" ile kastedilen, bugüne 

kadar yapılan "devletin mülkiyetinde ve özel olmayan yayıncılık" tanımından 

farklılaşmaktadır. FarkJı kimliklerin eşit temsilinin sağlanabildiği iletişimsel kamu alanının 

bir açılımı olarak kamusal yayıncılık anlayışı değerlendirilmelidir. 

Jay Blumler'ın belirttiği gibi televizyon, ayrıca siyasal iktidarın bir aracı, kültürel 

deneyimin kaynağidır129 Blumler, böylece kamu yayıncılığı için eski kamusaldan ve eski 

özel televizyondan farklı yeni bir modelin geliştirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Blumler ve Gurevitch, The Crisis of Public Communication130 isimli kitapta bu 

yenı modelin siyasal sistem için de baz görevleri yerine getirmesi gerekliliğinden ve 

medyadan demokratik beklentilerin olduğundan sözetmektedirler. 

129 

! 30 

Toplumsal-siyasal ortamın gözetim altında tutulması, yurttaşiann refahına olumlu ya 

Aynı. s. I 79. 

Aynı. s. 178. 

E. Mutlu, 'Te!evizyon ve Toplum (TRT, 1999), s. 36. 

J. Biumler ve M. Gurevitch, The Crisis of Public Commonication (Routledge, 1 995). 



da olumsuz oiarak dayanan gelişmelerin bildirilmesi. 

Günün temel konulannı, bunlan oluşturan ve çözebilecek güçte olan etkenleri de 

içerecek şekilde belirleyen. anlamlı bir gündem oluşturma. 

Siyasetçilerle diğer amaçlan ve çıkar gruplannın görüşlennı dile getıren sözcüklerin 

iddialannın tartışıldığı platformlan sağlama. 

Çok çeşitli görüşler arasında olduğu kadar iktidar sahipleri (halen ve gelecekteki) ve 

kamu arasında diyalog ortarnını sağlama. 

İktidar sahiplerinin iktidariann nasıl kullandıklan konusunda hesap vermelerini 

sağlayacak mekanizmalar geliştirme. 

Yurttaşiann siyasal sürece sadece izlemekle kalmayıp. katılırn!arını. öğrenmelerini 

ve seçmelerini sağlayacak itici gücü oluşturma. 

Özgürlüklerini. doğruluklarını ve izleyicilere hizmet etme yeteneklerini. altüst etmek 

isteyen medya dışındaki güçlerin çabalanna karşı prensip sahibi bir direnç 

oluşturma. 

Siyasal ortamlanyla potansiyel olarak ilgilenen ve bu ortarnı anlarnlandırabilen 

izleyici üyelerine karşı saygılı olrna. 131 
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Ancak bu amaçlara ulaşmak ve hizmet etmek çok da kolay değiL Blumler ve 

Gurevitch de demokratik değerlerin kendi içinde tartışmalı olmasının; iktidar sahiplerinin 

kamudan uzak kendi dünyalannda yaşamasının; izleyecilerin zorla siyasi katılımcılar 

olamayacağının; medyanın demokrasiyi kendi kurallanna göre (pazar mekanizmalan gibi) 

yaşatmasının demokratik beklentilere ulaşınada birer engel olacağının ina.rıcmdadır!ar. 132 

Önemli bir başka gerçek ise, her nerede olursa olsun insanlar muhalif düşünceleri 

tartışmada zorluk yaşarlar. Çünkü kurulu ideoloji ister devlet gücü tarafından empoze 

edilmiş, isterse edilmemiş olsun demokratik iletişimi tehdit eder. 133 

131 

132 

!33 

Medyanın önemli bir bölümünün ve diğer ideolojik kururnların genel olarak mevcut 

iktidann algılamalan ve çıkarlannın yansıtması, tartışmaya gerek görülmeyen 

varsayımlar temelinde. doğal bir beklentidir. Pek çok analist bu beklentinin yerine 

Aynı, s. 97. 

Aynı, s. 98. 

O. O'neill, ''Practices of Toleration", Democr&cy and the Mass Media. Ed.: 1. Lichtenberg 

(Cambridge University, 1995, ss. 155-185), s. 175. 



getirildiğinin ileri sürmüştür ı 34 Akla uygun görünen bu "propaganda modeli" ne 

göre. medya. habericnn ve. çözümlemelenn çatısının yerleşik ayncalıklan 

destckieyen bir çerçevede kurarak ve bu doğrultuda her türlü tartışmayı sınırlayarak. 

herbinyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletın ve şirketlerin çıkarianna hızmet 

eunektedir 13 5 
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Kamu hizmeti ve yayıncılık tarihini yeniden kurarak, siyasi ve kültürel 

demokrasiye katkısını göstermeye çalışan Scannell'a göre 136 1920'lerden sonra 

televizyon yayıncıhğı İngiltere' de yeni bir kamu yarattı. "Genel kamu" gündem hakkında 

rutin olarak bilgilendirilmekte ve "sıradan zevkleri" kutlayan düzenli eğlencelere 

ulaşabilmekteydi. Günlük yaşarnın geçici ritmini yeniden kuran ve onunla kesişen 

yayıncılık "söylem''i demokratikleştirrneye ve meşrulaştırrnaya başladı. Ancak, 

İngiltere'de ve daha pekçok ülkede örnekleri uygulanan kamu hizmeti yayıncılığı, 

demokratik hakiann tamamen modem ya da sosyo-kültürel çeşitliliğin yeter derecede 

temsilcisi olmadığı bir devlet sisteminin ürünüdür. Bu yaklaşımlaysa, Jürgen Habermas'ın 

mükemmel "iletişimsel akılcılık" idealine asla ulaşılarnaz. Ancak, gene de "I 980'ler 

boyunca yeniden doğan serbest pazarcılar tarafindan pazarlarda ilan edilen tüketici 

egemenliğini şüpheli demokrasisinden"se 137
, kamu hayatına katılımı arttırmak açısından 

daha umut vericidir. 

Mutlu, kamusal hizmet yayıncılığı "devlet"in mülkiyetinde, tecimsel olmayan 

yayın kuruluşlan olarak tanımlark en, "kamu hizmeti yayıncıhğı" teriminin içeriğini ve 

bizzat kendisini BBC'nin geliştirmiş olduğundan bahseder. 138 Yüzyılın ilk yansında 

ı 34 

135 

ı36 

137 

ı38 

Edward Herman ile Noam Chomsky. ayn ayn ve ortaklaşa olarak. medyanın yaygın 

anlatımlanndan ciddi ölçüde farklı biçimde işlediğine ilişkin bir anlayışı destekleyen geniş 

çalışmalar yayınladılar. Bunlardan en önemlisi Manufacturing Consenr: The Political Economy 

of Mass Media (Pantheon. 1988) sayılabilir. Bu kitabın bir bölümü ve Herman 'ın bir makalesi 

Türkçe'de Me«va Halka .\'asıl Evet Dedirtir? (Minerva. 1998) adıyla yayınlanmıştır. 

N. Chomsky, Medya Gerçeği. ÇeY. A. Yılmaz (Tüm Zamanlar. 1993). s. 23. 

"P. Scannel. 'Public Service Broadcasting and Modem Public Life·. Medya. Culture and 

Society. Sayı no. 11(1989. v. 2). s ı.ır. J. McGuigan. Cultural Populism (Routiedge. 1992). 

s. 166. 

McGuigan, Ön. ver., s. 166. 

Mutlu. Ön. ver., s. 23. 
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kurulan BBC'nin görevi tüm halka enformasyon, eğitim ve kaliteli eğlence sağlamaktı 

Mali kaynağı kamusal fonlardı; böylece, yayın organirn kullananlar aym zamanda onun 

sahibiydiler Bu yapı ise ancak devletin düzenlediği kamu hizmeti yayıncılığı tekeli ile 

sağlanabilirdi. 

BBC'nin yaşayan modelini oluşturduğu "kamu hizmeti yayın tekeli" anlayışı 

Raymond Williams'ın sınıflandırmasına göre yayıncılıkta ~paternalist" anlayışın bir 

örneğidir ve TRT de kuruluşunda tıpkı BBC gibi paternalist bir yayıncılık anlayışını 

benimsemiştir Bu yakiaşımın paternalist (ya da belki seçkinci) olarak 

niteiendirilmesinin sebebi de. ya)'ın kurumunu toplumun dışında. hatta üstünde bir 

yerlere. toplumun eğitmeni konumuna yerleştirmesidir Bu konum toplumdaki hakim 

konumların törelliği ve beğenisinde yansıyan yüksek standartların sürdüıiilmesi 

idealiyle ·tanımlanmaktadır. Reith BBC'nin kuruluşunda. kurumun yayıncılık 

' · ilkelerini tanımlayan bu yak.laşınu daha demokratik bir iletişim aracının kaçınılmaz 

olarak daha düşük standartiara yol açacağım öne sürerek savunmuştur: Reith' in 

kamu hizmeti anlayışı halkı zengin. yüksek bir kültür sahibi olacak ve 

Amerikaıılaşnuş popüler kültürün türdeşliğinden uzak tutacak biçimde eğitme 

amacım gütmektedir Ne var ki başlangıçta gerçekten "seçkinci" veya Williams'ın 

kategorileştirmesine göre sıkı sıkıya "paternalist" olan bu yaklaşım, Britanya' da özel 

yayın kuruluşuna izin verilmesiyle birlikte yıımuşarrıış ve toplumun değişik 

kesimlerinin talep ve beğenilerine de yer veren daha demokratik bır anlayışa 

dö!i.üşmüştür. 139 

Özel yayın kuruluşlannın devreye girmesiyle birlikte daha demokratikleşmiş ve 

kamusaliaşmış gibi görünen iletişim ortarnı ise, 21. yüzyıla girerken gerek Türkiye' de 

gerekse diğer ülkelerde bir kaosun yaşanmasına neden oimuştur. Çünkü, yeterli olmayan 

yasal düzenlemeler ve sahiplerinin başka bir takım işlerini yapmakta -ekonomik çıkar

medyalannı siyasi erk üzerinde bir yaptının gücü olarak kullanmalarıyla birlikte, medya 

kamusal iletişim arenası olmaktan çıkıp ekonomik çıkarların şemsıyesı haline 

dönüşmüştür. 140
· 

Amerika ve Avrupa'da etkinlik gösteren, medyanın devlet ve şirketler elinden 

alınarak halk denetimine geçmesini isteyen ve bunun için somut projeler üreterek 

139 
Aynı. s. 24 

140 Bu konuyla ilgili Türkiye örneğinden çalışmanın üçüncü böiümünde sözedilecektir. 
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mücadele veren Immediast grubu, her tür baskıcı iletişim, kültürel tekseslilik ve medya 

denetimi karşısında örgütlenmişlerdir Immediast hareketi sekiz temel yaklaşımla kendini 

anlatır 

Karşı-ticari basılı. görsel. işitse!. modern. aktivist ve iletışime dayalı medyanın 

üretilmesine. farklı türlerin birbirleriyle eşleşmesine ve güçlendirmesine katılmak: 

şirket ve devlet. medya denetiminin temel kaynaklarını. dinamiklerini ve etkilerini 

belgelemek. Akıl denetimi. davranış değiştirme ve imaj yanıtımı yöntemlerini teşhir 

etmek: :;Udatıcı. bilgisizlendirici ve bilinçaltı medya etkisine karşı bağışıklık 

kazanmayı ve kurtulmayı güçlendiren araç ve yöntemleri açıkça tartışmak. Tüm 

iletişim medyasında çözmek. üretmek ve yayımlamak üzere kamunun medya okur 

yazarlığını artırmak: kültürel anlatımlar. eğitim. şebeke çalışması ve direnişi 

yaratmak; radyo ve TV yayınlarında kamu egemenliğini ilan etmek: tüm kamu 

alanlarını hükümet şirket ve iş dünyasımn mesajlarından kurtarmak: tüm ticari 

yayın medyasının halka devri ve halk üretim kütüphanelerinin yaratılması; glasnost 

olarak kurtuluş: Demokratik halk kitle iletişim araçlarının ve medya ağının ortaya 

çıkışı. 141 

Kamu hizmeti yayıncılığı kavramının değerlendirilmesinde önemli bir yaklaşımı da 

Ali Hi hat Yazı cı yapmaktadır. 142 Yazı cı 'ya göre kamu yayın kurumunun öncelikle 

sorumlu olduğu kişi, hissedarları değildir. Kurumun gelir kaynaklarını doğrudan ya da 

dalaylı olarak kontrol edebilen hükümetler ya da devlet de değildir. Kamu hizmeti 

yayıncılığının ortakları, yurttaşlardır. 

ı 41 

Kamu yayın kurumunun amacı: üç kelimeyle "bilgilendir, eğit ve eğlendir"dir. 

Ticari yayın kuruluşu için amaç; "eğlendir'' ve nadiren de "bilgilendir" olur Devlet 

yayın kuruluşu için amaç "ikna et", "eğit" ve "bilgilendir (ama devletin istediği 

biçimde)"dir..... Kamu yayıncısının görevi, kamusal politikaların sağlıklı 

oluşabilmesinin sağlayacak tartışma ortamlarını, tüm farklı göıiişleri yansıtacak 

şekilde oluşturmak ya da buna zemin hazırlamaktır. ÇünkiL kamu yayıncısı gücünü. 

politik partilerden ya da politikacılardan değil, ortakları olan yurttaşlarından alır. Bu 

nedenle amacı sessiz çoğunluğu sesli hale getirmek ve onların düşüncelerinin de 

N. Chomsky, Medya Denetimi-Iınmediast Bildirgesi. Çev.: Ş. Süer (Tüm Zamanlar. 1993. ss. 

7-27), S. l9. 

A. N. Yazıcı, Kamu Yayın Kurumlan ve Yeniden Yaptianma (TRT, 1999), s. 12. 
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kamusal politikalann belirlenmesinde etkiii olmasını sağlamaktır. 1 ~ 1 

Televizyon ve basında başlayan arayışlar. elbetteki radyoda da gerçekleşti 

T ernelde bu çalışma radyoyu kapsamadığından sadece genel hatlarıyla burada aktarılmaya 

çalışılacaktır. 

Devlet radyolannın merkezi yapısının bölge halkının gereksinimlerine yanıt 

verememesi; programların resmi ve biçimsel yapısı; toplumda değişik grupların, sivil 

toplum örgütlerinin seslerini duyuramaması; frekans bantlanndaki teknolojik gelişmelerle 

birlikte devlet radyolannın yerini özel, yerel, kanmsal radyolar almaya başladı. Yerel 

yönetimler ve üniversitelerin, değişik baskı gruplannın (yeşiller, kadınlar, eşcinseller vb.), 

etnik grupların radyolar kurmasıyla belki de yayıncılık alanında en demokratik yapı 

oluşturulmuş oldu. Türkiye' de de buna benzer çalışmalar yapılmış, özel radyolar 
1. 

kurulmuş (her ne kadar televizyonlarda olduğu gibi bu radyolar da pazar savaşına 

girmişlerse de) ve bir ölçüde çok seslilik sağlailılllŞtıı. Bu süreçte kurulan yerel 

yönetimlerin ve üniversitelerin radyoları, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayınlan Hakkında Kanunu'un 29. maddesi ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Kapalı Devre Televizyon Yayınlan Yönetmeliği'nin 3. maddesi gereğince 

kapatılmışlardır. Özellikle 3984 sayılı kanunun bu maddesi kamunun yayıncılığa 

katılımının önünde çok ciddi bir engeldir. 144 

Televizyon, basın ve radyonun da dışında inarolmaz bir hızla gelişen iletişim 

teknolojisi ise kamusallık açısından çok daha geniş bir çalışmada tartışılması gereken 

konulardır. Çünkü parmağının ucuyla, evinde her tür bilgiye ulaşma, biraraya gelen 

143 

144 

Aynı, s. 13-14. 

Madde 29: Siyasi Partiler, Dernekler, Sendikalar, Meslek kunıluşlan, Kooperatifler. Vakıflar. 

Mahalli İdareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak olduğu şirketler. iş ortaklan. 

birlikler ile üretim, yatınm, ihracat, ithalat, pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşlan özel 

radyo ve .televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamaz. Oze! radyo ve televizyon 

kuruluşları anonim şirket olarak kurulur. Sermaye Piyasası Kurulu bu anonim şirketler. ortak 

diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerin nama yazılı hale getirmelerini ister. bu şirketler 

herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edemezler. Buradaki anonim şirket olarak radyo ve 

televizyon ku.rma yaklaşımı, kamu kurumlan için yayıncılığı olanaksız hale getirmektedir 

Çünkü bu kurumlar anonim şirket kuramazlar. 
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kamu yu derinden yarala yacaktır 'Ancak, yıne aynı teknoloji (özellikle etkileşimli 

televizyon, sinema) kamunun program yapma sürecine katılımını da arttırabilir. 

4. I. Kamusal Televizyon 

Kamusal yayıncılık anlayışında özellikle televizyonun ayncalıklı bir yen vardır. 

Çünkü, televizyon kanallannın öncelikle özel metalar değil, kamu malları olarak 

düzenlenmesi gerçekleştirildi. Televizyon yayınlannın, kamusal enformasyon, kültür

eğitim ve eğlence kaynaklannı geliştirmekle yükümlü ulusal kururnlar olarak düzenJenen 

. bu televizyonlar, devlet denetiminin ağır basması ve pazann ekonomik denetimi altında 

ezilmeye başlamasıyla birlikte, önerrüni kaybetmeye başladılar. Böylece yepyeni bir 

kamusal televizyon tanımı yapmak gerekti. 

Televizyon gt:rçekte tamamen eğlendinci bir medya olarak gelişti. 'ABC Akşam 

Haberl'eri 'nin eski sorurol u yapımcısı Av W estin' e göre. kamuoyunu erıforme etmek. 

ikna etmek ve eğitmek yönündeki resmi girişimler çoğunlukla rastgeleydiler ..... 

Ticari bir endüstri olan televizyon, izleyicilerin kişisel kaprislerini doyurması 

gerektiğiitin bilincindedir. Cazibesi olmayan belli bazı haber öyküleri daha baştan 

ıskartaya :çıkartılmakta. fazla önemi bulunmayan diğer bazı öyküler ise sırf popüler 

olduklan için gündemde kalmayı sürdürmektedir. 
145 

20. yüzyil, dalaylı (mediated) ilişkilerin, yüzyüze olanlanndan daha aşikar 

olmasına; görsel olanın sözel olandan daha önem kazanmasına taruklık etmektedir. Artık 

eğlence, en az haber kadar önemlidir. Reklam ve ticari çıkarlar kamu alanına 

sığınmaktadır. Kamusal alan ile özel alan arasındaki sınırlar bulanıklaşmış, kamusal alan 

televizyon aracılığıyla ev hayatına ait alana (ya da tam tersine) girmeye başlamıştır. 146 

Bu süreç kamusal televizyonun yeniden tanımlanması gerekliliğini arttınr Neil 

Postman' a 147 göre televizyonu sorgulamadıkça., epistemolojisini anlamadıkça., 

(televizyonun) olumsuz etkilerinden kurtulmak da mümkün olmayacaktır. 

ı 4) 

146 

Televizyonda "herşey"in yayınlanmasıyla başlamasıyla kamusal ve özel alanın 

M. 1. Matelski_ TV Haberciliğinde Etik. Çev.: B. Düzgören (YKY. 1996). s. 23-24. 

C. Barker. Global Television: An Introduction (Blackwell, 1997). s. 225. 

N. Postrnan. Televizyon: Öldüren Eğlence, Gösteri Çağıoda Kamusal Söylem. Çev.: O. 

Akınhay (A ynntı. 199-l) 
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arasındaki sınırlan yıkılınaya başladı Kamusal alan -bir zamanlar kamusal yaşamın, 

politikanın, devletin, çalışmanın, kitle iletişim araçlannın kurumlan olan-, görece forrnel 

bir dili temsil ettiği kamuya sesleniyordu Ancak bu kurumlar özel alanın dili ve ev 

aianına ait arenanın tartışmacı tarzıyla istila edildi. Bu süreçte medya en önemli rolu 

oynadı 

Söylem pratiğini n. Habermas'ın sözleriyle siyasetin "kamusallığının yapısal 

dönüşümü". toplumsal pratiklerde değişimin önemli bir parçası olduğunun belirtmek 

istiyorum. Bu dönüşümün bır cephesi. siyasetin geleneksel alanı. eğlence sahası 

olarak medya ve özel yaşam arasındaki ilişkileri yeniden yapılandırrnaktır Kamusal 

yaşam -konferanslar. seçimler ve parlamento süreçleri gibi siyasetin önemli parçalan 

da dahil- medya kapsanu içine artarak girmektedir. Ancak medya üretimi ve medya 

kaynaklaı;ırun kamusal doğası ile ev ve aile yaşarnını kapsayan medya kabulünün 

"özel" doğası arasında önemli bir karşıtlık ve uçurum vardır. Bu uçurum ancak 

kamusal pratikler ve söylemlerin geliştirilmesiyle aşılabilir Dönüşümün bir diğer 

cephesi ise. kamusal söylemin ''evcilleştirilmesi" ya da "diyaloglaştınlması"dır 14~ 

! . 

Böylesine bir yapıda kamusal televizyon için "ideal çözüm ne olmalıdır?'' 

sorusuna mevcut koşullar içinde verilebilecek yanıtlar çok da fazla değildir. Ancak 

Martin Esslin bu konuda şöyle demektedir: 

\48 

Eleştirel yönden uyanık izleyicilerin oluşturulması televizyon ekranında sunulmakla 

olan şeylerin kapsamı ve kalitesinin takviyesiyle el ele gitmelidir Ticari sistem 

öylesine derinlemesine yerleşmiş. öylesine popüler ve öylesine güçlü geniş çıkarlarla 

bağlı ki. ticari şebekenin kökten ıslahına dair herhangi bir düşünce görünürde 

mümkün değildir. ne de arzu edilir. Diğer taraftan. halen mevcut kamu televızyon 

sisteminin takviyesi. tamamen milletin tekrıik ve mali kapasitesinin dahilindedir.. 

İhtiyaç duyulan, statüko herhangi bir değişimi siyasi işleyişin uzağında gören 

egemen kendinden memnunluk duygusuna son verecek. büyük bir seçmen kesimi 

arasında yeterince güçlü bir idrak oluşturmaktadır Halkın vurdumduymazlığının 

kökeninde Amerikan televizyonunun son derece bayağı oluşu yatmaktadır. 

Televizyon gibi bu denli aptal, bu denli bayağı birşey için insan niçin ayağa 

kalksın? .... İnsanlığın müthiş bir teknolojik ilerleme sayesinde kontrolü elinde 

tutmasında, başta gelen ana bilgilenme aracının yanlış kullanılması vcva 

''N. Fairdough. Critica! Discourse Analysis (Longman. 1 9(}5). s 72 ... N. Abcrcrombic. 

Television and Society (Polity, 1996). s. 19'daki alıntı. 
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kullanılrnaİnası demokrdsıye içerden indirilmiş bir darbe demektir. 1 49 

Kamusal televizyon iddiasının başında, atmosferin kamunun malı ve havanın 

herkese ait olduğu, dolayısıyla televizyon sinyallerinin de kamuya ait olması 

gerekiiliğinden yola çıkılmalıdır. Demokratik kamusal tele'.izyonun bu yak.laşırrJa belirli 

ilkeler üzerine oturması gerekmektedir. William Hoynes, toplumsal sahiplik, çeşitlilik, 

katılım, etkileşim ve eleştirellik olmak üzere beş ilkeden bahseder. 150 

Toplumsal sahiplik, medyanın devlet-dışı ve pazar-dışı (non-state, non-market) 

olmasını öngörür. Kamusal bir televizyon için, toplumsal saphipliğin oluşması devlet 

sektörünün resmi bir parçası olmayan, kar amacı gütmeyen bir yapı gerektirir. Bu yapı 

hem pazar güçlerinden hem de devlet müdahalelerinden bağımsız olabilmelidir. 

Karar alma sürecinin şekillendirilmesinde geniş bir alana yayılnuş yurttaşların 

tartişmalara katılımı çeşitlilik ilkesini belirler. Ancak bu süreç ne kolaydır ne de her 

zaman kusursuz işier. Demokratik bir kamusal televizyon -bugünün televizyonlarının bir 

antitezi olarak-, çokkültürlülüğü ve farklı kimlikleri temsil edebilmelidir. 

Kamusal televizyon, yurttaşiann aktif katılınuru içerebilmelidir. Böylece yurttaş 

katılınu, izleyicirün aktif kamuya dönüşümünü de sağlar ki bu pazann hedeflediğiııin tam 

tersidir. Medyarun özel mülkiyeti bu tür bir katılımcılık anlayışını olanaksız kılar. Kamusal 

televizyon yurttaşları, "program yapma" sürecinde de aktif yer almalan için 

cesaretlendirir. 

Katılımcilık ilkesine oldukça benzeyen bir başka ilke ise etkileşimdir. Demokratik 

kamusal televizyon, tek-yönlü iletişimden daha fazlasına olanak taruyabilmelidir. Yani, 

katılımcı sistemde, yurttaşın "program yapma" sürecine aktif katılması ile çift-yönlü, geri 

beslernesi olan bir iletişim sağlanabilir. Bunda özellikle etkileşimli televizyon (interactive 

television, videq, cinema) teknoiojisinin kullarıımı yararlı olacakı:ır. 

