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ÖZ
ŞİMŞEK, Serpil Seda. Darbelere Giden Süreçte Medyanın Algı İnşası: 27 Mayıs 1960
ve 15 Temmuz 2016’nın Karşılaştırmalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.
Türk siyasi hayatındaki darbelerin hazırlanış safhasında, gerçekleştirilmesinde
ve sonrasında meşrulaştırılmasında asker, yargı, akademinin yanı sıra en önemli
sacayaklarından birisini de medya oluşturmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi,
merkez medya ile “Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanması” olarak
adlandırılan medya kuruluşlarının ve uluslararası medyanın, bilerek veya bilmeyerek
darbe şartlarını oluşturmaya yönelik yürüttükleri algı inşa süreci ile 27 Mayıs darbesi
öncesinde yürütülen algı inşa süreci arasında çarpıcı benzerlikler bulunmaktadır. 27
Mayıs

öncesinde,

dönemin

gazetelerinde

Menderes

yönetimine

yöneltilen

“diktatörlük”, “yolsuzluk”, “muhaliflere ve medyaya baskı” gibi suçlamaların 15
Temmuz’a giden süreçte Erdoğan yönetimine de benzer ifadelerle yöneltilmesi dikkat
çekicidir.
Bu çalışma, darbe süreçlerinin hazırlanmasında, gerçekleştirilmesinde
uluslararası ve Türk medyasının oynadığı rolü irdelemektedir. Bu bağlamda, yazılı
medya özellikle gazetelerde kamusal rızanın nasıl üretildiği, “Kamusal Senaryo
modeli”, Herbert Schiller ve Naom Chomsky’nin medya manipülasyonu analizleri
çerçevesinde incelenmektedir. Ulusal ve uluslararası basına yansıyan haber ve
yorumların, dönemin tanıklarının hatıralarının yanı sıra Adnan Menderes’in avukatları
Burhan Apaydın, Talat Asal, Menderes’in oğlu Aydın Menderes ile yapılan kişisel
görüşmelerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Yüksek Adalet Divanı’nın, Başbakan
Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan
Polatkan hakkındaki idam kararlarının gerekçelerinde delil olarak sunulan uluslararası
medyadaki yorumlar ve haberler de kaynak olarak kullanılmıştır.
Bu çalışmada, FETÖ’nün medya yapılanması ile birlikte merkez medya ve
uluslararası medyanın da bilerek veya bilmeyerek 15 Temmuz’a giden süreçte, tıpkı
27 Mayıs darbesi öncesinde olduğu gibi, sivil ve demokratik yönetime karşı bir askeri
darbenin algı inşa sürecinin parçası olduğu tezi ileri sürülmektedir.
Anahtar Sözcükler: 15 Temmuz, 27 Mayıs, medya, Erdoğan, Menderes.
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ABSTRACT
SIMSEK, Serpil Seda. Media Perception Operations Towards Coups d’etat: A
Comparative Analysis of May 27th, 1960 and July 15th, 2016 Coups, M.Sc Thesis,
Ankara, 2018.
The media is one of the most important pillars of the preparation, execution
and justification of military coups in Turkey along with the judiciary and the academy.
There are striking resemblances between the information production by the
mainstream media, social and print media organizations referred to as “Gülenist Terror
Group’s media arm” as well as the international media prior the July 15, 2016 failed
coup attempt and May 27, 1960 military coup. It is not a coincidence that labels such
as "dictatorship", "corruption", "oppression and pressure on the media" used against
the Menderes government before the 1960 coup were also directed against Erdoğan
in the lead up to the 2016 coup attempt.
This study compares the role of the Turkish as well as the international
media in the preparation processes of the May 27 and July 15 coups. Thus, in order
to examine how the public consent is manufactured through the print media especially
newspapers, "public scenario model", Herbert Schiller's and Noam Chomsky's insights
on media manipulation are utilized in this thesis. In addition to news and commentaries
that appeared in the national and international press, the study also makes use
of accounts by Burhan Apaydın, Talat Asal who were Menderes’ lawyers in Yassıada,
Aydın Menderes, one of the sons of Menderes and others, obtained from interviews by
the author. Comments and news from the international media, which are presented to
the Supreme Court of Justice as evidence for justifying the executions of Menderes
and their friends during the judicial proceedings in Yassıada following the May 27th
coup d’état is also be used.
The thesis argues that the mainstream media, knowingly or unknowingly, has
been part of the perception management operation alongside the media arm of the socalled “Gülenist Terror Group” during the process leading to the July 15, 2016 failed
coup, just as it had been before the May 27, 1960 coup d'etat.
Keywords: The July 15th, the May 27th, media, Erdogan, Menderes.
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GİRİŞ
27 Mayıs’ı, darbeyi gerçekleştirenler veya darbeyi destekleyenler genellikle
“devrim”, “ihtilâl”, “müdahale” gibi kelimelerle kavramsallaştırmaya çalışırken,
darbeye maruz kalanlar ve özellikle Demokrat Partililer (DP) “darbe”, “hükümet
darbesi” olarak ifade etmektedir. 27 Mayıs hükümet darbesinin muhatabı DP Genel
Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, 27 Mayıs’ı anlatırken, halkın direnişi ve
halkın hükümete desteğine vurgu yapmak üzere “ihtilâl” kelimesini kullanmıştır.
Sungur (1961:161) Başbakan Adnan Menderes’in “ihtilâl” ile ilgili yaptığı
değerlendirmeyi şöyle aktarmaktadır:
“İhtilâl yalnız iktidara karşı yapılan bir hareket değildir. İhtilâl kanunları
çiğneyenlere, milletin haklarına taarruz ve tecavüz edenlere karşı milletin bir
kıyamı demektir. Bugün milletin haklarına tecavüz edenler, milletin iradesini
yok etmek isteyenler, iktidarda olanlar değil, aksine olarak bugün kendilerinin
millet haklarının koruyucusu olduklarını sahte bir eda ile ilan ederek, millet
iradesini yok etmeye kıyam etmiş olanlardır. Binaenaleyh, ihtilâl onların hakkı
değil, milletin ana haklarını çiğnemek isteyenlere, onlara karşı milletçe
durmak, bir milletin en tabii hakkı sayılmak icap eder. İhtilâlin ne demek
olduğunu bu sözde ihtilâlciler elbette anlamakta gecikmeyeceklerdir.”
Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ise, “Bence, 27 Mayıs, bir fiili
durumdur. Bence, askeri ihtilali Osmanlı’dan kalma geleneksel yönetimimizdeki ordu
- medrese işbirliğinin, kanun yapma ve yürütme gücüne karşı direnişi, müdahalesidir
(Erdem, Duma, & Pehlivan, 2014:71).” diye tanımlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, çok partili siyasi hayatla 1946’da tanıştı. 14 Mayıs
1950’de ise ilk defa bir iktidar millet oyuyla el değiştirdi. Bu bakımdan, 14 Mayıs
1950 demokrasinin Türkiye’ye geldiği tarih olarak ifade edilebilir. Yaklaşık on yıl
süren DP iktidarı döneminde, milli irade örtülü veya açık bir ortağı olmadan
Türkiye’de egemen olmuştur. Bu 10 yıllık dönemde yeni filizlenmeye başlayan
demokrasi, 27 Mayıs 1960 darbesi ile sekteye uğramıştır. 27 Mayıs, Türkiye
Cumhuriyeti siyasi tarihinin ilk askeri darbesi olması sebebiyle Türkiye’de daha sonra
yaşanan askeri müdahalelerin ve askeri darbelerin ilham kaynağı olmuştur. Türk siyasi
hayatındaki darbelerin hazırlanış safhasında, gerçekleştirilmesinde ve sonrasında
asker, yargı, akademinin yanı sıra en önemli saç ayaklarından birisini de medya
oluşturmaktadır. Çünkü toplumun darbeye hazırlanması ve darbenin gerçekleşmesinin
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ardından da meşruiyetinin sağlanmasında kitle iletişim araçlarının etkisi olduğu
açıktır. Kitle iletişim araçlarından iletilen mesajlarla toplum yönlendirilebilmekte,
hatta manipüle edilebilmektedir.
Bu çalışmada, 27 Mayıs hükümet darbesine ve 15 Temmuz darbe girişimine
giden süreçte gazete yayınlarının nasıl bir etkisinin olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır.
Noam Chomsky’nin (2012) rıza üretiminde “egemen ideolojiyi koruma ve yeniden
kurma görevini yerine getiren” bir güç diye tanımladığı,

Gramsci’nin (1967)

hegemonyanın kurulmasında en önemli vasıtalardan biri olarak ifade ettiği, Louis
Althusser’in (2006) devletin ideolojik aygıtları arasında saydığı, medya, kamuoyunu
etkileme kapasitesi ile daima tartışmaların ana gündeminde yer almıştır. Chomsky ve
Herman’ın (1999) “Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir” kitabında, propaganda modeli
ile düzenin nasıl kurulduğu açıklanmaktadır. İletişim alanında yapılan araştırmalarda
en önemli konu başlıklarından birisi de medyanın etkisidir. Medya, insanların ne
düşüneceğine değil, ne hakkında düşüneceğine karar vermesinde yönlendirici bir
etkiye sahiptir. Yani, medya gündeme aldığı içerikle kamuoyunun konuşacağı
konuların sınırını çizmektedir. İktidar ya da iktidarlardan beslenen güçlerin istemediği
konuları gündemine almayan medya, böylelikle halkın kanaatlerinin önemini
kaybetmesini sağlamaktadır.
Stuart Hall’un (1994) işaret ettiği gibi, medyanın sunduğu içerik, gerçekte
iktidar ilişkilerinin bir izdüşümüdür. Medya sahipliklerinin ideolojisi ve kendi
anlamlandırma biçimleri, medyanın etik olmayan ilişkileri ile birlikte bütün toplumsal
pratikler içinde her gün yeniden üretilir. Öte taraftan, elitlerin ve yönetme gücünü
elinde bulunduran seçkinlerin, özellikle kriz dönemlerinde, medyadan faydalanarak
toplumsal rızayı nasıl üretip muhafaza ettiklerini açıklayan kamusal senaryoları
bulunmaktadır. Kamusal senaryo sürecinin sekiz ayağı bulunmaktadır. Kamusal
senaryonun,

normalleştirme, gündemi yönlendirme, bunalımı yaygınlaştırma,

kayıtsızlaştırma /siyasetsizleştirme, bilgisizleştirme, umut kırma/geliştirme, sivil
itaatsizliği

kırma

ve

alternatifsizleştirme

söylemleriyle

medya

haberleri

yapılandırılmaktadır (Damlapınar, 2002; Türk, 2017). Bu süreç, yani medyanın etki
fonksiyonlarını kullanması, aynı zamanda bir algı inşa sürecidir, vatandaşa nasıl bir
tepki vereceği veya vermesi gerektiği enjekte edilmektedir.
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Bu çalışmanın temel amacı, darbeye giden süreçlerde kitle iletişim araçları
kullanılarak kamusal rızanın nasıl sağlandığının açıklanmasıdır. Bu çalışmada, darbe
süreçlerinde genel olarak kitle iletişim araçlarının, özel olarak gazetelerin
söylemleriyle toplumsal rızanın üretilmesine ve korunmasına ilişkin yayınlar
belirlenerek, medyanın bunu yaparken kullandığı söylem yapıları açıklanmaya
çalışılmıştır.
Bu çalışmada, öncelikle gazetelerin haberlerinin taranması sebebiyle “tarama”
yöntemi, haber ve yorumlarda kullanılan dili çözümleme için söylem analizi yöntemi
kullanılmıştır. Medya aracılığıyla verilen mesajların etkisini anlayabilmek amacıyla
söylem yapılarını ve stratejilerinin ele alınması gerekmektedir (Van Dijk, 1996:10).
Dil, söylem çözümlemesi gibi anlama yönelik içeriği ele almak bilimsel bir yöntemdir
(Van Dijk, 1985:2) ve gerek siyasal gerekse toplumsal sorunların araştırılmasında
önem taşımaktadır. Bu analizler, konuları tanımlarken aynı zamanda açıklamayı da
sağlamaktadır (Van Dijk, 2001). Söylem, dil ve anlam odaklı bir bakış açısı gerektirir
(Samuels, 1990:1). Darbe süreçlerinin tarif edilmesi, yorumlanması ve açıklanması
dilden faydalanılarak mümkün olabilir.
Ayrıca, “çerçeveleme” yöntemine de başvurulmuştur. Entman, 1993 yılında
yayınlanan makalesinde, “Çerçeveleme” yöntemini, iletişim kuran bir metinde,
algılanan gerçekliğin bazı yönlerini, ahlaki bir değerlendirmeyi, nedensel bir ilişki
yorumunu, bir sorunun tanımını, veya tanımlanan bir objenin inceleniş biçimi ile ilgili
bir yolun önerilmesi olarak anlatmaktadır (Entman, 1993:51-58). Bu anlatım bir süre
sonra güncellenerek, çerçevelemenin, bir olayın veya bir sorunun bazı boyutlarının
vurgulanmasının, öne çıkarılmasının, seçilmesinin belli bir değerlendirmenin,
yorumun ya da çözümün desteği için her biri arasında bağlantı kurulması gerektiğine
işaret edilmiştir. Entman, bu çerçevelerin seçilmiş bir kültürde, hatırlanabilir,
anlaşılabilir, belirgin ve duygu yüklü sözcüklerin yanı sıra görselleri kullandığına da
dikkat çekmektedir (Entman, 2003:415-432). Çerçevelemenin kullandığı başlıca
metotlar arasında “ideolojik kare” yaklaşımı yer almaktadır. İdeolojik kare yaklaşımı,
eleştirel söylem analizinin bir yöntemidir ve çerçevelemenin özellikle değerlendirme
adımına gelindiğinde, problemin belli şekillerde tanımının yapılmasına imkân
vermektedir. Yani, bir söylemin ideolojik karesi, izleyicinin, okuyucunun, dinleyicinin
düşünmesini, iletişim kurmasını ve harekete geçmesini sağlamakta (Purvis ve Hunt,

4

1993:485) ve onun edilgen pozisyondan etken pozisyona geçmesi fonksiyonunu
üstlenmektedir. Bir söylemin ideolojik karesinin alınması, söylemin içeriğinde yer
alan, örtük ya da açık övgü veya yergilerin, abartmaların, şeytanlaştırmaların,
çarpıtmaların, aşağılamaların ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir. Böylece,
söylemin, içerik kurgulanırken belirli bir fikri ve problem tanımını kapsaması
kolaylaşmaktadır (Kress ve Leeuwen, 2002:343-369).
Medyaya uyarlayarak daha somut bir şekilde anlatılırsa, kitle iletişim araçları,
seçilmiş bir konuyu veya problemi aktarırken tercihlerini tarafsız bir şekilde yapmaz.
Bir konuya ya da probleme ilişkin içerik, medyanın kullandığı kelimeler ve görseller,
başvurduğu kaynak, attığı başlıkla oluşturulmakta ve bütün bu kullanılan öğeler ele
alınan konu hakkındaki haberin çerçevesini inşa etmektedir. Bu tercihler, nihayetinde
konuya ilişkin çeşitli okumaların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada,
Entman’ın tavsiye ettiği dört sorudan, köşe yazılarının, yorumların ve haberlerin
konuyla ilgili çerçeveleme biçimini tespit etmek amacıyla faydalanılmıştır.
Tablo1 Çerçeveleme Modeli Örneği
Analiz Kategorileri
İdeolojik Kare (Sorunun tanımı
nasıl yapılmaktadır?)
Yer alan kimlerdir ve bu aktörler
nasıl nitelendirilmektedir?
Soruna/Konuya ilişkin bir
değerlendirme ortaya konuluyor
mu?
Bir çözüm önerisinde bulunuluyor
mu?

Somut Örnekler
“Devrim” veya “darbe”
“Diktatör Menderes” veya
“Diktatör Erdoğan”
“Türkiye’de iktidar
otoriterleşiyor” vb.
“Türkiye’nin NATO üyeliği
sonlandırılmalıdır.” vb.

Bu soruların karşılığında ortaya çıkan yanıtlar, bir metnin içeriğinde veya kimi
zaman bir cümlede tam olarak yer alabilir yahut yalnızca ima edilebilir. Bu sebeple,
metinleri incelerken, sadece söyleneni değil, söylenmeyeni de ele alabilmek amacıyla
söylem analizi kullanılabilir. Söylem analizi yapılırken de sosyal ve siyasal aktörlerin
temsilleri, metaforlar gibi dilbilimsel araçlardan faydalanılabilir. Mesela, “darbe”
sözcüğünün tırnak işareti ile kullanılması, haberi üretenlerin metinde ifade edilen
gerçekliğe uzaklık veya yakınlıklarının bir göstergesi sayılabilir.
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Bu çalışmada, 27 Mayıs darbesi için, 1958-1960 arasında Türkiye’de yayın
yapan dönemin gazetelerinden DP’ye yakın yayın çizgisinde olan Zafer, Vatan
(Kuruluşunda DP yanlısı olmakla birlikte özellikle1957’den sonra DP muhalifi)
gazeteleri ve CHP’ye yakın yayın çizgisi izleyen Ulus, Cumhuriyet gazeteleri, ikisine
nazaran daha ortada yer alan Milliyet ve Akşam gazeteleri, Yüksek Haysiyet
Divanı’nın Gerekçeli Kararı’nda idam kararlarına delil olarak haberlerine yer verilen
gazeteler taranmıştır. 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte ise 2013 – 2016
arasında, AK Parti’ye muhalif bir yayın çizgisi izleyen Cumhuriyet gazetesi, merkez
medya olarak adlandırılan Hürriyet ve Milliyet gazeteleri taranmıştır. Haber
sayfalarında konuya ilişkin yayınlanan haberler tarama metodu yoluyla taranmış, 27
Mayıs darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan haberlerde “diktatör”,
“yolsuzluk”, “otoriterleşme”, “fikir ve ifade hürriyetine baskı” konulu haberler, köşe
yazıları derlenmiştir. Analiz yapılırken, gazetelerin vitrinleri olarak genel kabul gören
birinci sayfalarında, manşetten ya da sürmanşetten yayınladıkları haberlere de önem
verilmiştir. Zira, bir gazete o gün öne çıkarmayı ve kamuoyunda konuşulmasını
hedeflediği

haberi

ve

konuyu,

söylemini

birinci

sayfasında,

manşetinde,

sürmanşetinde yapılandırır, bu suretle konuya verdiği değeri açık eder. Bununla
birlikte, okuyucuların dikkatini en fazla çeken ve en sık takip ettikleri sayfa gazetelerin
birinci sayfalarıdır (Güz, 1996:989).
Ulusal ve uluslararası gazetelere yansıyan haber ve yorumların yanı sıra
Menderes’in Yassıada’daki avukatları Burhan Apaydın, Talat Asal, Menderes’in oğlu
Aydın Menderes, Milli Birlik Komitesi Üyesi Şefik Soyuyüce ile yapılan kişisel
görüşmelerden elde edilen verilere yer verilmiştir. 27 Mayıs darbesinin ardından
Yassıada’da yapılan yargılamalar sonucunda, yargılamaları gerçekleştiren Yüksek
Adalet Divanı’nın, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan,
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu hakkında verdiği idam kararlarının gerekçeli
kararlarında delil olarak sunulan uluslararası gazetelerdeki yorumlar ve haberler de
kaynak olarak kullanılmıştır.
Çalışmanın temel hipotezi, “Darbeye giden süreçlerde, kitle iletişim araçlarının
söylemleri ile ortaya konulan darbeye rıza üretme gayreti, toplumsal rıza gösterme
eğilimini ortaya çıkarmaktadır” cümlesiyle özetlenebilir. Bu bağlamda ayrıca, “Basın
organlarında, darbeden önce oluşturulan içerikle, hayatın içinden çıkarılan sosyal
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gerçeklik,

‘kamusal

senaryo’

yöntemleri

kullanılarak

manipüle

edilmeye

çalışılmaktadır ”, “Darbeye rıza gösterilmesini sağlamakta ‘kamusal senaryo’ etkili bir
işlev üstlenmekte, sosyal

gerçekliği

algılama

bu

senaryolar

çerçevesinde

biçimlenmektedir” hipotezleri de ilave edilebilir.
Hükümetlere yönelik askeri darbeler, Türkiye’de hemen hemen her 10 yılda
bir meydana gelen ve demokrasinin askıya alındığı bir yönetimi ele geçirme yolu
olmuştur. Bu durum, darbelere neden olan konuların ve darbelerin gelişim süreçlerinin
analiz edilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz medya, darbelerin gelişim
süreçlerinde ve gerçekleştikten sonra da meşrulaştırılmasında önemli bir etkiye
sahiptir. Bu çalışma da, genelde medya, özelde gazetelerin darbe süreçleri içinde
yapmış oldukları yayınları ve etkilerini açıklamaya çalışacaktır. Böylelikle gelecekteki
çalışmalarda ana kaynak olarak literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu alanda yapılan
çalışmaların azlığı tezin önemini daha da artırmaktadır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
MEDYA VE SİYASETTE ALGI İNŞA SÜREÇLERİ
1. ALGI OPERASYONU
İnsan sosyal bir varlıktır ve hayatını sürdürebilmek için birçok sebepten dolayı
çevresiyle iletişim halindedir. Bilgi almak ve vermek, başkalarının düşüncelerini ve
duygularını öğrenmek istemek, kendi düşüncülerini ve duygularını aktarmak, söz
vermek, yardım istemek gibi sebepler, insanın belli bir düzen ve yapı içerinde iletişim
kurmasını sağlar. Yani, iletişim, insanların birbirlerini, çevrenin insanı, insanın çevreyi
etkileme ve birbirlerinden etkilenme sürecidir. İletişimin başarılı olması, hedef kitlenin
kaynağın amacına hizmet edecek şekilde etkilenmesi sonucuna ulaşılması ile
mümkündür..
İletişimde algı başlığı ise kaynağını, tüm soyutlamaların gerçekte bir algı süreci
olmasından almaktadır. Kimi zaman algılama gücü, kimi zaman algılama eylemi ve
kimi zaman da bu algının sonucunda oluşan bilgi anlamlarında kullanılan
zihinsel/entelektüel algı, genel olarak bir eylemden etkilenmek ve ona karşı tepkide
bulunmayı anlatır. Hem kişisel hayatta hem de örgütsel veya sosyal hayatta, insan dış
dünyayla etkileşimini algılar aracılığıyla kurar (Türk, 2014:13-14).
Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre algı1, bir şeye dikkati yönelterek o şeyin
bilincine varma, idrak etmektir.

Algıların bir anlamı vardır. Anlam,

geçmiş

deneyimlerin yanı sıra günlük amaçları kapsamaktadır. Anlam yoksa algı da yoktur
(Türk, 2014).
Algılar, dış ve iç algılar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Dış dünyadaki
uyarıcıların, duyu organları aracılığıyla insan zihninde meydana getirdiği algıya dış
algılar denir. İnsanın duyu organları aracılığıyla elde edemediği, öngörüye dayalı,
sezgilerine, hisleri ise iç algıyı oluşturmaktadır.
Sosyal psikologlara göre, insan geçmişteki bilgi birikimini ve yeni edindiği
bilgiyi süzerek, bunların arasından belirli seçmeler yaparak algılama işlemini
başlatmaktadır. Yani, algılar, insanın kültürü, inançları, değerleri, kısaca hayat

1

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5344f1ead92032.041
67522, erişim tarihi: 09 Mart 2014.
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tecrübeleri ile şekillenir. Bundan dolayı da algıları, daha çok insanın ihtiyaçları,
istekleri ve beklentileri etkilemektedir. Örneğin, insanın kültürü veya etnik aidiyet
oluşturur. O sebeple kendisinin dışındakiler ötekidir. Yani, ötekini, kendi kültürünün
ve kimliğinin tesis ettiği bakış açısıyla anlamlandırır ve algılar.
Algıyı etkileyen en önemli faktör ‘dikkat’tir çünkü algının en karakteristik
özelliklerinden birisi seçici olmasıdır. İmaj ve algı genellikle aynı anlamda,
birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Oysa, algıların alınma sürecine
“algılama”, algılama sürecinin sonucunda insan zihninde oluşan zihinsel ya da bilişsel
resme ise “imaj” denir. Bu bakımdan aslında algı yönetimi, algıdan başlayıp imajla
sona eren bir süreci kapsamaktadır (Türk, 2014:15).
Algılama yönetimi kavramını ilk kez Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Savunma Bakanlığı’nın organları kullanmıştır. Algı yönetimini, ABD Savunma
Bakanlığı, "Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve
liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması ve/veya durdurulması, bunun
sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda
yönlendirilmesi.”2 diye tanımlamaktadır. Algıyı yönetmek, her düzeydeki liderleri ve
istihbarat birimlerini kapsar biçimde, yabancı ülkelerdeki yaygın toplumsal
katmanların, ABD’nin amaçları istikametinde resmi adımlar atmalarının ve tavır
almalarının sağlanması amacıyla, somut belgeleri ve seçilmiş bilgi akışını
yönlendirerek ya da çürütülmesini sağlayarak, geniş kesimlerin düşünce sistemlerini,
güdülerini ve hislerini etki altına almaya dönük gerçekleştirilen fiillerin tamamını
kapsamaktadır . Algılama yönetimi, farklı araçlardan faydalanarak, psikolojik
operasyonları yönetme, operasyon güvenliğini sağlama, gerçeği çarpıtma, gizleme ve
yansıtma gibi yöntemlerin bileşkesinden meydana gelir. Bundan dolayı da, algılama
yönetiminin, yabancı ülkelerdeki hedef kitlenin, görüşlerini etkilemek üzere yürütülen
faaliyetlerin hepsini içerdiğini söylemek yanlış olmaz.
Özellikle, 1980 sonrasında daha sık duymaya başladığımız “algı operasyonu”
kavramsallaştırması, gerçekte, hayatın içinde böyle bir operasyonunun var olup
olmadığı tartışmasını da beraberinde getirmektedir. Algı operasyonu nedir sorusunun

2

US Department of Defense, Department of Defense Dictionary of Military and Associated
Terms,Joint Publication, 1-02, Washington D.C., erişim tarihi: 17 Mart2010
.http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/p/6118.html.
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cevabı aranmaktadır. Modern devletlerde, sonradan algı operasyonu olarak
adlandırılmaya başlanan ilk propaganda operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) Woodrow Wilson hükümeti zamanına dayandırılmaktadır. I. Dünya Savaşı’nın
ortalarında, 1916 yılında “Peace Without Victory (Zafersiz Barış)” sloganıyla başkan
seçilen Wilson, bir Avrupa savaşına dâhil olmak için hiçbir sebep göremeyen halkını,
ABD’nin savaşa girmesi konusunda ikna etmek istiyordu. Wilson yönetiminin
oluşturduğu, “Creel Propaganda Komisyonu”, altı ay süre içinde savaşa dâhil olmak
istemeyen barış yanlısı halktan, savaşı hararetle savunan, dünyayı kurtarmak ve Alman
olan her şeyi yok etmek isteyen insanlar yaratmayı başardı. Alman askerlerinin zulmü,
kolları koparılmış Belçikalı bebekler ve farklı farklı birçok vahşet üretimi, o dönemde
gerçekleştirilen gizli müzakerelerde “dünyanın düşüncesini yönetme”yi hedeflediğini
açık açık ifade etmekten çekinmeyen İngiliz Propaganda Bakanlığı’nın icat ettiği bir
metottu. Amerikan toplumu üzerindeki etkisi, çok önemli bir öğreti oldu: Eğer eğitimli
sınıflar, devlet propagandasını destekler ve kararlı bir biçimde empoze edilmek istenen
konu üzerinde durulursa, toplumun bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Hitler’in
yanı sıra başka isimlerle tecrübe edilen bu metot, günümüze kadar geçerliliğini
korumuştur (Chomsky, 2005:1-2)
Gündemi belirleyen elit yahut büyük medya olarak adlandırılan kuruluşlar,
ayrıcalıklı okuyucularını ve takipçilerini diğer işyerlerine satmaktadır. Satıcılar ve
alıcıların çıkarları ve perspektiflerinin onların sunduğu dünya tablosunu yansıtması bu
sebeple şaşırtıcı değildir. Gazete, dergi ve televizyonların yönetici kademesinde
bulunanlar, buralarda yorumcu statüsüne sahip olanlar, genellikle elit kesimden
gelirler ve onların çıkarlarını, tutumlarını ve özlemlerini yansıtmaları beklenen bir
durumdur. Sisteme dâhil olan gazetecilerin, genellikle değerleri içselleştirerek bu
ideolojik baskılara uyum göstermemeleri halinde sistemde kalmaları, kariyer
yapmaları ve başarıya ulaşmaları imkânsızdır, uyum sağlayamayanların elenmesi
kaçınılmazdır. Sistem, çıkarlara ve güce hizmet için aldatma hakkının kullanılmasına
direnç gösterilmesi durumunda refleks ve öfke ile karşılık vererek kendisini muhafaza
etmektedir. Yani, uyum sağlamak, imtiyazlara ve prestije en kestirmeden ulaşmanın
bir yoludur, karşı çıkmak ise çok ağır kişisel bedelleri beraberinde getirmektedir.
Medyanın yapısı, yerleşik öğretiye uyum sağlanmasını özendirecek ve teşvik edecek
şekilde tasarlanmıştır (Chomsky, 1993:20-22). Gazetecilerin cesur, erdemli, dürüst,
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profesyonel oldukları düşünülür, belki bu düşüncede bir çelişki de bulunmamaktadır.
Burada sorunun ana kaynağı, gazetecilerin üzerinde çalışacakları ya da araştıracakları
ya da kamuoyunu bilgilendirecekleri konuların seçimine, dile getirilmesine ya da ifade
edilmesine müsaade edilen düşünce çeşitliliğinin sınırlarının, yorumlara ve habere
rehberlik eden tartışma götürmez öncüller tarafından çizilmiş olması ve belirli bir
dünya görüşünün aktarılmasında mecbur kaldıkları alandır (Chomsky, 1993:25).
Thomas Ferguson, “Yatırımcı Politika Kuramı”nda, siyaseti, uygulamada devletin
denetimini sağlamak maksadıyla savaşan yatırımcı gruplarının birbirleriyle ilişkilerine
indirgemektedir. Bu kurama göre, ABD’ye bağımlı kılınan devletlerde, ABD’li
yatırımcılarla ilişkide bulunan iş muhitlerinin, yerel oligarşilerin, ordunun emirlere
itaat ederek ABD’nin imtiyazlı kesimlerinin menfaatlerine hizmet sunabilecek
profesyonellerin kontrolünde olması durumunda demokrasi sağlanmaktadır. Onların
egemenliğine halktan bir meydan okuma gelmesi halinde ise ABD, tradisyonel olarak
Nikaragua’dan mülhem Reagen Doktrini’ne göndermede bulunulurken ifade edilen
terimi benimsemiştir, yani, ABD “demokrasiyi geri getirmek” amacıyla şiddet
kullanma hakkına sahiptir. Medyaya göre, komünistlerle demokratları birbirine
düşüren şey, demokratların ABD’nin üstün menfaatlerine hizmet etmeleri,
komünistlerin ise planlama belgeleriyle "ultra-milliyetçilik" denilen hastalığa tutulmuş
olmalarıdır. Buna göre, ABD’nin üstün menfaatlerine yönelik en büyük tehdit, ABD'li
sermayedarların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan hayat kalitelerinin
düzeltilmesini talep eden ve siyasal ve sosyal reformların uygulanmasına ilişkin iç
baskılara hassas tutum geliştiren "milliyetçi rejimler"den gelmektedir. Bu kabulleniş,
ABD’nin kendisine bağımlı saydığı ülkelerde demokrasiyi kurmak için şiddete
başvurmasını meşrulaştırmaktadır.

Kongre’nin ve medyanın halının altına

süpüremeyecek ve gizleyemeyecek kadar açık bir hale ulaşana kadar görmezden
geldikleri üstü örtülü ve gizli operasyonlar, toplumların geniş kesimlerini aldatarak
rızanın üretilmesi, kaynağını bu yaklaşımdan almaktadır. Eğitimli sınıflar ve medya
"toplumsal gaye"lerini, hâkim demokrasi anlayışına uygun olan zorunlu görevlerini ifa
ederek, gerçekleştirmelidir (Chomsky, 1993:35-36).
Son yıllarda iletişim alanında en çok tanınan ve bilinen ifadesi haline gelen ‘algı
yönetimi’, o kadar mesafe katetmiştir ki alanın bazı uzmanları, ‘perception
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manafement”i (algı yönetimi) ‘halkla ilişkiler’ ifadesini literatürde kullanmaya
başlamıştır. Algılamayı yönetmeyi, kimi uzmanlar, bireyleri veya hedef kitleleri,
gücün

çıkarları

ve

hedefleri

istikametinde

kullanabilecekleri

ya

da

yönlendirebilecekleri bir araç haline getiren bir iletişim disiplini görürken, kimi
uzmanlar ise insanların, bir görüşü, hizmeti ve ürünü satın almanın birinci basamağını
oluşturan ikna edilmelerini sağlayan tekniklerin tamamı olarak görmektedir. İletişimde
ulaşılacak kızıl elma, iknadır. İknanın başarılabilmesi için de ikna edilecek hedef
kitlenin ya da kişilerin algısının bilinmesi, tanınması önem arz etmektedir.
İletişim, iş hedeflerine ulaşmak gayesiyle davranış şekilleri oluşturmak ve
algılamayı yönetmek için bir araçtır. Bundan dolayı da hangi işi yapıyor olursa olsun,
ürününü bir hedef kitleye ulaştırmak, itibarını ve imajını güçlü tutmak, olumlu
algılanmak isteyen bütün büyük şirketler, hedef kitlesinin algısını etkileyecek ve
onların zihninde yer edecek aktivitelerde bulunmaktadır. İnsanlar, gerçekler yerine
algılarına

inanmayı

tercih

ederler.

Algı

yönetimi

stratejisinin

başarıyla

sonuçlanabilmesi için bazı aşamaları gerçekleştirmek gereklidir. Hedef kitleleri ikna
etmek amacıyla geliştirilen stratejiler, önceleri propaganda, psikolojik harekât, toplum
mühendisliği gibi terimlerle ifade edilmektedir, daha sonra yaptıkları olumsuz
çağrışımlar sebebiyle yerlerine, algı yönetimi, imaj yönetimi, yumuşak güç, halkla
ilişkiler gibi terimler ikame edilmiştir (Öksüz, 2013).
Algılama bir süreç olarak işlemekte ve uyaran, duyu, izlenim, dönüt ve anlamı
içeren beş aşamadan oluşmaktadır. Ses, ışık, ısı, basınç gibi fiziksel güç uyarandır
(stimulus). Bunlar duyu organlarımız aracılığıyla duyumsanmaktadır. Çevreden gelen
uyaranlar, anlamaya yetecek kadar güçlü olmadığında insanda sadece bir izlenim
bırakmaktadır. İnsanın, izlenim evresinde, önyargıdan, hatadan, kararsızlıktan,
belirsizlikten kaçmak için elde ettiği duyuyu yorumlayarak değerlendirmesi dönüt
olarak adlandırılmaktadır ve beşinci aşamada anlama ile algılama süreci tamamlanır
(Tutar, 2008:96-98).
Algının yönetiminde önem taşıyan ve algı sürecine etki eden faktörleri, algılayan
bireyin kişisel özellikleri ve tecrübeleri, algılanan olayın, eşyanın, yani nesnenin
özellikleri, algılama sürecinin cereyan ettiği sosyal ve örgütsel çevre, fiziksel koşulları
barındıran algılama ortamı olarak sıralayabiliriz (Bakan ve Kefe, 2002:23).
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Algıyı yönetmenin dokuz adımı şöyle açıklanmaktadır (Türk, 2012):
-

Üzerinde durulacak ve yapılacak işin hedeflerini ve sonucunu etkileyebilecek
bütün sosyal paydaşlarını tanımlamak.

-

Asıl yönetilecek konuların ve bu konular hakkında sosyal paydaşların
duygularına hitap edecek mesajların belirlenmesi.

-

Sosyal paydaşların kalplerine ve beyinlerine erişim sağlayacak belli başlı
iletişim tekniklerinin tespit edilmesi.

-

Var olan algının belirlenmesi, yoğunlaşılmış mesajların üretilmesi ve
arzulanan davranış şekilleri ile ölçülebilir sonuçlara ulaşılabilmesi.

-

Mesaj oluşturulurken hedef kitlenin ne algıladığının önemsenmesi ve onlara
ulaşmayı engelleyecek algılama engellerinin tespit edilmesi.

-

İletişim alanındaki mevcut düşünce akımlarının mesajın algılanmasına
etkisinin belirlenmesi.

-

Hedef kitle diyalog kurmanın algılama üzerindeki etkisinin farkında olmak ve
aktif olarak hedef kitleyi dinlemek.

-

Hedefe ilişkin ortak aklın tesis edilmesi ve geri bildirimlerden faydalanılması.
Hedef kitlelerle karşılıklı simetrik iletişim halinde kalmak.

-

Mesajı kurgularken kullanılan üslupta hedef kitlenin kültür, tutum ve
değerlerini göz önünde bulundurmak.

Herman ve Chomsky’ye göre (2006), başka işlevler ile birlikte medya, kendisini
finanse eden ve denetleyen güçlü toplumsal gruplar hakkında olumlu propaganda
yapar ve onların çıkarlarına hizmet eder. Bu çıkarları temsil edenlerin, öne çıkmasını
uygun buldukları veya öne çıkmasında fayda gördükleri kendi ilkeleri ve gündemleri
bulunmaktadır. Bunlar, aynı zamanda medya politikasının belirlenmesi ve dayatılması
bakımından da hayli güçlü bir pozisyona sahiptir. Medya politikasının belirlenmesi ve
dayatılması, doğal bir süreçte, kabaca yayına veya mesaja karışma şeklinde değil, daha
ziyade savunulması istenilen ya da hedeflenen görüşe uygun düşen personelin
seçilmesi, çalışan gazetecilerin ve editörlerin kurumun politikalarıyla bağdaşan haber
kriterlerini ve öncelikleri içselleştirmeleri ile sağlanır. Medyayı etkileyen yapısal
faktörler, finansörler ve reklam verenler, mülkiyet ve denetim, medya ile farklı
grupların karşılıklı çıkar ve güç ilişkileri, haberlerle ilgili uzman temini, yapılan
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haberden şikâyetçi olanların tepki üretimi, ideolojisine muhalif bilgi ve düşüncelerin
belli bir marjda ve çizgi içinde tutulması, uygun çizgiyi savunan çalışanlar olarak
sınıflandırılabilir.
Halkın medya üzerinde bir hâkimiyeti bulunmamaktadır, yani aslında medya
halkın talepleri ya da istekleri üzerine gündemini oluşturmaz ya da belirlemez. Neyin
haber olacağına, nelerin medyada yer alacağına reklamları veren patronlar ve
yöneticiler karar vermekte, halk yalnızca bunların içinden bir tercih yapmaktadır.
Medyada insanların algıları yönetilirken kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir
(Türk, 2014:20):
1. Gayrikanuni gösterme,
2. Meşrulaştırma,
3. Olduğundan daha çok değer atfetme ya da değersizleştirme,
4. Diğer tarafın eylemlerini büyütüp abartarak negatif bir biçimde
yansıtma,
5. Fikirleri çoğunluğun görüşüymüş gibi yansıtma,
6. Fikirleri kıymetsiz göstermek amacıyla, o fikri savunanları hedef
alma, gerçeklerin etrafından dolaşma,
7. Konuya başka açılardan bakanların kitle medyasından dışlanması,
8. Görmezden gelme,
9. Kişileri kahramanlaştırma,
10. Çelişkilerin önemini dikkate almama,
11. Delil ve kanıtları tahrif etme,
12. İddialarla ilgili tanık kullanma,
13. Uzman görüşüne başvurma,
14. Benzer haberi farklı versiyonlarda ve farklı mecralarda birbirlerini
destekler biçimde savunma ve gündeme getirme.
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Kitle medyası, sembolleri ve mesajları sokaktaki insana ileten bir sistem olarak
hizmet eder. İşlevleri arasında, insanın bir topluma aidiyetini sağlayan davranış
kodlarını, inanç ve değerleri aşılama, bilgi vermek, eğlendirmek, avutmak sayılabilir
(Chomsky ve Herman, 2006).
Bu noktada, algı ile gerçek ve gerçeklik arasındaki ilişkiye de işaret etmek
gerekmektedir. İnsanların nerede, ne zaman ve nasıl davranacağını belirlemesinde en
büyük güce sosyal kurallar sahiptir (Sakallı, 2001:23). Bir belirsizlik veya kararsızlık
söz konusu olduğunda, insan kendine göre bir gerçeklik oluşturur, bir grubun üyesi ise
de grubun belirlediği doğruya uyma ve inanmaya yönelir. Bireylerin bu tür gruba uyma
temayülü, ‘grup dinamiği’ ifadesiyle adlandırılmaktadır. İnceoğlu’na göre (2011:118),
Milgram, ‘itaat deneyi’nde, bireyin uyma davranışına sebep olan ortamın etkileri, yüz
yüze bulunmanın etkisi, sosyal saygınlığın ve statünün etkisi, grubun fikir birliğinin
ve büyüklüğünün etkisi şeklinde açıklanmaktadır. Bunlarla birlikte, özgüven ve
karakter gibi kişisel unsurların da uyum davranışına etkisi olmaktadır.
İnsanların olaylar karşısında sağlıklı tepki vermeleri ve değerlendirme yapmaları
algıların sağlamlığı ile mümkündür. Algılamanın sağlamlığı ise gerçek algılara, gerçek
ve doğru duyulara, gerçek izlenimlere, gerçek algılama kabiliyetine dayanmaktadır.
İnsanlar uyaranları, zihinsel olarak ve tecrübe yardımıyla algılamaktadır (Tutar,
2008:79). Var olan her şeyin algılanabilmesi mümkün olamamaktadır. Gerçek, yalan
yanlış ve hayali olmayan, doğru olandır. Hayali olan, yalan ve yanlış olan gerçek
değildir. Doğru, bilimsel ve mantıksal düşünce yasalarına, gerçeğe uygun olandır.
Gerçeklik

kavramı

kullanılırken,

gerçek

olarak

var

olan

şeylerin

tümü

kastedilmektedir. Algılar farklı algılanırken, gerçeklik gerçekten var olmayı gösterir.
Gerçeklik zihinsel bir tasarım veya zihinsel bir yaratma ürünü değildir. Uyaranların
algılanmasında, öznellik her zaman söz konusu iken, gerçeklikte izafiyet ve öznellik
değil, nesnellik vardır. Gerçeklik algılama gibi zihinsel bir ürün değil, gerçeğin zihin
üzerindeki izdüşümüdür (Tutar, 2008:84).
Gerçekliğin olduğundan farklı anlaşılması veya algılanması, gerçeğin kendisinden
değil, algılayanın algılamasından kaynaklanır. Algılamanın değişken olması, doğru
anlaşılmaya engel olacağı için bu engelin kaldırılması, yani algılamanın yönetilmesi
gerekir. Yanılsama, diğer bir ifadeyle illüzyon, gerçeğin çarpıtılmış şeklidir. Bir
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nesnenin, görüntünün veya olgunun duyu organlarının dolayımından geçerken
uğradığı nicelik veya nitelik değişimi, algı ile gerçeklik arasında farlılıktan
kaynaklanır. Yarım bardak su içindeki bir kalemin uzaktan kırık algılanması veya
çölde görülen serap, algı ile gerçekliğin bir birinden ne kadar farklı olabileceği
gösterir. Algı ve gerçeklik arasındaki farlılık, algılamanın yönetilmesi gereğini gösterir
(Tutar, 2008:85).
Algılar, daima gerçeğin ta kendisi değildir, algılamayı kişinin tecrübeleri,
inançları, kültürü ve eğitimi etkiler. Uyarıcının aynı olmasına rağmen algılamanın
çeşitlilik arz etmesi, gerçekle algı arasındaki farktan dolayıdır. Gerçek, var olanla
mevcut durumda olan arasında bir farklılık varsa bu, toplumsal ya da kişisel gerçeklik
olarak adlandırılabilir. Buna göre gerçeklik, gerçeğin farklılaştırılmış, halihazırda var
olan, yürürlükte olan halini anlatmaktadır. Mesela, yasal gerçekler ile uygulanan
gerçeklikler birbirinden farklı olabilir. Gerçek ve gerçeklik birbirinin aynısı değildir
(Tutar, 2008:85).
Algılar, büyük grupların ya da bireylerin kullandığı sembollerle, yaşadıkları
hayatla ve tarihle bağlantılı duyguların etkisi altında kalır.

Tarih ve paylaşılan

değerler, bireylerin bazı sembollere aynı ya da benzeri anlamlar yüklemesine yol açar
(Manning, 1996:24-28). Buna dini sembolleri örnek verebiliriz, Hz. Davud’un yıldızı,
haç ve hilâl farklı gruplar bakımından farklı anlamlar içermektedir. Bu farklı
anlamlandırma,

geçmişten

gelen

kültürel

kodlardan

ve

tecrübelerden

kaynaklanmaktadır. Algıları, gelenek, kültür, kimlik, yetiştirilme tarzı, bireyin
kendisini nasıl tanımladığı ve içinde bulunulan sosyal ortam şekillendirmektedir
(Dutter, 1985:47-60).
Kitle iletişim araçlarında ve teknolojideki gelişmeler, bir çok konu hakkında
gerçek mi, illüzyon mu sorusuna yol açmaktadır. Algı yönetimi kapsamında
incelendiğinde, medya, bilginin üretilmesinin, abartılmasının veya çarpıtılmasının bir
aracıdır. Biçim değiştiren enformasyon artık gerçeklik değildir ve bir simülasyona
dönüşmüştür. İşte enformasyonun biçim değiştirmiş, simülasyona dönüşmüş hali,
dezenformasyon olarak adlandırılmaktadır (Baudrillard, 1994:6). Walter Lippman
(1998) kitlelere aktarılan imgeler ve sözlerle bir çeşit sanal gerçeklik yaratıldığını ve
arzulanan biçimde tutum geliştirmede patetik olduğunu ifade etmektedir. Buradan
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hareketle, algı yönetiminden bir bakıma yumuşak güç olarak faydalanıldığı, zihinleri
ve gönülleri fethetmek amacıyla da kullanıldığı görüşü dile getirilebilir.
Son teknolojilerin kullanıldığı kitle iletişim araçları imgelerle, gerçeği yeniden
tanımlayabilmekte, hatta gerçeği baştan aşağı yeniden üretebilmektedir. Küresel
iletişim teknolojileriyle, farklı bir dünya (sahte çevre), telafi edici veya teknik
manipülasyonla duyguları kandıran gerçeklik görünümleri yaratılarak arzulanan
hegemonik dil oluşturulmakta ve kurulu sistemin veya düzenin devamlılığına hizmet
edilmektedir.
Medya ve özellikle de kendi çıkarlarını gözeterek medyadan faydalanmayı
amaçlayan sermaye, iktidar veya ordu gibi güç sahipleri, kendi menfaatlerini muhafaza
etmek amacıyla gerçekleri manipüle ederek halka aktarır. Doğru bilginin manipüle
edilerek algıların yönetilmesinde, tutumlarını değiştirmesi hedeflenen toplum, grup
veya birey bakımından bir anlam ifade eden semboller yoğun olarak referans
gösterilmektedir.
Günümüzde gerçeklikle ilgili tanımlamalara siber gerçeklik de eklenmiştir.
Geleneksel medya gerçekliği yerini giderek daha fazla sosyal medya gerçekliğine terk
etmektedir.

