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I Ç I N D E K I L E R Önce, en çok kirlenen beyaz için yola çıkıyoruz!

Şair Özdemir Asaf’ın “Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, 
birinciliği beyaza verdiler” dizesindeki beyaz imgesini, 
neredeyse her iş kolunda varlığını hissettiren neoliberal 
kapitalist üretim sisteminin yarattığı koşullarda yönelilen 
etik dışı tutum/söylem ve politikaların metaforu olarak 
işaret edebiliriz. Bununla birlikte medya sektörünün 
de neredeyse tek elden yönetilmesi, karar vericilerin 
medya sahipleri ile kurduğu iktidar ilişkisi ve daha pek 
çok nedenle şairin dile getirdiği beyaz imgesinin en çok 
da gazetecilik mesleğindeki dönüşüme işaret ettiğini 
söylemek yadırgatıcı olmaz. 

21’inci yüzyılda önemi, etkisi ve iş çevreleri için ‘çok 
kazançlı’ bir hale gelen basın-yayın faaliyeti, güç 
odaklarının varlıklarını dayandırdığı; algıları oluşturmak 
ve yönlendirmek için zapturapt altına aldığı bir yapıya 
evirilmiş durumda.

Teknolojik ilerlemelerden yoğun olarak etkilenen, 
sosyoekonomik dönüşümlerde belirleyici etkiye sahip, 
hem günümüze hem yarınımıza yön veren basın ve yayın 
faaliyetlerinde yaşanan dönüşüm, mesleğin ilkelerinde 
de önü anılmaz bir erozyonu beraberinde getirdi.

Gazeteciliğin; görünen gerçekliğin bilgisini aktarma, 
halkın haber alma hakkı, fikirlere yaşam alanı olma 
sorumluluğu, zamanla tali bir konuya dönüştü. Yerine 
konulan, yani gazeteciliğe yüklenen ‘yeni’ misyon ise-
sadece toplumsal güç odaklarınca değil geniş kesimlerce 
- propaganda, yeri geldiğinde gerçeklerin üstünün 
örtülmesi ve ne yazık ki çarpıtma oldu.

Bu durumun Türkiye öznelinde yol açtığı tahribat, birçok 
ülkeye göre çok daha fazla oldu. Düşünce ve ifade 
özgürlüğü ile basın özgürlüğünde, kökleri Osmanlı’da 
ilk gazetelerin yayınlanmasına kadar uzanan baskıcı 
anlayıştan kaynaklı yaşanan birçok yapısal sorun, 
Cumhuriyet döneminde de belli nüanslarla devam 
etmiş ve günümüzdeki dönüşümlere paralel daha da 
derinleşmiştir.

İçine düşülen bu kısırdöngüden çıkmanın öncelikli yolu, 
gazeteciler açısından ‘mesleğin asıl sahipleri’nin; daha 
net ifadeyle iktidar ve sermayenin güdümüne girmemiş, 
halkın haber alma hakkını varlık nedeni sayan ve her türlü 
baskıya karşı basın özgürlüğünden taviz vermeyenlerin 
çıkış yolu bulmasıdır.

Bu amaçla çıktığımız yolda ÇAĞDAŞ DERGİ, mesleğimize 
yönelik baskılara, verilmek istenen şekle itirazın parçası; 
meslek ilkelerinin korunmasının önemli adreslerinden 
biri olacaktır. Önce, en çok kirlenen beyaz için yola 
çıkıyoruz.

Can Güleryüzlü
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Kimi iletişim akademisyenlerine 
göre gazetecilik, günümüz tarih 
yazıcılığıdır. Osmanlı’da devlet 
görevlisi niteliği taşıyan vak’a-
nüvislük anlamında değil tabii 
ki; mesleki pratikleri farklı ve 
etik değerleri ön planda olan bir 
faaliyet.

Gazeteciliğin günümüzde yapılış 
şeklinin detaylarına girmeden önce, 
gerilere giderek, gazeteciliğin, 10 
Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu 
maddesindeki “Herkesin kanaat 
ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; 
bu hak, müdahale olmaksızın

kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke 
sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere  
ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma 
serbestliğini de kapsar.” hakkıyla yakından 
ilişkisine mercek tutmak biraz olsun yoldaki 
çakıl taşlarını temizlemek açısından anlamlı 
gözükmekte.

Gazete, radyo, televizyon, internet; muhabir, 
foto muhabiri, editör, sayfa sekreteri, mürettip 
(dizgici), haber müdürü, yazı işleri müdürü, genel 
yayın yönetmeni; matbaa, ses kayıt cihazı, kamera, 
uydu, frekans; dağıtımcı, gazete bayii, server… Ve 
bunların kendi içinde genişleyen kolları.

Basın faaliyeti tabiri yerindeyse evren gibi 
genişledikçe genişleyen bir alan. Nedeni ise 
insanlık tarihi kadar eski bir ihtiyaçtan, yani 
haberleşmeden kaynaklanmakta. Güvenlik, ticaret 
ya da gelecek kuşaklara bilgi aktarmak için sürekli 
geliştirilmiş, sonunda da sistemli hale gelmiş bir 
uğraş.

Dumanlar, güvercinler, duvar yazıları, taş tabletler, 
deri veya üretilmeye başlanınca kâğıt üzerinde 
iletilen haberler, bilgiler. Ve sonrasında ilk gazete, 
yani seri olarak kâğıt üzerine basılmış haber ve 
bilgiler. Bu süreç, yazıldığı kadar kısa, çabuk ve 
kolay olmadı tabii ki…

Özellikle 20. Yüzyılın ilk yarısına kadar geçen 
süreçte haberleşme kanallarının farklılaşması 
toplumsal ve bilimsel evrimlerden beslendi, 
toplumsal evrimlere kaynaklık etti. Her ‘ilerleme’ 
yeni süreçlerin başlangıcını tetikledi.

Yakın zamanlara geldiğimizde ise, iletişim ve 

haberleşmedeki adımların ‘yeni bir çağ açtığını’ 
söylemek, biraz iddialı olmakla beraber hiç de içi 
doldurulmayacak bir tespit gibi durmamakta.

Baş döndürücü ve belli boyutlarıyla hayranlık 
verici insanlığın haberleşme tarihinin serüveni, 
ne zaman günümüzdeki halini almaya başladı? 
Gerçi ‘günümüz’ derken ikilemde kalmamak çok 
da mümkün değil. Hızla değişen ve dönüşen bir 
zaman akışındayız malum.

Daha çok yakın zamanlarda, sadece kâğıt baskıdan 
gazeteleri okuyor, evlerimizin en güzel köşesine 
koyduğumuz radyolardan gelişmeleri dinliyor, 
tek kanallı televizyon ekranlarının karşısında 
toplanıyorduk.

O yüzden günümüzdeki halini, söylene gelen 
‘matbaanın bulunmasıyla’ başlatmanın da artık 
özel bir anlamı kalmadı. Buna karşın dünün ‘basını’, 
bugünün ‘medyası’, yarının ‘sosyal medyasında’ 
değişmeyecek bir gerçek var, o da İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ne de giren düşünce ve 
ifade etme hakkı ile bu hakkın somutlaştığı basın 
özgürlüğü hakkıdır.

İnsana dair hakların başlıca özelliklerinden birinin 
süreklilik ve özgürlük olduğunu kabul ettiğimizde 
gazetecilik mesleğinin de bu haklar kapsamında 
temel bir işlev gördüğünü fark edebiliriz. Yazının 
girişinde ifade edilen ‘tarih yazıcılığı’ tam da 
süreklik, diğer ifadeyle devamlılık içermekte. 
Daha da özcesi, geniş anlamda basın faaliyeti, 
daha öznelleşmiş haliyle gazetecilik, bir toplumsal 
bellek faaliyetidir.

Hani her alanda unutturulup yeniden yazılmaya 
çalışan hafıza var ya işte onun kavramsal ifadesidir 
gazetecilik.

Hafıza gibi kendi çalışma sistematiği vardır, 
evrensel kodlara ve ilkelere sahiptir, bağlantıların 
ürünüdür ve koparsa bağlantılar yapılan iş 
gazetecilik olmaktan çıkar; özgün işleyişi, 
bağımsız karakterinin güç aldığı kaynağıdır ve 
tabii ki özellikle yaşadığımız coğrafyada hala 
ödenmekte olan halkın doğruları öğrenme hakkı 
mücadelesinin ana arterlerindendir.

İnsan için söylenen “Hafıza-i beşer nisyan 
ile malüldür” sözü, insanlığın kolektif eseri 
olan basının faaliyeti, gazetecilik için geçerli 
değildir. Çünkü gazeteci unutursa, susarsa geri 
döndürülemez bir kayıp başlar.
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80 ve 90’lar, 
ekonomi muhabirliğinin zirve yaptığı; 
90’ların sonu 
yozlaşmanın başladığı yıllardı.
Türkiye tarihine 80’ler, siyasetin ekonomiyi 
dönüştürdüğü; 90’lar ise, temelleri 80’lerde atılan 
ekonomik krizlerin siyaseti şekillendirip, iktidarları 
belirlediği yıllar olarak yazılmalı. 

Başka görüşleri savunanlara da saygı duyarım 
ama bence 80’li yıllar Türkiye’deki ekonomi 
muhabirlerinin uzmanlaşmaya, dolayısıyla 
ekonomi haberciliğinin de gelişmeye başladığı 
yıllar olurken, 90’lı yıllar ekonomi muhabirliğinin 
ve ekonomi haberciliğinin hem zirve yaptığı 
hem de bugünlerde de devam eden ekonomi 
gazeteciliğinin sefaletinin başladığı bir dönem 
oldu.

Siyasi ve ekonomik krizlerin iç içe geçerek 
birbirini ağırlaştırdığı 1980’li yılların başında 
açıklanan ve serbest piyasa ekonomisine geçiş 
için ilk adımların atıldığı ‘24 Ocak Kararları’, 
çok geçmeden yaşanacak 12 Eylül Askeri Darbe 
yönetiminin desteğiyle ekonomik bir dönüşümün 
yolunu açmıştı.

Askeri darbe döneminin sonunda yapılan 
milletvekili seçimlerini, ‘24 Ocak Kararları’nın 
mimarı Turgut Özal’ın kurduğu partinin kazanması 
ise, askeri yönetimin de cesaret edemediği 
kimi kararların da 1980’li yılların sonuna kadar 
uygulamaya konulmasına uygun zemin oluşturmak 
için tasarlanmış gibi duruyordu adeta.

‘24 Ocak Kararları’nın, ekonomi muhabirliğinde 
uzmanlaşma gereksinimini doğurduğunu 
gözlemliyoruz. Bu gereksinimin, Resmi Gazete’de 
yayımlanması bile günlerce süren bu kararları 
anlayıp, halkın anlayacağı cümlelerle haberleştirme 
uğraşısından doğduğunu düşünüyorum. 

Yıllar önce, ‘24 Ocak Kararları’nın alınacağını 
önceden haber veren ANKA Ajansının çıkardığı 
ANKA Ekonomi Bülteni’nin o dönemdeki sayılarını 

incelerken edindiğim bu izlenim, ANKA’nın bile 
alınan kararları daha çok resmi açıklamalara 
dayandırarak haberleştirmiş olmasından 
kaynaklanıyor.

Ancak ilerleyen yıllarda giderek uzmanlaşan, resmi 
açıklamalarla yetinmeyip, uygulanan politikaları 
ve alınan kararları sorgulayan, bu kararların ileride 
yol açacağı sonuçlara yönelik öngörülere de yer 
veren muhabirlik ürünlerinin çoğaldığını, dönemin 
gazete arşivlerine bakarak gözlemlemek mümkün.

1980’li yıllar: Çikita muz ithalatından 
emekliye zam haberlerine
O yıllarda gelişen bulvar gazetelerinin komik ve 
abartılı haberlerine konu ettiği, katma değer 
vergisini, özelleştirmeyi, dövizin döviz bürolarında 
serbestçe alınıp satılmasını, içki ve sigara ithalatının 
serbest bırakılmasını, çikita muz ithalatını, Avrupa 
Birliği’ne tam üye olma çabalarını, serbest faizi, 
serbest döviz kurunu, döviz bitecek korkularını, 
dış borçluluğu, yükselen faizleri daha anlaşılır bir 
dille anlatmaya çalışan bir ekonomi muhabirliğinin 
yükseldiğine tanık oluyoruz. 