Kamusal televizyon eleştirilmeyi ve eleştirmeyi ilk amaç olarak görebilmelidir. Bu 

katı anlamda partizanca bir eleştirelliği içermez; çok yaklaşımlı olabilmelidir. Çeşitli siyasi 

yaklaşımlar, uzman kişiler ya da sıradan insanlar bu eleştirelliğin birer parçasıdırlar. 

149 

ı so 

M. Esslin, TV: Beyaz Camıo Arkası (Pınar, 1991), s. 107-108. 

W. Hoynes, Public Television for Sale: Media, the Market and the Pubiic Sphere 

(Westview. 1994). ss. i67-177. 
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Bu öz~llikleri taşıyan yayıncılık anlayışını Isveç televizyonunda görmek 

mümkündür İsveç televizyonu devlet müdahalesine maruz kalmaz; çünkü özeldir. Ancak 

belirli kişilerin çıkan için de varlığını sürdünnez; çünkü, hisselen bireylere değil, kar 

amacı gütmeyen toplumsal örgütlere aittir. 151 

Televizyonun koşuBandırma kültürünün bir parçası olduğunu söylemek çok yanlış 

olmaz. Bu yapı içerisinde elbetteki televizyon mülkiyeti önem taşımaktadır Örneğin 

Norveç, Almaiıya ve Fransa'nın yayıncılık sistemlerinde bölgesel kültürel kimlikler 

değerlendirilmiŞtir Oysa İtalya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya ve Türkiye· de ulusal 

kimlik ön plandadır Azınlık gruplannın yayıncılığı Almanya' da kısıtlanırk en, i talya, 

Fransa, Norveç ve Danimarka' da geniş oianaklar tanınmıştır. Ayrıca, Hollanda, İsveç ve 

Norveç'de dini gruplar; İtalya ve İspanya'da etnik gruplar; Belçika, Finlandiya, Norveç 

ve isveç'te dil ayrımı olan gruplar; Fransa, Norveç ve Almanya'da coğrafi gruplar ile 

Finlarıdiya'da sendikalar gibi baskı gruplan yayın yapabilmektedirler 152 

Bu noktflda önemle üzerinden geçilmesi gereken bir konu da televizyonun haberin 

kendisi olmasından doğabilecek sorunlardır. Körfez Savaşı ve medya arasındaki ilişki, 

"savaşta medya"dan çok "bir televizyon savaşı olarak Körfez Savaşı" şeklinde 

tanımlanabilir. H: er ne kadar Gannett Foundation raporunda 153
, medyanın -özellikle CNN

"çok iyi iş çık~dığını" belirtse de, pek çok araştırmacı tarafindan medya (Amerikan 

medyası ağırlıklı olarak) eleştirilmiştir. Savaş sırasında yaşananlar 20. yüzyıl 

'postmodemizmini' çok güzel betimlemektedir. 

Bağdat semalannda, bir havai-fişek gösterisini anımsatan 'patriot ve scud' 

tUzelerinin uçuşU, 1990'lann yetişkinlerinin akıllanndan asla silinmeyecek görüntülerdir 

Ancak savaştan hatırlanan tek şey işte bu görüntülerdir. Kansız savaş görüntülerinin, 

savaşı meşrulaştırdığı gerçeğini yadsımak mümkün değildir. Medyanın savaş kahramanı 

General Schwarzkoph (televizyonun mit yartmadığını kim söyleyebilir ki?) ya da her 

ısı 

ısı 

ı53 

S. W. Hea!i World Broadcasting Systems: A Comparative Analysis (Wodsworth. 1985). s. 

84-85. 

R. Lorimer, Mass Communicatioos: A Comparative Introduction (Manchester University. 

1994). s. 83. 

Gannett Foundation, The Media At War: The Press and the Gulf Contlict Report (Gannett 

F ouııdation Media Center, 1991). 
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akşam ve gündüz tüm dÜnyada evlerin vazgeçilmez konuğu olan CNN muhabiri Peter 

Amett bu gösterinin asıl oyunculandandı (elbette Saddam Hüseyin ve George Bush 

hariç). Pek çok kere, başka hiçbir Orta Doğu uzmanı olmamasından 154 dolayı (ı) 

General'in açıklamaianyla tüm dünya aydınlandı 

Amerikaı;ı merkezli globaJ TV istasyonu CNN. "'Katil ve zaJim Saddam' a karşı 

özgürlük<Çü ittifağın" bakışıyla yansıttı savaşı. CNN'e göre bu. postmodern ve terniz 

bir savaştı. CNN haberierinde bir tek Iraklı asker ya da sivil cesedi göstermedi. 

Irak' ın sivil kayıplarıyla ilgili hiç bir bilgi de yayımlanmadı. Ama Irak· ın attığı bir 

Scud fuzesi Tel Aviv'de hedefın 2 kın. ötesinde yaşlı bir İsraillinin kaJp krizinden 

ölmesine neden olduğu iddia edilirken. CNN. Tel A viv 'den naklen yayıma başladı. 

Mağdur 70 yaşında bir İsrailli idi. CN"N'e göre Körfez saldınsı Irak'taki sadece 

askeri hedefleri berhava etdrnişti Savaşın diğer tarafı Irak'ta ise resını televizyon. 

! · savaşın sonunda asker ve sivil 400bin Iraklının öldüğünü açıkladı. 155 

Televizyon söyleminin, potansiyel bir manipülatif gücü vardır. "Kdrfez Savaşı'yla, 

"kamu", beliekieri nin, bilinçlerinin ya da hayal güçlerinin sesıne karşı nasıl 

sağariaşılabileceği konusunda bir televizyon dersi almıştır." ıs6 

Baudrillard'ın, kitle iletişim araçlanmn haberin ahlaksızlık aşaması olarak 

nitelendirmesi ve terörün müsebbibini medya olarak değerlendirmesi Körfez Savaşı 

hakkında fikir ·yürütmeyi kolaylaştınyor. Baudrillarda'a göre kitle iletişİm araçları 

"görünüşte daha çok toplumsal üretirken, toplumsal ilişkilerie toplumsalın kendisini 

derinlemesine nötralize" 157 etmektedir 

Baudriiiard' a göre çağdaş yaşamda herşey bir simülasyon; kitleler medyanın 

sunduğu gösterileri iziemekteler: 

154 

ı 55 

156 

B. Cumings. War and Television (Verso. 1992), s. 123. 

R. Duran •. "Global Medya ve Türkiye: Militarizm ve Milliyetçilik Sizde Kaç Dolar?", Birikim. 

Sayı no. 117: 30-32. (Ocak 1999}. s. 30. 

K. Robins ve L. Levidow, "The Eye of The Storm: Reviwing The GulfWar". Television Times: 

A Reader. Ed : J Comer ve S. Harvey (Amold. 1996. ss. 23-28). s. 28. 

J. Baudrillard. Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu. Çev.: O Adanır 

(Aynntı. :ı 991 ). s. 45 ile 1. Baudrillard. "The Masses: The lmp1osion of the Social in the 

Media". Media Studies : A Reader. Ed.: P. Marris ve S. Thomham (Edinburgh University. 

1996. SS. 60-68) 



Haber enflasyonuyla anlam deflasyonu arasında. haber-anlamı doğrudan yok ya da 

nötralize eden bir niteliğe sahip oldlLI(ça belirgin ve zorunlu bir ilişki vardır Anlam 

yiliminin doğrudan iletişim aniçlanyla kitle iletişim araçlannın haberi eriten. ikna 

edici bir biçime sokan müdahaleleriyle bir ilişkisi vardır Haber kendi ürettiği 

içerikleri yok etmektedir. iletişimi ve toplumsalı yok etmektedir Bunun iki nedeni 

vardır: İletişim kunnak yerine sahneye koyduğu iletişim oyunu içinde kaynayıp 

gitmektedir.... İletişirnin bu anormal boyutlara ulaşan görünrusünün gerisinde 

iletişim araçlan ve haber bonıbardımarunın toplumsal yapıyı bozmalan 

engellenememektedir ı 58 

68 

Baudrillard'a göre, medya, bir iieüşim aracı (a rr.eans of comrnunication) değildir, 

çünkü geri besleme ve bilgi değişimi yoktur. Aynca kamuoyu araştırmalannı da birer 

"gösteri" olarak değerlendirir. Bu durumda "kitlelere önerebileceği tek politik strateji 

medyayı ciddiye almayı, oyun oynama yı reddetmek; medyayı bir 'gösteri' olarak kabul 

etmektir." 159 

Habermas ise, bu düşüncelerin çok karamsar olduğunu ve modernlik projesinin 

henüz tamamlanmadığıru öne sürer. 16c 

4.2. Kamusal Gazetecilik (Basm) 

Gazetecinin kamusal iletişim ortamında yerinin ne olduğunu ve gazetelerin nasıl 

yapılanması gerektiğini tartışmadan önce, iki önemli Fransız yazann "gazeteci"den ne 

anladıklanru açıklayan metinlerine gözatmakta yarar vardır. Bunlardan ilki bugünün 

sosyolojisinin temel kuramcılanndan olan Pierre Bordieu'ye ait 161
: 

ı 58 

ı 59 

!60 
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Konu. "gazetecilerin sahip olduğu ark" değil -"dördüncü erk" olarak gazeticilik de 

değil- ama pazann (okurlar ve ilan verenler) taleplerine giderek daha fazla boyun 

eğen bir gazetecilik alanındaki mekanizmalann, önce gazeteciler (ve gazeteci

entellektüeller) üzerinde, sonra da ve kısmen onlar aracığılıyla, kültürel üretirnin 

farklı alanlan, edebiyat alanı, sanat alanı, bilim alanı üzerinde uyguladıklan baskı 

J. Baudrillard, Simulakrlar ve Simülasyon. Çev.: O. Adarur (Dokuz EylüL 1998), s. 101-104. 

K. Thoınpson, "Social Pluralisnı and Post-Modernity". Modernity and I ts Futures. Ed.: S 

Hall. D. Held veT. McGrew (Polity. 1994. ss. 221-255). s. 247. 

J. Habermas. "Modernity versus Post..'llodernity". Culture and Society Ed.: J. Alexander ve s. 

Siedman (Cambridge University, 1990, ss. 342-354 ). 

P Bourdieu, Televizyon Üzerine. Çev.: T. Ilgaz (YKY, 1997), s. 77. 



gücüdür. Dolayısıyla. kendisi de pazann bas.-ılan altında ezilmiş olan bu alanın 

yüklediği yapısal baskının. farklı alaniann içindeki güç dengelerini. orada yapılan ve 

orada üretilen şeyi etkileyerek. fenomen olarak çok farklı bu evrenler içinde çok 

benzer etkiler yaparak. az ya da çok derinlemesine bir şekilde nasıl değiştirdiğinin 

incelenmesi söz konusudur. Bu inceleme. birbirine karşıt iki haıadan. hiç 

görülmemiş şey yanılsaması ile hep böyle olur yanılsamasından birine ya da ötekine 

düşmeden yapılmaya çalışılacaktır 

Bir başka Fransız akademisyen ve gazeteci-yazar Serge Halimi, medya eleştirisi 

yaptığı kitabında 162
, gazeteci i er için şunları söylemekten çekinmiyor: 

Amerikalı bir sendikacı ülkesindeki gazetecilerden söz ederken şu gözleminin· 

aktarmıştır: "Yirmi yıl önce kanlinde bizimle yemek yer!erdi. şimdi işadamlanyla 

yemeğe çıkıyorlar." Sadece ''kararvericiler"le görüşen. ha tır ve paraya teslim olmuş, 

piyasa düşüncesinin1 propaganda makinesi haline gelmiş gazetecilik mesleği bir sınıf 

ve zümre içine hapsetti kendini. Hem okurlannı hem de itibanın kaybetti Açık 

tartışmayı fakirleştirdi. Neticede bu durum bir sistemin özelliği: Meslek ahlak 

kurallannın pek bir faydası olamaz. Ancak, Paul N izan' ın "buıjuva düşüncesinin 

işgüzar veznedarlannın istiflediği itaat konseptleri" diye nitelediklerine karşı 

uyanıklık da bir tür direniştir. 163 

Amerika' da 1980'lerin sonundan itibaren geliştirilimeye çalışılan "kamusal 

gazetecilik (public joumalism)" pratiği, kamusal televizyon anlayışından yapısal 

farklılıklar taşımasına rağmen, her ikisinin de felsefesi ve çıkış noktaları aynıdır: Ka.ı"Tiunun 

katılımı. 

I 989 yılında, bir avam hareketi olarak başlayan "kamusal gazetecilik", 

profesyonel hoşnutsuzluktan doğmuştur 164 Sorumluluğu ilk önce kendilerinde arayan 

gazeteciler, kaliteli iş yapmak için çözüm arayışianna girmişler ve akademik "gazetecilik" 

çalışmalan ile pratik birleştirilerek, yeni bir yapılanma oluşturulmuştur. Arthur Charity, 

Jay Rosen, Davis Merritt gibi yazar ve akademisyenler teorik altyapıyla birlikte çözüm 

162 

163 

164 

S. Halimi. Düzenin Y~ni Bekçileri. Çev.: Y Aksu ve F. Eryılmaz (Evrensel. 1999) 

Aynı. s. ı 34. Türkiye· de yaşanan benzer bir durumu anlatan R. N. Bali' nin ''Yeni 

Aristokratlar: Köşe Yazarlan" (Birikim. sayı no: 1 17: 48-56. 1 999) isimli makalesi ilginç 

saptarnalarda bulunmaktadır. 

A. Charity. Doing Public Journalism (Guilford. I 995). s. 
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önerilerini geliştirmeye çalışmışlardır Gazetelerin kamusal gündem oluşturma ve 

kamunun politikaya katılımını sağlama görevinden yola çıkarak, bastınlmış bir yüzleşme 

gerçeki e ştirilmi ştir 

Kamusal yaşam bozulduğunda zarar gören basın, kendisinin performansı 

düştüğünde ise kamusal yaşamı bozguna uğratır. 

Gazetecilerin sahneden ayırdıklan gibi ya da bekçi köpekleri (watchdog)nirı üzerinde 

bekledikleri gibi anlatacaklan etkili bir masallan vardır: bize yararlı bilgiler verirler 

ve gücü kontrol ederler. Ancak bizlerce kabul edilebilir. onlann kamusal yaşam 

dramasında aktörler olarak ayru derecede önemli rolleri olan (ki politik oyunun da 

oyunculandır). insaniann aynen profesyonel görünüşleri gibi sivil kimlikleriyle 

kamusal yaşamda karşılıklı etkileri ile oynadıklan. kendileri için gerçeğe 

dönüştürebilecekleri öyküleri yoktur. Burada kamusal gazetecilik diyaloğa katılır 

Gazeteciler kendi kaderlerinin Amerikan sivil kültürünün kaderine dayandığını 

varsayarlar. Basın için hayati geleceği sağlama almanın yolu. bulunabilecek herhangi 

bir pratik yolla, insanlan sivil meselelere çeken bütün güçleri sağlamlaştırmak, 

onlan politik diyalogta karşılıklı fedakarlığa çağırmak, okurlan katılımcı hale 

getirmek ve kamusal yaşam sözünü aydırılat:rrıaktır. Basın bu güçlerden biri olabilir 

ve bu ana tema etrafında daha derin, profesyonel bir kimlik şekillenebilir. 165 

Medya endüstrisinin "en düşük maliyetle izleyici ve okur üretme" mantığını bir 

anlamda yıkmaya çalışan bu sivil hareket, 1992' de öncelikle küçük pazarlarda, ve sonra 

1995-1996 yıllarında ise daha büyük gazetelerde uygulanmaya çalışıldı. Örneğin, 

Philedelphia Inquirer seçimler sırasında editöryel sayfasını okurlann sorulanna ve 

adayların yanıtıarına açtı. 166 Benzer örnekleri Türkiye' de de sıklıkla görmek mümkün. 

Ancak bir farkla: yalnızca ideolojik sorunlarla karşılaşıldığında. 167 

165 

166 

167 

1. Rosen, Getting the Connections Right: Public Journalism and tbe Troubles in the Press 

(The Twentieth Century Fund, 1996), s. 5. 

1. N. Capella ve K. H. Jamieson, Spiral of Cynicism: The Press and The Public Good 

(Oxford University, 1997), s. 242. 

Bunun en yakın örneklerinden biri, 2 Mayıs 1999 tarinide TBMM Genel Kurulu'na "'türban" ile 

giren milletvekili Merve Kavakçı' nın ıutumu üzerine okurlan n da fikrini beyan etmek isteyen 

gazetelerde görüldü. Örneğin, 10 Mayıs 1999 tarihli Milliyet gazetesinin 20. sayfası "OKUR 

TEMSiLCiSi' adıyla açılmış ve okurlardan gelen iletiler bu sayfada yayınlanmıştır. Ancak 

daha da ilginç olan sayfanın başına düşülen şu notıur: "Herkes düşünce ve ifade özgürlüğü 
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Basının kamusallığı yalnızca, okurlannın görüşierini aktarması)da 

değerlendirilmemelidir Gazetelenn mtllkiyeti, çeşitliliği, çoksesliliği, yerelliği yansıtan 

yapılan, kamu yaranna çalışan kuruluşlar olmalannda izlenecek yollardır Tek ellere, 

kartellere ve ktlresel oligopollere karşı durabilmek basını "kamusal" kılabilecektir 

1. 

hakkına sahiptir; bu hak serbestçe düşünme, hangi yoldan ve nereden olursa olsun bilgi ve 

görüş alma. araştırma ve yayma ö1.gürlüğümi içenr Insan !fak/an f."vrensel Rılıhrges;, J!adde 

19." 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE MEDYA 

l.MEDYA SAHİPLİGİ 

"Medya" sözcüğünü bugün kullanıldığı geniş anlarruyla değil de genye dönük 

alarak "gazete-dergi", daha sonraki dönem için "gazete-dergi-radyo" ve yakın dönem 

içın "gazete-dergi-radyo-televizyon" sözcüklerinin karşılığı olarak alındığında "medya 

sahipliği"nin yaklaşık 170 yıllık seyri incelendiğinde değişik dönerrılerde değişik yapılada 

karşılaşmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu sırurları içinde özellikle liman kentlerinde Levantenler ve 

yabancı tüccarlar ya da yabancı temsilcilikler tarafından İnglizce, Fransızca ya da 

İtalyanca olarak yayıiilianan ve ticari haberleri öne çıkaran bültenlerle başlayan "medya 

hareketi", Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'mn "Vakayi Mısıiye" adlı gazetesi ile 

değişik bir boyut kazanarak devam etmiştir. Bu gazetenin etkinliği, "devrimci padişah" 

olarak nitelendirilen II. Mahmut'un bir fermanıyla ilk Türkçe gazete Takvimi Vakayi, ll 

Kasım 183 1 'de yayırrılandı. 

!68 

II Mahmut'un fermanında şöyle deniyordu: 

Bu hususun tanzimine bakılması çoktan beri emelimdi. Ancak vakit ve mevsimi 

henüz gelmemiş olduğundan vaktine talikan sükiitu ihtiyar etmekte idim. işte leh-ül

harn<L mevsim ve sırası gelip şer' i şerif ve nizama asla dokunur yeri olmadığından 

maada Mülkçe pek çok faydalan olacağı herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu 

hususa nezaret için Esat efendi nazır, Sanm efendi ile Sait bey dahi olveçhile memur 

ve tayin kılınsın. 168 

H. Topuz, 100 Soruda Basm Tarihi (Gerçek, 1973), s.5 
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Gazetenin başına getirilen Esat Efendi, önceleri Mekke kadılığı yapmış olan bir 

vak 'anüvisti. 169 Haber toplama işleriyle görevlendirilen Scirırn efendi Bab-ı Ali kalemi 

katiplerinden, Sait bey ise Serasker maiyetindendi. Ilk Türkçe gazetenin yöneticileri 

devletçe atanmış devlet memurlanydı. Bunun doğal sonucu olarak da Takvimi Vakayi, 

bir "resmi gazete" olarak yayınlamıştır 

İlk özel Türkçe gazete olarak bilinen Ceride-i Havadis William Churchill adlı bir 

İngiliz tarafindan yaymlannuştır. William Churchill, ne devlet memuru , Osmanlı 

yurttaşıdır ama, devletin sağladığı bazı imtiyazlan kullanarak gazetesini çıkarmış ve yayın 

hayatını sürdürmüştür 170 

İlk özel "Türk gazetesi" ise ilk sayısı 21 Ekim 1860'ta yayma başlayan Tercüman

ı Ahval'dir. Takvimi Vakayi, ya da Ceride-i Havadis gibi devlet desteği almadan 

yayımlanan Tercüman-ı Ahval'in sahibi Agah Efendi de gerek bu g(l4:eteyi çıkardığı 

sürece, gerekse gazetenin kapanmasından sonra da devlet memurluğunu bırakmamıştır 

Osmanlı döneminde basınla ilgili yasal düzenlemeler, yasal olsun ya da olmasın 

tüm baskıcı yöntemler konunun dışmda bırakılmıştır. Ama ilk örneklerde olduğu gibi 

yayımlanan gazete ve dergilerin tamamına yakımmn sahipleri, çeşitli dönemlerde ya devlet 

memurluğu yapmışlar ya da devlet memurluğu ile gazeteciliği bir arada yürütmüşler; 

bazılan ise yönetimle çatışmalanna karşın devlet görevlerine getirilmişlerdir 171 

Osmanlı Devleti'nde gazete çıkarmak padişah fermanı ile mümkün olabilirken ilk 

yasal düzenleme de 1858 yılında yürürlüğe giren Ceza Kar:unu içinde yer almıştır. O 

tarihte Osmanlı topraklan içinde Türkçe olarak yayımlanan Takvim-i Vakayi ve Ceride.,i 

Havadis gazeteleri ile Vakayi Tıbbiye adlı dergi dışında hiç bir yayın organı olmamasına 

karşın 1953 tarihli Fransa Ceza Kanunu, Osmanlıcaya çevrilip Osmanlı Devleti Ceza 

169 

170 

171 

vak'anüvis: Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazıcısı. 

William Churchil, aynı zamanda Morning Herald gazetesininin muhabirliğini yapan bir İngiliz 

tüccardır. I 836 yılında bir gün Kadıköy' de aviarnrken bir çocuğu yaralamış ve bunun üzerine 

tutuklanmıştır. Ancak, kapitülasyonlann yabancılara geniş hak ve dokunulmazlıklar tanıması 

nedeniyle İngliz Elçiliği işe el koşmuş ve Churchill serbest bırakıimıştır. İş bununla da 

bitmemiş, Churchill'e çeşitli ödüller ve bu arada bir de gazete çıkamıa imtiyazı verilmiştir. 

Churchill de bu imtiyazla bir basımevi kurmuş ve 3 Tenunuz 19-Hl"dan itibaren Türkçe ilk özel 

gazete olarak bilinen Ceride-i Havadis' i çıkarmışur. 

"Jöntürkler" olarak adlandmlan grup içinde yer alaniann önemlice bölümü gibı. 
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Kanunu olarak yürürlüğe konulurken bunun i 38 maddesınde basınla ilgili düzenleme 

bulunmaktadır Bu maddede şöyle denilmektedir 

Devleu Aliyyenin emır ve ruhsauyla açılmış olan matbaalarda saltan:ıtı senıyye ve 

erbabı hükümet ve tebaai saltanatı seniyyeden olan bir millet aleyhınde gazete veya 

kitap ve evraki muzirre tab ve neşrine mütecasir olan kimselerin iptida bastırmış 

olduğu şeylenn zaptiyle dereceı cürmüne göre matbaası muvakkaten veya bütün 

bütün kapauldıktan sonra on mecidiye altından eıı; mecidiye altına kadar cezayı 

nakdi ye ahzolunur ı ': 

Ceza Kanunundaki bu düzenlemeyi ı 864 yılında yayınlanan "Matbuat 

Nizamnamesi" izlemiştir Ceza Kanunun Fransa'dan alınması gibi Matbuat Nizamnamesi 

de ı 9. yüzyılın ortalarında 200 yıllık bir basın geçrr'ıişi olan Fransa' dan, eski imparatorluk 

çağlarının özlemi içinde kendine yeni bir taht kuran Üçüncü Napolyon'un ı 7 Şubat 

ı 8 52 'de yayınladığı karamameden örnek alınmıştır Bu nizamnamenin yürürlüğe girdiği 

tarihte Osmanlı topraklannda yalnızca 4 gazete yayınlanmaktadır. 173 Bu karamameye 

göre, .. Herhangi bir lisanda olursa olsun mevaddı politikiye ve mülkiyeye şamil olmak 

üzere... evrakı mürettebe istihsali ruhsat olmaksızın ihdas ve neşrolunmayacaktır" 

Aynca, gazetenin müdürü veya sahipleri gazeteyi başkalanna "terk ve ferağ edecek 

olurlarsa" yeniden ruhsat alınması zorunludur; matbuat müdürlüğü ve taşralarda mahalli 

hükümet tarafindan gönderilen resmi yazılan gazeteler ücretsiz olarak basmak 

zorundadırlar. 