Sosyal medya, bireylerin geçmişinde bulunmayan yeni iletişim

teknolojilerinin bir ürünü olarak yeşermiş bir iletişim alanıdır. Farklı bir deyişle, post
modern bir medya olduğu söylenebilir çünkü geleneksel medyanın yüz yıllardan beri
ürettiği metotları değiştirebilme yeteneğine sahip olduğu görülmektedir. Artık, zaman
ve mekân sınırı tanımayan bir kaynak vardır ve bir haber hakkında bilgi sahibi olmak
için insanların gazeteye ya da televizyona ve radyoya ihtiyacı kalmamaktadır.
Geleneksel medya ile kitle haberleri üretilirken, yeni medyada bireysellik öne
çıkmaktadır. Sosyal medya, belli bir merkeze bağımlı olmayan, kullanımı isteğe bağlı,
katılımcı bir sisteme sahip olması özelliği ile dikkat çekmektedir.
Bu yeni medya ortamında, birbirlerini tanıyan ya da tanımayan, kendisiyle aynı
fikre sahip veya sahip olmayan, aynı kültürden ve inançtan olan veya olmayan, aynı
dilden konuşan veya konuşmayan, ülke sınırları çizilmemiş insanlar bir araya
gelmektedir. Sosyal medya mecralarında, gerçek kişiler olduğu kadar, troller, çok
sayıda kişiliği barındıran profiller, isimsiz ve kimliksiz sahte hesaplar da yer
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almaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinden bir hesap oluşturan kişilerin, propaganda
yapabildiği, ileti ve mesaj gönderebildiği, her konuda konuşabildiği, istediği her şeyi
paylaştığı, yasakların olmadığı yahut yasakların olmadığının zannedildiği bu ortam,
neyin yalan neyin gerçek olduğunun anlaşılamadığı kaotik bir duruma yol açmaktadır.
Sosyal medya ile birlikte gerçek algısı da değişime uğramaktadır. Gerçek kabul
edilen bir ileti, algı yöneticileri ve rıza üreticilerinin yaptıkları yorumlarla, orijinal
mesaj, olduğundan tamamen farklı, hatta zıt yönde bir içerikle, mecrasının dışında
tartışılan, itibarını kaybetmiş bir süjeye evrilmektedir. Gerçek olan her şey sosyal
medyada buharlaşmaktadır. Özellikle 15 Temmuz’daki etkisi ve kullanımı dolayısıyla
burada sosyal medya parantezi açılmaya gerek duyulmuştur.
Propaganda yapılarak yayılan davranışlar ve fikirlerle, insanların davranış ve
fikirlerinin

etkilenmesi,

bunların

değiştirilmesi

yahut

güçlendirilmesi

hedeflenmektedir (Tortop, 1975: 8). Siyaset biliminin önemli isimlerinden Lasswell,
politik anlamda propagandayı, "sembollerin manipüle edilerek tutumların kontrol
edilebilir hale getirilmesi" ifadesiyle tarif etmektedir (Lasswell ve Blumenstock,
1939:9). İleti ne kadar hatırlanıyorsa o kadar etkileyicidir. Dolayısıyla ikna edici
bakımından, tek başına hedef kitlenin algı organizasyonunu yönlendirmek yetmez,
istenilen şekilde algılanan iletinin kaydedilmesi ve depolanarak saklanması da önem
taşımaktadır. Hedefi ikna edecek enformasyon, alıcıların zihninde daha önceden zaten
öğrenilmiş, mevcut kavramlarla ne kadar fazla ilişki kurabiliyorsa o derece kolay ve
çabuk kavranacaktır. Sunulan bilginin zihinde yer etmesi, hatırlanması, depolanması
için mesajın öneminin alıcıya fark ettirilmesi, hissettirilmesi veya sezdirilmesi
gerekmektedir. Bundan dolayı, iletinin parıltılı ve canlı olması, tekrar edilmesi
önemlidir. Hatırlanması kolaylaştırılmalı çünkü kişilerin daha önce bilmediği,
depolamadığı, öğrenmediği bilgileri geri çağırması imkânsızdır.
Birey, gerçek olguyu, ya gözlemlerinin ardından ya da kitle iletişim araçlarının
sundukları yoluyla algılamaktadır. Medya da gerçeği ya yansıtmacı ya da kurmacı
yaklaşım aracılığıyla sunmaktadır. Yansıtmacı yaklaşım, mevcut olan bir gerçeğin
doğrudan aktarılmasıdır. Gerçek, olduğu gibi aktarılmaktadır. Bu yaklaşıma, tarihi
belgeselleri örnek gösterebiliriz. Yansıtmacı yaklaşım, gerçeği, tarihi belgelere ve
kanıtlara dayanarak aktardığı için gerçeğe yakındır. Fakat veriliş biçimi, kanıt ve
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belgelerdeki bilgilerin ne kadar doğru olduğu, sunumda başvurulan yöntemler,
gerçeğin gerçek olarak yansıtılmasının imkânsızlığının da bir göstergesidir.
Kurmacı yaklaşımda ise yansıtmacı yaklaşımın tersi bir özellik dikkat
çekmektedir. Medya, kurmacı yaklaşım metoduyla, var olan gerçeği kendi
değerlendirme süzgeçlerinden geçirerek iletir. Burada amaç gerçeğin iletilmesinden
ziyade, gerçeğin iletileceği izleyiciyi, dinleyiciyi ya da okuyucuyu etkilemektir. Tarihi
filmler ve diziler de bu yaklaşıma örnek gösterilebilir. Medya gerçekliği kavramını
ortaya çıkaran işte bu kurmacı yaklaşımdır. Gerçek, artık medyanın şekillendirdiği ve
sunduğudur.
Medyanın dinleyici, izleyici ya da okur üzerinde etkili olabilmesi, ancak bilgiyi
veren kaynak medya ile bilgiyi alan arasında uzlaşılmış, ortak, bir bilgi deneyiminin
varlığı ile mümkündür. İletişim alanında pek çok modelde altının çizildiği gibi, kitle
iletişim araçlarıyla sunulan mesajın ikna edici olabilmesi için kaynağın güvenilir ve
saygın olması gereklidir. Güvenilir ve saygınlığı hakkında şüphe duyulan bir
kaynağın, alıcı üzerinde etkili olması ve algısını yönetmesi mümkün değildir. Harold
D. Lasswell (1948) kendi ismiyle anılan modelde, iletişimin gayesinin etkilemek
olduğunu vurgularken, kim, ne söyler, hangi kanal ile, kime, ne gibi bir etkiyle
formülasyonunu tesis etmiştir. Etkili iletişimde, kaynak kadar mesajın dizaynı, hangi
kanallarla hedef kitleye iletileceği, hedef kitle çözümlemesi ve mesaj etkinliği de
önemlidir. Lasswell modelinde, ileticinin alıcıyı etkilemeye ve iknaya ilişkin bir süreç
olduğunu

aktarırken,

iletilen

mesajın

sadece

inandırıcı

olması

halinde

algılanabileceğine işaret etmiştir. Önyargı ve yazarın etkisinde hazırlanan mesajların
algılanmasında, önbilgi, bilgi, görmek ve göstermek gibi aşamalar yer almaktadır.
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Şekil 1 Yazar, Okur, Algılamak

Kaynak; Ulağlı (2002), Edebiyata Farklı Bakış: İmgebilim,

Algı yönetimi, bilgi ver, ikna et, sürdür şeklinde özetlenebilecek aşamalardan
oluşmaktadır. Bilgi, insanların bir konu hakkında tutum geliştirmesinde başlıca
etkenlerdendir. Ön bilgi aşamasında, yazar ya da gazeteci, algısını yöneteceği toplum
hakkında bilgi birikimine sahiptir ve bu aşamada yazar ya da gazeteci bildiklerinin
doğruluğunu ispatlamaya yönelik bir inceleme yapmaktadır. Bakış açısında ön yargı
söz konusudur. Dolayısıyla, yazar ya da gazeteci, ön bilgi aşamasında haber konusuna
negatif bir bakış açısıyla yaklaşmışsa, bilgi aşamasında da konunun negatif yönlerini
ele alacaktır. Görme aşamasında yazar ya da gazeteci, elde ettiği bilgilerin
doğrululuğunu ispat eden unsurlara kaynağından erişmeyi hedefler. Yani, bildiklerini
ispat etmeye çalışacaktır. Göstermek aşamasında ise gazeteci ilk üç aşamada edindiği
bilgileri harmanlayarak haberini doğrular, oluşturur ve yayınlanmasını sağlar. Bir
gazeteci, bir haber konusu seçerken veya haberini, çalıştığı medya kuruluşunun haber
politikasını ve kendi ön yargılarını destekler şekilde yazar ve bunlara uyumlu bir
biçimde resim ve görüntü çeker. Bir örnek vermek gerekirse, İstanbul Taksim
Meydanı’nda bir sendika gösterisi ve polisle yaşanan arbede hakkında haber yazacak
muhabir, bu haberi, hem “Sendika üyeleri taşkınlık yaptı, polise saldırdı” hem de
“Polis orantısız güç kullandı ve sendika üyelerini gazla dağıttı” tasarımı ile verebilir.
Hangi tasarımı tercih etmişse görüntü ve fotoğrafı da o tercihe göre seçer. Algılama
aşamasında artık okur ya da izleyici sunulan haberi işleme almaktadır.
Bütün bu bilgiler kapsamında, haber gerçekliğini, özgün gerçeklik, sunumsal
gerçeklik ve algısal gerçeklik olarak sınıflandırmak mümkündür. Özgün gerçeklik,
gazete, televizyon ya da radyoda yayınlanan habere konu olan olayın asıl halidir. Yani,
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içinde yazanın kurgusu, yorumu ya da müdahalesi yoktur ve olayı aktaran bu
gerçekliği bilmektedir. Muhabir kendisi olaya tanıklık etmiş ve izlemiştir. Mesela,
mitinge katılmış ya da meydana gelen olayı görmüştür. Ondan beklenen, yorumsuz ve
kurgusuz bir şekilde izlenen gerçekliğin medya aracılığıyla aktarılmasıdır. Ancak
süreç böyle ilerlemez, görüntünün veya fotoğrafın çekilme şeklinden, muhabirin
olayın gerçekleştiği yerde nerede durduğuna kadar birçok etkenle objektif yok olmaya
başlar. Yani, özgün gerçekliğe kurgu ve yorum karışmıştır. Bu aşamada artık habere
haberi yapanın bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Gerçekle bir ilişkisi vardır ancak haber
yeniden şekillenmiş ve kurgulanmıştır.
Geleneksel medya ile birlikte teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan sosyal medyada
vatandaş gazeteciliğinin gerçeklik kavramına bakışının ele alınması gerekmektedir.
Tarafsızlık ya da mesleki etik gibi sorumluluğu olmayan bir sosyal medya
kullanıcısının tek hedefi vardır, hemen haberi paylaşarak bunu yayınlayan ilk kişi ve
popüler olmak. Elbette vatandaş gazeteciler de haberi oluştururken ve yayınlarken,
yaşam tecrübeleri, içinde bulunduğu grubun veya toplumun tarafgirliğinden, ön
yargılarından, kültüründen, bilinçaltı dürtülerinden etkilenerek özgün gerçekliği
bilerek veya bilinçdışı değiştirir. Bu bir medya kuruluşunda çalışan muhabirin çalıştığı
kuruluşun haber politikasına uyumlu bir bakış açısıyla haberini oluşturmasına
benzemektedir. İşte bu durum da sunumsal gerçeklik olarak adlandırılmaktadır.
İzlenen, dinlenen veya okunulan haberler gerçek değil, gerçeğin kurgulanarak
takdimidir.
Algısal gerçeklik ise, olay yerinden aktarılan öznel gerçeklik kavramının okur
tarafından yeniden şekillenmesi sürecidir. Geleneksel ya da sosyal medya aracılığıyla
haberi alan kişi, haberi ulaştıranın bakış açısından etkilenerek, kurgulanan gerçeklik
kavramına katılabilir, kendi öznel sunumsal gerçeğini de oluşturup sosyal medyada
bunu başkalarıyla paylaşabilir. Haberin kaynağına güvenmeyerek oluşturulan kurgusal
gerçekliğe katılmayabilir de, bu durumda da ya haberi paylaşmayacak ya da olumsuz
yorumlar yaparak haberin itibarsızlaşmasına katkı sağlayacaktır. 15 Temmuz’a giden
süreçte, önemli bir yer tutan Gezi olayları esnasında fotoğraflar paylaşılarak kamuoyu
oluşturmaya ya da olumsuz yorumlar yapılarak olayların etkisizleştirmesi çalışmaları
bu duruma örnek teşkil etmektedir.
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Medya, gerçeklik olgusuna yönelik en şiddetli tartışmaların yaşandığı alanlardan
birisidir, çünkü toplum veya insanlar gerçeğe erişmek amacıyla gazetelerde,
televizyonlarda gördükleriyle, radyoda dinledikleriyle kendi şahsi yaşamlarından
biriktirdikleri deneyimleri karşılaştırır (Türk, 2014:33). Kars (2010:176-177) bu
durumu, “Kültürel deneyimlerden yola çıkarak kendine gerçeklik kategorileri yaratan
birey/toplum gerçekliğin sorgulanmasına yönelik yargıların büyük birçoğunu
başkalarının medya ile olan deneyimine dayandırmakta ya da kendi içsel dünyasının
gerçekliği ile medyanın sunduğu gerçeklik arasında bocalayıp durmaktadır.”
ifadesiyle açıklamaktadır.
Demokrasilerde, yasama, yürütme ve yargının yanı sıra medya dördüncü güç
sayılmaktadır. Gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar ve sosyal medya aracılığıyla
kitleler biranda harekete geçirilebilmekte, bir kişi biranda kahraman olabilmekte ya da
linç edilebilmekte, istenilen bir konu gündemin birinci sırasına yükseltilebilmektedir.
Aynı zamanda, insanlara esas dertleri unutturularak, yaratılan “sanal ve sahte” dünya
ile doğru orantılı olarak, medya etki alanı artan bir psikolojik silah şeklinde
kullanılabilmektedir (Gezgin, 2002:36). 21. Yüzyılda medya, hedef kitlesinin kültürel
aktarımında, sorunlara çözüm bulmasında, tartışılan bir olay veya konu hakkında
tutum oluşturmasında, karar vermesinde, bir davranışta bulunmasına hatta
yetiştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
Karabulut’a göre (2014:11) algı yönetimi, siyasi mühendislik, toplum
mühendisliği, kamu diplomasisi, algı ve imaj yönetimi, psikolojik savaş ve propaganda
benzeri birçok alanda uygulanmaktadır. Karabulut (2014:11), yaklaşık yüz yetmiş algı
yönetimi stratejisi tespit ettiğini, tespit edilemeyen algı yönetimi stratejileri de buna
eklendiğinde rakamın bilinenden daha çok olduğunu belirtmektedir ve yirmi beş algı
yönetimi modeli geliştirmiştir. 27 Mayıs ve 15 Temmuz öncesinde medyanın oynadığı
rol, bu çalışmada, Türk ve Damlapınar’ın üzerinde durduğu kamusal senaryo modeli
üzerinden ele alınmaktadır.
1.1. Kamusal Senaryo ve Algı İnşa Süreci
Kamusal senaryo sürecinin sekiz aşaması tespit edilmiştir (Damlapınar, 2002;
Türk,

2017).

Bu

çerçevede,

normalleştirme,

gündemi

yönlendirme,

kayıtsızlaştırma/siyasetsizleştirme, bunalımı yaygınlaştırma, bilgisizleştirme, umut
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kırma/ geliştirme, sivil itaatsizliği kırma ve alternatifsizleştirme söylemleriyle haberler
medyada yapılandırılmaktadır. Bu aynı zamanda algı inşa süreçlerinin de aşamalarını
içermektedir. Bu aşamaları ayrı ayrı incelediğimizde, adım adım algı inşa sürecinin
nasıl geliştiğini de anlamak mümkün olacaktır.
1.1.1. Normalleştirme söylemi
Sholle’nin (1994:236), var olan durumun olağanlaştırılması diye tarif ettiği
“şeyselleşme (refication)”, aynı zamanda medyanın ‘normalleştirme’ özelliği şeklinde
değerlendirilebilir. Çünkü, normalleştirme bir propaganda vasıtası haline getirilerek
(Megill, 1998:63), toplumsal ve bireysel rıza üretiminde kullanılabilir. Güç sahibi her
kimse, kişinin, vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri ve var olan durumu kadermiş gibi
kabullenmesini sağlayarak olağanlaştırmıştır (Bauman, 1998a:17-19). İnsanlar,
statükonun şahsi çıkarlarına ters düştüğünü biliyor olsalar da, statükoyu kaderci bir
yaklaşımın sonucu kabul etmeye meyillidir (Freire, 1995:44). Böylelikle de sosyal
gerçek olağanlaştırılarak ‘normal’e dönüşmüş olur. Bunun için, toplumsal anlamları
olağanlaştırmak amacıyla söylemsel düzeneği kurma gücünün elde bulundurulması
gereklidir (Yağcıoğlu, 2002:116). Bilgin (1997:51), içerikte yapılan kurgulamayla,
örneğin Türkiye’de siyasi iktidarların, “sorunlara hâkim değil, maruz olarak
algılanır” duruma getirildiğini ileri sürer. Başarısız olmak, iktidarın elinde olmayan,
dışarıdan yapılan bir müdahalelerin bir sonucu şeklinde algılandığında, varoluşsal ve
kaçınılmaz hal gibi kabul edilir. Böylece, artık olağan olarak kabul görmüş bu sosyal
gerçeği, politik süjelerde açık biçimde teşhis edebiliriz. O kadar ki başarısızlık, bazı
kesimlerce sevinç kaynağı dahi sayılabilir. Başarı ise, ciddi bir çalışmanın sonucu olsa
dahi kuşkuyla karşılanıp, “oyunun kuralını bozan bir oyun” olarak görülebilir
(Shayegan, 1997:150). Buna benzer yollar kullanılarak, kamusal senaryo sürecinde
‘şeyler’ normalleştirilebilir. Normalleştirmenin amacıyla bağlantılı olarak, kadere
sığınma, dramatikleştirme, kurallaştırma gibi farklı yöntemler kullanılabilir.
Normalleştirme söyleminin başlıca aşamalarından birisi, insanları var olan,
gerçekleşen durumun kaderi olduğuna ikna edilmesidir.
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1.1.2. Gündemi yönlendirme söylemi
Gazeteler, dergiler, televizyonlar ve radyolar, hakkında konuşulacak konuların
dünyasını biçimlendirir ve sadece bununla yetinmez, bu konuların, bireylerin
bilinçlerinde önce seçilmesi ve belirlenmesi, ardından da değerlendirilmesi
maksadıyla bir içerik kurgular (Sholle, 1994:245). Yani, basın organları ile aktarılacak
olaylar bir “konulaştırma” prosesinden geçirilir. Daha basit bir ifadeyle, hangi
olayların haber yapılacağı ya da yapılmayacağı bu araçların inisiyatifindedir.
Böylelikle, gündemin genel görünümünü ve gündemde hangi konuların yer alacağını
medya belirler (Noelle-Neumann, 1998:177).
Kitle iletişim araçlarının gündemi nasıl belirledikleri de bu noktada önem
taşımaktadır. Chomsky (1999:119), kitle iletişim araçlarının gündemini siyasi iktidarı
paylaşanların belirlediği görüşünü savunur. Televizyon ve gazetelerde, iktidarı
eleştiren, yıpratan konulara değiniliyor gibi görünse de aslında bu konular, iktidara
eklemlenmiş olan iletişim araçlarında, başka olayların bastırdığı zayıf konuları
içermektedir. Örneğin Chomsky (1995b:13), bir bakana eleştiriler yöneltilirken, bu
eleştirilerin yanı başında, yan anlamların ve dikkati başka taraflara çekecek
söylemlerin, bilinçaltına seslenen propaganda içeriklerin, olayla hiçbir ilgisi
bulunmayan başlıkların yer aldığına işaret eder. Bundan dolayı, iletişim araçları
söylemlerini, genellikle, ‘süper’, ‘flaş’, ‘şok görüntüler’, ‘son dakika’, ‘korkunç’,
‘büyüleyici’ kelimelerine benzer kelimelerin kullanımıyla daha fazla duygulara hitap
eden içeriklerle yapılandırılmaktadır (Bostancı, 1998:149).
Aslında, iktidarlar, medya kuruluşları aracılığıyla, kamusal ve siyasal
tartışmaların gündemini ve çerçevesini çizerek, pek çok konuyu halkın gündeminden
uzaklaştırma ve düşürme kabiliyetine sahiptir. Bazı fikirler ve olaylar, milletin ve
vatanın bütünlüğünü tehlikeye atacak tartışmalara yol açacağı farz edilerek iktidarlar
tarafından sakıncalı bulunabilir (Chomsky, 1995a:28). Bu duruma, medya organları
ile iletilen içeriklerin önceden kabul ettirilmiş mesaj özelliği taşıması sebep
olmaktadır. Bu içeriklerle, kişilere “bütün yapılanlar sizin için” imajı verilir. Kişilerin
söz konusu mesajlara inanıp inanmaması çok da mühim değildir (Marcuse, 1968:135).

24

1.1.3. Kayıtsızlaştırma/Siyasetsizleştirme söylemi
Medya organları, politik kayıtsızlığın başlıca besleyicileridir çünkü siyaset
tarafından baskı altında tutulmaktadırlar. Basın kuruluşlarının bu baskıdan
kurtulmaları, baskı ile birlikte hayatlarını sürdürmelerinden daha güçtür (Weber,
1998:158). Sholle’un (1994:239), siyasetsizleştirme kavramı ile anlatmayı istediği,
siyasal olanın medyanın söyleminden dışlanmasının ardından meydana gelen bir
konsensüs halidir. Siyasetsizleştirmenin başka bir aşaması, Mulgan’ın (1995:21-22)
ifadesiyle, medyanın siyasal konuları sınırlandırması ve bu sınırların siyasetin
altyapısını belirler duruma ulaşması, bununla birlikte bireylerin siyaset hakkındaki
konulara alâkasının zayıflamasıdır (Bennett, 2000:222). Toplumun büyük bir
bölümünün alâka duyduğu problemler, kamusal alanda tartışılıyor gibi gözükmektedir
ancak, medya, söylemleriyle böyle bir kamusal alanının oluşmasından ziyade, yok
olmasına hizmet etmektedir (Durham ve Cmiel, 1997:259). Halbuki, halkın
problemleri medya organları aracılığıyla duyurulmak durumundadır (Durham ve
Cmiel, 1997:271).
Gazete, televizyon ve radyoların geniş halk kesimlerinin politikaya katılımını
ve ilgisini cezbetmesi umulurken (Tokgöz, 1979:32-33) daha yüksek oranda bir
‘siyasete

duyarsızlık’

siyasetsizleştirme

geliştirdiğine

kavramına

ilişkin

dayanak

(Tokgöz,

oluşturmaktadır.

1979:1)

görüşler,

Türkiye’yi

yönelik

gerçekleştirilen kimi çalışmalarda, vatandaşların çoğunluğunun, parti genel
başkanlarını tanıma ve demokrasiyi açıklayabilme gibi hususlarda yeterli bilgiye
sahip olmadıkları tespit edilmiştir (Güneş, 1996: 820). Oysa, medya organlarından
beklenen

vatandaşların

siyasi

konuları

algılamasına

ve

siyaset

hakkında

bilgilenmesine yardımcı olmalarıdır. Burada, kitle iletişim araçlarının hangi sıklıkla
ve yoğunlukta kullanıldığının, siyasi konuların içeriğinin algılanmasında önem
taşıdığını da belirtmek gerekir (Schoenbach ve Baran, 1990:88-89).
Adorno’ya göre (1998:68), insanlar artık kamusal süjelere refleks gösterme
dürtüsünü

kaybetmiştir.

Dolayısıyla,

kamusal

senaryonun

kayıtsızlaştırma/siyasetsizleştirme yönteminin uygulanmasıyla, siyasi tutkular yerini
siyasi tiksinmeye terk etmiştir (Baudrillard, 1998:79) . Böylece, insanlar giderek
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inisiyatiflerini yitirmiş, ekonomik ve siyasi konular hakkında kamusal alanın arkasına
saklanan gerçeklerden de uzaklaşmaya yönelmiştir (Fromm, 1998:127).
1.1.4. Bunalımı yaygınlaştırma söylemi
İletişimi sağlayan araçların, iktidarların menfaatlerine olumsuz yansımaları
olabilecek

bunalım

ya

da

kriz

içeren

haberleri

yayınlaması,

sorunun

önemsizleştirilmesi ve aynı zamanda yaygınlaştırılmasına hizmet eden bir biçimde
gerçekleşir (Herman ve Chomsky, 1988:33). Galtung ve Ruge’a göre (1999:292)
gerçekte haberde ele alınacak vakanın, neticeleri ne denli negatifse, habere konu olma
olasılığı da o derece yüksektir. Bununla birlikte problemler, söylemler aracılığıyla
yaygınlaştırıldıkça halkın razı olmasına elverişli bir vasat sağlamaktadır. Zira,
bireylerin ve toplumların karar vermelerini manipüle etme metotları arasında, kaosu
körüklemek, düşünceyi simüle etmek, belirsizlik oluşturmak (Funkhouser, 1986)
başlıca süreçler olarak görülmektedir.
Keane (1999:100) bunalımı yaygınlaştırmayı, “Vatandaşlar arasındaki bunalım
duygusunu kolektifleştirerek ve bunalımın tedavisi için sıkı önlemler alınması gerektiği
yolundaki resmi iddiaları yayarak, örtük bunalımın açık bunalım haline
dönüştürülmesinin kitle iletişim araçları üzerinden sağlanması” ifadesiyle
açıklamaktadır.
Problemler, sıkça ve yoğun bir şekilde dile getirildiğinde, konuşulduğunda olaylar
kendi kendini açıklamaya başlar ve sorgulanmaz hale gelerek ‘görünmez’ olurlar.
Böylelikle de vatandaşlar, bu konular hakkında ‘her şey her zamanki gibi’ yargısına
ulaşmaya başlamaktadır. Zira, oluşturulan tanınırlık, bilinirlik eleştirme ve sorgulama
psikolojisini yok eder (Bauman, 1998b:23). Bundan dolayı da aslında haberleşmenin
kontrol altına alınmasından ziyade, haberleşmenin çoğalmasından deva umulmalıdır
(Baudrillard, 1999:97).
Toplumun yaşadığı bunalımlara, büyük kriz tanımı getirilip, sürekli ve bütünsel
olması sağlandığında, bunalım hakkındaki kararlar da bütünsel bir vasfa bürünmekte,
toplumsal yaşamda ekonomik ve politik mecralarda verilen kararlar da bütünsel bir
görünüm kazanmaktadır. Böyle durumlar, bir dereceye kadar toplumsal yapıların
tedbir alabilmesine bir imkân sunmaktadır ancak, daha ileri seviyelerde değişim
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engellenemez, kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bunalım yaygınlaştırıldığında, içinde
risk barındıran problemleri çözecek uzman kalmadığına veya tam tersi herkesin uzman
olduğuna dair bir algılama süreci görülebilir (Beck, 1999:46).
1.1.5. Bilgisizleştirme söylemi
Sholle’ye göre (1994:238), bilginin denetimi rızayı ve statükoyu oluşturmak
amacıyla kullanılır. Bundan dolayı Sholle (1994:238-240), rıza üretiminin yanlış bilinç
paradigmasıyla açıklanmasına karşıdır. Sholle, bilginin, üretilerek değil, yok edilerek
sisteme rızanın yaratıldığını ve meşruiyet kazandırıldığını savunur. Ancak çağın ileri
teknolojisine ayak uydurmuş iletişim yapısı ve düzeni göz önünde bulundurulduğunda,
insanın bütünüyle bilgisiz bırakılması ihtimali hayli düşüktür. Bilgisiz bırakmadan
daha önemli olan, bilginin bütünüyle ortadan kaldırması değil, bilginin nasıl
anlamlandırıldığı ve hangi söylem ya da içerikte sunulduğudur. Neticede, rıza
üretiminde, bilgisiz bırakma izlenebilecek önemli stratejilerden birisidir. Bununla
birlikte, çarpıtılan bilgi ve iletişim de üzerinde durulması gereken bir konudur.
Gazeteler, televizyon ve radyolar, hatta sosyal medya üzerinden haber
görüntüsü ile gerçekte bilgisizleştirici hikâyeler anlatılır (Chomsky, 1995b:13).
Bundan dolayıdır ki, politik konular hakkında bilgiler medya organlarında gün
geçtikçe daha az yer almaktadır (Negrine, 1996:54). Bilhassa, elektronik iletişim
araçlarının insanları cahil ve bilgisiz bıraktığına ilişkin görüşler (Sanders, 1999:128129) kamusal senaryonun bilgisizleştirme yönteminin bir parçasıdır.
Enformasyonun ve haberin giderek zayıflaması, iktidarların oligarşik bir
biçimde ayakta kalmasını sağlayan düzeneklerin oluşmasını hedefler. İktidarların,
bilgiyi tekelleştirmeye yönelmesinin de temel sebebi budur. Kılıçbay, (1999:90-94)
böylelikle, politik ve ekonomik konulardaki mutlak doğru bilgilere ve haberlere
yalnızca

iktidarlar

sahip

olmakta,

manipülasyon

gayesiyle

bunlardan

yararlanılabildiklerine işaret etmektir.
İktidarlar, otoritelerine zarar getirmeyecek enformasyonu vermekte son derece
cömerttir. Weber’e göre (1998:315-318), sır, mesela devlet sırrı iktidarların kullandığı
başlıca araçlardan birisidir. Canetti de (1998:288) gizliliğin, iktidarların temel öğesi
olduğu görüşünü savunur ve gizlilik, aynı zamanda iktidarların varlıklarını muhafaza
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etme işlevini üstlenir (Walker, 1999:31). Yönetenler, ekonomi hakkında vatandaşların
detaylı enformasyona gereksinimi olmadığı varsayımıyla bilgiyi denetleyerek var olan
durumu meşrulaştırmaktadır (Bennett, 2000:17). Böyle durumlarda, kitle iletişim
araçlarının görevi ise gizli olanı ortaya çıkarmamak ve gözler önüne sermemektir
(Debord, 1996:130). Zira, medya organları “gizleme”nin müşahhas örnekleridir
(Giddens, 1998:136).
1.1.6. Umut kırma ya da geliştirme söylemi
Fromm’a göre (1995:20), umut, “Daha büyük bir canlılık, daha büyük bir
duyarlılık ve akılcılık sağlamak yönünde gerçekleştirilmek istenen her toplumsal
değişimin, belirleyici ögesi”dir. Bu durum, umudun var olan problemlere ilişkin rıza
üretiminde kaçınılmaz olduğunu ispat etmektedir. Bununla birlikte, umutsuzluk ise
bireylerin merak etmelerini engelleyeceği için (Zeldin, 1998:201), onların var olan
duruma rıza göstermelerinin başka bir yöntemi olarak kullanılabilir. Bir insanı razı
etmeye veya bir şeyi yapmaya hazır hale getirmenin en elverişli psikolojik koşulu,
alacağı tutumdan dolayı sevinç duyacağı umudunu vermektir. Fromm (2001:23) bunu,
bir insanın yapması istenilen hareketin, davranışın ona sevdirilmesi şeklinde
açıklamaktadır. Ona göre, toplumsal yapı bu şekilde bir tutumla kurgulandığında,
insanların kendilerine metazori dayatılan davranışlarda bulunmaktan zevk alacak bir
duruma geleceğini savunur. Böylece, kamusal senaryonun umut kırma veya geliştirme
söylemiyle rıza üretilebilir.
1.1.7. Sivil itaatsizliği kırma söylemi
Çağımızın

toplumlarında olaylar insanlara

belirsiz, kesin

yanıtların

bulunamayacağı biçimde aktarılmaktadır. Bir başka ifadeyle, olaylar, ne kadar uğraş
verilirse

verilsin

baş

edilemeyecek

paradokslar

veya

çözümlenebileceği

düşünüldüğünde tekrar bir paradoks yaratan durumlar şeklinde takdim edilmektedir
(Bauman, 1998a:17). Domenach, (1995:119) kitlelerin, sivil direniş, protesto, grev
gibi fiillerinin, medya organlarının politik etkilerinden faydalanarak uyutulmasının,
durdurulmasının veya iktidarların yanında olacak şekilde harekete geçirilmesinin
sağlanabileceğini belirtir. Yani, medya organlarının olayları, uğultudan mırıltıya
dönüştürmesiyle, zaten esasen uyumlu davranışlar geliştirmeye eğilimli olan bireylerin
sadece “sızlanan bireyler” haline evrilmesi mümkündür (Rigel, 2000:61).
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Siyasi düzenin “bekçilik” rolünü haberler üstlendiği için, protestolar ya da sivil
itirazlar gibi sivil itaatsizlik eylemleri, medya organlarınca süzgeçten geçirilir ve
direnişçilerin öfkeli topluluklar şeklinde görülmesi sağlanarak toplumun iç
muhakemesine bırakılır (Bennett, 2000: 63-64). Böylelikle medya organları, var olan
iktidar düzeninin ana koruyucu aktörü işlevini görmektedir (Bennett, 2000: 64-65).
İktidarın aldığı ekonomik kararlarını protesto edenler, medya organlarında genellikle
yersiz ve zamansız bir eylem yapan kişiler olarak aktarılır ve iktidarların aslında ne
kadar haklı olduğu anlatılır (Eyüboğlu, 1999: 53).
Nihayetinde bireyler, hiçbir suça karışmadan yönetimin gerçekleşemeyeceğine
ikna olabilir ve kendisini rahatsız eden problemle birlikte hayatını sürdürmeyi
öğrenerek, kendilerini suçlayabilirler (Camus, 1998: 32). Bireylerin, kendilerini
toplumsal realitenin değil de, başkalarının kurbanı olarak algılaması ve gerçek
yaşamın içinde bireylerin tutunabilmek amacıyla kendi aralarında tartışmalara
girmeye ve çekişmeye başlamaları (Oskay, 2001:129) sivil itaatsizliği manasızlaştırır,
razı gösterme ihtimallerini kuvvetlendirir.
1.1.8. Alternatifsizleştirme söylemi
Siyasi iktidarlar, medya organları aracılığıyla süregiden iktidarlarına seçenek
oluşturabilecek her türlü oluşumun gelişmesini engeller (Van Dijk, 1994:307).
Böylelikle alternatif söylemlerin de ortaya çıkmasına mani olur. Sholle (1994:239), bu
durumu “fosilleştirme” kelimesiyle açıklar ve dilin bundaki etkisine işaret eder.
Mesela, söylem aracılığıyla çeşitli seçenekler ortaya çıksa dahi bu seçenekler kendi
aralarında uzlaşabilecek olanlardır ve diğerleri dışlanarak ortadan kaldırılır (Sholle,
1994:239). Yani, var olan duruma rızanın sağlanması amacıyla kurgulanan kamusal
senaryoda, iktidarlara ve onların politikalarına yönelik ‘alternatifsizlik’ stratejisinin
izlenmesi, hedeflenen gayeye erişmek için uygun bir ortamın oluşturulması olanağını
beraberinde getirmektedir. Çünkü, itaat edilecek iktidar odağı çoğaldıkça insanın itaat
etmesi

de zorlaşır (Zeldin, 1998:406). Dolayısıyla, çağımızda

genellikle,

alternatiflerinin ortaya çıkamaması veya öyle alternatifinin olmadığı kanısının
güçlendirilmesi hükümetlerin devamını sağlamaktadır (Mulgan, 1995:19). Zor
kullanılarak rızanın üretilmesinin bütün olaylar ve iktidarlar için her daim
gerçekleşebilirliği yoktur. Bundan dolayı da rıza gösterenler, alacakları pozisyonun
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kendileri için en yararlı ya da kaçınılması mümkün olmayan bir pozisyon olduğuna
ikna edilmelidir (Canclini, 1999:142). Bu strateji ile bütün sistemler kendi
‘kaçınılmazlarını’ yaratır (Schiller, 1993:15).
İktidarlar, elinde bulundurdukları medya organları ile duyguları ortadan
kaldırarak insanları “askıya alma” yeteneğini sergiler. Böylelikle var olan düzeni,
vatandaşa alternatifsiz kabul eder (Mestrovic, 1999:55-56). Mesela, ekonomik
krizlerin ardından karşı karşıya kalınan problemlerin ve bunalımların çoğunlukla
“devrim” söylemleriyle açıklanan programlarla ortadan kaldırılacağı ifade edilir
(Bennett, 2000:179) ve iktidar alternatifsizleştirilir.
1.2. Siyasi Manipülasyon ve Medya
Medya, yani gazete, radyo, televizyon gibi iletişim araçları, toplumu etkileme
potansiyeline sahiptir. Bu araçların, halkı herhangi bir olay ya da konu karşısında ne
şekilde düşüneceğine yönlendirmekten daha çok, hakkında düşünülecek veya
konuşulacak süjenin belirlenmesinde fonksiyonel olduğunu söyleyebiliriz. Gündem
kurma veya gündem belirleme kuramı, kitle iletişim araçlarının vatandaşların kafa
yorduğu sorunları üretme işlevine ya da sorunlarını gündeme taşıdığı kesimlerin
bunları tartışmasını ve eyleme dönüştürmesini sağlamasını kapsamaktadır. İletişimin
etki yöntemlerinin başında yer alan gündem kurma kuramının ana ilkesini, Gencer
(2012:44), medyanın, kimi olayları görmezden gelmesi kimi olayları da öne çıkararak
kamuoyu oluşumunda etki yaratması şeklinde açıklamaktadır. Medyanın etki gücünü
ele alırken, gündemi nasıl belirlediğini masaya yatırmamız gerekmektedir.
1.2.1. Medya ve gündem ilişkisi
Gündem belirleme paradigmasının teorisyenleri, Bernard Cohen, Gladys E.
Lang, Norton Long ve Kurt Lang’dir. Onlara göre, kitle iletişim araçları, halkın ne
hakkında konuşacağını ve hangi konu hakkında düşüneceğini belirlemektedir.
Yaklaşımın ismini koyan Donald L. Shaw ve Maxwell E. McCombs, medya
organlarının

gündem

belirleme

fonksiyonu

ile

“bireylerin

düşüncelerini

şekillendirmek amacıyla onların algısal yapısını etkileme yeteneğini nitelendiren bir
isim aldığını” belirtir. Medya, kimi konuları ve sorunları görmezlikten gelip
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marijinalize edebilme, kimi konuları ve sorunları da kendi istediği yoğunlukta ve
sıklıkta kamuoyunun gündeminde tutabilme kabiliyetine sahiptir.
Medyanın mülkiyet yapısı, bu kabiliyetini nasıl yansıtacağında belirleyicidir.
Genellikle, egemen düşünceler ve güçler, “makul” ve

“sağduyu” olarak medya

gündemini işgal eder (Yaylagül, 2008:70). Gündem Belirleme araştırmaları, ana iki
varsayım üzerinde temellendirilmektedir. Birinci varsayıma göre, basın gerçeği
yansıtmamakta, daha çok gerçeği filtre edip şekillendirmektedir. İkinci varsayıma göre
ise, medya az sayıda konuya yoğunlaşarak, halkın algılamasını bu konuların diğer
konulardan daha önemli olduğuna yönlendirmektedir (Weaver, 1999).
Kitle iletişimciler, toplumsal sorunların öncelik sıralamasının hangi kriterlere
göre yapıldığı sorusunun cevabını aramaktadır. Yapılan araştırmalar,

medyanın

gündemi ile kamu gündemi arasındaki etkileşim üzerinde durmakta ve medyanın
izleyenleri, dinleyicileri ve okurları için bir gündem belirlediğini ortaya koymaktadır.
Medya bu gündemi nasıl, neye göre ve hangi kriterlerle belirlemektedir? Genellikle,
medyanın gündeme getirdiği konuların aynı zamanda kamunun gündeminde de öne
çıkan konular olduğu varsayılmaktadır.
Bireyler günlük haberleri izleyerek veya okuyarak o gün yaşadığı ülkede ve
dünyanın dört bir tarafında hangi olayların yaşandığını ya da ne tür sorunların
konuşulduğun öğrenir ancak öğrendiği sadece bu değildir, haberlerin veriliş tarzıyla
bunların ne kadar önemli olduğu konusunda da artık bir fikir sahibidir. Gündem
belirleme paradigması, kitle iletişim araçları haberleri veriş şekli ile halkın üzerinde
konuştuğu ve düşündüğü hususları belirlemekte, bununla da aslında siyasal gündemi
ve kamu gündemini etkilemektedir. Bu etkilerin bireylerin tutumlarını belirlemesinde
oynadığı rol ise açıktır. Bu alanda yapılan çalışmalar, medyanın bireylerin özellikle
siyasal tutumlarını değiştirebildiğini ve vatandaşların siyasi aktörler ve olaylara ilişkin
kanaatlerini etkileyebildiğini göstermektedir.
Bu noktada medyanın gündemini nasıl belirlediği sorusu karşımıza
çıkmaktadır. Herman ve Chomsky’nin geliştirdiği “Propaganda Modeli”, yazılı ve
görsel medyada haber akışının kriterlerini açıklamaktadır. Buna göre, muhalif
düşüncelerinin etkisizleştirilmesi ve seçkinlerin egemenliği, medyada haber
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süzgeçlerinin işlemesiyle çok doğal bir şekilde sağlanmaktadır (Herman ve Chomsky,
2012: 81-120). Bu süreci şöyle özetleyebiliriz:
- Egemen medya şirketlerinin kâr amacı, mülkiyeti, büyüklüğü: Medya
kuruluşları, aynı zamanda çok büyük ticari işletmeler olmalarından dolayı, piyasalarda
kâr etmek isteyen güçler ve mülk sahiplerinin mutlak sınırlamalarına bağımlı zengin
seçkinlerce kontrol edilir. Bu şirketlerin hükümetlerle ve diğer büyük şirketlerle ortak
çıkarları ve ilişkisi söz konusudur.
- Medyada var olabilmek için reklamcıların desteği: Reklam medyanın en
önemli gelir kaynağıdır. Dolayısıyla, reklamı verenler kendileriyle iyi geçinmeyen
medya organlarına karşı alacakları tavırla belirleyici olabildikleri gibi, kendi görüşleri
ve prensipleri ile örtüşen programlara karşı seçici ve pozitif davranırlar. Bu durum da,
finansman kaynağı bakımından medyanın, reklam verenlerle iyi ilişkiler kurmasını,
programlarını da reklamı verenlerin çıkarlarına göre tasarlamasına yol açar.
- Medyanın, hükümet ile iş çevrelerinin onayladığı uzmanlardan sağladığı
bilgiler: Ekonomik zorunluluklar ve karşılıklı çıkarlar, medyanın hükümet ve iş
çevrelerinden ve bunlardan mali destek alıp onayladığı uzmanlarla, yani güçlü haber
kaynaklarıyla çarpık ve karmaşık bir ilişki kurması sonucunu doğurur.
- Medya işleyişini düzeltmek amacıyla, medyaya yönelik tepki üretiminin
organize edilmesi: Tepki, önemli finans kaynaklarına sahip kurumlar ya da kişiler
tarafından ortaya konulur ve geniş çaplı olursa medya kuruluşu büyük zarara
uğrayabilir. Bundan dolayı da bazı gerçeklerin ve düşüncelerin yayınlanmasından
vazgeçilmesi mümkün olabilir.
- Bir denetleme mekanizması olarak anti-komünizm: Tüm kötülüklerin
başlangıç noktası olarak kabul edilen komünizm, mülkiyet ve şirket sahiplerinin
imtiyazlı konumlarını ideolojik olarak temelden tehdit eden bir olgudur. Bu kabul,
kitle iletişim araçları üzerinde kontrol ve denetim bağlamında önemli bir etki yaratır.
Gündem belirleme araştırmaları ile tespit edilen en önemli sonuç, medyada
yapılan yayınlar aracılığıyla kamuoyunun problem sıralamasını belirlendiği ve siyaset
gündeminin de bundan etkilendiğidir. Dolayısıyla, kamuoyu desteğini yanına alan
medya, siyasi gündemi ve hatta zaman zaman siyasi aktörleri de yakından
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etkilemektedir. Bu gerçeklik, medyaya, bir konuyu kamunun gündemine ve siyasi
gündeme yerleştirerek bir siyasi değişikliği de tetikleme gücünü vermektedir. Bu
sebeple de siyaset üretenler ve siyaset yapıcılar, bir ülkenin karşı karşıya kaldığı
yüzlerce sorun arasından, çoğunlukla medyanın gündeme taşıdığı sorunlara ilgilerini
yönelmekte ve daha çok bu sorunları çözmek için çaba göstermektedir.
1.2.2. Medya ile manipülasyon yöntemleri
Manipülasyon kelimesi, etimolojik yapısı incelendiğinde, Latince’de ele gelen
şey anlamındaki “manipulus” kelimesinden türediği (URL-1, 2018), Fransızca’daki el
ile düzenleme, ayarlama anlamına gelen “manipüler” kelimesinden de Türkçe’ye
geçtiği görülmektedir. Manipülasyon, ayak oyunu, hile, desise yapma, değiştirme,
yönlendirme gibi anlamlara da gelmektedir (URL-2, 2018). Medya manipülasyonunu
ise, medya organları aracılığıyla geniş halk kesimlerinin hem manevi hem de maddi
hedefler

istikametinde

yönlendirilmesi

şeklinde

açıklayabiliriz.

