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ÖZET
Türkiye medyasında hükümet eleştirisi son yıllarda 

riskli bir iş haline geldi. Hükümete eleştirel yaklaşan 

yüzlerce gazeteci işten çıkarıldı ki bunların arasında 

önemli isimler de var. Eleştirel tutumunu sürdüren 

medya kurumları vergi kaçırdıkları suçlamasıyla de-

vasa cezalara çarptırıldılar ve ofisleri polis tarafından 

basıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan belli medya 

gruplarına karşı boykot çağrısı yaptı ve bazı gazeteci-

leri doğrudan hedef haline getirdi. Yabancı ülkelere 

yaptığı ziyaretlere yalnızca hükümet yanlısı gazete-

cileri çağırdı ve röportajları da yine bu gazetecilere 

verdi. Bu yaklaşım Türkiye’yi, Kuzey Kore, Çin, İran 

gibi Twitter ve Youtube’u kapatan ülkeler ligine taşıdı. 

2007 öncesi dönemde laiklik ve etnik farklılıklarla ilgili 

konular değinilmesi kolay olmayan konulardı. Bu konu-

ları elen alan gazeteciler ve çalıştıkları medya organları 

gerek hükümet kanadından gerekse askeri bürokrasi-

den gelen baskılarla karşı karşıya kalırdı. Bunların dı-

şında kalan konularda ise hükümet eleştirisi rahatlıkla 

yapılabilirdi. Ergenekon ve Balyoz davaları neticesinde 

askerin sivil siyasetteki baskısı hafifleyince yukarıda 

bahsettiğimiz konular da tabu olmaktan çıktı. Kısa bir 

zaman içerisinde Kürtlerin ve Alevilerin haklarından 

bahsetmek, başörtüsü yasağını, hatta Ermeni soykırı-

mını konuşmak mümkün hale geldi. Ancak 2010 yılını 

takip eden dönemde Türkiye, muhalif sdüşüncelere kar-

şı tahammülsüzlüğün toplumu sardığı bir döneme girdi. 

AKP hükümetinin önceki hükümetlere göre daha liberal 

olduğu konular da dahil olmak üzere, mevcut durumda 

hükümeti eleştirmek gittikçe artan bir şekilde güçleş-

mektedir.

AKP hükümetinin medya üzerinde sağladığı kontrol 

bu medya gruplarının sahipliği üzerinden icra edili-

yor. Çok ortaklı mülkiyeti engelleyen bir kanun yok ve 

medya gruplarının çoğu başka alanlarda işler yapan 

büyük holdinglerin tahakkümü altında. Söz konusu 

holdingler hükümet ihalelerine bağımlı kurumlar ve 

yine hükümetin yapacağı düzenlemelerden etkilene-

bilecek noktadalar. Dolayısıyla hükümetten gelecek 

bir baskı karşısında eleştirinin tonunu düşürüyor ve 

eleştiri getiren gazetecileri işten çıkarıyorlar. Yine 

2001 krizi sonrası dönemde birçok medya organının 

hükümetin dolaylı kontrolü altına girdiğini de hatırla-

mak gerekir. Başka bir mekanizma olarak bu medya 

gruplarının AKP hükümetine sadık işadamlarına veril-

mesi ve bu işadamlarının AKP hükümeti döneminde 

çok sayıda devlet ihalesi alarak işlerini ciddi ölçüde 

büyütmeleri de not edilmelidir.

Tüm bunlara rağmen Türkiye medyasında eleştiri ve 

muhalefet tamamen ortadan kalkmış değildir. Taraf 

ve T24 gibi liberal medya kuruluşları, sola yaslanan 

Sözcü ve Cumhuriyet ve Gülen Hareketi’ne yakınlık-

larıyla bilinen Zaman ve Bugün gazeteleri eleştirel 

görüşlerini dile getirmeye devam etmektedirler. An-

cak bu medya organlarının da kendi dinleyici kitlele-

rinin dışına çıkamadıkları gözlenmektedir. Buralarda 

dile getirilen argümanlar ne kadar sağlam olursa ol-

sun diğer medya organlarında yer bulamamaktadır. 

Mesela, 2014 yılında Taraf Gazetesi’ne kesilen vergi 

cezaları Hürriyet ya da Hürriyet Daily News’te yer bu-

lamamıştır ki bu iki gazete kendileri de 2009 yılında

benzer bir şekilde cezalandırılmalarına rağmen bu 

konuda sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Ana akım 

medyada hâlâ bazı liberal kalemlerin mevcudiyeti 

de görülmekte ise de sayıları her geçen gün azal-

maktadır. Bu çalışma, Türkiye’de medya özgürlüğüne 

hükümet tarafından yapılan müdahalelerin ölçeği ve 

değişen yapısı hakkındadır.
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Türkiye’de Medya Sektörü

Türkiye’nin ilk gazetesi 1860 yılında basıldı. 1910’lara 

gelindiğinde ise bu sayı ciddi bir artış göstermiş ve 

200’e ulaşmıştı. Modern Türkiye’nin ilk yıllarında 

medya sektörü gazetecilikle uğraşan aileler tarafın-

dan yürütülüyordu. Bunlardan bazıları hükümete ol-

dukça yakındı ve bu bağlamda destek görüyorlardı. 