Her ne kadar Matbuat Nizamnamesi "resmi yazılann ücretsiz basılmasını zorunlu" 

tutuyarsa da sonraki yıllarda gelişmeler "ücret karşılığı" basıma dönmüştür Türk Basın 

Tarihine ilişkin yapıtların hemen hepsinde, özellikle Hıfzı Topuz' un "ı 00 Soruda Türk 

Basın Tarihi" 174 adlı yapıtında devlet-gazeteci arasındaki ilişkilere ait çarpıcı örnekler yer 

almaktadır 

ı '3 

Tercümanı Hakikal gazetesine Hazinei Hassactan i 20 bin kuruş verilmektedir. 

Topuz. 1973, Ön. ver .. s.·U. 

Bu gazeteler. Takvim-i Vakayi. Ccridc-i Havadis. Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkiir'dır. 

Topuz. 1973. Ön. ver .. s.66-73 



Musawer Cihan adlı deriginin parasızlıktan kapanmasına Zatı Şahanenin müsade 

etineyeceği için gazeteye Dışışleri Bakanlığından i 120 liralık yardım yapılması 

İradei Seniyeye sunulmuştur. 

Saadet gazetesı emir buyruJan ödeneğin verilmesini beklemektedir. 

İstanbul'da çıkan Levant Herald gazetesine ıoo 000 kuruş. Moniteur Oriental 

gazetesine 67.606 kuruş. Saadet gazetesine 36 000 kuruş. Byzantis gazetesıne 30.000 

kuruş. İstanbul gazetesine 24 000 kuruş ödenek verilmiştir. 

Servetiilinun 'a para yardımı yapılması ile ilgili 19 Aralık 1891 tarihli karar Takvimi 

Vekayi gazetesinde resmi ilan olarak çıkmıştır Bu kararda "Ahmet thsan beye 

lüzumu miktar muavenet akçesi verilmesi için ... eıruü ferrnaru şehriyari" çıktığı 
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belirtilmektedir. Osmanlı Devleti ve padişah lehine yazı yazmaları için başta Fransa ı · 

olmak üzere çeşitli Avrupa ülk.lerinde yayınlanan gazetelere de para verildiği. hatta 

bunlarla "sözleşme" yapıldığı anlaşılmaktadır: 

O zamanki Paris Büyükelçisi Fransız basım ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak 

için Fransız Basın Müdürlüğünde görevli Chesnel adlı bir gazeteciyi kullanmıştır. Bu 

adamın Büyükelçiye verdiği bir raporda şöyle denilmektedir: '"Paris basınında 

durumumuz son derece iyidir. Önümüzdeki yıl dalıa da başarılı olmak için bütün 

araçları sağladığımıza inanabilirsiniz. Parti gazeteleriyle olan ilişkilerimiz sayesinde 

her türlü bilgiyi zamında elde ediyoruz. Gazetelerin gelecek Ocak 'ta sona erecek 

kontrallarını yenilemejiz bugün düşüneceğimiz tek şeydir. .. " 

Matbuat Nizarnnam si ve ardından çıkanlan çeşitli kararnameler, ı 876 yıl;nda ı. 

Meşrutiyetin ilanı ve hem n ardından "Kanun-u Esasi"nin yürürlükten kaldınlmasıyla 

başlayan baskıcı dönem do- aldır ki basın yaşamı üzerinde de etkisini göstermiş, hatta 

belki de diğer alanlara or a daha da etkin olmuştur. 1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanı 

ve "Kanun-u Esasi"nin yeni en yürürlüğe konması göreceli bir özgürlük ortamı getirmiş, 

ancak Balkan Savaşları vf ardından gelen 1. Dünya Savaşı, savaşlar da gerekçe 

gösterilmek suretiyle basıJ üzerinde yeni haskılara neden olmuştur "Mütareke ve 

Kurtuluş Savaşı" yıllannda se Türk Basını, "İstanbul" ve "Anadolu Basını" şeklinde net 

bir ayının göstermiştir. İst bul'da yayınlanan gazeteler, bir yandan işgal kuvvetleri, bir 

yandan da Osmanlı yönet mi tarafından baskı altına alınmış ve "yandaş" yayınlar 

yapmalan sağlanmıştır. Anfdolu Basını ise büyük ölçüde Kurtuluş Savaşı hareketini 
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desteklemiş, ancak bazı yaygın organlan kimi yerlerde işgal kuvvetleriyle işbirliği 

yaparken bazılan da ya Osmanlı Devletinin sözcülüğüne devam etmiş, ya da isyancılardan 

k . 175 yana tavır oymuştur 

İzmir'in ıs Mayıs ı9 I 9' da Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlandığında hiç 

bir müdahale gösterilmemesine ilk tepki bir gazeteciden., Hukuk-u Beşer gazetesi sahibi 

Hasan Tahsin (Osman Nevres)'den gelmiştir "Kurtuluş Savaşında Ilk Kurşun" olarak 

bilinen Hasan Tahsin'in müdahelesi, kendi yaşarnma maiolurken, ulusal bağımsızlık 

hareketi için de bir simge olmuştur 

Sivas Kongresi ı ı Eylül ı9ı9 günü sona ererken "Heyeti Temsiliye Reisi" 

Mustafa Kemal, adını bizzat kendisinin saptadığı bir gazetenin çıkanlmasına öncülük 

etmiş, çıkarma imtiyazı Sivaslı Selahattin (u1usalerk) ait olan "İrade-i Milliye" 

yayınlanmaya başlanmıştır ı922 yılı sonuna kadar yayın hayatı devam eden gazete, Sivas 

Kongresi zabıtlarını, bazılan bizzat Mustafa Kemal tarafindan dikte 'ettirilen bildirileri 

kamuoyuna ak:tarmıştır. 176 

Heyeti Temsiliye Reisi sıfatıyla 25 Aralık I919'da Ankara'ya gelen Mustafa 

Kemal, "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin kararlannı ulusa duyuracak bir yayın organına 

gereksinim duymuş, verdiği direktifte Konya' dan bir matbaa getirilmiştir Adı bizzat 

Mustafa Kemal tarafından verilen "Hakimiyet-i Milliye" gazetesi, ı O Ocak 1920' de 

yayınlanmaya başlamıştır. İlk sayıdaki başyazı Mustafa Kemal tarafından kaleme 

alınmıştır177 Kurtuluş Savaşı boyunca, Türk ulusunun sesi olan Hakimiyet-i Mil!iye, 1934 

yılında "Ulus" adını almış ve Cumhuriyet Halk Partisinin bir yayın organı haline gelmiştir 

!75 
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177 

İstanbul'da yayınlanan gazetelerin tamamına yakıru Kurtuluş Savaşı karşıtı bir yayın politikası 

izlerken, Eskişehir'de ArifOruç'un yayınladığ! Yeni Dünya gazetesi "Yeşilordu Cemiyeti"nin. 

dolayısıyla Çerkez Ethem'in sözcüsü durumundadır. 1917 yılında Eskişehir'de yayınlanmaya 

başlayan Nevzad gazetesi açıkça Kurtuluş Savaşının karşısında Osmanlıcı. dolayısıyla 

işgalcilerle işbirlikçi bir tutum içindedir ve adeta işgal güçlerinın yayın organıdır 20 Temmuz 

1922 tarihli sayısında Mustafa Kemal'in meclisteki bir tartışmada \urularak öldürüldüğü 

yalaruru yazar. Bu haberin yer aldığı gazete. Yunan uçaklan tarafından köyterin üstüne atılır 

K. Şanlıer, .. Kurtuluş Savaşı Sürecinde Eskişehir". yayınlanmamış bildiri. (ADD.l999). 

N. İnuğur, Türk Basın Tarihi (Gazeteciler Cemiyeti. 1 992). s.22 

Aynı, s.25. 
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Türk hasm-yıyın tarihinin en önemli kurumlanndan biri olan Anadolu Ajansı da 

yine Kurtuluş Savaşı ortamında kurulmuştur Ajans, "Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa 

Kemal Paşa"nın emir ve talimatı doğrultusunda 6 Nisan I 920' de faaliyete başlamıştır 

Mustafa Kemal Paşa' nın 6 Nisan I 920' de yazarak kolordulara, vilayetler e, 

müstakillivalara, Müdafaa-i Hukuk Heyeti merkezlerine gönderdiği telgrafta şöyle 

denilmektedir: 

Kalbi ıslam olan Osmanlı Saltanat Merkezinin düşman işgaline geçmesi ve bütün 

vatan ve en büyük tehlikeye uğramasının sonucu olarak bütün Rumeli ve 

Anadolu' nun giriştiği ulusal ve kutsal savaş sırasında halkın en doğru iç ve dış 

haberlerle aydınlatılması önemle gözönünde tutulmuş ve burada en yetkili kişilerden 

kurulu bir özel heyetin yönetİmınde ve (Anadolu Ajansı) adı altında bir kurum 

kurulmuştur Anadolu Ajansı' nın en hızlı araçlarla vereceği havadis ve bilgi Heyeti 

1 · Temsiliyemizden de geçeceği için ajans tebliğleri Müdfaa-i Hukuk örgütümüzce de 

Bucak ve köylere kadar dağıtıiacak ve duyurulacaktır. Bu bakımdan acele tertibat 

alınması ve sonucunun bildirilmesi rica olunur. ,ı 78 

Kurtuluş Savaşı ortamında bir yandan ulusal sesin tüm dünyaya duyurulması için 

yoğun bir çaba harcanırken bir yandan da hem .AJıadolu'da hem de İstanbul'da yayınlanan 

bazı gazetelerin Kurtuluş Savaşı karşıtı tavırlan Lozan'daki banş görüşmelerinde de 

gündeme gelmiş, anlaşma uyannca "işbirlikçi" 150 kişi yurtdışına çıkanimıştır 

"150'likler" olarak bilinen bu grubun içinde 12 de gazeteci bulunmaktadır. 179 

Cumhuriyetin ilanınd311 (29 Ekim 1923) sonra yeni devletin sağlam temeller 

üzerine oturtulması, cumhuriyet kavramının gereğinin yerine getirilmesi için bir takım 

ı 78 
Aynı. s.29. 

Serbesti Gazetesi sahibi Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanazade Rıfat, Türkçe İstanbul 

gazetesi sahibi Sait Molla, İzmir'de Müsavat gazetesi sahibi ve asbak muharriri darülhikmet 

azası İzmirli Hafız İsmail, Aydede gazetesi sahibi ve Posta Telgraf Müdür-i Umumi esbakı 

Refik Halit (Karay), Bandırma Adalet gazetesi sahibi Bahriyeali Ali Kemal, Edirne'de Teemin 

ve Elyevm Selanik'te Hakikat gazeteleri sahibi Neyir Mustafa. eski Köylü gazetesi muharriri 

Ferit. Alemdar gazetesi sahibi Refi Cevat (Ulunay). Alemdar gazetesi sahibi Pehlivan Kadri, 

Adana' da Ferda gazetesi sahibi Fanizade Ali ilmi. Balıkesir' de İrşad gazetesi sahiplerinden 

Trabzonlu Ömer Fevzi. Halep'te Doğru Yol gazetesi sahibi Hasan Sadık. Köplü gazetesi sahip 

ve müdürü İzmirli Refet. İ Soysal, Kurtuluş Savaşı'nda işbirlikçiler (Gür, 1985). 
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önlemler alınmıştır. Atatürk Devrimleri olarak bilinen bu önlemler, doğaldır ki bazı 

çevreler tarafindan tepki ile karşılanmış, bu tepkiler de gazeteler ve gazeteciler aracılığı 

ıle kamuoyuna yansımıştır. Hilafetin kaldmiması öncesi ve aşamasında, Mustafa Kemal 

Atatürk' e İzmir' de suikast girişiminin ortaya çıkarılmasında, Doğu Anadolu' da ortaya 

çıkan Şeyh Sait ayaklarımasında (ll Şubat 1925) bir takım olağanüstü yasal düzenlemeler 

yapılmış 4 Mart !925'te çıkarılan Takrir-i Sükun kanunun ardından Ankara ve Elazığ' da 

İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerde çok sayıda gazeteci yargılanmış ve 

hüküm giymiştir Takrir-i Sükun Kanunun yürürlüğe girmesiyle hükümete muhalefet eden 

çok sayıda gazete de kapatılmıştır 

Gazete kapatmalar, yargılama ve tutuklamalar uzun süre etkisini göstermiş ve 

basın dünyası UL.--un süren bir "sessizlik" dönemine girmiştir Ancak Serbest Fırka'nın 

kurulmasıyla ( 1930) basında muhalefet yeniden başlamıştır. Basındaki bu muhalefet 

hareketi de 193 I 'de Matbuat Kanununda yeni düzenlernelerin yapılmasını • sağlamıştır 

Gazete ve dergi çıkarmak için "ruhsat alma zorunluluğu" kaldınlmış, hük-ümete 

bildirimde bulunmayı yeterli bulmuştur. Böylesine önemli bir yenifiği de içeren kanunla 

gazete yöneticileri için yükseköğrenim zorunluluğu getirmiştir. Aynı kanunda gazete ve 

dergilerde çalışan bütün muhabir, yazar, fotoğrafçı, ressam ve idare memurlannın 

adlarımn da hükümete bildirilmesi istenmektedir. Bir idari önlem niteliğindeki bu hükümle 

herkes kontrol altında tutulabilmektedir. Bu kanunun ilginç hükümlerinden biri de 

piyango ve tombala gibi oyunları yasaklaması dır. Bu kanunda 193 8 'de yapılan bir 

değişiklikle yine "ruhsat" yöntemine dönülmüş, basın özgürlüğü açısından da önemli 

kısıtlamalar getirilmiştir. 

Atatürk'ün 1 O Kasım 1938' de ölümünün ardından devlet yönetiminde görev 

alanlar arasmda önemli değişikler başlamıştır. 1939 yılında da II. Dünya Savaşının 

başlaması, devlet yönetiminin çeşitli , önlemler almasını gerektirmiş, İstanbul' da 

sıkıyönetim ilan edilmiştir. Sıkıyönetimin ilan.ı. ile birlikte yayın yasaklan artmış, herhangi 

bir yasal dayanağa gerek duyulmadan bir telefon emriyle gazeteler kapatılır hale 

ı . . ıso 
ge mıştır. 

180 Topuz, I 973. Ön. ver., s. 162 
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Bir yandan II. Dünya Savaşı ortamı, diğer yandan da Türkiye'rün dış dünya 

ilişkileri, ı 940'1ı yıllarda gazetelere çeşitli şekilde yansımıştır. Gazeteler ve gazeteciler 

arasında ciddi görüş aynlıklan bulunmaktadır bu dönemde ve bu görüş ayniıldan 

polemikier şekünde gazete sütunlanna yansımıştır 30 Temmuz 1940 günlü 

Cumhuriyet'te Nadir Nadi, Alman realitesini bütün Avrupa'nın kabul etmesi gerektiğini 

dile getirmiş, ima yoluyla Türkiye'nin bir an önce Alman safianna katılmasını istemiştir. 181 

Hüseyin Cahit Yalçın, 31 Temmuz ı 940 tarihli Yenisabah gazetesindeki 

başyazısında Cumhuriyet gazetesinin tutumunu beğenmediğini belirtmiş ve "Nadir Nadi 
/ 

arkadaşımızın meşrep, meslek ve karakteri malumumuz olmasaydı çok daha tereddüt 

edecekti k. Belki yazılannı yanlış ve fena anlayacaktık." demiş ve yazısının sonuna 

"Almanya'yı galip zannedenler dalalet içindedirler." cümlesini eklemiştir. 182 

Hem II. Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik ve siyasal sorunlar, hem de çok 

partili siyasal yaşama geçiş öncesindeki ideolojik çalkantılar, tüm haskılara karşın çoksesli 

bir basın dünyası yaratmıştır. Ne var ki, toplumun bu çoksesliliğe yeterince hazır 

olmaması, bununla ilgili siyasal altyapının henüz tamamlanmaması çok ciddi sorunlar 

yaratmıştır. Bir taraftan hükümetin, diğer taraftan da sıkıyönetim komuta.'1lannın 

gazetelere verdikleri cezalar ve yasaklamalar devam ederken 1945 yılının 4 Aralık günü 

meydana gelen ve Türk Basın Tarihinde "Tan Olayı'' olarak bilinen baskınlar yaşanmıştır. 

4 Aralık olayı, o zamanki Halk Partisi hükümetinin solcu basını yoketmek için 

üniversite öğrencilerini kışkırtarak düzenlediği bir gösteridir 

181 

182 

183 

Bu gösterilerde Tan basımevinin bütün dizgi makineleri ve rotatilleri parçalanmış, 

gazete kaağıtlan yokcdilmiş. Beyoğlunda La Turquie ve Yeni Dünya gazetelerinin 

basıldığı bir basımevi de harab edilmiş. ABC ve Berrak kitabevlerinin de vitrinieri ve 

kapılan kınlmış ve buralardaki kitaplar yırtılıp sokaklara dökülmüştür. Türkiye o 

~ıllarda çok partili rejime geçiş döneminin bocalamalan içindedir. Celal Bayar. 

Adnan Menderes. Fuat Köprülü ve Refik Koraltan dörtlü bildiri yayınlayarak 

CHP'den aynlmışlar ve yeni bir parti kurmanın hazırlıkianna girişmişlerdir. 183 

İnuğur. Ön. ver .. s. 169. 

Aynı. s. 169. 

Topuz. 1973. Ön. ver .. s.l66. 
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4' Aralık'ta meydana gelen olaylardan 3 ay sonra gazetesi tahir edilen Zekeriya 

Sertel, Sabiha Sertel ve gazetenin yazarlarından Cami Baykut hakkında "BI\1M'nin ve 

hükümetin manevi şahsiyetini tezyif ve tahkir" suçlamasıyla dava açılmıştır 184 

1946 yılında, "çok partili yaşama geçiş" ve Matbuat Kanununda yapılan 

değişikliklerle basın yaşamında göreceli bir özgiirlük ortamı doğmuş, bunun sonunda çok 

sayıda siyasal nitelikli ve önemlice bölümü de hükümete muhalefet eden dergi 

yayınlanmaya başlamıştır. Ancak, gazete ve dergiler bu dönemde de kapatılmaktan 

kurtulamamış, yazarlar bu dönemde de yargılanmaktan kurtulamamışlardır. 

"Dörtlü bildiri" yayınlayanların kurduğu Demokrat Parti 1950 seçimleri 

sonrasında ezıcı bir çoğunlukla iktidara gelmiş, demokratik söylemlerle ışe 

koyulmuştur. 185 

Bu söylemler kısa süre içinde gerçekleştirilmeye başlanmış, 1931 Matbuat 

Kanunu, 15 Temmuz !950'de tamamen değiştiiiierek 5680 sayılı Basın Kanunu olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu kanunun gerekçesinde şöyle denilmektedir: 

"Devlet bütün çalışmalannı, halk çoğunluğunun düşünüş ve görüşüne 

uydurulmalıdır. Halk çoğunluğunun düşünüş ve görüşünü açıklayan araçlardan biri de 

basındır. Basının kendisinden beklenen görevleri yapabilmesi için bağımsızlığını sağlaması 

zorunludur. Modern demokrasi ilkeleri de bunu gerektirir. Basın özgürlüğüne dayanan 

demokrasiler gerçek demokrasi niteliğini taşırlar. Hür basın aynı zamanda milletçe 

kalkınma yı sağlar. .. " 1 86 

\84 

185 

186 

İn uğur. Ön. ver .. s.208. 

Seçimlerden kısa bir süre sonra Ankara' daki bazı muhabirler, Cumhurbaşkanlığınca 

Çankaya'da verilen özel bir yemeğe çağnlmışlardır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Bl\1M 

Başkaru Refık Koraltan, Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakaru Fuat Köprülü'nün 

bulunduğu bu yemekte Demokrat Partinin kazandığı büyük başannın anlamı dile getirilmiş ve 

Adnan Menderes tarafından basının sorunları hakkında aynntılı bilgi verilmiştir. Bu arada 

a) İlk iş olarak bir af kanunu çıkarılacağı. basın suçlannın toptan affedileceği, 

b) Gazetecilerin her bakımdan özgür olarak faaliyetlerini sürdürecekleri. 

c) Gazeteler üstündeki her türlü baskıların kaldınlacağı. 

d) Gazete kapatmak yetkisinin hükümetten alınarak malıkernelere verileceği anlatılmıştır. 

İnuğur. Ön. ver .. s.266. 

Aynı. s.267. 



sı 

Böylesine çağdaş bir gert~çeyle çıkanian yeni basın yasası, gerçekten de çok 

önemli yenilikler getirmiştir Bu yeniliklerin başlıcaları şunlardır: 

a) Gazete ve dergi çıkarmak ıçin hükümetin izın ve ruhsat vermesine ihtiyaç 

yoktur Bu konuda bildirirnde bulunmak yeteriidir 

b) "Kötü ünlü" kişilerin gazetecilik yapmalanın yasaklayan her türlü 

yoruma elverişli eski hükümler yeni kanuna girmemiştir. 

c) Basın suçlannın yargılanması özel rnah.k.ernelerin yetkisine verilmiştir. 

Böylece. gazeteciler yıllarca süren davalardan ve ağır kırtasiyecilik işlemlerinden 

kurtulmuş olac-aklardır. 

d) Cevap hakkı yeniden duzenlenmiş ve gazetelere gönderilen her çeşit 

cevap ve düzeltme yazılannın basılmasını önlemek amacıyla mahkemelere bazı 

yetkiler tanınmıştır. 

e) Gazete sahipleri cezai sorumluluktan kurtulmuşlardır Yani suç sayılar bir 
1. 

yazıdan genellikle yazar ve yazı işleri müdürleri sorumlututulmuştur. Gazete 

sahibinin ancak hukuki ve mali sorumluluğu vardır. Gazete sa.lı..ipleri bu kanunla 

hapis cezalanndan kurtulrnuşlardır. 187 

Yasal düzenlemeler ve yapılan açıklamalar ne denli demokratik görünürse 

görünsün Demokrat Parti yönetimi de basını kontrol altında tutmak için her yola 

başvuruyordu. Kendisine yakın gazetelere büyük ölçüde reswi ilan desteği vererek devlet 

kaynaklanın aktanrken muhalif gazetelere oldukça sınırlı ilan veriliyor, gazeteciler yine 

tutuklanıyor ve yargılanıyordu. ı 4 Mayıs 1950 seçimlerinde "Demokrat Parti listesinden 

bağımsız aday" olarak Meclise giren Cumhuriyet gazetesi başyazarı Nadir Nadi, 2 

Ağustos ı 95 ı tarihli gazetede şunlar yazıyordu: 

Muhalefette bulunduğu yıllarda Demokrat Parti. basın hürriyetinin en kuvvetli bir 

aşıkı idi. Söz ve yazı hürriyetini köstekleyen her türlü engellere karşı savaşıyor, 

antidemoratik dediğimiz kanuniann yürürlük'ten kaldınlması için elinden gelen 

gayreti esirgemiyordu. Meşhur i 4 Mayıs zaferinin kutlandığı bayram günlerinde 

kodaman Demokratlar her gördükleri gazeticiyi 'Siz çalıştımz, siz kazandımz, sizin 

eserinizdir bu bayram' diyerek iltifata boğmaktan çekinmiyorlardı. Ne yazık ki, yeni 

iktidada basının sarmaşdolaş geçinmesi tı.....71ln sürmedi. Antidemokratik kanunlan bir 

an evvel lağvetmek hususunda o kadar titizlenen hükümet. işbaşma geçtikten bir 

müddet sonra neden segevşedi. hatta bir yıla varmadan Ceza Kanunundaki hürriyet 

Aynı. s.267. 



k.ısıtlayıcı maddelerin savunmasını bile üzerine aldı. Eski iktidar 161 'inci maddeye 

dayananı..k vaktiyle on gazeıeciyi mahkemeye vermişse. yenısi. bunlann otuzunu 

kırkım biıden ·pençe-i adalete" tcslıme yeltendi (hepsı beraat etmiştir). Roller hemen 

hemen tersine dönmüştü. Halk Partisi' nin yerine geçen Demokrat Parti. sank.ı 

oturduğu koltukla beraber o koltuktan kalkaniann bir zamanlar taşıdıklan dünya 

görüşüne de tevanüs etmişti. iktidan kaybedip 'sine-i millet' e dönen Halk Partisi' ne 

ise omda yaşayan hak. adalet ve hürriyet hasretinin bekçiliği düşüyor 1 ~~ 
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Demokrat Parti iktidanmn ilk günlerindeki olumlu hava yenru giderek 

hoşnutsuzluğa bırakırken muhalefetin sert eleştirileri, basında bu eleştirilere yer verilmesi 

ve hoşnutsuzluğun dile getirilmesi, 1954 seçimleri öncesinde yeni yasal düzenlemelere 

neden oldu. 9 Mart l954'te "Neşir Yoluyla veya Radyo ile işlenecek Bazı Cünimler 

Hakkında Kanun" kabui edildi. 1956 yılında da biraz değiştirilerek hükümler daha da 

sıkılaştınldı. 189 

Kamuoyunda "6-7 Eylül Olaylan" olarak bilinen, 6 Eylül 195 5 günü başlayıp 7 

Eylül sabahına kadar süren, İstanbul ve İzmir'deki "azınlık" yurttaşiara ait dükkfuı ve 

kiJiselerin yakılıp yıkılması, yağmalanması ile sonuçlanan olaylar, hem sıkıyönetim ilanımn 

getirmiş, hem de baskı ve sansürü alabildiğine yoğunlaştırmıştır. 