Medyanın

manipülasyonu, herhangi bir olay ya da konu hakkında üretilecek habere yapılan
müdahale anlamına da gelmektedir ve en fazla sahipliğini holdinglerin yaptığı medya
kuruluşlarında görülmektedir (Bülbül, 2001:75).
Medyanın manipülasyonu genellikle, enformasyonu çarpıtarak aktarma ve
aktarılan enformasyonun etkilenmesi amaçlanan duruma ya da fikre meşruiyet
kazandırarak devamlı tekrarlanması ve dayatılması yoluyla gerçekleşmektedir.
Bilginin (enformasyonun) çarpıtılarak aktarılması: Genellikle, enformasyon
çarpıtılarak aktarıldığında, enformasyonu alan kişinin ya bilgiyi kabul ederek, yani
benimseyerek ya da enformasyonu reddederek, yani karşıtlık oluşturarak refleks
göstereceği öngörülmektedir. Kişinin gönderilen enformasyonu alması durumu, o
kişinin manipülasyona uğratılması anlamına gelmektedir. Kişinin bilgiyi kabul etmesi
veya reddetmesi kişinin manipülasyona uğratıldığı sonucunu değiştirmeyecektir.
Örneğin, kişi bilgiyi reddettiğinde manipülasyonla hedeflenen amaç doğru bilginin
reddedilmesi olabilir.
Aktarılan enformasyonun etkilenmesi amaçlanın duruma ya da fikre meşruiyet
kazandırarak devamlı tekrarlanması ve dayatılması: Birinci aşamada, yani
enformasyonun hedefe ulaşmaması halinde, enformasyonun yinelene yinelene

33

hedeflenen kitleye ya da kişilere iletilmesi sağlanır. Böylece hedeflenen kitlede ya da
bireylerde bir temel görüş, şuur oluşturulur ve manipüle edilmesi amaçlanan özne,
kaygıya, korkuya ve şüpheye kapılarak manipülasyona açık bir durum alır. Bu
ortamda, birinci aşamaya geri gidilerek, enformasyonun çarpıtılarak aktarılması
arzulanan hedefe ulaşmayı mümkün kılacaktır.
Burada, medyanın manipülasyon süreçlerini açıklayan, Naom Chomsky’nin 10
temel stratejisini ve Herbert Schiller Modellemesi’ni kapsayan, iki temel önermeyi ele
alacağız.
Noam Chomsky’nin Medya Manipülasyonunun 10 Stratejisi
Herhangi bir olay veya konu hakkında halkın çoğunluğunun görüşünün ve
tutumunun biçimlendirilmesinde kitle iletişim araçlarının etkisi yadsınamaz
boyutlardadır. Medyanın sunduğu içerik ve yaptığı propagandanın etkisiyle, savaşa
karşı toplumlar savaşı destekler hale getirilmiş,

toplumsal hareketler ortadan

kaldırılmış ya da yeni toplumsal hareketler meydana getirilmiş, ekonomik krizlerin
toplumlar üzerindeki etkisine müdahale edilmiştir. Chomsky, toplumların üzerine
adeta boca edilen manipülasyon stratejilerini şöyle açıklamıştır (http://noamchomsky.tumblr.com/post/13867896307/noamchomsky-10-strategies-ofmanipulation-by Erişim Tarihi: 20.03.2018) :
Dikkatin dağıtılması stratejisi: Toplumsal ve sosyal denetim ve kontrolün
başlıca ögesidir. Halkın dikkatinin, gücün çıkarlarına aykırı düşecek yahut gücün
zayıflaması sonucu doğurabilecek önemli sorunlardan uzaklaştırılması, iktidar
sahiplerinin veya sermayedarların belirlediği gündemin değiştirilmesini sağlamak için,
önemsiz ve dikkat dağıtan bilgilerin ve haberlerin akışıyla yönlendirilmesidir. Dikkat
dağıtma stratejisi, ekonomi, bilim, sibernetik, nörobiyoloji ve psikoloji ile ilgili ana
bilgilere yönelik halkın alâkasına mani olmak amacıyla da kullanılmaktadır. Bu
çerçevede, ekonomik ve siyasi güç sahiplerince tespit edilen önemli sorunlar ve
değişim, halkın yönlendirilmesiyle önemsizleştirilir.
Yansımadan çok duygusal tarafı kullanma stratejisi: İnsanların duygusal
perspektiflerinden faydalanarak, kişinin akla uygun çözümlemesinde ve eleştirel
görüşünde çarpışmaya ve çelişkiye yol açan kökleşmiş bir yöntemdir. Bireye bir konu
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hakkında fikir enjekte etmek, kaygıları, korkuları, istekleri, mecburiyetleri
yerleştirmek, istenilen istikamette tutum ve davranış geliştirmek ve o tutum ve
davranışa özendirmek amacıyla kişinin şuuraltına erişime imkân sunar.
Erteleme stratejisi: İnsanların duydukları anda reddedecekleri ve kabul etmek
istemeyecekleri bir kararın, aslında ne kadar gerekli ve sancılı olduğunun
anlatılmasıdır. Farklı bir ifadeyle, toplumda tepki uyandıracak bir kararın
uygulanmasından önce, toplumun bunu kabul etmeye ve tepki göstermemeye
hazırlanmasıdır. İnsanların geleceğe dair fedakârlıkta bulunmalarını talep etmek daha
kolaydır çünkü şimdi, bugün yapılması gereken bir şey yoktur. Geniş halk kitleleri
genellikle iyimser bir bakış açısıyla “yarın her şey daha iyi olacak” umudunu taşıdığı
için bir fedakârlığa katlanmak istemeyecektir ancak bu strateji sayesinde kitle sancılı
ve zor olana, kendilerini bekleyen kötü karara alışmalarını hedefler ve günü geldiğinde
insanların bu karara boyun eğmelerini ve itiraz geliştirmemelerini sağlar.
Kademe stratejisi: Hemen hemen bütün ülkelerde rastlanan bir örnek vermek
gerekirse, zaman içinde halkın neredeyse tamamının işsizliğin bitmeyeceği fikrini
benimsemiş olması bu stratejinin bir ürünüdür. Hiçbir ülkede artık hiç kimse işsizliğin
sona ereceğini düşünmüyorsa, işte bu durumun mimarı kademe stratejisidir. Halkın
reddetmeyeceği bir seviyeye kadar manipülasyon yapılmasını öngörmektedir. Peş peşe
ve sistematik yayınlarla, halkın kabul etmesi mümkün olmayan fikirler ve kararlar
zaman içerisinde bu strateji ile kabul ettirilir ve benimsetilir. Yavaş yavaş işlenir,
aşamalı olarak uygulanır. Mesela, çeşitli ülkelerde halklar 1980’ler ile 1990’lar
arasında neo-liberalizme böyle kademe kademe alıştırılmış ve neo-liberalizmin
koşulları bu strateji ile benimsetilmiştir.
Sorun yarat, çözüm sun stratejisi: Bu yöntem, sorun çıkarılmasını, çıkarılan
soruna tepki oluşturulmasını ve bu adımlardan sonra da çözümün sunulmasını
içermektedir. Bu strateji sonunda ortaya konulan çözüm, halkın çıkarlarından daha çok
egemen sınıfa hizmet etmektedir. Örneğin sosyal hakların kısıtlanmasına ilişkin bir
karar alınmışsa, önce bir ekonomik kriz çıkarılıyor, ardından ekonomik krize yönelik
tepkiler oluşturuluyor ve son aşamada ekonomik krize bir çözüm olarak sosyal haklar
kısıtlanıyor.
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Kendini suçlamayı güçlendirme stratejisi: İnsanların, ortaya çıkan bir
başarısızlıktan dolayı şanssızlıkları, zekâları, kabiliyetleri ve gayretleri bakımından
kendilerini suçlamalarının sağlanmasına yönelik bir stratejidir. Böylece insanlar
mesela ekonomik düzene karşı çıkıp, itiraz geliştirmek yerine kendilerini suçlu
hissederler.
Halkın sıradanlıktan memnuniyet duymasını sağlama stratejisi: Bu strateji
insanların, zekâ yoksun, ahmak, nezaketsiz, görgüsüz, özensiz, eğitimsiz ve vasıfsız
olanın kabul görüldüğü gerçeğine inandırılmasını içermektedir. Bununla düşünmeyen,
kifayetsiz bireylerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir çünkü onların yönetiminin
daha kolay olduğu düşünülmektedir.
Toplumu cahil ve sıradan tutma stratejisi: İnsanları köleleştirmek ve kontrol
etmek amacıyla faydalanılan yöntemleri ve teknolojileri anlamaya, bu insanların
akıllarının ermeyeceği fikrinin aşılanmasıdır. Örneğin, düşük sosyal statüdekilerin
sıradan ve yüzeysel eğitim almaları, böylece üst sosyal statüye çıkamamaları ve
planlanan cahillik düzeyinde kalmaları hedeflenmesi bu stratejinin hedefleri arasında
yer alır.
Kişileri kendisinden daha çok bilme stratejisi: Özellikle 21. Yüzyıl’ın ikinci
yarısından itibaren, yaşanan büyük teknoloji dönüşümü ve bilimsel alandaki hızlı
gelişmeler, halkın sahip olduğu enformasyon ile seçkinlerin elde ettiği ve işlettiği
enformasyon arasında uçurum yarattı. Uygulamalı psikoloji, nörobiyoloji ve
biyolojinin imkânlarının da eklenmesiyle, sistem, psikolojik ve fiziksel açıdan insanlar
daha gelişmiş anlayış düzeylerine erişti. Sistem de, vasat düzeydeki bir kişiyi
kendisinden daha iyi tanıma noktasına ulaştı. Bu durum, çoğunlukla, sistemin insanlar
üzerinde, insanların kendileri üzerinde kurduklarından daha yüksek kontrol
sağlanmasını ve güç uygulanması imkânını beraberinde getirmektedir.
Topluma küçük çocuk gibi gitme stratejisi: Manipüle yöntemlerinden bir diğeri
de, çocuk gibi topluma giderek ve akıllarda çocukmuş gibi yer edinerek, eleştiriden
uzak kalmaktır. Eleştiriye kapanma stratejisidir. Halkın geniş kesimlerine yönelen
reklamların birçoğunda, insanların, bilhassa da çocukların zayıf yönlerine yakın,
özellikle izleyicinin kavrayışı yetersizmiş ve çocukmuş gibi tonlamalar kullanılarak
konuşmalar yapılır. İzleyenlerin baskısını ne derecede azaltmak istiyorsa o derecede
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bebeksi bir ton tercih edilir. Neden? Eğer bir kişiye, 12 yaşındaymış veya daha
küçükmüş gibi yaklaşırsan, o kişi tıpkı 12 yaşındaki bir kişinin yapabileceği eleştirileri
yapar, ve o yaştaki kişinin sahip olabileceği fikirlere göre davranır.
Herbert Schiller Modellemesi
Schiller (1993: 18), manipülasyon sürecini 5 ana aşamaya dayandırmaktadır ve
bu aşamalar hakkında şu açıklamaları yapmaktadır:
Tarafsızlık: Manipülasyon sürecinin ana unsuru tarafsızlıktır. Geniş halk
kesimleri aktarılan enformasyon hakkında, eşitlikçi ve tarafsız bir tutum takınıldığı
algısına sahip olmazsa, manipülasyon yapıldığı kuşkusu duyarak, bu da
manipülasyonun etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı, medya organları devamlı
manipülasyonu reddeder, tarafsız, ilkeli ve eşit, plüralist yayın yaptıklarını iddia
ederler (Schiller, 1993:25).
Bireycilik ve kişisel tercih mitolojisi: Manipülasyon yapacak olanlar,
bireyselliği öne alarak geniş halk kesimlerini manipüle ederler. Bunu da daha çok
özgürlükler üzerinden gerçekleştirirler, özgürlükle birlikte bireysellik aşılanmaktadır.
Bireyle ilgili olanın, bireye özgü olanın özgürlüğün ana unsuru olduğuna ilişkin
düşünceler işlenerek, özgürlükle bireyselciliğin eşit olduğu bilincinin yerleştirilmesi
hedeflenir. Buradan dolaylı olarak özel mülkiyet düşüncesine erişilir. Özel mülkiyetin
kutsanması sürecinin başlamasıyla da kişisel hakların ötesine geçilir. Mülkiyet
hakkının bir kişilik hakkı olduğu bilinci yayılır ve insanlar artık özel mülkiyet hakkı
için savaşabilecek bir duruma gelmiştir. Böylece, mülk sahibi olmayan insanların
aslında hiçbir hakka sahip olamayacakları mesajı da kitleye ulaştırılmaktadır. Varlık
ve yokluk savaşına sürüklenen insanlar, bu amaca ulaşabilmek için her şeyi yapmakta
artık sakınca görmez bir durumdadır (Schiller, 1993:20).
Değişmeyen insan tabiatı mitolojisi: Manipülatörler, insanların değişimine
inanmaz, bireyin taleplerinin ve isteklerinin değişmeyeceği düşüncesindedirler.
Ekonomide ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ne kadar büyük farklılıklar
getirirse getirsin, tabiatından dolayı insanın sadece basit fonksiyonel değişimleri
taşıyacağını, aynı kalacağını savunurlar. Bu sebeple de vatandaşlara devamlı aslında
neye ihtiyaçları olduğu ve onsuz olamayacakları düşüncesini kabullendirmeyi
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amaçlar. Düzen fikrinin ortaya çıkması ve dolaşıma sokulması da buradan
kaynaklanır, insanın tabiatı gereği yıkıcı olduğuna vurgu yapılarak, bir düzen
kurulması ve bu düzene uyulması düşüncesiyle manipüle eder (Schiller, 1993:27).
Medya çeşitliliği mitolojisi: Bir yerde çeşitlilikten bahsediliyorsa, bu aynı
zamanda tarafsızlığı da çağrıştırmaktadır. Medya çoğulculuğunun savunulması, kitle
iletişim araçlarının manipülatif bir fiilidir. Yani, medyada programların ve haberlerin
birbirinden farklı fikirler alınarak aktarıldığı görüntüsü ile bilginin tarafsız ve çeşitlilik
ilkesine dayanarak iletildiği algısı yaratılır. Böylece aslında verilen kişinin ne
hakkında düşünmesi gerektiğidir (Schiller, 1993: 34).
Sosyal çatışmanın var olmaması mitolojisi: Kötü ya da iyi insan kavramları ele
alınarak aslında bir sınıf çatışmasının bulunmadığı kanısı yayılır, toplumda sadece
iyiler ve kötüler vardır. Egemen sınıfın ve oligarkların devamı için bu görüşün
benimsenmesi olmazsa olmazdır. Bu manipülasyonla böyle bir bilinç oluşturulacak ve
toplumsal gerçekliklerden uzaklaşılacaktır. Toplumda bir sınıf farklılığının ve sınıf
çatışmasının olmadığı, herkesin eşit olduğu düşüncesi aşılanarak, gerçekte yaşanan
eşitsizlik görünmez hale gelir (Schiller, 1993: 31).
Schiller’e göre (1993:46) bir diğer manipülasyon yöntemi de haberlerin güncel
tutulmasıdır. Güncellikle, bir taraftan sürekli hizmet için gayret gösterildiği, bunun
için de saygı duyulması gerektiği fikrinin oluşturulması, diğer taraftan da devamlı
yapılan bilgi bombardımanıyla insanların bu bilgileri alma ve kavrama yetenekleri
zayıflatılmaktadır.
1.2.3. Medya aracılığı ile tahrif
Medyanın manipülasyon sürecini “bir değeri tahrifi ya da yok etmesi (Öztürk,
2013:247)” diye tanımlayan Öztürk, manipülasyon yöntemlerini 23 madde ile şöyle
sıralamaktadır (Öztürk, 2013:247-248-249):
-

Değerlerin ilgi uyandırabilecek yanlışlıklarını öne çıkararak aktarma ya
da üreterek değerlere karşı olumsuz bir şuur oluşturmak,

-

Herhangi bir değeri belirli bir şekilde devamlı yok saymak,
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-

Bir değerle bir şahsı bütünleştirerek, o değerle şahıs arasında bağlantı
kurarak, değerin meydana getirdiği kişilik hakkında olumsuz imaj
yaratmak,

-

Herhangi bir değere karşı olumsuz bir tutum takınmak,

-

Değere ilişkin tabi olmayan bir fikri enfrastrüktür ederek, değerin
orijinalliğini bozmaya gayret etmek,

-

Farklı anlatımlarla devamlı değerin anlaşılmasına mani olmak,

-

Değerin ana omurgasına değil de, içeriğine eleştiriler yönelterek, süje
hakkında gösterilebilecek refleksleri manipüle etmek,

-

Sembollerle değerleri karşılaştırarak kritize etmek,

-

Değeri ilgisi olmayan farklı konularla ilişkilendirip değer kritiği yaparak
manipüle etmek,

-

Değeri gündem konusuna dönüştürürken, bilgisizleştirme yöntemi ile
değeri sıradanlaştırmak. Böylelikle değer hakkında köpük-bilinçler3
oluşturmak,

-

Hâkim-sanık ilişkisine benzer şekilde değeri ele alarak, değerin
taraftarlarını özgüven kaybına uğratıp, dışlamak,

-

Başka bir değer ile değer birimlerinin yerlerini değiştirmek suretiyle
yanıltmak,

-

Değer hakkında ilerici karşıtı olduğu şeklinde

bir bilinç seviyesi

oluşturmak maksadıyla değeri nostaljik manalarla aktarmak ,
-

Değeri

savunanların karşıt söylemlerini ve tavırlarını öne çıkararak

değeri tutarsızlaştırmak,

3 Köpük-bilinç: “Hem üretenin hem de tüketenin işini kolaylaştıran anında ilgi uyandıran ve diğer
alternatiflere ihtiyaç duymadığı gibi onların ölü doğmasını sağlayan bir bilinç düzeyidir”. Daha
fazlası için bakınız: Ali Öztürk (2013). İmajoloji.
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-

Değer hakkında meydana gelen bir harekete popülarite kazandırarak
bütünlüğü ortadan kaldırmak,

-

Değeri ilgisiz bir görüntü eşliğinde bilinçaltına işlemek,

-

Değeri aktarırken antipatik yönlerini iletme gayretine girmek,

-

Değerle muhalif tavırları özdeşleştirerek, değerin yasaklı olduğu kanısını
uyandırmak,

-

Değerin tehdit içerdiği mesajı vererek, gerginlik oluşturabileceği endişesi
yaratmak,

-

Değerin meşruiyetini kaybettiğine dair bir bilinç oluşturmak gayesiyle,
önemli kurumların bu değere tepki gösterdiğini anlatmak,

-

Değerin uyandırabileceği sağduyuya karşı değeri marjinalleştirmek,

-

Değeri dayanaksız kılmak maksadıyla değerle bütünleşen kişileri,
kendinden kuşku duyulacak duruma getirmek,

-

Değerin geri çekilmesi gayesiyle değerden bıkılmasını sağlamak,

Öztürk’e göre (2013:249), III. Dünya ülkelerini arzu edilen şekle
büründürülmesinin, dönüştürüp değiştirilmesinin en etkili aracı medyadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ
2. SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİNE GENEL BAKIŞ
Siyaset, gündelik yaşamın neredeyse bir parçası haline gelmiştir. Siyasetin,
yüzyıllardır toplumların birlikte yaşamasının, aralarında çıkan savaşların ve
çatışmaların sona erdirilmesinin, barışın sağlanmasının bir aracı olduğu söylenebilir.
İnsanların, hayatlarını nasıl devam ettireceklerine, neyi nasıl paylaşacaklarına ilişkin
aralarında ortak bir bilinç bulunmamaktadır. Kurdukları ve sürdürdükleri ilişkileri
uzlaşmayla mı çatışmayla mı temellendirmeleri gerektiği de toplumlar için çözülmesi
gereken bir bilmece gibidir. Bundan dolayı da, toplumların, kendilerini yönetecek bir
siyasi güce, meclise ve idareye gereksinimleri vardır. Böylelikle, bazı yükümlülükleri
paylaştırır ve bazı haklarını da devreder (Heywood, 2015:21). Bir başka ifadeyle
siyaset, insanların, toplumların ve ülkelerin aralarında uyulması gereken ilkeleri
belirlemek ve güvence altına almak, bunları ihtiyaç duyulduğunda değiştirmek
amacıyla yürüttükleri bütün etkinlikleri kapsamaktadır (Heywood, 2015:22). Modern
devletler genellikle, meclis, ordu ve yargı üçlüsü üzerinde yükselmektedir.
Siyaset, toplumsal ve bireysel, herkesin sahip olduğu bir haktır (Duverger,
1996:275). Dolayısıyla herkese ait olan bir hakka kısıtlama getirilmesi, bir yerlere
bağışlanması söz konusu olamaz. Herhangi bir grubun ya da toplumun bulunduğu
yerde siyaset olağan olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Siyaset, toplum içi ve
toplumlararası çatışmaların engellenmesinin ana ögesidir, bireylerin kendilerine ait
olan siyaset yapma haklarını özgür bir şekilde kullanmaları ve bu hakkın özgürce
kullanımına ilişkin toplumsal bir bilinç oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
Şüphesiz ki bu bilincin oluşturulmasında medya önemli bir araçtır. Siyaset ve
medya arasında iki taraflı bir ilişki söz konusudur, bu ilişkinin siyasal ve ekonomik
boyutları vardır.
2.1. Siyaset- Medya İlişkisinin Siyasal Boyutu
İnsanların birlikte yaşamaya başlamaları ile siyaset doğmuştur (Dursun,
2012:36). Siyaset sayesinde, toplumda çıkarları farklılaşan bireyler, sosyal sınıflar ve
istekler arasındaki paylaşım gerçekleşmektedir. Birbirinden farklı düşünceleri ve
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çıkarları olan kesimler, bireyler arasında yaşanan çatışmalar siyasetin temelini
oluşturmaktadır. Bu kıt kaynakları bölüşme çatışması olduğu gibi aynı zamanda
toplumun sahip olduğu değerleri de bölüşme çatışmasıdır. İktidara sahip olmak
paylaşımın nasıl, kimin lehine yapılacağını da belirlemektedir (Özkan, 2006:13).
Medya, iktidarı kimin elde edeceği konusunda belirleyici bir etkiye sahiptir.
Siyaset ile medya arasındaki ilişki, siyasal boyutuyla ele alındığında, İnal
(1999:30) medyanın tamamen tarafsız, otonom ve bağımsız bir dördüncü güç şeklinde
kabul edilmesindense, siyasal alanın içinde bir yapı olarak yer aldığı görüşünü
savurmaktadır. Bundan dolayı da medyanın aktif olarak rol almadığı bir siyasi süreçten
bahsetmek mümkün değildir.
Medya çoğunlukla devletin yakın ilgi alanındadır. Hukuk devletleri genellikle,
anayasalarında, medyanın temel haklarını, etkinlik mecralarının sınırlarını, devletin
müsaade ettiği ya da etmediği müdahaleleri tanımlamaktadır. Devletlerin medyaya
iştirakleri bilgi siyasetleri kapsamında sağlanmaktadır. Devletler, medyayı, meclis ve
yargı (mahkemeler) gücünü kullanarak denetler. Ural (2009:72), yasama, yürütme,
yargı erkinin bulunduğu bir devlette, başka bütün kurumlar gibi medyanın da hesap
verebilir olması gerektiğine işaret eder.
Medya, iktidarda bulunanların, siyasi partilerin, siyasi arenada etkin olmak
isteyen aktörlerin gözlerinin üzerinde olduğu bir mecradır. Güç sahiplerinin, iktidar
odaklarının iktidarlarını korumak, iktidarı ele geçirmek isteyenlerin de iktidara
ulaşmak amacıyla halkın desteğini almaları açısından medya başat aktördür. Öztürk
(2013:239), medyanın toplumun dönüşümü ve değişiminde etkili olan toplumsal dilin
davranışsal

hale

gelmesindeki

önemine

dikkat

çekmektedir.

En

gelişmiş

demokrasilerde dahi medyanın devlet kontrolünde olması bu sebepledir. Medya,
toplumun yönlendiren siyasetçilerin kitleleri ikna etmek için kullandığı en güçlü
mekanizmadır (Açıköz, 2016:200). Medya siyasal açıdan iki yönüyle öne çıkmaktadır.
Medyanın, toplumun dönüştürülmesi ve değiştirilmesi amacıyla siyasi iktidarların ya
da iktidarı ele geçirmek isteyenlerin geniş halk kesimlerini öncelikle baskı altında
tutmaları için daha sonra da propaganda faaliyetlerini yürütmelerini kolaylaştıran ve
geniş halk kitlelerine hızlı ve etkin ulaşmalarını sağlayan en önemli araç olduğu
söylenebilir.
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2.2. Siyaset-Medya İlişkisinin Ekonomik Boyutu
Medya siyasete olan etkisinin yanı sıra, sosyal davranışları tanzim ederken,
kurum ve kuruluşlara yüklenen toplumsal güvenirliğin sağlanmasında da önemli rol
oynamaktadır. Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, medyanın gücüne güç
katarken, onu ulaşılmaz bir noktaya taşımaktadır. Yani, artık yalnızca büyük finans
kaynaklarına sahip olan sermayedarların sahip olabileceği bir güç haline gelen medya,
siyasetçilere karşı da daha üstün bir pozisyon almaktadır. Bu da medyanın, politikada
tek belirleyici olarak her geçen gün değerini yükseltmektedir (Akdağ, 2014:9). Medya
kuruluşlarının, izlediği yayın politikalarını ele alırken, ilk olarak bu kuruluşların kim
tarafından yönetildiğinde, sahibinin kim olduğuna ve finans kaynağının ne olduğuna
bakılması gerekmektedir (Duverger, 1990:99). Medya organlarını üreten Batı,
genellikle yalnızca toplumsal fayda amacıyla değil, kendi menfaatleri ve hedefleri
istikametinde bu araçları pazarlayarak küresel, bölgesel ve yerel istasyonlarıyla
toplumları yönlendirmek amacıyla da onu kullanmaktadır (Deniz, 2017:18).
Medya varlığını sürdürebilmek ve meşruiyet kazanabilmek için siyasal alana,
siyasal alan da topluma ulaşabilmek ve meşruiyet sağlayabilmek için medyaya ihtiyaç
duymaktadır. Günümüzde siyasi mekanizmalar ile medya arasında neredeyse tam bir
bağımlılık söz konusudur. İletişim sektöründe, devletin artan ekinlik ve
müdahalelerinin sebepleri politik, ekonomik ve teknik açıdan ele alınmaktadır. Ural’a
göre (2009:71), devlet, ya doğrudan kendisi iletişim proseslerine katılarak iletişim
alanındaki kurumları kamusal alan içine dâhil etmekte ya da bu alanda faaliyet
gösterme koşullarını belirlemektedir.
Medya kuruluşları, kâr amacı gütmeleri sebebiyle siyasal alana ve onun
yapacağı düzenlemelerine gereksinim duymaktadır. Siyasal aktörler de meşruiyet elde
etmek, iktidarı ele geçirmek ve iktidarda kalmak başta olmak üzere diğer menfaatleri
sebebiyle medyadan faydalanmak zorundadır. Son yıllarda, medya sektörünün
ekonomiden aldığı payın hızla büyümesi, siyaset-medya ilişkisinde medyanın biraz
daha güç kazanması sonucunu doğurmuştur. Bu durum ise, politik aktörlerin medya
sahiplerine ekonomik açıdan ayrıcalıklı davranmalarına yol açmaktadır. Medya
gücünü elinde bulunduranlar, kendilerine tanınan bu ayrıcalıktan faydalanarak,
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medyanın dışında farklı sektörlere de girmiş, tekelleşmeye holdingleşmeye
yönelmişlerdir.
2.3. Siyaset ve Medya Kuramları
Bir toplumda, medya kuruluşları ile devlet arasındaki ilişkiyi, medya
kuruluşlarının mülkiyet yapıları hakkındaki soruların yanıtlarını, medya organlarının
üstlenmesi beklenen rollerin neler olduğunu, medyanın özgürlüğünün sınırlarını, o
ülkedeki iletişim düzeneğinin biçimi belirlemektedir (Işık, 2002: 5). Medyanın, sosyal,
kültürel,

siyasal

ve

ekonomik

süreçlerde

üstleneceği

yükümlülüklerdeki

farklılaşmanın ana sebebi ise siyasal sistemlerdir. Hâkim politik sistem, sosyal ve
ekonomik güçler kitle iletişim araçlarının yapı ve içeriğini doğrudan şekillendirir.
Dolayısıyla medya sistemleri üzerine yapılan çalışmalar siyasal sistemlerle
paralellikler gösterir. Bu alanda en önemli çalışma, Siebert, Peterson ve Schramm
yaptıkları ve ‘Basının Dört Kuramı’ adını verdikleri sınıflandırmadır. Üç araştırmacı,
medya sistemlerini, otoriter, özgürlükçü (liberal), sosyal sorumluluk ve Sovyettotaliter olmak üzere dört gruba ayırmışlardır (Severin ve Tankart, 1994:501).
Normatif Medya Kuramları olarak da bilinen bu sınıflama medya yapılarıyla siyasal
sistemler arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.
2.3.1. Otoriter kuram
Otoriter Medya Kuramı, modern anlamda kitlelerle iletişimin başladığı
yıllarda, yani Rönesans’ın sonunda ortaya çıkmıştır. Basın yayın kuruluşlarının
sahiplikleri özel girişimcilerdedir ancak onlar siyasi iktidara bağımlıdır. Monarşik
sistemlerde çok uzun süre uygulanmıştır. Kuramın en belirgin özelliği, basının
gerektiğinde zorla da olsa siyasi güce bağımlı hale getirilerek, siyasi gücün
devamlılığını sağlamak üzere onun çıkarlarına hizmet eden bir araç olarak
kullanılmasıdır. Basın yayın kuruluşlarının, yayınları, devlete hizmet eder ve iktidarın
aldığı siyasi kararlara destek verir ve geliştirir. Otoriter sistemde, basın özel ya da
kamuya ait olabilir ancak hükümet politikalarını yansıtan ve ilerleten bir araç olarak
kabul edilir (Ural, 2009:75). Kitle iletişim araçlarının denetimini sağlamak için iktidar
sahiplerine elverişli ortamı sağlayan otoriter kuramın ana ilkeleri şöyle sıralanabilir
(Akdağ, 2014:4-5):
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1- Medya organları, yasaları veya mevcut sistemi bozmaya yönelik yayın
yapamazlar.
2- Medya, ahlâki ve siyasi çoğunluğa ve değerlere karşı gelemez. Kurama
göre, kurallar söz konusu ise sansür uygulanmasında sakınca yoktur.
3- Var olan otoriteye karşı gelme, resmi politikayı eleştirme, genel
kabullere ve moral değerlere saldırma suç sayılmaktadır.
4- Çalışan gazeteciler kendi medya kuruluşları içinde bağımsızdırlar.
5- Medya, yönetimi elinde bulunduran otoriteye bağlı olmalıdır.
Ural (2009:75), basında otoriter kuramın uygulandığı dönemlere, Nazi
Almanyası’nı ve İtalya'da Mussolini dönemlerini örnek göstermektedir.
2.3.2. Totaliter kuram
Totaliter Kuram’ın literatürdeki bir diğer adı “Sovyet-Totaliter Kuram”dır.
Dünyanın pek çok ülkesinde otoriter kuramın hâkim olduğu bir dönemde ortaya
çıkmıştır. İtalya ve Almanya’da da uygulanmış olsa da asıl olarak kurama ismini veren
Sovyetler Birliği’nde bütün özellikleri ile hayat bulmuştur. Totaliter sistemde,
medyanın tek ve asıl amacı, Sovyet sisteminin devamlılığı ve başarısına katkıda
bulunmaktır. Bu kurama göre, kitle iletişim araçları, iktidarın ekonomik ve siyasi
uygulamalarını denetlemelidir. Partinin üyeleri medya organlarını sistemli şekilde
kullanabilmelidir,

basın

parti

yönetimini

eleştirebilmeli

ancak

amaçları

eleştirmemelidir. Çoğunlukla basını, devlet kontrol etmeli ve yönetilmelidir (Ural,
2009:75).
Kuramın ana ilkelerini şöyle sıralayabiliriz (Akdağ, 2014:5):
1- Medya kuruluşlarında çalışanlar, amaç ve idealleri toplumun
menfaatleriyle uyuşan sorumlu profesyonellerdir.
2- Bilgi, eğitim, sosyalleştirme, seferberlik, motivasyon gibi topluma pozitif
katkı sağlayacak amaçlar için medya vardır.
3- Medya, özel mülkiyet değildir, işçi sınıfının çıkarlarını gözetmeli ve
onları denetim altında tutmalıdır.
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4- Medya, topluma karşı sorumluluklarını ve vazifelerini yerine getirirken,
hedef kitlesinin ihtiyaçlarını ve taleplerini de karşılamalıdır.
5- Toplumun, toplum karşıtı yayınları sebebiyle medyayı sansürleme ve
gerekli kanuni düzenlemeleri yapma yetkisi bulunmaktadır.
6- Medya, ülkenin içinde veya dışında ortaya çıkan, gelişim gösteren ilerici
hareketlere destek vermek zorundadır.
7- Prensipler ışığında basında, toplumda ve dünyada cereyan eden görüşler
objektif ve tam olarak aktarılmalıdır.
2.3.3. Liberal (Özgürlükçü) kuram
Medya kuruluşlarının genellikle özel sektörün elinde olmasıyla açıklanan
liberal (özgürlükçü) kuram, 1688 yılından sonra ABD ve İngiltere’de hayat bulan
liberal sistemin prensipleri istikametinde ortaya çıkmıştır. Aydınlanma ve Rönesans’ın
genel kuramları ve bunlardan doğan doğal haklar görüşü ile rasyonalizm felsefesi,
otoriter sisteme karşı liberal anlayışla, Liberal (Özgürlükçü) Medya Kuramını
üretmiştir.
Kuramın, medyaya verdiği iki önemli rol bulunmaktadır. Buna göre, medya
öncelikle toplumun ihtiyaçlarını karşılamalı, sonra da hükümetleri kontrol etmelidir.
Liberal kuram, otoriter kurama karşı ortaya çıkmıştır, akılcılığı esas almaktadır.
Bireylerin yanlışlarının olabileceğini ve bu yanlışları düzeltebilme yeteneğine sahip
oldukları görüşünü savunur (Ural, 2009:75). Özgürlükçü ve liberal fikirlerin etkisiz
hale gelmeleri durumunda, bireylere yanlış görüşler ve bilgiler sunulacak, farklı
fikirlerin ifade edilmesine ise mani olunacaktır. Fikirlerin özgür dolaşımı esasında
yükselen bu yaklaşım, çok sesliliğin gerekliliğine işaret eder (Bektaş, 2000:16).
Kuramın ana prensiplerini şöyle sıralayabiliriz (Akdağ, 2014:6):
1- İletişim alanını üçüncü bir oluşum sansür edemez.
2- Partilere, hükümete ve bürokratlara yönelik saldırıların mutlaka bir
cezası vardır.
3- Fikir ve görüşler kapsamında yanlış ile doğrunun mukayese edilmesi
için bir platform sağlanmalıdır.
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4- Dağıtım ve yayın yapmak için öncesinde müsaade alınması veya
ruhsat alınması zorunluluğu yoktur, yayıncılık bütün topluluklara ve
bireylere açıktır.
5- Uluslararası medya kuruluşları ile bilgi alışverişinde herhangi bir
sınırlama söz konusu değildir. Medya kuruluşlarında çalışanlar, kendi
aralarında otonomi oluşturabilmelidirler.
6- Yayınlanacak bilgiye ilişkin sınırlama olmamalıdır.
7- Yayınlanacak bilginin toplanması sırasında bazı kurallarla engel
konulamaz.
2.3.4. Sosyal sorumluluk kuramı
Liberal (özgürlükçü) kuramın uygulamaları ile, tamamen menfaati önceleyen
sansasyonel içerik ve yayıncılık anlayışını yaratması ve bazı olumsuzlukları
beraberinde getirmesi üzerine II. Dünya Savaşı'nın ardından “Sosyal Sorumluluk
Kuramı” ortaya çıkmıştır (Ural, 2009:77). ABD’de medya çalışanları, medya sistemi
ve Hunchings Komisyonu olarak bilinen Basının Özgürlüğü Komisyonu’nun
çalışmaları ile geliştirilmiştir. Komisyon, liberal (özgürlükçü) medya sisteminin
noksanlarını gidermek ve tedbir almak üzere bir rapor oluşturmuştur. Basının sahip
olduğu gücü kendi menfaatleri istikametinde kullanması, medya sahiplerinin kendi
siyasi ve ekonomik görüşlerinin karşısında olanları dışlayarak yalnızca kendi
görüşlerini halka dayatmaları komisyonu böyle bir rapor hazırlamaya yöneltmiştir
(Bektaş, 2002:21). Kuram, basının bilgi verme, eğlendirme ve ticari faaliyetlerinin
yanı sıra çatışmayı tartışmaya dönüştürmekle görevli olduğunu öne sürer. Kurama
göre, önemli bir söz ifade edecek olan herkesin görüşünü ifade etmesine izin verilmeli
ve eğer medya kuruluşları görevlerini ifa etmiyorsa birileri bu kuruluşlara görevlerini
hatırlatmalıdır (Ural, 2009:77). Akdağ (2014:7), sosyal sorumluluk kuramına ilişkin
ana ilkeleri şöyle açıklamaktadır:
1- Basın yayın organları, yasalara uyarak kendi kendisini düzenleyici ve
sınırlandırıcı olmalıdır.
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2- Medya kuruluşları yayınlarında çoğulcu bir bakış açısıyla, toplumsal
farklılıklara, farklı düşüncelere yer verirken, bununla birlikte düzeltme ve
yanıt hakkı tanımalıdır.
3- Medya kuruluşlarında çalışanların, sektöre ve işverenlere olduğu kadar
topluma karşı da yükümlülükleri bulunmaktadır.
4- Medya kuruluşları, topluma karşı bazı vazifeleri olduğunu kabul etmeli ve
görevlerini ifa etmelidir. Bu görevleri yerine getirirken, doğruluk,
gerçeklik, nesnellik, bilgi verici olması gibi nitelikleri göz ardı
etmemelidir.
5- Medya organları şiddete, toplumsal kargaşaya, suça veya azınlıklara
saldırıya yol açabilecek yayınlardan kaçınmalıdır.
6- Toplumun, medya kuruluşlarından güçlü ve etkili bir çalışma temposu talep
etme gücü vardır ve basın kuruluşlarının talepleri karşılayamaması halinde
kamu yararı açısından müdahale kaçınılmazdır.
2.4. Eleştirel Medya Kuramları
Kaynağını toplumcu ideolojiden alan bu kuramlar, medyanın mülkiyet yapısı
konusunu inceler. Medyanın mülkiyet yapısının kültürel, ekonomik, sosyal sistemde
yarattığı negatif etkileri analiz eder. (Ural, 2009:81).
2.4.1. Gelişme aracı kuramı
Normatif medya sistemlerinden yola çıkan McQuail, Gelişme Aracı Kuramı ve
Katılımcı Demokratik Medya Kuramı’nın öncü ismidir. Teknolojisi ve ekonomisi dışa
tabi olan, uzmanlık kabiliyetleri ve iletişim alt yapısı işlevsiz ve büyük çoğunluğu
yakın zamanda bağımsızlığını kazanmış ülkeler, kendi sosyal, ekonomik, politik
karakterlerine uyum sağlayabilecek iletişim sistemlerini yaratmışlardır (Vural,
1994:30).
Bu kurama göre, medya organları, toplumsal değerleri bozucu yönde değil,
yapıcı etkiye sahip olabilir, ülkenin kullanıma hazır gücünü aksiyoner hale getirmeyi
amaçlayan, “olumlu gelişme görevleri” üstlenebilir, milli gayelere erişmeye katkı
sağlayabilir (Yılmaz, 2011:96). Gelişmeci kuram, devletin kalkınma hedeflerine
ulaşmak amacıyla kitle iletişim araçlarını yönlendirip kontrol edebileceğini, dolaylı ya

49

da doğrudan denetime yönelik araçlarla medyanın kısıtlanabileceğini öne sürer. Yani,
ülkenin toplumsal ve ekonomik hedefleri istikametinde medya organlarının özgürlüğü
sınırlandırılabilir (Işık, 2007:45).
Kuramın ortaya çıkma sebeplerini şöyle açıklayabiliriz (McQuail, 2005:54):
1- Mesleki kabiliyetlerin, kültürel ve üretim kaynaklarının, herhangi bir
iletişim organizasyonu yapısının ve bir izleyici kitlesinin azlığı ya da
yok olması sebebiyle gelişmiş bir medya düzeni için gerekli şartların
oluşmamış olması.
2- Teknoloji ve kültürel üretim açısından gelişmiş ülkelere bağlılık.
3- Böyle toplumlarda, sosyal, politik ve ekonomik gelişmeye karşı ulusal
görev bağlılığı söz konusudur ve bu bağlılık bütün kurumlar için
geçerlidir.
4- Gelişmekte olan ülkeler, benzer kimliklerinin ve uluslararası
çıkarlarının

farkındadır.