Başka bazı aileler ise hükümete bu ölçüde yakın de-

ğildi. 1980’lerin başlarında ise aslında sektörle pek 

alakası olmayan iş adamları sektöre girmeye baş-

ladılar ve bunlardan birkaçı sektörün baskın unsuru 

haline geldiler. Bu baskın gruplar siyasi açıdan daha 

belirsiz bir duruş takınırken eğlence ağırlıklı yayın 

yapmaya başladılar. Bu şekilde daha geniş bir kitleye 

ulaştıkları için de kendilerine “ana akım medya” adı 

verildi. Öte yandan bu grupların sahipleri medya dışı 

alanlarda büyük yatırımlar yapıyorlardı ve bunu en-

gelleyen bir kanun hükmü de yoktu. (bkz. Ek A)

Dolayısıyla finansal çıkarları bu grupların editoryal po-

litikalarını belirler hale geldi. Denklemin diğer ucun-

da bulunan hükümetler de aynı şekilde devlet ihale-

leri ve teşvikler üzerinden bu gruplar üzerinde kontrol 

sağlayarak siyasi duruşlarını etkilemeye başladılar.

Türkiye’de çok sayıda gazete olmasına karşın toplam 

satış rakamlarının düşük olduğunu söylemek müm-

kün. 2012 itibariyle günlük toplam gazete satışı 5,5 

milyon civarındadır ki bu da bin kişiye 73 gazete satışı 

anlamına gelir. Öte yandan bu gazetelerin büyük ya-

zar kadroları vardır ve bu yazarların çoğu televizyon 

programlarına konuk olarak katılır, hatta bazı durum-

larda program sunucusu da olurlar. Yapılan bir piyasa 

araştırmasına göre Türkiye’de yaşayan ailelerin % 

97’si televizyonu birincil bilgi ve eğlence kaynağı ola-

rak görmektedirler. Dolayısıyla gazeteler, köşe yazar-

larının televizyonda görünürlüğü üzerinden kamuoyu 

oluşumunu ciddi ölçüde etkilemektedirler. Yine gaze-

teler, yaptıkları satışın üzerinde bir internet okuruna 

sahiptirler. 1990’lara kadar Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu (TRT) televizyon yayıncılığı üzerinde bir te-

kele sahipti. İlk özel televizyon kanalı Star TV adıyla 

açıldı ve o günden bugüne bu sayı çoğalmaya devam 

ediyor. Yazılı medyanın aksine televizyon yayıncılığı 

Türkiye’de kârlı bir iş alanı. 2013 yılında elde edilen 

reklam gelirlerinin %53’ü televizyondan gelirken yal-

nızca %20’si gazetelerden geldi.1 Türk televizyonları 

son yıllarda Arap ülkeleri2 dahil komşu ülkelere eğ-

lence programı ihraç etmeye başladılar; özellikle de 

 

 
Tablo 1: Sayılarla Türk Medyası 1

Yayınlar  Ulusal  Yerel  Toplam

Gazete  180 2920 3100

Dergi  23591 699 4058

Televizyon  139 344 483

Radyo  499 269 75

Kaynaklar: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

1 Peyami Celikcan, 2013 Yılı Reklam Verileriyle Turkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılğı Sektör Raporu, Ratem.
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televizyon dizileri. Bu şartlarda hükümet baskısına da 

maruz kalan gazete sahipleri maddi kayıplarını telafi 

etmek için televizyon yayıncılığına yönelmeye baş-

ladılar 3,4 

İdeolojik eğilim açısından ana akım medya hafifçe 

sola yaslansa da tarafsız bir duruşu olduğu söylenebi-

lir. Ancak dini özgürlükler konusunda laikçi bir tutuma 

sahip olan askeri/bürokratik yapıyla tamamen aynı 

yerde durduklarını da belirtmeliyiz.5 Bu bağlamda bir 

örnek olarak üniversitelerdeki başörtüsü yasağının 

kaldırılması geniş toplum kesimleri için çok önemli 

bir gelişme olsa da ana akım medyada oldukça küçük 

bir yer bulmuştur. AKP ve MHP’nin ortaklaşa yaptığı 

kanun ile başörtüsü yasağı ortadan kalktığı zaman (ki 

bu kanun daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından 

veto edilmiştir) Hürriyet Gazetesi’nin manşeti “411 el 

kaosa kalktı” şeklinde olmuştur. 

1980’lerde yükselişe geçen yeni bir entelektüel sınıf 

muhafazakârlar da dahil olmak üzere herkese özgür-

lük talep etmeye başlamıştır. Bu yeni entelektüel sı-

nıf, dini özgürlükler, Kürt Meselesi ve azınlık hakları 

gibi dikenli konuları başarılı bir biçimde gündeme 

getirdi ve bu konularda kamusal tartışmalar başladı. 

Ortaya atılan görüşler zamanla ana akım medyada 

daha çok yer bulmaya başladı. 28 Şubat 1997 tari-

hinde icra edilen askeri müdahaleden sonra medya 

gruplarının sahipleri bu entelektüelleri gazetelerinde 

istihdam etmeye başladılar. Ancak hükümet ya da 

askeri bürokrasiden baskı gördükleri zamanlarda aynı 

kişileri işten çıka makta tereddüt etmediler.