Olaylar, Demokrat Parti'nin başalttığı bir gösterinin kontrol altına 

alınamamasından kaynaklanmıştır. 190 

!90 

6-7 Eylül olaylan birtakım kışkırtmalarla düzenlenmiş, fakat sonra Hükümeti 

önceden umulmayan bir ölçüde güç durumda bımkrnış, devletin başına türlü belalar 

açmış bir konudur. Kıbns sorunu yeni yeni alevlenmiştir o dönemde Yunanlılarla 

aramız gergindir ... İşte bu s!ralarda Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve saldınlar 

olduğu yolunda bir haber çıkarılır. İstanbul Ekspres gazetesi bunu büyük manşetlerle. 

kışkırtıcı bir biçimde yayınlar. İçişleri Bakanlığı da bir gösteri düzenlenmesi için bir 

takım yollara başvurmuştur. Halk toplanır Taksim alanına. Bir coşkunluktur başlar. 

Yilayet ve polis ipin ucunu kaçınnıştır..... Polis başa çık.amayınca gece geç zaman 

ordudan yardım istenir. Askeri birlikler gösterileri önlemeye kalkarlar, ama o 

zamana kadar olan olmuş, bütün mağazalann bulunduğu bölgeler savaş alanına 

dönmüştür. Sıkıyönetim ilan edilir sabaha karşı. Ertesi gün öğleye doğru 

A. Kabacalı, Türk Basımnda Demokrasi (Kültür Bakanlığı, 1994), s.236. 

Aynı, s.237. 

Aynı, s.245. 



Cumlıurbaşkaru. Başbakan. Bakanlar Vilayette bir basın toplantısı düzenlerler. Suçlu 

basındır 1 Halkı kışkırtmıştır gazeteler. bu yüzden çıkmıştır olaylar Komünist 

parmağı da '-ardır bu i~lerde! Solcular Türkıye"nin dışardakl itibannı bozmak 

istemişlerdiri Onlar hazırlamışlardır bu gösterileri' Polis fişlerinde ne kadar sicilli 

komünist varsa tutuklarur. 1 Yı 
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Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyük yankılar uyandıran bu olaylar 

üzerine sıkıyönetim tarafindan bir çok yasa.k.lama getirilmiştir Bazı haberlerin 

yayınıanmasına ilişicin yasak kararlan ise kara mizalı örneği gibidir ı O Eylül ı 955 günü 

Harbiye' de bir basın toplantısı düzenleyen Sıkıyönetim Komutanı, konulan yasaklan şöyle 

açıklamıştır 

- Halkı heyecanlandıracak haberlerin yayınlanması yasaktır. Meclisteki 

görüşmeler halkı heyecarılandıı;abilirse yazılmayacaktır. 

- Hükümeti tenkit etrr).ek yasaktır. 

- Hükümetın çalışmalannı etkileyecek biçimde yazılar yasaktır. 

- Sıkıyönetim çalışmalanyla ilgili haberler yasaktır. 

- Nato devletleriyle ilgili haberler yasaktır. 

- Darlık. kıtlık ve yokluk haberleri yazılmayacak+..ır (Örneğin ekmek almak 

için fınnlann önünde sıra bekleyenierin resmini koyamazsıruz. 

- S Eylül olaylannı komünistlerden başkalanrun yaptığı yolunda yazı ve 

yorumlar yasaktır. 

- 6 Eylül olaylan ile ilgili haber ve resimler yasaktır. 

- Magazin sayfalannda da halkı heyecanlandıracak resim ve yazılar yasaktır. 

çıplak kadın resını basmak da yasaktır. 
. . . ı~ 

- [kıncı baskı yapmak yasaktır. -

Bu yasaklamalar giderek gazete kapatmalan, yargılamalan, bunlarla ilgili haberleri 

ve haber alıntılannı da kapsayacak biçimde yaygınlaştınlmıştır 

ı 954 yılında yürürlüğe giren "Neşir Yoluyla veya Radyo ile işlenecek Bazı 

Cürürnler Hakkındaki Kanun", 7 Haziran ı 956 tarihinde yapılan değişiklerle "Neşir 

Yoluyla veya Radyo ile yahut Toplarttılarda işlenecek Bazı Cürümler Hal&.mdaki Kanun" 

191 

192 

H. Topuz. 1973. Ön. ver .. s.l9-l-195. 

Topuz, Ön. ,·er .. s. 194-195. A Kabacalı. Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Basm 

Sansürü (Gazeteciler Cemiyeti. 1 990). s.l69-l70. 
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adını aldı. Aynı tarihte Basın Kanununda da değişikler yapıldı. Bu değişiklikler 8 

Haziranda yürürlüğe girdi 193 

"Neşir Yoluyla veya Radyo ile yahut Toplantılarda işlenecek Bazı Cürüm!er 

Hakkındaki Kanun''un her türlü yoruma açık olan 1 'inci maddesi şöyledir: 

Madde 1- Matbuat vasıtasıyla her ne surette olursa olsun: 

1. Namus. şeref. itibar veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette 

bulunulması. 

2. itibar kıracak veya şöhret. meslek veya seıvete zarar verebilecek bir 

hususun isnat edilmesi. 

3. Rıza ihtilafına hususi veya ai levi ahvalin ifşaa edilmesi veya teşhir 

olunması. 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz. hakaret. isnat ifşaa veya teşhire 

maruz bırakılacağından bahsiyle tehditte bulunulması. 

5. Kanunda tasrih edilen haller haricinde resmi sıfatı haiz olanları küçük 

düşürmeyi hedef tutan veya bunlar aleyhinde istihlcir ve istihlaf hıssi telkin 

edebilecek yahut müphem ve suizannı davet eyleyebilecek mahiyette neşriyatta 

bulunulması, 

Hallerinde faii 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve (3000) liradan (10000) liraya kadar 

ağır para cezasıyla cezalandınlır. 194 

Bu yasa ile Basın yasasasının, Sıkıyönetim ile birlikte uygulanması, basın 

özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmış, iktidar yanlısı olmayan gazeteler sık sık 

kapatma cezasıyla karşılaşmış, onlarca gazeteci ise hapis cezasına çarptınlmıştır. Adeta, 

muhalefeti yasaklayan bu yaklaşım, 1960 yılı başlarında kurulan "Tahkikat Encümeni" ile 

de hukuksuzluk doruğa çıkmıştır. 

Yeni kanunlar yabancı basında geniş tepkiler yarattı. Uluslararası Basın Enstitüsü 

bu olaylan basın özgürlüğü ilkelerine aykın buluyor ve protesto ediyordu. Enstitünün 

aylık dergisinin Temmuz 1956 sayısında Türkiye'ye iki sayfa aynlmıştı. "Türk 

Gazetecileri Vesayet Altında" başlıklı bu yazıda şöyle deniyordu: 

193 

194 

Halkı telaşa düşürecek haberlerin yayılması yasak edilmiştir. Bir parti içinde görüş 

aynlıklan olduğunu yazmak yasaktır. Meclis toplantılarının yazılması 

Kabacalı. 1990. Ön. ver .. s.l73 

Aynı. s. 173-174 



sınırlandınlmıştır. Cezalar ağırlaştınlmış. sorumluluklar artınlmış. haberleşme 

olana.L;.lan daraltılmıştır Yeni kanımlar basın özgürlüğü için çok ağır birer tehdit 

sayılır. Enstitü Türk basınının çok bü~ük çoğunluğunun yeni tedbirleri protesto 

etmesini sevgiyle karşılar. basın özgürlüğünün ve demokratik kuruluşlann 

korunması için savaşan Türk gazetecilerine saygılannı bildirir. 195 
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Demokrat Parti iktidan, kendisini eleştİren gazeteleri kapatıp gazetecileri 

de cezaevlerine atarken bir yandan da gazeteleri ekonomik. baskı altına alnıaya çalışmıştır 

195 

26 Kasım 1 957' de yayınlanan bir kararname ile ~Gazete ve Dergi Kağıtlarnın Tek 

Elden İthali"ne gidilir. 1958 yılının ilk günü yayınlanan bir kararname ile "ilan ve 

reklarnlann tek elden dağıtımı" kabul edilir Gazeteler buna sert tepkiler gösterirler. 

Nadir Nadi şöyle der o zaman Cumhuriyet'te: '" ... Bazı gazetelerden önenrnli 

kısıntılar yapılmış, bazılanna dalıa müsamahalı davranılmış. bir kısmının ilan 

gelirleri ise artınlmışur. Özel ilaniann bu şekilde dağılışı. insana ister istemez.. 

hükümetçe basın hakkında yeni bir ceza ve mükafa tusulü dene~diği hissini veriyor.~ 

(5 Ocak 1958) Bunlar da yetmemiştir, bu kez de ilan tarifelerine ve gazete 

dağıtımına el atılır. 3 Eylül I 958 'de yayınlanan bir bildiri ile hükümetin özel ve 

resmi ilan tarifelerini düzenlemek ve gazete dağıtımını ayarlarnak için hazırlıklar 

yaptığı açıklanır. Yine sert yazılar çıkar gazetelerde. Yabancı basında da bu 

tedbirierin geniş yankılan olur. 9 Eylül I 958'de Basın Enstitüsü, Başbakan A. 

Menderes'e bir mektup göndererek basın özgürlüğüDün korunmasını isteyecektir. 

Şöyle denir bu mektupta: "Enstitü gittikçe arta.TJ. bir kuşku ile Türk basının durumunu 

izlemektedir. Hükümetiniz geçen yıl içinde basın özgürlüğünü daaltan çeşitli kararlar 

aldı. Herhangi bir ülkedeki iç politika olaylan elbette bizi ilgilendirmez. ama 

Enstitümüz basın özgürlüğünün korunması için bütün devletlerin dikkatini çekmekle 

kendini görevli saymaktadır. Türkiye' de basın özgürlüğü tehlikeye girmiştir 

Abdülhamit çağında olduğu gibi DP döneminde de bazı gazeteler ve gazeteciler 

kayınlrnış ve bunlara bir takım çıkarlar sağlanmış mıdır? Milli Birlik Hükümeti 

zamanında bu konular ele alınmış ve 28 Ekim l960'ta "Besleme Basın"la ilgili bir 

kararname yayınlanmıştır. Buna göre DP'nin iktidarı döneminde tirajı düşük olan 

gazet~lere tirajı yüksek olan gazetelerden daha çok veya aynı ölçüde ilan verilmiştir. 

Resmi ilanlarda Zafer gazetesinin aldığı miktar 500-900 bin lira arasındadır 

İzmir'de rekor Yeni Asır'da. İstanbul'da da Havadis'tedir. 1959 Ağustos'undan 

itibaren t.iraj ve abone esasına göre yürülüğe giren kararname de kötüye kullanılmış. 

tıraj ve abone sayısı gözönünde tutulmaksızın DP organı gazeteler birinci kategoriye. 

H. Topuz, 100 Soruda Başlangıçtan Bugüne Türk Basm Tarihi (Gerçek. 1996 ). s. 1 1 :ı 

1. 



DP'yi destekleyenler ikinci kategoriye. tarafsızlar üçüncü kategoriye alınmış. Ulus. 

Dünya ve Yeni Gün gazetelerinin adlan ilan listesınden çıkanlrruştır. Daha sonra 

Yeni Sabah'ın da ilanlan kesilmiştir Resmi ilanlar kesildıkten sonrd özel ilanlann 

da verilmemesi için genel müdürlere telefon edildiği tesbit edilrruştir. Kağıt tahsısi 

konusunda da yine DP'yi tutan gazetelere. tirajlanna göre büyük ölçüde kağıt 

verildiği tarafsız ve muhalif gazetelere ise bu alanda çok hasis davraruldığı hatta 

Kim dergisinin 1958 Temmuzunda kağıdırun kesildiği anlaşılmıştır. Muhalefeti 

tutan gazeteler ve tarafsız basın lciğıt darlığı yüzünden tiraJını kısmak zorunda 

kalrruştır." Yine ayru belgeye göre Havadis gazetesi ilk kuruluşunda örtüiü ödenekten 

55.000 lira. Necip Fazı! Kısakürek ise 27 Mayıs'a kadar 147.000 lira almıştır. 

Kararnarnede Orhan Seyfi Orhon'a ve Yusuf Ziya Ortaç'a örtülü ödeneklerden çeşitli 

tarihlerde 100.000 liraya yakın pard verildiği belirtilmektedir. Peyarnİ Sefa da 

Başbaka..ıı.lığa çeşitli tarihlerde dilekçeler göndererek yardım istemiştir. Yine aynı 

belgeye göre ajans ve gazetelere 723.809 lira dağıtılrnıştır196 ! . 
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Bir yandan ekonomik baskılar, diğer yandan "iktibas"ta bile kapatma ve hapis 

cezaları gazeteler üzerinde bir kabus olarak varlığını sürdüıürken milletvekillerinden 

oluşan Tahkikat Komisyonlarının muhalif gazetelere yönelik karadan, ancak 27 Mayıs 

1960 hareketi ile son bulmuştur. 27 Mayıs sonrasında cezaevlerindeki gazeteciler dışan 

çıkmış, kapatılan gazeteler yeniden yayınlan..rnaya başlamıştır. Aynca, gazeteciler hakında 

açılan davalar da ortadan kaldmimıştır Milli Birlik Komitesi tarafından 5680 sayılı Basın 

Kanununda özgürlükler için olumlu değişiklikler yapılmış, ı 95 sayılı Basın İlan Kurumu 

Kanunu da çıkarılarak resmi ilan dağıtımı bir düzene kavuşturulmuştur. Aynca, kısaca 

"Basın İş Kanunu" olar3k bilinen 5953 sayılı "Basın Mesleğinde Çalışanlar ile 

Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun"da da gazetecilik 

mesleğini yapaniann sosyal güvencelerini artıran değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler ı O 

Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun olarak yüıürlüğe girmiştir 

Sosyal ve siyasal yaşarnın her alanında olduğu gibi basın dünyasında da 196 1 

Anayasası ile göreceli bir özgürlük ortamına kavuşulmuştur. Yeni anayasanın yüıürlüğe 

girmesinden sonra basın dünyasında gazeteler içerik bakımından hem çeşitlerımiş hem de 

sayıları artmıştır. Aynı artış dergiler için de söz konusudur. 

196 Topuz, 1996, Ön. ver., s. 1 13- I 14 

,:,,nadolu Universitesı 
~\.~erke: Kr~·:·.r,.''·'·~·r.--.. 
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1960'lı yılların sonlarına doğru Türkiye, çağdaş basım teknolojilerini de ileri 

düzeyde kullanır hale gelmiş, gazeteler birden çok ilde basılarak okuyucuya günün erken 

saatlerinde ulaşma olanağına kavuşmuştur. Bu gelişmeler gazetelerin tirajım da olumiu 

etkilemiş, Hürriyet, Milliyet ve Günaydın gazeteleri 500 bini aşan tirajlara ulaşmıştır 

Gazete işletmeleri, büyük sermayeleri gerektiren "sanayi işletmeleri" niteliği 

kazanmışlardır. Ekonomik yaşamdaki düzenlemeler, başta "holdingleşme" olmak üzere 

gazete işletmelerini de etkilemiş, belli başlı gazeteler birer "sermaye grubu" yayın organı 

niteliği kazaı:ımışlardır. 197 

Birer ekonomil,; güç olarak kendilerini göstermesi, "4. kuwet" niteliği ile siyasal 

erk üzerinde de etkin olması, basın dışı sermayenin de bu alana ilgi duymasına nedt;n 

olmuştur. Özellikle 1970'li yılların sonlan ile 1980'lerde ve devam eden dönemde çok 

farklı alanlarda ekonomik işletmelere sahip olan işadamları basın dünyasına girmiş, ya 

mevcut gazeteleri almışlar, ya da yeni gazeteler çıka.ı-ınışlardır. Reklam dünyasının 

büyüyen harcamalan, yeni pazarlama teknolojileri, basın dünyasında da kendisini 

göstermiş; hem gazete ve dergiler bu pazann birer ürünü olmuşlar, hem de bu pazarda 

etkin clmak ve pastadan daha büyük pay almak için lotarya dahil çeşitli yöntemlere 

başvurmuşlardır. 

12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül ı 980 askeri darbesi, ı 961 Anayasasının 

getirdiği özgürlükçü ortamı daraltıp habercilikte kısıtlamalar getirince gazetelerde 

ekonomi ve magazİn haberleri ön plana çıkmış; spora ayrılan sayfa sayıları artmıştır. 

Siyasal haberlerle ilgili kısıtlamalar, gazetelerin "siyasi" niteliğini ikinci plana düşürürken, 

ekonomi ve spor için yalnızca bu haberleri kullanan gazeteler yayınlanmaya başlamıştır. 

Hatta aynı sermaye grubu, aynı "haber havuzunu kullanan" değişik alanlarda çok sayıda 

gazete ve dergi çıkarmaya başlamıştır. 

Türk Basınının "holdingleşme" sürecini ve içinde bulunduğu durumu daha kolay 

anlayabilmek için bazı gazeteleri ve yayın gruplannı tek tek incelemek yararlı olacaktır. 

Safa Kılıçoğlu'nun 1948 yılında Yeni Sabah gazetesini almasıyla basın dışı scmıaye ilk kez 

gazeteciliğe soyıınmuş oluyordu. Bunu Yeni İstanbul gazetesini çıkaran Habip Edip Törchan 

izledi. 1918 yılmda kurulan Akşam gazetesinir: 19 5 7 yılında Malik Yol aç tarafından alınması 

da bu alandaki ilk örneklerden biridir Topuz, 1996. Ön. ver. s.l59-16!. 



Hıfzı ·ropuz, "! 00 Soruda Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi" adlı 

çalışmasında holdingleşme konusuna oldukça geniş bır yer ayırmıştır Topuz, Tercüman 

gazetesi ile iigili bilgi verirken şuııJarı aktarmaktadır 

Tercüman, ı 954 'te Semih Tanca, Cemal Hüna!p ve !zzet Oruz adlı üç iş adamının 

girişimiyle çıkarıldı. Gazete daha sonra madenci Cemal Hünalp'in eline geçti. O da 

gazeteyi Vatan' da hissesi olan Nihat Karaveli'ye sattı Nihat Karaveli gazeteyi 

sürdüremeyince Ragıp Kutman adında bir işadamına devretti. Basından uzaktan yakından 

ilgisi olmayan işadamı Ragıp Kutman, gazeteyi sıçrama aracı olarak kullanmak istiyordu 

2 7 Mayıs hareketinden sonra Tercüman' da çalışanlar patrona baş kaldırdılar ve 7-8 aylık 

bir direnişten sonra yönetimi ele geçirdiler. O sırada kendilerine destek olmak üzere 

Esnaf Demeklerinin salıibi olduğu 'Türkiye Birlik" gazetesini çıkaran Kemal Ilıcak'la 

, · temasa geçtiler ve böylece Tercüman Kemal llıcak'ı intikal etmiş oldu. Ilıcak, kısa sürede 

işlerini büyütüp önemli bir iş adamı oldu. 198 1989'da yapılan bir araştırmada Tercüman 

Grubunu oluşturan ortaklıklar şöyle sıraianıyordu: 

Ter cü man Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ. 

Mistaş Mümessillik, İhracat ve İthalat A.Ş. 

Meriç Tekstil AŞ. 

Tarımsan, Ter-Oto, Tercüman Motorlu Araçlar, Kervan Kitapçılık, Termos 

Tercüman, Mesken Sarayı, Martaş, Mor-Su SanayiÜrünleri, Saba Kırklar Otomobilcilik, 

Ansiklopedi Yayınları 199 Tercüman gazetesi, Kemal llıcak'ın 1993 yılında ölümünün 

ardından kısa bir süre sonra kapanmıştır. 

Özellikle inşaat sektöründeki yatırımlanyla tanınan işadamları Ömer Çavuşoğlu ve 

Ahmet Kozanoğlu, ı 982 yılında büyük bir tanıtım kampanyası ile Güneş gazetesini 

yayınlamaya başladılar. Hisse senetlerinin el değiştirmesiyle gazete, 1 Ocak 1984'te 

işadamı Mehmet Ali Yılmaz'ın eline geçti. Daha sonra milletvekilliği ve bakanlık da 

yapan Mehmet Ali Yılmaz, gazeteyi Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'e sattı. Mali bunalıma 

düşen Güneş, 1 992' de kapandı. 200 

ı 9~ 

199 

~(}() 

Aynı. s. 163. 

İLAD. Basında Tekelleşmeler (TÜSES ve İLAD. 1989) s.89. 

Topuz. 1996. Ön. ver., s. 164. 
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Asil Nadir, 1988 yılında Haldun .)imavi'nin eiindeki Veb grubu ile Tan ve 

Günaydın gazetelerini; Gelişim Grubunu satın aldı Asii Nadir, Güneş·i de alınca Türk 

basınında yüzde 30'u aşan bir pazar payına sahip oldu 1991 'de Asil Nadir, ekonomik 

sıkıntıya düşünce Günaydın gazetesinde çalışanlar direnişe geçti ve gazete yönetinüne el 

koydular. Daha sonra Günaydın 'ı, 1993 'te Bekir Kutmangil ad h bir ış adamı devral dı, 

ancak o da bir süre sonra vurularak öldüri.ılünce Günaydın ve grubu basın dünyasından 

k.ld. ıoı çe ı ı 

Milliyet Gazetesi, 1950 yılında yayın hayatına başlamıştır. Ali Naci Karacan'ın 

kurduğu Milliyet ı 950'li yıliann ortasında Abdi İpekçi'nin yönetimine geçtikten sonra 

büyük bir gelişme göstermiştir. İpekçi'nin 1 Şubat 1979'da bir suikaste kurban gitmesiyle 

Milliyet de kan kaybetmeye başladı. Gazetenin 6 Ekim ı 980 tarihli sayısında işadamı 

Aydın Doğan 'ın şirket adına gazetenin sahibi olduğu duyurulmuş, 202 Böylece Milliyet, 

Doğan Şirketler Grubu içinde yer almıştır. 

Milliyet Gazetecilik 

Milliyet Yayın 

Gerçek Yayıncılık 

AD Yayıncılık 

Kanal D 

Hürriyet Holding 

Bu kuruluşlar. şu yayın organlannı ve araçlannı ellerinde bulunduruyor!ar: Milliyet. 

Hürriyet. Meydan. Posta. CapitaL Milliyet Sanat. Atlas ve çeşitli dergiler. Miiha 

(Milliyet Haber Ajansı). Spor. Ekonomist. Hürriyet TV Program. Hür Radyo. Milliyet 

Verlar.gs und HandeL Yaysat Hür Basın Yayın. Hür Ofset. Doğan Medya Center. 

İletişim dışındaki başlıca kuruluşlar da şunlar: 

Türk Dış Ticaret Bankası. Alternatifbank. Doğan Otomobilcilik. Milpa. Ray Sigorta. 

Otokar. Ticaret Sigorta. Hür İthalat. Hür-Ok. Aks TV. Pan Turizm. Milta. 
203 

1948 yılında Sedat Simavi'nin yayınlamaya başladığı Hürriyet Gazetesi, Türk 

basınında bir ~kol olmuştur. Gazete, SOObini aşan tirajıyla per ortamda kendisinden söz 

ettirmiştir. 1993 yılında Hürriyet hisseleinin yüzde 25'i İktisat Bankası ve Show TV'nin 

201 
Aynı. sJ64-165 

Aynı. s.l65-167 

Aynı. s. 167. 
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sahibi Erol Aksoy'a satıldı. 1994 Temmuz'unda da Hürriyet Holding'in tümünü Aydın 

Doğan satın aldı 204 

Türk Basınında ilk oluşturulan holding. Hürriyet Holding 'tir. llJ7!ricrdc ortaya 

çıkan Hürriyet Holding A.Ş 'nin bünyesindeki ortaklıklar şunlardır 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hürriyet Gazetesi) 

Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. (Hürriyet Gösteri. Tempo. 

Dataline Turkey) 

Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hafta Sonu. TV' de 7 Gün. Elele) 

İdeal Yayımcılık (Playmen. Bluejeans) 

Hürriye: 1-I.aber Ajansı 

Hürgüç Gazetecili.l<. ve Matbaacılık A.Ş. 

Superkanal TV 

Video Radyo ve Haber Hizmetleri 

Hüryay A.Ş. 

İletişim alanı dışır:.daki ortaklıklar: Hürsigorta. Tam sigorta. Altın Ta,'lık

Tanm, Koçullu Tavukçuluk, Hüriş Tarım İşletmeleri, Pen Turizm ve Okul 

İşletmeciliği, Hür-Ok Okul Malzeme ve Kırtasiye. Hürpa. Hürriyet Gösteri ve Sanat 

Ürünleri ve bunun gibi. 205 

Türkiye gazetesini, 1970'de Enver Ören kurmuştur. Muhafazakar ve islamcı 

çevrelere seslenen gazete, özel bir abonman ve dağıtım sistemiyle ouyucuya ulaşıyordu. 