Bu

farkındalık

onları

dayanışmaya

sevketmektedir (Yılmaz, 2011:97).
Kuram, medya kuruluşlarının kurulmasında

İnsan Hakları Evrensel

Beyannamesi’nin 19. Maddesi’ni esas almaktadır. Bu kapsamda, herkes fikir
özgürlüğüne ve fikirlerini açıklama hakkına sahiptir. Bu hak, hiçbir engel
çıkarılmaksızın düşünceyi aktarma, görüşleri ve enformasyonu bir medya organı
vasıtasıyla özgürce alma, araştırma ve ifade etme özgürlüğünü kapsamaktadır (Akdağ,
2014:7).
Kuramın ana ilkeleri şunlardır (Akdağ, 2014:8):
1- Devlet, evolüsyon politikaları istikametinde medyanın fonksiyonlarını
kısıtlayabilir, ona müdahale edebilir, denetim ve kontrol yapabilir.
2- Medya, ulusal politikalarla ilgili alanlarda, olumlu evolüsyon vazifesine
uyumlu yayın yaparak bu vazifeyi ifa etmelidir.
3- Medya, yayın materyalinde dile ve sosyal kültüre öncelik vermelidir.
4- Basın hürriyeti, toplumun gelişme ihtiyaçlarına ve ekonomik önceliklerine
göre göre sınırlandırılmaya açık olmalıdır.
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5- Medya organlarında çalışanlar, bilgiyi toplama hakkına sahiptir ancak bu
hakkın getirdiği yükümlülükleri de yerine getirmelidir.
2.4.2. Demokratik katılımcı kuram
Bu kuram, siyasal alanda medyanın mesajı ileteceği kişi veya kesimlerin
gereksinimlerini, isteklerini ve ilgi duyduğu konuları öncelemesini içermektedir.
Kuramın belirlediği prensiplere göre kurulan medya düzeni, vatandaşların
enformasyon hakkına, düzeltme ve cevap hakkına, minimal ölçekli yan kültür, gruplar
oluşturulmasında karşılıklı etkileşim amacıyla medyadan faydalanma hakkına sahiptir.
Kuram,

merkezileştirilmiş,

tarafsızlaştırılmış,

yüksek

değerli,

tektip,

profesyonelleştirilmiş, devlet kontrolünde basının gerekliliğine karşı çıkar. Yerelliği,
çoğulculuğu,

kurumsallaşmayı,

miktarın

azlığını,

alıcı-verici

rollerinin

değişebileceğini, halkın geniş kesimleri arasında iletişim kurulmasını ve etkileşmeyi
savunur (Yılmaz, 2011:100).
Hürriyetler üzerine inşa edilen bu kuramın ana ilkeleri şunlardır (Akdağ,
2014:8):
1- İletişim, profesyonellere bırakılamayacak kadar değerli bir ögedir.
2- Yerel topluluklar, organizasyonlar ya da gruplar, seslerini duyurmak
amacıyla kendi medyalarını kurmalıdır.
3- Medya kuruluşlarının içeriğinin oluşturulması ve yapılanması, merkezi
hükümetlerin

veya

yönetimlerin

bürokratik

denetimine

bağlı

olmamalıdır.
4- Azınlık gruplarının ve kişilerin iletişim hakları bulunmaktadır, bundan
ötürü de kendilerinin belirleyecekleri ihtiyaçlar doğrultusunda medya
kuruluşlarından talepte bulunabilirler.
5- Medya kuruluşları, medya mensuplarına değil, okuyucularına,
dinleyicilerine ve izleyicilerine, yani hedef kitlelerine hizmet
sunmalıdır.
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6- Karşılıklı etkileşimi önceleyen, küçük çaplı, katılımcı medya
oluşumları, daha geniş çaplı ama tek yönlü iletişim sağlayan
profesyonel medyadan daha tercih edilebilirdir.
7- Basın organlarına ilişkin ihtiyaçlar, kişisel tüketici istekleriyle yeterince
açıklanamadığı gibi devlet ve ona bağlı kurumlar tarafından da
açıklanamaz.
Siyaset ve medya kuramlarını ele alınmasının ardından Türkiye’de siyaset ve
medya ilişkisinin nasıl geliştiğini incelememiz gerekmektedir.
2.5. Türkiye’de Siyaset ve Medya İlişkisi
İstanbul’da bulunan küçük bir matbaada ortaya çıkan Türk medyası, 1727’den
itibaren darbelerle birlikte inişli çıkışlı dönemler yaşamıştır. Takvim-i Vekayi adı ile
1831 yılında çıkan ilk Türk gazetesi, bugünkü Resmi gazete işlevini görmektedir. Bu
gazetenin ardından aldığı özel ilanlarla dikkat çeken Ceride-i Havadis yayın hayatına
başlamıştır. Türk gazetecilik tarihinde, günlük olayları ele alış biçimi ve halkın
yaşamından kesitler yansıtmasıyla önemli bir yer tutan Tercüman-ı Ahval gazetesi de
1860 yılında çıkmıştır (Özer, 2011).
Bu çalışmada, Türkiye’de gerçekleşen darbelerde, özel olarak 27 Mayıs 1960
darbesi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ele alınarak, darbe süreçlerinde medyanın
etkisi tartışılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda kamuoyunun
oluşturulmasında, bilginin zaman ve mekân sınırı tanımadan dolaşımında başlıca
kurumsal yapı kitle iletişimidir (Aksoy, 1994:9). Gazeteler, özellikle 20. yüzyıl ve 21.
yüzyılda, fikirlerin ve bilginin yalnızca aktarılmasında değil, esas olarak nasıl
düşünülmesi gerektiği hususunda belirleyici önem taşımaktadır (Bora ve Cantek,
2009: 879).
İktidarların veya belirli bir siyasi görüşün sözcülüğünü yapan gazeteler her
dönemde farklılık göstermektedir. Mesela, tek parti hükümetleri döneminde, Tanin,
Cumhuriyet ve

Akşam Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sözcülüğünü yapan

gazeteler arasındadır. Demokrat Parti’nin (DP) 1950’li yıllarda iktidara gelmesinin
ardından ise Zafer gazetesinin doğuşunu ve DP Hükümetlerine desteğini görürüz. Son
dönemlere bakıldığında, 90’lı yıllarda ana akım yahut merkez olarak nitelendirilen
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Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri öne çıkmaktadır (Heper, 2006: 330). Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 3 Kasım 2002’de gerçekleşen seçimlerle tek başına
iktidara gelişinin öncesinde ve sonrasında yayın çizgisi ile partiye yakın durmuş
gazeteler arasında Yeni Şafak gazetesini sayabiliriz.
1950’den sonra, Türkiye’deki basının gelişiminde ve değişiminde iki önemli
yapısal etken belirleyicidir. Bunlar, nicel ve nitel büyüme ve gelişme ile politik
kamplaşmadır. Türkiye’deki gazeteler, kitlesel okunurluğa ancak 1960’larda
ulaşabilmiştir (Bora ve Cantek, 2009: 885). 27 Mayıs darbesi ile gazeteci – siyasetçi
ilişkisine, gazeteci-asker ilişkisi de eklemlenmiş, düşünce ve fikir hayatında, köklü
paradigmal değişimler meydana gelmiştir. 27 Mayıs darbesinin ardından basın ele
alındığında, popülerlikleri, etkinlik alanı, satış rakamları bakımından merkez veya ana
akım medya olarak nitelenen yayın organlarının,

Türk siyasi hayatının kırılma

noktalarında ve kritik eşiklerinde, demokratik kültür ve geleneğin bir yansıması olarak
seçimle işbaşına gelen sivil iktidarları destekleyecek yayınlar yapmak yerine askerî
müdahaleleri ve darbeleri, meşru ve haklı kılacak bir yayın çizgisi izledikleri
görülmektedir (Özkır, 2011: 95).
1970’lerde dünyadaki ekonomik gelişmelerle birlikte Türkiye’de de meydana
gelen sanayileşme, sermaye çevrelerinin, reklam ve ilanlar aracılığıyla gazetelerin
yayınlarını ve işleyişini etkilemiş ve sermayenin gazetecilik üzerindeki egemenliğini
beraberinde getirmiştir. 1980’lerden itibaren ise medya organlarının önemli bir
bölümü, çeşitli sektörlerde faaliyetleri bulunan holdinglerin yönetimi altına girmiş ve
bunların yan kuruluşları haline dönüşmüşlerdir (Hongur, 2006: 15). 12 Eylül 1980
darbesinden sonra, medyadaki sağ-sol kutuplaşması veya faşizm ve komünizm
söylemleri dönüşüm geçirerek,

yerini şeriat, irtica ve bölücülük söylemlerine

bırakmıştır (Bora ve Cantek, 2009: 894).
15 Temmuz darbe girişiminden önce, 28 Şubat 1997’de kimilerince “post-modern
darbe” diye isimlendirilen, süreç ise medyanın, siyaset ve toplum mühendisliği
bakımından etkisinin başlıca örneklerinden birisi oluşturmuştur. Refah-Yol
Hükümeti’nin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın tarikat önderlerine verdiği iftar,
Kudüs Gecesi olarak blinen Sincan’da gerçekleşen kutlu doğum haftası etkinlikleri,
bazı Refah Partili (RP) belediye başkanlarının açıklamaları, adeta infiale yol açması
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hedeflenerek manşetlere ve televizyonlara taşınmış, askerlerin harekete geçmesi ve
tepki göstermesinin meşruiyeti sağlanmış ve post modern darbe olarak adlandırılan
sürecin sonunda iktidarda bulunan Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Erbakan istifa
etmiş. RP kapatılmıştır (Yavuz, 2011: 600).
28 Şubat sürecinin farklı bir versiyonu, 27 Nisan 2007’de AK Parti Hükümeti’ne
karşı gece yarısı verilen e-muhtıra ile yaşanmıştır. Hürriyet gazetesi, e-muhtıranın
gerekçesini anlattığı haberinde kullandığı, “Genelkurmay bildirisine giren Ankara’da
23 Nisan günü ‘Kur’an okuma yarışması’ organize edenlerin, 1997’de Sincan’da
‘Kudüs Gecesi’ni düzenleyenlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.” ifadesiyle 28
Şubat’a atıfta bulunmuştur (Özkır, 2011:101).
AK Parti iktidarında, özellikle 2007 sonrasında, bu defa da gazetelerin birinci
sayfalarında sivil-asker darbe girişimlerine karşıt, Ergenekon Terör Örgütü, Balyoz,
Ayışığı ve Sarıkız Planı gibi oluşumlara yönelik operasyonlar yer almıştır. Darbelere
karşı kamuoyunda bir hassasiyet oluşmuşsa da, bu hassasiyet 15 Temmuz darbe
girişiminin ortaya çıkmasına mani olamamış ancak vatandaşların sokağa çıkmasıyla
darbe girişimi bertaraf edilebilmiştir. Gazetelerin bütün bu darbe süreçlerinde etkisi ve
rolü incelenmeden, darbe süreçlerini anlamak mümkün gözükmemektedir.
Cumhuriyet’in ilanından önce ve sonra günümüze kadar Türk yayın hayatına
girmiş, bir süre sonra kapanmış ya da kapatılmış, pek çok gazete olmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti’nde bugün yerel ve ulusal alanda yayın yapan sayıları 6 binleri aşmış
gazete ve dergi, iki bin dolayında radyo ve televizyon kuruluşu ile her geçen gün biraz
daha büyüyen ve gelişen bir medya sektörü mevcuttur. Türkiye’nin içinde çıkan gazete
ve dergilerin ortalama yüzde 36’sı ulusal, yüzde 5’i bölgesel, yüzde 60’ı yereldir.
Gazete tirajlarının yıllık ortalaması ele alındığında, günlük gazetelerin yüzde 88’i
oluşturduğu görülmektedir. 1920 yılında Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazeteyi,
Başbakanlık 1928’den itibaren Resmi Gazete adıyla yayınlamaktadır. Tüm dünyada
popüler kültürün hâkimiyet kurduğu 90’lardan itibaren Türkiye’de yayın hayatlarına
başlayan özel televizyonlar, kitleleri etkileme ve yönlendirme kabiliyetleri bakımından
gazetelere kıyasla daha fazla öne çıkmayı başarmıştır.
Türkiye’de medya yayınlarının günümüzde en az 18 milyon eve ulaştığı
hesaplanmaktadır. Nüfusun önemli bir bölümü birçok kanalı barındıran platformlara
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erişim sağlayabilmektedir. Son yıllarda özellikle dizi sektöründeki atılımlar ve
gerçekleştirilen prodüksiyonlar sayesinde, Türkiye medya sektöründe dünyanın en
önemli içerik üreticileri arasına girmeye başlamıştır (TCBBYEGM, 2013). Televizyon
dünyasındaki bu gelişime rağmen, gazete okuyucusu sayısında artan nüfusun dahi
hemen hemen bir etkisi olmamaktadır.
Sönmez (2010:158-150), Türkiye ve ona benzeyen ülkelerin medya tarihinin
geçirdiği aşamaları ve üretim ilişkilerini üç aşamada özetlemektedir:
Gazete dönemi: Yazılı basınla başlayan, gazete sahibinin hem başyazar hem
başeditör olduğu ve çalışanlar arasında da tek basamaklı bir hiyerarşiden bahsedildiği,
gelirin çoğunlukla gazete satışlarından sağlandığı, mütevazı tirajların bulunduğu,
ücretler arasında büyük farklılıkların yaşanmadığı, devletin ve reklam verenin
kontrolüne henüz girilmeyen dönem.
Medya endüstrisi dönemi: Reklam gelirlerinin temel gelir kaynağı olmaya
başladığı, tirajların ve baskıların yeni teknolojilerin de etkisi ile arttığı, medyanın
etkileme gücünün keşfedildiği, medya sahiplerinin ve hükümetlerin bu güçten
faydalanmaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde, büyümenin bir sonucu olarak,
gazeteler işletmeye dönüşmüş ve kurum içi iş bölümüne ve kademelenmeye
gidilmiştir. Böylelikle, yazarlar, yönetici editörler, yani aristokrasi oluşturulmuş, onlar
hiyerarşinin en üstüne konumlandırılmıştır. Sayfa sekreterleri, teknisyenler,
muhabirler ise alt katmana yerleştirilmektedir. Çalışanların ücretleri arasında
farklılaşma görülmektedir. Medya kuruluşunun sahibi, elindeki kitle iletişim aracının
gücünü hükümetler ve reklam verenler üzerinde kullanarak daha çok para kazanmaya
çalışmaktadır. Benzer biçimde, hükümetler ve reklam verenler de güçlerini korumak,
siyasetçiler iktidarda kalabilmek veya iktidara ulaşmak amacıyla medya endüstrisini
etki altına almaları gerektiğinin farkındadır.
Medya endüstrili kompleksler dönemi: Medya patronlarının, medya dışı alanlarda
yatırım yapmaya başladıkları veya daha önce bu alanda bir sahipliği olmayanların
medya sektörüne yaptıkları yatırımlarla entegre yapılar kurdukları son döneme
rastlamaktadır. Yazılı basına önce e-basının, daha sonraları da kültür endüstrisi
eklemlenmiştir. Bu sayede, medya sektörü, müzik, kitap, sinema, futbol ve diğer
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dallarla bütünleşmiştir. Medya patronları, sanayi, finans, emlak, ticaret, maden, ulaşım
gibi sektörlere de yatırım yaptılar. Medya dışındaki sermaye sahipleri ise yeni medya
kuruluşları kurarak veya mevcut medya organlarını satın alarak, ortak olarak medya
sektörüne girdiler. Bilişimde ve iletişimde ortaya çıkan teknolojik gelişim, yazılı
basında tirajlarda ve ürün çeşitliliklerinde değişimi beraberinde getirdi, ciroların ve
reklam harcamalarının artmasına yol açtı. Değişen teknolojiye ayak uyduran ve
pazarda güçlenen gruplar reklamlardan ve satışlardan daha fazla pay almaya ve
sektörde egemenlik kurmaya başladılar. Bu aynı zamanda bir hegemonya inşası
anlamına geliyordu, medya gücü ile medya dışındaki sektörlerde elde edilen finans
kaynaklarında, hükümetlerle yapılan pazarlıkların önemli etkisi oldu.
Eğlence ve kültür endüstrisi ile medyanın entegre olduğu bu süreçte, fikir üretimi
ve habercilikten daha fazla magazin, insanları eğlendiren içerikler öne çıkmaya
başladı. Bütün bunlar, istihdam edilen gazetecilerin profilini de değiştirdi. Alan
gazeteciliğinin rafa kalktığı bu dönemde, alanlarında uzman yorumcu ve gazeteciler
silinmeye başlarken, daha az uzman ama her konuda yazabilen veya konuşabilen,
mümkün olduğunca itaatkâr, reklam gelirlerini arttırmaya yardımcı gazeteci aranır
oldu. Türkiye özeline bakıldığında, bu dönemde reklamların dizilere akmasının bir
sonucu olarak dizi-hegemonik bir medyanın ortaya çıktığı ifade edilebilir. Böylelikle
artık, yazılı basın, televizyonların gölgesinde kalmaya başladı. Medya şirketlerinin
yazılı basını, o grubun televizyonlarını gözeten ve onların ancak yan organı gibi
işleyen mecralara dönüştüler.
Sönmez (2010:34), bu üç aşamada medyanın geçirdiği evrelerde, birbirinden
farklılaşan ifade özgürlüğü ve editoryal bağımsızlık şekillerine, farklı işletme içi
yönetimlere ve yine farklı işveren – işçi ilişki yöntemlerine işaret etmektedir. 1980’den
önce, yani dünyada “yeni sağ”ın ortaya çıkmasından önceki dönemlerde, medyada bir
endüstrileşmeden bahsetmek mümkün olmadığı gibi, özel ile kamu kesimi arasındaki
ve özelin kendi alanındaki mülk dağılımından bugünkü gibi bir yoğunlaşma ve
kutuplaşma da söz konusu değildi. Medya organları açısından, İstanbul ile Ankara,
İzmir ve diğer Anadolu illerinin üretim sürecinde daha basık ve yatay bir ilişki olduğu
söylenebilir.

Medya

sahipliği

ve

sermayenin

1980’den

sonra

İstanbul’da

yoğunlaşmaya başlaması, medya üretim süreçlerinde daha otoriter, yani daha az
demokratik bir üretim ve karar süreçleri ve hiyerarşik yapılanma sonucunu doğurdu.
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Neo-liberal politikaların bütün alanlarda hâkimiyet kurması, medya kuruluşlarını
da dönüştürdü. Medya kuruluşlarının İstanbul’daki yazı işleri asıl belirleyici oldular,
yazarlar ve yayın yönetmenleri daha “aristokratik” bir işlev edindiler, bazıları medya
şirketlerine hissedar olarak yönetimle bütünleştiler. Ortaya çıkan bu sınıfsal
farklılaşma, İstanbul dışında haber üreten temsilciliklerin, muhabirlerin giderek
edilgenleşmesine ve görece editoryal bağımsızlıkların biraz daha zayıflamasına yol
açtı. Artık gazeteci patronların yerine holding patronlarının medya sahipliği yahut
medya sahipliği olanların ellerindeki bu güçle farklı sektörlere açılmaları, “Medyada
İstanbul dukalığı”nı oluşturdu. Bu durum da medya içi iş bölümünde otoriter ve
hiyerarşik yapılanmayı temellendirdi. Tam anlamıyla neoliberal, sendikasız ve
editoryal olarak patrona ve reklam endüstrisine bağımlı bu yapılanma, İstanbul
dışındaki medya unsurlarının işlevini kaybetmesine ve karar süreçlerinden dışlanması
ile sonuçlandı. Türkiye medyasında, AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından artan
“iktidara yakın sahiplik” değişiminin, medyadaki bu yapılanmada bir değişim ya da
yenilik ortaya çıkardığını söylemek mümkün gözükmemektedir (Sönmez, 2010:34).
Türkiye’deki medya yapılanmasının temelleri, Cumhuriyet’in ilanından önceyi
dayanmaktadır. Osmanlı öncesi ve Osmanlı Devleti’nde askeri bürokrasinin Türk
Devlet yönetimleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Osmanlı tarihi boyunca
padişah otoritesine dahi başkaldırabilen ve karşı gelebilen askeri bürokrasi, Osmanlı
Devleti’nden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de imtiyazını ve gücünü
korumak istemiş, siyaset üzerinde bir askeri vesayeti inşa etmeyi başarabilmiştir.
Siyaset üzerinde kurulan bu vesayet, medya yapılanmasının teşkilinde de belirleyici
olmuştur. Siyasal otoritelerin üzerinde demoklesin kılıcı gibi sallanan, siyasi otorite
raydan çıktığı anda ona istikamet vermekle kendisini görevli sayan, hatta bu görevi
anayasaya ve iç hizmet kanununa dayandıran askeri bürokrasi, bir genetik kod olarak
bu karakterini geçmişten bugüne taşıyabilmiştir.
Özellikle erken cumhuriyet ve cumhuriyetin ilanından sonra ortaya çıkan basının
temelleri de bu ideolojik tutum yahut ön kabul üzerinden atılmıştır. Aynı dünya görüşü
daha sonraki dönemlerde gerek darbelere gerekse hükümetlere medyanın
yaklaşımında belirleyici olmuştur, aradan geçen yüz yılı aşkın süreye rağmen de
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etkisini sürdürmektedir. Dolayısıyla, Cumhuriyet’in ilanından önce ve sonraki
döneminin basınını da anlamak gerekmektedir.
2.5.1. Cumhuriyet’in ilanından önce basın – siyaset ilişkisi
Cumhuriyet’in ilanından önce basın – siyaset ilişkisi ele alınırken, Osmanlı
İmparatorluğu’nda bu

ilişkinin nasıl

başladığı

sorusunu cevaplandırmamız

gerekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, hükümdara ve yakınlarına, devlet
yönetiminde yer alanlara methiyeler, ölümlerinin ardından mersiyeler yazan şairler,
günümüz medya anlayışı ile ele alındığında, “saraya yandaş”, hükümdara ve devlet
yöneticilerini sitem ve serzenişte, eleştiride bulunan halk ozanları ise “saraya muhalif”
medya olarak tarif edilebilir (Ural, 2009: 211).
Osmanlı Devleti döneminde, 1495 yılında İstanbul’da ilk basımevini Museviler
kurmuştur. Ondan önce, 1494’de Nahames ve Sameul kardeşler ile basımcı David,
Hazreti Musa’nın “Beş Kitap” isimli kitabının basımını gerçekleştirerek basımevi
oluşturma girişiminde bulunmuşlardır. Ardından, 1500’lü yıllarda Edirne, Halep ve
Selanik gibi şehirlerde öncülüğünü Musevilerin yaptıkları başka basımevi kuruluşları
kurulmuştur. İstanbul’da Ermeniler’in 1567 yılında, Rumlar’ın da 1627 yılında
basımevi kurmaları ilginçtir. Musevi azınlıkların öncülüğü ile kurulan basımevlerinin
sayısı da her geçen gün artmıştır, Osmanlı’da 1494 ile 1729 arasında kurulan
basımevlerinden 37’sini azınlıklar tarafından kurulmuştur. Dönemle ilgili yapılan
araştırmalarda, henüz basımevlerinde Türk diliyle basılan bir kitaba rastlanmamıştır.
Bunun en önemli sebeplerinden birisi olarak, o dönemde binlerce kişinin el yazması
ile günlük kazancını sağlaması olarak gösterilmektedir.
Fransız Devrimi’nin ardından İstanbul’da bulunan Fransız Elçiliği, Osmanlı
Devleti’nde bilinen ilk gazeteyi çıkarmıştır. İlk defa 1795 yılının ortalarında bir gazete,
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde çıkarılmıştır. “Haberler Bülteni ( Bulletin des
Nouvelles)” ismiyle yayınlanan gazete, Fransızca basılmıştır. Yine, Alexander
Blacque isminde bir Fransız’ın, Fransızca çıkardığı “Doğu Gözlemcisi (Spectateur
Oriental)” isimli gazetede de, döneminin ilk özel gazetesidir.
Dönemin koşullarının uygun olmaması, Osmanlı tebaasının da gazeteye
yaklaşımının soğuk ve hatta bağnazlık boyutunda reddiyeci olması, Türkçe bir
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gazetenin yayınlanması için bir yüzyıl beklenmesini gerektirmiştir. Kitaplara benzer
şekilde gazeteler de çoğunlukla Fransızca olmak üzere Türkçe dışındaki farklı dillerde
çıkmıştır (Tokmakoğlu, 2010:2).
Osmanlı Devleti’nde, ilk olarak Sultan II. Mahmut, 19. yüzyılda değişen dünya
koşullarına ayak uydurmak ve basının gücünden faydalanmak istemiştir. Osmanlı
Devleti ile tebaası arasında bilgi akışının sağlanması, yapılan projelerin tebaaya
anlatılması için bugünkü Resmi Gazete benzeri bir gazete basılmış, adına da Takvimi Vakayi denilmiştir. Bu gazete, Türkçe dilinde yayınlanan ilk gazete olması açısından
da önemlidir (Gürkan, 1998: 26).
Daha sonra, Tanzimat Fermanı’nın halka duyurulması maksadıyla, 1840’ta
Ceride-i Havadis kurulmuştur. İngilizlerin tahakkümü ve kapitülasyonlarla İngilizlere
verilen hakların bir sonucu olarak, Ceride-i Havadis, bir İngiliz olan William
Churchill’e yayınlattırılmıştır (Topuz, 1973:8). II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin
ardından çıkarılan 1909 Matbuat Kanunu ile birlikte basın özgürlüklerine ilk kez
kısıtlama getirilmiştir. Bu kanun, üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte 1931 yılına
kadar yürürlükte kalmıştır (Adaklı, 2006:99).
2.5.2. Cumhuriyet’in ilanından sonra basın – siyaset ilişkisi
Cumhuriyet’in ilanından sonra, özellikle tek parti döneminde, siyaset ile basın
arasındaki ilişki, aslında günümüze kadar devam edegelen ilişkilerde belirleyici rol
oynamıştır. Basınla siyaset arasındaki ilişkilerin genetik kodlarının bu dönemde
oluşturulduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türk basınının karakteristik ve tipik
özelliklerinin temelleri tek parti iktidarları döneminde atılmıştır.
İstiklâl Harbi’nin kazanılmasından hemen sonra, basının sindirilmesine yol açan
denetim ve sansür uygulamalarının hemen hepsine son verilmiştir. Cumhuriyet’in
çiçeği burnundaki başkenti Ankara’da, İstanbul’da ve Anadolu’nun başka bütün
illerinde gazete ve dergiler serbest bırakılmıştır. Ancak bu serbestlik havası fazla uzun
sürmemiştir, hilafetin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı gibi netameli hususlarda
yaşanan tartışmalar, siyasi gerilimin yükselmesine neden olmuş, basın da bu
gerilimden kendisine düşen payı almıştır. Yaşanan gerilim dolayısıyla, İstanbul
Hilafetin, Ankara Cumhuriyetin yanında yer alıyormuşçasına bir kutuplaşma ortaya
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çıkmıştır. Yaşanan sert tartışmalar ilk sansür uygulamasını beraberinde getirmiş,
Cumhuriyet’in ilan edilmesinden yalnızca birkaç gün sonra, 3 Kasım 1923’te Matbuat
Kanunu’na eklenen bir madde ile Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal hakkında yapılacak
eleştirilere 3 aydan 3 yıla kadar ceza verilmesi düzenlenmiştir. Böylelikle
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve ilan edilen cumhuriyet rejimine yöneltilebilecek
eleştirilerin önü kesilmeye çalışılmıştır. Şeyh Said isyanı, basınla iktidar arasındaki
ilişkiler açısından yeni bir kırılma noktası olmuş, gerilimin tırmanmasına yol açmıştır.
Hükümet, İstanbul basınının şeriatçı tutumu ve rejim düşmanlığı ile halkı kışkırttığını,
tahrik ettiğini ve isyana teşvik ettiğini düşünüyordu.
4 Mart 1925’te getirilen Takrir -i Sükûn Kanunu’ndaki tek maddelik düzenlemede
Şeyh Sait İsyanı’nın ve hükümetin İstanbul basını hakkındaki kanaatinin yansımaları
görülmüştür.

Getirilen düzenlemede, irtica ve isyana ve memleketin içitimai

nizamını, huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asayişini ihlale bais (yol açacak) bilumum
teşkilat ve tahrikât ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı hükümet, reis-i cumhurun
tasdiki ile res’en (doğrudan doğruya) ve idareten men’e mezun olduğu ifade
edilmektedir. İkinci madde kanunun yayınlandığı gün yürürlüğe gireceğini, üçüncü
madde ise Bakanlar Kurulu’nca yürütülmesini öngörür (Kabacalı, 1994: 133). Takriri Sükûn Kanunu ile hükümete, kamu düzenini bozan örgüt veya yayınların tamamını
idari önlemlerle yasaklama yetkisi verilmiştir. Bu kanunu kabulünden sonra 6 Mart
1925’te muhalif basın olarak nitelendirilebilecek, özellikle de İstanbul basınından
Tevhid-i Efkâr, İstiklâl, Son Telgraf, Aydınlık, Orak Çekiç, Sebilürrereşad isimli
gazete ve dergiler zararlı ve yıkıcı yayında bulunmaları gerekçe gösterilerek kapatılmış
Ankara’da hükümet lehine yayın yapan Hükümet-i Milliye ve İstanbul’daki
Cumhuriyet gazeteleri kalmıştır (Değirmenci, 2010: 90-91).
Kapatılan basın organlarının sorumlu müdürleri ve bazı yazarları dönemin İstiklâl
Mahkemeleri’nde yargılanmıştır. Elazığ’da kurulan Şark İstiklâl Mahkemesi’nde,
Tevhid-i Efkâr gazetesinden Velid Ebuzziya, Toksöz gazetesinden Abdulkadir
Kemali, Son Telgraf gazetesinden Fevzi Lütfi ve Sadri Ethem, Sebilürreşad
dergisinden Eşref Edip, Vatan gazetesinden Ahmet Emin Yalman, İhsan Safa, Suphi
Nuri, Ahmet Şükrü, İsmail Müştak gibi isimlerin de aralarında bulunduğu on gazeteci
mahkeme önüne çıkarılmıştır. Yapılan yargılamaların sonucunda, Cevat Şakir,
Hüseyin Cahit Yalçın ve Zekeriya Sertel sürgün cezası almış, bazı gazeteciler ise
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serbest bırakılmıştır. Basının üzerinde kurulan baskıyı, Zekeriya Sertel, “Basın sıkı bir
baskı altında yaşıyordu. Telefonla gazete başyazarlarına verilen emirlerin dışına
çıkılamazdı. En ufak bir hata yüzünden, gazete haftalarca kapatılır, sorumlular
mahkemeye verilirdi. Yani tek kelimeyle halk nefes alamıyordu. Havasızlıktan ve
hürriyetsizlikten boğuluyordu (Deniz, 2017:39)” sözleriyle anlatmaktadır.
Cumhuriyetin ilerleyen aşamalarında da iktidarlar ile medya arasındaki ilişkilerde
benzer süreçler sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Basın yayın kuruluşlarına yönelik dolaylı
ya da doğrudan sansür uygulamaları daima tartışma konusu olmuştur.
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) 1930 yılında kurulması ile birlikte 1925-30
yılları arasında yaşanan ve Sertel’in deyimiyle basının nefes alamadığı döneme bir
süreliğine ara verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi ile kurulan SCF, siyasi
alanda hürriyet havası estirmiştir. Esen hürriyet havası şüphesiz basına da yansımıştır.
Yarın ve Son Posta gibi dönemin gazeteleri İnönü Hükümetine yönelik ciddi
eleştirilerde bulunuyorlardı. Fakat bu hürriyet rüzgârı uzun süre esmemiş, basın ve
SCF bakımından rüzgâr tersine dönmüştür.
SCF toplumun bir hayli ilgisini çekerken, iktidardan, iktidara yakın yönetici ve
aydınlardan SCF’yi destekleyenler hakkında, hain, gerici, nankör gibi suçlamalar
yapılmıştır. Benzer suçlamalar muhalif basına da yöneltilmiş, iktidarı eleştiren hemen
herkes ihanet suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır. SCF’nin gördüğü ilgi, partinin
feshedilmesine kadar sürmüş, partinin kapanmasının ardından muhalif basın hükümete
yönelik eleştirilerini sürdürmüştür. Yarın gazetesinin sahibi ve Başyazarı Arif Oruç,
Menemen olayı hakkındaki bir yazısında İzmir Valisi’ne suçlamada bulunduğu
gerekçe gösterilerek 7 ay cezaya mahkûm edilmiştir.
Ortaya çıkan gelişmeler üzerine Meclisin gündemine Basın Kanunu getirilmiş,
yapılan düzenlemelerle basının rejimle uyumlu hale gelmesi sağlanmak istenmiştir.
Basın Kanunu’nda yapılan düzenleme ile hükümet gerek gördüğü durumlarda basın
organlarını kapatma yetkisini almıştır. Böylece basının denetimi ve kontrolü
sağlanmıştır. Tek parti yönetiminin, basına bakışını ve karşı tutumunu, en iyi İçişleri
Bakanı Şükrü Kaya’nın, “Matbuat yaşadığı muhitin siyasi rejimine intibak eder. Her
rejim kendisine muvafık vatandaş tipi aradığı gibi matbuat tipi de arar (Deniz,
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2017:40) ” sözleri ifade etmektedir. Tek parti yönetiminin bu düzenleme ile birlikte
kendisine uyumlu basını oluşturması çok kolay hale gelmiştir (Aymalı, 2011:1).
Tarihi gelişiminden itibaren habercilik faaliyetleri hep, siyasi iktidarların ve bu
iktidarlarla imtiyazlı menfaat ilişkisine sahip olan sermayedarların kontrol ettiği ve
denetlediği ya da siyasi ve piyasa temelli tehditlerle kontrol etmeye ve denetlemeye
çalıştıkları bir alan olmuştur. Özellikle tek parti iktidarı döneminde, CHP basını tam
anlamıyla denetim ve kontrol altında tutmuştur. Cumhuriyet döneminde, 1931 yılında
çıkarılan ve ilk basın yasası olma özelliği taşıyan Matbuat Kanunu kapsamında, tek
başına yönetimi elinde bulunduran hükümete, 50. maddede, “genel politikaya ters
düşen yayınları yasaklama” yetkisi tanınmıştır. 1938 yılında getirilen “güvence parası
koşulu”nun yanı sıra gazete kâğıdı tahsisi, matbaacılık alanında makine ve malzeme
ithali gibi yazılı basın açısından önemli girdiler kullanılarak hükümet denetimi ile
bağlı bir basın, habercilik anlayışı yaratılmak istenmiştir. 8 Ağustos 1931’de yürürlüğe
giren ve kısa sürelerde birçok değişikliğe uğrayan 1881 sayılı Matbuat Kanunu’nun
çıkmasından sonra basın tam anlamıyla güdümlenmiştir (Ural, 2009:218).
Dönemin düşünce dergileri arasında Kadro Dergisi’nin özel bir yeri vardır. Mart
1933 ile Ocak 1935 arasında 36 sayı yayınlanan Kadro, “inkılâbın” ideolojisini
üretmeye çalışmıştır. Derginin sahibi Atatürk’ün Çankaya Sofraları’nın önemli
müdavimlerinden Yakup Kadri’dir, Şevket Süreyya Aydemir, Dr. Vedat Nedim Tör,
Burhan Asaf Belge gibi isimler de yazar kadrosunu oluşturmaktadır. Kemalizmin eski
Marksist entelektüellerini bünyesinde toplayan Kadro Dergisi, rejimin ideolojisini
kurgulamayı kendisine amaç edinmiştir (Topuz, 2003: 166-391).
CHP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde, mevcut iktidarın güçlü sözcüsü
Cumhuriyet gazetesinin II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaşın ilk yıllarında takındığı
Almanya ve Nazizm yanlısı tavra da burada değinmek gerekmektedir. Cumhuriyet
gazetesi, Nazi Almanyası’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırmasıyla başlayan II.
Dünya Savaşı’nın sürdüğü dönemde Nazi Partisi’nin kongresinde Propaganda Bakanı
Joseph Göbbels’in sarfettiği “Davamız Lehistan’da (Polonya), Bulgaristan’da,
Sırbistan’da ve Türkiye’de başarıya yürümektedir” sözleri üzerine, Türkiye’de faşizm
tehlikesini örnekler göstererek ortaya koyan Tan gazetesinin sahibi Sabiha Sertel’in
tespitlerine verdiği cevapla bu tavrını açıkça ortaya koymuştur. Cumhuriyet
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gazetesinde, Sertel’in tespitlerinin sadece komik olduğu, Sertel’in Nazi düşmanlığının
onun Sovyetçiliğinden kaynaklandığı yazılmıştır. Cumhuriyet gazetesi, Sovyet
ordularına karşı Hitler’i desteklediğini açıklamaktan çekinmemiştir. Hitler destekçiliği
o noktaya gelmiştir ki, CHP Hükümeti, Tan gazetesini, hükümetin genel politikasına
aykırı davrandığı gerekçesiyle on gün süreyle kapatmıştır (Ural, 2009:220).
Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli gelişmelerin yaşandığı 1940’lı yıllar basın iktidar çekişmesinin, daha başka bir deyişle iktidarların basına yaptığı baskıların da
artış gösterdiği bir dönemdir. Bu yıllarda pek çok dergi ve gazetenin yayınlanması,
kimi dergi ve gazetelerin de siyasi rengini açıkça belli etmesi dikkat çekicidir. Bir
kısım dergi ve gazetenin devlet, parti ve onun güdümündeki bir grup üniversite öğrenci
derneklerince kışkırtılan saldırganlarca tahrip edilmesi hep aynı yıllara rastlar.
Devletin bilinen antidemokratik yasalarına dayanarak oluşturduğu baskılar,
yasaklamalar, toplatmalar ve kapatmalar da unutulamaz (Ural, 2009:221).
Demokrat Parti’nin (DP) kurucularından, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve CHP
mebuslarından Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun iktidarı eleştiren yazılarının
yayınlandığı muhalif Tan ve Vatan gazeteleri ve daha önce çıkmaya başlayan ve her
zaman muhalefetin sesi olan Tasvir-i Efkâr gazeteleri 1944 yılında sıra ile kapatılmıştır
(Kabacalı, 1994: 173). Türkiye’de demokratikleşme hareketlerini tetikleyen dış
baskılar durumu değiştirmiş önce basına karşı bir esneklik, devamında ise çok partili
bir siyasal düzen hayata geçmiştir. Bu doğrultuda 1946 yılından itibaren artık çok
partili bir hayata geçek zorunda kalan CHP tarafından başlatılan bir süreçtir. Aşırı
tutucu kesimlerin eski otoriter gücünü yitirmesi birçok gazete ve dergini basılıp
yayılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu döneme bakacak olursak, 1946’da gazete
ve dergi sayısı birden bire fırlamış, 302 dergi ve 202 gazetenin günlük tirajları yüz
bine ulaşmıştır. Akşam, Tasvir, Yeni Sabah, Ulus, Tanin, Hürriyet, Zafer, Milliyet,
Yeni İstanbul, Son Posta, Demokrat İzmir, Yeni Asır ve Kudret dönemin önde gelen
gazeteleridir (Erdoğan, 2015:85) .
Mesela, Tanin gazetesinin yayın macerası bu dönemlere ilişkin bir fikir vermesi
açısından önemlidir. Tanin gazetesi, II. Meşrutiyet sonrası yayınlanan, İttihat ve
Terakki cemiyetine yakın bir gazetedir. Hüseyin Cahit tarafından çıkarılan gazete,
İstiklâl Harbi sıralarında milli mücadeleyi desteklemiş ve ulusal direnişte önemli rol
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oynamıştır. Bu tutumuna rağmen, daha sonraki yıllarda cumhuriyetin ilanına ve
halifeliğin kaldırılmasına karşı bir tutum sergilemiş, dinsel gericilik yaptığı
gerekçesiyle Takrir-i Sükun Kanunu ile yayından kaldırılmıştır. Tanin, daha sonra
Hüseyin Cahit Yalçın tarafından 1943’te çıkarılmış, I. Dünya Savaşı yıllarında
müttefikleri desteklemiş, sonraki dönemlerde ise CHP iktidarına yakın bir yayıp
çizgisi izlemiştir. 1947’de kapanmış, 27 Mayıs darbesinin ardından, 1 Mart 1961’de
CHP’li Kasım Gülek’in desteğiyle İhsan Ada’nın genel yayın yönetmenliğinde yayın
hayatına geri dönmüştür. Gazetenin yazar kadrosunda, Aziz Nesin, Melih Cevdet
Anday, Yaşar Kemal, Sebahattin Eyüpoğlu benzeri sol eğilimli yazarlar yer aldı. Aziz
Nesin ve İhsan Ada askeri yönetimce üç ay kadar gözaltında tutulup serbest
bırakıldılar. Gazete 1962’de kapanmıştır (Tokmakçıoğlu, 2011: 202)
DP’nin kuruluş hazırlıkları, CHP’ye yakın gazeteler tarafından da desteklenmiştir.
Batı’dan gelen olumsuz eleştirileri etkisiz kılacak mevcut yapının kontörlünde bir parti
oluşturmak amacının yanı sıra yeni kurulacak bir partini seçime kadar hazırlıklarını
tamamlamayacağı düşüncesidir. Dönemin gazetelerinden bazı örnekler şöyledir:
Hüseyin Cahit Yalçın demokraside en az iki parti olması gerektiğini, bunun için
fırka içerisinden bazı kişilerin ayrılarak esas programına sadık kalmakla birlikte bir
kontrol partisi oluşturmasının doğru olacağını dile getirmiştir (Kabacalı, 1994: 175).
Burada görünen amaç muhalif anlayışı iktidar olacak kadar güçlendirmeden iktidarı
denetleyecek bir yan unsur olarak sabitlemektir. Aslında siyasetteki muhalif unsur
basındakini önünün açacak bir hamledir. Bu noktada Türkiye’deki medya iktidar
ilişiklilerinin paradigmalarının çizgileri çok partili siyasal hayatla birlikte daha da
belirginleşmektedir.
Öte yandan CHP milletvekili ve Akşam gazetesi başyazarı Necmettin Sadak yeni
parti kurmanın güçlülüğünden söz ederken bu ekonomik nedenlere bağlamakta ve
milli partilerin bu konuda basarız olacağını savunmaktadır. O bu duruma en uygun
partilerin Enternasyonal Komünist Partiler olacağını ileri sürerken yeni kurulacak bir
partiye karşı hoşnutsuzluğunu da ortaya koymaktadır (Kabacalı, 1994: 176).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDYANIN ALGI İNŞASI: 27 MAYIS 1960 VE 15 TEMMUZ 2016 ÖRNEĞİ
3. 27 MAYIS’A GİDERKEN DP İLE BASIN İLİŞKİLERİ
27 Mayıs’a giden süreçte basının oynadığı rolü açıklayabilmek için DP’nin
kuruluşunda ve iktidara gelmesinin ardından basın ile kurduğu ilişkilerin de ele
alınması zorunluluğu doğmaktadır.
DP’nin iktidara gelmesinin ardından ilk yıllarda, hükümetle basın arasında adeta
balayı yaşanmıştır. İktidar-basın arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu sürecin sebebi
sadece yapılan yasal düzenlemeler değil, gazetelerin sahiplerinin, yazı işleri
müdürlerinin katılımı ile her ay düzenli yapılan toplantıların da ilişkilerin
düzelmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Ekonominin büyüdüğü, halkın refah düzeyinin bir anda yükselmeye başladığı bu
dönemde, iktidarla basın arasında birbirini hedef alan çatışmacı bir yaklaşım pek
görülmemiştir. Hatta, 1 Mayıs 1948’de yani, DP’nin kuruluş aşamasında yayın
hayatına başlayan Hürriyet gazetesinin, DP’yi destekler bir yayın çizgisi izlediği dahi
söylenebilir ancak bu çizginin, Soğuk Savaş döneminin Amerikancı duruşunun bir
yansıması olduğunun altını çizmek gerekmektedir, o günün koşullarında, Sovyet
Rusya ve komünizm tehlikesi, pek çok basın yayın kuruluşunu, muhafazakâr DP’nin
yanında yer almaya itmiştir (Zürcher:1995:313).
DP’nin iktidara gelmesinin hemen ardından çıkardığı ilk kanunlar arasında yer
alan 15 Temmuz 1950 tarihli Basın Kanunu ile basına tanınan geniş özgürlük alan,
ilerleyen günlerde DP’yi yıpratan bir mekanizmaya dönüşmüştür. Muhalif basının
yayınladığı hakaret içerikli yazılara karşı gidilen mahkemelerden, 5680 sayılı Basın
Kanunu’nda yapılan düzenlemeler gerekçe gösterilerek ceza verilmesine dair herhangi
bir karar çıkmıyordu (MBK:1960:6).
6-7 Eylül olayları, DP ile basın arasındaki ilişkilerde önemli bir kırılma noktası
olmuştur. İktidar bu olayların çıkmasının sorumluları arasında basını görüyordu. Bu
arada dünyayı sarsan ekonomik bunalım Türkiye’ye de ulaşmış, yağışların azlığı
çiftçiyi vurmuş, yüksek enflasyon, karaborsa, IMF ödemelerinde yaşanan sıkıntılar,
devalüasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalan DP, bu sorunların bire bin katılarak
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halka aktarılmasından endişe ediyordu. Bu endişe, DP ile basın arasındaki ilişkinin
kötü yöne evrilmesini tetiklemiştir (Değirmenci,2010:115).
6-7 Eylül olaylarının ardından, 1956 yılında ülkedeki iç ve dış siyasi ve ekonomik
sorunlar iyiden iyiye ağırlığını hissettirmeye başlayınca, basın ve muhalefet DP’yi
eleştiri yağmuruna tutmuştur. Hükümet, bu yoğun eleştiri bombardımanı karşısında
1956 yılında çareyi, 5680 sayılı Basın Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik
yapılmasında ve kanuna üç yeni madde eklenmesinde görmüştür. Yapılan düzenleme
ile süreli yayınların sorumlu müdürlerinin lise ve üstü diploma sahibi olmaları,
devamlı Türkiye’de yerleşik olmaları, kamu (amme) hizmetlerinden yasaklı
olmamaları, ağır hapis ve kusurlu suçlar hariç altı aydan fazla hapis cezası hükmü
almamış olmaları gibi şartlar getirilmiştir. Bu koşulların yanı sıra, süreli yayınlarda
işlenen bir suçtan dolayı suçu işleyen ile birlikte haber ya da belgeleri verenlerle,
sorumlu müdürler ve yayının sahiplerinin de cezalandırılmaları kabul edilmiştir
(Aslan, 2014: 80).
Muhalefet, yani CHP, iktidarın gazetelere yönelik bu kısıtlamalarına ve getirdiği
şartlara tepki göstermiştir. Onlara göre, getirilen düzenlemelerde öngörülen cezalar
sebebiyle basın, görevini özgürce yapamayacak duruma gelecekti. 6 Haziran 1956’da,
Basın Kanunu’nda değişiklik yapan 6733 sayılı kanun TBMM’de, 51 red oyuna karşın
286 kabul oyuyla kabul edilmiştir. Bazı DP milletvekilleri, TBMM’deki oylamaya
katılmayarak, yasaya tepki göstermişlerdir. DP iktidarının ilk yıllarında iyi ilişkiler
kurduğu basınla sorunlar yaşamaya başlamıştı. Bu süreçten sonra basınla ilişkilerini
bir daha hiç düzeltemedi ve basının hedefi haline geldi (Albayrak, 2004: 285-287).
DP’nin basınla ilişkileri, kuruluş dönemi, güçlü bir şekilde iktidarı elinde
bulundurduğu dönem ve 27 Mayıs darbesinin hemen öncesindeki dönemi ele alınarak
incelenebilir.
3.1. DP’nin 1946-1950 Arasında Basınla İlişkileri
DP’nin kuruluş aşamasında ve iktidara gelişi döneminde basınla ilişkilerini,
Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü, 7 Haziran 1945’te
anayasada yer alan hükümlerin tam uygulanması ve demokrasiye geçiş taleplerinin yer
aldığı, “Dörtlü Takrir” olarak bilinen önergeleri ile CHP içinde yaptıkları ilk
çıkışlarından başlatmak mümkündür. Ahmet Emin Yalman’ın liberal görüşlü Vatan
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gazetesi ile Zekeriya ve Sabiha Sertel’in sol görüşlü Tan gazetesi onları desteklemiş,
fikirlerine ve taleplerine yer vermişlerdir. DP’nin kurucuları arasında yer alacak olan
Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, Tan ve Vatan gazetesinde
yazdıkları eleştirel makaleleri gerekçe gösterilerek 21 Eylül 1945’te CHP’den ihraç
edilmişlerdir.
DP’nin kuruluşunun ardından, Tan ve Vatan gazetelerinde DP hakkında hemen her
gün yayınlanan olumlu haberlerin, makalelerin halkın DP’yi tanımasında ve yeni
partiye sıcak bakmasında önemli bir etkisi olmuştur. Ahmet Emin Yalman, Vatan
gazetesinde DP’nin programını analiz eden, halka benimsetmeye yönelik başmakaleler
yazmıştır. Partinin kurulduğu günlerde Vatan gazetesinde, Celal Bayar’ın Atatürk ile
birlikte çekilmiş fotoğrafları ve Atatürk ile anıları yayınlanarak DP’nin Atatürk ile bir
çatışması olmadığı ve Atatürk’ün yarım bıraktıklarını tamamlamak amacıyla
kurulduğu mesajı halka aktarılmaya çalışılmıştır. Vatan ve Yeni Asır gazetelerinde
takip edilen bu yöntemler, döneminde bir propaganda yöntemi olarak adlandırılmamış
olsa da, halkın etkilenmesinde ve DP’ye güvenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Vatan gazetesinin yanı sıra Zafer ve Tasvir de DP’yi desteklemiştir (Topuz, 1973:172).
CHP’ye en güçlü desteği veren yayın organları ise Ulus ve Son Telgraf gazeteleriydi.
1948’e kadar gazete patronları daha çok gazetecilikten yetişmiş kişilerdi. Genelde
patron gazetenin başyazarı olurdu. Tanzimat Dönemi’nden İstibdat, Meşrutiyet ve
Cumhuriyetin başlarından II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar patron-gazeteci
geleneği sürmüştür. Gazete sahipleri gazetecilikten yetişmiş kişilerdi: Yunus Nadi
(Cumhuriyet), Necmettin Sadak (Akşam), Zekeriya ve Sabiha Sertel, Halil Lütfü
Dördüncü (Tan), Ahmet Emin Yalman (Vatan), Ali Naci Karacan (Milliyet),
Cemalettin Saraçoğlu (Yeni Sabah), Sedat Simavi (Hürriyet), Falih Rıfkı Atay
(Dünya) patron gazetecilerin son örnekleri oldu (Topuz, 1996:159).
Basın dışı sermayenin basınla ilgilenmeye başlaması da bu dönemdedir. İşadamı
Safa Kılıçlıoğlu, Yeni Sabah gazetesini Cemalettin Saraçoğlu’ndan alarak basın
dünyasına iş dünyasından gelen ilk patron olmuştur. Dışarıdan basına gelen ikinci
işadamı Habib Edip Törehan idi. II. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da para
kazanmış ve Yeni İstanbul’u 1949’da çıkarmıştır. 50’li yılların sonunda gazetesini, o
zamana kadar müteahhit olarak anılan Kemal Uzan’a satmıştır (Topuz, 2003:329).

68

Zamanla Türkiye’de çıkan gazete sayısında da büyük artışlar gerçekleşmiş,
sırasıyla Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Günaydın gibi gazeteler yayın hayatına
başlamıştır.
Türkiye, 14 Mayıs 1950 seçimlerine giderken, gazetelerin bütün evlere girdiğini
söylemek mümkün değildir ancak gazetelerin artık siyasi partilerin halkla iletişim
vasıtası olarak kullanılmaya başlandığını söylemek yanlış olmaz. 1950 seçimlerinden
önce siyasi partilerin halkla iletişiminde yaşanan yeni bir gelişme ise 16 Şubat 1950’de
İstanbul ve Ankara radyolarından seçim konuşmaları yapma olanağının ortaya çıkması
olmuştur. Çıkarılan kanunla, her siyasi partiye radyodan 20 dakika konuşma yapma
olanağı tanınmıştı. Yayına katılacak partilerde, en az beş seçim çevresinde aday
çıkarmış olma koşulu aranıyor, 20’den fazla seçim çevresinde aday göstermiş olan
partilerin,

günde 20 dakika radyodan halka seslenmesi mümkün olabiliyordu.