Türkiye interneti aktif bir şekilde kullanan genç bir 

nüfusa sahip. Interactive Advertising Bureau’nun 

(IAB) verilerine göre Türkiye’nin dijital reklam yatırı-

mı 2013 yılında %24 oranında büyüyerek 521 milyon 

dolara ulaştı.6  Yine son yıllarda işten atılan ya da is-

tifaya zorlanan liberal yazarlar için internet yayıncılığı 

bir liman haline gelmeye başladı. Bunlar arasında en 

önemlileri T24, Diken ve Grihat isimli haber portalla-

rıdır. Ancak her ne kadar bu portallar altenatif plat-

formlar oluştursa da sınırlı bir okur erişimine sahip 

oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca araştırmacı gazete-

cilik için gerekli olan maddi kaynaklardan da mah-

rumdurlar. 1990’larda birçok medya grubunun ban-

kası vardı. 2001 krizinde bu bankaların çoğu battı ve 

malvarlıklarına da devlet tarafından el konuldu. Med-

ya organları da el konulanlar arasındaydı. Bu yapı, 

TMSF’yi ve dolaylı olarak hükümet medya sektörünü 

şekillendiren önemli bir aktör haline getirdi.

2. Nathan Williams, “Türk Dizilerinin Yükselişi (İngilizce)” BBC news. 06/27/2013. [http://www.bbc.com/news/magazine-22282563]
3. TBMM Darbe ve Muhtıra Komisyonu Raporu. Raporun tümüne TBMM web sitesinden erişilebilir: [http://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/darbe_muhtira/]
4. Bir işadamı olan Korkmaz Yiğit 1998 yılında medya sektörüne hızlı bir giriş yapmış ve Kanal 6 ve Genç TV adındaki televizyon kanalları ile Yeniyüzyıl, Ateş ve Milliyet gazetele-
rini satın almıştır. Yiğit, o zaman bakan konumunda olan Güneş Taner’in kendisine bir devlet bankası aracılığıyla 200 milyon dolar kredi sözü verdiğini belirtmiştir.
5. Nuriye Akman’a verdiği röportajda Hürriyet’in sahibi olan Aydın Doğan gazeteyi ana akım medyanın kaptan gemisi ve
bir devlet gazetesi olarak tarif etmiştir. Bkz. “Aydın Doğan: Asıl imparatorluk Koç’lar, ben onlarla boy ölçüşemem,”
Nuriye Akman. Zaman. 09.10.2002. [http://arsiv.zaman.com.tr/2002/09/10/roportaj/h1.htm]
6. AdEx Benchmark 2013              
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7 Krizdeki Demokrasi: Türkiye’de Yolsuzluk, Medya ve Güç, Freedom House Special Report. 2014

Erdoğan Medyası

Medya Sadık Ellerde

Aslında Başbakan Erdoğan’ın kendisine sadık bir 

medya oluşturmak için kullandığı araçlar daha önceki 

hükümetlerden çok da farklı değil. Ancak bu araçların 

kullanımı genişlik ve yoğunluk açısından ancak tek 

parti dönemiyle kıyaslanır durumda (1925-1950). 

1980’lerden başlayarak medya gruplarının büyük ho 

dinglerin ortaklığına geçmiş olması durumu kötüleş-

tiren bir etki yaptı. Bir medya grubuna sahip olmak 

büyük holdingler için hayati öneme sahip bir şey ha-

line geldi zira başka alanlardaki yatırımlarını medya

üzerinden koruyup büyütme imkanına sahip oluyor-

lardı. Yine bir medya organına sahip olmak hem hü-

kümetin yürüttüğü özelleştirmelerde hem de devlet 

ihalelerinde onlara avantaj sağlıyordu. Bu holdingle-

rin Ankara büro şefleri çoğu kere holding çıkarlarını 

devlet nezdinde takip eden birer lobici gibi hareket 

ediyorlardı.7 Hükümetler de buna mukabil medya sa-

hibi holdinglerin sadakatini satın alıyorlar ve kendile-

rine yakın olan iş adamlarına bu medya organlarını 

satın almaları konusunda baskı yapıyorlardı. Yine bu-

nun karşılığında bu iş adamlarına devlet ihalelerinde 

kolaylık ve avantaj sağlanıyordu.

Türkiye’de ideolojik açıdan AKP hükümetine yakın 

çok sayıda medya grubu var. Genel olarak bu gruplar 

AKP politikaları paralelinde yayın yapıyorlar. Geçmiş-

te bunlardan bazıları yorum sayfaları üzerinden, belli 

ölçüde de olsa eleştirel tutum takınıyorlardı. 2010 yılı 

sonrasında ise bu eleştirel tutumun kaybolduğunu 

görüyoruz. Ancak hükümete ideolojik açıdan yakın 

duran bu medya organlarının merkez medya denen 

yerleşik medya ölçeğinde bir etkisi bulunmuyordu. 

Dolayısıyla merkez medyanın kontrolü AKP açısın-

dan bir hedef haline geldi. Merkezde duran ve sola 

yaslanan bu merkez medya AKP politikaları hakkında 

oldukça eleştirel bir tutuma sahipti. Özellikle dini öz-

gürlükler hakkında yapılan politikalar bu medya grup-

ları tarafından sıklıkla eleştiriliyordu. Bu medyanın el 

değiştirmesindeki temel mekanizma bir devlet kuru-

mu olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) oldu. 