Son yıllarda “emekliye süper zam” başlıkları dışında 
ekonomi alanına fazla girmeyen bulvar gazeteleri, 
80’li yılların sonunda ve 90’lı yılların başında 
ekonomi haberciliği karşısında kesin bir yenilgiye 
uğradı. Ancak uzun vadede elbette kazanan 
ekonomi gazeteciliği olmadı.Dönemin iktidarının 
da teşvikiyle 80’li yılların ikinci yarısı, büyük 
sermayenin basın sektörüne devlet desteğini 
de arkasına alarak büyük yatırımlar yapmaya 
başladığı bir dönem olmuştu. Anayasa’da yeri 
olmasa da özel radyo ve televizyon kanallarının 
kurulması teşvik ediliyor ve bu alandaki devlet 
tekeli fiilen ortadan kaldırılıyordu. Bu gelişme 

Önder Doğan
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ekonomi gazeteciliğinin de alanlarını genişletiyor, 
bir süre iktidar sözcülüğü şeklinde sürdürülse de 
ilerleyen yıllarda iktidarlara karşı halkı koruyan 
habercilik de kendine bu mecrada bir damar 
bularak ilerliyordu. Kendisi için istediği aracı 
muhalefetin de kullanabilmesine tahammül 
edemeyen iktidar ise kazanmayı umduğu medya 
mevzilerinde karşıtlarının da siper aldığını fark 
ettiğinde, özgürlükleri budayan yasalar yapmaya 
koşuyordu.

1990’lar: Ekonomi muhabirleri uzmanlaşıyor
Liberal bir kambiyo rejimine geçilerek kısa 
vadeli sermaye hareketlerinin serbest bırakıldığı, 
sermaye piyasalarının gelişmeye başladığı, dışa 
açık büyüme modelinin biraz daha belirginleştiği, 
dünyanın geri kalanıyla ilişkilerin ve iletişimin 
arttığı, Berlin Duvarının yıkıldığı, uluslararası 
ilişkilerde demokrasi ve insan haklarının iyice 
belirleyici olmaya başladığı 1990’lı yıllar, ekonomi 
haberciliği açısından, mesleğe yeni başlamış genç 
muhabirlere oldukça geniş bir yelpaze sunuyordu. 

Öyle ki 1980’li yıllar ve öncesinde ekonomi 
muhabirliğinde uzmanlaşma sancıları yaşamış 
duayen gazeteciler, 1990’lı yıllarda genç 
muhabirleri ekonomi başlığının alt başlıklarında 
uzmanlaşmaları için teşvik ediyordu. Kimi 
muhabirler reel ekonomi, kimisi maliye, kimisi 
menkul kıymet borsaları, kimisi finans sektörü, 
kimisi ticaret, kimisi işçi-işveren ilişkileri vb. 
konularında uzmanlaşmaya teşvik ediliyordu. 
Gazeteler ekonomi sayfalarını çoğaltıyor, haftalık 
ekonomi dergileri onbinlerle ifade edilen tirajlara 
ulaşıyordu.

90’lı yıllar hem siyasi hem de ekonomik açıdan 
birbirini izleyen kriz yıllarıydı. 90’lı yıllarda 
iktidarı devralanlar, 80’li yılların “vergi alma borç 
al” politikalarının hesap pusulasını masalarında 
bulmuştu. Kamu açıkları artarken, sermaye 
hareketlerinin serbest bırakılması faizleri artırmış, 
artan faizler kamu maliyesini içinden çıkılmaz hale 
getirmiş; Süleyman Demirel’in Çankaya Köşkü’ne 
çıkmasından sonra “Alice Harikalar Diyarında” 
edasıyla iktidarı devralan ‘ekonomi profesörü’, 
kamu harcamalarını kısmak yerine Merkez 
Bankasına açıktan para bastırıp faizleri düşürmeye 
heves edince 1994 krizini yaratmıştı.

Arşivler biliyor, o dönemin ekonomi muhabirleri bu 
krizin geleceğini daha 1993 yılı ortalarından itibaren 
yazacak kadar uzmanlaşmışlardı. Eğer, gazetecilik 
etiğinin ne olduğunu bilmeyen üniversite hocaları, 

yüksek ücretler aldıkları gazetelerin köşelerini ve 
televizyonların en çok izlenen saatlerini dönemin 
ekonomi politikalarına övgüler düzmek için uzun 
uzun işgal edip muhabirlerin alanını daraltıp sesini 
kısmasaydı, 2000 ve 2001 krizlerini de ekonomi 
muhabirlerinin yazdığı haberlerin satırlarında 
okumak mümkün olabilecekti. Yoksul halkın 
üzerinden bir panzer gibi geçen 2001 krizinden 
sonra hiçbir ekonomi muhabirinin mor gömlek 
giyme gereksinimi duymaması bundandı.

Bankacılık ve medyanın iç içe geçmesi
Ekonomi muhabirliği açısından 80 ve 90’lı yılların 
atlanmaması, hatta özel olarak vurgulanması 
gereken en önemli, belki de en belirleyici bir başka 
yönü ise bankacılıkla medyanın iç içe geçmesidir. 
Bazı banka sahipleri artık “basın”dan “medya”ya 
dönüşen bu sektöre yaptıkları doğrudan 
sermaye yatırımlarıyla, bazı banka patronları 
ellerindeki muazzam reklam gücünü, bazıları 
da destekledikleri iktidarın gücünü kullanarak 
medyayı yönlendirdiler.

90’lı yıllar sömürüye, soyguna, yoksul halk 
kitlelerinin ezilmesine, işçilerin, memurların 
sömürülmesine karşı çıkan haberlere imza atan 
ekonomi muhabirlerinin, sermayenin sipariş 
haberlerinin medyada daha geniş yer bulması 
için çırpınan muhabirimsilerle mücadelesine de 
tanıklık etti. 

Ekonomi -muhabirliğinin değil- gazeteciliğinin 
sefaleti de sermayenin gerek medya sahipliği 
gerekse de reklam veren olarak medyayı giderek 
daha etkin bir şekilde yönlendirmesiyle başladı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği: Etik değerler
Bu dönem ekonomi muhabirlerinin “etik” değerleri 
sorgulamaya başladığı bir dönemdir. Nitekim 1987 
yılında Ekonomi Muhabirleri Derneğinin kuruluşu 
ve sonraki yıllarda etik kurallar arayışı, 80 ve 90’lı 
yılların bu yapısının zorlamasının bir ürünüdür. 
Demek ki benim zirve dediğim nokta, aslında aynı 
zamanda yozlaşmanın da zirve yaptığı (belki de 
artık gizlenemeyecek bir arsızlığa ulaştığı) bir 
zaman dilimine denk geliyor.

Dünyaya ve olaylara bu günkünden çok daha başka 
bir pencereden baktığını sandığımız bir dönemde 
(kuvvetle muhtemeldir ki biz yanlış anlamışızdır) 
hocam da olan Ertuğrul Özkök, Hürriyet’in genel 
yayın yönetmeni olduğu 2000’liyılların başında 
“Gizli yayın yönetmeni” başlığıyla kaleme aldığı 
bir köşe yazısında, ekonomi gazeteciliğinin 1990’lı 

6 www.cgd.org.tr



yıllarda yaşadığı yükselişi şöyle özetlemişti:

“Hürriyet’in ekonomi sayfalarına bakın anlarsınız.13 
yıl önce genel yayın yönetmeni olduğumda 
Hürriyet’in ekonomisi sadece 2 sayfaydı. Önceki 
hafta ekonomi sayfalarımızı daha da ileri götürmek 
için bir arama toplantısı yaptık. Toplantının 
açılışında Hürriyet Ekonomi Servisi Müdürü Vahap 
Munyar çok ilginç bir şey söyledi: ‘Bugün Hürriyet’in 
içinde bir Financial Times, bir Wall Street Journal 
var’ dedi. Bu saptama beni çok etkiledi. Düşünün, 
bundan çok değil, 15 yıl önce gazeteler 12 sayfa 
çıkardı. Bugün Hürriyet’in içinde 12 sayfa ekonomi 
var.”

Bu alıntıyı, yazının sonunda dönmek üzere not 
edelim.

Kendi medyasını yaratan iktidar
Turgut Özal, kendi medyasını yaratmak istemişti, 
bu yüzden Asil Nadir’e milyonlarca sterlin 
döktürmüştü. Mesut Yılmaz bu suçlamayla 
Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Tansu Çiller, 
aleyhine yazan gazetelere savaş açmıştı. Bütün 
eleştirileri büyük bir olgunlukla karşılayan Bülent 
Ecevit dışındaki bütün iktidar sahipleri, 90’lı yıllarda 
gazeteciliğin, özellikle de ekonomi gazeteciliğinin 
ulaştığı zirveyi asla hazmedememişti.

Ancak hiçbir iktidar, AKP kadar kendi medyasını 
yaratacak güce, zamana ve otoriterleşmeye sahip 
olamadı. 

80 ve 90’lı yıllarda iktidarların basın sektörüne 
girmesini teşvik ettiği finans kapitalinin 
medyalaştırdığı basının, bankacılık kriziyle birlikte 
el konulan bankalar yüzünden 2000’li yılların 
başında TMSF aracılığıyla devletin, dolayısıyla 
iktidarların kontrolüne geçmesini seyrettik. Kamu 
kaynakları hortumlanmıştı ve bu suçu işleyenlerin 
cezası, meyda holdinglerine devlet tarafından el 
konularak yok edilen basın özgürlüğü kanalıyla 
bütün halka  kesiliyordu. 

Batan bankalar yüzünden el konulan, bünyesinde 
televizyon kanalları, radyo istasyonları, 
gazeteler, dergiler, haber siteleri olan medya 
gruplarında diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi 
muhabirliğinde de bir erime yaşanıyordu.

ÇGD’den bu yazıyı kaleme almam istendiğinde, 
geçmişi hatırlamak için, ekonomi muhabirliğinin 
özendiğim üç önemli ismi Taylan Erten, Vecdi Seviğ 
ve İsmet Hazardağlı’nın kaleme aldığı ”Ekonomi, 
Siyaset ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın 
Öyküsü” başlığıyla ekonomi gazeteciliğinin 

tarihini anlattıkları eşsiz çalışmalarına dönüp bir 
daha baktım.

Yazarlar, Osmanlı’dan başlattıkları ekonomi 
muhabirliğinin tarihini onbir döneme ayırmışlar. 

Tek sesli ekonomi haberciliği
Sonuna doğru “tek adam rejimine” evrilen AKP, 
çok sesliliği kaldıramadı ve tek sese indirmek 
için oldukça büyük çabalar gösterdi. Çoğunluğu 
aynı başlıkla ve aynı haberlerle çıkan bir iktidar 
medyası yarattı. Kamu bankalarından kullanılan 
milyonlarca dolarlık kredilerle oluşturulan tek 
parti - tek adam gazeteciliği, daha çok da 
ekonomi gazeteciliğini kendi eliyle boğdu. 
Ekonomi gazeteciliğinin boğulması ise, tek parti - 
tek adam dönemlerinin en zayıf yanının, olumsuz 
ekonomik gelişmeler olmasından kaynaklandı. 
İktidar, kamu ihaleleriyle,  yap-işlet-devret, yap-
kirala- devret, yap sonuna kadar işlet, 49 yıllığına 
işlet gibi benzeri projelerle yandaşlarına aktardığı 
kaynakların görülüp yazılmasını istemiyordu. 
Zamların fiyat ayarlaması, beklenenden düşük 
oranlarda artırımların ise “indirim” olarak 
yazılmasını istiyordu.Meydan, papağan gibi her 
gün “emekli maaşlarına süper zam” başlığını 
atamayı becerebilen editörlere kaldı diyemiyorum, 
çünkü, kağıt üzerinde diğerlerine göre az satan, 
gerçek gücü ise “kağıt üzerinde çok satan 
gazetelerin” onlarca misli üzerindeki gazeteler 
ve dijital platformlarda arka sıralara atılmaya 
çalışılan televizyonların etkisini göz ardı etmekten 
korkuyorum.Ha keza günümüzün bir diğer gerçeği 
sosyal medyayı da gözardı edemeyiz. 1950’li ve 
2000’li yıllar, hapse atılan gazetecilerin öykülerini 
anlatır. 2010-20’li yıllar ise çoğu eski gazeteci, 
üniversite hocası, eski teknokrat, bürokrat, 
asker, gazeteci, hukukçu ve diğer mesleklerdeki 
kişilerin en iyi bildiği alanlarda sosyal medyadaki 
uyarıları yüzünden soruşturmalara uğradıkları, 
kelepçelendikleri, hapse atıldıkları yıllar olarak 
anılacak.Peki bizim eski deyimle ekonomi basını 
ne halde: Üşenmedim ve bu günü anlamak için 
bu satırları yazmaya başladığım 28 Aralık 2021 
tarihli Hürriyet gazetesinin sayfalarını saydım. 
20 sayfalık gazetenin ekonomi bölümü sadece 
3 sayfaya düşmüştü. Haberin kalitesinden 
bahsetmiyorum bile. Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) enflasyon hesaplamasındaki gibi kalite 
düzeltmesi yapılsa bir sayfa bile etmeyecek bir 
ekonomi haberciliğiyle karşı karşıya olmanın 
gerçekliği çarpıyor yüzümüze.
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Hıdır GöktaşSeçimler, 
siyasi sistemin referandumu olduğu kadar 
parlamento muhabirliğinin de referandumu 
olacak!
Parlamento muhabirliği konusunda bir şey 
yazmadan önce, parlamento nedir önce ona 
bakmak gerekir. 