Kısa zamanda tirajı çok yükselmiş ve 1990 yılında ilk 5 büyük gazete arasına girmiştir 

Enver Ören, gazete patronluğu ile yetinmeyerek başka alanlara da el atmış, otomobil 

endüstrisi ve bankacılığa yönelmiştir. TGR T (Türkiye Gazetesi Radyo ve 

T eleviziyonu)'nu kurmuştur. 

204 

205 

1996 yılında İhlas Holding içinde iletişim alanında şu ortaklıklar yer almaktadır: 

Türkiye Gazetesi 

TGRT 

İhlas Haber Ajansı 

Türkiye Çocuk 

Tekstil Teknik 

Konfeksiyon Teknik 

Aynı, s.l71 

Aynı, s.l?l-!72. 

! . 



Medkai Teknik 

Tekstil Terbiye 

Yapı Malzeme 

Turizm Teknik 

Plastik AmbalaJ 

Yaysat 

İhlas Gazetecilik 

İhlas Holdirıgin iletişim alanı dışındaki ortaklıklan da şunlardır 

İhlas Pazarlama 

Yurtbank 

Otomobilcilik A.Ş 

İnetrantional Hospital 

İhlas Ev Aletleri 

İhlas Fuarcılık 

İhlas Gıda 

İhllas Otomotiv 

İhlas Dış Ticaret 

Kristal Sıvı206 

9! 

! . 

Selanik'te 1895'te kurulan ve daha sonra İzmir'e taşınan Yeni Asır'ın da sahibi 

olan Dinç Bi[gin, İstanbul'da gazete çıkarma düşüncesini !985'te Sabah'ı kurarak 

gerçekleştinniştir. ATV'nin de devreye girmesiyle her iki kuruluş karşılıklı birhirlerini 

destekiemiş ve gelişmelerini sağlamı:Ştır. Dinç Bilgin, zaman içinde işletmelerini 

çeşitlendirerek sayılarını artırdı. İletişim alanındaki kuruluşlar 

206 

Medya Holding 

ATV 

Medya Basın Servisleri 

Bir Numara Yayıncılık 

IPR Ulusal TV 

Dönemli Yayıncılık (Aktüel...) 

·Gelişim Yayınlan 

Yeni Yüzyıl (Bu gazete. Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat kanştırdığı için Devlet 

Güvenlik Malıkemesi tarafından yargılanan. aynı zamanda Kanal 6 adlı televizyon 

kuruluşunun da sahibi olan ve Türk Ticaret Bankası olayının ortaya çıkmasıyla 55. 

Aynı, s.l73-l74. 



hükümGtin düşmesine neden olan Korkmaz Y ığit ·.:_ 1998 yılında intikal etmiş. ı ! 

HazirJ.ıı ! 999 günü bırinci sayfasındaki bir veda yazısıyla kapandığını 

du)urmuştur. 20
"7) 

Birleşik Basın Dağıtım 

Takvim 

Bugün 

Fotomaç 

Iletişim dışındaki ortaklıklan da Şii kurumlardır 

Pamukbank 

i nterbank 

Yapı Toko Bano Rusya 

Bank Kreise (Almanya) 

lnter Ove:-seas (İzlanda) 

lnter Capital (İzl,anda) 

Çukurova Çelik_ 

Halk Sigorta 

Seeuro C ard. 208 

92 

1924 yılında Yunus Nadi tarafidan kurulan Cumhuriyet Gazetesi, yayın hayatı 

boyunca hem fikir gazetesi olarak bir ekol olmuş, hem de geçirdiği çeşitli sarsıntılada 

gündemde yer. almıştır. 1963 yılındaki "aile içi anlaşmazlıklar" kolay atlatılmış, ancak 12 

Mart 1971 askeri muhtırası sonrasında Cumhuriyet ciddi bir bunalıma sürüklenmiştir. 

İlhan Selçuk'un yazılan üzerine Sıkıyönetim tarafindan gazetenin kapatılması, Selçuk ve 

genel yayın yönetmeni Oktay Kurtböke'nin tutuklanmalan, gazetede büyük bir bunalım 

yaratmış, hissedarlann Nadir N adi 'ye yönelik saldınlan sonunda N adi, 6 Ağustos 1971 

tarihinde istifa etmiştir. Cihat Baban ve Fikret Ekinci gazete yönetiminde söz sahibi 

olurken bazı gazetecilerin de işlerine son verilmiştir. Bu değişiklik sonucu tiraj hızla 

düşmüş, bir süre sonra yöneticiler de durumdan şikayet etmeye başlamışlardır. Bunun 

üzerine N adir N adi' nin yönetiminde eski kadro tekrar işbaşma getirilerek bunalım 

atlatılmıştır. 

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan en ciddi bunalım ise Nadir Nadi'nin 20 Ağustos 

1991 'de ölümü üzerine başlamıştır. Gazete içinde aslında ideolojik çatışmalardan 

208 

ll Haziran I 999 tarihli Yeni Y üzyı! Gazetesi. s. ı. 

Topuz. 1996. Ön. \'er .. s 175. 
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kaynaklanan bunalım sonunda başta İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu olmak üzere gazetenin 

yazar kadrosunun önemli bir kısmı ve 80 çalışanı gazeteden aynimıştır Bu gelişme, 

okuyucular tarafından büyük bir tepki ile karşıianmış ve tiraj hızla düşmeye başlanmıştır 

Borçlarını ödeyemeyen gazeteye, Kemal Uzan haciz koydurmuştur Ekonomik sıkıntının 

had safhaya vardığı bir sırada Mart ı 992 'de bu kez mevcut yöneticiler istifa etmeye 

başlamışlardır Tirajı 4 i bine kadar düşen Cumhuriyet g::ızetesinde, daha önce görevden 

ayrılan İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu tekrar göreve dönerek yeni bir yönetim 

yapılandınlmış, ancak Cumhuriyet, ! 980'1i yıllardaki tirajına bir türlü ulaşamamıştır 209 

ı 990'lara gelindiğinde yukarda da açıkça görüleceği gibi "ulusal basın" olarak 

nitelendirilecek basın kuruluşlan, sadece birer gazete işletmesi olmaktan çıkmış, bazıları 

Türkiye'nin en büyük ıoo kumluşu içinde yer alan dev holdingler olmuştur Buna karşın, 

yerel gazetecilik aynı düzeyde gelişmemiş, ulusal basının yeni teknolojileri kullanması ve 

promosyonlar karşısında büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün ı 990 yıh verilerine 

dayanılarak yapılan bir araştırmaya göre yerel gazetelerin yayın periyodu ile resmi ilan 

arasında ciddi bir ilişki bulunmaktadır 

Eldekı verilere göre 1990 yılında Türkiye'de süreli yayın niteliğinde 773 yerel gazete 

yayınlanmaktaydı_ Yayın süresi bakımından oldukça ilginç bir tablo gösteren yerel 

gazetelerin 327'si günlük. 265'i de haftalık Kalanlar ise haftada 2 günden 10 günde 

bire. 20 günde bire kadar değişik yayın süreleri gösteriyor. Yayın süresi belirsiz 

olanlar da yok değiL_ Yerel gazetelerden ı IO'unda sahip ve yazı işleri müdürlüğünü 

aynı kişiler üstlenmiş_ Sahip ve yazı işleri müdürü aynı soyadı taşıyan yerel gazete 

sayısı da 167_ Aynı nitelikte bir kaç gazetenin sahibi olanlar da var. Hatta. aynı yerde 

yayınlruıan ve aynı niteliği taşıyan birden fazla gazetenin yazı işleri müdürlüğünü 

aynı kişinin üstlendiğini de görüyoruz. 210 

1999 yqlına gelindiğinde Türkiye' de 29 ulusal, 800 yerel gazete, 3 6 ulusal dergi ve 

16 haber ajansı bulunmaktadır211 

209 

210 

21 ı 

Aynı, s.l76-180. 

K Şanlıer, Türk Basımnın Öteki Dünyası-Yerel Basın (Bizim Gazete. Ocak 1992) 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Press Guide ( 1999) 
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İttihat ve Terakki döneminde "faili meçhul" olarak başlayan gazeteci cinayetl~ri, 

yakın dönemde de devam etmiş; bu cinayetler de bir türlü aydınlatılamamıştır 

Milliyet Gazetesi başyazan Abdi Ipekçi, 1 Şubat 1979' da Istanbul Nişantaşı 'nda 

otomobili içinde vurularak öldüıillmüş, katil zanlısı olarak yakalanan Mehmet Ali Ağca, 

tutuklu bulunduğu Maltepe Askeri Cezaevinden kaçmıştır212 Daha sonra Vatikan'da 

Papa II. Paul' e bir suiast girişiminde bulunan Ağca burada yakalanmış ve ömür boyu 

hapse mahkum edilmiştir İpekçi cinayeti, aradan 20 yıl geçmesine karşın aydınlatılmayı 

beklemektedir. 

I 2 Eylül 1980 öncesinde yüzlerce insan faili meçhul cinayete kurban giderken 

Abdi ipekçi gibi Poliiika gazetesi yazı işleri müdüıil Ali Ihsan Özgür (22 Kasım 1978 ), 

Ortadoğu Gazetesi başyazan İsmail Gerçek öz ( 4 Nisan ı 980 ), TR T yapımcılanndan 

yazar Ümit Kattancıoğlu (lı Nisan ı 980), Trabzon' da gazeteci' Muzaffer Feyzioğlu (IS 

Nisan ı 980) ve Demokrat Gazetesi muhabiri Recai Ünal (22 Temmuz ı 980)'ın da 

katilleri saptanamamıştır. 213 

Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve köşe yazan Çetin Emeç, 7 Mart ı 990 

sabahı evinin yakınında otomobil içinde kurşun yağmuruna tutulmuştur. Maskeli iki kişi 

tarafindan kurşunlanan Çetin Emeç'le birlikte şoföıil Sinan Ercan da ölmüştür. Ancak, 

diğer gazeteci cinayetleri gibi Çetin Emeç cinayeti de ı 999 yılına gelindiğinde tam olarak 

aydınlatılamamıştır. 

Çetin Emeç cinayeti ile ilgili olarak "İslami Hareket" üyesi bazı sanıklar 

yakalanmış ve Devlet Güvenlik Mahkemesine sevkedilmiştir Bu sanıkiann bir kısmı 

Turan Dursun cinayeti ile de suçlanmaktadır214 

Eski bir din adamı olan ve 2000'e Doğru dergisiyle Yüzyıl dergisindeki yazılannın 

yanı sıra "Din Bu" adlı kitaplanyla da tanınan Turan Dursun, 4 Eylül ı 990 günü 

İstanbul'da Koşuyolu'nda evinin yakınındaki bir markete giderken susturucu takılmış bir 

silahtan çıkan 7 kurşunla vurularak öldüiilimüştür Turan Dursun'un öldüıillmesi üzerine 

U ğur Mumcu, 6. 9. ı 990 tarihli Cumhuriyet'teki yazısında "Türkiye özellikle son 6-7 yıldır 

çeşitli terör örgütlerinin kolayca at oynattıklan bir alan olmuştur. Turan Dursun'u kimler 

212 

213 

214 

T. Türenç-E. Akylldız. Gazeteci (Milliyet. 1986) 

Topuz, I 996, Ön. ver .. s.l36. 

T. Özkan, Öldürün O Gazeteciyi (Ümit. 1994). s.212. 
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öldÜrdü? Kimlerin öldürdüğü ad ad bilinmiyar Belli katillerin kimlikleri hiç bilinmeyecek 

del Ama İslam dinini eleştİren eski bir din adamını kimlerin niçin öldürebilecekleri her 

halde biliniyor." diyordu 

Çetin Emeç cinayetinin sanıklanndan ele geçen bir tabancanın Turan Dursun'un 

öldürülmesinde kullanıldığı saptanmış, sanıklar hakkında bu olayla ilgili olarak da Devlet 

Güvenlik Mahkemesinde dava açılmıştır215 

Topuz, "1992-1993 yıllannın karaıılı bilançosu nedir?" diye sorarak yakın 

geçmişteki faaJi meçhul gazeteci cinayetlerine işaret ediyor. 216 

Çağdaş Gazeteciler Derneğinin yayınladığı bir rapora göre ı 'J'n-1 993 yıllan lvO 

yıllık basın tarihinın en karanlık dönemi olarak nitelend.irilebilir. Bu dönemde 

öldürülen gazeteci sayısı rekor derecede artmış ve sayılan l9'a ulaşan "faili meçhul" 

cinayetlere kurban gıden gazetecilerin sayısı ne yazık ki, bazı kamu görevlilerinin 

gözünde "militan" olardk kamuoyuna yansıtılmıştır. Raporda belirtild.iğine göre 

i992'de. 12. ertesi yıl da 7 gazeteci saldınlar sonucu öldürülmüş, bunlardan l6'sının 

katilleri· bulunamamıştır. Gazeteci cinayetlerinin aydınlatılamamasından basın 

sorumlu: tutulmuştur. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ)'nun Türkiye 

raporunu hazırlayan dört kişilik heyetin başkanı Robert Bakker, Türkiye'de, özellikle 

de Günt;!ydoğu Anadolu bölgesindeki gazetecilik koşullannı Latin Amerika ülkeleri 

Peru, El Salvador ve Guaternala'daki koşullara benzetmiştir. Gazeteci cinayetleri 

konusundaki görüşlerini açıklayan Bakker, '"'Üç taraf var, demiştir: Devlet PKK ve 

Hizbullah. Hizbullah 'ın gazetecileri öldürdüğüne dair çok ciddi kuşku.iar vardır. 

Devletin: gazeteci öldürdüğü konusunda bir bulgu yok. ancak öldünned.iği konusunda 

da bir bilgi yoktur ".... SoL sosyalist ve İslamcı basına yönelik baskılara medya 

tekelleri sessiz kalmış. hatta zaman zaman baskılan onaylamıştır. İzzet Keser (23 

Mart 1992), Musa Anter (20 Eylül 1992) ve Uğur Mumcu (24 Ocak 1993) da bu 

dönemde öldürülmüşlerd.ir. 

Türk basınında araştırmacı gazeteciliğin simgesi olan ve illegal örgütlere karşı 

yazılanyla tanınan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 'te 

otomobiline konulan bir bombanın patlamasıyla yaşamını yitirmiştir. Ölümü büyük 

yankılar uyandıran Uğur Mumcu'nun 27 Ocak'ta Ankara'da yapılan cenaze törenine 

yüzbinlerce insan katılmış ve cinayeti lanetlemişlerdir Dönemin siyasal iktidarı, cinayetin 

215 Aynı, s.2l3. 

216 Topuz. !996, Ön. ver., s.l53-l55. 
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aydınlatılmasım "namus meselesi" olarak nitelemesine karşın 1999 yılına gelindiğinde hala 

aydınlatılamarnıştır. U ğur Mumcu' nun öldürülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde 

çeşitli araştırma komisyonlarında da ele alınmış, gündemdeki yerini sürekli korumuştur 

2. TÜRKİYE'DE RADYO VE TELEvizYON 

Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi, 6 Ocak 1926 'da kurulmuş ve aynı yıl 

hükümetten telsiz telefon yayını yapma imtiyazını almıştır. Şirket, devletin araç, gereç ve 

donanırnıyla yayın yapabilecekti. TTTAŞ'm genel kuruluna İş Bankası, Anadolu Ajansı 

ve siyasi iktidara yakın kişiler egemendi. Devletin desteğiyle kurulan bu şirket aracılığıyla 

Türkiye'de radyo yayınları, 1927 yılında, Atatürk'ün talimatıyla Istanbul ve Ankara'da 

S'er kilowattlık vericilerle başlaınıştır2 ı 7 

Kısa sürede radyo yayınlarımn toplum üzerindeki etkisi ve gücü anlaşılmış ve 

1930'larda bu görevi doğrudan doğruya devletin üstlenmesi görüşü ortaya atılmış, 

1936 'da TTTAŞ 'ın imtiyazımn sona ermesiyle PTT bu işlevi üstlenmiştir218 

İkinci Dünya Savaşı, kitle iletişim araçlarımn yoğun propaganda amacıyla 

kullarııldığı bir dönem olmuş, siyasal güçler bu araçların başında gelen radyolan 

kontrolları altmda tutmayı zorunluluk olarak görmüşlerdir. Bunun sonucu olarak da 

Türkiye'de radyolar Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Çok partili siyasal 

yaşama geçildikten sonra 1949 yılında yapılan yasal düzenleme ile muhalefetin de 

radyodan yararlanması olanağı sağlanmış, muhalefete bu olanaktan yararlanma hakkı 

verilirken hiçbir denetim yapdınaması ilkesi de benimsenmiştir. Bunun sonuçları da 

1950 seçimlerinde görülmüştür. 

1954 seçimlerinden somnra ise 6428 sayılı yasa ile mhalefet partilerinin seçım 

günlerinde radyoda konuşma hakkı kaldınlmış, iktidar partisine radyoyu dilediği gibi 

kullanabileceği bir düzenleme getirilmiştir. 

21 7 

218 

A. Candernir. 1994 Türkiye'sinde Yasal Düzenlemelerle Birlikte Kamusal, Yerel ve Özel 

Radyolar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. (Marmara Üniversitesi. 1994). 

Doç. Dr. Ö. Cankaya.. "Türkiye'de Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Yasal Gelişimi"'. 

2000'1i Yıllara Doğru Türkiye'de TV, (Altın. 1996), s.65. 
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1961 Anayasasının ı 2 ı maddesi hükmü uyannca radyo yayınianna ilişkin yapılan 

yasal düzeııJeme ı 964 yılında yürürlüğe girmiş, bu düzenlemeyle televizyon yayınlan da 

gündeme gelmiştir 219 

Yasa ı964'te yürürlüğe gırmesıne ragmen Türkiye'de (İstanbul Teknik 

Üniversitesi tarafından 1952' den beri dar bir alanı kapsayan yayınlan hariç) teievizyon 

yayınlan 1968 'de önce Ankara' da, daha sonra da paket prograrnlar halinde İstanbul' da 

başlamıştır. 

ı 2 Mart 1971 'deki muhtıradan sonra gerek anayasada yapılan değişiklikler, 

gerekse "TRT Kurumu Kanunu"nda yapılan değişiklikler, bu kurumun ve dolayısıyla 

yayınlannın bağımsızlığını -ortadan kaldırmış, büyük ölçüde siyasal itidann güdümüne 

sakmuştur 

12 Eylül 1980 sonrası gelişmeler ise hem radyo hem de televizyon yayıncılığı 

bakımından oldukça önemlidir. 1982 Anayasasımn 13 3. maddesinde radyo ve televizyon 

istasyonlanmn "ancak devlet eliyle kurulacağı" hükmü getirilmiştir. 1 Ocak 1984 'te 

yürürlüğe giren 2954 sayılı yasa ile de yayıncılık tarihimize "Radyo Televizyon Yüksek 

Kurulu" gibi bir kurul girmiştir. Bu kurum, özel radyo ve televizyonlann da kurulmasına 

olanak sağlayan 3984 sayılı yasa ile yerini Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'na 

yerini bırakmıştır. 

TR T yayıncılığımn kamuoyunun gereksinimlerini tam olarak karşılayamaması, 

Avrupa' da yaygınlaşan özel radyo ve televizyonlar, Türkiye' de de devlet tekelinin 

kınlmasını doğuran girişimiere yolaçmıştır 

1989 yılında yapılan yerel seçimler öncesinde dönemin başbakarn Turgut Özal' ın 

oğlu Ahmet Özal, iş dünyasında Uzan Grubu olarak bilinen sermaye grubuyla işbirliği 

yaparak uydu üzerinden yayın yapan Startelevizyonunu kurmuştur. Bunu, çeşitli kişi ve 

kuruluşlann kurduğu radyolar izledi. Anayasaya göre radyo ve televizyon yayıncılığı 

devlet tekelinde olmasına karşın ortaya fiili bir durum çıkmış, buna yasal kılıflar aranmaya 

başlanmıştır. 

219 359 sayılı "TRT Kununu Kanunu~ 1 Mayıs 1964'te yürürlüğe girmiştir. 
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Mevcut durum siyaset ortamilıda da ciddi tartışmalara neden olmuştur O 

dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Hüsamettin Cındoruk, 19 Dönem 

Yasama yılı kapanış konuşmasında konuya değinmiş ve şunları söylemiştir 

... TRT tekelinin yasal bıçimde kaldınlmasında geç kalınmıştır. Teknoloji 

irnkfuıla.ıı.ndan faydalanan özel girişimciler ardı ardına yurtdışında TV ve radyo 

istasyonlan kuruyorlar. Bu durum devlet otoritesini sarsmıştır. Özel yayın 

organlannı. milli hukukun ve sınırla.nmızın içine almalıyız. öte yandan TRT'nin 

haber yayınlan tarafsız değildir. Devlet yayın organını tarafsız kılma için yasal engel 

yoktur Bu konuda hükümetin niyeti ve kara.n yeterlidir. Televizyonda ve r.:ıdyoda 

tekeL yasa ile kalksa da bu kururnun sahibi devlet olmaya devarn edecektir. O zaman 

da TRT. patronu olan hükümetin bord7..anı olmayı surdürür. Hükümet ortağı partiler. 

TRT'nin taraflı yayınlanndan muhalefet dönemlerinde şikayetçi ve mahkemelerde 

davacı olrrıuşlardır. Açıkçası TRT'yı dt:rhal siyasette ta.rdfsız yapmak. bu hükümet 

için bir ahlak borcudur. demokrasi görevidir Bu hükümet döneminde TRT haber 

yayınlannda demokratik gelenekicnn kurulasağına olan inancıını koruyorurn .. 220 

ı 993 yılında anayasanın ı 3 3. maddesinde yapılan değişiklikle özel radyo ve 

televizyonların kurulmasına olanak sağlanıruştır. 

Anayasa değişikliğinin ardından özel radyo ve televizyonların kuruluşu ve 

yayınlarını düzenleyen 3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan 

Hakkındaki Kanun" yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

yurdun hemen her tarafında yerel radyolar yayma başlaıruş, yerel televizyonlar ortaya 

çıkmıştır. Medya dünyasındaki önemli kuruluşlar da radyo ve televizyon yayıncılığına 

başlamışiar, tüm Türkiye'ye seslenen televizyon istasyonlan kurmuşlardır 

ı999 yılına geliridiğinde Türkiye'de TRT'nin yanı sıra ulusal düzeyde yayın yapan 

20, bölgesel düzeyde yayın yapan ı 5 ve yerel düzeyde yayın yapan 230 özel televizyon 

istasyonu buh.ınmaktadır. Ulusal düzeyde yayın yapan radyoların sayısı 36, bölgesel 

radyoların sayısı ıo8, yerel radyoların sayısı da 1.044'tür.221 

Ulusal televizyonların hemen hepsi, bir çok yabancı televizyon kanallanyla birlikte 

uydu yayınlanyla Türkiye'nin hemen her tarafından izlenmektedir. Türk Telekom da bazı 

::::o C Özdiker. TBMM Televizyonu ve Televizyonculuk Etüdü ( 1992). 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. Ön. ver., s. 15. 



yabancı kanallada birlikte 50'ye yakın kaiıalın yayınını kablo aracılığıyla büyük 

kentlerdeki abonelerine ulaştırmaktadır. 

3. MESLEKi ÖRGÜTLENMELER 

3.1. Resmi Örgütler 

3.1.1. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

toplanması ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti"nir. kurulmasından hemen sonra 

Atatürk'ün ilk ele aldığı işlerden biri, milli hükümetin basın-yayın idaresini meydana 

getirmek olmuştur. ı · 

Atatürk, haber almak, basın ve yayın aracılığıyla kamuoyu oluşturmak, memleket 

içinde ve dışında davalanmızı tanıtmak ve basın ve halkla ilişkilerin memleket için 

vazgeçilmez önemini, 7 Haziran ı 920 Cumartesi günü saat 23. 00' de Meclis'te yaptığı 

konuşmamn bir bölümünde şöyle vurgularmştır: 

"Ülkemizin uğradığı felaketierin en etkin sebeplerinden biri de ıç ve dış 

kamuoyunun milletin yüksek yararianna uygun şekilde oluşturulmasında gösterilmiş 

ihmal olduğu kabul edilen bir gerçektir. Milli çıkarlanrmzın savunulmasında silah kadar 

etkin olan siyaset ve fikir teşkilatının öteden beri ihmal edilmiş olması bir çok kötülüklere 

sebep olduğu kadar geniş teşkilatı bulunmasın... Siyasi başanlanmn çok önemli bir 

kısmını, bu teşkilata verdikleri önemde aramak gerekir." 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü bu gerçeklerin ışığı altında, Meclis Başkanı ve 

Başbakana bağlı olarak 7 Haziran 1920 tarihinde "Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 

Umumiyesi" adıyla kurulmuştur. 25 Aralık ı 920 tarihinde Dışişleri Bakanlığına bağlanan 

Umum Müdürlük, 4 Mayıs ı 93 ı' de İçişleri Bakanlığına bağlı olarak yeniden kurulmuş, 

22 Mart ı 940 tarihinde Başbakanlığa bağlanrmştır. 22 Temmuz ı 943 tarih ve 4475 sayılı 

yasa ile adı "Basın Yayın Umum Müdürlüğü" olan kuruluş, I 949 yılında "Basın Yayın ve 

Turizm ~üdürlüğü" adını almış, 25 Kasım 1 957'de "Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı" 

haline getiril01iştir. ı 963 yılında Turizm ve Tamtma Bakanlığımn kurulmasıyla bu 

bakanlık bünyesinde görevlerine devam eden Basın Yayın Gen ei Müdürlüğü, ı 968 yılında 
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tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. 26 Ocak I 974 tarihinde yeniden Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığına bağlanan genel müdürlük, 1982 'den itibaren Başbakanlığa bağlanmış, 222 daha 

sonra da adı "Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir 

Devlet, enformasyon hizmetlerini gereği gibi yürütmekle görevlidir 

3. 1.2. Basın İlan Kurumu 

2 Ocak 196 I tarihli ve 195 sayılı kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine 

sahip bulunan Basın ilan Kurumu, basını dolaylı olarak mali yönden destekleyen önemli 

bir basın kuruluşudur 

Ana görevi resmi ilanlaria resını reklamların gazete ve dergilerde fikir ve içtihat 

farkı aranmaksızın yayınma aracılık etmek olan kurum, bunun dışında basın demeklerine 

'· para yardımında bulunmakta, gazetelere kredi açmakta., basında bedenen ve fikren 

çalışanlara borç para vermekte, yardıma muhtaç olanlarla ölenlerin ailelerine yardım 

etmektedir. 