TMSF’nin görevlerinden biri de bankalara ve finans 

kurumlarına olan borçları tahsil etmekti. Bu bağlam-

da TMSF, borçlarını ödeyemeyen kurumların mal var-

lıklarına el koyabiliyordu. Ancak TMSF bunları uzun 

süre elinde tutma yetkisine sahip değildi, ilk fırsatta 

satılmaları gerekiyordu.

1990’larda birçok medya grubunun bankası vardı. 

2001 krizinde bu bankaların çoğu battı ve malvarlık-

larına da devlet tarafından el konuldu. Medya organ-

ları da el konulanlar arasındaydı. Bu yapı, TMSF’yi ve 

dolaylı olarak hükümeti medya sektörünü şekillendi-

ren önemli bir aktör haline getirdi. AKP hükümetinin 

kendi medyasını oluşturma konusunda attığı ilk adım 

Star Medya Grubu idi. 1999 yılında Cem Uzan tarafın-

dan kurulan Star Gazetesi, daha sonra finansal dolan-

dırıcılık ve iflas dolayısıyla TMSF’nin kontrolüne geçti. 

Sonrasında ise hükümete yakınlığıyla tanınan iş ada-
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mı Ethem Sancak’a satıldı. Devamında bir televizyon 

kanalı olan Kanal 24 de gruba dahil edildi. Finansal 

problemlerden dolayı başka bir iş adamı olan Fettah 

Tamince gruba ortak edildi.

Ancak finansal problemlerin devam ediyor olmasın-

dan dolayı 2010 yılında Ethem Sancak çoğunluk his-

selerini eski AKP milletvekili olan Tevhid Karakaya’ya 

sattı. 2013 yılında ise bir Azerbaycan petrol şirketi 

olan SOCAR, grubun % 50’sini satın aldı. Ancak bu sa-

tışın detayları kamuoyu ile paylaşılmadı. 2014 yılında 

ise Tamince SOCAR’ın hisselerini geri aldı ve 17 gün 

sonra tüm hisselerini Ethem Sancak’ın yeğeni olan 

Murat Sancak’a sattı.8

Sahiplerinin sık sık değişmesi ve şeffafiyet eksikliği 

bu medya grubunun sahibinin gerçekte kim olduğu 

hakkında meşru sorular ortaya çıkarmıştır. Başka bir 

medya grubunda yaşanan gelişmeler görünenin öte-

sinde bir hükümet müdahalesinin olabileceğini gös-

termektedir. Tıpkı Star gibi Sabah-ATV grubu da 2007 

yılında iflas gerekçesiyle TMSF’nin kontrolüne geçmiş-

ti. 2008 yılında bu grup 1.1 milyar dolar karşılığında 

Çalık Holding’e satılmış ve ismi de Turkuaz Grup ola-

rak değiştirilmişti. Sözkonusu satış oldukça tartışmalı 

bir satıştı çünkü Çalık grubu toplam 450 milyon dolar 

çıkarabilmiş, geri kalan miktar ise Vakıfbank ve Halk-

bank tarafından sağlanan kredilerle tamamlanmıştı 

ki bu iki banka da devlet bankalarıdır.9 Holding’in yö-

neticisi olan Ahmet Çalık hükümete olan yakınlığıyla 

tanınan bir isimdi. Üstelik hükümete yakınlık bununla 

da bitmiyordu, Turkuaz grubunun genel müdürü, Erdo-

ğan’ın damadı olan Berat Albayrak, medya kısmının 

başkanı da yine Berat Albayrak’ın kardeşi idi.  10 11 

Finansal sorunlar yaşayan Çalık, 2013 yılında Turkuaz 

grubunu satmak istemiş ve uluslararası yatırımcı ara-

yışına çıkmıştı. Amerikan şirketleri olan News Corp., 

Time Warner Inc., TPG Capital, KKR & Co. ve Dubai’den 

Abraaj Group konu ile ilgilenmişlerdi. Ancak Çalık gru-

bu arayışına son verdi ve iki ay sonra da grup Kalyon 

Grup’a satıldı. Kalyon grup İstanbul’a yapılacak olan 

yeni havaalanı ihalesini kazanan konsorsiyumun bir 

üyesiydi.12 25 Aralık yolsuzluk soruşturması çerçeve-

sinde  internete  sızan telefon konuşmaları Turkuaz 

Grubu’nun satışının gecikmesini anlamamıza yar-

dımcı oldu. Belgelere göre Erdoğan’ın grupla alakalı 

başka planları vardı; grup sadık ellerde olmalıydı.13 

Yapılan anlaşmaya göre Kalyon grubu, Turkuaz Grup  

karşılığında Çalık Holding’e 630 milyon  dolar öde-

yecek, Vakıfbank ve Halkbank’a bulunan 750 milyon 

dolarlık borcu da devralmış olacaktı. Ancak Kalyon 

Grubu’nun sözkonusu ödemeyi yapacak (630 milyon 

dolar) parası yoktu. İddialara göre Erdoğan, Ulaştırma 

Bakanı Binali Yıldırım’ı, son dönemde devlet ihalesi 

almış olan iş adamlarından gerekli parayı toplamakla 

görevlendirmişti.