Parlamento devlet sistemi içinde bir üst yapı 
kurumudur ve anayasa yapma yetkisine haiz bir 
yapıdır. Ayrıca yasa koyucudur. 

Bu iki temel görevin dışında çok önemli bir 
görevi daha vardır: Denetim yapmak. Gensoru 
ve araştırma komisyonu dediğimiz yapılarla 
bakanları/bakanlıkları denetler. 

Sayıştay raporları aracılığıyla kamuda denetim 
görevini yerine getirir.

Aslında buraya kadar yazdıklarım son anayasa 
değişikliğine kadar geçerliydi. 

‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ denilen yeni sisteme 
geçilmesinden bu yana parlamentonun bu 
işlevlerinde bir eksiklik/zafiyet oluştu. Gensoru 
sistemi yok artık. Soruşturma önergeleri ve 
Sayıştay denetimleri anlamsızlaştı. 

Parlamentonun eski ağırlığı ve gücü kalmadı ve 
güç cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde tek elde 
toplandı.

Geçtiğimiz dönemde ülkeyi ilgilendiren hemen her 
konunun ele alındığı, yasa tasarısı ve tekliflerinin 
komisyonlarda genel deyimiyle “çatır çatır 
tartışıldığı” günlerden, hükümetten gelen tasarı 
sisteminin ortadan kalktığı, bakanların çıkarılacak 
yasalarla ilgili parlamentoya gelmediği bir sisteme 
geçildi. 

Hükümet tarafında ihtiyaç duyulan bir yasal 

düzenleme, iktidar partisinden bir milletvekiline 
veriliyor, o milletvekili kendi imzaladıktan sonra 
yeteri kadar imzayı attırıp Meclis Başkanlığına 
sunuyor. 

Teklif, yasayı uygulayacak olan bakanın olmadığı 
ortamlarda, sahipsiz çocuk gibi komisyonlarda 
ve genel kurulda görüşülerek yasalaşma sürecini 
tamamlıyor.

Türkiye’nin siyasetini belirleyen yapı-kurum olan 
parlamento ve halkı temsilen Meclis’e gelen 
milletvekilleri, seçmenlerini-halkı doğrudan ve 
çok yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler 
konusunda karar verme merciidir; öyle olması 
gerekir.

Egemenliği elinde bulundurmak ve kullanmak, 
parlamentonun sahip olduğu en önemli güç, artık 
parlamento çoğunluğundan alınıp, cumhurbaşkanı 
tekeline verilmiş durumdadır. 

Üzerinden henüz bir seçim dönemi bile 
geçmeden bu sistem alabildiğine tartışılmakta 
ve normal koşullarda yan yana gelmesini pek 
beklemediğimiz farklı partiler, tekrar parlamenter 
sisteme geçilmesi konusunda işbirliği içinde bir 
çalışma yürütmektedir. 

Bu çalışmanın sonucu da ilk seçimde muhalefetin 
en büyük kozu ve önermesi olarak milletin 
karşısına çıkacak.  

Aslında yaşayacağımız ilk seçim, sıradan bir 
seçimin ötesine geçip, mevcut sistemle, muhalefet 
partilerinin önereceği sistemin referandumuna 
dönüşecek ve yeni cumhurbaşkanı da bu bilek 
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güreşinin sonucunda seçilmiş olacak.

Yazının ana konusu parlamento muhabirliği 
olmakla birlikte, yapıyı-sistemi genel hatlarıyla 
çizmek, aslında biz parlamento muhabirlerinin 
görevini-işlevini ortaya koyması bakımından 
da önemli. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal 
düzenlemeleri, denetimleri yapan parlamentonun 
neler yaptığını, nasıl yaptığını, bunları yaparken 
siyasi partilerin ve onların temsilcilerinin neleri 
savunduğunu bilmek, seçmenin-vatandaşın hakkı. 

Bunları aktaran organlar ise gazeteler, 
televizyonlar ve en yeni olarak da sosyal medya 
araçları-sistemleri.

Bu yazıyı yazmak ve geçmişle bugünü 
karşılaştırmak gazeteciliğe 11 yıl ara vermiş ve 
dört ay önce tekrar mesleğe dönmüş biri için 
oldukça zor. Eski ile yeni arasındaki farkları, 
gözlemleyebildiğim kadarıyla aktarmaya 
çalışacağım.

Gazeteciliği bıraktıktan kısa süre sonra, 2010 
Haziran ayında anayasa referandumu için 
sandığa gidildi. 12 Eylül Darbesi’ni yapanların 
yargılanacağı sosuna bulanmış yargıyı ele 
geçiren değişikliklere olanak sağlayan düzenleme 
halk oyuyla kabul edildi ve Türkiye, ilginç 
yargılamalarla karşı karşıya kaldı. ‘Askeri vesayeti 
bitirme’ adı altındaki bu yargılamalar ve yargının 
gücü, mevcut AKP iktidarını ve onun liderini 
devirme girişimine dönüşünce iktidar yargıda ne 
yaptığını anlayarak farklı düzenlemelere giderek 
bu tehlikeyi savuşturdu. Yargı atağını savuşturan 
iktidar, bir süre sonra askeri ve sivil bir kalkışma-
darbe ile devrilmeye çalışıldı. 

Bu noktadan sonra iktidar kendisi açısından 
‘dikensiz gül bahçesi yaratma’ girişimiyle 
yeni bir anayasa değişikliğine gitti ve mevcut 
cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi.

Kısaca anlatmaya çalıştığım bütün bu önemli 
gelişmeler ve kırılmalardan gazeteci olarak uzak 
kalmış biri olarak, yeni sistemi kavramak, yeni 
işleyişi anlamak zor oldu. Ülkeyi ilgilendiren 
en önemli yasaların başında gelen bütçenin 
sunulması, bütçenin sahipsizliği gibi bir duygu 
uyandırdı. Bütçe görüşülüyor ama bütçenin 
sahibi ortada yok, bütçeyi uygulayacak bakanlar 
Meclis’te yok. Komisyonlarda bakanlar yok, 
parlamento kulisinde bakanlar yok.  Bunları 
anlamakta zorlandım.

Parlamento muhabirleri kamuoyunu ilgilendiren 
konularda ilgili bakanlara parlamento kulislerinde 
ulaşabilir ve ilgilendikleri, haber yapacakları 

konularda sorular sorabilir ve bunu habere 
dönüştürerek kamuoyunun sağlıklı oluşmasında 
önemli bir aracı rolünü üstlenirdi. Ayrıca; 
milletvekilleri, bakanlara ulaşabilir, kendi 
seçmeninin bölgesinin sorunlarını iletme, çözüm 
arama olanağına sahip olurdu. Bakanlarla 
milletvekilleri kulislerde oturup, sohbet eder ve 
bu sohbetlerde ortaya çıkan bilgileri parlamento 
muhabirleri milletvekilleriyle yaptıkları 
görüşmelerde öğrenebilir ve ortaya haber farklılığı 
ve zenginliği çıkardı.

Şu anda ise bakanları Meclis’te görmek-bulmak, 
bakanlara ulaşmak parlamento muhabirleri için 
çok zor bir hale gelmiş ve önemli bir haber alanı 
tıkanmış durumda. 

Aynı şekilde bakanlara milletvekilleri de 
ulaşamıyor. 

Milletvekili-bakan temasından ortaya çıkan 
haberleri elde etme konusunda da oldukça 
eksilme olmuş.

Şaşarak gördüğüm bir başka konu, eskiden bu 
kadar çok basın toplantısı yapılmazdı. Şimdi her 
yarım saatte bir basın toplantısı yapılıyor ve bu 
saatler günler öncesinden belirleniyor. 

Bu basın toplantılarını izleyen gazeteci arkadaşların 
sayısı da çok az oluyor. Eskiden basın toplantılarını 
daha kalabalık gazeteci grubuyla izlerdik. 

Basın toplantılarında milletvekilleri, siyasi parti 
yöneticileri, basın aracılığı ile sesini duyurmaya 
çalışırdı. 

Şimdi ise basın mensuplarının yerini sosyal 
medya almış ve basın toplantıları sosyal medya 
üzerinden canlı yayınlanıyor; hatta Genel Kurul 
toplantılarında da bu tür canlı yayınlara rastlamak 
mümkün oluyor. 

Şaşırdığım bir başka konu ise Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın grup toplantısına gelişi sırasında basın 
mensuplarının dizilişi oldu. 

Bir grup gazeteci Erdoğan’ın geliş yolunun 
sağında, yolu belirlemek için konulan şeritlerin 
arkasında dururken, bir grup gazeteci ise geliş 
yolunun karşısında duruyor. 

Bunun nedeni de çok ilginç ve şaşırtıcı geldi. 
Geliş yolunun karşısında duranlar daha çok 
parlamentoda sürekli olarak görev yapan ve bir 
yolunu bulup soru sormak için uğraşan muhabirler. 

Diğerleri ise ‘saray’a akredite, amaçları soru 
sormak olmayıp, Erdoğan’a görünmek, mümkün 
olursa da elini sıkmak için bekleyen, daha doğru 
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bir anlatımla televizyon programlarında Erdoğan’a 
soru sorma ayrıcalığı bahşedilmiş gazeteciler. 

Ya da yurtdışı seyahatlerde uçağa davet edilen 
gazeteciler.Eskiden de iktidara, iktidardaki 
siyasi partinin bakan-yöneticilerine yakın olan 
gazeteciler vardı ama böylesi bir ayrım söz konusu 
olmazdı. 

Orada tüm gazetecilerin amacı başbakana-bakana 
soru sormaktı, sadece soruların soruluş tarzı farklı 
olurdu.

Gazeteciliğin genel değerleri ve etik değerleri 
evrenseldir. Gazeteci objektif ve nesnel olmalıdır. 
‘Gazeteci tarafsız olmalıdır’ görüşü, benim yakın 
durmadığım bir görüş. 

Gazeteci vatandaştan, ezilenden yana taraftır, 
barıştan yana taraftır; hukukun üstünlüğünden, 
insan haklarından yana taraftır; basının özgür 
olmasından yana taraftır. 

Vatandaşların vergileriyle işleyen kamusal alanın ve 
harcamalarının sağlıklı olarak denetlenmesinden 
yana taraftır. Bu listeyi uzatmak mümkün, ama 
taraf olduğu konularda bile haber yaparken 
objektiftir, objektif olmak zorundadır. 

Bu ilkeler parlamento muhabirleri için de geçerlidir. 

Parlamento muhabirleri siyasetçilerle birebir 
temas olanağına ve ayrıcalığına sahip olduğu için 

bu ilişkide de hassas olmak zorundadır. 

Haber kaynağı-gazeteci ilişkisinde kıldan ince 
kılıçtan keskin hassasiyette olunması, siyasetçinin 
kullanacağı zemine kayılmaması, karşılıklı çıkar 
ilişkisine girilmemesi dikkat edilmesi gereken en 
önemli konuların başında gelmelidir.

Parlamentonun işlevinin zayıflaması, parlamento 
muhabirlerinin işlevine de yansımış. 

Gazete ve televizyonların Meclis’te istihdam 
ettikleri muhabir sayılarında bir azalma olmuş. 

‘Haberi yazsam da zaten gazetede-televizyonda 
yer almaz’ yaklaşımı, bir atalete yol açmış. 

Ancak seçimlere az bir zaman kala parlamentonun 
ve parlamento muhabirliğinin işlevi tekrar ön 
plana çıkmaya başlıyor.

Seçim kararı, seçim yasalarında değişiklikler, 
bunlar parlamentoda yapılması zorunlu olan 
düzenlemeler. 

Öyle olunca siyaset zemini ‘saraydan’ 
parlamentoya kayacak ve bu da parlamento 
muhabirlerinin çalışma alanını genişletecek. 