Seçimlere 10 gün kala başlayan konuşmalar, seçim tarihinden 3 gün önce ise sona
ermiştir. Partilerin konuşma yapacakları zamanı ve sıralarını belirlemek amacıyla kura
çekilmiştir. 14 Mayıs 1950 seçimleri öncesinde radyodan ilk seçim konuşmasını, 4
Mayıs’ta saat 18:20’de Millet Partisi (MP), 18:50’de DP, 19:20’de CHP ve 20:00’ de
Milli Kalkınma Partisi (MKP) yapmıştır. Konuşmalar 10 Mayıs’a kadar devam
etmiştir (Cumhuriyet, 1950). Henüz elektriğin dahi ulaşmadığı köylere transistorlu
radyo ulaşmış, okuma yazma bilmeyen seçmenler doğrudan siyasetçileri dinleyebilme
imkânına kavuşmuştur. Bu durum da köylerde yaşayan vatandaşların seçim sürecine
etkin olarak katılımını beraberinde getirmiş, böylelikle DP’nin iktidara gelişinde
kırsalın, taşranın büyük rol oynamasına yol açmıştır.
Basının etkisi DP ve CHP milletvekili listesinde de kendisini hissettirmektedir.
Yazarlara, başyazarlara ve gazete sahiplerine daha fazla CHP listesinde olmak üzere
iki partinin milletvekili listelerinde yer verilmiştir. CHP milletvekili listesinden, zaten
milletvekili olan,

Son Telgraf’ın başyazarı ve sahibi Etem İzzet Benice, Ulus

gazetesinin başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın, önceki başyazarı Falih Rıfkı Atay,
Vakit’in sahiplerinden Hakkı Tarık Us yeniden aday gösterilmişlerdir. Bu isimlerin
yanı sıra, Cumhuriyet gazetesinin yazarı Burhan Felek ile yöneticisi Cevat Fehmi
Başkut milletvekili adayı olmuştur. Akbaba isimli karikatür dergisinden Orhan Seyfi
Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç da yeniden aday gösterilmişlerdir. Ulus gazetesindeki
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yazılarıyla dikkat çeken Peyami Safa da CHP’den milletvekili adayı olan yeni isimler
arasındadır.
DP milletvekili listelerinde ise Tasvir’in Başyazarı Cihat Baban ile Son Posta’nın
sahibi Selim Ragıp Emeç, Zafer gazetesi Başyazarı Mümtaz Faik Fenik ve bağımsız
olarak Cumhuriyet sahibi Nadir Nadi bulunmaktadır. DP’nin yanlarına parantez içinde
“bağımsız” yazdığı bazı adaylar, partiye katılmamış olsalar da ülkeye hizmet
edecekleri düşünülen adaylardır. CHP’ den son dakikada ayrılan Hamdullah Suphi
Tanrıöver, Ali Fuat Cebesoy, ve Sinan Tekelioğlu DP’nin bağımsız aday gösterdiği
isimlerdendir. Cumhuriyet gazetesinin Köşe Yazarı Burhan Felek ve Yazı İşleri
Müdürü Cevat Fehmi Başkut’un CHP’den, Nadir Nadi ve Ömer Rıza Doğrul’un ise
DP listelerinden aday gösterilmiş olmaları ilginçtir (Cumhuriyet, 1950).
14 Mayıs 1950 seçimlerine giden süreçte DP’nin en etkili propaganda aracı, bugün
dahi hafızalardan silinmeyen, Selçuk Milar tarafından hazırlanan, bir elin resmedildiği
ve üzerinde “Yeter! Söz Milletin!” yazılı olduğu afişlerdir. Selçuk Milar, Ankara’da
Teknik Öğretim Müsteşarlığı’nda çalışmaktadır, afişleri onun hazırladığının ortaya
çıkması üzerine CHP Hükümeti, Milar’ı Urfa’ya göndermiştir (Alkan, 1998).
3.1.1. 14 Mayıs 1950 seçimleri hakkında yapılan değerlendirmeler
Seçim sonuçları CHP’ye yakın basında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da
gazeteler CHP taraftarı okurlarını seçim sonuçlarına alıştırmayı amaçlayan bir yayın
politikası izlemiştir. Ulus gazetesi 15 Mayıs 1950’de, “Seçimler bütün yurtta sükûnetle
sona erdi. Bazı illerde iştirak nispeti çok yüksek oldu. Kati neticelerin bugün alınması
muhtemel” başlığı ile çıkmıştır.4 Ulus, 16 Mayıs 1950’de CHP’nin yenilgisini, “CHP
İktidarı devrediyor” manşeti, “Milletimizin verdiği karar Pazar günkü seçimde tecelli
etti” üst başlığı ve “C.H. Partisi meclis içinde ve dışında tam bir muhalefet ve tenkid
partisi olarak vazifesine devam edecektir” ifadeleriyle vermiştir.5
DP’nin yayın organı Zafer gazetesi, erken basılmasından dolayı, 15 Mayıs 1950’de
temkinli bir yayınla, “DP Zafer Yolunda” manşeti ile seçim sonuçlarını duyurmuştur.6
Zafer gazetesi, 16 Mayıs’ta “DP iktidarı aldı” manşeti ile çıkmıştır.7 Zafer gazetesinin
4

Ulus, 15 Mayıs 1950.
Ulus, 16 Mayıs 1950.
6
Zafer, 15 Mayıs 1950.
7
Zafer, 16 Mayıs 1950.
5
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18 Mayıs’taki manşeti ise konu ile ilgisi bakımından ilginçtir, “DP Genel İdare Kurulu
Toplandı” başlığının altında, “Geniş bir Af Kanunun ve demokratik bir Basın
Kanununun çıkarılacağının kuvvetle muhtemel olduğu ısrarla söyleniyor”8 spotu yer
almaktadır. Burada, DP’nin iktidarı gelmesinin ardından ilk yapacağı Genel İdare
Kurulu’nda Basın Kanununu ele alması dikkat çekicidir.
Vatan gazetesinde Ahmet Emin Yalman, 16 Mayıs’ta “İsmet İnönü’ye tebrik
mektubu” başlığı ile yayımlanan yazısında şunları ifade etmiştir (Yalman, 1950):
“Sizin bu milli zaferin amilleri arasında yüksek bir mevkiiniz vardır. Bu sayededir
ki; on iki seneden beri işgal ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı mevkiinden ayrılırken
küçülmeyeceksiniz, milletin nazarında yeni bir mertebeye yükseleceksiniz. Siyasi
hayatınız bu memleket için kapanmamıştır. En tatlı, heyecanlı, en hayırlı ve verimli
devriniz, bu saniyede muhalefet lideri sıfatıyla başlıyor.”
Zafer gazetesi Başyazarı Mümtaz Faik Fenik milletvekili seçilmesinin ardından
hapisten çıkar ve 17 Mayıs’ta “Vazife büyük ve çetindir” başlığı ile kaleme aldığı
yazısında, verdikleri mücadelenin sonunda elde ettikleri başarıyı “kansız ve şuurlu bir
ihtilâl (Fenik, 1950)” ifadesiyle tanımlar. Fenik, İnönü’nün ardından Celal Bayar’ın
Cumhurbaşkanı olması dolayısıyla 23 Mayıs’ta “İnönü’den Bayar’a” başlığı ile
yayımlanan yazısında, İnönü’ye ilişkin, “Tarih elbette ki, Sayın İnönü'nün bu
memlekete yaptığı büyük hizmetleri unutmayacak Lozan'ın banisi değerli asker ve
devlet

adamını

takdirle

yadedecektir

(Fenik,

İnönü'den

Bayar'a,

1950)”

değerlendirmesini yapmıştır.
BBC’nin Ankara’da görevli muhabiri, seçim sonuçlarının CHP için sürpriz
olduğunu belirtirken, “DP’nin kafi bir zaferi” ifadesini kullanmış, “Doğu Avrupa
ülkelerinin tek parti sistemine döndükleri ve demokratik hayatı kaybettikleri bir
dönemde, Türkiye Batı dünyasındaki yerini tayin etmektedir”9 değerlendirmesini
yapmıştır.
DP’nin 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanması, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan

açıklamada,

“demokrasinin

Yakın

sıhhatli gelişmesinin bir nişanesi olarak” ifadesiyle karşılanmıştır .

8
9

Zafer, 18 Mayıs 1950.
Vatan, 16 Mayıs 1950.

Şarkta
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Zafer gazetesinde 17 Mayıs ve 18 Mayıs’ta dünya basınında DP’nin seçimleri
kazanmasına ilişkin çıkan haberler yer almıştır. Buna göre, ABD gazeteleri,
Türkiye’nin Orta Doğu’da oynayabileceği role işaret etmiş, yeni iktidarın yabancı
sermayeye ve özel sektöre karşı daha olumlu yaklaşacağı üzerinde durmuşlardır. New
York Times, “Türkiye demokrasiye oy verdi” başlıklı haberinde, “Türk seçimlerinin
hayret verici neticesinden yalnız Türkler değil, garp demokrasileri de hakkıyla gurur
duysalar yeridir. Bir zamanlar Avrupa'nın hastaadamı adıyla anılan bu eski memleket,
şimdi bizim inandığımız ve özlediğimiz cihana yeni bir kura efradı gibi katılmış
bulunmaktadır” ifadelerine yer vermiştir. New York Herald Tribune’ün de “Türkiye
bir istihale geçiyor” başlığı ile verdiği yazıda, “Türkiye bir Cumhurbaşkanlığı
diktatöryasından şimdi demokrasiye doğru planlı, nizamlı ve emsalsiz süratle bir
istihale

geçirmektedir.”

değerlendirmesinde

bulunulmuştur.

Seçimlerin

kan

dökülmeden gerçekleşmesini başaran CHP ve İnönü’nün kaderin bir oyunu olarak
kendilerinin 14 Mayıs 1950 ihtilâline kurban gittiği belirtilmiştir.10
3.2. 1950 -1960 Arasında DP ile Basın İlişkileri
DP’nin iktidarının ilk yıllarında, 1950 – 1954 yılları arasında basınla ilişkileri,
daha sonra ortaya çıkacak gerginliklerden önceki dönem olarak ele alınabilir. Yıllarca
CHP’de milletvekilliği yapmış olan milletvekillerinden, gazetelerde pozisyonlarına ve
köşelerine döndüklerinde tarafsız ve bağımsız gazeteciler olmalarının beklenmesi pek
mümkün değildir. Bu durum iktidarla basın arasındaki ilişkilerin bozulmasında önemli
etkenlerden birisi olmuştur.11 Basının önemli bir bölümünün CHP ile olan varoluşsal
bağının, CHP’nin muhalefete geçmesiyle onların da muhalif bir karaktere sahip
olmasına yol açtığı söylenebilir.12 Basının çok yeni işbaşına gelmiş bir iktidara karşı
ana muhalefet partisiyle aynı çizgide bir muhalefete soyunması, DP’nin de onları
muhalefet partisiymiş gibi algılamasına yol açmıştır. CHP’lilerin seçimi kaybetmiş
olmalarının sebebini DP’lilerin halkı kandırmış olduğunu ileri sürerek açıklamaları ve
bu beyanların basında hayli fazla seslendirilmesinin (Erer, 1963:52) DP’lileri kendi

Zafer, 17-18 Mayıs 1950.
Nihat Erim yönetimindeki Ulus gazetesinin tutumu için bkz. Metin Toker, DP’nin Altın Yılları
(Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973), Ankara:Bilgi Yayınevi, 1991, s.116 vd.
12
CHP anlayışının kavgasını veren bazı yazarların tartışmalarının hikâyesi için bkz. Tekin Erer,
Basında Kavgalar, İstanbul: Rek-Tur Kitap Servisi, 1965.
10
11
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taraftarı olacak ve ileride CHP’lilerce besleme basın diye isimlendirilen gazeteleri
kurmaya yönelttiği söylenebilir.13 DP, kamu ilanlarını kendisine muhalefet eden yayın
organlarına vermeyerek onların bu tutumlarını değiştirmeye yönlendirmeye
çalışmıştır. CHP’nin “Haksız İktisaplarının Hazineye Devredilmesini” düzenleyen
kanun14ile partinin yayın organı olarak görülen Ulus gazetesinin de kapanması,
gazetenin Yeni Ulus ismini alarak yayın hayatına devam etmek zorunda kalması, CHP
taraftarı olmayan DP yanlısı gazetecilerin de tepkisine yol açmıştır (Arcayürek,
1983:109).
1950 yılında kabul edilen yeni Basın Kanunu ile izin sisteminden beyanname
sistemine geçilmesi gibi olumlu değişiklikler öngörülmesine rağmen, 1954 ve 1956
yıllarında yapılan düzenlemelerle basının elde ettiği kazanımların geri alındığı
düşünülmektedir.
DP’nin 1954 seçimlerinden oylarını ve milletvekili sayısını artırarak çıkmasıyla
1957’ye kadar sürecek yeni bir dönem başlamıştır. Güçlü bir halk desteğini arkasına
alan DP, gazetelerin ayakta kalmasını temin eden kamu ilanlarını daha etkili
kullanmaya başlamış, muhalif gazetelerin patronlarından bazılarının DP yanlısı bir
çizgide yayın yapmasını sağlamayı başarmıştır (Öymen, 2009:457). Kâğıt tahsisleri
ile de muhalif basının direnci kırılmaya çalışılmış olsa da halk üzerinde en etkin gazete
ve dergilerin büyük bölümü CHP çizgisinden taviz vermemiştir (Birgit, 2005:299).
Yazılı basındaki muhalefet, radyo yayınlarından muhalefetin faydalanması en az
düzeye indirilerek dengelenmek istenmiştir (Aksoy, 1960).
Dış politikada Kıbrıs sorununun tüm ağırlığını hissettirdiği sırada, 6-7 Eylül
Olayları yaşanmış ve CHP yanlısı gazeteler olayları hükümetin bir tertibi olarak
takdim etmiştir. Basında bazı bakanlar hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve nüfuz
suiistimali iddialarının yargıya taşınması, “İspat Hakkı” tartışmalarını beraberinde
getirmiştir. Bu tip suçlamalarda bulunan gazetecilerin mahkemeye iddiasının gerçek
olduğuna dair kanıt getirme hakkının tanınmamasının bir haksızlık olduğunu düşünen

Dr. Mükerrem Sarol’un çıkarttığı Türk Sesi gazetesinin tahsislerle ve resmi ilanlarla desteklenmiş,
ilkokullar bu gazeteye abone yapılmıştır.Bkz. Metin Toker, DP Yokuş Aşağı, (Demokrasimizin İsmet
Paşa’lı Yılları 1944-1973), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1991, s. 106.
14
Esat Arsebük, “CHP’nin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkındaki Kanuna Dair”, AÜHF Dergisi, Yıl 1953
Cilt 10 Sayı 1-4, 426-432.
13
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19 DP milletvekili partiden ayrılarak Hürriyet Partisi’ne katılmıştır. Samet Ağaoğlu,
ispat hakkı tanınmamasının 1950’den önce Hasan Âli Yücel – Kenan Öner Davası
sırasında getirilen bir prensip olduğuna dikkat çekerek, bu prensipten sadece
bakanların değil, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile başsavcıların da faydalandığını,
prensibin bu kişilerin anayasaya göre sadece Yüce Divan’a çağrılabilecekleri
gerekçesine dayandığını anlatmaktadır (Ağaoğlu, 2003:132).
1957 seçimlerinde DP’nin oy kaybı ve CHP’nin oylarındaki artışla birlikte iktidarbasın ilişkilerinde yeni bir döneme geçilmiş, CHP’yi destekleyen basın DP ile tam
anlamıyla köprüleri atmıştır. Seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı, muhalefet partilerini
destekleyen illerin ve kazaların daha küçük idari birimlere dönüştürüldüğü iddiaları
gazetelerde işlenmiş, öğrenci hareketlerinin başlamasıyla eş anlı kolluk güçlerinin
korkunç yöntemlere başvurduğuna ilişkin haberler verilmiştir.15 İsmet İnönü’nün
damadı Metin Toker’in sahibi olduğu Akis Dergisi ve Kim Dergisi’nde ortaya atılan
iddialar kesinleşmiş gerçekler olarak sunulmuş, eleştiri sınırlarının ötesinde yapılan
hakaretler sebebiyle de yazarlar, yazı işleri müdürleri tutuklanmaya ve mahkûm
olmaya başlamışlardır. Basın Kanunu’na muhalefetten tutuklananların gönderildiği
cezaevine “Ankara Hilton” adlandırması yapılmaktadır (Arcayürek, 1984:89).
Mahkûm olan gazetecilerin çoğu hakaretten ceza almıştır. Kendilerine gösterilen nazik
tavır sebebiyle cezaevine Ankara Hilton dedikleri, çoğu gazetecinin de rapor alarak
cezaevine girmediği yıllar sonra ortaya çıkmıştır.
Menderes, açılmış hakaret davaları sonunda mahkûm olanlarla yakından
ilgilenmiş, cezalarını cezaevinde değil hastanede çekmelerinin yolunu aramıştır.
Hüseyin Cahit ve Metin Toker bunun önemli örneklerindendir, Toker cezasının büyük
bölümünü Ankara Gülhane Hastanesi’nde geçirmiştir. Menderes’in Toker’in
hastaneye gönderilmesi için cezaevi müdürünü aradığı, müdürün “Yetkim yok”
diyerek, savcıdan emir gelmedikçe bunu yapamayacağını söylediği, Menderes’in
“Emir gelecek, siz yapın” dediği ve talimatın bir saat sonra ulaştırıldığı ifade
edilmektedir. Samet Ağaoğlu Menderes’in bu telefonu ettiği sırada yanında İsmet
İnönü’nün bulunmuş olabileceğinden bahsetmektedir (Ağaoğlu, 2003:134). Nihat
Erim ve Sefa Kılıçoğlu da hakaretten mahkûm olmalarına rağmen, hüküm Yargıtay’da

15

Tercüman, 31 Mayıs 1960.
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kesinleşmeden önce Menderes’in davadan vazgeçmesiyle cezadan kurtulmuşlardır.
Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması ise yaklaşık 40-50 yıl
sonra mümkün olabilmiştir.
27 Mayıs’a giden süreçte, basın aracılığıyla toplumda Başbakan Adnan
Menderes’in diktatör olduğu algısının yayılması ve kabul ettirilmesine ilişkin kamusal
senaryolar ve manipülasyon stratejileri bakımından dört örnek olayı inceleyebiliriz.
3.3. Darbeye Zemin Hazırlayan Dört Örnek Olay ve Basın
Basının tutumu ile birlikte toplumsal gerginlik de 1960 yılına gelindiğinde hayli
tırmanmıştır. İnönü’nün “Büyük taarruz” olarak ifade ettiği Ege gezisi ile başlayan
gerginlik, Adana’da DP ve CHP’lilerin kavga etmesi ve 10 kişinin yaralanması ile
ivme kazanmış, gazetecilerin daha fazla tutuklanması, üniversitelerde öğrenci
eylemlerinin sayısının artması ile doruk noktaya ulaşmıştır. İnönü’nün yaşanan
olaylara ilişkin Meclis’te yaptığı bir değerlendirmede, “Şartlar mecbur ettiğinde ihtilâl
milletlerin meşru hakkıdır” dediği, 27 Nisan’da gerçekleşen öğrenci gösterilerinde
polisin tavrına tepki göstererek, “Böyle giderse sizi ben bile kurtaramam” sözleriyle
DP iktidarını uyardığı çeşitli kaynaklar tarafından aktarılmaktadır. 28 Nisan’da
İstanbul Üniversitesi’nde başlayan öğrenci olaylarında, öğrencilere müdahale etmek
üzere üniversiteye gelen subay ve askerlerin de öğrencilere katılması, hükümete karşı
üniversite ve ordunun birlikte hareket edeceğine dair bir işaret olmuştur. Bu süreçte
basında yer alan haberlerle, kamusal senaryolardan bunalımı yaygınlaştırma, gündem
belirleme, normalleştirme gibi söylemler uygulanarak, yaşananlardan sonra gelecek
bir askeri darbeye zemin hazırlanmış, haberlerde manipülasyon yoluyla darbeye
bireysel ve toplumsal rıza üretilmiştir. Basının bu süreçte oynadığı role ilişkin birkaç
çarpıcı örnek bulunmaktadır.
3.3.1. Zile’de olmayan basının haberi
18 Ekim 1958 günü yayınlanan gazetelerde, 17 Ekim’de Zile’yi ziyaret eden İsmet
İnönü’yü karşılamaya gelenlere, müdahale edilirken gaz bombası ve cop kullanıldığı,
havaya ateş edildiği, İnönü ve bazı milletvekillerinin itfaiyenin hortumla sıktığı sularla
ıslandığı, haberleri yer almıştır. Ulus gazetesinin 18 Ekim 1958 tarihli nüshası,
“Zile’de İnönü’yü karşılayan yurttaşlar bomba ve silahlarla dağıtılmak istendi”
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manşetiyle çıkmıştır16. Cumhuriyet gazetesi, 18 Ekim 1958’de “Zile’de dün müessif
hadiseler oldu” manşetinin altında, “Polis ile jandarma, İnönü’yü karşılayan
kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar attı, cop ve dipçik kullandı, havaya
ateş edildi, karışıklık 15 dakika sürdü” spotuyla Zile’de yaşananları aktarmıştır17.
Ertesi gün (19 Ekim 1958) Ulus gazetesinin birinci sayfasından büyük ve kalın
puntolarla verilen “İnönü: Biz, bir ihtilâl ve inkılâp rejiminden geldik” başlıklı haber18
birkaç yıl sonra olacakların adeta habercisidir.
Zile’de çıkan hadiselere ilişkin yazılan haberlerin aslında yalan olduğunu, bir
gazetecinin dışında aslında Zile’ye giden başka gazeteci olmadığını, gazetelerin
Zile’ye giden o tek gazetecinin düzmece haberini yayınladığını Güngör Yerdeş
anılarında şu ifadelerle anlatmaktadır (Yerdeş, 2006: 38 - 40):
“Tokat’tan vakitlice çıkılacak, Zile’ye gidilecek ve akşam da yine dönülecekti.
İtibarlı ağabeyimiz dedi ki:
-Siz oturun oturduğunuz yerde, ben takip eder, gelir yazar ve sizlere veririm…
Bir o gidip geldi Zile’ye. Daktilosunun taktığı sayfaların arasına kopya
kâğıtlarını yerleştirip, galiba iki A4’ü dolduracak tespitleri önümüze koyarak,
buyurun, geçin gazetelerinize demişti… Eh, vasıta yok veya son derece kısıtlı,
bir de aklı eren ve kendini o şekilde inandırmış kıdemli ve üstelik en önde bir
meslektaşımız, sizler zahmet buyurmayın, ben dönünce yazarım dediyse, ne
vardı ki bunda… Ne mi vardı ki onda… Çok şey olduğunu sonradan duyup
anladık… Gazetelerimize geçtiğimiz haberlerde Tokat ahalisinin tamamının
bizlerden duyup önceden öğrendikleri Zile’de neler olmamıştı, neler. Paşanın
üstüne arazözlerle sular mı sıkılmamıştı, arabaların lastikleri mi kesilmemişti,
kafa ve gözler mi yarılmamıştı…
Zile için kendisine güvenip bel bağladığımız yakın çevre gazeteci
ağabeyimiz kolumuzu kanadımızı kırmıştı. Sonradan öğrendiğimize göre öyle
hortum mortum da pek kesilmemişti. Demokrat Parti’yi böylesine karalayıp
gözden düşürmek, yazık günah ve ayıp değil miydi? Etraf böyle diyordu. Yani
İsmet Paşa, pek paşa paşa da gidip gelmemişti Zile’ye ama, elimize
tutuşturulan çoğaltılmış sözde haber neyin nesiydi…”
Burada gazetelerin habere yaklaşımı ve sunumu, literatürde belirtildiği üzere,
kamusal senaryolarda yer alan gündemi yönlendirmenin tipik bir örneğini
oluşturmaktadır. Ayrıca, bilginin çarpık olarak iletilmesi modeli üzerinden medya
manipülasyonu yapılırken,

Kurtuluş Savaşı’nın komutanları arasında bulunan,

Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli bir rol oynayan İsmet İnönü üzerinden de,
16

Ulus Gazetesi, 18 Ekim 1958.
Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ekim 1958.
18
Ulus Gazetesi, 19 Ekim 1958.
17
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Chomsky’nin medya manipülasyonunun stratejileri arasında saydığı, yansımadan çok
duygusal tarafı kullanma yöntemi uygulanmıştır.
3.3.2 Afyon Emirdağ’da yeşil bayrak açıldığı iddiası
Adnan Menderes’in 19 Ekim 1958’de Afyon’un Emirdağ ilçesi ziyareti sırasında
Nurcuların yeşil bayrak açtığı iddiası da dönemin gazetelerinde yer almıştır. Vatan
gazetesi 20 Ekim 1958 tarihinde Menderes’in Emirdağ ziyaretine ilişkin haberi,
“Menderes dün yeşil bayrakla karşılandı” başlığı ile manşetten verirken, haberin
spotunda, “Saidi Nursinin oturduğu Emirdağ’da bir minareden Başbakanı karşılamak
için tuğralı bayrak çekildi” ifadesi kullanılmaktadır. Akşam gazetesinin 20 Ekim 1958
tarihli nüshasında “Menderes: “Anarşist hareketleri paydos diyeceğiz” dedi” başlığı
ile manşetten verilen haberin spotunda, “Emirdağ’da Başbakan Saidi Nursîyi
selâmladı. Hasan Hüseyin adında bir köylü oğlunu kurban etmek istedi” ifadesi yer
almaktadır. “Bu haber hakkında ise Güngör Yerdeş şunları anlatmaktadır (Yerdeş,
2006: 52-54):
“İçimizden yine bir ağabeyimiz ‘Ben hepinizin adına takip eder, sizlere de
yazarım’ deyince sanki dünyalar genç meslektaşların oldu. Ankara - Afyon
arasını bir toz yumağı halinde tamamlayan gazetecileri, tali köy ve kasaba
yollarında kim bilir neler bekliyordu! Cumhuriyet’in kıdemli Ankara
muhabirinin bu teklifi hepimizi memnun ve mesut kılmıştı…Evet, Emirdağ ve
diğer yerlerdeki karşılamalarda neler olmuştu… Neler mi olmuştu? Kıdemli
ağabeyimize göre neler olmamıştı ki… Laik bir memleketin gazetecilerine
Başbakanın tekbirli, tespihli, Arapça yazılı bayraklar açılarak, develer,
mandalar kurban edilip, sureler okunarak karşılama yapıldığını söylerseniz,
üstelik o gazeteciler muhalefetin borazancılığını da yapıyorlarsa, o habere
dört elle nasıl sarılmazlar…Cumhuriyet muhabiri ağabeyimizin elindeki
çoğaltılmışları âdeta kapıştık ve sırası gelen geçti İstanbul’a…Ankara dönüşü
masamda bir not buldum. Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün beni aramıştı
ve hemen makamına gelmemi istiyordu…Beni makama aldıklarında rahmetli
Kemal Aygün’ün arkası dönüktü. ‘Gel Güngör evladım, otur şöyle’
dedi…Heyecan ve korkudan titrediğimi itiraf edeyim…’Ne imiş bu yeşil
bayraklar, nerede kimler tekbir getirmiş?’ diye pek sakin, pek babacan bir
şekilde sordu… Ben susmaya devam ettim, o hep konuştu:
-Böyle bir şeyin katresi olmamıştır. Biliyorum, sizler Afyon’da kaldınız, sizin
adınıza malûm arkadaşınız takip etti ve hepinizi kandırıp maalesef âlet
etti…Senden bundan sonraki hadiseler için bir isteğim var. Görmediğine,
duymadığına inanma…Özeti böyle idi rahmetli Kemal Aygün’ün sözlerinin.
Sonra zile basıp ne içmek istediğimi sordu, teşekkür ettim, ‘peki’ dedi ve
‘sözlerimi lütfen unutma’ tembihi’yle elimi sıkarak beni yolladı… İlk intibaım
şuydu: Kurtulmuştum… Ben sanıyordum ki bağırıp çağıracak, ‘atın şunu
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içeriye’ diye polisleri odasına dolduracak filan…Hep kandırılacak mıydık? Bu
soruyu şimdi bile soruyorum. İyi niyet ve güven hissi, insanları bundan sonra
da sıkıntıya sokacak mıydı?”
Bu örnek olayda, yine bilginin çarpık olarak iletilmesi ile yapılan medya
manipülasyonu tespit edilmektedir. Schiller’in modellemesinde açıkladığı değişmeyen
insan tabiatı stratejisine göre, insanın değişimine inanılmamaktadır, manipülasyonu
üretenler, kişilerin isteklerinin, inançlarının ve taleplerinin değişmeyeceği algısını
oluşturarak, sosyo-ekonomik gelişmeler ne olursa olsun insanın doğası gereği aynı
kalacağı izlenimi verirler. Burada düzen fikri devreye girmekte, “Emirdağ’da
Menderes’i yeşil bayrakla” karşılayanların şeriat taleplerinin değişmediği, düzenin
korunması fikri enjekte edilerek manipülasyon yapılmaktadır. Kamusal senaryolar
açısından ele alındığında ise, gündemi yönlendirme ve irtica tehdidi pompalanarak
bunalımı yaygınlaştırma söylemi aracılığıyla algı yönetimi yapıldığı görülmektedir.
3.3.3. Uşak’ta İnönü’ye bardak atılması olayı
İsmet İnönü 29 Nisan 1959’da partililer, 48 milletvekili ve büyük bir gazeteci
topluluğu eşliğinde Menderes Hükümeti’ne karşı kendi ifadesiyle “Büyük Taaruz”u
Uşak’tan başlatmıştır. Cumhuriyet gazetesi 30 Nisan 1959’da “İnönü’nün Ege gezisi
dün hadiseli başladı” manşeti ile çıkmış, İnönü’yü uğurlamak için Ankara garına gelen
halk tezahürat yapınca polisin müdahale ettiği, tren Eskişehir’den geçerken polisin gar
kapılarını tutarak halkın İnönü’yü karşılamasına mani olduğu aktarılmıştır19.
Cumhuriyet’in 1 Mayıs 1959 tarihli nüshasının manşetinde ise “Uşakta dün müessif
hâdiseler oldu” ifadesi yer almakta, altında verilen spotta ise “CHP’liler şehre
girerlerken bir Demokrat Partilinin savurduğu bardak İnönü’nün hemen yanındaki bir
gazeteciye isabet etti”20 denilmektedir. Bardak atılma olayının ardından da İnönü
Uşak’tan ayrılırken atılan taşın İnönü’nün başına isabet ettiği ve başından yaralandığı
iddia edilmiştir.
Bu haberler, DP’nin dikta rejimi hevesinde olduğunun, otoriterleştiğinin bir kanıtı
olarak sunulmuştur. Güngör Yerdeş, yıllar sonra bu olayın aslını anlatırken, olayın
İnönü ile birlikte gezide bulunan bir gazetecinin tren garında bulunan karşıt
19
20

Cumhuriyet Gazetesi, 30 Nisan 1959.
Cumhuriyet Gazetesi, 1 Mayıs 1959.
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görüşlülere eliyle yaptığı provoke edici işaret üzerine yaşandığını açıklamıştır. Yerdeş
şunları ifade etmiştir (Yerdeş, 2006:24-27):
“Tren yavaş yavaş hızlanıyor. Paşanın bulunduğu koridordayız. Pencerelerin
camını indirip âdeta üst üste yığılmış şekilde perondaki Demokrat Partilileri
seyrediyoruz.
İçimizden
biri
sağını
solunu
dirsekleyip
bir pencereyi aniden kaplıyor ve sol elinin avcunu açıp uzatarak, sağ elinin başp
armağını işaret parmağı ile yüzük parmağının arasından geçirip tokmak şeklinde
uzattığı sağ bileğini o sol avcunun içine yerleştirip sıkarak seyretmekte olan
Demokratlara ‘Naaa!’ diye bağırıp başlıyor sallamaya… Aman yarabbi, ne için
bu çılgınlık… Bu işareti, terk etmekte olduğumuz perondaki Demokratlara
yapıyor. CHP’liler ise, uzaklaşan treni alkışlayarak Paşalarına bağlılıklarını
göstermekteler. Ama bizim arkadaşımızın maksadı ne? Bizimki ne için yapıyor
bunu? Ve işte bundan sonra başlıyor taşlama… Gelelim bizim çılgın
meslektaşımıza…Hayatı komplolar üzerine kurulmuştur desem yalan olmayacak.
Aldırmıyormuş gibi görünüp, inceden inceye araştırıp provokasyonunu öyle
hazırlayan bir hadise yaratıcısı… Paşayı uğurlamaya gelen CHP’liler bizim
meslektaşı trene bindirmeden önce âdeta öpücük yağmuruna tutmuşlardı. Sırtını
sıvazlayıp kucaklayarak âdeta teşekkür ediyorlardı. DP’liler de o sırada sadece
homurdanıyorlardı diyebilirim.”
DP Hükümeti’nin aleyhine yayınları sebebiyle tutuklanan ve cezaevinde
İnönü’nün ziyaret ettiği gazeteci Cüneyt Arcayürek yıllar sonra o günleri, “Evet,
Menderes, rejimi çığrından çıkaran çeşitli yöntemler uygulamıştı. Ama,
Menderes’in bu çılgınlıklarına karşı, genelde İsmet Paşa muhalefetinin de
kışkırtıcı bir rolü zaman zaman üstlendiği de gerçekti. Muhalefetin içinde küçük
de olsa görev yapmış olanlar, biz, çılgınlıklara karşı kışkırtmaların da
tezgâhlandığını görmüştük. (Arcayürek, 1984:241) ” sözleriyle anlatmaktadır.
Bu olayda da gazetecinin bizzat kendisinin haberin oluşumunu sağlayarak kamusal
senaryolar bakımından gündemi yönlendirme söyleminden ve yine tarihi bir şahsiyetin
başına atılan taş ile yaralanması vakası ile bunalımı yaygınlaştırma söyleminden
yararlanılmıştır. Böylelikle, Menderes Hükümeti’nin otoriter bir yönetim sergilediği,
muhaliflerine baskı yaptığı gibi yönetime ilişkin olumsuz algı inşa sürecinin
gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca, bilginin çarpıtılması ile yine tarihi bir şahsiyetin
taşlandığı fikri oluşturularak Chomsky’nin yansımadan çok duygusal tarafı kullanma
yöntemi ile manipülasyon yapılmaktadır.
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3.3.4. İstanbul Üniversitesi öğrenci olayları
İstanbul Üniversitesi’nde 28-29 Nisan 1960’da yaşananlar tarihi bir
manipülasyon örneği niteliği taşımaktadır. İktidarın yayın yasağı koyması üzerine,
örneğine çok az rastlanabilecek bir manipülasyon stratejisi izlenirken, kamusal
senaryonun bunalımı yaygınlaştırma söyleminde değindiğimiz, Baudrillard’ın
(1999:97) haberleşmenin denetlenmesinden değil, fazlalaşmasından çare umulması
gerektiği tezi doğrulanmıştır.
Olaylarda yüzlerce öğrencinin öldüğü, cesetlerinin Et Balık Kurumu’nda
kıyma makinelerinden geçirilerek hayvan yemi haline getirildiği, bazılarının asfalt
yollar boyunca gömüldüğü, yaralıların bilinmeyen yerlerde hapsedilerek ölüme
terkedildiği haberleri bütün yurda yayılmıştır.21 Bu haberler, darbenin ardından Milli
Birlik Komitesi’nin kendisinden haber alınamayan öğrencilerin ailelerinin müracaat
etmelerine ilişkin çağrısı üzerine hiçbir müracaat gelmemesiyle aydınlığa
kavuşmuştur.22 Oysa, Rektör Sıddık Sami Onar, başkanlığını Doç. Dr. Kemal
Oğuzman’ın yaptığı DP’nin şehit ettiği gençleri araştırma komisyonu dahi kurmuştur.
Gösteriler sırasında Turan Emeksiz isimli öğrenci seken bir kurşunun başına
isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Nedim Özpulat isimli öğrenci ise
askerlerin öğrencileri destek vermesinin coşkusuyla tırmanmaya çalıştığı hareket
halindeki bir tankın paletlerinin altında kalması sebebiyle hayatını kaybetmiştir.
Teğmen Ali İhsan Kalmaz ve Harbiye öğrencisi Gültekin Sökmen 27 Mayıs sabahı
yanlışlıkla askerlerin vurması, 13 yaşındaki Ersan Özey isimli çocuğun da babası
Dündar Özey’in 27 Mayıs’ı Ankara’da tur atarak kutladığı sırada dur emrine
uymaması sebebiyle arabasına açılan ateşin ona isabet etmesi üzerine hayatlarını
kaybetmişlerdir.
Bu olay, basının kamusal senaryolar kullanarak algı inşasını nasıl
gerçekleştirdiğine ilişkin çarpıcı örnekleri içinde barındırmaktadır. Gündem tamamen
İstanbul

Üniversitesi’ndeki

karmaşıklık
21

artırılarak

olaylara
bunalım

yönlendirilmiş,
yaygınlaştırılmıştır.

belirsizlik

yaratılarak,

Keane

bunalımın

O gün üniversitede yaşanan olaylar için bkz. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve
Sebepleri, çev. Cemal Aydın, İstanbul: Yağmur Yayınları, 2011.
22
MBK Bürosu’nca hazırlanan, Yassıada Broşürü: Ekim-1960, İstanbul: T.C Milli Birlik Komitesi İrtibat
Bürosu, 1960, http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/landau/content/titleinfo/208980 Erişim Tarihi:
20.08.2017
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yaygınlaştırılmasını, “Yurttaşlar arasındaki bunalım duygusunu kolektifleştirerek ve
bunalımın tedavisi için sıkı önemler alınması gerektiği yolundaki resmi iddiaları
yayarak, örtük bunalımın açık bunalım haline dönüştürülmesinin basın aracılığıyla
yapılması (Keane, 1999:100)” ifadesiyle açıklamaktadır. İstanbul Üniversitesi’ndeki
olaylara ilişkin yapılan haberlerde, Keane’nin açıklamasında yer alan bütün unsurlara
rastlanmaktadır. Bilginin çarpıtılması ile yapılan manipülasyona da bu olay bir örnek
oluşturmaktadır.
3.4. 27 Mayıs’ta Ulusal Basın
27 Mayıs darbesinin gerçekleşmesinin ardından basın, darbeyi meşrulaştırmak
üzere bir yayın politikası izlemiş, tutuklanan DP’liler gerçek dışı iddialarla henüz
yargılanmamış olsalar da suçlu ilan edilmişlerdir. Akis Dergisi’nin 30 Mayıs 1960
tarihli Menderes’in üzerine çarpı işareti konulmuş fotoğrafı ile birlikte “Adnan
Menderes Sabık Başbakan” kapağı dönemin simgesi olmuştur. Basında yer alan
haberlerden bazıları şöyledir:
Tercüman Gazetesi (2 Haziran 1960): “Partizan valiler birer birer tevkif
ediliyor. Ethem Yetkiner’in bankada 1 buçuk milyon lirası olduğu tespit edildi; Sarol
otomobil kaçakçılığı ile meşgulmüş.”
Milliyet Gazetesi (13 Temmuz 1960): “Sabık Cumhurbaşkanı 1500
Harbiyelinin imhasında hiç mahzur olmadığını söylemiş.”
Tercüman Gazetesi (31 Mayıs 1960): “Şehitleri tespit için komisyon kuruldu.
Üniversitelileri öldürdükten sonra meçhul yerlere gömen polisler sorguya çekiliyor.
Dikilecek abidenin istismar edilmemesi istendi.”
Akşam Gazetesi (12 Temmuz 1960): “K. Aygün, belediye tahvillerini kırdırıp
kendi hesabına toplamış. Bekçi aidatlarının da yenildiği anlaşılıyor.”
Milliyet Gazetesi (13 Temmuz 1960): “Menderes 10 yılda 480 bin lira maaş
ve tazminat almış. Sabık Başbakanın 1954 ve 1957 seçimlerinde yaptığı propaganda
gezileri için de yolluk aldığı tespit edildi.”
Akşam Gazetesi (27 Eylül 1960): “Bayar kahve ithali işinde de ortakmış.”
Bu haber örneklerinde, kamusal senaryolardan normalleştirme söylemi,
gündemi yönlendirme söylemi, siyasal konuların kitle iletişim araçları tarafından
sınırlandırılması ile siyasetin alt yapısını oluşturmasını içeren siyasetsizleştirme
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söylemi, bilginin kontrolü ile rızanın oluşturulmasını hedefleyen bilgisizleştirme
söylemi, basın aracılığıyla insanların sızlanmadan öteye geçmeyen bireyler haline
getirilmesini öngören sivil itaatsizliği kırma söyleminin kullanıldığı görülmektedir.
Ayrıca söz konusu haberler, bilginin çarpık olarak iletilmesi ile yapılan
manipülasyonun

da

bir

örneğini

oluşturmaktadır.