8 “Star’da ortaklık yine değişti” Hürriyet , 10.02.2014. [http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27316114.asp]
9 “Çalık Holding ATV-Sabah grubunu satın aldı”  Turkuaz Group tarafından yapılan basın açıklaması.  10.25.2008.
[http://www.calik.com/en/PressReleases2008/2010/10/25/calik_holding_acquires_atvsabah?id=fa2c83b8-143c- 44e4-ac6b-a75e59d86929]
10 Freedom House Özel Raporu, sayfa 5.
11 Berat Albayrak Aralık 2013 itibariyle grubu terk etti. Grup Kalyon Grubu’na satılmıştı.
12 Mehul Srivastava, Benjamin Harvey ve Ercan Ersoy, “Erdoğan’ın Medya Kontrolü Murdoch’ın Genişlemesini Engelledi, Time Warner,” Bloomberg. 03.03.2014. [http://www.
bloomberg.com/news/2014-03-03/erdogan-thwarts- murdoch-as-graft-probe-reveals-turkey-media-grab.html]
13 Hükümet tarafından seçilen hakimler 25 Aralık soruşturmaları hakkında, bir sonraki yılın (2014) Eylül ayında, 17 Aralık soruşturmaları hakkında ise yine 2014 yılının Ekim 
ayında takipsizlik kararı vermişlerdir. İstifa eden dört bakan hakkındaki Meclis soruşturması ise daha erken bir tarihte reddedilmiştir.
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Yapacakları bağışın karşılığında ise gelecekteki devlet  

ihalelerinde ayrıcalıklı durumda olacaklardı. Paralar 

bir havuzda toplanacaktı. Para toplama yönteminin 

tuhaflığından dolayı bazı gazeteciler bu medya gru-

bunu “havuz medyası” olarak adlandırdı ve bu şekil-

de kendilerini hükümet yanlısı medyadan ayırt etme 

yoluna gittiler. İsmail Küçükkaya ile yaptığı telefon 

röportajında sürece dahil olan iş adamlarından biri 

olan Nihat Özdemir Kalyon Grubu’nun Turkuaz Med-

ya Grubu’nu alması için 100 milyon dolarlık yardımda 

bulunduğunu itiraf etmiştir. Ancak bu parayı borç ola-

rak verdiğini ve karşılığında Kalyon Grubu’nun başka 

yatırımlarından hisse aldığını söylemiştir. 14,15

Bünyesinde iki tane ulusal televizyon kanalı, bir 

tane dijital-paralı kanal ve iki tane gazete bulunan 

Çukurova Medya Grubu da ilginç bir şekilde el de-

ğiştirdi. TMSF bu grubun bağlı olduğu ana şirketlerin 

borçlarını ödememesinden dolayı 2013 yılında gruba 

el koydu. İki gazete, dijital televizyon ve ulusal tele-

vizyon kanallarından biri Ethem Sancak’a satıldı. Et-

hem Sancak, hükümet yanlısı Star Gazetesi ve haber 

kanalı olan Kanal24’ün sahibiydi ancak 2010 yılında 

sektörden çekilmişti. 2012  yılında yaptığı bir açıkla-

mada Sancak, medya sektöründen kısa süreli çeki-

lişini şu şekilde izah etmişti: “Medya satın almaları 

yaptım. Amacım, az bir medya desteğinin olduğu bir 

dönemde AKP hükümetini desteklemekti. Şimdi ise 

Erdoğan’ın medyada güçlü bir desteği var. Dolayısıyla 

medya sektörü benim için sadece bir misyondu.”16  

TMSF Çukurova Grubu’ndan  kalan diğer televizyon 

kanalını da kapalı bir ihale ile Ciner Grubu’na sattı. 

Ancak bu satış mahkemeye taşındı.17 Bir yıl sonra ise 

mahkeme kararı doğrultusunda TMSF kanalı tekrar 

geri aldı. 18

Siyasi eğilimlerinden bağımsız olarak Türkiye’de bu-

lunan medya grupları hükümete yakın gazeteciler ve 

köşe yazarları istihdam etmişlerdir. Bu bir bakıma bir 

mecburiyet olarak da değerlendirilebilir, zira bazı rö-

portajlar hükümete fazla eleştirel olmayan gazeteci 

ve yazarlara verilmekte ve yabancı ülkelere yapılan 

ziyaretlere yalnızca onlar davet edilmektedir. Yine 

sözkonusu medya gruplarının bağlı olduğu şirketler 

hükümetle finansal ilişkilere girdikleri dönemlerde 

bu türden gazeteciler oldukça kullanışlı olmaktadır. 

İlişkilerin problemli olduğu dönemlerde bile ne hü-

kümet kanadı ne de medya gruplarının yönetimi bu 

gazetecilerin sağladığı “iletişimi” ortadan kaldırma 

yoluna gitmemişlerdir. 25 Aralık  soruşturması Erdo-

ğan  yönetiminin bu  iletişimi nasıl kullandığını ortaya 

çıkarmıştır. İnternete sızan telefon görüşmeleri, Fatih 

Saraç’ın Habertürk Gazetesi ve Habertürk televizyo-

nunun bağlı bulunduğu Ciner Grubu’na AKP hükümeti 

tarafından, hükümetin bir “sömürge komiseri” olarak 

önerildiği ve Ciner Medya Grubu’nda bu şekilde hare-

ket ettiğini göstermektedir.