Aslında seçimler bir anlamda siyasi sistemin 
referandumu olduğu kadar, parlamento 
muhabirliğini-gazeteciliğin asli değerlerine 
dönmesi-yaklaşmasının da referandumu olacak.
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Hale Gönültaş

Son yıllarda TSK’nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) sınır 
ötesi operasyonlarını takip eden gazeteciler, 
sahadan haber aktarırken “ordumuz”, “sınır ötesi 
harekâtı başlattık”, “Mehmetçiğimiz Suriye/Irak 
sınırından ilerliyor” minvalinde militarist, barış 
gazeteciliğinden uzak ifadeleri daha sık kullanır 
oldular. 

Gazeteci; kamuoyuna bilgi aktaran kişi, ülkeyi 
yönetmiyor ya da bir kuvvet komutanı, ordu 
mensubu değil. 

Sarf ettiği her kelimeyi kuyumcu terazisi ile 
tartması, haberde/çatışmada taraf olmaması 
elzem. Gazeteci halktan yana, halkın yararına 
hakikatin peşindedir. 

Hakikate ulaşmak, tarafsız olmak için de empati 
yetisine sahip olması çok kıymetlidir. Taraf tutmak 
onu ilke ve etikten uzaklaştırır.

Gazetecilik ne değildir? 

Merkez medyada sınır bölgesinden yapılan 
yayınlarda sıkça karşımıza şöyle sahneler 
çıkar: Muhabir sözü İstanbul’a bırakırken, “milli 
hassasiyetlerini” söze dökmeye girişir, ailelere 
selam yollanır, kimi zaman buna gözyaşları eşlik 
eder. 

İstanbul’daki merkez de bu hassasiyeti paylaşır, 
hatta seviyesini yükseltir. 

“Sizi sağ salim bekliyoruz” diye veda ederken, 
muhabir “Tarihi bir görev yaptığını, sınırdan 
haber aktarmaktan onur duyduğunu” dile getirir. 
İzleyiciyi duygulandırmaya yönelik bu teatral 
durumun gerçek gazetecilik ile uzaktan yakından 
ilgisi yoktur.

Devlet, gazeteciliği araç olarak kullanır

Gazeteci habere nasıl yaklaşır? Haberle arasına na-
sıl mesafe koyar? Çatışmalı bölgelerde askeri gö-
revlilerle nasıl iletişim kurar? Dezenformasyondan 
nasıl korunur? Hakikate nasıl ulaşır? 

Bu soruların her biri, uzun yanıtları içeriyor. 

Bizler gazeteciyiz. 

Devletlerin, gazetecilik faaliyetini bir araç olarak 
kullanmaya pek hevesli olduğunu aklımızdan 
çıkarmamalıyız.

Türkiye basın tarihinde sayısız örnekte gördük ki; 
iktidarlar, “milli olanı”, “millet düşmanlığını /vatan 
hainliğini” çıkarları doğrultusunda tarif edebiliyor. 
Her ne olursa olsun gazeteci, savaşta evlatları 
ölecek topluma karşı sorumludur. 

Gazeteci,
savaşta çocukları ölecek halka karşı 
sorumludur
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Bu yüzden, siyasetçilerin ihtirası veya kimi zaman 
askerlerin macera tutkusuyla savaş tamtamları 
çalmaya başladığında en başta gazetecilerin 
sorgulayıcı konumda olması gerekir.

Mühendis teknik yazar, gazeteci kamu 
kaynaklarını korur 

Savunma sanayii, teknik bilgiye hâkimiyet ve derin 
araştırma isteyen bir alandır. Uluslararası ihale ile 
alınacak silahın/tankın/uçağın farklı özellikleri 
neler? Türkiye’nin hedefi nedir? Yeni silahın 
alınması, TSK’nın envanterine katılmasıyla terörle 
mücadelede yeni bir yöntem mi belirlenecek? Aynı 
teknik özelliklere sahip olmasına karşın neden 
A ülkesi değil de B ülkesi tercih ediliyor? İhale 
sürecinde yapılan politik, diplomatik pazarlıklarda 
masaya hangi konular gündeme geldi? Bu 
soruların yanıtlarının üçlü kontrol yöntemiyle 
öğrenilmesi savunma muhabirliğinin en temel 
ayaklarından biridir. Medyada tekelleşme, medya 
sahiplerinin de savunma sanayii alanında faaliyet 
göstermesi ve dolasıyla iktidara bağlı yapılan 
habercilik savunma muhabirliği alanını da ortadan 
kaldırdı.

Son dönemlerde savunma sanayiinde 
mühendislerin de kalem oynattıklarını görüyoruz. 
Mühendis teknik bilir, çalıştığı firmanın savunma 
sektörüne yönelik ürettiği cihaz, yan ürün, ana 
ürün makalenin konu başlıklarından biri olabilir 
ki nitekim bu konuda pek çok örneği görmek 
mümkün. 

Gazeteci bağımsızdır hiçbir ülke, firma 
yararına haber yapmaz

Gazeteci kamu kaynaklarını koruma ilkesiyle ilkeli 
ve etik kurallar çerçevesinde halkın çıkarlarını 
koruyarak hakikatleri yazar. Gazeteci bağımsızdır, 
hiçbir ülke, firma, kişi yararına haber yapmaz. Ama 
mühendis, gazetecinin baktığı yönlere bakamaz. 
Gazetecilik refleksine, haber yapma sürecine 
hâkim değildir. Gazeteci ise örneğin insansız hava 
aracı ihalesine katılacak ülke ve firmaları bilir. 
Firmaların temsilcileriyle temas kurup, teknik 
bilgilerini alabilir. TSK’nın envanterinde olanların 
farkını karşılaştırır. İhale sürecini takip eder. 
İhale öncesinde uluslararası savunma firmaları 
askeri ve sivil kulis yapmış mı/kulisin içeriğinde 
bu kişilere haksız kazanç sağlama yönünde bir 
edimde bulunulmuş mu? Ayrıntılarına bakar. 
İhale sürecinde kuvvet komutanları, çocukları, 

çocuklarının eşleri ve arkadaşları şirket kurmuş 
mu? Kurduysa ve ihaleyi bu firmalar kazandıysa bu 
sürecin perde arkasına bakar. Bunlar gazeteciliktir 
ve savunma muhabirliğinin özüdür. 

Savunma alanında kadın muhabir olmak

Biraz gerilere dönüp kısa bir parantez açacağım. 
1990’lı yıllarda Sabah gazetesinde görev 
yaparken, gazete yönetimi savunma alanını bir 
kadın muhabirin takip etmesi kararı aldı ve beni 
görevlendirdi. Haberciliğin abartısız 7 gün 24 saat 
yapıldığı, TSK’nın tabiri caizce siyaset üstü olduğu 
günlerdi.

İğneyi kendimize batıralım. Demokrasilerde 
Genelkurmay siyasetle iç içe olmaz. Siyasi amaçlı 
demeç vermez, “basın sözcülüğü” aracılığıyla 
askeriyeyi ilgilendiren, ülke savunmasıyla 
ilgili konularda bilgi verir. Ama Genelkurmay 
yıllarca siyaset yaptı. Sorunun bir diğer tarafı 
şu ki gazeteciler de buna alet oldu. Genel 
yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri TSK’nın 
düzenlediği brifinglerde yerini aldı. Basın, askerin 
siyaset yapmasına ses çıkarmadıkça, kurumlar da 
durumdan vazife çıkarttı.

İhaledeki şeffaflık sorgulanmalı 

Artık askerin siyaset yapma dönemi kapandı. Bu 
sürece nasıl gelindi, başlı başına bir yazı konusu. 
Askerin siyasetten çekilmeye başlamasıyla 
“savunma muhabirliği” de haber merkezlerini terk 
etti.

Savunma muhabirinin görevi, orduya bağlı kurum 
ve kuruluşları takip etmek, yurt içi ve dışı tatbikatları 
izlemek ve savunma sanayiindeki gelişmeler ile 
bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası ihaleleri 
haberleştirmektir. Savunma sanayii habercilik 
deyimiyle “haber kaynayan” bir alandır. Savunma 
muhabiri alana hâkim olmak zorundadır. 

Asla şeffaf gerçekleştirilmeyen savunma 
ihalelerinin peşine düşüp kamuoyunu 
bilgilendirmek en önemli görevidir. 

Ülkeler arası siyasi gerginliklerde, sokakta ithal 
mallar boykot edilirken, rakip ülkelerin firmaları 
silah ihalesinden pay alabilmek için akbabalar gibi 
üşüşür. 

Ankara’nın lüks lokantaları, gözlerden uzak 
mekânlar savunma ihalelerinin kulislerine sahne 
olur. 

Kimi zaman askerlerin de karıştığı yolsuzluklar, 
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devlet ve ordu bürokrasisine sunulan bedava 
tatiller… 

Hatta bir dönem Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
yapan bürokratın, silah firmaları tarafından 
karşılanan balayı masrafları… 

Anlattıkça bitmeyecek, bir devlet düzeninde asla 
olmaması gereken şahsi kazanç sağlama çabaları… 

Araştırdıkça, kulis bilgilerin peşine düştükçe, 
derinlere indikçe çıkan gerçekler.

TSK, gazeteciyi “asker” olarak görür

Paranteze geri dönmek istiyorum. Gazetecilikte 
kadın erkek ayırımı olmaması gerekir,olduğunu 
biliyoruz elbette ama o da ayrı bir yazının konusu. 

Şimdi bir kadın savunma muhabiri olarak kendi 
deneyimlerimi aktarayım. 

Çalıştığım Sabah gazetesi yönetimi, prosedür 
gereği, 

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığına, TSK’yı kurum adına benim 
izleyeceğimi bildirdi. 

Akreditasyonumun çıkması biraz uzun sürdü. 
Kulis bilgilerden ‘yönetim kademesi’nin, ‘bir 
kadın muhabirin TSK’yı takip çok da istemediğini’ 
öğrendik. 

Buna karşın bir süre sonra akreditasyonum 
onaylandı ve sahada çalışmaya başladım.

Gazetecinin “paşam” diye hitap etme-
mesi bağımsızlığındandır

İlk ve daimi gözlemim, TSK mensuplarının 
gazetecileri birer “asker” olarak görüyor 
olmalarıydı. 

Şöyle ki; generallere, ordu komutanlarına “paşam” 
diye hitap edilmesi, TSK’nın düzenlediği basın 
toplantılarında komuta kademesi salona girerken 
muhabirlerin ayağa kalkması, “milli güvenlik”, 
“ulusal ve uluslararası tehditler” gibi derslerin 
verildiği Milli Güvenlik Akademisine katılıp 
sertifika almaları bekleniyordu. 

Bunları yerine getirmeyen gazetecinin ‘ulusal 
güvenlik sorunu’ olarak görüldüğünü söylemek 
abartı olmaz.

Genelkurmay Basın ve Enformasyon Daire 
Başkanı - o dönem albaydı- telefonla arayarak 
Milli Güvenlik Akademisine katılmamı istedi. 

Ben ve bazı arkadaşlarım bu isteği reddederken, 
gazetecinin sorumluluklarını ve bağımsız olması 
gerektiğini hatırlattık, gerekçelerimizi açıkladık. 
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Dosyalarımızda isimlerimizin yanına 

“ulusal çıkarları gözetmeyen” 

gibi ifadeler eklendiği yıllar sonra karşımıza 
çıkacaktı. 

Gazeteci tarafsız ve bağımsızdır. 

Genelkurmay Başkanı ya da ordu komutanlarına 
“paşam” yerine “sayın” diye hitap etmek 
gazetecinin bağımsızlığındandır. 

Bunu zaman zaman hatırlatmamız işe yaramamış 
olacak ki, dönemin Genelkurmay Başkanına 
“sayın” diye hitap ettiğimde emir subayı tepki 
göstermişti. 

Amma velakin “hitap konusundaki bilgisizliğim!” 
kadın gazeteci olmama, askerlik yapmamama 
bağlandı. 

Gazetecilik; hata, sorumsuzluk, şuursuzluk 
kaldıracak meslek değildir. 

Şuuru da muktedirlerden, askerden, siyasetçilerden 
veya devlet yetkililerinden alacak değildik.

Firkateyne kadın gazetecinin binmesi 
uğursuzluk sayılırdı

Tatbikatlar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesine gerçekleştirilen basın gezilerinde, 
kadın olmamdan dolayı fiziksel şartlara uyum 
sağlayamayacağım düşünüldü. 

TSK’da o yıllarda gelenekti: 

Askeri helikopterde kadın muhabir varsa pilot, 
helikopter havadayken ters döndürür, yolculuk 
boyunca bu eğlencesini sürdürürdü.  