Kurum; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği yayınlanması zorunlu ilanlar ile 

genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, iktisadi devlet 
ı 

teşekkülleri, sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilere ait kuruluşlar ile 

yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerin reklamlarını şubesi bulunan yerlerde çıkan 

gazete ve dergilerde yayınlatır. Bu uygulamanın ana hedefi, ilan ve reklam verenler ile 

bunları yayınlayanların karşılıklı hak ve çıkarlarını bağdaştırmaktır. 

Kurum ayrıca, yabancı ülke dergi ve gazetelerinde yayınlanacak ilan ve reklamlar 
223 konusunda kamu kuruluşlarına yard;mcı olmaktadır. 

3.2. Sivil Örgütler 

Türk basın dünyasında sivil mesleki örgütlenmeler, 1917 yılında Osmanlı Matbuat 

Cemiyeti ile başlamış, 1999 yılına gelindiğinde demek, konsey, sendika, birlik ve vakıf 

şeklinde 80' e yakın sayıya ulaşmıştır. 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Türkiye 1983 (lY83), s.42l. 

Aynı. S.·.ı22. 
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Osmanlı Matbuat Cemiyeti, ı 920 yılında Tü.rk Matbuat Cemiyeti adını almış, 

1930'da Matbuat Cemiyeti, ı935'de de Atatürk'ün isteğiyle Basın Kurumu adını almıştır. 

Daha sonra Türk Gazeteciler Birliği adını alan bu kuruluş, I 93 5 yılında dağılmıştır. 

1935 yılında toplanan UBasın Kongres(nin ardından bir yasa ile 1939 yılında 

"Basın Birliği" kurulmuştur. "Faşizmden etkilenerek kurulan" bu birlik, II. Dünya 

Savaşının sona ermesiyle tepki görmüş, ı 946 yılında hükümetçe kapatılmıştır. 

Türk basın yaşamında "sivil" demek niteliğindeki iİk kuruluş, 1946' da kurulan 

(İstanbul) Gazeteciler Cemiyeti' dir. Basın Birliğinin dağılmasının hemen ardından 1 O 

Haziran 1 946 tarihinde S edat Simavi'nin başkanlığında kurulan cemiyet, I 992 'de 

Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adını almıştır. Üye sayısı 

2.000'in üstündedir. Cemiyet bünyesinde bir dispanser üyelerine hizmet vermektedir. Bir 

sosyal dayanışma örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, mesleki sorunla..rı.n 

tartışıldığı programlar düzeniernekte ve mesleki yayınlar yapmaktadır. Cemiyet 

bünyesinde ayrıca, "Meslek İlkelerini İzleme Komitesi" bulunmaktadır. 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti de 1946 yılında kurulmuştur. Ankara' da görev 

yapan gazetecilerin büyük bir bölümünü bünyesinde top!a..maktadır. 

Çağdaş Gazeteciler Derneği, 1978'de Ankara'da "devrimci" gazeteciler 

tarafindan kurulmuştur. Basın özgürlüğü konusunda yaptığı çalışmalar ve yayınlar ile 

dikkati çekmiş, zaman içinde Türkiye geneiinde çok sayıda şube açmıştır. 

Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Parlamento Muhabirieri Derneği de sosyal 

dayanışma örgütleri içinde en etkin olanlar arasında yer almaktadır. Hemen her ilde bir 

gazeteciler derneği bulunmakta, ayrıca basın ve televizyon dünyasının uzmanlık dalianna 

göre de örgüdenme yaygınlaşmaktadır. 

Ekonomik çıkar esasına dayalı mesleki örgütlenme ise Türkiye Gazeteciler 

Sendikası'dır. 1952 yılında kurulan İstanbul Gazeteciler Sendikası, 1958'de diğer 

illerdeki sendikalarla birleşerek "Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu" adını aldı. 

1963 yılında yürürlüğe giren Sendikalar Yasası ile "işkolu" esasına göre yeniden 

örgütlenip "Milli tip sendika" nit~liği kazanan kuruluş "Türkiye Gazeteciler Sendikası" 

adını aldı Basın yayın dünyasındaki son yıllarda görülen "sendikasızlaştırma" politikaları, 

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı az sayıda işyerinde örgütlü küçük bir sendika durumuna 

getirdi 
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Türkiye' de basın yayın dünyasında ilk etik. örgütlenme I 960 yılında "Basın Ahlak 

Yasası"nı uygulayabilmek amacıyla kurulan "Basın Şeref Divanı"dır Kuruluş aşamasında 

başarılı çalış~alar yapan Basın Şeref Divanı, kısa sürede işlevini yitirmiş ve dağılmıştır 

Basın Şeref Divanının dağılması ve gazetelerde zaman zaman hem özel hayatı 

zedeleyici, hem de kamu vicdanını rahatsız edici haberlerin çoğalması üzerine 1986 

yılında Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi' nin öncülüğünde bir grup gazeteci, uzun 

süren hazırlık dönemi sonunda "Basın Konseyi" adı altında bir örgütlenme gerçekleştirdi 

ve "Basın Meslek İlkeleri"ni saptadı. Herhangi bir yasal statüsü olmayan Basın Konseyi, 

bir yandan gazetecilere yönelik saldırıları izlemeye alırken, diğer yandan da özel ve tüzel 

kişilerden gaz;ete ve gazeteciler hakkında yapılan şikayetleri değer!endırdi ve gerektiğinde 

uyarıda bulundu. Çeşitli meslek örgütleri ile zaman zaman çatışma içine giren Basın 

Konseyi, "Özgür Basın" ı adlı iki ayda bir çıkan yayın organıyla da basın yayın 

dünyasındaki gelişmeleri üyelerine aktarmaktadır 

Ancak, özdenetirnin tam anlamıyla yapıldığını söylemek de mümkün değildir. 

4. ÇALIŞANLARlN YA YINLADIGI GAZETELER 

Türk basın tarihinde zaman zaman çalışanların da gazete çıkardıkları, ya da 

çalıştıklan gazetenin bir şekilde bunalıma düşmesi sonucu bu gazetenin "geçici olarak 

patronu" oldukları görülmüştür. 

Bu alanda ilk örnek "İstibdat Döneminde" ı 90 ı' de görülür. Abdülhamit, tahta 

çıkışının 25 yılı dolayısıyla gazetelere 2 kuruşluk pul yapıştınlması zorunluluğunu 

kaldırır Gazetelerde çalışanlar da pul yapıştırma zorunluğunun kalkmasıyla elde edilen 

gelirden pay almak isterler Ancak, gazete patronları buna yanaşmayınca çalışanlar işten 

ayrılarak "grev" yaparlar ve Saadet adlı bir gazete çıkarırlar. Ne var ki, grevden hiç bir 

gazete etkilenmez ve Saadet 56 kuruşluk bir gelir sağlar, grev yapanlar da 25'er lira 

açıkla Saadet'i kapatırlar 224 

Tercüman Gazetesi de ı 960'larda Ragıp Kutman'ın yönetiminde ekonomik 

bunalıma düşünce S emi h Balcıoğlu 'nun öncülüğünde, çalışanlar gazete yönetimine el 

koyarlar. 225 7-8 aylık bir çalışmanın ardından gazete Kemal Ilıcak' a devredilir 

225 

Topuz. 1973. Ön. ver., s.8-t-85. 

İnuğur. Ön. ver .. s..l02. 
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!961 yılında yüıürlüğe giren Basın İlan KL:.rumu yasası ile çalışanlara yeni haklar 

sağlayan 212 sayılı yasayı protesto eden Akşam, Vatan, Cumhuriyet, Dünya, Milliyet, 

Tercüman, Yeni Sabah, Hürriyet ve Yeni İstanbul gazetelerinin yöneticileri I l, 12 ve I 3 

Ocak 1961 günlerinde gazete yayınlamama karan alınca, Gazeteciler Sendikası 

öncülüğünde patrenlan protesto eden çalışanlar üç gün süreyle "Basın" adlı bir gazete 

çıkanrlar226 Bu gazetenin çıkmasında öncülüğü İstanbul'da Hasan Yılmaer, Ankara'da 

da Seyfettin Turhan yapmıştır. 

19 Mart 1971 tarihinde Akşam gazetesinde gazetenin ekonomik bunalım içinde 

olduğuna ilişkin bir yazının yer alması üzerine çalışaniann haklannı koruyabilmek ve 

işçilerin sesi bir gazeteye sahip olmak ıçın Türkiye Gazeteciler Sendikası' nın da 

girişimiyle Akşam 'ın sahipliğini Türkiye İşçi Sendikalan Konfederasyonu (Türk-İş) 

üstlenmiştir. Gazetenin sahipliği 1 O Şubat 1972' de Basın-İş Sendikasına geçmiş, daha 

sonra da F ehmi Anlıoğlu satın almıştır. 227 

Aynı. s.33 I. 

Aynı. s.332-333 
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SONUÇ 

Çalışmada, medya ve iletişim araştırmalanna kısaca değinildikten sonra kamusal 

alan tanımlanmaya; kamusal alan, kamusallık ve medya arasındaki iiişki anlaşıimaya 

çalışılmıştır 

Kamusal alan, genel anlamıyla, soyo-politik ya da pratik sorunlann çözülmesi 

amacıyla kişiler arasında değerler ve kurallar üzerinde anlaşmaya vanlma olanağının 

bulunduğu kamusal yaşam alanıdır. Habermas 'tan yola çıkarak aniaşılmaya çalışılan 

kamusal alan, kamu içinde siyasal iletişimin varlığını kabul eder; söylemsel bir düzeydir 

Demokrasinin ön-koşuludur. Bugün, tartışma ve iletişim ortamını sağlayacak araç ise 

medyadır. Ancak, medyanın gerek devlet gerekse pazar altındaki ezilmişliği kaldırılmadığı 

sürece, kamusal olma özelliğine asla kavuşamayacaktır. 

Demokrasinin diğer koşullan ise farklı kimliklerin kendini temsil edebilmesi ve 

sivil toplumun oluşmuş olmasıdır. Bunlann yolu da gene medyadan geçer. 

Türkiye' de gerek medya sahipliği, gerek örgütlenmeler, gerekse etik 

değerlendirme~ er yapıldığında tam bir kaotik dönemden sözetmek mümkündür. Yasadışı 

olarak yayınlara başlayan özel televizyonlar, belediyelerce uygulanan (yasadışı) uydu 

yayını hizmetleri, gerekli düzenlemeler yapılmadan birbiri ardına özel televizyonlann 

yayma başlaması, bu arada hemen tüm medya kuruluşlarının birer holding çatısı altında 

örgütlenmiş yapılan, meslek ilkelerini ve etik yapıyı güçlendirecek özdenetimden yoksun 

gazeteciler ve yöneticilerin varlığı ile olaniann da örgütlenemeyişiyle, bugünün Türk( iye) 

medyası değil kamuyu, kendisini bile ifade edebilmekten acizdir Medya yaşarnını 

sürdürecek nefesi ancak reklam gelirlerinden sağlayabilmektedir ve bu gelirler inanılmaz 

rakamlarda vücut bulmaktadır. Kamuya müzakere ortamı sağlamaktan çok, sahibine 

siyasi erk vadeden Türk(iye) medyasını, aslında küresel ekonomiden de ayırmak çok 

mümkün değildir. Sınırlanyla hala varolan, ancak ekonomik işbirliği yapmak ya da devler 

karşısında boyun eğmek zorunda kalan ulus-devlet, medyasını da bu küresel ekonomiye 

mahkum etmektedir. Hatta Ragıp Duran' a göre, küresel medya ''coğrafi bir kavram 
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oimaktansa, yani global düzeyde yayın yapan medya anlamından çok, ideolojik-siyasi bir 

tanımla daha iyi kavranır "·228 Dolayısıyla, tek çıkış noktası kamusal medya gibi 

görünmektedir 

Medyaya en son giren işadamianndan olan Korkmaz Yiğit olayı, 1980 sonrası 

medya sahipliğini anlamak için çarpıcı bir örnektir. Yiğit, 1 998 yılında, medya pazannda 

kendine yer açmaya çalışmış ve Milliyet, Yeni Yüzyıl, Ateş gazeteleri ile Kanal 6 

televizyonunun satın alrruştı. ll Kasım I 998 akşamı sahibi olduğu Kanal 6 ekranlanndan 

bir video kasetle kamu karşısına çıkan Korkmaz Yiğit, Başbakan Mesut Yılmaz, diğer 

bakanlar, milletvekilleri ve işadamlan ile görüşerek, bir banka ihalesinde pazarlık 

yap:ldığını anlatıyordu. Üstüne bir de Alaattİn Çakıcı iie konuşmasmın kayıtlı olduğu bir 

kaset de ortaya çıkınca, devlet-sermaye-ma:fya ilişkisine açık bir şeklide (zaten üstü örtülü 

her zaman vardı) medya da eklendi. Başbakan yardımcısı Bülent Ecevit ise Yiğit'le ilgili 

kuşkulannı dile getirdi. 

Yiğit-Ç$ıcı kaseti ve Ecevit'in sözleri, başlangıçta yeni patronu kabullenmiş olan 

Milliyet çalışanlan arasında artık Yiğit'le çalışılaınayacağı düşiıncesini hakim kıldı 

Milliyet bir geleneği olan köklü bir gazeteydi ve basımn saygınlığını korumada 

geleneğin ne denli önemli bir faktör olduğunu kanıtladı .... Bu olay ne yazık ki, Yiğit 

öncesi dönernin tartışmalarını unutturdu ve gazetecileri adeta o çok şikayet ettikleri 

Yiğit öncesi döneme şükretme noktasına geldi. Orhan Erinç'in "Bay Aydın Doğarı.'ı 

Milliyet'e dönmesi konusunda verdiği karar için" kutlarken "Ancak bu dönüş 

üzülerek belirteyim ki, Bay Aydın Doğan 'ın basında ilk sendikasıziaştırma uygulayan 

patran olma özelliğini değiştirmiyor" uyansı dikkat çekicidir. 229 

Uğur Mumcu, "oğluna bir televizyon kurduran" Turgut Özal'ın amacını, "Özal'ın 

seçimler için izlediği strateji şuydu: TRT'yi elinde tutacak; aynca Magic Box televizyonu 

ile de kamuoyunu yönlendirecekti"230 şeklinde açıklamaktadır. Böylece bugürJere 

gelinirken sadece sermayenin değil, devletin (!) de rolünün önemli olduğu söylenebilir. 

Özellikle, resmi açıklamalara göre %80'lere varan enflasyon ortamında, %50 gibi ilginç 

230 

Duran, Ön. ver. s. 30. 

D. Tılıçc "Milliyetçilik ve Yeni Sahiplik Yapısı Kıskacında Türk Medyası: Bazı Ahlaki 

Sorunlar". Birikim. Sayı no. 117:33-43. (Ocak 1999), s. 38-39. 

U. Mum~u, "ANAP'ın Planı", Cumhuriyet, ll Ekim 1991. 
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faiz oranlanyla bu kuruluşlara verilen teşvik kredileri sorgulanması gereken öncelikli 

konulardandır. 

Türkiye'de yaşanan bir başka örnek ise kamusal alan ve medya ilişkisini kavramak 

açısından öntım taşır Çalışmanın ikinci bölümünde, sivil itaatsizlik açıklanırken verilen 

Bergama örneği oldukça anlamlıdır 

(Bergatnalılar). özellikle basın ve yayın mehsuplannı bölgeye her gelişlerinde 

sıcakkanlılıkla karşılıyor. bu hareket konusunda her şekilde bilgilendiriyor. ancak 

daha sonra gazete veya televizyonlarda çıkanlan gördüklerinde kendilerini tamamen 

kandınlmış hissediyorlardı. Karnemiann kaydeniği malzemenin çok büyük bır 

çoğunluğu zaten yayma gidene kadar kayboluyordu ... Demokratik bir toplumda. eğer 

kamusal alan(lar). insanlara. kendi dil ve sesleriyle. içinde varomduklan durum 

hakkında konuşacaklan ve dolayısıyla onlara. toplumsal tartışmalara katılırnda 

bulunacaklan bir alan açadk ise. bu toplumsal iletişim araçları yoluyla sağlanabilir. 

Bu araçlar. aynı sebeple yansız bilgi akışını da sağlavabilmelidir. Ancak kar amaçlı 

medy::ı şirketleri bu şekilde insanlan temsil edebilme ve kendi sesleriyle katılırncı 

olabilme olarıağını sunamaz. 231 

* * * 

Bu çalışmanın sonunda görülüyor ki, tarih boyunca kitle iletişim araçlarına sahip 

olanlar ve onları kontrol edenler, aynı zamanda erk -siyasi ve ekonomik- sahibilerdir. 

Öyleyse, basit bir analojiyle, kamusal alanda erkin kamunun eline geçmesi için bu kültür, 

enformasyon üretim ve dağıtım araçlannın da aynı kamu tarafından kontrol edilmesi 

gerekir 200G'li yıliann kaosuna girerken, bunun ne kadar mümkün olabileceğini 

kestirebilmek zor. 

Yeniden Türkiye'ye dönersek, demokratik medya yapılanmasının önündeki 

sorunlan kısaca tekrarlamakta yarar var. 

Öncelikle, Türkiye' de medyanın sorunları üzerine yapılan çalışma ve tartışmalar 

ya da çözüm araştırmalan da basının kendi örgütlü( ı) çalışmalarından oluşmaktadır. 

Üniversiter sistem içerisinde yapılan çalışmalar, akademik girişimler, sektör tarafindan 

dikkate alınmaz, ya da "günah savma" biçiminde ele alınır ve zamanla unutulur 

231 Holzer. Ön. ver .. s. 277. 
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Türk(iye) medyasında yıllardır tartışılan eleman sorunu, yeni dönemde kısmen de 

olsa çözüme kavuşturulmuş görüntüsü vermektedir. Bu sorun, medya çevresinde "alay!ı

mektepli" tartışmasından çıkan, usta yanında yetişmiş gazeteci tipi ile, gazetecilik 

aianında eğitim görmüş "mektepli" gazeteci tipidir. Bu, her ne kadar gazetecilik 

öğrenimini kapsasa da, yükseköğrenim görmek olarak genişletilebilir. Çünkü medyadaki 

uzmarılaşma, hukuk, ekonomi, politika gibi disiplinlerde alanyazını izlemi, ilgili 

terminolojiye bakım insan kaynağını gerektirmektedir 

Türk(iye) medyasında, çalışanlarla işverenler arasındaki ilişkiler yasalarla 

belirlenmiştir Bunun ötesindeki sınırlı örgütier, bölünmüşlüğün bir göstergesidir. Gücünü 

birleştirerneyen medya çalışarılannın diğer güçler karşısındaki yaptının gücü de böylece 

sınırlandınlmış olmaktadır. İdeolojik düşüncelerin öncelikle belirleyici olduğu örgütlenme 

biçimiııjn terkedilip, yalruzca mesleki çıkarların ön planda tutulduğu bir örgütlenme 

biçiminin basın çalışanlarına daha fazla yarar sağlayabileceği yadsınamaz. 

Medy<tnın tekelleşmesi, etik ve nitelik sorunlarının artması, dağıtırnda yaşanan 

sorunlarla beraber, bir de yerel ve bölgesel yayıncılığın yeterli düzeyde yapılamaması ile 

birlikte farklı kimlikler de, yani kamu medyada kendini bulamamaktadır. 

Tüm bu sorunlara getirilecek çözüm önerilerini şöyle sıralamak mümkündür: 

Öncelikle nitelikli yayın için, yeterli ve eğitilmiş fikir işçisi kadrolarının 

oluşuturulması ve bunun bölgesel yayında ağırlıkla kullanılması, etkin bir yayıncılık 

sağlayabilir. Değişik baskı gruplannın gazete yayınlamalarına, TV ve radyo programları 

yapmalarına ve onlara sahip olmalarına olanak tanıyacak kamusal diyalog geliştirilmeli, 

böylece yasal düzenlemelerde değişiklik önerisi getirebilecek bir baskı grubu 

oluşturulmalıdır. 

Mesleki örgütlenme federasyon adı altında bölgesel ya da yerel örgütlerle 

gerçekleşebiliı:. Varolan örgütler işlevsel hale getirilebilir. 

Kamu kurumlarından RTÜK' ün düzenleme ve denetleme görevlerinden yalnızca 

ikincisini yerine getirdiği düşünülürse, kurumda yeni bir yapılanma için adımlar atılabilir, 

örneğin, çoğunluğunu sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin oluşturduğu bir izleme 

komitesi kurulabilir. 

Yasal düzenlemelerde değişikliğe gidilirken, medya da kendini toparlayabilmeli ve 

özdenetimini geliştinneli dir. Yasal düzenlemeler, özellikle medya sahipliğindeki payların 
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ve ortaklıkların düzenlenmesini kapsamalıdır Böyi..::ce medyanın pazarın denetimi altında 

eziiişinin önünıe geçilebilir. 

Sonuç olarak, kendine özgü bir yapısı oian Türk medya sektörünün serunlarının 

çözülebilmesi, bazı değişikliklerin ancak reform bazında gerçekleştirilmesiyle olanaklıdır 

Şu da unutulmamalıdır ki, mutlak özgürlük ortarnında yapılan yayıncılık, peşi sıra 

demokrasiyi getirecektir. 

* * * 

Bu çalışmanın bir amacı da eleştirel düşünceyi ve sorgulamayı sürekli zinde 

tutabilmektir Dolayısıyla umut vadeden modellerin geliştirilmesinin yanı sıra, sınızme ve 

nihilizme kayan düşünceleri de sonsöz olarak vermek, daha adil olacaktır 

(1960' lı yıllarda) Kitle iletişim araçlanndan her rürlü yenı şey için 

yararlanılabileceğine inanılıyordu. O mutluluk havası arıık geçmişte kaldı: kitle 

iletişim araçlannın getirdiği bu olanaklann. hiç değilse bu toplumda gerçekten 

kullanılabileceğine artık kimse inanmıyor gibi. Kitle iietişım araçlan konusunda 

önemli bir uzman, bir keresinde bana şöyle demişti: "Herkes sanıyor ki karnuya açık 

bütün bu yeni kanallar kullanıma girdiğinde, bunlar siyasal bilginın, özgürlüğün yeni 

bir kaynağını oluşturacak: gruplar kendi konl!Illlannı dile getirebilecekler vb. vb.". 

Bu uzm;ın şöyle devam etti: "Oysa gerçekte karşımıza çıkacak şey. bir yemek pişirme 

kanalı, bir pornografi kanalı. balıkçılıkla ilgili bir kanal vb. olacak." Sonunda şu 

oldu: K.:itle iletişim araçlan. bugün artık dünyada bir. iki ya da üç kişi tarafından 

yönetile!n ve yukanda anlatılanlann tam tersi olan. son derece büyük boyutlu 

tekellere dönüştü. Bu nedenle. bütün bu olanlarda kitle iletişim araçlannın getireceği 

olanaklarla ilgili bu düşünce. bence zamanımızda gücünü gerçekten yitirdi.... Bu 

nedenle Habermas'a. kamusal alan kavramına dönmüş oluyoruz ..... Gene de. sanının 

gerçek sorun şurada: Habermas'ın "tamamlanmamış proje .. diye adlandırdığı şey 

olarak kamusal alan konusunda nasıl bir ideal benimsenirse benimsensin, bu 

projenin tamamlanması için en iyi yer televizyonmuş gibi görünmüyor. Televizyon. 

kamusal alanın öbür. daha eski biçimlerini yok ediyor: bugün artık yalnızca 

konuşmalarda oluşan radyo programlan ya da bizim ülkemizde hepsi baştarı..a sona 

çürümüş. değersiz haber kaynaklan oluşturan gazeteler gibi Bu nedenle. kamusal 

alanın. başlangıçta düşünülmüş olan yazgısı bu da olamaz. Bu yakınlarda. siyasette 

ve felsefede bugün dünyada kesinlikle en önde gelen kişilerden biri olan Pierre 

Bordieu'nün çok ciddi bir saldırısı oldu. Fransa'da televizyonun yozlaşması üzerine 

çok büyük bir tartışma ~ürütülüyor. Orada. önceleri kültür açısından daha ağırlıklı 

bir televizyon varmış. Kanımca. bazı olası kamusal alanlarla televizyon arasındaki 
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sorunlu ilişkiyi daha belirgin olarak ortaya çıkanyor Sanının bu nedenle. kamusal 

alarun iyi bir kavram olup olmadığını bile sormak wrunda hissediyorum kendimi. 