14 “Nihat Özdemir: 100 milyon dolar verdim ama Sabah-ATV’yi almadım.” Cumhuriyet, 02.12.2014. [http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/40299/Nihat_Ozde-
mir__100_milyon_dolar_verdim_ama_ Sabah-ATV_yi_almadim.html]
15 Polis kayıtlarına göre, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve damadı Berat Albayrak sözkonusu paranın gazetenin sahiplerine götürülmesine şahit olmuşlardı.
16 Ayşe Buğra and Osman Savaşkan’ın, New Capitalism in Turkey adlı eserinden alıntı: The Relationship
between Politics, Religion and Business, Edward Elgar Pub. 2014
17 Ciner Grubu’nun başka yatırımları da var ve hükümetin yakın bir müttefiki olarak biliniyor. Dolayısıyla hükümeti eleşetirmekten kaçındığını görüyoruz. Bkz. Alexander Chris-
tie-Miller, “Erdogan for the Win!” Foreign Policy.10.03.2014
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İnternete sızan telefon dinlemeleri zamanın Baş-

bakanı olan Erdoğan’ın Saraç’ı defalarca arayıp bazı 

yayınları sansürlemesini istediğini ortaya çıkarmıştır. 

Mesela Gezi protestoları zamanında yapıldığı iddia 

edilen bir görüşmede, Erdoğan, Saraç’ı Fas’tan ara-

mış ve ülkenin yoldan çıktığını söyleyerek zamanın 

Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ü müdahale ede-

rek tansiyonu düşürmeye çağıran muhalefet lideri 

Devlet Bahçeli’nin konuşmasını kesmesini istemiştir. 

Saraç’ın cevabı ise oldukça nettir: “Hemen kesiyorum 

efendim, özür dilerim.”19 Kendisine sorulduğunda 

Erdoğan bu konuşmayı doğrulamış, ancak Saraç’ın Er-

doğan’a yapılan iftiraları engellemek için yayını kesti-

ğini söylemiştir.20 Yine başka bir konuşmada Erdoğan  

Saraç’ı tekrar aramış ve bir sohbet programının konu-

ğunun sözlerini şikâyet etmiştir. Şikâyete konu olan 

program 20 dakika erken bitirilmiş ve devam eden 

haftalarda yayın programından çıkarılmıştır.21

Sızan başka bazı kayıtlara göre, bakanlar ve Başba-

kan başdanışmanları da Saraç’ı aramış ve yolsuzluk 

hakkında yapılan Meclis görüşmelerinin verildiği canlı 

yayınları kesmesi, kamuoyu araştırmalarının sonuç-

larıyla oynaması ve bazı editör ve gazetecileri işten 

çıkarmasını istemişlerdir. O zamanlar Habertürk Gaze-

tesi’nin genel yayın yönetmeni olan Fatih Altaylı da 

bu konuşmalarda konu olmuş ve daha sonra yapılan 

bir televizyon programında bunu kabullenmiş ve “Ga-

zetecilik onuru ayaklar altında. Her gün bir yerlerden 

talimatlar yağıyor. İstediğini yazabiliyor musun? Her-

keste korku var” demiştir.22

Sözkonusu telefon kayıtları berbat bir üne sahip ol-

muş ve kayıtların başlangıç sesi olan “Alo, Fatih,” 

ifadesi hükümetin medyaya müdahalesinin sembolü 

haline gelmiştir.23 Yine başka bazı ses kayıtları “Alo 

Fatih” olayının sadece Ciner Grubu ile sınırlı olmadığı-

nı göstermiştir. Bunlardan birinde, zamanın Başbakan 

başdanışmanı olan Yalçın Akdoğan, NTV haber kana-

lının genel yayın yönetmeni olan Nermin Yurteri’yi 

aramış ve yolsuzluk skandalının konuşulduğu dönem-

de hükümete destek olmada gönülsüz davrandığı için 

şikayette bulunmuştur. Yine sözkonusu telefon görüş-

mesinde Başbakan’ın ekonomi başdanışmanı olan 

Yiğit Bulut’u bir tartışma programında konuk olarak 

alması talebinde bulunmuştur. 

18 “Mahkemenin tartışmalı satışı durdurmasının ardından TMSF Show TV’ye el koydu.” Today’s Zaman. 06.01.2014.[ http://www.todayszaman.com/news-349266-tmsf-seizes-
show-tv-after-court-halts-controversial-sale.html]
19 Bu kayıtların bir örneği için bakınız. “The slow death of Turkish media: any escape?” Turkish Review. 10.03.2014
20 “‘Alo Fatih’ Habertürk Gazetesi’nin künyesinden çıkarıldı.” Today’s Zaman. 03.04.2014. [http://www.todayszaman.com/_alo-fatih-removed-from-masthead-of-haberturk-da-
ily_341146.html]
21 “Ses kayıtları Erdoğan’ın her şeyi kontrol etmek istediğini gösteriyor (İngilizce)”, Today’s Zaman. 03.09.2014
22 Nick Tatter ve Ece Toksabay, “Türk editör Erdoğan’ın medya baskısını şiddetle eleştirdi (İngilizce)” Reuters.com. 02.11.2014. [http://www.reuters.com/article/2014/02/11/
us-turkey-idUSBREA1A1I120140211]
23 Isobel Finkel ve Selcan Hacaoğlu, “Muhalefetin görüşleri Türkiye’nin seçim programı çerçevesinde basılmaya uygun değil (İngilizce)” Bloomberg News. 03.05.2014. http://
www.bloomberg.com/news/2014-03-04/opposition-news- unfit-to-print-in-turkey-s-muzzled-vote-campaign.html]