Sayısız kez bindim o helikopterlere, sayısız kez o 
helikopterler baş aşağı döndü. 

TSK, akreditasyonumun iptal edildiği 2008 yılında 
dahi, bir firkateyne kadının binmesini uğursuzluk 
sayıyordu. 

Acaba değişti mi, yoksa halen aynı inançtalar mı? 

Deniz tatbikatlarında özellikle komuta 
kademesinin, “kadın muhabir gelmesin” uyarısını 
ne ben, ne de kurumum dikkate aldı. 

İtiraf etmeliyim ki savunma muhabirliğim sırasında 
çok güçlü, çok sağlıklı olmaya çalışırken psikolojik 
olarak yıprandığım anlar oldu. 

Şimdi olsa yapmam ama en temel sorunlardan 
biri, zorlu bir coğrafyada ya da açık denizde 
çalışacaksam; 

Afganistan, Irak gibi uluslararası bir göreve 
gideceksem mensturasyonumu, sancısı gücümü, 
enerjimi düşürmesin diye, ilaçla kesmekti.

TSK’da halen kadın general yok. Peki 
neden?

Savunma muhabirliğinin en temel işlerinden biri 
de Yüksek Askeri Şura toplantılarını takip etmektir. 

Kulis bilgilerini yazdığımız Yüksek Askeri Şura’ya, 
kadın subayların dosyaları yıllar boyunca evrak 
eksikliği gibi iddialarla gelmiyordu. 

“TSK’da kadın kurmay albaylar neden generalliğe 
yükselmiyor?” sorusunun peşine düştüm. 

Yıl 2001’di. 

Rütbe süresi, kurmaylığa yükseldiği yıl vs. gibi 
ayrıntıları hesap ederek, birliklerde Yüksek Askeri 
Şura’ya katılma hakkını kazandığını tespit ettiğim 
kadın kurmay albayların sayısını çıkarttım. 

Ayrıca, ilerleyen yıllarda dosyaları Şura’ya gelmesi 
gereken kadın subayların isim ve görev yerlerini 
de belirledim. 

Onlarla temasa geçtim. 

TSK mensubu olarak konuşmak istemediler. 

Zaman içerisinde görev yaptıkları illere giderek, 
yazılmamak kaydıyla, görüşmeler gerçekleştirdim. 

Söz verdiğim gibi görüşmelerin içeriği bende saklı 
kaldı. 

Tek söyleyebileceğim, bir kadın gazetecinin 
TSK’yı takip etmesinden gurur duyduklarını ifade 
etmeleri ve bugüne kadar erkek gazetecilerin bu 
eşitsizliği gündemlerine almadıklarına yönelik 
sitemleriydi. 

TSK içerisinde gelebilecekleri en yüksek rütbenin 
albaylık olduğuna kendileri de inanmışlardı. 

Görüştüğüm kadın kurmay subayların tamamı 
generalliğe terfi ettirilmeden emekli oldu. 

Bıkmadan usanmadan her yıl, Yüksek Askeri 
Şura’da generallik sırası gelen kadın subayların 
isimlerini yazdım, haberleştirdim. 

Aradan 21 yıl geçti. 

2022 yılına girmemize günler kaldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde halen kadın general 
yok.
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Nurcan Gökdemir

Siyaset muhabirliğinin olmazsa olmazı: 
Temas ve mesafe...
Le Monde’un kurucusu Hubert Beuve-Méry’nin “Gazetecilik bir temas ve mesafe mesleğidir” 
dediğini bilir gazetecilerin çoğunluğu. Mesleğini sadece halkın haber alma hakkını karşılamak 

için yapan gazetecilerin kendileri için çizdikleri çerçeveyi de anlatır bu sözler.
“Temas ve mesafe”. Birbirinin karşıtı olan bu sözcükler, yan yana geldiğinde attığı her adımda 

etik kurallara uyma zorunluluğunu hisseden gazeteciler için rehberdir aynı zamanda.
Haber kaynağınızla temas kurmazsanız habere ulaşamazsınız, mesafeyi korumazsanız da onun 
propaganda aygıtına dönüşürsünüz. Bu, mesleğin her dalı için mutlak uyulması gereken ama 

en çok da “siyaset muhabirliği, parlamento muhabirliği” gibi ülkeyi yöneten muktedirleri 
izlemekle görevli olanların uyması gereken temel kurallardandır.
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Siyaset muhabirliği 
Ankara gazeteciliğidir

Siyaset muhabirliği daha çok Ankara gazetecilerini 
anlatan bir tanım. 

Meclis’in, hükümet mensuplarının ve siyasi 
partilerin genel merkezlerinin bulunduğu 
Ankara’da görev yapan gazetecilerin ağırlıklı 
bölümü önce siyasi parti muhabirliği, meslekte bir 

süre deneyim kazandıktan sonra da parlamento 

muhabirliği yapar genellikle. 

Dünyadaki örneklerin aksine yaşlananların 
muhabirlik yapmadığı Türkiye’de bunun tek 
istisnası parlamentoda görev yapan gazetecilerdir. 

Meslekte kıdem alan, yaş alan gazeteciler 

arasında emekliliklerine kadar muhabir kalanların 
çoğunluğu parlamentoda görev yapanların 
arasından çıkar. 

Onların büyük bölümü hem teknik olarak 
parlamento çalışmalarının inceliklerine vakıftırlar 
hem de en önemlisi meslek ilkelerini çiğnemeden 

siyasetçilerle ilişki kurma becerisine sahiptirler. 

Bu ustalar genç meslektaşlarına her anlamda 
rehberlik yapar, rol modeli olur, siyasi muhabirliğinin 
haber kaynağı ile iç içe geçmeden mesleğini 
yapma sanatı olduğuna ilişkin deneyimlerini 
aktarır. Aksi davrananları da uyarır.

Bu uyarılar: “Siyasetçilerle mesafeni her zaman 
koru. 

Kamu adına görev yaptığını, siyasetçi ile aranda 
ast üst ilişkisi olmadığını unutma. 

Mesleğini çıkar sağlamak için kullanarak hem 
kendi saygınlığına hem mesleğin saygınlığına 
zarar verme. Hediye kabul etme”.

 Siyasetçilere “Milletvekilim, bakanım, başbakanım” 
diye hitap edilmemesi gerektiği ise 

ilk adımda öğretilen temel kurallardandır.

Etik değerleri korumak

Meclis, her dönem patronu ya da kendisi için iş 
takibi, lobicilik yapan, çıkar elde etmeye çalışan, 
her türden yoz ilişkiler kuran gazeteciler için en 
cazip alan oldu. 

Ancak başta Parlamento Muhabirleri Derneği 

olmak üzere meslek örgütlerinin desteği ile bu 
kişilerle her dönem mesleğin onurunu korumak 
için mücadele edildi. 

Yönetmeliklerde, tüzükte yer alan kurallar 
zorlanarak engellenmeye çalışıldı.

Aslında bu saptamaları artık belki de geçmiş 
zaman kipi kullanarak anlatmak gerek. 

Nostaljik bir duygu ile geçmiş güzellemesi yapacak 
değilim; ekonomik çıkar, ikbal elde etmek için 
mesleğini kullananlar her dönemde oldu. 

Bugünkü kadar olmasa bile her dönem mesleğin 
yüz karaları, gazetecilik kisvesi altında her türlü 
ahlaksızlığa imza attılar.

Ancak geçmişin bu günden farkı, gazetecilik 
örgütlerinin mesleki ilkelere uyumu gözeten, 

bu ilkelerden sapanları uyaran, kısıtlı da olsa 
yaptırımlar uygulayan, deşifre eden güce sahip 
olmasıydı.

Meclis’te siyasetçilerle yoz ilişkiler kuran, iş takibi 
yapan, belli bir siyasi gruba yarar sağlamak için 
diğeri aleyhine yalan haber yapanlarla mücadele 
meslek örgütlerinin vazgeçmedikleri görevleri 
oldu. 

“Parlamentoya girişin engellenmesi” başta olmak 
üzere çeşitli yaptırımlar uygulandı. 

Ancak bunlardan siyasilerin yardımıyla yasağı 
delerek her şeye rağmen yerleşkeye girmeyi 
başaranlara da tanık olundu. 

Her ne kadar yeterli güce sahip olmasa da meslek 
örgütleri etik kurallara uyulmasını sağlamada 
önemli görevler yerine getirdi. 

Bugün hem bu güç neredeyse yok edildi hem de 
ekonomik ya da siyasi bir gruba çıkar sağlamadan, 
mesleğini salt haber vermek için yapanların sayısı 
azaldı.

Özal hayalini tam olarak gerçekleştiremedi 
ama bugünün taşlarını döşedi

İktidarlar her dönem medyayı zapturapt altına 
almaya çalıştı, gazeteler kapatıldı, gazeteciler 
tutuklandı, öldürüldü. 

Turgut Özal gibi “2.5 gazete” özlemini dillendirenler 
de oldu. 

O, hayalini tam olarak gerçekleştiremedi ama 
bugünün taşlarını teker teker döşedi. 
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Günümüze gelindiğinde de adına “yandaş medya, 
merkez medya” ne denilirse denilsiniktidar 
olanakları ile beslenen devasa bir grup, bir de 
karşılarında mesleğini gereği gibi yapmaya çalışan 
az sayıda medya organı ve gazeteci kaldı

Değerlerin yıpranması, hatta büyük ölçüde 
ortadan kalkmasının yanı sıra gazeteciliğin 
yapılma şekli de değişti elbette. 

Evrensel değerlerle gazeteciliğin tanımı yapılırken, 
öncelikle “muhalif ya da eleştirel” olmanın 
öneminin altı kuvvetlice çizilir. 

“Gazeteci merak etmeli, sunulanın ardını görmeye 
çalışmalı, verilenle yetinmeyip verilmeyeni de 
öğrenip kamuoyunu aydınlatmalı” denilir. 

Bunun da ilk adımı soru sormak. 

Gazeteciliğin ABC’si olan soru sormak, yanıtını 
alana kadar ısrar etmek artık istisnai bir duruma 
dönüştü. 

Geçmişte, siyasi muhabirler izledikleri genel 
başkanın, başbakanın mesaisi bitene, hatta evinin 
ışıkları sönene kadar ardında olur, her gelişme ile 
ilgili sorularını sorar, aldığı yanıtları da kamuoyuna 
yansıtırdı. 

Önceden soruların gazetecilerin eline 
tutuşturulması ya da basın müşavirlerinin “soru 
sorulmayacak” demeleri, buna cesaret edebilenin 
de talimatına uyulması gibi bir durum pek 
yaşanmazdı.

Bağımsız gazetecilik için örgütlü 
mücadele şart

Şimdi salt “izinsiz ya da rahatsız edici” soru 
sorulduğu için gazetecilerin basın kartlarının 
iptal edildiği, “senden-benden” denilerek ayrıma 
uğradığı, akreditasyon uygulamasının tüm 
kamuya yaygınlaştığı, akredite olmayanların 
kamu binalarına girmelerinin engellendiği günler 
yaşanıyor. Gazeteciler izin verilmeyenlerin 
dışında soru soramıyor, istenilmeyen soruları 
soranlar azarlanıyor, yanıtsız bırakılıyor, kim 
olduğu, nerede çalıştığı soruluyor, tehdit ediliyor, 
fiziki müdahale ile karşılaşıyor, hatta bazıları 
işlerinden oluyor

Ülkenin 1980 sonrası başlayan son 20 yılda da 
daha ağırlaşan koşullarından basın ya da genel 
tanımıyla medya da payını aldı. Ülkenin koşulları 
iyileşmeden mesleğin sorunlarının çözülmesi 
olanağı yok elbette. Siyasi iktidar değişse 
bile basının özgür olduğu günlere kavuşma 
hayali gerçekçi değil. Gazeteciler ancak başta 
sendikası olmak üzere meslek örgütlerinde yan 
yana durarak, dayanışarak gücünü çoğaltabilir, 
mesleğini onur duyarak yapacağı günlere 
kavuşabilir. Her şeye rağmen bu umudu taze 
tutmak temel görev olarak ortada…

1990 yılında Başbakanlık korumalarının gazetecileri saldırısı sonrası muhabirlerin baret takarak eski 
Başbakanlık binası önünde yaptıkları protesto eyleminden
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Gökçer Tahincioğlu

Adliye muhabirliğinden yargı muhabirliğine:
En alttakilerin vazgeçilmezliği

“Türkiye’de gazetecilik ve gazetecilerin halleri 
günden güne kötüye gidip, sonunda bugünkü 
dipteki halini aldı” ifadeleriyle bir cümleyi 
kurduğunuzda, iyiden kötüye bir geçiş olmuş gibi 
anlaşılıyor. 