Artık orada da başka birşeye gereksinme duyup duymadığımızı ::J:: 

109 

F Jameson. "Fredric Jarneson ile Söyleşi", (söyleşiyi yapanlar: T. Akbal. G. Güzeldere ve F 

Keskin) Cogito. Sayı no. 15: 233-249 (Yaz 1998). s. 247-249. 
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EK-I 

IMMEDlAST BİLDİRGE 

MEDYAYI ELE GEÇiRMEK 

Asya felsefesi aydınlaronayı öğretİr Sağduyu ve içtenlik ıse, ayartıcı mesajlar, 

monologlar, satış taktikleri, tuzaklar ve bilgi kınntısı taşımayan aşın sansasyonel 

haberlerin saldınsına her gün ma..ruz kaldığımız koşullarda bize mücadele 

yürütebileceğimiz sağlam bir zemin sunar. 

Her birimiz kitle iletişim araçlannın geniş bir saldınsına maruz ka!mamn insanlan 

bir duygusuzluk ve bulantı içinde nasıl donuklaştırdığını görebiliriz. Her kamusal alandan 

baskıcı bir monolog duyulanmıza sızar ve dikkatimizi altüst eder. Nereye baksak, neyi 

dinlesek, nereye gidersek gidelim: İlan panolannın pomografisi, otobüsterin iki yanındaki 

levhalar, metro kartları, parlak vitrin yazılan ve gösterileri, posta kutulanmızı ardiyeye 

çeviren reklam furyası, aptal plaj uçaklan ve balorJan, kuponlar, tiksindirici araba 

çıkartmalan ve yaka iğneleri, utanç verici hizmet üniformalan, plastik bayraklar ve 

kurdeleler, saçmasapan gösteriler, köşebaşı bildirilen, arabalann ön camındaki silecek 

böcekleri, reklamlar, kredi kartları, haykıran radyolar, günlük gazeteler, her an 

televizyon,. satın aldığımız herşeye sanlan paketler -iç çamaşınmızdaki etiketten evimizde 

bizi çağıran robot bilgisayarlara kadar. Ancak üstümüzdeki atmosfer ve okyanuslann dibi 

Amerika'mn baskıcı ekolojisinden kurtulmak için bir sığınak olabilir. Her köşede 

monologlar, bizi patetik müşteriler ve soru sormayan taraftariara dönüştürmek için 

psikolojik mutagenler kılığında vızıldar. Her köşede ineelikle bir saldınya maruz kalınz. 

Medya, kamunun çıkarlanıla değil, devletin ve diğer şirketlerin çıkarlarına hizmet 

eder. Medyanın saldın ve ayartma ekram, olası en büyük halk kesimine tutsak almak ve 

hipnotize etmek üzere düzenlenmiştir. İşte o zaman bu kesimin dikkati reklamcılara burda 

fiyatına satılabllir ve sloganlar işe yaramaz şeyler ve manyakça imgelerle alt üst edilebilir. 

Geçilmez bir medya hendeğiyle korunan devlet birimleri savaştan kar eder ve ayrıntılı 

bilgi ile kitle direncinin açığa çıkmasına engel olan, yavan açıklamalar ağının ardında 

rahatına bakar. 
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Kendi hükümetimizi, kendi devletimizi ve iletişim medyamızı -yaşamlann 

gerçekliğine tuttuğumuz ayna- denetleyemediğimiz sÜrece, herbirimizi arzulanır, seçkin 

ve doğru yapmayı vadeden ürünler çöplüğüne atılmış, komik aynalarca çarpıtılan 

surederimizi görmek zorunda kalmaya devam edeceğiz. Her köşede .•;aldm altındayzz. 

Şirketlerle Devletin Ensesti 

Devlet bilgilendirme, borç ve şiddeti denetimi altına alır ve kollektif kimliği 

hedefler. Şirketler metalaştırmayı, işi ve medyayı denetimi altına alır ve bireysel kimliği 

hedefler.Her ikisi de, mesaj ve direktifteriyle kamuyu kuşatmak için aynı psikolojik 

stratejileri kuHanırlar. Ortak stratejileri, kötü üniü ABD bilgisizlendirme (disihformation) 

ve propaganda sef\/isi USLA, 1989 baharında Küba halkına karşı psikolojik savaş 

kampanyasının boyutunu artırmaya karar verdiği zamankinden dhlıa saydam olmamıştı. O 

zamana kadar, Küba halkının psikolojik olarak istikrarsızı'aştırma çabalan Florida 

merkezli Radyo Marti (bugüne dek yasa dışı olarak yerli Küba radyolan karşısında 

propaganda ve bilgisizlendirme yayını yapan, hükümetin korsan radyo istasyon) 

yayınlarında yoğunalştınlmıştı. I 989 bahannda, USIA psikolojik savaş araçlarına imgeler 

de ekledi ve Key West sinyal istasyonundan kontrol edilen bir sıcak hava aianından 

görüntülü yayınlar yapmaya başladı. Radyi Marti'nin kardeşi olan proje TV Martİ olarak 

adlandınldı. 

Bu noktada bir kaç şey akılda tutulmalıdır. Birincisi, Creel Komisyonunun 1. 

Dünya Savaşı sürecince Amerikalılan savaş yanlısı propagandayla doyurmasından sonra 

karnununun dvyduğu iğrenmenin düzeyi o kadar yeğindi ki, devletin kamuyu bir daha 

kendi propagandasına maruz bırakmasını yasaklayan yasalar çıkarıldı. Bui yüzden, 

USIA'nın "Amerikanın Sesi" propaganda yayınlarını bugün Amsterdam, Berlin ve 

Prag' dan duyabilsek de burada, kendi egemenlik bölgemizde ona karşı korunuruz. 

Propaganda okadar yönelim kaydıncı ve kafa karıştıncıdır ki, Amerikalılar, onun 

buradaki kaba biçimlerini yasaklayan yasaları gerçekten yürürlüğe koymuşlardır. 

Şimdi karşılaşmak ve yoketmek zoruda olduğumuz olgu, reklamcılık, eğlence ve 

haberlerin hükümetin kamu ruhuna soktuğu Truva atma dönüşmüş olmasıdır. Küba 

halkının kafasını istikrarsızlaştırmayı amaçlayan TV Marti'nin ilk propaganda yayını ne 



112 

idi? ... MTV (Music Television) Düşünün; u:.:;IA'nın ilk tele-propaganda yayını MTV'nin 

rock videolannı yayıniadıl Her köşede saldın altındayız. 

Zihin Denetimi Yöntemleri 

Immediast araştırmalar, devletin davranış değişikliği sağlama, bilinç altı algı 

manipülasyonu ve zihin denetimi taktiklerini açığa çıkaran iki değerli kaynak buldu. 

Bunlardan birincisi, CIA' nın yazdığı ve Nikaragualı teröriztlere, yani C ontra' !ara dağıttığı 

psikolojik savaş el kitabıdır. Bu broşürün talimatlan şöyle 

Aslında. siyasal bir savaşta. insan asli hedef olarak düşünülmelidir. Gerilla savaşının 

askeri hedefi olarak algılanan insanın en kritik noktası zihnidir. Zihnine bir kez 

ulaşıldı mı, "siyasal hayvan". merrnilere gerek bile kalmadan yenilgıye uğratabilir... 

Gerilla savaşının siyasal savaş olarak kavral'.ması, Psikolojik Operasyonlan sonuç 
1 

almada en belirleyici etkene dönüştürür. O zaman hedef halkın. bütün halkın zihni 

olur. Bizim birliklerimiz: düşman birlikleri ve sivil halk ... 

İletişim soruyu sorma ve aynı soruya yanıt verme yoludur. 

El kitabı, devamla, okuyucuianna Devlet'le uzlaşmaz çelişkisi olan bireyleri 

aldatma, şantaj yapma ve öldürmenin etkili yollannı öğretiyor. 

Anlambilimsel Fark 

Devletin öncülük ettiği medyanın yoketme programlannı açığa çıkaran 

belgelerden ikincisi, Fred Lan d is' in yayınlanmış yazı! ann da, video ve belgesellerinde 

bulunur. Landis, önce, CIA'nın 1973'te Şilli'de çıkardığı günlük gazeteleri !arayarak, 

ticari medyada zihin denetimi taktiklerinin varlığı keşfetti. Bunun sonucu olarak 

hazırladığı doktorasında CIA'nın bilinçaltı algı manipülasyonu taktiklerini belirledi ve 

Senato Kilise Komitesi' nin 197 5 oturumlan nın 7. cildinde yayınlanan "CIA ve Medya" ile 

House Intelligence Committee'nin 1977-78 oturumlannda CIA'ya karşı kullandı. 

Landis'in gözlem ve araştırmalan belirli bir nüfusu psikolojik olarak istikrarsızlaştırmak 

ve bilinçaltı algı yöntemiyle baskı altına almak için devletin uyguladığı, çok kolayca 

tanınabilir bir yöntemi teşhir etti. Charles Osgood'un yaptığı araştırmaya ve 

karşılaştırmalı kültürel dilbilim kuramma (CIA tarafından finanse edilmiştir) dayanarak, 

hükümet Anlambilimsel Fark denilen aşağıdaki yöntemi belirli bir plana göre uygular: 
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Birinci olarak, medya birimleri, hedef kitlenin günlük ev içi kültürel ve ruhsal 

yaşamlanyla derin duygusal çağnşımlan olan kültürel simgeler belirler Daha sonra bu 

simgeleri, halkın bilinç dışına baskınlar düzeniernekte kullanır ve CIA 'nın ürettiği 

durumlara uygunluk içinde yankılanan ya da uzlaşmaz çelişki haline sokulan bilinçaltı 

haplar olarak manüpile eder "Hükümetin bakanlanna yönelik dalaylı saldınlar, hedef 

alınan görevlinin resmi yarıında ilgisiz başlıklar. bilinçaltıyla algılanan propaganda ve 

önceden seçilmiş sözcük çanşımlanrıın yan yana konmasıyla uygulanır Hükümet 

liderlerinin bir resminin yanına anahtar sözcüğü yerleştirmekle bile bildik kişilikler 

konusunda yeni özellikler ve yeni değerler koşullandırmak üzere kaba bir davranışçı 

girişim yapılabilir " 

"(Anlambilimsel Farktan doğan) sözcük çağnşımlanyla bilinçaltı hapiann birleşik 

etkisi o kadar güçlüdür ki, başka her tür mesajı -etkinin anlamını ve yan anlamiatını 

çürüten mesajlan bile- azleder." 

Devletin medya denetimi taktikleri, haber kisvesi altında bilinçaltı ve 

bilgisizlendirici emirler verir. Her kültürde var olan derin psikolojik gömüleıi hedef alan 

devlet, bu gömüleri, düşmanlar için Satanizm (ruhunu şeytana satma), devletin 

desteldediği ya da k:uklalaştırdığı liderler için dini mucizeler ve iyi şans gibi şeylerle 

eşleştirerek ya da aralannda çelişki yaratarak şok, terör, kafa kanşıklığı, cinsel arzu, 

korku ya da belirsizlik yaratır. Simgeler kültürden kültüre değişir Ciarence Thomas'ın 

ABD Yüksek Mahkeme Aday Atama Oturumlan sırasında, New York Times, Senatör 

Hatch'in., The Exorcist kitabını elinde tutarken gösteren, bir resmini kapaktan yayınladı. 

(13 Ekim 1991 Pazar) ve bunu Anita Hill ile bağlantılandırdıl Bu bir suçlama değil, 

psikolojik bir taktikti. Anlambilimsel farka göre, böylesine çağnşımlarca halkın 

yaşantısına sokulan derin ve önemsiz duygular, onlann yanlışlık ve sapkınlıklarını 

gösteren kanıtlardan daha dayanıklıdır. 

Immediast Tatilderi 

Asya felsefesi kendini gerçekleştireni ve uyarıışı öğretİr, fakat saldırı altındayken, 

saldırganı kendi saldınsırıın gücüyle zararsız hale getirmeyi de öğretİr Bu yaklaşımı öne 

çıkanyoruz. Immediast taktikleri, medya ve devletin kamunun içine gömülen kilit imge ve 

metinlerin etkj.sini nötralize etmeyi amaçlar. Uğraşımız, kamusal alanın şirketlerin, 
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işyerlerinin ve devlet kurumlannın yayınlanndan kurtanlması ve bıtip tükenmek bilmez 

ilan panolan, manipülatif imgeler, devlet kaynakli haberler ve propagandanın bitimsiz 

bombardımanlannın seyircileri şeklindeki kamuyonunun tutsaklığı yıkmak içindir. O 

zaman akla şu soru geliyor Medyayı nasıl kendi gücüyle hareketsiz hale getirebiliriz? 

Tüm ticari görsei medyayı kamunun yönetimine, erişebilirliğine ve denetimine 

bırakmak doğal olarak, şu an hayal edilmesi olanaksız kültürel g'..içleri serbest bırak:ır -

zihnin dışa açılması Ganneit ilan panosundaki virütük bir imge- slogan olmayacak, 

sokaklarda, radyo ve TV yayınlannda canlı insanlar olacaktır. 

Konuşma Özgürlüğünün, masa üstü yayıncılık olanaklan, grafik tek-...nolojisi, multi

track işitsel kayıt cihazlan, film ve video kameralan ve düzenleyici aygıtlarla donatılmış 

stüdyolannda kültürel ürünler basıp televizyon ve radyo yayını yapılabilecek halk üretim 

kütüphanelinnin geliştirilmesi aracılığıyla herkesin bilgi ve kültürel malzerneye ulaşma ve 

üretme yeteneği olarak yorumluyoruz. Yayın yapma özgürlüğü halkın erki çerçevesinde 

olabilir. Şirketler dalga boylanndan uzaklaştınlabilir İstersek onlardan düşük frekanslar 

karşılığında sersemletici kiralar alınz. Devlet, sürekli kamu gözterni altında, kamudan 

saklama ve yanıltına gücünden anndınlabilir. Demokrasi, halk kütüphaıı.elerimiz kadar 

açık ve dinamik olabilir. 

Devlet ve şirketlerin mücadele etmelerini kuşkusuz bekliyoruz. Bırakın mücadele 

etsinler, böyle yaparak yeni çatlaklar ve giriş noktalan açmış oluyorlar. Bu arada biz sizi 

kendi eyleminize katılmaya çağırıyoruz. Tüm ülkelerden sanatçılan, yazarlan, poster 

sanatçılannı, eylemcileri ve radyo-TV çalışanlannı projemize yardımcı olmaya 

çağırabiliriz. 1iksintinizi dile getirin Yüksek sesle konuşun. Savaşın. En çok gereksinim 

duyulan bölgelerdeki -günlük yaşamınızdakil eri- kamu alanlannı kurtann. Yerli immediast 

gruplan örgütleyin. Radyo TV Çalışanlan Kongreleri düzenleyin. Gazeterniz 

Noospapers' a bildirilerinizi, açıklamalannızı, eleştirilerinizi, broşürlerinizi, taktiklerinizi, 

şiirlerinizi, posterlerinizi, kolajiannızı, belgelerinizi, grafik ve sanatsal çalışmalannızı 

gönderin. Hep birlikte kamu alanlannın kurtanlmasına başlayabilir ve seyirlik 

demokrasideki zora dayalı tutsaklığımıza son verebiliriz. 
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Devrim ve Ayaklanma 

Devrim, hükümetmin · devrilmesidir: bizim amacımız ıse medyayı devirmektir 

Silahlı ayaklanma, bize atılan mermi değil de sözcük ve imgeler oiduğu sürece 

gereksizdir. Fakat bizi tutsak eden bilgisizlendirme, yan pişmiş skandallar, şoklar, boş 

arzular ve bilinçaltı haplardan ibaret siyasal ritme boğan sözcük ve imgeler, devlet ve 

şirket yetkilil'erine sınırlarımızın dışındaki insanlara ateş etme, Irak'ta, Panama'da, 

Grenada'da, El Salvador'da, Libya'da, Nikaragua'da, Afrika'da senin benim gibi binlerce 

insanı katietme gücünü veren şeylerdir. Medyanın kamunun ellerine geçmesiyle, gizili 

savaşlar, seçim dalavereleri, istikrarsıziaştırma programlan ve diğer örtük eylemler için 

emir veren devlet birimleri halkın açık görüşüne ve demokratik denetimine girmeye 

zorlanacaktır. 

Yerii Hizmetli Smıfı 

Amerika' da demokratik meşruiyeti yerleştirmek, yönetimlerimizi devirmekle 

değil, fakat onlan kamunun hizmetiisi konumuna indirgemekle başlar. Kaldı ki, 

Amerika'da devlet birimleri hala kamu çalışanlandır. Immediast'ın amacı, hükümet 

görevlilerini yalnızca toplumumuzun hizmetlileri, kamunun isteklerinin dinleyicisi, 

kamusal kültür ekonomisinin yardımcılan ve kamusal tarihin arşivcileri yapmaktır. 

Demokratik hükümetin meşruiyeti devlet girişimlerinden değil, çok kültürlü halk 

hareketlerinden gelecektir. Yayın dalgaları yalnızca kamu tarafından ve kamu için 

kullanılacak kamu alanlandır -ve kamu hareketleri ulusal, kamu medyasının kurarak 

birbirlerine yaklaşacaklardır. 90'lı yıllar için önümüze koyduğumuz çalışma budur. 

ABD-John Poindexter Olayı 

ABD ile John Poindexter arasındaki Federal Mahkeme davasının sonucu, bizi 

uzun süreli suskunluktan, ayaklanmacı lmmediast eyleme doğru itti. Dikkatle inceleyin: 

North ve Poindexter, medyanın etkisinde kalmanın, dava tanıklannın, medyanın onları 

tıka basa doldurduğu sözcük ve imgelerden bağımsız olarak düşünme yeteneklerini yok 

ettiğini kanıtlayarak, suçlarını tersine çevirdiler. Bu şimdi Amerikan tarihidir, yasal bir 

emsaldir. Kitle iletişim araçiannın akıl denetimi eylemini kabul etmek, devlet 
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suçluiannıkamu yasalanndan korudu Bu nedenle ABD-John Poindexter örneği bize 

şunları gösterir 

ı Gerçek kamusal olaylardan kaynaklanan seyirlik temsiller algılamayı manipüle 

eder ve olayların doğal sonuçlarını denetle:-

2. Seyirlik medya kamunun, kitle iletişim araçlan güıültüsüneve imgelerine maruz 

kalarak verilen önyargılardan bağımsız olarak düşünmesini ve algılamasını önler 

Seyirlik medya, Ulusal Güvenlik Devleti' ni kamu katılımından ve demokratik 

gözetimden koruyan bir kale hendeği hizmeti göıür Bu arada her ikisi de suçlu olan 

North ve Poindexter vernden sokaklara dönerler. 

Artan şiddetin, borç ve durguniuk ve sistemli aldatmanın bize her gün hükümet ve 

tüketici medyası tarafindan dayatıldığı düşünülürse, Beyaz Saray, CIA, NSA, CNN, 

DOD, ABC, USIA, MTV, CBS vb. deki suçlan hoşgöremeyiz. 

ilişki kurma, yaratma, sevme ve sevişme, oynama, iletişim kurma, paylaşma, 

özgürce yaşama, katılma ya da kendi başına kalma, kendi isteklerimizi temsil etem ve 

kendi kültürlerintize sahip çıkma, birlikte yaratma düşüncesi ve yaşama güdülerimiz 

sürekli işgal ve sürekli saldın altındadır. Değişme zamanı gelmiştir 

Artık işitmek istemediğimiz ve yanıt veremeyeceğimiz aldatıcı mesajlarla 

kuşatılmaya hoşgöıüyle bakamayız. Artık halka iletilen bilgiyi sansürleyen, engelleyen ve 

inkar eden girilemez bir devlete hoşgöıüyle bakamayız. Artık Poindexter, Bush_ North ve 

onların çanak yatayıcılan gibi suçluların uluslararası şiddet ve ülke içi borç suçlanndan 

bağışlanmasına hizmet eden medyaya hoşgöıüyle bakamayız. Artık Poindexter, Bush, 

North ve onların çanak yalayıcılan gibi suçlutann uluslararası şiddet ve ülke içi borç 

suçlarından bağışlanmasına hizmet eden medyaya hoşgöıüyle bakamayız. Baskının 

ekolojisini kendi üstüne yöneltmenin zamanı gelmiştir. Tamamen kamunun yönüne, 

kullanımına ve denetimine geçene kadar ticari yayın medyasının mesajlannı veto etmenin, 

bastırmanın ve tersine çevirmenin zamanı gelmiştir. Kamu alarJannı ilan panolan ve 

reklamlardan kurtarmak için daha ne kadar beklemek zorundayız? Hava kamu alanıdır ve 

radyo ve TV yayınlan da kendi sesimizi duymak, kendi renklerimizi görmek, kendi 

konuşmalaiı.mızı duymak ve geniş kültür zenginliğimiz için kutlama yapmak üzere 

bizimdir Unutmayın: Diyalog hegemonyayı dengeler ve içtenlik güçlenir. 
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Ticari medyanın güdükleştirdiği ve sömürgeleştirdiği demokratik ıktidan ve kamu 

alanını yeniden kurmanın zamanıdır 

Halk kültürünü yayın. Yeniden birleştiri. Medyayı ele geçirin Hava sizindir. 

Immediast Y aklaşrmı 

Ticari medyanın kamu alanlan aracılığıyla bireysel mahremiyet alaruna sızmasını 

engellernek amacıyla gücürnüzü kamu egemenliğinden ve kişisel özgürlükten aiıyoruz: 

E ylemlerirniz hemen ve öngörülernez araçlarla yapılmaktadır Toplumsal değişime 

dayatılan kurumsal sınırlarnalann, keşif ve inisiyatifleri güçlendirecek yerde kültürel 

gelişimi ve hareket yeteneğini kuruttuğuna inanıyoruz Ayaklanmayı, desteklene şiddete 

karşı meşru bir tepki olarak görüyoruz. Kamu alanlannın kurtulmasını ve bilincin 

metadan anndınlrnasını, birlikte, yan yana ve ı aynı zamanda gerçekleşen eşzarnanlı 

projeler olarak uyguluyoruz. Immediast etkinliği bu amaçlara yönelik halk ayaklanmasının 

dizginlerini serbest bırakır ve yalnızca kamu dikkatinin ve bilgisinin ihlal edilernezliğini 

iddia etmek üzere değil, aynı zamanda kültürel özgürlük ve demokratik iktidar için 

teknolojiyle birlikte bunlan donatmak ve hizmet etmek üzere de çalışır. Bu, soldaki 

aydınlara ve diğer insanlara yönelik kurarnsal bir uygulama değildir. Tüm kamu 

kesimlerinin bir kamu medyası ve açık bir devlet geliştirimesine kalmak üzere donatılması 

sorunudur. 

I. Uygarlaşrnanın altın çağı olmamıştır. İnsanlar bir kişinin yönetme ya da koruma 

yeteneğinden daha büyük güçler yaratmak için örgütlendikleri zaman, erk azınlığa çıkar 

sağlamak ve çoğunluğu denetlernek üzere kullanılmıştır. Köleciliğin ABD'nde yaklaşık bi:

yüzyıl öncesine kadar canlı bir iş alanı olduğunu unutmayın. Suudi Arabistan köleliği 

I 960'lara kadar uyguladı. 

2. insaniann fiziksel üretim ıçın örgütlendikleri sanayı toplumlannda fiziksel 

güçler, kamuyu denetlernek, buna karşılık kamu tarafından ise kaynak ve erkin aşırı 

yoğunlaşrnasını yok etmek üzere kullanılır. 

Halkın soyut ekenomilerin öznesi olduğu ve imgeler ile reklamlar aracılığıyla 

manipüle edildiği bilgi toplumlarında, halk medyanın denetimini elde ederek, siyasal, 

kültürel ve eğitsel yaşamlannın demokratik yönetimini ele geçirebilir. Bu lrnrnediast 

kuram, sanat ve eylemin merkezidir. 
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3 Devrim, hükümetin buna zorladığı özneleri tarafindan devrilmesidir; 

lmmediasm, medyanın, tutsak dinleyicileri tarafindan ele geçirilmesidir Immediast'ın 

varlığı, tüm şirket ve ticari yayın medyası tamamen kamunun yönetiminde, elinde ve 

denetiminde olana dek genişieyecektir 

BİR IMMEDIAST ENTERNASYONALE DOGRU 

I. Immediast eylemler, sanat ve başkaldıran şebekeler kurma çalışması, kamu 

üretim kütüphanelerinin gelişiminde ve tüm ticari dalga-yayınlan medyasının kamunun 

eline tamamen geçmesinde ilk gerçekleşim alanına ulaşır · İnanıyoruz ki, toplumsal, 

kültürel ve siyasal yaşamın yapılanmasının kusursuz niteliği ancak, devlet kurumlarındaki 

erteleme ve yayılma kanallan dışındaki kamu eylemiyle gerçekleşebilir ABD-Poindexter 

davasını unutmayın. Savunma Bakanlığı'nın The Nation. Villa~e Voice. lviother Jones. 