“Alo Fatih” Hattı
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Yurte ri ise, ellerinden geleni yaptıklarını ve zaten çok 

sayıda hükümet yanlısı kişiyi konuk ettiklerini söylemiş-

tir. Ancak bu durumun izleyicilerden öfkeli tepkilerin gel-

mesine sebep olduğunu ifade etmiş ve hükümete olan 

desteklerinin sınırsız olamayacağını söylemiştir.24

Yine iki başka telefon kaydına göre Erdoğan Star Ga-

zetesi’nin genel yayın editörünü aramış ve iki köşe 

yazarının yazılarından şikayet ederek bunların gaze-

tede bulunmaması gerektiğini söylemiştir. Bu iki ya-

zar, Mehmet Altan ve Hidayet Şefkatli Tuksal devam 

eden süreçte işlerinden çıkarılmıştır.25

AKP hükümeti sadakati ödüllendirmek, itirazları ce-

zalandırmak için finansal araçları da kullandı. Bun-

lardan en önemlisi 2009 yılında Doğan Grubu’na ke-

silen  vergi cezalarıydı. Kesilen cezalar toplamda 3 

milyar doları geçiyordu.26,27 Doğan Grubu cezaları 

mahkemeye taşıdı ve önceki davaları kazanarak 516 

milyon dolarlık kısmını iptal ettirdi. 2013 yılında sızan 

ve muhtemelen illegal bir şekilde kaydedilen telefon 

görüşmelerine göre Erdoğan davaları yakından takip 

ediyordu. Kayıtlara göre Erdoğan, Adalet Bakanı olan 

Sadullah Ergin’e, bu iptal kararının yüksek mahkeme-

den dönmesi talimatını veriyordu.28

Doğan Grubu 2011 yılında Maliye Bakanlığı ile pa-

zarlıkta bulunmuş ve neticede uzlaşmaya varmıştı. 

Buna göre toplamda 590 milyon dolar ödeyecekti. 29 

Ancak grup bu ödemeyi yapmak için iki büyük gaze-

tesini, Vatan ve Milliyet’i ve bir televizyon kanalını el-

den çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu durum öncesinde 

yazılı ve görsel medyanın yaklaşık yarısını elinde bu-

lunduran Doğan grubunun medya hakimiyetini büyük 

ölçüde ortadan kaldırmıştır.

24 Önceki dönemde NTV Gezi protestolarını hüümet yanlısı yayınladığından dolayı eleştirilmişti. Ancak akabinde kanal, protestoları yeterince yayınlayamadığı için kamuoyundan 
özür dilemişti. Bkz, Kerem Öktem, “Türkiye’nin ana akım medyası neden gösteriler yerine penguenleri yayınladı? (İngilizce)” The Guardian. 06.09.2013. [http://www.theguardi-
an.com/commentisfree/2013/jun/09/turkey-mainstream- media-penguins-protests]
25 Yavuz Baydar, “En büyük genel yayın yönetmeni iş başında (İngilizce)” Today’s Zaman. 07.10.2014
26 Sebnem Arsu ve Sabrina Tavernise, “Türk medya grubu 2.5 milyar dolarlık cezaya çarptırıldı. (İngilizce)” The New York Times. 9.11.2009. [ http://www.nytimes.
com/2009/09/10/world/europe/10istanbul.html] 27 Bir anaakım televizyon kanalı ve gazetesi bulunan Turkuaz Medya Grubu, 1.1 milyar dolar karşılığında Çalık Grubu’na 
satıldı. Sözkonusu paranın 750 milyon dolarlık kısmı devlet bankalarından kredi olarak tahsil edildi.
28 Doğan Grubu sözkonusu suçlamalardan altı defa berat etmesine rağmen yüksek mahkeme tarafından temyiz edildi. Bu konuşma altıncı berattan sonra gerçekleşmiştir. Bkz. 
Kadri Gürsel, “In latest tape Erdoğan calls judiciary” 29 Freedom of Press: Turkey, Freedom House. 2012. [http://www.freedomhouse.org/report/freedom- press/2012/turkey#.

Mali Denetim Üzerinden Baskı
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Bu iki gazete Demirören Grubu’na satıldı. Bunlardan 

biri olan Milliyet 2013 yılında başka bir tartışmanın 

odağında bulunuyordu. PKK’nın sözde lideri ve BDP 

milletvekilleri arasında geçen bir görüşmenin detay-

ları medyaya sızmış ve Milliyet bunları yayınlamıştı. 

Bu durum AKP hükümeti tarafından şiddetle kınandı 

ve gazete, barış sürecini “sabote etmekle” suçlandı. 

Gazetenin kıdemli köşe yazarı Hasan Cemal, gazete-

sinin bunları yayınlama hakkı bulunduğunu yazdı.