Ancak bugün, tabloyu ortaya koyabilmek için 
daha net ifadelere ihtiyacımız var.

Türkiye’de gazetecilik ve gazetecilerin halleri 
kötüyken daha da kötüye gidip, sonunda bugünkü 
dipteki halini aldı. 

90’lı yıllarda muhabirlerin bir yandan 
değersizleştirilip, bir yandan sendikasızlaştırılıp, 
istediğinde işten çıkartabileceğin, asgari ücretin 
de altında, sigortasız çalıştırabileceğin çalışanlara 
dönüştürülmesi, sonun başlangıcıydı.

Dünyada örneği olmayan bir “köşe yazarı” profili 
medyada peydah oldu. 

İktidarla yakın ilişki kurmakla görevli, siyasi kulis 
adı altında övgü yazıları yazan ve gazetelerin 
içinde bürokrat gibi dolaşan o köşe yazarı profili 
aslında neler olacağının kanıtı gibiydi.

Medyada bütün bunlar olurken, bazı alanların 
kaderi hiç değişmiyordu.

60’lı yıllardan itibaren kaderi bir türlü değişmeyen, 
dudak bükülen, yöneticilik ya da 

yazarlık için tercih edilmeyen alanların başında 

polis-adliye muhabirliği geliyordu. 

Öylesine görmezden geliniyordu ki polis – adliye 
muhabirliği, 

muhabirin emniyet alanında mı yoksa adliyede 
mi uzmanlaştığı bile pek bilinmezdi. Binlerce 
sayfadan oluşan dosyaları okuyan, gecesi gündüzü 
belirsiz o muhabirlerin hangi konuyu araştırdığına 
bile bakılmazdı. 

Eylem mi var, onlar gönderilirdi, kaza mı olmuş 
onlar bakmalıydı.

Onlar her yere bakmalıydı ama bütün dünyada 
olduğu gibi manşet ortalamaları incelendiğinde, 
manşetlerin en çok onların haberleriyle dolu 
olduğuna ise pek bakılmazdı.

Ancak basit bir denklem var.

Kapitalizm, neoliberal politikalar bütün dünyayı 
hızla kirletiyordu.

Mafyanın bir ayağı siyasetteydi; bir ayağı futbolda, 
bir ayağı ekonomide, bir ayağı magazinde, bir 
ayağı yargıda, bir ayağı emniyette. 

Doğal olarak polislerin ve savcıların da bazen ilgi 
alanları bu alanlara dönüyor, bazen kendileri ilgi 
alanları haline geliyordu. 

Daha önce kazalara, adli vakalara sıkıştırılmış 
emniyet ve yargı muhabirlerinin haberleri 
dünyanın dört bir köşesinden duyulmaya başlandı.
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Türkiye gibi, siyasetten geriye kalan tüm 
zamanların operasyonlarla dolu olduğu bir ülkede 
de farklısı düşünülemezdi.

12 Eylül’ün pusu biraz olsun ortadan kalkıp, 90’lı 
yılların ikinci yarısına gelindiğinde emniyet ve 
adliye muhabirliği ayrıştı. Gazete bürolarında 
hem yüksek yargıya, hem adliyeye bakacak ayrı 
muhabirlerin istihdamı geldi ardından.

Susurluk patlamıştı, JİTEM, Yüksekova çetesi… 
Birkaç yıl sonra Umut operasyonu, enerji ve ihale 
operasyonları…

Sonradan özel yetkili savcılık adını alacak 
olan DGM’ler, Türkiye’nin gündem belirleyen 
kurumlarına dönüşmüştü.

Artık adliye muhabirlerinin tamamı 
yargı muhabiri olarak anılmaya 
başlanıyordu. Alana bakan 
muhabirler ise adliye ve 
yargı muhabirliğinin 
farklı olmadığını 
biliyorlardı elbette.

Y a r g ı 
muhabir ler in in 
“olmazsa olmaz” 
oldukları artık 
iyiden iyiye 
anlaşılmıştı.

K a n u n l a r ı 
b i l m e l e r i , 
mahkemeleri takip 
etmeleri, savcıları 
tanımaları, karara 
bağlanan davaların 
akıbetini izlemeleri 
gereken muhabirlerin, 
açılan yeni soruşturmalardan, 
davalardan da haberdar olmaları ve 
eksiksiz yazmaları bekleniyordu. Üstelik işler 
bütünüyle çığırından çıkarken.

Ergenekon operasyonları dönemine gelindiğinde, 
artık bir yerlerden “hazır haber” ya da “mesaj” 
almadan olağan gazetecilik faaliyetlerini sürdüren 
muhabirlerin önünde milyonlarca sayfadan oluşan 
klasörler vardı. Hem de gazete büroları hızla 
erimeye başlamışken.

Artık iki yerine tek muhabir çalışıyordu bürolarda. 
Ve onlarca operasyonu, onlarca duruşmayı, 
onlarca davayı takip etmeleri gerekiyordu. 
Özgürlüklerinden olan, yaşamını kaybeden, hayatı 
değişen insanlardı söz konusu olan. Bu nedenle de 

hataya da yer olmayan bir muhabirlikti yapılması 
gereken.

Üstelik savcıların, iktidarın da dikkati bu 
haberlerdeydi. Hoşa gitmeyen haberleri, kitapları 
yazanlar kendilerini sanık olarak buluyordu hemen.

Bugün durum çok farklı değil.

Artık o eski gazete büroları yok. Bu nedenle usta-
çırak ilişkisi içerisinde mesleği sürdürmek çok 
kolay değil. 

Yargı muhabirliği gibi usta-çırak ilişkisini mutlak 
olarak gerektiren bir alanda çalışmaya başlayan 
muhabirlerin işleri eskisinden de zor. Sadece 
duruşma izleyebilmek için bile büyük bir mücadele 

vermeleri gerekiyor kimi zaman.

Siyasetin, ekonominin, sokağın 
adliye üzerinden dizayn 

edildiği bir sistemin 
içerisinde, güvencesiz, 

sokakta ve adliyelerde 
sürekli olarak polis 
ve savcılarla karşı 
karşıya çalışmak 
z o r u n d a l a r 
gazeteciler.

Ve bütün 
z o r l u k l a r a 
r a ğ m e n , 
yüzlerce davada 
ne büyük 

h a k s ı z l ı k l a r ı n 
y a p ı l d ı ğ ı n ı , 

bu dosyalarda 
neler olup bittiğini 

Türkiye’ye onlar 
duyurdular. Her gün 

yüzlerce sayfayı okuyarak, tek 
bir satırdan, tek bir paragraftan 

haber çıkarttılar.

Bugün Türkiye’deki deneyimli ya da mesleğin 
henüz başındaki yargı ya da eski deyişle adliye 
muhabirleri, dünyanın neresinde olursa olsun 
haberi olduğu yerden kazıyarak çıkartacak 
nitelikteler.

Siyasi baskılara, yargıdan, polisten gelen baskılara 
rağmen işini yapmak için çırpınan, sayıları çok da 
fazla olmayan muhabirler…

Bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilmesini 
sağlayan en etkili alanların başında geliyor bir 
zamanlar dudak bükülenler. 
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2021’DE NE YAŞADIK?

219 DAVA, 32 GÖZALTI, 75 SALDIRI, 27 TEHDIT, 49 YIL HAPIS

Gazeteciler, bir yanda baskı, sansür, tehdit, şiddet 
ve soruşturma sarmalına terk edilip diğer yandan 
ekonomik ve sosyal baskı altında bırakılarak 
işsizlikle mücadele etmek zorunda kalırken, 
mesleklerinin onuru yerine iktidar gölgesi altında 
kalemini yalanlara esir edilip, gerçeklere sırt 
dönenlerin yarattığı derin çürüme karşısında 
ezilmek isteniyor. Bu koşullar altında Türkiye’de 
iktidar eliyle gerçeklerin üzerine örtülmek istenen 
karanlık, geride bıraktığımız 2021 yılında daha da 
derinleşti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak; basın 
özgürlüğüne ilişkin ihlalleri not ettiğimiz ve 
son iki yılı aylık olmak üzere 6 yıldır kesintisiz 
yayınladığımız ‘Medya İzleme’ raporları, son bir 
yılda derinleşen karanlığı ve ‘Basın Özgürlüğü 
Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke içinde neden 
153’üncü sırada olduğunu açıkça bir kez daha 
gösterdi. Sadece 2021 yılında 219 gazeteci 
yargılandı, 32 gazeteci gözaltına alındı, 27’si 
kamuoyuna yansıyan tehditlerin ardından 75 
meslektaşımız saldırıya uğradı. Yalanlar yerine 
gerçeklerin izini süren gazete ve kanallar cezalar 
karşısında yıldırılmak istenirken, gazetecilere 
verilen 48 yıl 11 ay hapis cezası ile meslektaşlarımız 
özgürlükleri ile gerçekler arasında seçime 
zorlanmak istendi.

En kısa veriler ile biz gazeteciler için 2021 yılı şöyle 
geçti:

2021 yılına genel olarak bakarsak, Türkiye 
siyasetinde yaşanan kırılma ve dalgalanmaların 
doğrudan yansıdığı mesleklerin başında gelen 
gazetecilik her yönden baskıya maruz kaldı.

Gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin toplam 
179 dava görüldü. Bu davalarda 219 gazeteci 
yargılandı. Bazı gazeteciler birden çok davada 
hâkim karşısına çıktı. Yargılamalar neticesinde 
gazetecilere toplamda 48 yıl 11 ay hapis cezası 
verildi.

Haber takibi sırasında ya da evlerinden baskınla 
32 gazeteci gözaltına alındı.

Gazeteciler, başta siyasiler olmak üzere çeşitli 
kesimler tarafından 27 kez tehdit edildi. Çoğunluğu 
toplumsal olayları takip sırasında olmak üzere 75 
gazeteci saldırıya uğradı, darp edildi.

İktidarın sopası haline gelen RTÜK, 2021 yılında 
ulusal kanallara toplam 74 ceza kesti. Cezaların 
24’ü Halk TV, 22’i Tele 1, 16’sı FOX TV, 8’i KRT, 4’ü 
Habertürk’ün yayınlarından oluştu. Bu kuruluşlara 
yaklaşık 22 milyon para cezası kesildi. İktidar 
yanlısı yayın yapan A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-
Net, CNN Türk ise yılı cezasız kapattı.
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Siyasi gerilimin darp ettiği gazeteciler

Bu noktada akıllarda kalan olaylara değinecek 
olursak; 2021 yılı en başından itibaren her siyasi 
gerilim ve toplumsal olayda gazetecilere ‘pay 
çıkarılan’ yıl olarak tarihe geçti. Türkiye siyasi 
tarihinde karanlık şiddetin odağı, günümüz 
iktidarının küçük ortağı konumundaki MHP eksenli 
şiddet, meslektaşlarımızı da hedef aldı. Saldırıların 
ilki KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu’na 14 
Ocak 2021 tarihinde yapıldı. Saldırganlar daha 
sonra Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi 
Orhan Uğuroğlu’nu hedef aldı. Gazeteciler, aldığı 
darbeler sonrası hastanede tedavi edildi.

Aynı odaktan gazeteciliğe yönelen saldırılar 
sadece fiziksel olarak değil tehditlerle de kendisini 
gösterdi. HaberTürk TV’de “Ebru Baki ile Para 
Gündem” isimli program yapan Ebru Baki, 6 
Mayıs 2021 tarihindeki programı sırasında MHP 
Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöntem’in 
hakaretlerine maruz kaldı. MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, “HaberTürkTVizlemiyorum” etiketi 
ile ‘boykot’ kampanyası başlattı. HaberTürk TV 
Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Ulvi Yöntem’in 
özür dilemesini istedi. Kanal yönetimi, Bülent 
Aydemir’in görevine son verildiğini duyurdu. 
Habertürk yönetimi, basın özgürlüğü adına hiçbir 
adım atmadı. Bu olay, Türkiye’de basın ile siyaset 
ilişkileri, medya sermayesi ile basın kuruluşlarının 
yöneticileri açısından, adeta Pablo Picasso’nun 
büyük kaos içinde vahşet ve kirlenmişliği anlattığı 
Guernica tablosu gibiydi.