Chomsky’nin

medya

manipülasyonunun on stratejisi arasında yer alan, dikkat dağıtma (siyasal değişim,
yani hükümet darbesinden dikkatin dağıtılması), sorun yarat, çözüm sun (Bir sorun
çıkarılması, tepki oluşturulması ve çözüm olarak darbenin sunulması), erteleme (kabul
edilemeyecek bir kararı sancılı ve gerekli olarak sunma), toplumu cahil ve sıradan
tutma, kendini suçlamayı güçlendirme (kişilerin talihsizliği, zekâsı, yetenek ve
çabaları yönünden başarısızlığı için kendini suçlamasına yol açılması) stratejilerinin
kullanıldığı görülmektedir.
3.4.1. Uluslararası basın kuruluşları ve 27 Mayıs
27 Mayıs’ın ardından yapılan Yassıada Duruşmaları’nın sonunda Yüksek
Adalet Divanı tarafından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında idam kararı verilmiş ve idam
kararlarının infazı gerçekleştirilmiştir.23 Gerekçeli Karar yıllarca açıklanmamış,
açıklandığında ise uluslararası medyada yer alan haberlerin delil olarak sunulduğu
ortaya çıkmıştır. Türk basınında Menderes’in diktatör olduğu ve DP’nin otoriterleştiği
yönündeki haberler uluslararası medyada da etkili olmuştur. Menderes, Yassıada
Duruşmaları’nda Burhan Apaydın ile birlikte avukatlığını yapan Talat Asal’dan
kendisinin diktatör olmadığını savunmasını istemiştir. Talat Asal, Menderes’in bu
isteğini, “Menderes, ‘Benim diktatör olmadığımı, dikta rejimine gitmek istemediğimi
savunun’ demişti. Bu suretle savunmamın esaslarının tespit etmiş oluyordu. Ben de
onu yaptım…Yapacağımız savunmalarda, hiçbir siyasi ve gayri siyasi şahıslara atıfta
bulunulmaması hususuna dikkat etmemizi arzu etmişti. Bu, siyasi vefanın müstesna
örneğidir. En büyük arzusu 10 yıllık iktidar dönemindeki sosyal ve ekonomik icraatın
tüm ayrıntılarıyla sergilenmesiydi (Serpil Seda Şimşek, Kişisel görüşme, Ankara
2011).” sözleriyle aktarmıştır. Gerekçeli kararda, delil olarak sunulan, dış kaynaklı

23

Zorlu ve Polatkan 16 Eylül 1961’de, Menderes 17 Eylül 1961’de idam edilmiştir.
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Menderes’in diktatörlüğe yöneldiği, DP iktidarının otoriterleştiği ve hatta bu
sebeplerden ötürü Türkiye’nin NATO üyeliğinin sona erdirilmesi gerektiğine ilişkin
yazılar, haberler ve açıklamalardan bazı örnekler şunlardır:
Amerikalı Fulbright’ın sözleri
1960-1961 tarihli Yüksek Adalet Divanı Kararları’nda yer verilen delillerden
ilki Amerika Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Fulbright’ın 1 Mayıs 1960’ta CBS
Televizyonu’nda yaptığı, “Bugünkü Türk hükümetinin diktatöryal tutumunu ilk defadır
fark etmiş değilim” diye başlayan şu cümleleridir:
“İktidara gelişlerinden pek az sonra gazeteleri kapatmaya başladılar…Kemal
Atatürk yeni bir azimle Türkiye’yi yeniden yarattı. Ondan sonra gelenler çok
akıllıca bir hareketle serbest seçimler yaparak muhalefetin iktidarı almasına
müsaade ettiler. Bu büyük bir devlet adamlığıdır. Halbuki şimdi iktidar partisi
başlanan teamül üzerine gideceği yerde muhalefeti hapse atmaktadır.
Zannederim bu, gelişmenin zıddı bir tutumdur.”
Deliller arasındaki İtalyan gazete
Yüksek Adalet Divanı’nın kararlarında delil olarak İtalya’da yayımlanan II
Corriere Della Sera gazetesinin 30 Nisan 1960 tarihli sayısındaki “Türkiye’de dram”
başlıklı yazıda şunlar ifade edilmiştir:
“…Ve işte diğer bir demokratik kötü dönüş, Batista’dan Syngman Rhee’den
sonra şimdi Menderes’in sırasıdır. Demokrasiden istibdada (despotizme)
istihale (değişim) her zaman aynıdır. Hürriyet isteyerek ve vaat ederek iktidar
fethedilir ve sonra iktidarı muhafaza etmek için hürriyet ‘inkâr’ edilir…”
The Guardian’da yayımlanan mektup
Bir başka delil de İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesi Yazıişleri
Müdürlüğü’ne 18 Mayıs 1960’ta Rose Mary adlı bir Amerikalı’nın Teksas’tan
gönderdiği mektuptur. Mektupta yer alan şu sözler dikkat çekicidir:
“Beyefendi, Türk Hükümeti’nin Türk vatandaşları aleyhindeki hareketlerini
desteklememiz İngilizce konuşan bütün milletlerin hürriyet ananelerine ve
Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı ile alakalı bütün milletlerin hürriyet ananelerine
aykırıdır. İstanbul’da akdedilen NATO konferansına temsilcilerimizi
göndermek suretiyle tamamen bu hareketi desteklemiş oluruz. Ve buna ilaveten
Menderes Hükümeti tarafından Türk halkına yapılan zulmü NATO
mefhumlarına uygun telakki ettiğimiz zannını vermekteyiz…”
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The Daily Telegraph’taki yorum
Yüksek Adalet Divanı’nın gerekçeli kararındaki bir diğer delil ise yine
İngiltere’de yayımlanan 30 Nisan 1960 tarihli Daily Telegraph gazetesinin 26.
sayfasında yer almaktadır. Burada şu görüşler dile getirilmektedir:
“Menderes Hükümeti’nin, parlamenter sistemin esasını teşkil eden muhalefet
hürriyetini yok etmek yolunda çalıştığına aşağı yukarı şüphe kalmamıştır.
Hakikatte Türkiye bir diktatörlüğü parlamenter bir sisteme çevirmenin
delillerini dünyaya göstermiştir…”
Uluslararası medyada yer alan ve idamların gerekçeli kararında kullanılan bu
haber, yorum ve yazılar incelendiğinde, Türkiye’deki haber örnekleri ile açıklanmaya
çalışan algı inşa sürecinin bir benzeri tespit edilmektedir. Başbakan Adnan Menderes’e
yönelik diktatörlük iddiasının sistematik olarak işlenmesi ile manipülasyonun, iletilen
bilginin ulaşılması hedeflenen görüşe veya duruma meşruiyet kazandırılarak sürekli
olarak tekrarlanması ve dayatılması yöntemi uygulanmaktadır. Bu haber, yorum ve
yazılarda, Schiller modellemesinde bulunan kişisel tercih ve bireyselcilik yöntemine
(Schiller, 1993: 20) de rastlamaktayız. Buna göre, manipülasyonun uygulayıcıları,
bireyselliği ön plana çıkararak kitleleri manipüle eder, “özgürlük” kavramını ele alarak
kitleler üzerinde bireyselciliği aşılarlar.
Chomsky’nin

medya

manipülasyonunun

10

incelendiğinde ise uluslararası medyadaki haberler,

stratejisi

bakımından

Chomsky’nin medya

manipülasyonunun on stratejisi arasında yer alan, dikkat dağıtma (siyasal değişim,
yani hükümet darbesinden dikkatin dağıtılması), sorun yarat, çözüm sun (Bir sorun
çıkarılması, tepki oluşturulması ve çözüm olarak darbenin sunulması), erteleme (kabul
edilemeyecek bir kararı sancılı ve gerekli olarak sunma), kendini suçlamayı
güçlendirme (kişilerin talihsizliği, zekâsı, yetenek ve çabaları yönünden başarısızlığı
için kendini suçlamasına yol açılması) stratejilerinin kullanıldığı görülmektedir.
Bu haber örneklerinde, kamusal senaryolardan normalleştirme söylemi,
gündemi

yönlendirme söylemi, siyasi konuların medya organları yoluyla

sınırlandırılmasıyla siyasetin alt yapısını oluşturmasını içeren siyasetsizleştirme
söylemi, bilginin kontrolü ile rızanın oluşturulmasını hedefleyen bilgisizleştirme
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söylemi, basın aracılığıyla insanların sızlanmadan öteye geçmeyen bireyler haline
getirilmesini öngören sivil itaatsizliği kırma söyleminin kullanıldığı görülmektedir.
3.5. 15 Temmuz Darbe Girişimine Giden Süreçte Basın
15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte basının oynadığı rolü anlayabilmek
için, 1960’lardan 2000’li yıllara uzanan dönemde medyada yaşanan değişimi ortaya
koymak gerekmektedir.
Türkiye’de 1960-1980 arası dönem, siyasal düşünce akımlarının kutuplaştığı
ve radikalleştiği bir dönemdir ve bu dönemde üç askeri müdahale yaşanmıştır. İlk
askeri müdahale sonrası, 1960-1961 yılları arasında askeri yönetimin olduğu dönem,
basın kuruluşları, gazeteciler ve içerikler üzerindeki baskılar devam etmiştir. 1961
Anayasası ile basına özgürlük tanındığı ileri sürülürken, bu özgürlük sadece darbeyi
destekleyenleri özgür kılıyordu. Zira, 1960 darbesine muhalefet eden hiçbir yayın bu
özgürlükten faydalanamıyordu, bu dönemde darbeyi eleştiren hiçbir makalenin gerek
akademide gerek basında yer alması mümkün değildi.
Askerlerin hükümete muhtıra verdiği 12 Mart 1971 tarihinden sonra Türkiye
yeniden bir ara rejime girmiştir. Bu dönemde çok sayıda aydın, gazeteci ve yazar
tutuklanarak cezaevine konulmuştur. 13 Mayıs 1971’de garnizon komutanlarına
bölgelerindeki her türlü basılı malzemeyi inceleyip sansür edebilme, matbaaları
kapatma yetkisi veren olağanüstü hal yasası yürürlüğe girmiştir. 70’lerde giderek
güçlenen burjuva sınıfı, sanayi kesimindeki etkinliğini finans sektörü ile desteklerken,
gazeteler bu gücün siyasi pekiştiricisi olarak görülmüş ve pay edilmiştir (Adaklı,
2006:132). 1970’lerin başlıca İstanbul gazetelerini Hürriyet, Milliyet, Günaydın,
Tercüman, Son Havadis, Cumhuriyet, Dünya, Yeni İstanbul, Güneş, Milli Gazete,
Yeni Asya, Hergün, Ortadoğu, Bayrak, Yeni Ortam, Politika, Vatan, Aydınlık,
Demokrat oluşturmuştur.
Bu dönemde, özellikle devrimci solun girişimleri ile ortaya konan NeoKemalizm tartışmalarının en önemli mecrası, Yön Dergisi olur. 1960 müdahalesi ile
sola karşı örülen duvarda açılan delik ve Kemalizmin ulusal sol ve Marksist literatür
çerçevesinde tartışılır hale gelmesi birçok kişide tepkiye ve kafa karışıklığına yol açsa
da, başta Yön olmak üzere Devrim ve Türk Solu gibi dergiler, “milli demokratik
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devrim” sloganı etrafından yeni bir yönelimi basın yoluyla Türk siyasal yaşamına
sokmuştur. Bu yönelim, Türk siyasal yaşantısı adına 1971 muhtırasına giden süreçte
de oldukça umutludur. Ancak tam tersine muhtıra bu solu tasfiye ederken, 1973 yılında
sol giderek bölünür ve CHP bu bölünmüşlük açısından iktidar dahi olsa bir eleştiri
nesnesi haline gelir. Bu eleştirilerin en büyük kaynağı ise Aydınlık gazetesi olur
(Kılıçatan, 2010:59). 1970‟li yılların sonunda ülkedeki iç kavgaların büyümesi,
siyasal partiler arasında yaşanan gerginliklerin siyasal yaşamı durma noktasına
getirmesi gibi nedenleri gerekçe gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül 1980‟de
darbe yaparak yönetime el koymuştur.
12 Eylül askeri darbesi, dünyada hâkim olan yeni sağ projelerin Türkiye’deki
egemen uzantılarının, 24 Ocak kararlarını yürürlüğe sokmak adına toplumsal
muhalefeti ezmenin bir yöntemi olma işlevi görmüştür. 24 Ocak kararlarını, gönüllü
bir şekilde topluma kabul ettirebilmek için basına düşen görevi iyi tahlil etmek
gerekmektedir. Özal iktidarı ile birlikte yeni sağ projelerin, basını hem siyasi hem de
yapısal olarak dönüştürmesine tanık olunur. Bu siyasi ve yapısal dönüşüm, basının
artık geleneksel işlevlerini neredeyse tamamen yitirerek devlet ve sermayeden göreli
de olsa var olan özerkliğini tamamen kaybetmesine yol açar (Adaklı, 2006:137).
Adaklı’ya göre (2006), bu dönemde piyasayı paylaşan birkaç medya grubu, bağlı
bulundukları sermaye grubunun çıkarları doğrultusunda yayım yapan yatay ve dikey
olarak bütünleşmiş ticari kuruluşlar olma işlevini görürler.
12 Eylül döneminde basın, biçim ve içerik açısından askeri yönetimin mutlak
denetimi altında kalmıştır. Askeri yönetimin verdiği direktiflere aykırı yayın yapan
çok sayıda gazete ve dergi kapatılmış, gazeteci ve yazarlar tutuklanmış, çeşitli cezalara
çarptırılmıştır. Bu gerekçelerle 1980 yılını Türk basınına ilişkin tartışmalarda bir milat
olarak nitelendirmek mümkündür (Tılıç, 1998 :84). Bu yıllar, basındaki sermaye
yapısının da dönüşüme uğradığı yıllar olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde,
gazetecilerin sahibi olduğu gazeteler birer birer daha büyük sermaye sahiplerinin eline
geçmiştir. Medyanın holdingleşmesi diye tanımlanabilecek 1980 öncesi dönem, kısa
sürede yerini holdinglerin medyaya girişine ve yazılı-elektronik basınla bütünleşme
dönemine bıraktı.
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Sönmez (1996: 76-86), 1980’lerde büyük holdinglerin medyaya girmek
istemelerinin sebeplerini şöyle sıralıyor: Dördüncü gücü paylaşma, siyasi çevrelerde
güç sahibi olma, bu çevrelerden aldığı güçle diğer sektörlerdeki yatırımlarının
etkinliğini devlet ihaleleri ve devlet bankalarından alınan kredilerle artırma,
teşviklerden öncelik kapma, sahip oldukları basın işletmelerinde, diğer banka ve
şirketlerinin reklamlarını kullanıp pazarlama faaliyetlerini artırma, gözde olan ve
itibarın önemli olduğu finans sektöründe medyadan yararlanma.
Resmi bilançolar kar marjlarının medyada birçok sektöre göre düşük olduğunu
göstermesine rağmen sermayedarların bu sektörü tercih etmesinin en önemli nedeni,
kuşkusuz ki bu düşük karlı görünen şirketin grup içindeki diğer şirketlere sağladığı
“dışsal faktörler”dir. Sırf medyanın sağladığı gücü elde tutmak için düşük kara
katlanmak önemli bir neden. Bu, o grup için bir nevi savunma harcaması sayılabilir.
Dolayısıyla 1980’lerde başlayıp 1990’larda devam eden medyadaki tekelleşme
sürecinin kilometre taşları şöyle sıralanabilir (Uzun, 2008:50):
-

Siyasi arenada medya desteğine talep

-

Promosyonla büyüme

-

Özel TV‟ye geçiş

-

1988-1993 döneminde hızlı büyüme

-

Dağıtımda, reklamda kartel anlaşmaları

-

Anti-sendikal mutabakat.

Türk ekonomisi, 90‟lı yıllarda iç borçtaki büyük artış, mali piyasalardaki
sağlıksız yapı, yüksek enflasyon ortamının getirdiği belirsizlik ve güvensizlik ortamı,
çoğu zaman ciddi sorun haline gelen cari açık ve diğer yapısal sorunlar sonucunda
ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu yıllardaki ekonomik yapı, reel
sektördeki firmaların ve bu bağlamda basın işletmelerinin davranışları üzerinde de
etkili olmuştur.
Türk basın işletmeleri açısından 1990’larda iki önemli gelişme yaşanmıştır. İlki
özel televizyonların yayına başlaması ve bir diğeri de basın sermayesinin finans
sermayesiyle bütünleşmesidir. 1990 sonrası medyada çapraz tekelleşmenin
yaygınlaştığı, Doğan ve Bilgin grupları gibi şirketlerin, gazete yanında televizyon
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kanallarını ele geçirdiği ve giderek diğer sektörlere yayılarak banka ve benzeri
kuruluşların sahibi olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, büyük medya gruplarının
dağıtım alanında da kartel oluşturduğu, reklam pastasına egemen olduğu gözlenmiştir.
Doğan ve Bilgin gruplarının, 1996’da kurduğu ortak dağıtım şirketi Biryay, hem
dağıtımın büyük bir kısmını organize etmiş hem de Bimaş adlı şirketleriyle reklam
pazarını kontrol ederek, reklamların büyük payını kendi televizyonları olan Kanal D
ve ATV’ye aktarabilmişlerdir. Yine bu dönemde, 212 sayılı yasa uygulanmamıştır ve
sendikanın tasfiye edildiği görülmüştür (Özsever, 2004:117).
1990 öncesine kadar, Sabah ve Günaydın grupları bünyelerine sendika
sokulmamıştır. Çalışanların sendikalaşmasına şiddetle karşı çıkmışlardır. Aydın
Doğan, bu durumu haksız rekabet olarak görüp 1990 başlarında Cağaloğlu’nda noteri
gazete binasına çağırmış ve sendikalı gazetecileri ve yazarları tek tek istifa ettirmiştir.
Üretim sürecinin çeşitli aşamaları taşeron şirketlere ihale edilip sendikasızlaştırma bu
yolla sürdürülmüştür. Örgütsüzlük patron hâkimiyetini pekiştirirken, özellikle işsizlik
tehdidiyle çalışanlar sindirilmiştir (Sönmez, 2003:148). Bu dönem aynı zamanda
medyanın Babıali’den İkitelli’ye yeni bir kimlikle geçiş dönemi olmuştur.
Retorikte öngörüldüğünün aksine 1990‟lı yılların sonunda dahi "istikrarlı yeni
bir siyasal dengeye" kavuşulup bunalımın aşılmasının sağlanamaması, hem bunalımın
yapısal olduğunu hem de hegemonya çabasının tutmadığını gösteriyor. Ancak, tüm
bunalım koşullarına karşın yeni bir hegemonyaya yönelik gelişmelerin de
yeşermemesi -baskıcı uygulamaların etkisini de unutmaksızın- belirli bir "ideolojik
başarı"yı işaret ediyor. İşte bu başarıda Türkiye’nin medya ortamındaki gelişmelerin
rolünü bulmamak olanaksızdır. Esasen, Türkiye’de kitle iletişiminin gelişimi
neredeyse her zaman simgesel meşruiyet gereksinimlerinin ağır bastığı ortam ve
dönemlerde gerçekleşmiştir (Kaya, 2007).
Ekonomideki küçülmenin yüzde 10‟u geçtiği ve tarihin en derin ekonomik
krizinin yaşandığı 2001’de, medya da etkilenmiştir. Finans ayağı da olan bazı medya
patronlarından, krizde bankaları zor duruma düşüp Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
(TMSF) devredilenlerin medya etkinlikleri de ya zayıflamış ya da tamamen
kaybolmuştur. Yine bu dönemde krizde daralan iç piyasayla birlikte reklam
harcamalarında büyük düşüşler yaşanmış ve bu durum sektörde küçülmeyi
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beraberinde getirmiştir. Ülkenin en büyük iki medya grubunun ortak dağıtım şirketi
Yaysat, Bilgin Grubu’nun Etibank olayı sonrası güç kaybetmesi üzerine Doğan
Grubu’nun etkisi altına girmiştir. Ekim 2002’de Bilgin Grubu, Çukurova Grubu ve
Cumhuriyet gazetesi, birlikte Birleşik Basın Dağıtımı (BBD) kurmuşlardır.
Yay-Sat (Doğan Grubu, İhlas Grubu): Hürriyet, Milliyet, Radikal, Vatan,
Posta, Gözcü, Şok, Fanatik, Forum Diplomatik, Ekonomist, Forum, Tercüman,
Türkiye, Evrensel, Milli Gazete, Vakit, Yeni Şafak, Ortadoğu, Dünya, Yeni Asya.
Yay-Sat, böylece 34 günlük gazete ve 250 derginin dağıtımını sağlamış oluyordu.
BBD (Turgay Ciner, Dinç Bilgin ve Karamehmet Grupları): Sabah, Akşam,
Takvim, Cumhuriyet, Fotomaç, Güneş. (Yeni Şafak Gazetesi, Kasım 2002’de BBD’ye
katılmıştır.)
Medya Pazarlama (Uzan Grubu): Star, Hayat.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 12 Haziran 2002 verilerine göre, Türkiye
genelinde satışı yapılan 28 gazeteden 16’sı üç büyük yayın grubu bünyesindedir.
Günlük gazete satışı üç milyon 250 bin civarındadır ve bunun yüzde 84’ü bu üç grup
tarafından satılmaktadır (TBMM, 2002).
2001’de yaşanan ekonomik krizin ardından, Doğan Cephesi ve Anti-Doğan
Cephesi şeklinde ciddi bir saflaşmanın oluştuğu öne sürülmektedir. Doğan Grubu’nun
temsil ettiği sermaye yapısının genel ekonomik politikalarla ilgili bakış ve duruşunun
farklı olduğu, kriz mağdurlarının da ayrı bir cephede yer aldığı ifade edilmiştir. Bu
cepheleşmenin, 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında oluşan siyasal iktidarı etkilemeye
çalışmıştır.
3.5.1. AK Parti Hükümetleri öncesinde Türk basınının sermaye yapısı
Bu noktada ekonomik krizin ardından Türkiye’de uzun yıllar sürecek AK Parti
hükümetlerinin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde Türk basının
sermaye yapısını ortaya koymak gerekmektedir. Türkiye’de özellikle özel televizyon
kanallarının mülkiyet durumuna bakıldığında birkaçı dışında hemen hepsinin ülkenin
önde gelen sermaye gruplarının elinde olduğu görülmektedir. Gazeteler, televizyonlar
ve bankalar aynı holding bünyesinde etkinlik göstermektedir. İşin tehlikeli yönü, çok
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büyük paralar gerektiren medya alanının, çok fazla kurumsal geçmişi olmayan
kuruluşlar arasında bir anda el değiştirmesidir. Büyük sermayenin bu alanda etkinlik
göstermesi medyadaki mülkiyet yapısının her an değişikliğe uğraması sonucunu
doğurmaktadır.
2000’li yıllarda medyada yer alan grupların yapıları ve yayın çizgilerine ilişkin
değerlendirme yapmak gerekirse, durum şöyledir:
Doğan Medya Grubu
28 Şubat sürecinde yaptığı yayınlarla Refah-Yol Hükümeti’nin istifasında
önemli rol oynayan Doğan Medya Grubu, 3 Kasım 2002’de seçimlerden zaferle çıkan
AK Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 28 Şubat sürecinde
attığı “Muhtar bile olamaz” manşetiyle hafızalarda yer etmiştir. Bu süreçte, asker
bürokrasisi ile işbirliği yapan grubun, “irticai tehdit” olarak gördüğü İslâmi hassasiyeti
olan kurum ve kuruluşlara karşı propaganda yaptığı gözlenmektedir. Grubun bu
tutumu, özellikle AK Parti ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı olarak
konumlanmasını da beraberinde getirdi.
Doğan Grubu, otomotiv, sigortacılık, enerji, petro-kimya, bankacılık,
sigortacılık, turizm, iplik sanayi, demir-çelik, spor kulübü işletmeciliği, reklamcılık ve
medya sektörünün her alanında hizmet veren şirketlere sahiptir. Medya sektörüne
1979’da Milliyet’i alarak giren Aydın Doğan’ın kontrolündeki Doğan Grubu, 7
televizyonu, 4 özel radyo istasyonu, 9 günlük gazetesi, 28 periyodik dergisi ile 2000
yılında sektörün en büyük medya grubudur. Doğan Grubu, 2000 yılında Türk medya
sektörünün yüzde 36‟sını kontrol etmektedir. Grubun bu dönemde gazete reklam
pazarındaki payı yüzde 62, dergi reklam pazarındaki payı ise yüzde 45’tir. Doğan
Grubu gazetelerinin toplam tiraj içindeki payı ise Basın İlan Kurumu‟nun 2000 yılı
verilerine göre yüzde 39,5‟tir. Grubun, periyodik dergi pazarındaki payı da yüzde
33‟tür. Doğan Grubu, bu dönemde gazetecilik, basım, dağıtım, televizyon ve radyo
yayıncılığı ile internet yayıncılığı gibi, bilgi üretim sürecinin tüm aşamalarını
sağlayacak kuruluşları bünyesinde bulundurmaktadır.
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Ekim 1999‟da Hürriyet Magazin Grubu (Hürgüç) ve Milliyet Magazin
Grubu‟nun (AD Yayıncılık) birleşmesi ile kurulan Doğan-Burda-Rizzoli (DBR),
Doğan Medya Grubu‟nun 25 tane haftalık ve aylık dergi çıkaran ortağıdır.
Tablo2 Doğan Grubu
DOĞAN GRUBU (Aydın Doğan)
Medya Dışı Faaliyetler

Medya Faaliyetleri
• Televizyon Kanalları: Ulusal TV’ler: Kanal DCNN Türk.
• Kablolu TV: Bravo TV, Galaxy TV, Ultra Cable TV,
Fun TV, Tempo TV.
• Yurtdışı Radyo TV Yayıncılığı: Euro D.
• Radyolar: Hür FM, Radyo Forex, Radyo D, Radyo
Kulüp.
• Dergiler: DBR Magazin Grubu, Doğan Egmont,
Tempo, Burda, Bebek, Elle, Hey Girl, Amica, Ekonomist,
Gösteri, PCNet, Elele vd.
• İnternet: E-kolay, Tradec.net.
• Gazeteler: Hürriyet, Milliyet, Turkish Daily News,
Radikal, Posta, Finansal Forum, Gözcü, Asabi, Fanatik,
Hafta Sonu, Fanatik Basket.
•
•
•
•
•

Zigana Elektrik, İSEDAŞ,
POAŞ (İş Bankası ile ortak), Türk
Dış Ticaret Bankası (Dışbank),
Doğan Otomobilcilik, Otokar,
Yaratım Sağlık, Ray Sigortacılık,
Ticaret Sigorta, Pen Turizm,
Doğan Enerji, Hür İthalat, HürOk., COATS İplik Sanayi,
Anadolu Otomotiv,
Ditaş Doğan, Çelik Halat, Ticaret
Yat. Menk. Kıymet, Dış Ticaret
Fakt., Doğan Finans Kiralama,
Kıbrıs’ta off – shore bankası,
Malta ve Hollanda’da bankası var.
Gümüşhane Doğan Spor.

ISP ve portals: Doğan Online ve Dijital Yayıncılık.
Basım: Doğan Ofset, Doğan Print Center (DPC).
Kitap Yayıncılığı: Doğan Kitapçılık, Doğan Egmont.
Yurtdışı Yayıncılık şirketi: DMG International.
Reklam ajansı: BİMAŞ.

• Multimedya Mağazalar Zinciri:
ortaklığıyla).

D&R (Raks

• Dağıtım Şirketi: Yay – Sat ve BİRYAY.
• Televizyon Prodüksiyon: Hürriyet TV Production, D
Production.
• Haber Ajansı: Doğan Haber Ajansı,
MİL-HA.
Kaynak: Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Medya Politikaları, D. Beybin
Kejanlıoğlu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.), Ankara: İmge Yayınevi, 2001, s.163-168
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Tablo 3 Doğan Grubu Gazetelerinin 2000’de Toplam Tiraj İçindeki Yeri
2000 Yılı
Doğan
Grubu
Gazetelerinin
Toplam Tiraj
İçindeki Yeri
%

Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl.

44

39

38

40

38

37

40

41

40

Eki. Kas. Ara.

39

38

Kaynak: Basın İlan Kurumu – 2000 Yılı Gazete Tirajları Raporu

Doğan Yayın Holding, Hürriyet ve Milliyet haricindeki gazetelerini Simge ve
Gerçek Grup isimleri altında birleştirmiştir. Posta, Gözcü, Asabi orta ve alt gelir
gruplarına hitap ederken, Finansal Forum Gazetesi, ekonomi, iş dünyası, finans ve
politikadaki gelişmeleri takip etmektedir. Turkish Daily News ilk ve tek İngilizce
yayın yapan günlük gazetedir ve okuyucularının yüzde 60‟ı Türkiye‟de yaşayan
yabancılardan oluşmaktadır. Bu dönemde gerçekleşen yabancı sermaye işbirliğine
CNN Türk sahipliğinde, Doğan Grubu ve AOL Time Warner ortaklığı örnek olmuştur.
Ultra TV ise Koç Grubu, Doğan Grubu ve Siemens ortaklığı ile kurulmuş kablolu
televizyondur (Koçer, 2002: 65).
Şirketlerinin çoğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda işlem gören Doğan
Grubu, Dışbank, Ray Sigorta, Ticaret Sigorta gibi para piyasalarında etkili olabilecek
kuruluşlara da sahiptir. Böylece bankacılık, sigortacılık, menkul kıymet yönetimi, offshore bankacılığı gibi alanlarda etkili olmaktadır. Grubun ayrıca otomotiv sektöründe
de şirketleri bulunmaktadır. 1990‟lar ve 2000‟li yılların başı, medya gücünü
kullanarak ekonomide ayrıcalık elde etmenin sıkça yaşandığı bir dönemdir. Demirel
ve Çiller hükümetleri dönemlerinde medyaya verilen teşvik ve kredilerden Hürriyet
Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Hürriyet Ofset A.Ş. firmaları da sıkça yararlanmıştır.
2001 yılı sonunda televizyon kanallarında ve yazılı basında kriz yüzünden otobüs
satışlarının nasıl azaldığı günlerce işlenmiştir. Bunun sonucunda hükümet bir karar
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çıkartmış ve Ocak 2002‟ye kadar otomobil alımlarında vergi indirimine gitmiştir. Bu
kararlar nasıl aldırılmış ve kimlerin işine yaramıştır? Bütün büyük medya devlerinin
otomotiv sektöründe yatırımları bulunmaktadır. Hürriyet, Milliyet ve Radikal
gazetelerinin 9-12 Şubat 2002 sayılarını incelediğimizde deprem konusunun ve buna
bağlı deprem sigortasının köşe yazıları ve haberler ile sürekli gündemde tutulduğu
görülmektedir. Grubun bünyesinde sigorta şirketlerinin bulunması tesadüf değildir
(Koçer, 2002: 67)
Sabah Grubu
Sabah Grubu’nun hızlı büyümesinde de, medya sektöründeki en büyük rakibi
Doğan Grubu‟nun olduğu gibi devletten aldığı düşük kredi ve teşviklerin önemli etkisi
vardır. İşadamı Turgay Ciner, Dinç Bilgin’in kurduğu Sabah Gazetesi’nin (Sabah
Yayıncılık, Birleşik Basın Dağıtım, atv, 1 Numara Yayıncılık ve Sabah Pazarlama’nın)
yüzde 61 hissesini Ekim 2000’de satın almıştır.
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Tablo 4 Sabah Grubu
SABAH GRUBU (Dinç Bilgin)
Medya Faaliyetleri
•
Televizyon: Atv, Atv Avrupa, Kiss TV (Eski Adı
Prima), NTV (Doğuş Grubu ile Ortak), Yeni TV
(Bölgesel-İzmir).
•
Radyo: Kiss FM, Radyo Sport.
•
Gazeteler: Sabah,Takvim, Fotomaç, Yeni Asır.
•
Dergiler: 1 Numara-Hearst Yayıncılık A.Ş.,
Power, Sinema, Para, Aktüel, Otohaber, Esquire, Bazaar,
Cosmopolitan, PC Magazin, Gezi, Gurme, House
Beautiful.
•
Basım Yayım: Sabah - D'agostini, Sabah
Kitapçılık, Binyıl Yayıncılık.
•
Prodüksiyon: Netpaas Network Reklam Film
Yapım Yayın Medya Pazarlama A.Ş. (Türker İnanoğlu
ile ortak).
•
Telekomünikasyon ve İnternet: Turkport, ZD Net, A-tel (%50 Çukurova grubu ile ortak).
Diğer: SATEL A.Ş. bünyesinde Studio 1, Sports
İletişim, Avrupa Elektronik.
•
Bilişim: Atel.
•
Dağıtım şirketleri: Birleşik Basım Dağıtım ve
BİRYAY, GAMEDA ( Gazete Dergi Pazarlama).
•
Reklam Ajansı: BİMAŞ.

Medya Dışı Faaliyetler
İnterbank, Etibank, Yapı Toko Bank-Rusya,
Bank Kreis AG Almanya, İnter Overseas İzlanda, İnter Capital - İzlanda, Çukurova
Çelik, Halk Sigorta (Çukurova Holding'le
ortak), Centron A.Ş., Secura Card vb.

Kaynak: Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Medya Politikaları, D. Beybin Kejanlıoğlu,
Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.), İmge Yayınevi, Ankara-2001, s.163-168

Uzan Grubu
Uzan Grubu’nun basın sektörüyle tanışması 1950’li yılların sonuna kadar
uzanmaktadır. Kemal Uzan, Yeni İstanbul Gazetesi’ni Habip Edip Törehan’dan satın
alarak basın sektörüne ilk adımını atmıştır. Ancak bu gazete daha sonra kapatılmıştır.
Uzan Ailesi’nin medyaya tekrar dönüşü, 1990 Mayıs ayında yayına başlayan ilk özel
televizyon olan Star1 TV ile olmuştur. 2002 yılında Uzan Grubu’nun enerji, demirçelik, çimento, spor kulübü işletmeciliği, inşaat, bankacılık, sigorta ve medya
sektörünün hemen tüm kollarında yatırımları bulunmaktadır. Uzan Grubu’nun
büyümesi de, diğer büyük medya gruplarının olduğu gibi medya sektöründeki büyüme
ile birlikte olmuştur. Örneğin Star1 Televizyonu ile medya sektörüne uzun bir aradan
sonra tekrar giriş yapan Uzan Grubu, Çukurova Elektrik ve Kepez hisselerini 1993‟te
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satın aldı. 1998 yılında GSM şirketi Telsim‟in lisans hakkını 25 yıllığına Ulaştırma
Bakanlığı‟ndan devraldı. Tablo 5’te görüldüğü gibi bu dönemde Uzan Grubu’nun 4
özel televizyon kanalı, 6 özel radyo istasyonu, 1 gazetesi, 1 haber ajansı, 1 tane GSM
operatörlüğü bulunmaktadır.
Tablo 5 Uzan Grubu
UZAN GRUBU (Cem Uzan)
Medya Faaliyetleri
Televizyon: Star, Kral, Teleon, Kanal
6.
Dijital Paket: Star1, Star2, Star3,
Teleon, Galeri 1, Galeri2, Galeri3.
Radyo: Süper FM, Metro FM, Kral
FM, Radyo Blue, Joy FM, Lokum FM.
Gazete: Star.
Haber Ajansı: Ulusal Medya Haber
Ajansı.
Telekomünikasyon ve İnternet:
Rumeli ve Telekom (RT-Net),
Webbee, Telsim (GSM operatörü).
Diğer: TV Prodüksiyon, Medya
Pazarlama, Reklamcılık, Basım.

Medya Dışı Faaliyetler
İmar Bankası, Adabank, Rumeli Bankası
(Lefkoşa), Rumeli Sigorta, Rumeli Hayat
Sigorta, Ulus Factoring, Çukurova Elektrik,
Kepez Elektrik, Rumeli Elektrik, METAŞ
(İzmir Metalurji San.), AYSAN, DEMAŞ
Demir Mamulleri San. Limaş, Rumeli
Çimento, Ladik Çimento, Şanlıurfa Çimento,
Gaziantep Çimento, ÇESTAŞ, Eltem – Tek.
A.Ş., Standart İnşaat, Yapı Ticaret, Tuncel
Pamuk İplik, İstanbulspor A.Ş., Adanaspor
A.Ş. ve diğerleri.

Kaynak: Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Medya Politikaları, D. Beybin Kejanlıoğlu,
Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.), İmge Yayınevi, Ankara-2001, s.163-168

Çukurova Grubu
Çukurova Grubu, inşaat başta olmak üzere demir-çelik, bankacılık, kimya,
sigortacılık, pazarlama, taşımacılık, spor kulübü işletmeciliği ve Turkcell ile GSM
operatörlüğüne girmiştir. Çukurova Grubu’nun bünyesinde 4 radyo, 9 günlük gazete
ve dergi, 1 tane de dijital kanal mevcuttur. Çukurova Grubu’nun Sabah Grubu ile
birçok kuruluşta ortaklıkları bulunmaktadır (atv, Atel, SATEL, Çukurova Çelik, Halk
Sigorta). Kurumun birçok şirketi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda işlem
görmektedir.
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Tablo 6 Çukurova Grubu
ÇUKUROVA GRUBU (M.E. Karamehmet)
Medya Faaliyetleri
Televizyon: Show TV, Cine – 5,
Playboy TV, Super Sport, Maxi TV,
SATEL (Sabah Grubu ile ortaklık).
Radyo: Alem FM, Show Radyo,
Radyo Viva.
Gazete ve Dergiler:
Akşam Yayın Grubu bünyesinde
çıkarılan gazete ve dergiler:
Akşam, Güneş, Alem, Takip,
Medyatör, Arabesk, Zümrüt, Platin,
Amann.
Kitap Yayıncılığı: Yapı Kredi
Yayınları. Dijital Yayıncılık: Digiturk
(Işık TV ile ortak).
Telekomünikasyon ve İnternet:
Turkcell (GSM operatörü), Kcell
(Kazakistan), Azercell, Geocell
(Ukrayna), Kktccell, KVK, A-tel
(Yüzde
50 Medya Holding ortaklığı ile),
Superonline, Verinet, Bilpa Hobim,
Topaz, Show TV Net, Mobicom.

Medya Dışı Faaliyetler
Bank Kreiss A.G., Banque De Commerce Et
De Placements S.A., Pamukbank, Pamukbank
Off-Shore (Kıbrıs’ta), Pamukbank Int. Services
(İrlanda), Yapı ve Kredi Bankası, Yapı Kredi
Moskow, YK Int. Financial Services (İrlanda),
Yapı Kredi Bank (Almanya), Yapı Kredi
Holding
B.V. Hollanda), Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı,
Yapı-Toko Bank, Genel Yaşam Sigorta, Halk
Sigorta, Genborsa, Agro - San Kimya Sanayi,
Aue İmalat, Atkasan, BMC, Comag
Continental Madencilik, Çukurova Çelik,
Çukurova İnşaat Makineleri, Çukurova Kimya
Endüstrisi, Çukurova Sanayi İşletmeleri,
Cumitaş, Maysan Makine ve Yedek Parça,
Noksel Çelik Boru, Kağıt ve Paket
Malzemeleri, Auer Dayanıklı Tüketim
Malzemeleri Pazarlama, Baytur İnşaat
Taahhüt A.Ş., Baytur, Ompaş – Otomotiv
Mamulleri Paz., Dersaadet Turistik
İşletmeleri, Pegasus Hava Taşımacılığı, Akşam
Denizcilik, Akşamüstü Denizcilik, İntercom
Danışmanlık, Pamukspor Spor ve Turizm
Hizmetleri, Preveze Beynelmilel Nakliyat vd.)

Kaynak: Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Medya Politikaları, D. Beybin Kejanlıoğlu,
Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.), İmge Yayınevi, Ankara-2001, s.163-168

Doğuş Grubu
Doğuş Grubu’nun da diğer büyük medya grupları gibi bankacılık sektöründen
sigortacılığa, otomotivden gıdaya kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşları
bulunmaktadır. Grubun yatırımları otomotiv ağırlıklıdır. Doğuş Grubu, 3 televizyon
kanalının sahibi veya ortağıdır, ayrıca 6 dergisi ve 2 özel radyo istasyonu vardır. Doğuş
Grubu’nun medya ile ilgili firmaları arasında çapraz ve yatay tekelleşme mevcuttur.
Bu arada Sabah Grubu ve Doğan Grubu ile çeşitli ortaklıkları da bulunmaktadır. Doğuş
Grubu’nun bazı firmaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
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Tablo 7 Doğuş Grubu
DOĞUŞ GRUBU (Ayhan Şahenk)
Medya Faaliyetleri
Televizyon: NTV, CNBCE-e, Kanal D
(Yüzde 20’si Doğuş Grubu’nundur).
İnternet: İxir, Zeplin, Doğuş İletişim,
Sebit.
Dergi: NTV Mag, F1 (Formula 1), Car,
National Geographic, L’Officiel.
Popüler Tarih.
Haber Portalı: NTVMSNBC.
Radyo: Radyo Eksen, NTV Radyo.

Medya Dışı Faaliyetler
Ana Yatırım, Garanti Bankası, Osmanlı
Bankası, Körfezbank, Garanti Hayat Sigorta,
Garanti Leasing, Garanti Güvenlik, Garanti
Portföy Yönetimi, UGBI (KKTC), Garanti
Holding, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.,
Garanti Sigorta, Doğuş Sigorta, Doğuş
Motor, Doğuş Otomotiv, Doğuş Ağır Vasıta,
Genoto, Genpar, Katalonya Oto, Yüce Auto,
Garanti Teknoloji, DOC Finans, Aktif
Leasing, United Garanti Bank International,
Somtaş, Filiz Gıda San. A.Ş., Tansaş, Doğuş
İnşaat, Datmar Tur, Hyatt Regency, Antalya
Sheraton, Antur Tatil Köyü ve 5 adet marina,
Marmara Grand Azur, Volkwagen, Seat,
Audi, Scania, Saab, Porsche Distribütörlüğü,
Gucci ve Armani Franchising Houston Enerji,
Jeeves International.

Kaynak: Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Medya Politikaları, D. Beybin
Kejanlıoğlu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.), İmge Yayınevi, Ankara-2001, s.163-168

İhlas Grubu
İhlas Grubu bankacılık, sigortacılık, otomotiv, enerji dağıtımı, sağlık, pazarlama,
taşımacılık, özel okul işletmeciliği, elektronik sanayi ve medya sektörlerinde faaliyet
göstermektedir. Bu grubun bünyesindeki medya şirketlerinde çapraz tekelleşme
mevcuttur.
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Tablo 8 İhlas Grubu
İHLAS HOLDİNG (Enver Ören)
Medya Dışı Faaliyetler

Medya Faaliyetleri
Televizyon: TGRT.
Radyo: TGRT FM.
Gazete: Türkiye, Turkey, Textile Exports,
Automotive Export.
Dergi: PC World, Computer World, Game
Pro., Hanımeli, Tekstil Teknik, İhlas
Otosport, Türkiye Çocuk Dergisi vd.
Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Diğer: Dergiler, dağıtım.

Yurtbank, Otomobilcilik A.Ş., International
Hospital, Bursa Yalova Enerji Dağıtımı Ltd.
Şti.,İhlas Ev Aletleri, İhlas Pazarlama, Kristal
Sıvı İçecek, İhlas Fuarcılık, İhlas Gıda, YaySat, İhlas Otomotiv, İhlas Dış Ticaret, İhlas
Koleji, Marmara Evleri, İhlas Lisesi, İhlas
İlköğretim Okulu, İhlas Kız Lisesi, Vizyon
Sağlık Hizmetleri, Türkiye Hastanesi vd.

Kaynak: Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Medya Politikaları, D.
Beybin Kejanlıoğlu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adaklı (Der.), İmge Yayınevi, Ankara-2001, s.163168

3.5.2. Ekonomik kriz ve medyada TMSF dönemi
Medya gruplarının yapısı analiz edildiğinde görülmektedir ki medya
gruplarının ortak şirketleri vardır. Bu şirketler bazen iletişim sektöründen, bazen
iletişim sektörü dışından da olabilmektedir. Kasım 2000’de başlayan ekonomik kriz
nedeniyle medyadaki mülkiyet yapısında büyük değişimler yaşanmıştır. Ekonomik
kriz özellikle finans sektöründe yıkıcı olmuştur. 11 Temmuz 2001 itibariyle medya
ortaklıkları da bulunan 11 banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)
devrolmuştur. Oluşan fiili duruma göre devlet, özel televizyon, gazete ve radyo
kuruluşlarının büyük ortağı ya da doğrudan sahibi konumuna gelmiştir.
Sabah Grubu’nun bankası olan Etibank’ın devriyle birlikte Fon’un
yönetimine geçen medya şirketleri şunlar: Medya Holding, 1 Numara Yayıncılık, atv
Televizyonculuk, Birleşik Basın Dağıtım, Sabah Yayıncılık, Sabah Kitapçılık, Sabah
Pazarlama, Sabah Haber Ajansı, Gelişim Yayıncılık, Kiss FM, Şık FM, Radio Sport.
Erol Aksoy’un eski patronu olduğu İktisat Bankası’nın TMSF’ye devriyle
birlikte Fon’un yönetimine geçen medya şirketleri şunlar: Multikanal Pazarlama ve
Dağıtım şirketi (Cine5, Palboy TV, Super Sport, Maxi TV), Viva TV, Gala TV,
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Radyo 5, Mepaş Medya Pazarlama, İnteraktif Komünikasyon Sanayi, Show Basın
(Marie Claire, Marie Claire Maison, OUI Mariage, Beyaz Butik, Voyager, Adres,
Eksen Yayıncılık Pazarlama).
Diğer bankalar aracılığı ile Fon’a geçen medya şirketleri ise Mustafa Süzer’in
bankası Kentbank’tan dolayı Kent TV, Kamuran Çörtük’ün Bayındırbank’ından
dolayı BRT, Ceylan Holding’in sahibi olduğu Bank Kapital’den dolayı CTV, C
Haber Ajansı24.
Kasım 2002 seçimleri öncesi medyadaki sermaye yapısını hatırlatırken, bir
parantez de “İslamcı” olarak tanımlanan basına açılmalıdır. Bu kategoride yer alan en
büyük yayın grubu, Türkiye Gazetesi, TGRT ve İhlas Haber Ajansı ile İhlas
Holding’e bağlı olan İhlas Yayın Grubu’dur. Her ne kadar İhlas Finans’a el
konulmasıyla zor günler yaşasa da İhlas Grubu’nun medya şirketlerinin yönetimi
TMSF yönetimine geçmemiştir. Yine aynı dönemde öne çıkan bir diğer yayın organı
Kanal 7’dir. Kasım 2002 seçimlerinden önce Kanal 7, Saadet Partisi’nden ayrılıp
AK Parti’yi kuran kadroların denetimine geçmiş, bunun üzerine de Saadet Partisi
yanlıları TV 5’i kurmuşlardır.
Aynı dönemde Albayrak Grubu’na ait olan ve 28 Şubat sürecinde merkez
medyadan dışlanan kimi ünlü yazarlara köşelerini açan Yeni Şafak Gazetesi ile o
dönemde “Gülen Cemaati’nin diye tanımlanan, daha sonra FETÖ yayın organı
olduğu için kapatılan Zaman Gazetesi de bu kategoride yer almaktaydı.
3.5.3. AK Parti’nin kuruluşunda ve iktidara gelişinde medya ile ilişkileri
3 Kasım 2002 Genel Seçimi ve 9 Mart 2003’te Siirt’te tekrarlanan seçimler,
Türk siyasi hayatı için önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu seçimlerle ilk kez,
siyasi kimliğini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlayan bir parti olan AK Parti
önemli bir çoğunlukla tek başına iktidara gelmiştir. Meclis’in uzun yıllardır ilk kez iki
partiyle temsil ediliyor olması bir yana, Türk siyasetinde “sağ”da konumlandırılan
partilerde var olduğu bilinen ancak toplumsal yaşamdaki muhafazakârlığın temsili
olarak ortaya çıkan görüşlerin, siyasi platformda hangi uygulamaları içereceği de

24

Hürriyet, “Fon Medya Devi Oldu”, (11.07.2001)
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merak konusudur. Gürel, AK Parti ile ilgili şu saptamaları yapmaktadır (Gürel, 2007:
204):
- Türkiye’de ilk kez 3 Kasım 2002 seçimleriyle, toplumsal platformda temsil
edilen “muhafazakâr” kimlik, siyasi temsile dönüşmüştür.
- Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmasının kaynağı, AK Parti’nin “çevre partisi”
olarak gösterilmesine neden olmaktadır.
- Erdoğan, muhafazakâr demokrat kimlik üzerine konumlandırılmış lider imajıyla,
Türk siyasetinde bugüne kadar “merkez sağ”da tanımlanan partilerin liderlerine
benzetilmektedir.
- Ekonomik ve toplumsal sıkıntılarla karşı karşıya olan halk, 3 Kasım 2002
seçimlerinde, AK Parti‟yi kurtarıcı parti, Recep Tayyip Erdoğan’ı ise kitleleri
peşinden sürükleyen “kurtarıcı” olarak görmüştür.
- AK Parti, “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlanan siyasi kimliğiyle Türk
siyasetinde, daha önceleri “merkez sağ” olarak tanımlanmış partilere
benzetilmektedir.
- AK Parti, siyasi görüş olarak, 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında tasfiye yaşayan
“merkez sağda”ki partilerin yerine konumlandırılmaktadır.
- AK Parti, Türkiye’de, Kıta Avrupası’nda gelişen muhafazakârlıktan çok
dünyadaki Yeni Muhafazakâr ekolün temsilcisi olarak ifade edilmektedir.
- AK Parti’nin siyasi kimliği belirlenirken, Türkiye’de ve dünyada yaşanan siyasi
ve toplumsal olaylar, özellikle 28 Şubat sürecine vurgu yapılmaktadır.
3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ertesi günü Hürriyet, Sabah, Radikal ve Yeni
Şafak gazetelerinin manşetlerinde benzer yorumlar içeren başlıklar yer almıştır.
Hürriyet’in manşeti “Sosyal Patlama Sandıkta Oldu”, Sabah’ın manşeti “Anadolu
İhtilali”, Yeni Şafak’ın manşet başlığı ise “Milletin Zaferi/Tarihi Tasfiye” olmuştur.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te 59. Hükümet’in programındaki
iletişim ve medya politikalarını şöyle açıklar:
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-Özgür, bağımsız, çok sesli‟ bir yazılı ve görsel basın, demokratik rejimin önemli
güvencelerinden biridir. Yazılı ve görsel basın sektöründe tekelleşme” ve
kartelleşmenin önlenmesi için ilgili mevzuat yeniden düzenlenecektir.
-Medyanın, toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan

yayınlar

yapması

özendirilecektir.
-Özel hayatın ve özel haberleşmenin güvenliği ile ilgili her türlü teknik ve yasal
önlemler alınacaktır.
-Bilgi toplumuna geçiş sürecinde iletişim çok büyük önem taşır. İletişim alanında
serbestleştirme ve özelleştirme çalışmalarına ve sektörle ilgili mevzuat
düzenlemelerine hız verilecektir. Her türlü haberleşme ve iletişim imkânlarının
ülkenin her yerleşim birimine ulaşması sağlanacaktır.
-Çalışma hayatı ile ilgili mevzuata ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında günün
koşullarına uygun bir yapı kazandırılacaktır.
-Hükümet, üniversitelerin çağdaş anlamda öğretim ve araştırma kurumu
olmalarını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirecektir. Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK), üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standartlar
belirleyen bir yapıya kavuşturulacak. üniversiteler idari ve akademik özerkliği
olan, öğretim elemanları ve öğrencilerin serbestçe bilimsel faaliyette bulunduğu
araştırma ve öğretim kurumları düzeyine çıkarılacaktır. Üniversiteler, her çeşit
düşüncenin demokratik bir ortamda, hoşgörü içinde öğretilip tartışıldığı,
yasakların ve sınırlamaların olmadığı özgür bir foruma dönüştürülecektir.
2001 krizi sonucunda medyada ciddi bir saflaşmanın meydana geldiği
gözlemlenmiştir. 2001 krizinde Pamukbank ve Yapı Kredi Bankası ile sarsılan
Çukurova Grubu, bu sarsıntıyı atlatabilmek için kriz sürecinde darbe yiyen öteki
gruplarla ittifak halinde AK Parti iktidarına yakın görünmüştür. Hürriyet gazetesinin
8 Ekim 2002 tarihinde “Bozüyük Zirvesi” manşetiyle verdiği habere göre, AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gün önce üç batık bankanın sahipleri olan
Halis Toprak, M. Emin Karahmehmet ve Mustafa Süzer ile buluşmuştur. Bu
buluşmanın Doğan Grubu gazetesi Hürriyet’te manşette yer almasına kızan AK Parti
lideri Recep Tayyip Erdoğan, haberin çıktığı gün Afyon mitinginde Doğan Grubu’nu
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hedefe koyan bir açıklama yapar. 9 Ekim 2002 tarihli Akşam gazetesinin haberine
göre, Bozüyük görüşmesini Doğan’a ait gazetelerin şaibeli vermesine sinirlenen
Erdoğan, “AK Parti’nin Türkiye’de siyaset etme biçimini o grup belirlemeyecek. Bazı
holdingler bizi idare edeceklerini sanıyorlar. Kusura bakmasınlar ama idare
edemeyecekler” demiştir.
AK Parti’nin seçimlerden tek parti iktidarı olarak çıkması ile siyasal süreçte yeni
bir dönem başlamıştır. Medyadaki etkinliğini siyasal alana da taşımak isteyen Uzan
Ailesi’nden Cem Uzan, Genç Parti’yi kurarak 2002 seçimlerinde yüzde 7’ye yaklaşan
önemli bir oy oranı elde etmiştir.
Bu süreçte AK Parti iktidarı ile çatışmaya giren Uzan Grubu, bu çatışmadan
ekonomik ve siyasal olarak zararlı çıkmıştır.