The Progressive ve Pacific Radyo ve benzerlerine karşı olduğunu unutmayın Unutmayın 

Amerika'nın iki kanatlı sermaye partilerinin çöküşünü edilgen bir şekilde izlemeye 

karşı hiçbir ilgi duymuyoruz; liderlerini, ilkokul öğrencilerinin algılayabileceği düzeyde üç 

sözeüklü çıkarmalar ve 20 saniyelik TV reklamlanyla yavan yurtsever duygular ve 

imgeler kümesi olarak pazarlayan başka bir partiyle de ilgilenmiyoruz. Amacımız 

kamunun bilincini bu tür aptalca zaman, yer ve dikkat ihlallerinden kurtarmaktır Liderler, 

sermaye partileri ve diğerleri, bütün planları, tasanları ve görüşleriyle engellenmeyen 

kamu basınının sıkı denetimi ve gözetimi altında olan kamu hizmetiileri olduğunda 

çabalarımız duracaktır. Ardında olduğumuz hizmet eden hükümet, kamu medyası ve açık 

sir devlettir. 

Ticari buyrukları, basın rekabetini ve sansürü yıkarak, kamunun elinde ve 

yönetiminde olan medya, devletin İran/Contra ya da Panama'nın işgaline yol açan 

eylemlerine ve bu ülkenin başkaı"1lnın kaçınlması gibi eylemleri gizleme yeteneğine darbe 

vurur. Ülke içinde, aptallık, vurdumduymazlık, zihin karışıklığı ve cehalet üreten 

reklamlar yoluyla halkın ilgisini satın alıp satmaya dayanan zor ekolojisini yıkmayı 

amaçlıyoruz. Görevimiz bittiğinde reklamlar ve ilan panoları ölü totaliter uygulamalar 

müzesinde Sovyet bayrağıyla yan yana dalgalanacak 
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II. Irİımediast projeleri halk eğitimine, etkinliğine ve yaratıcılığına olanak tanıyan 

kultürel ekolojiler geliştirir Kamu alanını özgür alan olarak yayma, savunma ve 

geliştirme çabalannı destekliyoruz. 

Yaşadığımız gerçek baskı, kültürlerimize, bilincimize ve demokratik iktidara karşı 

bir baskıdır. 

Devlet şiddetine ve medya baskısına yönelik duygularımız, varolan sistemi 

sürdürmeye çalışan insanlara karşı benzer önlemler alma noktasına vexardımuyoruz. 

Immediast olmayanlar. kaçınılmaz olarak bu yollara başvursa da, bizim en büyük isteğimiz 

suçlama, hapsetme ya da öidürme yerine eylemlerimizi sistemsel bir değişikliğe yöneiten 

daha büyük bir özgürlük içinde bu koşullardan ve böyle bir yaşamdan kurtulmaktır 

Kamu medyasının üstünlük noktası aracılığıyla, baskının sesinin çıkmayacağı ve 

zorun medyası oiamayacağını göstererek, devleti, birimlerini denetlenen bir kamu hizmeti 

olması ötesindeki, tüm güçlerinden anndırabiliriz. Kamu medyası "Ulusal Güvenlik" 

kozunu NSA, DOD, CIA, FBI, DOE ve benzerlerinin elinden yavaşça alabilir ve 

Amerika'nın gizli devletinin savaş çğırtkanlanru silahsızlandınrken bir demokrasi 

örgütlerneye de başlayabilir Rus uluslar toplululğunun hakları, yaşamlarını ve kültürlerini 

denetleyen merkezi monologtan kurtuldular, biz de demokrasirrıi:::i engelleyen, bilincimizi 

zedeleyen, mekanlanmızı istila eden ve dikkatimizi satan zor stüdyolannı etkisiz hale 

getireceğiz. Bunu da kamusal radyo ve TV yayınları gündeme getirerek yapacağız. 

III. "Görünürdeki radikal mesajianna karşın. alternatif medya egemen seyirlik

seyirci ilişkisini genel olarak yeniden üretmiştir. Sorun bunu yok etmek. ilk planda 

medya manipülasyonundan halkın kolayca etkilenmesini sağlayan koşullanmaya 

karşı ·çıkmaktır. Bu da sonunda. bu koşullanınayı üreten, insanları kendilerininkini 

yaratmak yerine prefabrik serüvenierin seyircisi haline sokan toplumsal 

örgütlenmeye karşı çıkmak anlamına gelir." (Ken Knabbs, "The War and the 

Spectacle". Retrofuturism 15.) 

Son yınarda sanatçılarla aydınlar Orwell hakkında konuşmayı bırakıp gerçek 

medya üzerine konuşmaya döndüler. Kollektifler kuruldu ve rotatifler döndü. Birkaç 

istisna dışında, üstünde birleşilen ana sorun medyaılın çarpıtmalan ve sansürdü. Chomsky 

ve Parenti gibi düşünürler algıyi denetlemek, "nza üretmek" ve halkın davranışını 

biçirnlendirmek için medyanın kullandığı mekanizmalan tartışacak kadar ileri gittiler. 
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BunuııJa birlikte, kim ABD ve şirket yayın hegemonyasını atetmek için net planlar ya da 

öneriler paketi getirdi'? Immediastlar yalnızca başlangıçtır 

Son günlerde eylemcilerin girişimleri, halkın her gün içinde debelendıği haberlere, 

imgelere, imgeler irinine ve pisliğine karşı zayıflığnu hedeflerneye başiadlar Bütün bu tür 

eleştiriler, öyle görünüyor ki, özgür düşünce ve sanatsal karmaşadaki ani bir patlamanın 

bir şekilde medya Meduza'sından çıkıp ggelen yılanlan kandıracağını, aldatacağını ya da 

aydınlatacağını varsayar. Akademik araştırmalannı medyanın bekçi köpekliği faaliyetine 

adayanlar, tarihimizin yazdığı yalanlar ve propagandalar üzerinde alıcı kuş gibi dönenler 

de az. Onlann çabalan, makaleleri ve amaçlan kadar önemli olan halkın baskısıyla 

girişilen medya reformu, medyanın, şirket reklamlannın sızması için kamunun ılgisini 

hazırlama ve metalaştırma faaliyetini yeniden yönlendiremeyecektir ve asla yönlendireme. 

Alternatif görüşler, ancak şirket hegemonyacılan halk kesimini tutsak alabildiklerine ikna 

olursa, radyo ve TV yayınlan için yer bulabilirler Bu her zamari pazarlarla ilgilidir, hiçbir 

zaman hareketlerle ilgili değildir. 

Gayretkeş medya ak-tivimi medyanın kadın düşmanlığı, ırkçılık, homofobi ve 

şiddet gösterileri sunmalarını değiştirebilir ve sonunda değişecektir, fakat halk 

ayaklanmasırun, seyirlik kültürümüzün ve Güvenlik Devletimizin sistemli bir parçası olan 

zor ekolojisini yeniden yapılandırma umudu vardır. Çünkü reklam, ikna, propaganda 

haberdir, -Ken Knabbs'ın Retrofuturism Magazin'de yayımlanan bir yazısında belirttiği 

gibi- halkın medya manipülasyonuna açık olmasını sağlayan koşullanmaya meydan 

okumak kirleticileri reddetmek için havaya meydan okumaya benzer İnsanlar McDonalds 

ve Burger King'in, cumhuriyetçilerle dekokratlann, Cocacola ile Pepsi'nin aslında 

birbirinin alternatifi olduğunu kavnyor, çünkü ticari medyanın gerekleri seçımı 

metalaştırmak, insanı içine daldırarak işleme ve kamu algısını totalize etmektir. Kaçacak 

hiçbir yer, bir sığınak yoktur. Yalnızca tufan ve bombardıman ve aşın hap almanın 

getirdiği istek ve bağımlılık. 

Immediast taktikleri, insanlan seyirlik politikanın ve bir zor kültürünün edilgin 

tüketicileri yapan koşullanmaya meydan okunmasına karşı değildir; projelerimizin her 

ikisi de yalnızca savunmacı konurnlar olan ya kişisel bağışıklık kazanma ya da bekçi 

köpekliği faaliyetinde durdurulmasına karşıyız. Birincisi bizden bozulan çevreyi 

mutasyona uğratmamızı ister, ikincisi yalnızca bunu bel&eler. Her iki yaklaşımda da örtük 
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olarak bulunan şey, medyanın tutsak alıcı, hazırlayıcı ve kamunun ilgisini reklamcılara 

satan temel etkinliği konusunda hareketsizliktir 

"2 1 yüzyılda. ekranı kontrol eden kişi bilnci. bilgileurneyi ve düşünceyi de kontrol 

eder. Ekran zihnimizin aynasıdır. Ekranı edilgin bir biçimde seyrediyorsarıız. 

programlanmışsınız demektir. Kendi ekranınızı düzeltiyorsanız. aklınızın 

denetimindesiniz. 

Amerikalılar günde yedi saat yüzienni gönüllü bir şekilde ekrana yapıştın ve Big 

Brother'ın oraya kovduğu bilgiyı sorgusuz emerler. Amerikalılar aile ve dostlannın 

gözlerine baktıklan ndan daha fazla zamanı monitörlere bakarak geçirirler " 

(Timothy Leary) 

IV. Irnmediast karşı saldınsı, seyirlik medyanın kendisine karşı yönelttiği taktikleri 

inceler ve uygular Tutsak seyirciler ve zoraki izleyiciler olarak köleliğe karşı öfke ve 
1 

tiks!nti duyuyoruz. Her ilan panosu karşılaşmayı reddettiğimiz bir şeydir. İlgimize tecavüz 

eden her reklam, ABD'nin Iraklıları katiettiği 42 gün boyunca Amerikan bilgileome ve 

sorgulamasını boğan san kurdeleli sargıdan daha az iğrenç bir deneyim değildir. 

lm.11ediast taktikleri, onlan kendilerine karşı yöneltme yöntemleriyle, bilgileome 

sistemleri ve deneyiminin bize yakınlığını sağlamaya çalışır. Sersernletici bir hale gelen 

konumumuzun sürmesiili sağlayan hala yalnızca insanlar ve makinalardır; birinciyi alt 

edeceğiz, ikincisini ele geçireceğiz. 

Medyayı engellemek için onunla doğrudan uğraşmak gerekir. İlk çalışmamız, 

medya ve seyirlik politikalarla yinelenen zor yöntemlerini ve kilit imgeleri nötralize etmek 

olmalıdır, nihai görevimiz ise ticari medyayı tamamen susturmaktadır Immediast 

Enternasyonali bu temel kamu hizmetlerini sağlamak için vardır 

ACT UP, Earth First!, Art Fux, the Sits, the Gerilla Girls ve Weathermen'in 

ayaklanma taktikleri zengin deneyimler sunar. Seyirlik bir toplumda paradigmatik 

kültürel, ekonomik ve toplumsal niteliklerin gelişimine devrim ve şiddetle öncülük 

etmeye gerek olmadığını görüyoruz. Bize gereken, bağlantılarımızı, eleştirilerimizi, 

kültürel üretim ve kolektif eylemimizi eleştirel bir demokratik kitle hareketine 

yöneltmektir. 

Medyayı ele geçirmek için bilinci ve ayaklanmayı ilerietmeden söylemimiz boş 

olmaya devam edecektir Ancak o zaman söylemimiz içgörülü, sanatsal ve aydınlatıcı 

olabilir. 
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Sinestezi (duyum ikiliği, bir duyguyu başka bir duyguyla karıştmna) duyguları 

karıştırır 



EK-II 

TÜRKİYE GAZETECiLERİ HAK VE SORUMLULUK BiLDİRGESi 

Giriş 

l"''"' '· L..) 

Aşağıda tanımı yapıldığı üzere, her gazeteci ve basın-yayın organı, gazetecinin 

haklarını savunmalı ve meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir 

Basın-yayın organlannda, gazeteci olmadıklan halde çeşitli biçimlerde gazetecilik 

faaliyetine katılanlar ile dışandan Türkiye'ye ve Türkiye' den dışanya dönük yayın 

yapanlar da bu sorumluluklar kapsamındadır 

Basın-yayın organlan yöneticileri; genel yayın yönetmeni yahut müdürü, yazı işleri 

müdürleri yahut sorumlu müdürler, sıfatları ne olursa olsun, kuruluşlannda görevli 

gazeteciler ile yayınların meslek ilkelerine uygun olmasını gözetir. 

Gazetecinin hakları halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün, meslek 

ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. 

Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın-yayın organlannın özdenetimini öngörür ve 

değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır 

İnsan ve yurttaş hakkı 

Herkes, bilgi edinme, haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına 

sahiptir 

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın 

özgürlüğü temel insan haklanndandır. 

Bu hakların demokratik hukuk devietinde anayasal güvence altında olması esastır. 

Gazeteci tamını 

Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli, elektronik veya 

dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, 

işleme, iletme veya görüş, tlkir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim 

kaynağı bu olup çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun 

olanlar gazetecidir 
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Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdıklan gazetecileri, yasalann 

gazetecilere tanıdığı haklardan yarariandırmak zorundadır 

Gazetecinin sorumluluğu 

Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına 

dürüst biçimde kullanır Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı 

bu yönde bilgilendirmelidir 

Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı 

olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. 

Bilgi ve haber ile özgür düşünce, her hangi bir ticari mal ve hizmetten farklı 

olarak toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu 

üstlenir ve paylaşır. 

Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlannı, öncelikle, sorumluluklan ile 

meslek ilkeleri belirler. 

Gazetecinin hakları 

1. Gazeteci, tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı 

ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. 

Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, kamusal işlerde yasaya , 

özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere dayandınlmalıdır 

2. Gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının kendisiyle yaptığı sözleşmede de 

kaydedilmiş olması gereken temel çizgisini dikkate alır. 

O temel çizgi dışındaki ve onunla çelişen veya orada açıkça belirtilmemiş olan tüm 

telkin, öneri, istek ve talimatı reddetme hakkına sahiptir 

3. Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykın bir ış 

yapmaya zorlanmaz. 
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4 Gazeteciler, Üzeilikle de yazı işleri çalışmalan, basın-yayın işletmesinin işleyişini 

belirleyen, etkileyen önemli kararlardan haberdar edilmeli ve gereğinde, karariann 

alınmasına katılmalıdır. 

5. İşievi ve sorumluluklan ışığında, gazeteciler örgütlenme hakkının yanı sıra, görevinin 

maddi ve manevi güvencesini sağlayan kişisel sözleşme yapma hakkına sahiptir. 

Gazeteci ekonomik bağımsızlığını garanti eden, toplumsal rolüne ve emeği ile 

yeteneğine uygun bir ücret almalıdır. 

6. Gazeteci, kaynaklann giziiliği ilkesi uyannca, kaynağıru açıklamaya ve ta.'llklık 

yapmaya zorlanmaz. Kaynak izin verdiği taktirde gizlilik ortadan kalkabilir. Kaynağı 

ı · tarafindan açıkça yarultıldığı durumlarda gazeteci kaynağını açıklayabilir. 

Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri 

I . Halkın bilgi edinme hakkı uyannca, gazeteci, kendi açısından sonuçlan ne olursa 

olsun, gerekçelere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır. 

2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına 

olursa olsun savunur. 

3. Gazeteci; başta banş, demokrasi ve insan haklan olmak üzere, insanlığın evrensel 

değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, 

dil, din, sınıf ve felsefi inanç aynmcılığı yapmadan, tüm ulus! ann, tüm hakiann ve tüm 

bireylerin haklanru ve saygınlığım tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında 

nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçırur. 

Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlanru (veya 

inançsızlığını) doğrudan saldın konusu yapamaz. 

Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan yayın yapamaz. 
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4 Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz Kaynak açık olmadığında, 

yayınlamaya karara verdiği dummlarda da kamuoyuna gerekli uyanlan yapmak 

zorundadır 

5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinler ile belgeleri 

değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi 

kullanmaktan uzak durur. 

6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek ıçın yanıltıcı 

yöntemler kullanamaz. 

7. Gazeteci; kamuya mal olmuş bir şahsiyet olsa bile, halkın haber alma, bilgilenme 

hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe, özel 

yaşarnın gizliliği ilkesini ihlal edemez. 

8. Gazeteci, yayınlanmış her yaniışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. 

Gazeteci; istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile 

biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır 

9. Gazeteci; kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklannı, kendileri 

izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyannca, hiçbir şekiide açıklamaz 

I O. Gazeteci; çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu 

ve dayanıksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur 

ll. Gazeteci; bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya 

manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş 

adarnından bürokratına kadar, haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla 

iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür 

12. Gazeteci; mesleğini reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıklı 

kanştıramaz. 



127 

Uan-reklam kaynaklanndan herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar 

sağ!ayamaz. 

ı 3. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu 

yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasalann ve 

yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakiann dışında) ayncalıklar kazanmak amacıyla 

kullanamaz. 

ı 4 Gazeteci; her ne amaçla olursa olsun , tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz 

Gazeteci bu şekildeki haskılara karşı koyar. 

15. Gazeteci; her türlü baskıyı red d eder ve çalıştığı basın:-yayın organındaki yöneticileri 

dışında kimseden işiyle ilgili bir talimat alamaz. 

16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede 

uymayı taahhüt eder Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve 

benzeri kurumlann müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşianrun 

ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargi organlannın karariarım dikkate 

alır 

ı 7. Gazeteci; devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslar arası politika konulannda 

önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu, mesleğin, temel ilkeleri ve 

özgürlükçü demokrasi kaygılan yönlendirir. 

GAZETECiNİN DOGRU DA VRANIŞ KURALLARI 

Haber-Yorum: 

Haber ile yorum ve görüş aynmı açık yapılmalı, okurun ve izleyicinin neyin haber, 

neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır 

Anadolu Unıversilt~SI 
·- ·- ~-.. - ... ~ ~)\ 

Merkez :· · '' ·· 
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Fotoğraf-Görüntü: 

Fotoğraf ve görüntümin güncel olup olmadığını açık biçimde belirtmeli, 

canlandırma görüntülerde de bu, izleyicinin fark edilebileceği biçimde ifade edilmelidir 

Ha b er-İlan-Reklam: 

Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan-reklam metinlerin aynmı hiçbir 

kanşıklığa yer bırakmayacak ölçüde yapılmalıdır. 

Yargı: 

Hazırlık soruşturması sırasında, soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendinci biçimde 

haber ve yorumdan kaçımlmahdır. Yargılama sürecinde de haberler her türlü önyargıdan 

uzak ve kesinlikle doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır. Gazeteci yargı sürecinde 

taraf olmamalıdır. 

Yargı kararı kesirıleşmedikçe, bir samk suçlu ilan edilmemelidir. Haberlerde ve 

yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılmamalıdır. 

Çocuk: 

Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldınlarda, samk, tamk ya damağdur (maktul) 

olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafla...rı yayınianmamalıdır 

Çocuğun kişiliğini ve davramşlanm etkileyebilecek durumlarda, gazeteci bir aile 

büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj 

yapmamalı veya görünrusünü almaya çalışmamalıdır 

Cinsel saldırılar: 

Cinsel saldın mağdurlarının fotoğraflan, görüntüleri ve kimlikleri, açık kamu 

yararı olmadıkça yayırılanmamalıdır. 

Kimlik veya özel durum: 

Açık kamu yara...rı. olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, 

bir insanın davramşı veya işlediği suç, onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel 
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eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsei özürlü olup olmamasına dayandınlmalıdır 

Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılmamalıdır 

Sağlık: 

Sağlık konusunda sansasyondan kaçınılmalı, insanlara umutsuzluk veya sahte 

umut verecek yaym yapılmamalıdır Tıbbi alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar gibi 

yayınianmamalıdır İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır 

Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, 

kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir 

Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda 

hiçbir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır 

Hediye:· 

Yayın öncesi kararlarla ve yayınlarla ilgili önyargı, kuşku yaratacak her cinsten 

kişisel hediye ve maddi menfaat reddedilmelidir 

Müessese çıkarı: 

Gazetecinin bir basın-yayın organındaki işlevini "Hak ve Sorumluluk 

Bildirgesi"ndeki haklan, sorumluluklan ve görevleri belirler. Gazeteci, bu mesleki 

çerçeve ile yayın organının çizgisi dışında, müessese çıkan söz konusu olsa dahi, hiçbir 

faaliyete gönüllü olarak veya zorla katılmamalıdır 

Özeleştiri: 

Gazeteci ile basın-yayın organlan, tekzip ve cevap hakkı gibi zorurJuluklann 

dışında da, yanlışlan düzeltmeli ve özeleştiri yapmalıdırlar. 

Taraf olma: 

Gazeteci ve yayın organı, taraf olduklan bir olaydaki konumlannı kamuoyuna 

açıkça belirtmelidir 
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Yayın organı yahut yorumcu, sıyası, ekonomik ve toplumsai tercihlerinin 

doğrultusunda yayın yapabilir Bu durumda bu tavır açıkça ortaya konuimalı, ayrıca 

yorum ile haber--olay aynmı kesin biçimde yapılmalıdır 

Özel hayat: 

Asıl olan kamu yararıdır Özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca durumlar 

şöyle sıralanabilir: 

a. Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın 

b. Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın 

c. Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması 

d. İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, 

yanıltılmasının veya yanlış yapmasının engellenmesi 

Bu durumlarda dahi, özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan 

ilgili olmalı veya kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemediği 

gözetilmelidir. 

Bilgi-belge: 

Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses yahut 

görüntü alınmamalıdır. 

Kamu yararı söz konusu olduğunda dahi, yukarıdakilerin başka hiçbir şekilde elde 

edilmeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması gerekir 

Haber için para: 

Gazeteci belge veya görüntü sağlamak amacıyla, bir suçla ilgili sanık, tanık veya 

onların yakınlarına para teklif etmemeli ve vermemelidir 

Sarsıcı durumlarda: 

Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu 

olduğunda, gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmaiı, gizliliklere uyularak 

duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır 
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Suçlu yakınları: 

Gazeteci, sanıkiann ve suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgileri olmadıkça 

veya olayın doğru anlaşılınasi için gereği bulunmadıkça teşhir etmemeiidir 

intihar olayları: 

intihar olaylan hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki 
i 

altında bırakacak nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır ~layı gösteren fotoğraf, 

resim veya film yayınlarunamalıdır i 

Ekonomik, mali bilgi: 

Yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, .gazeteci, elde ettiği iekonomik-mali bilgileri, 

genış biçimde yayınlamadan önce kendisinin yahut yak~nlannın çıkarlan ıçın 

kullanmamalıdır. 

Gazeteci, kendisinde ve yakınlannda bulunan hisse senedi ve benzeri mali araçlar 
ı 

konusunda, yayın organındaki sorumluları bu menkul kıyınet sahipliği hakkında doğru 
ı 

bilgilendirmediği sürece yayın yapmamalıdır. 1 

Gazeteci, hakkında haber ve yorum yazdığı ya da yazmayı tasarladığı taşınır ve 

taşınmaz kıymetlerin doğrudan ve dalaylı alım satımını yapmamalldır 
ı 

ı 

Ambargo-Önceden Görme-OfT the Record: ı 
1 

Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir kaynağın v~rdiği bilgi veya belgenin 
ı 

yayınlama tarihi konusundaki isteğe uymalıdır. Gazeteci, röpohaj, haber, yorum veya 

görüntü, yayın şekli şekil ne olursa olsun, hazırılığını yayın : organındaki sorumlular 

dışında, kaynağı da dahil kimseye denetlettirmekle yükümlü değildir. 
ı 

Gazeteci, açıklanmaması kaydıyla ( off the record) verilen bilgiyi ve sarfedilen 

sözleri yayınlamamalıdır. 



Rekabet': 

]
..,,.., 
.)L 

Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık mesleki 

zarar vermekten kaçınmalıdır Bir meslektaşının yayınını engelleyici davranışlarda 

bulunmamalıdır. 

Kaynak Gösterme: 

Gazeteci, başta aJans haberleri olmak üzere, bir meslektaşının ve herhangi bir 

yayının sunduğu bilgileri kullandığında mutlaka kaynağı belirtmelidir 

Gazeteci Olmayanla:-: 

Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına gıren 

alanlarda faaliyet gösterenierin asıl sıfatlan, asli işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu 

onlann temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir 

Özdeşleşme: 

Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun, öncelikle gazetecidir Polis muhabiri 

polis veya sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi veya sözcüsü, herhangi bir partiden 

sorumlu muhabir oımn üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde yayın 

yapmamalıdır 
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