Kağıt üzerinde kalan özgürlük

Anayasa’ya göre hür ve sansür edilemeyecek 
olan basın ve gazeteciler için vaat edilen 
demokratikleşme paketlerindeki sözler de 
kâğıt üzerinde kaldı. AKP Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin 
kolaylaştırılması için ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ 
adımı atıldığını söylemesinden 6 gün sonra 
gazeteci Levent Gültekin, Halk TV’nin önünde 
20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Olayın 
yaşandığı 8 Mart’tan bir gün sonra ise Eylem 
Planı’nın sahibi olarak nitelendirilebilecek Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül, “gazeteci güvenliğinin 
öneminden, verilecek eğitimlerden” bahsetti.

Toplumsal olaylar bağlamında ise Boğaziçi 
Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan 
protesto eylemlerinde, DİSK Basın-İş üyesi ve Artı 
TV kameramanı Bilal Meyveci, Halk TV muhabiri 
Erdinç Yılmaz, kameraman Murat Erkmen plastik 
mermiyle yaralandı. DİSK Basın-İş yönetim 
kurulu üyesi Elif Akgül, tartaklanarak gözaltına 
alınmaya çalışıldı. Sendika.org muhabiri Murat 
Bay, gözaltı işlemini fotoğraflarken bir polisin 
yumruklu saldırısına maruz kaldı. Cumhuriyet 
gazetesi muhabiri Nagehan Yılkın, polis tarafından 
yumruklandı. Dokuz8haber.net muhabiri Fatoş 
Erdoğan’ın başına telsizle vuruldu. Video-
haberci Kazım Kızıl göz hizasına atılan plastik 
mermi ile yaralandı. Yaralı haldeyken gözaltına 
alınmaya çalışıldı. Foto-muhabiri Ozan Acıdere, 
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gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği 
mahkemede, ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. 
Destek amaçlı yapılan yürüyüşleri takip eden aynı 
zamanda ÇGD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı 
olan Bursa Muhalif internet haber sitesi Genel 
Yayın Yönetmeni Ozan Kaplanoğlu ile Bursa 
Muhalif’in iki muhabiri gözaltına aldı. Gazeteciler 
gözaltına alınırken yaralandı. Ankara’da Demirören 
Haber Ajansı kameramanı, Boğaziçi protestoları 
sırasında polis tarafından engellendi. Anayurt 
gazetesi muhabiri Demet Aran’ın görüntü alması 
ise polisin “Kes şunun görüntüsünü” sözleri ile 
kalkanlarla engellendi.

Ağacı kesen baltanın sapı

Gazetecilere yönelik her yönden gelen şiddete 
bu yıl, bir gazetecinin mesleğinin etik değerlerini 
unutup, kendisini ‘yukarıda’ görerek meslektaşına 
uyguladığı şiddet de eklendi. Ciner Medya Grubu 
Ankara Temsilcisi ve Habertürk köşe yazarı 
Muharrem Sarıkaya; Gaziantep’in kurtuluşunun 100. 
yılı nedeniyle 17 Aralık 2021 tarihinde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj 
sırasında mikrofon sorununu çözmeye çalışan 
İHA muhabiri Ahmet Demir’i tokatlayarak itti. 
Canlı yayın esnasında yaşanan bu olay, iki gün 
sonra kamera arkası görüntülerin yayınlanmasıyla 
ortaya çıktı. Yaşananlar; gazeteciliğin, hak arayışı 
mücadelesi kadar insani erdemleri de yüksek bir 
meslek olduğunun unutulmasının yansımalarından 
biri olarak kayıtlara geçti.

Sansür genelgesi ile “nefes alamayan” 
gazetecilik

Gazeteciler, tüm baskı ve saldırıların üstüne bir 
de İçişleri Bakanlığının genelgesiyle engellendi. 
27 Nisan 2021 tarihinde, konusu ‘Ses ve görüntü 
kaydı alınması’ olan bir genelge yayınlandı. 

Siyasi iktidarın genelgeyle neyi murat ettiği de çok 
geçmeden herkes tarafından görüldü. Genelgenin 
yayınlanma tarihinden dört gün sonra, 1 Mayıs İşçi 
ve Emekçi Bayramı’nda, basın açıklaması yapmak 
için toplanan gruplara polisin müdahalesini 
görüntülemeye çalışan basın emekçileri, genelge 
dayanak gösterilerek engellendi. 

AKP’nin kontrolü dışındaki medyayı boğmak için 
yarattığı karanlığın en ciddi örneği; İstanbul’daki 
‘Onur Yürüyüşü’nde AFP foto muhabiri Bülent 
Kılıç’ın maruz kaldığı şiddetti. Bir grup polis, 
gözaltına almadan önce yere yatırdığı Bülent 
Kılıç’ın boğazına bastırdı. 

Bülent Kılıç, öldürme girişimine karşı “Nefes 
alamıyorum” diye bağırdı. Diğer polisler de 
barikat yaparak bu anların görüntülenmesini 
engellemeye çalıştı. 

Gazeteci meslek örgütleri, Bülent Kılıç’a yapılan 
müdahale nedeniyle üç ilde eylem yaptı. 
Gazeteciler “Nefes alamıyoruz” diye ses yükseltti.

22 www.cgd.org.tr

İstanbul’da yapılmasına izin verilmeyen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahalesi 
sırasında haber takibi yapan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç gözaltına alınırken

Fotoğraf: Hacı Bişkin



Mafyaya terk edilen gerçekler

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteci 
cinayetleri ile iktidar yanlısı gazeteciler Veyis 
Ateş başta olmak üzere Özışık kardeşlere ilişkin 
ifşaatları kirlenmişliğin notları olarak tarihe geçti.

Yılın en önemli gündem maddelerinden biri, suç 
örgütü lideri Sedat Paker’in yurt dışında sosyal 
medya hesabı üzerinden yayınladığı ve Türkiye ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sosyal ve siyasal 
hayatı ile basın tarihi açısından ciddi iddialar 
içeren açıklamalarının yer aldığı videolarıydı. 

Sedat Peker, Uğur Mumcu cinayetini 
gündeme getirdi ve Mehmet Ağar’ın cinayetin 
aydınlatılmasını engellediğini iddia etti. 

Aynı şekilde Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine 
ilişkin anlattıkları da Türkiye’de devletin mi mafya, 
mafyanın mı devlet olduğu sorusunu bir kez daha 
ortaya koydu. 

Bu olay, aynı zamanda basın özgürlüğünün ne 
düzeyde kullanıldığı, sansür ve otosansürün hangi 
düzeye ulaştığını gösterdi.

 Çünkü Sedat Peker’in Türkiye’de karanlıkta kalan 
birçok konuyu gündeme getirmesi ‘malum basın 
yayın kuruluşları’nda uzun bir süre hiç yer almadı. 

Söz konusu gazete ve televizyonlar, ‘Üç Maymunu’ 
oynadı. 

Ta ki Erdoğan, Sedat Peker’in iddialarının 
hedefindeki isimlerden mevcut İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu’ya sahip çıkana kadar.

Ondan sonra ölüm uykusundan uyanan, gözlerini 
açan iktidar medyası, tam da iktidarın istediği 
üzere iddiaların Türkiye’ye yönelik yeni bir dış 
saldırı olduğu; Sedat Peker’in arkasında başta 
CIA ve MOSSAD olmak üzere yabancı istihbarat 
örgütlerinin bulunduğunu yazmaya başladı. 

Demirören Holding’in Sedat Peker’in 
açıklamalarına kulaklarını tıkamasının asıl nedeni 
iktidara olan bağımlılıkken, bir diğer neden yine 
Sedat Peker’in gündeme getirdiği başka bir 
iddiadan dolayıydı. Demirören Grubu, Doğan 
Holding’ten medya şirketlerini satın alırken devlet 
bankası olan Ziraat Bankası’ndan kullandığı 
700 milyon dolarlık krediyi, faiziyle birlikte hiç 
ödememişti. İktidar ile girilen ilişkilerin bedeli, 
her zamanki gibi halkın gelişmelerden bilgi sahibi 
olmasının sansürlenmesi şeklinde tezahür etti. 
Sedat Peker’in medyaya ile ilgili açıklamalarında 
birçok başlık yer alırken en kirli olanlarından 
biri de, Özışık kardeşler olarak bilinen Hadi ve 
Süleyman Özışık’a ilişkindi. Sedat Peker, Özışık 
kardeşlerin kendisi ile İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu arasında arabuluculuk yaptığını duyurdu. 
Özellikle internet medyasında AKP yandaşlığı ve 
savunuculuğuyla bilinen Hadi ve Süleyman Özışık 
kardeşlerin, birçok kesim tarafından tahmin 
edilen girdikleri kirli ilişkiler bu yolla herkesçe 
öğrenilirken, Türkiye’deki medyanın büyük bir 
kısmının ahvalinin ne kadar kokuşmuş olduğu bir 
kez daha görüldü.
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İstenilmeyen sese karşı iktidar sopası: 
RTÜK

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), özellikle 
2020 ve 2021’de üstlendiği rolle iktidar için 
vazgeçilmez önemde bir kurum halini aldı. 
Toplumsal düzeye ulaşan hemen hemen her 
konuda halkın haber alma hakkının önüne 
geçilmek istendiğinde iktidar alet çantasından 
RTÜK’ü çıkardı. Orman yangınları gibi her yurttaşı 
ilgilendiren konularda kamu yararı gözeten 
haberler, RTÜK tarafından hedef alındı. Orman 
yangınları devam ederken RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin, televizyon kanallarının temsilcilerine 
“kişiye özel” uyarı mektubu gönderdi. Böyle 
bir konuda bile gazetecileri hedef gösteren bu 
tutum, meslektaşlarımızı sahada görevlerine 
devam ederken darp edilmelerine varan şiddet 
sarmalını da besledi.

Yangınların yoğun olarak yaşandığı Muğla’ya 
giden, iktidar yansı kurumlarda çalışmayan 
meslektaşlarımız; jandarmanın “akreditasyon” 
engeli ile ayrımcılığa da maruz kaldı. Dört 
meslektaşımız, Muğla’da yangını takip ettiği 
sırada darp edildi. Halk TV’nin Muğla’daki 
orman yangınlarının ele alındığı canlı yayın 
basıldı. RTÜK, iktidarın sorumluluğunda olan 
eksiklikleri örtme, gazetecileri hedef gösterme 
ve gerçekleri haberleştiren kanallara yönelik 
sansür uygulayarak, kamu yararının sağlanması 
misyonunu çiğnedi. Bu “susturma” talimatını kabul 
etmeyerek haberlerine devam eden 5’i ulusal, 6’sı 
yerel 11 televizyon kanalına yönelik cezalar da bu 
sansürün en net kanıtı oldu.

Toplumsal ayrıştırma ve yandaşlık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda basına yönelik 
habere erişim ve sansür uygulamalarına daha önce 
eşi benzeri görülmemiş bir yenisi eklendi. Toplumun 

ortak değerlerinden 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kapsamında Anıtkabir’deki töreni takip 
etmek isteyen gazeteciler, Cumhurbaşkanlığının 
keyfi akreditasyon engeli ile karşılaştı. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine yönelik 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 
“akreditasyon” uygulaması getirmesi üzerine, 
başvuruda bulunan basın kartı da sahibi birçok 
meslektaşımız, Cumhurbaşkanlığından gelen 
listede adları olmadığı gerekçesi ile Anıtkabir’e 
alınmadı. İktidar tarafından artarak devam eden 
“keyfi akreditasyon” girişimlerinin bu dönemde 
dönüştüğü durum, sansür politikalarının 
toplumun tarihi ve birlik temelini hedef alacak 
kadar genişlediği tehlikeli bir zemini beslemeye 
devam etti.

Sorusu belli olan cevaplar

Yılın son günlerinde gazeteciliğin en önemli 
ayağına ‘vurgun’ sayılabilecek bir olay tüm 
açıklığıyla tezahür etti. AKP iktidarı gittikçe 
yaygınlaştırdığı akreditasyon uygulamasını 
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti öncesi İstanbul 
Atatürk Havalimanında yaptığı açıklama sırasında 
başka bir boyuta taşıdı. Erdoğan, kendisine 
yöneltilecek ‘sorular’ı yanıtlamak üzere basın 
mensuplarının karşısına geçtiğinde mesleğimiz 
adına bir ‘utanç’ yaşandı. Erdoğan’a sorulacak 
sorular basın toplantısından dakikalar önce 
Yeniçağ gazetesi tarafından duyuruldu. Hangi 
sorunun kim tarafından sorulacağı haberde 
kaydedildiği gibi Erdoğan’a yöneltildi. Gazeteciliği 
iktidarlarının yanında konumlandırmaya çalışan, 
hatta iktidarlarının uzantısı olarak görenler ve 
buna ‘basın kuruluşu’ görünümü altında zemin 
hazırlayanların içine düştüğü trajikomik bu durum 
herkes tarafından görüldü.