Uzan Grubu’nun enerji sektöründeki

lisansları iptal edilmiş, PETKİM ihalesi de Uzan Ailesi’nden alınmıştır. Uzan Grubu
hakkında çeşitli yolsuzluk iddiaları üzerine dava açılmış, arama emirleri çıkarılmış ve
devlet bu grubun ÇEAŞ, Kepez ve İmar Bankası gibi kuruluşlarına el koymuştur.
Gruba ait Star TV’deki yayınlar, cezalar nedeni ile birçok kez ve uzun süreli olarak
durdurulmuştur. Ayrıca Cem Uzan’ın yanı sıra baba Kemal Uzan ve kardeşi Hakan
Uzan ile ailenin diğer fertleri ve grubun üst düzey yöneticileri hakkında suç duyuruları
yapılmıştır. Erdoğan Hükümeti, Uzan Grubu’nun “siyasal linç” iddialarına karşın, bu
operasyonda Doğan Grubu medyasını yanına almayı ihmal etmemiştir. Motorola ve
Nokia’yı yaklaşık 3 milyar dolar zarara uğrattığı iddia edilen Uzanlar, medyalarını
şantaj aracı olarak kullanmaktan çekinmemişler ve birçok ulusal ve uluslararası
kurumla karşı karşıya gelmişlerdir. Sonuçta Uzan Grubu’nun medya organları,
devroldukları TMSF tarafından tek tek elden çıkartılmıştır.
TMSF, uzun süre yayın politikalarına müdahale ettiği, hükümete yakın
zihniyetteki kadroları atadığı Star Televizyonu, Star Gazetesi ve Kral Televizyonu ile
grubun diğer yayın organlarının satışını gerçekleştirmiştir. Star Televizyonu 305
milyon dolara Doğan Grubu’na, Star Gazetesi, AK Parti Hükümeti’ne yakın Kıbrıslı
işadamı Ali Özmen Safa’ya 8 milyon dolar karşılığında satılmıştır. Uzun yıllar
TMSF’nin yönetiminde kalan Kral Televizyonu ise Doğuş Grubu’na devredilmiştir.
Türkiye’nin en çok izlenen ilk 4 kanalından biri olan Star Televizyonu’nun Türk
medyasının büyük bir kısmını kontrol eden Doğan Grubu’na satışı, medyadaki
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tekelleşmenin ürkütücü boyutlara ulaşmasına yol açmış, Rekabet Kurumu’nun bu
satışı uygun bulması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. Bu dönemde medyada
önemli bir gücü elinde bulunduran Doğan Grubu ile Sabah Grubu’nun sahiplik
yapılarında gerçekleşen değişimler ve AK Parti’ye yakın bir yayın çizgisi izleyen,
kendilerini muhafazakâr gören medya organlarının yükselişi önem taşımaktadır.
Doğan Grubu’nda Yaşanan Değişimler:
Günümüz medya piyasasının en eski patronu Aydın Doğan’dır. Nakliyecilik,
müteahhitlik, otomobil ve ticari araç satışı gibi değişik sektörlerde ticaret yapan
Doğan’ın medyaya girişi, Ekim 1979’da Milliyet Gazetesi’ni Karacanlar’dan satın
almasıyla olmuştur. Aydın Doğan, Erkekçe Dergisi’ne 1981 yılında Milliyet’i alış
sebebini “Gazete patronluğu, buzdolabı patronluğuna göre çok daha yüksek statülü
bir iş. Gazete patronu oldunuz mu bir başka bakıyorlar insana. Hele bu gazete bir de
Milliyet olursa…” sözleriyle anlatmıştır. Aydın Doğan, Milliyet ile sektöre adım
attıktan sonra, 1995 yılında da ülkenin en çok satan ve en etkili gazetesi olan
Hürriyet’i, geleneksel medya sahibi kuşağının en son temsilcisi Sedat Simavi’den satın
almıştır.
Basından medyaya geçiş sürecinde en önemli etkenlerden biri özelleştirme
uygulamalarıdır. 1990’lardan itibaren basının da içinde bulunduğu büyük sermaye
grupları, ağırlıklı olarak enerji sektöründe özelleştirilen kamu kurumlarının taliplisi
olmuşlardır. Doğan Grubu da bu özelleştirmelerde adı sıkça duyulan gruplardan biri
olmuştur. Aslında RTÜK Yasası’nın 29. Maddesi gereği devlet ihalelerine girmesi
yasak olan birçok medya sahibi, yasal olmayan yollarla bu ihalelere girerek elektrik
dağıtım kuruluşlarını satın almışlardır. Doğan Grubu, bu süreçte Trabzon, Rize, Artvin
ile İstanbul’un Avrupa Yakası elektrik dağıtım işlerini üstlenmiştir. Aynı süreçte,
medya grubu ve bankası bulunan Uzanlar’ın sahibi olduğu Rumeli Holding, İhlas
Yayın Grubu’nun sahibi İhlas Grubu, Show TV ile Sabah Grubu da bu özelleştirme
furyasında dağıtım ihalelerini alan sermaye grupları olmuşlardır (Adaklı, 2006: 221).
Bu dönemde elektriğe benzer şekilde, petrol sektöründe de ayrıştırma yoluna
gidilir. Petrol dağıtım işini üstlenen Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ) de
özelleştirme uygulamalarına tabi tutulur. POAŞ, 3 Mart 2000 tarihinde yapılan ihale
sonrası İş Bankası A.Ş. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişimi’ne
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verilir. DİTAŞ ve Çelik Halat gibi büyük sanayi kuruluşları da, Doğan Grubu’nun bu
yıllarda özelleştirmeler yoluyla satın aldığı devlet kuruluşlarıdır.
Aydın Doğan, 22 Eylül 1993’te Doğuş Holding ile birlikte Kanal D’yi kurmuştur.
Doğan Grubu yayın organları arasına 23 Ocak 1995’te Posta, 13 Ekim 1996’da
Radikal, Ocak 2000’de Turkish Daily News ve 31 Mayıs 2004’te Referans Gazetesi
katılmıştır. Türkiye’nin ilk yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan TV kanalı CNN
Türk’te de Doğan, Amerikan kanalı CNN’in yayıncısı Turner Broadcasting ile
ortaklığa gitmiştir. Doğan Grubu’na son olarak katılan gazete ise Vatan Gazetesi
olmuştur. Sabah Grubu’nun Turgay Ciner’in kontrolüne geçmesi üzerine Sabah’tan
ayrılan Zafer Mutlu ve arkadaşlarının kurduğu Vatan Gazetesi’nin Doğan Grubu’na
satışı, Rekabet Kurumu’nun onayıyla gerçekleşmiştir.
Promosyonla medya grubunun büyümesine hız kazandıran Aydın Doğan, devlet
teşviklerinin desteğiyle ekonomik olarak hızla büyümüş, TV kanalları da kurarak
yatay birleşmeler yoluyla sektörün en önemli aktörü haline gelmiştir. Doğan Grubu,
1990’ların başından itibaren sektördeki en büyük rakibi olan Sabah Grubu ile yoğun
bir rekabet yaşamıştır. Dağıtımdan reklam pastasının bölüşümüne kadar her iki grup
arasında var olan rekabet, kimi dönem ülke gündemine damgasını vurmuştur. Doğan
Grubu ve Sabah Grubu’nun medya sektöründeki egemenliği, Çukurova Grubu’nun
sektöre adım atmasıyla çözülmeye yüz tutmuştur. Adaklı (2006: 282), 2000’li yılların
başında medya sektörünün lideri konumuna gelen Doğan Grubu’na karşı, Sabah,
Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri ve bunları temsil eden grupların 2002 yılında
birleşerek gazete ve dergi dağıtım tekelini kırması ile birlikte piyasa paylaşımı
mücadelesinin kızıştığına işaret etmektedir. Sönmez (2003: 64) ise yaşanan
mücadelenin medya savaşı gibi görünse de aslında Türkiye burjuvazisinin çatışan
çıkar ve programlarına ilişkin bir mücadelenin söz konusu olduğunu belirterek,
“Medyaya yansıyan filler çatışmasının altında, her büyük krizde görülen ve Karl
Marx’ın

‘kapitalistlerin

kapitalistler

tarafından

mülksüzleştirilmesi’

diye

nitelendirdiği sermaye içi egemenlik savaşı var. Krize dayanamayıp egemenlik
kaybına uğrayanların direncine karşı, düşenleri temizleyip pazara daha çok hâkim
olmak isteyenler kavgasıdır filler kavgası” değerlendirmesini yapmaktadır.
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1979’da medya sektörüne giren Aydın Doğan, Asil Nadir, Dinç Bilgin ve Uzanlar
ile girdiği yarışlarda kazanan taraf olmuştur. Benzer bir tasfiye Çukurova Grubu’na
yönelik olarak yapılsa da Mehmet Emin Karamehmet, güçlü sermaye yapısıyla medya
kuruluşlarını bu tasfiye sürecinden uzak tutmayı başarmıştır.
Doğan Medya Grubu, Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde iktidara gelen AK
Parti’nin ilk döneminde, yeni hükümet ile zaman zaman küçük tartışmalara girse de
ciddi bir sıkıntı yaşamamıştır. Hatta AK Parti iktidarı döneminde, onca tekelleşme
iddialarına rağmen Uzan Grubu’nun TV kanalı Star TV’nin yeni sahibi olabilmiştir.
Hükümete muhalif Emin Çölaşan ve Bekir Coşkun gibi bazı ünlü yazarlarıyla yollarını
ayıran Doğan Grubu, yine de Başbakan Erdoğan’ın eleştirilerine hedef olmuştur. 2008
yılında Almanya’da açılan Deniz Feneri Derneği davasıyla ilgili Doğan Medya
Grubu’nun yayın organlarında yapılan haberler, Doğan Grubu’nun hükümetle zaten
çok iyi olmayan ilişkilerinin daha çok bozulmasına yol açmıştır. Başbakan Erdoğan,
Doğan Grubu yayın organlarını işaret ederek, yalan yanlış haberler yapan gazetelerin
satın alınmaması telkininde bulunmuştur. Erdoğan’ın bu telkinini Milliyet Gazetesi,
19 Eylül 2008’de “Bu Gazeteleri Evinize Sokmayın” başlığı ile vermiştir25.
İngiliz Economist Dergisi’nde, AK Parti’nin artık “ak” olmadığını, bir dizi
yolsuzluk iddiasının dürüst imajını sarstığını ve suçlanan Başbakan Erdoğan’ın
öfkesini Doğan Grubu patronu Aydın Doğan’dan çıkardığına ilişkin bir yazı
yayımlanmıştır. Yayınlanan haberde, Çalık Holding’in yakın geçmişte Türkiye’nin
ikinci büyük medya grubunu devlet bankalarından temin ettiği kredilerle satın
aldığına, ayrıca Erdoğan’ın 29 yaşındaki damadının da Çalık Holding’in CEO’su
olduğuna işaret edilmektedir. Basın Enstitüsü Derneği Viyana Merkezi de, Erdoğan’ın
en temel ilkeleri bile hiçe sayan medya boykotu çağrısının, en temel demokratik haklar
arasında gösterilen haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü tehdit ettiğini
açıklamıştır.26
Doğan Grubu’na yönelik hükümet baskısını protesto etmek amacıyla Uluslararası
Basın Enstitüsü (IPI) de yayınladığı bildiriyle tartışmaya katılmıştır. Medyaya yönelik

25
26

Milliyet Gazetesi, “Bu Gazeteleri Evinize Sokmayın”, 19 Eylül 2008
Milliyet Gazetesi, “Economist: AK Parti Artık Tam Ak Değil”, 20 Eylül 2008

105

baskı uygulamalarının sona erdirilmesi çağrısında bulunan IPI Başkanı David Dadge,
Deniz Feneri Derneği skandalı gibi toplumsal önemi olan bir konunun medyada yer
almasını sorgulama ve eleştirme hakkının kesinlikle bulunmadığını, medyanın bu tavrı
için Başbakan’a hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmadığını içeren bir açıklama
yapmıştır.27
Bütün bunlar olurken, 2009 yılı Mart ayında Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton’un Türkiye’nin ifade özgürlüğü ve insan hakları alanında
muazzam gelişme gösterdiğini ve ABD’nin bundan gurur duyduğunu ifade etmesi
tepkiyle karşılanmıştır. Clinton’ın sözlerini eleştiren Washington Post Gazetesi’nin
başyazısında, Türkiye’de basın özgürlüğünün AK Parti Hükümeti tarafından kuşatma
altında tutulduğu, Türkiye’nin en büyük medya gruplarından birine karşı çirkin bir
kampanya yürütüldüğü ancak Clinton’ın bu gerçekleri çıkarlar uğruna görmezden
geldiği yazılmıştır. 28
Doğan Grubu, 2011 yılının başında bünyesinde bulunan Milliyet ve Vatan
gazetelerini elden çıkartmıştır. Doğan Gazetecilik A.Ş., 20 Nisan 2011’de Milliyet ve
Vatan gazetelerinin hisselerinin Demirören ve Karacan Grubu’nun ortak girişim şirketi
DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye satışı konusunda anlaşma sağlandığını
bildirmiştir.29
Sabah Grubu Dönemleri ve Sahiplik Yapıları:
2002 sonrası Türk basınında sermaye yapısının en radikal değişim örneği Sabah
Gazetesi’dir. Gazetecilikten gelen son medya patronu Dinç Bilgin tarafından 22 Nisan
1985 yılında kurulan Sabah Gazetesi’nin günümüze gelene kadar yaşadığı çalkantılar,
medyanın 2000’li yıllardaki dönüşümünün de tipik bir örneğini teşkil etmektedir. Dinç
Bilgin’in, ayakta kalabilmek için, rakipleri gibi finans sektörüne adım atmak istemesi
ve bunu başaramaması, 2000’li yıllarda Sabah Grubu’nun önce Turgay Ciner’e
ardından da Ahmet Çalık’a geçmesiyle sonuçlandı.

27

Milliyet Gazetesi, “Erdoğan, Doğan Medya Grubuna Ültimatomu Geri Çeksin”, 13 Eylül 2008
Milliyet Gazetesi, “Basına karşı Çirkin Bir Kampanya Var”, 11 Mart 2009
29
http://www.hurriyet.com.tr, 20 Nisan 2011, (Erişim Tarihi: 12.02.2018)
28
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Dinç Bilgin, 1990’lı yılların sonunda en büyük rakibi Aydın Doğan ile rekabette
daha güçlenmek istediği için 13 Ocak 1998’de işadamı-politikacı Cavit Çağlar ile
birlikte Etibank’ı 155 milyon dolara Özelleştirme İdaresi’nden satın almıştır. Bilgin,
bir yıl sonra Çağlar’ın tüm hisselerini alarak Etibank’ın tamamını kontrol etmeye
başlamıştır. Etibank kaynaklarının Bilgin Grubu’nun diğer şirketlerine aktarılması
üzerine, 2000 yılında Bankalar Yasası gereğince Etibank’a Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından el konulmuş ve TMSF’ye devredilmiştir.
Medya Holding ve Sabah Pazarlama’dan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na
(İMKB) yapılan açıklamada her iki şirketin Etibank’a borcu olmadığı açıklanmıştır.
Bilgin’in medya grubunun üzerinde gözükmeyen 438 milyon dolarlık borcu kişisel
olarak üstlenmesi, alınan kredilerin paravan şirketlere açıldığını ve karşılıklı akreditif
anlamına gelen “back to back” krediler olduğunu kanıtlamaktadır.
27 Ekim 2000’de bankaya el konulmasından sonra çok kısa bir sürede Etibank’ın
satışında imzası olan eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in Medya Holding
yönetiminden ayrılması, ayrıca Dinç Bilgin’in kişisel hisselerini 20 Ekim 2000’de
ortaklığı bulunan işadamı Turgay Ciner’e satması, bankaya el konulacağının önceden
bilindiğini gösteren işaretler olmuştur30. Sabah’ın mülkiyetine o dönemde Aydın
Doğan da talip olmuş ancak Sönmez’e göre (2003: 193) Bilgin, Sabah’ı ele geçirmek
isteyen gruptan anti-Doğancıları seçmiştir. 30 Kasım 2000 tarihli Milliyet
Gazetesi’nin haberine göre, Bilgin, 29 Kasım 2000 tarihinde tüm hisselerini işadamları
Mehmet Emin Karamehmet ve Murat Vargı ile daha önce A grubu hisselerinin yüzde
50‟sini satın alan Turgay Ciner’in ortaklığı ile kurulan MTM Haber Yatırım A.Ş. adlı
şirkete satmıştır. Dinç Bilgin, 30 Kasım tarihli Sabah gazetesindeki “Ceketimi alıp
çıkıyorum” başlıklı yazı ile tüm hisselerini sattığını duyurmasına rağmen, satışa
BDDK izin vermediği için yeniden gazetesinin başına dönmüştür.
Dinç Bilgin, 2 Nisan 2001 tarihinde Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)
tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştur. 10,5 ay tutuklu olarak yargılanan Dinç
Bilgin, yeniden Sabah yönetimine döndükten sonra 1 Ekim 2002 tarihinde yeniden
Turgay Ciner ile işbirliği yapmıştır. Bu sırada başını Zafer Mutlu’nun çektiği bir grup
Sabah çalışanı, Aydın Doğan’dan aldıkları destekle yeni bir gazete kurmak içi harekete
30

Tempo Dergisi, 10 Kasım 2000
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geçmişlerdir. Mutlu’nun transfer teklifini reddeden Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç,
13 Ağustos 2002 tarihli köşe yazısında yeni gazete girişimiyle ilgili “Bağımsızlık ilk
önce ekonomik bağımsızlıkla mümkün. Aydın Doğan basacak, dağıtacak; hatta gazete
gelene kadar avans olarak maddi yardım da yapacak, peki nasıl bağımsız olacaklar?”
sorusunu yöneltmektedir. Sabah Grubu’nun kontrolünü tümüyle ele geçiren Turgay
Ciner, Sabah Grubu’nda kurduğu tüm şirketlerin adında “Merkez” kelimesine yer
vermiştir. 3 Eylül 2002 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, grup, bu
yöntemle Sabah ve atv’ye gidecek parayı, farklı isimlerle kurduğu yeni şirketlere
aktararak alacaklılara borcunu ödemekten kaçınmaktadır.
Merkez Yayın Grubu, 2 Eylül 2002 tarihi itibarıyla Doğan Grubu‟nun YAYSAT
eliyle sahip olduğu basındaki dağıtım hâkimiyetini sonlandırmıştır.31 Sabah Grubu,
Akşam Grubu, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri ile bunlara bağlı dergiler
YAYSAT’tan ayrılıp Merkez Dağıtım A.Ş. eliyle dağıtılmaya başlanmıştır. Bu
dönemde Hürriyet Genel Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün de aralarında bulunduğu bir
konsorsiyum, Sabah Grubu için BDDK’ya 500 milyon dolarlık bir teklif götürmüştür.
Özkök‟ün 11 Kasım 2002 tarihli köşesinde duyurduğu bu teklife BDDK, “TMSF’nin
mülkiyeti kendisine ait olmayan hisseler ve tesisler üzerinde tasarrufta bulunamaması
nedeniyle, Doğan Medya Grubu tarafından verilen teklifi değerlendirmeye alması
hukuken mümkün değildir” cevabını vermiştir (Sönmez, 2003: 203).
Bir süre sonra Dinç Bilgin‟in borcunu ödemek üzere birkaç ay önce BDDK’ya
sunduğu plan kabul edilmiş, Sabah 830 milyon dolarlık borç için 17 Kasım 2003
tarihinde TMSF ile anlaşmıştır. Medya Grubu’ndan Sabah ve atv gibi kuruluşları 15
yıllığına kiralayan Turgay Ciner de bu borcu kabul etmiş, aralarında yapılan kira
sözleşmesi de BDDK’ya temlik edilmiştir.32 Bu kiralama işlemine yönelik
kamuoyundan ve özellikle Doğan Grubu gazetelerinden yükselen itirazlar sonrası
Turgay Ciner, 3 Mayıs 2005 tarihinde TMSF ile anlaşarak Sabah ve atv’yi 433 milyon
dolara satın almıştır. Protokole göre, Ciner’in 10 yılda ve altı aylık taksitler halinde
ödeyeceği 433 milyon doların kefili, kendi şirketi Park Enerji Yatırım olmuştur.33
31

Sabah Gazetesi, 4 Eylül 2002
Vatan Gazetesi, 19 Kasım 2003
33 Hürriyet Gazetesi, 4 Mayıs 2005
32
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Aynı dönemde, TMSF yönetimine geçen Uzan Grubu şirketlerinin ihale süreci
başlamıştır. 21 Eylül 2005 tarihinde başlayan satış süreci sonunda Doğan Grubu’nun
almayı başaracağı Star TV’ye, aralarından Ciner Grubu’nun da yer aldığı beş müşteri
talip olmuştur.34
TMSF, Sabah Gazetesi ve atv ile birlikte Ciner’e ait 63 şirkete 1 Nisan 2007
tarihinde el koymuştur. El koyma gerekçesinin, “Bilgin ile Ciner arasında 12 Haziran
2002 ve 8 Ağustos 2002 tarihlerinde imzalanan ve ikilinin ortaklığını belgeleyen gizli
sözleşmeler olduğu” açıklanmıştır.35 Takip eden dönemde Turgay Ciner, Park Grubu
olarak açtığı davalardan feragat etmiş, Sabah ve atv’nin satışının TMSF tarafından
gerçekleştirilmesini kabul etmiştir. TMSF ile Ciner arasında yapılan anlaşmayla,
Ciner’e Kanal 1 TV ile Sabah Grubu’na yaptığı yatırımlara karşılık grubun satış
bedelinden 120 milyon dolar ödenecektir.36 TMSF’nin 5 Aralık 2007’de
gerçekleştirdiği atv-Sabah ihalesinde, Ahmet Çalık’a ait Çalık Grubu teklif vermiştir.
Tek alıcılı ihaleye TMSF tarafından onay verilmesi, kamuoyunda çeşitli tepkilere yol
açmıştır. Nisan 2008’de Ahmet Çalık, hisselerinin yüzde 25’ini Katar merkezli
Lusail’e devrettiğini açıklamıştır. Çalık Grubu’nun Sabah-atv’yi almasıyla beraber
Sabah Grubu’nda istifalar, işten çıkarılmalar ve gruba yeni transferler gibi kadro
değişiklikleri yaşanmaya başlamıştır. 18 Şubat 2009 tarihinde gazetenin yazı işlerinin
başına eski bir Sabah çalışanı olan Erdal Şafak getirilmiştir.
AK Parti’ye uygun yayın çizgisindeki medya kuruluşlarının yükselişi:
Kendisini “muhafazakâr demokrat” ifadesiyle tanımlayan AK Parti’nin Kasım
2002’de iktidara gelmesi, AK Parti’nin politik çizgisine yakın duran sermaye
gruplarının medyaya ilgisini de beraberinde getirmiştir. AK Parti iktidarından önce,
kendisini muhafazakâr olarak tanımlayan medyanın en güçlü yayın grubu olan İhlas
Holding’in medya grubu, 2001 ekonomik krizinden yaralanarak çıkmış olsa da yayın
hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Faizsiz bankacılık esaslarına göre çalışan İhlas

34 Milliyet, Yeni Şafak, 20 Eylül 2005
35 Hürriyet Gazetesi, 2 Nisan 2007
36

Akşam Gazetesi, 5 Eylül 2007
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Finans’a bu dönemde el konulmuştur ancak bankalarına el konulan diğer grupların
medya organlarına da el konurken, İhlas Grubu‟nun medya şirketlerinin yönetimine
TMSF tarafından el konulmamıştır. İhlas Grubu, bu dönemde bünyesinde bulunan
TGRT Televizyonu’nu 2008’in başında Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu News
Corporation’a satmıştır. Kanalı satın alan News Corp., TV kanalını yan kuruluşu olan
Fox TV, Türkiye’de 2008’in başında yayın hayatına başlamıştır. İhlas Grubu bu
dönemde özellikle inşaat alanında yaptığı yatırımlarla büyümüş, özellikle devlet
kurumu olan TOKİ ile yaptığı ortak işler dikkat çekmiştir. İhlas Grubu, İhlas Otomobil
Pazarlama, İhlas İnşaat, İhlas Gıda, İhlas Fuarcılık gibi medya dışı sektörlerde birçok
kuruluşa sahiptir. Grubun medya yatırımları arasında Türkiye Gazetesi, İhlas Net,
İhlas Haber Ajansı (İHA) gibi kuruluşların yanı sıra TGRT Haber adlı TV kanalı da
yer almaktadır (Ural, 2009:297). İhlas Medya Grubu, yayınlarında AK Parti’ye yakın
bir yayın çizgisi izlemiştir.
Kendilerini muhafazakâr olarak tanımlayan ve AK Parti Hükümeti’ne yakın
yayın çizgisi izleyen medya kuruluşlarının 2002 yılından itibaren yayın ağlarını daha
da geliştirerek, toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmayı hedefleyen bir yayıncılık
anlayışıyla yayın yapmaya gayret ettikleri gözlenmektedir.
Bu grupların arasında, 2002 yılından sonra en çok öne çıkan ve büyüyen medya
grubu ise Fetullah Gülen’in Feza Grubu olmuştur. Finans ayağını Asya Finansın
oluşturduğu grubun medya işletmeleri Zaman gazetesi, Aksiyon Dergisi, Samanyolu
TV ve İslami içerikli bazı dergiler olarak sıralanabilir. Grubun en önemli yayın organı
olan Zaman gazetesi, 3 Kasım 1986 yılında kurulmuştur. Fehmi Koru yönetimindeki
gazete, 1987 yılında merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşımıştır. 90’lı yıllar boyunca
sadece kendi dar cemaat çevresinde etkili olan gazetenin, 2000’li yıllarda yapılan
teknolojik yatırımlar sonrası geçirdiği değişim dikkat çekicidir. Ulusal gazeteler
arasında abone satışını ilk kez bu büyüklükte gerçekleştirmeyi başarabilen grup, AK
Parti’nin dershaneleri kapatacağını açıklamasıyla birlikte AK Parti’yi açıktan hedef
alan yayınlara başlamış, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte Fetullah Gülen
Terör Örgütü’nün medya yapılanması olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır.
AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından ortaya çıkan bir başka yayın grubu
Koza-İpek Medya Grubu olmuştur. Koza Davetiyeleri’ni kuran babasının yerine geçen
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Akın İpek‟in yönettiği grup, medya sektörüne Bugün Gazetesi ile girmiştir.
Ilıcaklar’ın sahip olduğu Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi’nin Ciner Grubu’nda
isminin Bugün olarak değiştirilmesinin ardından 2006 yılında Koza Grubu tarafından
satın alınmıştır. Tuncay Özkan’a ait Kanaltürk Televizyonu’nu da bu grup satın
almıştır. Bugün Gazetesi ve Kanaltürk Televizyonu’nun yanı sıra Bugün TV de grubun
yayın organları arasında yer almıştır. Fetullah Gülen Terör Örgütü’nün AK Parti’ye
hedef alan yayın politikasına katılmasının ardından kapatılmıştır.
AK Parti Hükümetleri döneminde, en çok öne çıkan ikinci grup Albayrak
Grubu olmuştur. Albayraklar, 23 Ocak 1995 yılında kurulan Yeni Şafak Gazetesi’ni,
1997 yılında alarak medya alanına da girmişlerdir. Yeni Şafak Gazetesi, 28 Şubat
sürecinde merkez medyadan dışlanan Mehmet Barlas ve Nazlı Ilıcak gibi ünlü
yazarlara köşelerini açmıştır. 2006 yılında TV Net’i kuran Albayrak Grubu’nun, 2010
yılında, bu kanalı uluslararası haber kanalı El Cezire’ye satma girişimleri başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Grup, halen Yeni Şafak ve TV Net ile AK Parti iktidarına en yakın
medya gruplarından biri olmayı sürdürmektedir.
Bu dönemde öne çıkan bir diğer yayın organı da Kanal 7 olmuştur.. Kasım
2002 seçimlerinden önce Kanal 7 Televizyonu‟nun yönetimi, Saadet Partisi’nden
ayrılıp AK Parti’yi kuran kadroların denetimine geçmiştir. Bunun üzerine de Saadet
Partisi yanlıları kendi propagandalarını yapabilmek için TV 5’i kurmuşlardır.
Yayın hayatını sürdüren muhafazakâr medyanın diğer yayın organları arasında,
Vakit Gazetesi, Meltem TV, Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete de yer
almaktadır.
3.5.4. 2000’li yıllarda Türk medyasında yabancı sermaye yatırımları
Medya sektörüne uluslararası yatırımcıları çekme çabaları 90’lı yılarda
başlamış, Rupert Murdoch, Robert Maxwell gibi yatırımcıların girişimleri sonuçsuz
kalmıştır (Duran. 1999: 31). 1990’ların sonunda dergi grupları uluslararası yayın
kuruluşlarıyla ortaklıklar kurmuşlardır. Bu bağlamda Doğan Grubu, Burda RSC
International Holding GmbH ile ortaklık anlaşması yapıp Hürgüç’ü Doğan Burda
Rizzoli’ye (DBR) dönüştürürken, Hearst Grubu ile işbirliği yapan Bilgin Grubu, dergi
grubunun adını Bir Numara Hearst olarak değiştirmiştir. Bunlar arasında sadece
Rizzoli’yle ortaklığına son vermiş halde Doğan Burda ortaklık olarak varlığını

111

sürdürmekte olup, buna 2006 yılında Yunanistan’da faaliyet gösteren Imako Media
A.E. ile ortaklık kuran Vatan – Imako Yayıncılık A.Ş. adı altında faaliyet gösteren
Vatan Dergi Grubu eklenmiştir (Sözeri, 2009:154).
TV sektöründe ise en önemli gelişme, yabancı TV kuruluşlarının Türkiye’den
yayın yapmaya başlaması ile yaşanmıştır (Kejanlıoğlu, 2005: 174). Türk medyasına
yabancı sermaye girişi, 3984 sayılı Kanun’un 29. Maddesi’nde yapılan düzenlenmeyle
mümkün olmuştur. 1994 yılında yürürlüğe giren orijinal metninde, belirli bir özel
radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payının, ödenmiş sermayenin
yüzde 20’sini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak değişen dünyaya ve
küreselleşmenin gereklerine ayak uydurularak bu oran 2002 yılında yapılan bir
değişiklikle yüzde 25’e yükseltilmiştir. Bu kararın alınmasında Türkiye’de hem
bankacılık hem de yayıncılık yapan bazı grup ve kuruluşların bankacılık faaliyetlerinin
başarısız olması, bunlara devletin el koyması ve bu kuruluşların TMSF’ye aktarılıp
daha sonra satılması da etkili olmuştur. Türkiye’ye yabancı TV kuruluşlarının giriş
yapması, farklı şekillerde ve oranlarda olmuştur. Bu giriş belli paylarla ortaklık
biçiminde olabildiği gibi, şirket satın almalar yoluyla da olmuştur. Örneğin 2006
yılında Doğan Grubu, Doğan TV’nin yüzde 25’ini Alman Axel Springer grubuna
satmıştır.
Yine 2006 yılında ABD’li Providence Equity Partners, Digital Platform’un
(Digiturk) yüzde 47 hissesini satın almıştır. Aynı yıl bir başka Amerikan şirketi Tiger
Global ve Feroz Dewan, Lift Medya’yı satın almıştır. Ocak 2006’da Kanadalı
CanWest Grubu, Joy FM, Joy Türk FM’i bünyesine katmıştır. 2007 yılı ise, yabancı
sermaye yatırımlarının Türkiye’deki medya ve eğlence sektörüne yönelik
yatırımlarının arttığı bir yıl olmuştur.
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Tablo 9 2007 Yılında Satın Almalarla Yabancı Yatırımcının Türkiye’de Medya
ve Eğlence Sektörüne Yaptığı Yatırımlar
Hisse
Satın alan

Ülke

Şirket

oranı

İşlem
Tarih

(Dolar)

%
Velios

Rusya

AFM

Deutsche Bank

Almanya Doğan Gazetecilik

Değeri

İşlem
Yapısı

51,9

Ekim 07

28,5

Satın Alma

22

Temmuz

88

Satın Alma

07
Wall AG

Almanya Era Outdoor

30

Kasım 07 Açıklanmadı Satın Alma

Seat Pagine Gialle

İtalya

50

Kasım 07 7,6

Satın Alma

55

Nisan 07

4

Satın Alma

100

Şubat 07

76,1

Satın Alma

100

Eylül 07

13

Satın Alma

Katalog Yayın ve
Tanıtım

Colony Capital LLC ABD

Mars Ertertainment
Group

Sportingbet

İngiltere Maslin Properties
Limited

International

Rusya

Zap Medya ve İletişim

Marketing

Kaynak: Ernst & Young, Kurumsal Finansman, 2007 Verileri, s.33-38.
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermaye ağırlıklı TV kuruluşlarını CNN,
CNBC-E, TNT, Fox TV oluşturmaktadır. 1993 yılında yayın hayatına başlayan ve
İhlas Holding’in yayın kuruluşu olan TGRT, 2006 yılında Amerika merkezli News
Corporation’a satılmıştır. Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu News Corp., TGRT’nin
isim ve yayın haklarını devraldıktan sonra aynı frekansta kendi markası olan Fox TV
adıyla yayın hayatına başlamıştır. Murdoch’ın TGRT’ye talip olması o dönemde
Türk basınında da günlerce tartışılmıştır. Yürürlükteki RTÜK Kanunu’nun yabancı
sermayedarın bir TV kanalının en fazla yüzde 25’ine sahip olabilmesine izin
vermesini, hisselerin yüzde 75’inin işadamı Ahmet Ertegün’ünmüş gibi gösterilerek,
hile yoluyla aşma yönteminin tercih edilmesi, bu satışa yönelik tepkilere yol açmıştır.
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Tablo 10 Türkiye’de Yabancı Sermayeyle Ortaklıkları Bulunan TV,
Gazete ve Radyolar
Axel Springer

Doğan TV

Star

Turner Broadcasting

TNT

CNN Türk

Katarlı Lusail

ATV

Sabah

CNBC

CNBC-e

Deutsche Bank

Milliyet

Radikal

Posta

Canwest

Süper FM

Metro FM

Joy FM

Kanal D

CNN Türk

Joy Türk

Metro FM, Süper FM, Joy FM ve Joy Türk radyolarının bir kısım hisselerini
iki yıl önce TMSF‟den satın alarak Türk medya sektörüne giren Kanadalı medya
grubu Canwest, Türkiye pazarından çıkmıştır. Canwest dört radyodaki hisselerini de
sektör dışından bir kurum olan Spectrum Medya Grubu’na satmıştır. Türk medya
sektörünün en güçlü grubu olan Doğan Grubu, 2008 yılında, Amerikan sermayeli
Turner Broadcasting System (TBS) ile ortak olduğu TNT kanalındaki ortaklığından
çekilmiştir. Doğan Grubu, ayrıca CNN Türk’ün karasal yayın haklarını da Amerikalı
eski ortağına devretmiştir. Türk medyasına daha sonra son yabancı sermaye girişi,
2006 yılında Katar’da kurulan El Cezire Televizyonu’nun TMSF’nin yönetiminde
bulunan Cine-5 Televizyonu’nu satın almasıyla olmuştur. TMSF ihalesine tek alıcı
olarak katılan El Cezire, Türkiye’de El Cezire Türk adıyla yayın yapacaktır.
3.6. 15 Temmuz Öncesi Medyada Yer Alan Haberlerin Analizi
15 Temmuz’a giden süreç de basında yer alan haberler açısından
değerlendirildiğinde 27 Mayıs’a çok benzemektedir. Öncesinde haberlerle darbenin
taşları döşenirken, bu haberlerin aynı zamanda darbe girişimi başarı ile
sonuçlansaydı darbenin meşrulaştırılmasının dayanakları olması muhtemeldi. AK
Parti Hükümeti’ne yönelik Gezi Parkı Olayları ile birlikte yoğunlaşan “otoriter”
suçlamaları, olayların yaşandığı sırada Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef
alan “diktatörlük” ithamları, Menderes ve DP iktidarına yönelik yapılan yayınlarla
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neredeyse birebir aynı cümleleri içermektedir. Keza, 17-25 Aralık sürecinde sosyal
medya aracılığıyla yaygınlaştırılan ve oluşturulmak istenen “yolsuzluk” algısıyla AK
Parti’nin ve Erdoğan’ın var olan toplumsal desteği kırılmaya çalışılmıştır. Önce Batı
medyasında başlayan “diktatör”, “otoriterleşme”, “yolsuzluk” iddiaları Türk basını
tarafından ithal edilerek kullanılmıştır. Bütün bu süreçlerde, 27 Mayıs’ta olduğu gibi
kamusal senaryonun çeşitli yöntemleri, manipülasyon stratejileri yapılan yayınlarda
kendisini göstermektedir.
15 Temmuz öncesi yapılan yayınlar, üç kategoride ele alınmıştır. “Gezi
Olayları”, “17-25 Aralık Yolsuzluk İddiaları” ve “Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı
seçimleri öncesi” dönemde, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet gazetelerinin yayınları ve
etkin uluslararası medya kuruluşlarının yaklaşımları incelenmiştir.
3.6.1. Gezi Olayları’nda uluslararası ve ulusal medya
27 Mayıs 2013’te başlayan Gezi olaylarına basının yaklaşımını ulusal ve
uluslararası medyaya yansımaları ile incelemek gerekmektedir. Gerek uluslararası
gerekse ulusal basında olaylar birbirini tamamlar biçimde, aynı dil ve söylem
içeriklerini kapsayan, özellikle Erdoğan’ın halka şiddet uyguladığı, otoriterleştiği,
diktatör olma yolunda olduğu gibi algı inşa etmeye fotoğraflar ve haberler
kullanılmıştır.
Uluslararası medyada Gezi Olayları’nın yansıması
12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik diktatör ve otoriteleşme
eleştirileri Gezi Olayları ile birlikte uluslararası basın kuruluşlarında, özellikle de
ABD basınında yoğun bir şekilde yer almaya başlamıştır. Bunlardan bazı örnekler
şöyle sıralanabilir:
Seyla Benhabib, 3 Haziran 2013 tarihinde The New York Times’ta
yayımlanan “Turkey’s Authoritarian Turn (Türkiye’nin otoriter dönüşü)” başlıklı
yazısında, “…A.K.P. Mr. Erdogan was re-elected for a third term in 2011 and he has
used the mandate to pursue an authoritarian agenda that many see as an assault on
the secular republic that emerged after the fall of the Ottoman Empire.(2011’de
üçüncü dönem için yeniden seçilen Erdoğan, aldığı yetkiyi birçoklarının Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan seküler cumhuriyete saldırı olarak
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gördüğü otoriter bir gündemi takip etmek için kullandı.) (Benhabib, 2013)”
değerlendirmesini yapmıştır.
Yine 3 Haziran 2013 tarihinde The Washington Post’un yazı işleri
müdürlüğünün, “Prime Minister Erdogan’s strongman response to Turkey’s protests
(Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’deki protestolara güçlü adam tepkisi) ” yazısında,
“…he is offering unfortunate proof that it is possible to be both elected and
authoritarian.(Erdoğan, hem seçilmiş hem otoriter olmanın mümkün olduğunun
talihsiz kanıtlarını sunuyor) (Editorial, 2013)” yorumu yapılmıştır. Bir gün sonra,
CNN’de 4 Haziran 2013’te Ivan Watson ve Josh Levs’in hazırladığı “Turkey's
Erdogan: Successful leader or 'dictator? (Erdoğan: Başarılı bir lider veya diktatör)
(Watson & Levs, 2013)” başlıklı haberde Erdoğan’ın başarılı bir lider mi yoksa
diktatör mü olduğu tartışmaya açılırken bu cümle orada da alıntılanarak dolaşıma
sokulmuştur.
Ulusal medyaya Gezi Olayları’nın yansıması
Gezi Olayları, AK Parti iktidarının ve Erdoğan yönetiminin karşı karşıya
kaldığı ilk büyük toplumsal eylem olma niteliği taşımaktadır. Gazetelerin bu olayları
yansıtma biçimi incelendiğinde, 27 Mayıs’a giden süreçte yaşanan olayların verilme
biçimiyle örtüşen bir yaklaşım görmekteyiz.
AK Parti iktidarına muhalif bir yayın çizgisine sahip olan Cumhuriyet
gazetesi, 29 Mayıs 2013’te Erdoğan fotoğrafı eşliğinde “Son durağa doğru” manşeti
ile çıkmış, bu haberin altında ise Gezi’de başlayan protesto haberini polisler kırmızı
elbiseli bir kadına su sıkarken çekilen fotoğrafla birlikte vermiştir. 31 Mayıs 2013
tarihli nüshasında, gazdan kaçan genç insanların fotoğrafı manşete taşınarak, “Halk
direniyor”, 1 Haziran 2013’te eylemcilere hortumla sıkılan su fotoğrafı eşliğinde
“Halk başkaldırdı”, 3 Haziran 2013’te ise “Halkla çatışıyor” başlığı ile haberler
kullanılmıştır. İlerleyen günlerde Cumhuriyet gazetesi 9 Haziran 2013’te “Meydanlar
taştı”, 10 Haziran 2013’te “Çapulcular sel oldu”, 11 Haziran 2013’te Erdoğan
karikatürü eşliğinde “Anlamadın dilimizi”, 12 Haziran 2013’te biber gazı atılma
anında gazdan korunmak için maske takan gençlerin kaçışı fotoğrafı eşliğinde
“Vahşete döndü” manşetleri ile çıkmıştır. Cumhuriyet gazetesinde 13 Haziran’da
birinci sayfadan avukatların çeşitli şehirlerde düzenledikleri mitinglere ilişkin haber
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“Demokrasi için ayağa kalktılar” başlığı ile verilirken, günlerce işlenen şiddet,
vahşet teması artık, demokrasi, özgürlük temasına yerini bırakmıştır. Cumhuriyet
gazetesi 14 Haziran’da Erdoğan’ın artık halkı, demokrasiyi, yargıyı ve uluslararası
toplumu tanımadığını iddia eden üst başlığın altında “Orantısız öfke” manşeti ile
çıkmıştır, hemen altında, Avrupa Parlamentosu’nun Erdoğan’a çağrısı, “AP: Halktan
özür dile” başlığı ile verilmiştir. 17 Haziran 2013’te ise Cumhuriyet’in manşeti
“Halk baskıya ve zulme direniyor” olmuştur, birinci sayfadan eylemcilere polis ve
jandarmanın terör uyguladığı konusu işlenmiştir.
Cumhuriyet gazetesi, olayları yansıtırken, Erdoğan yönetimine ilişkin
doğrudan, şiddeti teşvik eden, baskıcı, otoriter bir yönetim olduğu algısını inşa
etmeye çalışmış, Erdoğan’ın diktatör olduğu söylemini güçlendirmeye çalışmıştır.
Merkez medyanın amiral gazetesi Hürriyet gazetesi, 31 Mayıs 2013’te manşet
altından verdiği “Gezi’de yıkma timi” haberinin ardından, 1 Haziran 2013’te
eylemcilere biber gazı ve su sıkılan büyük bir fotoğraf eşliğinde “Gazi Parkı”
manşeti ile çıkmıştır. 2 Haziran 2013’te Hürriyet gazetesi eyleme katılan gençlerin
fotoğraflarının derlemesi üzerine “#5gündetaksim”, 3 Haziran 2013’te Erdoğan’ın
“Twitter diye bir bela var. Yalan haberin daniskası burada” sözlerine atıfla
“Gündem Twitter” manşeti ile çıkmış, manşet altında ise bir polis aracından
eylemlere su sıkılan fotoğraf eşliğinde “Ağır bilanço” haberini vermiştir. Hürriyet, 6
Haziran 2013’te İzmir’de sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla halkı isyana
teşvik eden 34 kişinin gözaltına alınmasını “Sosyal gözaltı”, yine 12 Haziran’da
birinci sayfanın üçte ikisini kaplayacak büyüklükte eylemcilere müdahale fotoğrafı
eşliğinde, Taksim Meydanı’nda saat 20:15’te bu fotoğrafın çekildiği notuyla “Yazık”
manşetleri ile çıkmıştır.
Haberlerde, “okumuş genç çocuklara” karşı, güvenlik güçlerinin orantısız
şiddet uyguladığı mesajı işlenirken, Erdoğan yönetimine ilişkin doğrudan olmasa da
dolaylı yoldan “baskıcı bir yönetim” algısını inşa etmektedir.
Yine merkez medya olarak görülen ancak Erdoğan Demirören’in gazeteyi
satın almasının ardından AK Parti iktidarına karşıt bir tutum sergilemeyen Milliyet
gazetesi, 29 Mayıs 2013’te polisin sıktığı suya karşı kırmızı elbisesi ile duran kadının
fotoğrafıyla birlikte “Mutsuzluğun resmini çizdik” manşeti ile çıkmıştır. Milliyet
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gazetesinde 1 Haziran 2013’te “Ne bu şiddet bu celal” başlığı ile Gezi Parkı’nda
yaşanan olayları manşetine taşımıştır, haber Taksim Meydanı’nın toz ve gaz bulutu
içinde kaldığını gösteren büyük bir fotoğraf eşliğinde kullanılmıştır. Milliyet
gazetesinde 2 Haziran 2013’te “Köşk devreye girdi, Başbakan polisi çekti, halk
Taksim’e çıktı” üst başlığının altında “Özgürlük Parkı” manşeti yer almıştır. İlerleyen
günlerde gazete Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarını manşete taşımış olsa da şiddet,
otoriterlik, diktatörlük, özgürlükleri kısıtlayan bir iktidar olduğu algısını inşa
sürecinde fotoğrafları ve haberleri ile yer almıştır.
3.6.2. 17-25 Aralık sürecinde uluslararası ve ulusal medya
Gezi Olayları’nın sona ermesinin ardından, Türkiye Mart 2014 yerel
seçimlerine giderken, Erdoğan’a yöneltilen “diktatörlük”, “otoriterlik” eleştirilerine
artık 17-25 Aralık 2013’te sonradan FETÖ mensubu oldukları ortaya çıkan bazı polis
ve savcıların, Erdoğan’ın yakın çevresine ve bakanlara yönelik başlattıkları
operasyonlara ve özellikle sosyal medya kanalıyla yayılan ses kayıtlarına
dayandırılan yolsuzluk suçlamaları da eklenmiştir. Medya, Başbakan Erdoğan’ın
“17-25 Aralık yargı ve polis darbesi” söylemine rağmen, düzenli ve tekrar eden bir
şekilde olayı “yolsuzluk ve rüşvet operasyonu” ifadesiyle tanımlamış, haberlerinde
bu tanımı ya kırmızı renkle belirginleştirerek ya üst başlıklarda ya da spotlarda
vurgulayarak, “yolsuzluk ve rüşvet” algısını üretmeye ve pekiştirmeye, kamuoyunu
buna ikna etmeye çalışmıştır.
17-25 Aralık’ın uluslararası medyaya yansıması
17-25 Aralık 2013’te sosyal medyada dolaşıma sokulan yolsuzluk algısı
uluslararası medyanın önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur.
26 Aralık 2013’te Alexander Christie-Miller’in The Times’ta yayımlanan
“Call for Erdogan to quit as he is engulfed in corruption scandal (Yolsuzluk
skandalına karışan Erdoğan’a bırakma çağrısı) (Christie-Miller, 2013)” başlıklı
yazısında Erdoğan ve hükümetine yönelik yolsuzluk iddiaları, doğruluğu teyit
edilmemiş ve soruşturmalar yapılmamış olsa da gerçekmiş gibi verilmektedir. Yine
26 Aralık 2013’te Time’da, Courtney Subramanian imzasıyla ve “Turkish Leader
Lashes Out At Corruption Probe (Türk lider yolsuzluk soruşturmasına kızdı)
(Subramanian, 2013)” başlığı ile Türkiye’de yaşananlar verilmiştir. 26 Aralık
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2013’te The Washington Post’ta Joshua Tucker imzasıyla yayımlanan “Talking
Turkey: How does corruption affect voting behavior? (Türkiye’yi konuşmak:
Yolsuzluk seçmen davranışını nasıl etkiler?) (Tucker, 2013)” başlıklı yazıda ise
kanıtlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulan “yolsuzluk”un 2014’te yapılacak seçimlerde
oy davranışını nasıl etkileyeceğinin ele alınmış olması, söz konusu yolsuzluk
operasyonunun tarihinin belirlenmesinde gözetilen asıl hedefin seçimler olduğuna
ilişkin önemli bir fikir vermektedir.
17-25 Aralık’ın ulusal medyaya yansıması
Cumhuriyet gazetesinin 18 Aralık 2013’te, bakanların ve gözaltına alınan bir
bakan oğlunun fotoğrafı eşliğinde tam sayfa, üst başlığında “Yolsuzluk iddiasıyla
büyük operasyon: Bakan çocukları, bürokratlar, işadamları, bankacıların da
aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı” ifadesinin kullanıldığı, “Pimi
çektiler” manşeti ile çıkmış, haber 19 Aralık 2013’te yine “Rezalet diz boyu” başlığı
ile yine manşetten devam ettirilmiştir. 26 Aralık 2013 tarihli Cumhuriyet gazetesinin
“Deprem” manşeti ile çıkmış, şüpheliler arasında Bilal Erdoğan’ın da olduğu ikinci
dalgaya Emniyet’in direndiği ileri sürülmüştür. 27 Aralık 2013’te Cumhuriyet,
“Başbakan’ın oğlunun da ifadeye çağrıldığı 2. soruşturma siyasi baskıyla el
değiştirdi” üst başlığının altında “Bilal’e yeni savcı” manşeti ile çıkmıştır.
Cumhuriyet’in 10 Ocak 2014’te “Çırpındıkça batıyor” başlığı ile manşetten verilen
haberinde, iktidarın soruşturmalardan kurtulmak için otoriter yönetimlerin
taktiklerine sarıldığı ifade etmektedir, bu haberin altında “2. dalga sır oldu” başlığı
ile verilen haberin üst başlığında, “Bilal Erdoğan’ın adının da karıştığı yolsuzluk
soruşturmasının akıbeti bilinmiyor” denilmektedir. 16 Ocak 2014’te bakanlarla ilgili
rüşvet iddialarının yer aldığı fezlekeye ulaştığını iddia ederek, bunları “İşte o
iddialar” başlığı ile manşete taşımıştır. 12 Şubat 2014’te, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun yeni ses kayıtları açıkladığı duyurularak, “Oğlum kaç para var?
Çok az baba, 1 trilyon” manşeti ile çıkmış, 21 Şubat 2014’te, “Demokrasi ve
özgürlükleri askıya alan yasalarla kararlar arka arkaya dizildi” üst başlığının
altında Erdoğan fotoğrafı eşliğinde “Farkında mısınız?” sorusunu manşetten
yöneltmiştir. 21 Mart 2014’te ise Cumhuriyet gazetesi sosyal medyada yayınlanan
ses kayıtlarından dolayı, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’in kapatıldığını
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“Yolsuzluklar nedeniyle sıkışan Erdoğan, çareyi yine yasakta buldu” üst başlığı ile
birlikte manşet altından verdiği “Twitter’ı kapattı” haberi ile duyurmuştur.
Hürriyet gazetesinde bu süreçte yayınlanan haberlerden bazıları şöyledir:
Hürriyet Gazetesi (19 Aralık 2013): Şürmanşetten “Savcıdaki fotoğraflar”
başlığı ile verilen haberde, fotoğraflar eşliğinde, “Büyük rüşvet adlı operasyon
öncesi teknik takip yapan polis, işadamı Reza Zarrab ile yanında çalışan Ahmet
Murat Öziş’in kutular ve çantalarda farklı adreslere taşıdığı paraları görüntüledi”
spotu yer almaktadır. Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının “Kirli bir operasyon”
başlığı ile manşetten verildiği haberde Erdoğan’ın “rüşvet operasyonu” için sert
konuştuğu vurgusu yapılmaktadır.
Hürriyet Gazetesi (23 Aralık 2013): “Parayı vekilin oğlu getirdi” başlığı ile
manşetten verilen haberde, “Polisin ‘büyük rüşvet’ operasyonunda tutuklanan
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, ayakkabı kutularındaki 4,5 milyon doları
anlatırken İstanbul Milletvekili H.B’yi adres gösterdi” spotu kullanılmıştır.
Hürriyet Gazetesi (24 Aralık 2013): “Kaçabilirsen kaç” başlığı ile manşetten
verilen haberin spotunda, “’Büyük rüşvet’ soruşturmasında 17 Aralık günü bir
siyasetçinin, oğlundan gelen ’Polis beni almaya geldi’ telefonu sonrasında bazı
bürokrat ve arkadaşlarını arayarak ‘kaçabilirsen kaç’ dediği ileri sürüldü” ifadeleri
yer almıştır.
Hürriyet Gazetesi (26 Aralık 2013): “3 Baba gitti” başlığı ile manşetten
verilen haberin spotunda, “’Büyük rüşvet’ operasyonu kapsamında 17 Aralık’ta
çocukları gözaltına alınıp ikisininki tutuklanan 3 bakan dün istifa ettiklerini açıkladı”
ifadeleri kullanılmıştır.
Bu haberlerde görüldüğü üzere, gazete operasyonu sistematik biçimde,
“Büyük rüşvet operasyonu” tanımıyla vererek ve bütün haberlerinde bu tanımı tekrar
ederek, operasyonun bu şekilde akıllarda yer etmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Hürriyet Gazetesi (27 Aralık 2013): “Adliye çatladı” başlığı ile manşetten
verilen haberin spotunda, “Kamuoyunu dehşete düşüren bir dosya savaşı yaşanıyor.
İstanbul polisi, mahkemenin verdiği ‘Yolsuzluk iddiasıyla 30 kişi gözaltına alınsın’
kararını yerine getirmedi. Başsavcı, dün soruşturma savcısı Muammer Akkaş’tan

120

dosyayı aldı. Akkaş, ‘Soruşturma yapmam engellendi’ açıklaması yaptı” ifadesi öne
çıkarılmıştır.
Hürriyet Gazetesi (25 Şubat 2014): “Her yer örgüt her yer kulak” başlığı ile
manşetten verilen haberin spotunda, “17 Aralık’taki operasyondan sonra özel
yetkileri ellerinden alınarak başka adliyelere atanan 2 savcının Selam Terör Örgütü
diye binlerce kişiyi dinlettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü” denilmektedir.
Hürriyet Gazetesi (26 Şubat 2014): “Ses bombası” başlığı ile manşetten
verilen haberin spotunda, “Siyaset dünyası dün bir ses kaydını tartıştı. Kayda göre
Başbakan 17 Aralık günü oğlu Bilal’i arayıp evde bulunan paraları dağıtmasını
söyledi. Erdoğan, ‘kaset sahte’, muhalefet ‘gerçek’ diyor” denilirken, gazete zaten
“Ses bombası” başlığını kullanarak, bunun gerçek olduğu algısını oluşturmaktadır.
Hürriyet Gazetesi (27 Şubat 2014): “Son Türk dizisi” başlığı ile manşetten
verilen haberin spotunda, “Son kasetler dünyanın da gündeminde. New York Times
gazetesi, Türkiye’yi sarsan ses kasetlerini haber yaparken dizi sevgimize atıf yaptı:
‘Türkler pembe dizi sever. Ama şimdi ses kayıtlarını izliyor.’” ifadelerine yer
verilmiştir.
17 – 25 Aralık’ın Milliyet gazetesindeki haberlere yansımasına ilişkin bazı
örnekler ise şöyledir:
Milliyet Gazetesi (18 Aralık 2013): “Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 49
kişi suçlanıyor” üst başlığının altında, “Şok operasyon” manşeti ile verilen haberin
spotunda, İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen mali polisin 3 bakanın
oğlunu, işadamlarını ve bir grup bürokratı gözaltına aldığı bilgisi paylaşılmaktadır.
Milliyet Gazetesi (19 Aralık 2013): “Paralar saçıldı” başlığı ile manşetten
verilen haberin üst başlığında “17 Aralık operasyonunda aranan evlerde balya balya
döviz bulundu” ifadesi yer almış, haberin spotunda ise “3 bakanın oğlu ile
işadamlarının adının karıştığı yolsuzluk operasyonunda polisin baskın görüntüleri
ortaya çıktı. Milyonlarca doların nakit halde saklanması dikkat çekti”denilmiştir.
Milliyet Gazetesi (26 Şubat 2014): “Türk siyaseti dün en gerilimli
günlerinden birini yaşadı” üst başlığının altında “Hipertansiyon” başlığı ile verilen
haberin spotunda, “Başbakan’ın ‘alçakça montaj’ diyerek reddettiği ses kaydını
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Kılıçdaroğlu kürsüden dinletti. Bahçeli ispat bekliyor, Demirtaş’a göre ise çözüm
süreci iyice sıkıntıda” ifadeleri yer almaktadır.
Milliyet Gazetesi (1 Mart 2014): “Hepsi serbest” başlığı ile manşetten verilen
haberin spotunda, “17 Aralık’ta yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan
soruşturmada bakan oğulları Barış Güler ve Kaan Çağlayan ile işadamı Reza
Zarrab da tahliye edildi, böylece tutuklu kimse kalmadı” ifadeleri kullanılmıştır.
3.6.3. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uluslararası ve ulusal medya
Erdoğan ağır yolsuzluk iddialarına hedef olarak girdiği Mart 2014 Yerel
Seçimlerinden en yakın rakibi CHP’nin çok önünde, seçimleri kazanarak çıkmıştır.
Ancak kendisine yöneltilen suçlamalar son bulmamıştır. 10 Ağustos 2014’te
gerçekleşen ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez halk oyu ile gerçekleşen
cumhurbaşkanlığı seçimlerine de “diktatörlük”, “otoriterlik” ve “yolsuzluk”
suçlamaları eşliğinde gitmiştir.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uluslararası medya
Robert Fisk, 11 Nisan 2014’te The Independent’ta yayımlanan “Has Recep
Tayyip Erdogan gone from model ‘strongman’ to tin-pot dictator? (Recep Tayyip
Erdoğan model bir güçlü adamdan teneke diktatöre mi dönüştü?) (Fisk, 2014)”
başlıklı yazısında, “…So had yet another Middle East ‘strongman’ turned into a tinpot (and dangerous) dictator? Or had a conservative, level headed democrat
suddenly shown his true colours? (Öyleyse Orta Doğu'nun başka bir 'güçlü adamı'
daha teneke diktatör ‘ve tehlikeli’ haline mi geldi? Veya muhafazakâr, sağduyulu bir
demokrat aniden gerçek renklerini mi gösterdi?)” sorularını gündeme getirmiştir.
Alexander Christie-Miller’in 31 Temmuz 2014’te The Times’te yayımlanan
“Turks fear skewed race will anoint Erdogan as dictator (Türkler çarpık bir yarışın
Erdoğan’ı diktatör olarak kutsamasından korkuyor) ” başlıklı yazısında, “Turkey's
prime minister looks set to tighten his authoritarian grip on the country, as he
cruises towards victory in a lopsided presidential race in which state television has
frozen out broadcasts of his rivals. Critics fear that Recep Tayyip Erdogan's allbutcertain win will further concentrate power in the hands of the strongman.
(Türkiye Başbakanı, devlet televizyonunun rakiplerinin yayınlarını dondurduğu
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başkanlık yarışında zafere doğru seyrederken ülkedeki otoriter tutumunu
sıkılaştıracağı görünüyor. Eleştirmenler, Recep Tayyip Erdoğan’ın neredeyse kesin
olan zaferi ile iktidarın bütün gücünün onun elinde toplamasından korkuyor.)”
görüşü ifade edildikten sonra, bir taksi şoförünün “Erdoğan şimdi kral” ve “Güçlü bir
hükümet istiyoruz ancak diktatörlük istemiyoruz” dediği (Christie-Miller, 2014)
aktarılmaktadır.
Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez halk tarafından yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, birinci turda oyların yüzde 51,7’sini alarak
cumhurbaşkanı seçildi ancak bu dahi diktatörlük ve otoriterlik eleştirilerine son
vermedi. Sistematik bir şekilde otoriterlik ve diktatörlük suçlamalarının 15
Temmuz’a kadar devam ettiğini görmekteyiz.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ulusal medya
10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesinde, ulusal gazetelerde yer alan haberlerde, Erdoğan yönetimine ilişkin
yolsuzluk, diktatörlük, otoriterlik vurgusu sürdürülmekte, bu iddialar pekiştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu haberlere ilişkin bazı örnekler şöyledir:
Çumhuriyet Gazetesi (13 Nisan 2014): “CHP lideri dosyaların peşini
bırakmayacakları mesajı verdi:” üst başlığının altında, “Yolsuzlukları
ispatlayacağız” manşeti ile çıkmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi (23 Nisan 2014): “Olağan salı toplantılarında eleştiri
okları Başbakan’a yöneldi” üst başlığı altında “17-25 Erdoğan” manşeti ile çıkmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi (3 Mayıs 2014): “17 Aralık’ta 60 şüpheli hakkında
takipsizlik kararı verildi. TOKİ dosyası kapatıldı” üst başlığı altında “İlk sıfırlama”
manşeti ile çıkmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi (31 Mayıs 2014): “Baskıya ‘dur’ diyen, özgürlük ve
umudu yeşerten Gezi’nin 1. yılında meydanlara çağrı” üst başlığının altında
“Çocuklarımız için” manşeti ile çıkmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi (1 Haziran 2014): “Gezi’nin yıldönümünde yine
sıkıyönetim uygulandı, polis terör estirdi” üst başlığının altında “A’dan Z’ye vahşet”
manşeti ile çıkmıştır.
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Cumhuriyet Gazetesi (2 Ağustos 2014): “Cumhuriyet üstü örtülen 25 Aralık
yolsuzluk dosyasını açıyor” üst başlığının altında, Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal
Erdoğan ve Suudi Arabistanlı işadamı Yasin El Kadı’nın fotoğrafı eşliğinde
“Arkadaşın babası” manşeti ile birkaç gün üst üste manşetten yayınlanacak dizi
haberin başladığı duyurulmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi (9 Ağustos 2014):

Seçimlerden bir gün önce “Tek adam mı demokrasi mi?” manşetiyle çıkmıştır.
Hürriyet Gazetesi (2 Mayıs 2014): Ağlayan ve polisin kullandığı biber
gazından etkilenen çocukların fotoğrafları eşliğinde, “Bugün bayram, gazdan kaçın
çocuklar” ikinci manşeti ile çıkmıştır.
Hürriyet Gazetesi (6 Mayıs 2014): “Kürsüde inkâr” başlığı ile ikinci manşet
olarak verilen haberin spotunda, “Tapelerle ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet
iddiaları, Meclis’te konuşuldu. Genel Kurul’da kürsüye çıkan 3 eski bakan iddiaların
yalan olduğunu öne sürdü. Hakkında takipsizlik verilen Erdoğan Bayraktar,
savunma hakkını kullanmadı” yer almıştır. Gazetenin bu haberi kullanırken seçtiği
“inkâr” kelimesi dikkat çekicidir.
Hürriyet Gazetesi (15 Temmuz 2014): “Açılmadan iade” başlığı ile manşetten
verilen haber, yolsuzluk iddialarına muhatap olan üç bakanın elele fotoğrafı eşliğinde
kullanılmış, haberin spotunda “Meclis’te 17 Aralık operasyonu sonrası istifa eden 4
eski bakanla ilgili soruşturmayı yürütmek için kurulan komisyonun ilk icraatı,
fezlekeleri savcılığa iade etmek oldu” ifadesi kullanılmıştır.
Milliyet Gazetesi (2 Mayıs 2014): “1 Mayıs kalesi” başlığı ile manşetten
verilen haberin spotunda, “İstanbul’da polis 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak
isteyenleri yine biber gazı ve suyla durdurdu. Ankara’da ise Kızılay’a geçişi
engellemek için kurulan 18 metre genişliğindeki metal ‘mavi kale’ görenleri şaşırttı”
ifadesi yer almıştır.
Milliyet Gazetesi (6 Mayıs 2014): “4 bakana 1 komisyon” başlığı ile
manşetten verilen haberin spotunda, “Meclis’te söz alan 4 eski bakan kendilerini
savundu. CHP’nin Çağlayan için ayrı komisyon istemesi kavga çıkardı. Oylamayla
tek komisyon kuruldu” kullanılmış, haber Mecliste çıkan kavganın fotoğrafı ile
verilmiştir.
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15 Temmuz’a giden süreçte, üç dönem üzerinden incelediğimiz haber
örneklerinde, kamusal senaryolardan normalleştirme söylemi, gündemi yönlendirme
söylemi, siyasal konuların kitle iletişim araçları tarafından sınırlandırılması ile
siyasetin alt yapısını oluşturmasını içeren siyasetsizleştirme söylemi, bilginin
kontrolü ile rızanın oluşturulmasını hedefleyen bilgisizleştirme söyleminin
kullanıldığı görülmektedir.
Ayrıca söz konusu haberler, manipülasyonun hem bilginin çarpık olarak
iletilmesi hem de iletilen bilginin ulaşılması hedeflenen görüşe veya duruma
meşruiyet kazandırarak sürekli olarak tekrarlanması ve dayatılmasından oluşan iki
dayanağının da kullanıldığı tipik örneklerdir. Chomsky’nin medya
manipülasyonunun on stratejisi arasında yer alan, dikkat dağıtma (siyasal değişim,
yani hükümet darbesinden dikkatin dağıtılması), sorun yarat, çözüm sun (Bir sorun
çıkarılması, tepki oluşturulması ve çözüm olarak darbenin sunulması), erteleme
(kabul edilemeyecek bir kararı sancılı ve gerekli olarak sunma), toplumu cahil ve
sıradan tutma, kendini suçlamayı güçlendirme (kişilerin talihsizliği, zekâsı, yetenek
ve çabaları yönünden başarısızlığı için kendini suçlamasına yol açılması)
stratejilerinin kullanıldığı görülmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARTIŞMA VE SONUÇ
4.SONUÇ
27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin ilk askeri darbesi olması
sebebiyle Türkiye’de daha sonra yaşanan askeri müdahalelerin ve askeri darbelerin
ilham kaynağı olmuştur. Türk demokrasisi açısından 27 Mayıs 1960’dan
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş tarihi arasındaki sürenin tamamı bir ara
rejimdir. Bu iddialı cümlenin dayanağı, sadece askeri müdahale dönemlerinde değil,
yönetimin sivil idareye devredildiği ifade edilen dönemlerde de milli iradenin
ortaklarının bulunması, milli iradenin fiilen hep tehdit altında kalmış olmasıdır.
Hukuken seçimle işbaşına gelen bu yönetimlerin meşruiyetinden bahsetmek mümkün
olsa da, bu durum şekli bir meşruiyet olmakla kalmış, güç odaklarının, devletin bütün
kurumlarının, milletin üzerinde ittifak ettiği bir sosyolojik meşruiyet sağlanamamıştır.
Anayasalar demokratik bir düzen üzerine yapılmış olsa da, demokrasinin tam olarak
işletilememesi Türkiye’nin meşruiyet bunalımını aşmasına mani olmuştur. Meşruiyet
bunalımının aşılamaması ülkede toplumsal uzlaşmanın bir türlü sağlanamamasının en
önemli sebebidir.
27 Mayıs darbesinin hedef aldığı Başbakan Adnan Menderes’in o günlerde 14
yaşında olan oğlu Aydın Menderes, 27 Mayıs 1960 sabahı annesi Berin Menderes ile
birlikte gittikleri Çankaya Köşkü’nde yaşadıklarını ve o gün yaşananların Türk
demokrasisine etkisini şöyle anlatır:
“Yolda yürürken bir an için köşkün giriş kapısına baktım. Orada iki tank
duruyordu. Namluları darbecilerin gelebileceği istikamete çevrilmişti. Biraz
sonra köşke girdik. Rahmetli Bayar aşağı kattaydı. Pek muhterem eşleri, kızı
ve torunları ise yukarı kattaydılar. Biz de oraya çıktık. Bir ara dışarıya bakma
fırsatını buldum. Bahçedeki askerler omuzlarındaki tüfeklerin namlularını yere
bakacak şekilde aşağıya doğru çeviriyorlardı. Bunun daha sonra teslim olmak
anlamına geldiğini öğrendim. O anki muhafız alayı komutanı Osman Köksal
korkusundan darbecilerle şöyle bir mizansen pazarlığı yapmıştı: Aslında
kendisi başından beri darbecilerle beraberdi. MBK üyesi de oldu. Darbecilere,
‘Köşke bir iki araçla asker gönderin. Bunlar beni teslim almış olsunlar.
Girişim başarılı olmazsa ben de bunu kendimi savunmak için kullanırım’
demişti. Namluların aşağı çevrilmesinin sebebinin bu olduğunu daha sonraki
birçok anıdan öğrendik. Bu sırada aşağıdan gelen gürültüler arttı. Milli
iradeyle seçilmiş üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar zorla götürülmüştü.
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Gözlerim köşkün giriş kapısına çevrildi. Tanklar yine oradaydılar ama
namluları Cumhurbaşkanlığı köşküne yani milli iradeye karşı çevrilmişti.
Daha sonra namluların milli iradeye çevrilmesini defalarca yaşadık. Çevrili
olmadıkları zannedilen zamanlarda bile bu namluların gölgesi milli iradenin
üzerinde duruyordu. (Menderes, 2010).”
15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminde ise namlular doğrudan
vatandaşlara çevrildi, 249 vatandaş şehit oldu. Bu açıdan siyasi tarihimizde bir ilk
yaşandı. 15 Temmuz hükümet darbesi teşebbüsü, bir çok yönüyle 27 Mayıs’a
benzemektedir. 27 Mayıs bir emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilmemişti, 15
Temmuz da 27 Mayıs gibi ordu içindeki bir cunta faaliyetidir. Hem 27 Mayıs’ta
oluşturulan Milli Birlik Komitesi hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan
Yurtta Sulh Konseyi 38 kişiden oluşmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimine giden
süreç, yine 27 Mayıs’a benzer şekilde yargı, medya, akademi, asker işbirliği ile
hazırlanmıştır.
27 Mayıs’ın başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi, darbecilerin bu
cunta faaliyetinin başına geçmek üzere Cemal Gürsel37’i ikna etmiş olmasıdır. Yaşları
kırk dolayındaki binbaşı, yüzbaşı ve albayların uzun süre yaptıkları darbe planının
başarılı olmasında, kendi üyelerini iktidara el koymak için gerekli olan Başkent
Garnizonu gibi stratejik ve kritik yerlere atamış olmaları ve Silahlı Kuvvetlerin
tamamının desteğini kazanabilmesi için de eylemlerinin başında olacak kıdemli bir
subay bulmaları büyük önem taşımıştır (Zürcher, 2016, s. 352). Milli Savunma
Bakanı’na siyasal duruma ilişkin bir mektup yazmasının ardından 3 Mayıs’ta mecburi
izne çıkarılan Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel, Silahlı Kuvvetler’de tanınan
ve bilinen bir şahsiyetti. Gürsel darbeye başkanlık yapmayı kabul etmiş ve darbe
başarıya ulaştığında İzmir’deki evinden askeri uçakla Ankara’ya getirilmişti.
Milli Birlik Komitesi üyelerinden Şefik Soyuyüce, 27 Mayıs’a ilişkin
hazırlıkların 1958 yılında başladığını, hatta yapılacakları bir parti programı halinde
yazdıklarını belirtirken, 235 generalin emekli edilmesine nasıl karar verildiğini de
anlatmıştır. 27 Mayıs’ı gerçekleştirenlerin ordudaki bütün generalleri emekli etmeyi
düşündüklerini ve kurmay albay Şinasi Orel’i Genelkurmay Başkanı yapmak
Cemal Gürsel, 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu, 3 Mayıs 1960’ta bir mektupla
ayrılarak İzmir’e gitti, 27 Mayıs darbesinin ardından Milli Birlik Komitesi’nin başına getirildi, 28
Mayıs 1960’ta devlet ve hükümet başkanlığı, Başkomutanlık ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilerini
üzerine alarak yeni hükümeti kurdu.
37
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istediklerini ancak daha sonra 10-15 generalin kalmasına karar verdiklerini ifade
etmiştir. Soyuyüce, “Ben razı olmadım. Çünkü, orduda Genelkurmay Başkanı olan
kişinin emsallerinin, sınıf arkadaşlarının filan olmaması lazımdı, tek olması lazım.
Orgeneral Cevdet Sunay’ı Genelkurmay Başkanı, Cemal Tural’ı 1. Ordu, Ali
Keskiner’i de 2. Ordu Kumandanı yaptık. (Serpil Seda Şimşek, Kişisel görüşme, Eylül
2011, İstanbul)” bilgisini vermiştir.
15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların da Silahlı Kuvvetler’de kritik ve
stratejik birimlerde görevli olmaları dikkat çekicidir. Buna rağmen, 15 Temmuz’u
başarısızlığa uğratan en önemli unsur ise darbecilerin Cemal Gürsel’e benzer vasıflara
sahip bir komutan (Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı v.b kuvvet
komutanı) bulamamış olmalarıdır. Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ38, “15
Temmuz’u bir askeri darbe olarak değerlendirmiyorum, 15 Temmuz TSK’ya sızan
Gülen cemaatinin veya cemaatin silahlı darbesi.” tanımını yaparak bu noktaya işaret
etmektedir.
27 Mayıs’a giden süreçte darbe zemininin oluşturulmasında gerek
Türkiye’deki yazılı medyanın gerekse yurt dışındaki medyanın oynadığı rol ve
üstlendiği görev ile 15 Temmuz’a giden süreçte darbe girişimine zemin
hazırlanmasında Türkiye’deki merkez medya ve FETÖ medyasının yayınları arasında
son derece çarpıcı benzerlikler bulunmaktadır. Siyasetçilere yönelik itibar suikastı her
iki dönemin de ortak özelliği olarak öne çıkmaktadır. 27 Mayıs darbesinden önce ve
sonra DP Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes’e yönelik “diktatör”
suçlamaları ile 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a yöneltilen “diktatör” suçlamaları ve bu yönde yapılan yayınlar neredeyse
birbirinin aynısıdır.
Menderes’in üniversite öğrencilerini kıyma makinalarından geçirdiğine ilişkin,
hatta bu öğrencilerin isim listelerine varıncaya kadar yapılan yayınlar, Merkez
Bankası’ndaki altın rezervlerini bir uçağa yükleyip kaçmaya hazırlandığı39 gibi
İlker Başbuğ, CNN Türk Tarafsız Bölge Programı, 01 Ağustos 2016,
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/ilker-basbug-15-temmuzu-bir-askeri-darbe-olarakdegerlendirmiyorum, (Erişim Tarihi: 21 Eylül 2017).
39
“Kıyma Makinaları Dezenformasyondu!”, Özgür Gazeteciler Platformu, 6 Nisan 2011,
http://www.dorduncukuvvet.com/roeportaj-a-soeyle/3303-bir-gazetecinin-darbe-anilari.html , (Erişim
tarihi: 21 Eylül 2017).
38
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iddialarla yolsuzluk yapıldığı mesajının halka iletilmesi, darbe kışkırtıcılığı, darbenin
hızlandırılması ve darbenin meşruiyetinin sağlanması için gazete haberlerinin ve
yorumlarının bir araç olarak nasıl kullanıldığına dair önemli örneklerden yalnızca bir
kaçıdır. Erdoğan hakkında da özellikle 17-25 Aralık sonrasında benzer şekilde
“yolsuzluk”, Gezi Parkı Olayları ile birlikte “otoriterleşme” ve “diktatör” algısı
oluşturmaya dönük çok sayıda yayın yapılmıştır. Oysa özellikle Orta Doğu’da
diktatörlükle yönetilen bir çok ülkede yönetimi elinde bulunduran diktatörlerle Batı
arasında bir “diktatörlük” sorunu yaşanmamıştır. ABD Başkanı Trump Suudi
Arabistan Kralı ile kılıç dansı yapabilmekte, seçilmiş Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’yi
hükümet darbesi ile deviren Sisi ve öncesinde Mübarek’e yönelik uluslararası medya
kuruluşlarında

yoğunlaşmış

“diktatörlük”

eleştirileri

pek

görülmemektedir.

Uluslararası medyada, tek adam rejimlerinde gücü elinde bulunduran kişinin Batı ile
iyi geçinmesi halinde “lider”, çatışması halinde “diktatör” olarak adlandırılması dikkat
çekicidir. 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a bütün darbe süreçlerinde medya ve medyanın
darbe için ürettikleri ile toplum adeta darbelere hazırlanmıştır.
27 Mayıs 1960’a giderken, darbe zemininin hazırlanmasında etkili olduğu
düşünülen, İnönü’nün Zile ziyaretinde yaşanan olaylar, Menderes’in Afyon Emirdağ
ziyaretinde yeşil bayrak açıldığı iddiası, İnönü’nün “Büyük taarruz” olarak
nitelendirilen yurt gezilerini başlattığı Uşak’ta kendisine DP’lilerin bardak, taş attığı,
başından yaralandığı iddiası ve İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan olayların basına
nasıl yansıdığı araştırılmıştır.
İsmet İnönü’nün Zile ziyaretine ilişkin, aslında orada muhabiri bulunmayan
gazetelerin haberleri yansıtma biçiminde, gazetelerin habere yaklaşımı ve sunumu,
literatürde belirtildiği üzere, kamusal senaryolarda yer alan gündemi yönlendirmenin
tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Ayrıca, bilginin çarpık olarak iletilmesi modeli
üzerinden medya manipülasyonu yapılırken,

Kurtuluş Savaşı’nın komutanları

arasında bulunan, Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli bir rol oynayan İsmet İnönü
üzerinden de, Chomsky’nin medya manipülasyonunun stratejileri arasında saydığı,
yansımadan çok duygusal tarafı kullanma yöntemi uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Başbakan Adnan Menderes’in Emirdağ ziyaretinde yeşil bayrak açıldığı
yönündeki haberlerde, yine bilginin çarpık olarak iletilmesi ile yapılan medya

129

manipülasyonu tespit edilmektedir. Schiller’in modellemesinde açıkladığı değişmeyen
insan tabiatı stratejisine göre, insanın değişimine inanılmamaktadır, manipülasyonu
üretenler, kişilerin isteklerinin, inançlarının ve taleplerinin değişmeyeceği algısını
oluşturarak, sosyo-ekonomik gelişmeler ne olursa olsun insanın doğası gereği aynı
kalacağı izlenimi verirler. Burada düzen fikri devreye girmekte, “Emirdağ’da
Menderes’i yeşil bayrakla” karşılayanların şeriat taleplerinin değişmediği, düzenin
korunması fikri enjekte edilerek manipülasyon yapılmaktadır. Kamusal senaryolar
açısından ele alındığında ise, gündemi yönlendirme ve irtica tehdidi pompalanarak
bunalımı yaygınlaştırma söylemi aracılığıyla algı yönetimi yapıldığı görülmektedir.
DP’nin dikta rejimi hevesinde olduğunun, otoriterleştiğinin bir kanıtı olarak
sunulan İnönü’nün “Büyük taaruz”u başlattığı Uşak’ta tren garında kendisine taş,
bardak atıldığı ve başından yaralandığı iddialarına yol açan olayları gazetelerin aktarışı
ele alınmıştır. Gazetecinin bizzat kendisinin haberin oluşumunu sağlayarak kamusal
senaryolar bakımından gündemi yönlendirme söyleminden ve yine tarihi bir şahsiyetin
başına atılan taş ile yaralanması vakası ile bunalımı yaygınlaştırma söyleminden
yararlanılmıştır. Böylelikle, Menderes Hükümeti’nin otoriter bir yönetim sergilediği,
muhaliflerine baskı yaptığı gibi yönetime ilişkin olumsuz algı inşa sürecinin
gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca, bilginin çarpıtılması ile yine tarihi bir şahsiyetin
taşlandığı fikri oluşturularak Chomsky’nin yansımadan çok duygusal tarafı kullanma
yöntemi ile manipülasyon yapılmaktadır.
İstanbul Üniversitesi’nde 28-29 Nisan 1960’da yaşananlar tarihi bir
manipülasyon örneği niteliği taşımaktadır. İktidarın yayın yasağı koyması üzerine,
örneğine çok az rastlanabilecek bir manipülasyon stratejisi izlenirken, kamusal
senaryonun bunalımı yaygınlaştırma söyleminde değindiğimiz, Baudrillard’ın
(1999:97) haberleşmenin denetlenmesinden değil, fazlalaşmasından çare umulması
gerektiği tezi doğrulanmıştır. Bu olay, basının kamusal senaryolar kullanarak algı
inşasını nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin çarpıcı örnekleri içinde barındırmaktadır.
Gündem tamamen İstanbul Üniversitesi’ndeki olaylara yönlendirilmiş, belirsizlik
yaratılarak, karmaşıklık artırılarak bunalım yaygınlaştırılmıştır. Keane bunalımın
yaygınlaştırılmasını, “Yurttaşlar arasındaki bunalım duygusunu kolektifleştirerek ve
bunalımın tedavisi için sıkı önemler alınması gerektiği yolundaki resmi iddiaları
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yayarak, örtük bunalımın açık bunalım haline dönüştürülmesinin basın aracılığıyla
yapılması (Keane, 1999:100)” ifadesiyle açıklamaktadır. İstanbul Üniversitesi’ndeki
olaylara ilişkin yapılan haberlerde, Keane’nin açıklamasında yer alan bütün unsurlara
rastlanmaktadır. Bilginin çarpıtılması ile yapılan manipülasyona da bu olay bir örnek
oluşturmaktadır.
27 Mayıs’ta başlayan Gezi Olayları, AK Parti iktidarının ve Erdoğan
yönetiminin karşı karşıya kaldığı ilk büyük toplumsal eylem olma niteliği
taşımaktadır. Gazetelerin bu olayları yansıtma biçimi incelendiğinde, 27 Mayıs’a
giden süreçte yaşanan olayların verilme biçimiyle örtüşen bir yaklaşım görmekteyiz.
Gezi Olayları’na ilişkin gerek uluslararası gerek ulusal medyada haberler
verilirken, Erdoğan yönetimine ilişkin doğrudan, şiddeti teşvik eden, baskıcı, otoriter
bir yönetim olduğu algısını inşa etmeye çalışmış, Erdoğan’ın diktatör olduğu
söylemini güçlendirmeye çalışmıştır.
Hürriyet gazetesi, Gezi Olayları’na ilişkin haberlerini,

“okumuş genç

çocuklara” karşı, güvenlik güçlerinin orantısız şiddet uyguladığı mesajı işlenirken,
Erdoğan yönetimine ilişkin doğrudan olmasa da dolaylı yoldan “baskıcı bir yönetim”
algısını inşa etmektedir.
Milliyet gazetesi de Gezi Olayları’nı okuyucularına yansıtırken, şiddet,
otoriterlik, diktatörlük, özgürlükleri kısıtlayan bir iktidar olduğu algısını inşa sürecinde
fotoğrafları ve haberleri ile yer almıştır.
Gezi Olayları’nın sona ermesinin ardından, Türkiye Mart 2014 yerel
seçimlerine giderken, Erdoğan’a yöneltilen “diktatörlük”, “otoriterlik” eleştirilerine
artık 17-25 Aralık 2013’te sonradan FETÖ mensubu oldukları ortaya çıkan bazı polis
ve savcıların, Erdoğan’ın yakın çevresine ve bakanlara yönelik başlattıkları
operasyonlara ve özellikle sosyal medya kanalıyla yayılan ses kayıtlarına dayandırılan
yolsuzluk suçlamaları da eklenmiştir. Medya, Başbakan Erdoğan’ın “17-25 Aralık
yargı ve polis darbesi” söylemine rağmen, düzenli ve tekrar eden bir şekilde olayı
“yolsuzluk ve rüşvet operasyonu” ifadesiyle tanımlamış, haberlerinde bu tanımı ya
kırmızı renkle belirginleştirerek ya üst başlıklarda ya da spotlarda vurgulayarak,
“yolsuzluk ve rüşvet” algısını üretmeye ve pekiştirmeye, kamuoyunu buna ikna
etmeye çalışmıştır.
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Cumhuriyet gazetesinin, 17-25 Aralık operasyonlarını haberleştirirken,
yolsuzluk ve rüşvet ile birlikte yargının baskı altına alındığı temasını sistematik bir
şekilde aktararak, kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı görülmektedir.

Hürriyet

gazetesi operasyonu, sistematik biçimde, “Büyük rüşvet operasyonu”

tanımıyla

vererek ve bütün haberlerinde bu tanımı tekrar ederek, operasyonun bu şekilde
akıllarda yer etmesini sağlamaya çalışmaktadır.
10 Ağustos 2014’te gerçekleşen ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez halk oyu ile
gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerine de Erdoğan, “diktatörlük”, “otoriterlik” ve
“yolsuzluk” suçlamaları eşliğinde gitmiştir. 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen
cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, ulusal gazetelerde yer alan haberlerde,
Erdoğan yönetimine ilişkin yolsuzluk, diktatörlük, otoriterlik vurgusu sürdürülmekte,
bu iddialar pekiştirilmeye çalışılmaktadır.
15 Temmuz’a giden süreçte, üç dönem üzerinden incelediğimiz haber
örneklerinde, kamusal senaryolardan normalleştirme söylemi, gündemi yönlendirme
söylemi, siyasal konuların kitle iletişim araçları tarafından sınırlandırılması ile
siyasetin alt yapısını oluşturmasını içeren siyasetsizleştirme söylemi, bilginin kontrolü
ile rızanın oluşturulmasını hedefleyen bilgisizleştirme söyleminin kullanıldığı
görülmektedir.
Ayrıca söz konusu haberler, manipülasyonun hem bilginin çarpık olarak
iletilmesi

hem de iletilen bilginin ulaşılması hedeflenen görüşe veya duruma

meşruiyet kazandırarak sürekli olarak tekrarlanması ve dayatılmasından oluşan iki
dayanağının da kullanıldığı tipik örneklerdir. Chomsky’nin medya manipülasyonunun
on stratejisi arasında yer alan, dikkat dağıtma (siyasal değişim, yani hükümet
darbesinden dikkatin dağıtılması), sorun yarat, çözüm sun (Bir sorun çıkarılması, tepki
oluşturulması ve çözüm olarak darbenin sunulması), erteleme (kabul edilemeyecek bir
kararı sancılı ve gerekli olarak sunma), toplumu cahil ve sıradan tutma, kendini
suçlamayı güçlendirme (kişilerin talihsizliği, zekâsı, yetenek ve çabaları yönünden
başarısızlığı için kendini suçlamasına yol açılması) stratejilerinin kullanıldığı
görülmektedir.
Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez halk tarafından yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, birinci turda oyların yüzde 51,7’sini alarak
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cumhurbaşkanı seçildi ancak bu dahi diktatörlük ve otoriterlik eleştirilerine son
vermedi. Sistematik bir şekilde otoriterlik ve diktatörlük suçlamalarının 15 Temmuz’a
kadar devam ettiğini görmekteyiz.
27 Mayıs askeri darbesinden farklı olarak, 15 Temmuz 2016’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın darbe
girişimine karşı halkı sokağa çıkmaya ve direnmeye çağıran açıklamalarını yayınlayan
televizyon kanalları bulunmaktadır. Radyodan darbelerin ilan edildiği bir dönemden,
yeni medyanın unsurlarından birisi olan FaceTime’den halkın darbeye karşı durmaya
çağrıldığı bir döneme geçilmiştir. Bir yandan böylesine etkili bir değişim yaşanırken
diğer yandan halkla doğrudan iletişim kuran geleneksel bir araç olan hoparlörlerle
selaların okunmasının da darbe girişiminin püskürtülmesine olan katkısı çarpıcıdır. Bu
durum, hâlâ geleneksel iletişim araçları ile halkla iletişimin de önemli olduğunu gözler
önüne sermiştir.
Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından medyanın darbe girişiminin
karşısında durarak önemli bir sınav verdiğine ilişkin yorumlar yapılmış olsa da bu
değerlendirmeler yanıltıcıdır. Zira, bu darbe girişiminin içinde Genelkurmay
Başkanı’nın bulunduğu yahut, kuvvet komutanlarından herhangi birisinin yer aldığı
medya kuruluşları tarafından biliniyor olsaydı, bugün demokrasinin yanında durmakla
övülen gazeteci ve televizyoncuların tam aksi yönde tavır almaları şaşırtıcı olmazdı.
Bu durum, daha önceki müdahalelerde gözlenmiştir. Örneğin, 28 Şubat40’a zemin
hazırlayan medya yapılanması ile 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de etkili olan medya
yapılanması haberlere ve AK Parti’ye bakış açısı arasında büyük farklılıklar
bulunmamaktadır. 2013’te yaşanan Gezi Parkı Olayları, 17-25 Aralık polis ve yargı
darbesi girişiminde “yolsuzluk”, “şiddet” mesajları da hemen hemen aynı kanallar ve
aynı isimler tarafından topluma aktarılmıştı. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı
olsaydı, tıpkı 27 Mayıs’tan sonra yapıldığı gibi, darbenin meşruiyet gerekçeleri olarak
bunların gösterilmesi muhtemeldi.

28 Şubat 1997’de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda, Başbakan ve RP Genel Başkanı
Necmettin Erbakan ile Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’e Refah-Yol
Hükümeti’nin irtica ile mücadele kapsamında yerine getirilmesi gereken kararlar tavsiye edilmiştir.
Devamında DYP’den bazı milletvekilleri istifa ettirilerek hükümeti ayakta tutan parlamento
çoğunluğu ortadan kaldırılmış, hükümet istifaya zorlanmıştır. Bu süreç “post-modern” darbe olarak
adlandırılmıştır.
40
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Bütün diğer etkenlerin yanı sıra milletin darbe girişimine karşı gösterdiği
direnç, darbe girişiminin darbe girişimi olarak kalmasına yol açmıştır ancak bu darbe
girişiminin ardından Türkiye’deki medya kuruluşlarının geçmiş yıllardan farklı olarak
demokrasi kültürünü özümsediği ve demokrasiye bağlı olduğu gibi kesin bir yargıya
varmanın mümkün olamayacağı açıktır. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa
uğramasında, AK Parti Hükümeti’ne yakın medya organlarının, halkı ve özellikle de
AK Parti tabanını harekete geçirerek, darbeye karşı direnmesine yönelten algı inşa
süreci de kamusal senaryolar ve medya manipülasyon stratejileri çerçevesinde
yapılacak bir başka çalışma ile araştırılması gereken bir konudur.
Gerek 27 Mayıs darbesine gerekse 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte,
kitle iletişim araçlarının söylemleri ile ortaya konulan darbeye rıza üretme çabası,
toplumsal razı olma eğilimi doğurmuştur, 15 Temmuz’da iktidarda bulunan siyasal
gücü temsil eden aktörlerin direniş çağrısı yapabilmeleri ile bu eğilim tersine
çevrilebilmiştir. 27 Mayıs darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde hem
geleneksel medya olarak tanımlanan gazeteler hem de özellikle 15 Temmuz öncesinde
yeni medya olarak tanımlanan sosyal medya aracılığıyla topluma iletilen söylemler ve
mesajlar, yaşanan sosyal gerçekliği ‘kamusal senaryo’ metotları ile manipüle etmeye
yöneliktir. Her iki olayda da halkın darbeye razı edilmesinde ‘kamusal senaryo’nun
ayakları

önemli

bir

biçimlendirmektedir.

işlev

üstlenmekte,

sosyal

gerçekliğe

bakış

açısını
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