TRT yönetiminin iktidarın içinde öbekleşmiş 
‘Pelikan’ ve ‘Turkuvaz’ grubu arasında pay 
edilmesi; Basın Kartı Yönetmeliğine yönelik 
Çağdaş Gazeteciler Derneğinin açtığı davada 
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi 
üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un basın 
özgürlüğü ve hukuk tanımaz bir tutumla sosyal 
medyadan twitler atması; RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin’in tarafsızlığını yitirdiğinin mahkemece 
karara bağlanması da geçen yılın akıllarda kalan 
gelişmeleriydi.
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Abdurrahman Gök

Gazeteci engellendiğinde
toplum zifiri karanlığa gömülür!

Gazeteci; halkın doğru bilgiye ulaşması için 
gerektiğinde gazetecilik etik kuralları çerçevesinde 
iktidar ve güç odaklarına karşı durmayı göze 
alabilendir. 

Bir ülkede bilgi akışı engellendiğinde toplumun 
üzerine zifiri karanlık çöker ve endişe alabildiğine 
artar. 

Sessizlik hüküm sürer ve çürüme başlar. 

Bu karanlığı yırtmayı, endişe bulutlarını dağıtmayı 
ve sessizliğin içinde en ufak bir sesin yankı 
bulmasını sağlamayı 5N 1K’nin yanında vicdani 
yükümlülükle donanmış bir gazetecilik ancak 
mümkün kılabilir. Bu da bedel gerektiriyor. 

Bu bedeli göze alabilmedir gazeteci.

İşte mesleğin bu zorluklarını bilme bilinciyle 
2002 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümüne kaydoldum. 

Henüz öğrenciyken İzmir’de 2004 yılında Dicle 
Haber Ajansında (DİHA) çalışmaya başladım. 
2007’de üniversiteden mezun olduktan sonra 
da sırasıyla Batman, Ankara, İstanbul, Van ve 
Diyarbakır’da Dicle Haber Ajansında muhabir, 
bölge haber şefi, editör ve haber müdürü 
olarak çalıştım. Irak ve Suriye’de sıcak çatışma 
bölgelerinde savaş muhabiri olarak bulundum. 

Gazeteciliğe başladığımdan bugüne çalıştığım 
bütün medya şirketleri kanun hükmünde 
kararnamelerle (KHK) kapatıldı. 

Önce DİHA, Azadiya Welat, Jiyan TV, sonra 
dihaber. Şimdi Mezopotamya Ajansında editör 
olarak çalışıyorum. Mezopotamya Ajansı 

4’üncü yılında yayın hayatını sürdürüyor ancak 

bu ajansın da 35 defa web sitelerine erişim engeli 
getirildi.

Gazetecilik hayatım boyunca karşılaştığım 
zorluklar-baskılar aslında çalıştığım kurumların 
karşı karşıya kaldığı baskıların bir yansıması. 

Düşünün 2004’te muhabirliğe başladığım 
dönemden bu yana hakkımda 20’den fazla dava 
açıldı. Hem ev baskınlarında hem de haber takibi 
sırasında defalarca gözaltına alındım. 

2004’ten 2008’e kadar açılan davaların neredeyse 
tamamı, Terörle Mücadele Kanununda (TMK) 
yapılan yasa değişikliğiyle düştü. 

23 Mart 2009’da Siirt’te Newroz kutlaması sonrası 
gözaltına alınıp tutuklandım ve yaklaşık 8 ay Siirt 
E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulundum. 

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre hakkımda 
herhangi bir soruşturma ve dava açılmamasına 
sevinecek gibi olacaktım ki 2017’de Kemal Kurkut 
infazını, çektiğim fotoğraflarla belgeledikten sonra 
baskılar bu kez katmerleşerek artmaya başladı.

Çok değil bu fotoğraflar yayınladıktan bir ay sonra 
ve bir sene sonra iki defa Terörle Mücadele (TEM) 
polisi, evimi bastı. Hakkımda üç ayrı soruşturma 
açıldı; iki tanesi takipsizlikle sonuçlandı, bir 
tanesi davaya dönüştü. Şu an sadece gazetecilik 
faaliyetlerime yer verilen ve bunları da suç isnadı 
olarak değerlendiren bir iddianameyle 20 yıla kadar 
hapsim isteniyor. Tabi bu soruşturmalar sırasında 
2011’den beri telefonumun dinlendiği ve dinlenme 
kararının her defasında yenilendiğini öğrendim. 
Ancak buna rağmen “suç unsuru görüşmeler” 
olarak değerlendirilen tüm konuşmalar gazetecilik 
faaliyeti çerçevesinde, haber merkezinden editör 
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arkadaşlarla haber üzerine yaptığım görüşmeler, 
haber kaynakları ve gazeteciler ile yaptığım 
konuşmalardan oluşuyor. Yargılandığım her 
dosyada suçlamalar birbirinin aynısı. Davaların 
gerekçesi olarak “örgüt propagandası yapmak”, 
“suç ve suçluyu övmek”, “örgüte üye olmak” 
gösteriliyor. Deliller de hiç şaşmıyor. Haber takibi 
sırasında çektiğim fotoğraflar, haber notları, 
haber kaynakları ile yapılan telefon konuşmaları; 
evimdeki kitaplar, arşiv olarak evimde tuttuğum 
ve haklarında toplatma kararı olmayan gazete 
kupürleri…

Bu davalar, her an evimin basılıp gözaltına alınma 
duygusu yarattığı için yeterince mesleğime 
yoğunlaşmamama neden oluyor elbette. 
Ailemi kaygılandırıyor doğal olarak. Yine her ev 
baskınında gazeteciliğe dair tuttuğum arşivlere 
el konulduğu için, neredeyse evimde artık 
gazeteciliğin olmazsa olmazı dijital materyalleri 
ve arşivimi bulundurmamama neden oluyor. Ama 
bütün bunların bir anlamı var. Korkutma, sindirme 
ve yıldırma… 

Gazetecilere açılan davaların büyük bir bölümü 
gazeteciyi yıldırmak içindir. Bugüne kadar 
gazetecilerin yargılandığı davalarda suçlamaların 
dayanaktan yoksun olduğuna hep birlikte tanıklık 
ettik. Nitekim benim davam da bunlardan sadece 
biri. Bu yıldırma politikasına karşı durmanın 

yegâne yolu, elbette gazeteciyle dayanışmadan 
geçiyor. Gazeteci herhangi bir çıkar gözetmeksizin 
kamu yararına faaliyet gösterir ve bunu yaparken 
her türlü riski göze alır. Başına herhangi bir şey 
geldiğinde de kendisiyle dayanışma en büyük 
dayanak noktası olur ve bundan güç alarak 
mesleğini icra etmeyi sürdürür. Ancak yaptığı 
haberler nedeniyle davalara muhatap olduğunda 
ve bir yalnızlığa mahkûm edildiğinde, hem 
mesleğine olan inancında, hem de haber alma 
haklarını gözettiği topluma karşı bir burukluk 
hissedip geri çekilebilir. İşte o zaman gücü elinde 
bulunduranlarda da, davaların sonuç alıcı bir yol 
olduğu duygusu güçlenir. Ve yargı cenderesi, 
neredeyse her gazeteci üzerinde uygulanmaya 
başlar. Nitekim ülkemizde şu andaki durum 
maalesef biraz bundan ibaret.

Yargılandığım tüm davalarda yargının sadece 
delillerle hareket etmesi durumunda herhangi bir 
ceza almayacağımın rahatlığını yaşıyorum. 

Ama maalesef yargı bağımsızlığını gösteren 
herhangi bir emareyle şimdiye kadar 
karşılaşmadığım için de, her an tutuklanabileceğim 
duygusundan kendimi alıkoyamıyorum. Örneğin 
2009’da Siirt’te gözaltına alınırken işkenceye 
maruz kaldım. 

Gördüğüm şiddet sonucu baygınlık geçirdim. 
Saçımı yoldular ve ben savcının huzuruna 
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çıktığımda bunların tamamını ispatladım.

 Savcı Adli Tıp Kurumuna sevk etti beni ve Adli Tıp 
işkenceye maruz kaldığımı belgeledi. Ama buna 
rağmen tutuklandım. 

Bana işkence yapan polisler hakkındaki suç 
duyurum Siirt Valiliği tarafından engellendi ve 
karşılığında benim polise şiddet uyguladığım 
yönünde bir davaya daha maruz kaldım. 

O dönem 3 bin TL gibi bir para cezasına 
çarptırıldım. Bu ve bundan sonra maruz kaldığım 
tüm davalarda yargının bağımsız olmadığı 
duygusu bende daha fazla güçlendi. 

Evet bütün bunlar üzerimde baskı hissetmeme 
neden oldu ama bu baskı, mesleğimi yapmaktan 
geri durmama neden olacak kadar etkili olmadı 
şimdilik…

Benim hakkımda ve tanıdığım birçok gazeteci 
arkadaşım hakkında açılan davaların hiçbirinde 
hukuksal bir bağlam göremedim. İktidar tamamen 
baskı kurma amacıyla “örgüt üyeliği”, “örgüt 
propagandası” gibi maddelerle mesleğini icra 
etmeye çalışanları baskı altında tutmaya çalışıyor. 

Bu baskının sonucunda da yüzlerce gazeteci 
sürgüne gitmek zorunda kaldı, kalıyor. 

Onlarcası şu an tutuklu ve benim gibi birçok 
gazeteci de onlarca yıllık ceza tehditleriyle karşı 
karşıya. 

Örneğin şu an yargılandığım davada 
iddianamedeki tüm suçlamalar gazetecilik 
faaliyetlerimle ilgili ve bunlarla ceza 
verilemeyeceği düşünüldüğünden olacak, bir 
‘gizli tanık’ ortaya attılar ve bu ‘gizli tanığa’ 
göre Kemal Kurkut örgüt üyesi, ben de örgüt 
talimatıyla o gün orada bulunuyordum ve 

talimatla o infazın fotoğraflarını çekmişim. 
Burada polisin de, açıklama yapan valinin de 
örgüt talimatıyla hareket etmiş olması gerekiyor 
basit bir mantık yürütmesi dahi yapıldığında.

 Ancak gelin görün ki böylesi saçmalayan bir gizli 
tanığa dahi itibar eden bir yargı var. 

Ve bunun sonucunda ne olacağını 
kestiremiyorsunuz. 

Düşünün son duruşmada savcının mütalaasını 
sunacağını bekliyorduk ancak savcı mütalaasını 
sunmadı ve iki haber fotoğrafım için daha suç 
duyurusunda bulundu. Biri Kobanê savaşı sırasında 
toprağını savunan ve daha sonra yaşamını yitiren 
bir babanın fotoğrafı, biri de Rakka operasyonu 
sırasında çektiğim bir fotoğraf. 

Gerekçe bu fotoğraflardaki kişilerin elinde 
silah bulunması. Savaş meydanlarında savaşan 
tarafların elinde silah olmasından daha doğal ne 
olabilir ki. 

Savaş muhabirleri, savaş meydanlarında kamuya 
bilgi aktardıkları ve böylesi fotoğraflar çekip 
savaşı olduğu gibi aktardıkları için “cesaret 
timsali” diye takdir edilir; gelin görün ki söz 
konusu bu fotoğrafları çeken bizler olunca, Türkiye 
yargısının gözünde doğrudan haberimize ya da 
fotoğrafımıza konu olanla özdeşleştirilerek “örgüt 
üyesi” olarak değerlendiriliyoruz. 

Şimdi 20 Ocak’ta görülecek duruşmada bu iki 
haber fotoğrafının suç teşkil edip etmediğini, bu 
iki fotoğraf nedeniyle da ayrıca hakkımda yeni bir 
dava açılıp açılmayacağını öğreneceğim. 

Ve tabi ki şayet savcı mütalaasını hazırlamışsa, 
hakkımda istediği cezada herhangi bir değişikliğe 
gidip gitmeyeceğini de…  

27www.cgd.org.tr

Gazeteci Abdurrahman Gök, 2014 yılında Suriye’deki çatışmaları yerinde takip ederken



ÜŞÜRKEN
 

Ah settar! Küçücük bir yorgan vermiş
İnce, yazlık bir battaniye.
Eni dar benden, boyu kısa

Kış geliyor, ne mümkün ısınmak
Boğazıma çeksem, ayaklarım dışarıda.

Sigarayı bıraksam şişman.
Umursamasam cezası var,
Bıkacak sımsıkı sarılsam.

Yakın dursam yakacak
Üşüyorum uzaklaştıkça.

Barış Pirhasan
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