Akabinde zamanın Başbakanı Erdoğan Hasan Cemal’i 

hedef alarak “Eğer gazetecilik buysa batsın böyle 

gazetecilik” dedi. “Şimdi yine Başbakan bize saldırı-

yor  diyecekler. Ancak her kim bu süreci baltalamaya 

kalkarsa bana ve hükümetime karşı demektir. Sınırsız 

özgürlük olmaz.”30

Erdoğan’ın eleştirilerinin ardından  Hasan  Cemal ga-

zeteden  ayrılması düşüncesiyle iki hafta zorunlu izne 

çıkarıldı. Döndüğünde yazdığı, hükümetle medya 

ilişkilerinin eleştirildiği yazısı ise yayınlanmadı. Takip 

eden süreçte Cemal istifa etti.31 Tartışmanın detayla-

rı ise 2014 Mart’ında yayınlanan bir telefon kaydında 

ortaya çıktı. Ses kaydına göre Erdoğan, PKK’nın söz-

de lideri ile BDP heyeti arasında geçen görüşmelerin 

yayınlanmasından dolayı Demirören’i açık bir şekilde 

azarlıyordu. Demirören ise sözkonusu belgenin sız-

masına neden olan kişiyi bulma sözü veriyor ancak 

Erdoğan’ın azarlamaları devam ediyor  ve sonunda 

76 yaşındaki  medya patronu ağlamaya başlıyordu. 

Konuşma, Demirören’in “Neden girdim ben bu işe?” 

sözleri ile son buluyordu.32,33

2014 yılında Taraf Gazetesi’ne 2.2 milyon dolarlık bir 

vergi cezası kesilmiştir. Zaten gazete 2012 yılından iti-

baren yaklaşık 14 aydır mali denetime tabi tutulmak-

taydı. İddiaya göre Taraf, hurda kağıt satışlarından 

elde ettiği geliri vergilendirmiyor ve KDV’sini ödemi-

yordu. Bu satışlardan  herhangi bir vergi ödemediğini 

beyan eden  gazete bu uygulamaların bütün gazete-

ler tarafından yapıldığını beyan etmiştir. Bu bağlam-

da Taraf, hükümet yanlısı bir gazete olan Sabah’ın da 

aynı şekilde herhangi bir vergi ödemediğini gösteren 

bir belgeyi yayınlamıştır. Neticede vergi yetkilileri bu-

nun rutin bir uygulama olduğunu söyleyip herhangi 

bir ceza kesmemişlerdir. Zaten herhangi bir ceza du-

rumunda zikredilen miktar 200 milyon doların üzerin-

de olacaktı. 34

30 Quoted in William John Armstrong, “Dust settles after Milliyet’s Imrali leaks, press freedom again in the spotlight,” armstrongwilliam.wordpress.com, 03.15.2013. [http://
armstrongwilliam.wordpress.com/2013/03/15/dust-settles- after-milliyets-imrali-leaks-press-freedom-again-in-the-spotlight/]
31 Birkaç aylık süre zarfında genel yayın yönetmeni Derya Sazak’ın yerine Fikret Bila geçti.
32 “Yeni  sızan  kayıtlara  göre  Erdoğan  medya  patronunu  ağlattı.  (İngilizce)”  Hurriyet  Daily  News.  03.07.2014. [http://www.hurriyetdailynews.com/new-leaked-tape-re-
veals-pm-erdogan-reducing-media-boss-to-tears-over- report.aspx?pageID=238&nID=63338&NewsCatID=338]
33 Bu olaydan sonra Demirören grubu gayet tutarlı bir biçimde hükümet yanlısı yayın yapmaya başladı.
34 Taraf güçlü bir yayın bağımsızlığı olan liberal bir gazete. Askeri olsun hükümet kanadından olsun, otoriteyi sorgulama konusunda ciddi ses getiren yayınlara imza atmış  bir 
yayın organı.
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Türkiye’de hükümetler zaman  zaman kamu reklam-

larını kullanarak  kendilerine sadık medya kurumlarını 

desteklemişlerdir. Bu reklamlar özellikle düşük tirajlı 

gazeteler için hayati öneme sahip gelir kaynakları 

olabilmektedir. AKP hükümeti de sadakat satın almak 

için bu yöntemi kullanmaktadır. Meclis’te sorulan bir 

soruya cevaben zamanın başbakan yardımcısı Bü-

lent Arınç, hükümet yanlısı yayın organlarına verilen 

reklamın 2014 yılının ilk çeyreği itibariyle 6.3 milyar 

doları geçtiğini ifade etmiştir. 2013 yılı itibariyle or-

talama 322,879 tiraja sahip olan Sabah Gazetesi 567 

milyon dolarlık dilim ile pastadan en büyük payı alan 

gazete olmuş, yine 2013 yılı ortalama tirajı 51,560 

olan Akit Gazetesi yaklaşık bir rakamla 425 milyon 

dolarlık reklam almıştır.35,36 Bunun da ötesinde, 

özerk bir kurum olması gereken ve ilan dağılımından 

sorumlu olan Basın İlan Kurumu (BİK), herhangi bir 

mahkeme kararı olmadan bazı kurumlara verilen rek-

lamları durdurmuştur. 2014 Temmuz ayı itibariyle ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öencesinde 

BİK Taraf gazetesine verilen reklamları 8 gün, Sözcü 

gaztesine verilenleri 7 gün, Zaman ve Sol gazetele-

rine verilen ilanları ise birer gün kesmiştir. Kamu şir-

ketlerinin reklamları ile ilgili durum daha da ciddi bir 

vaziyettedir.

The Nielsen Company AdEx tarafından hazırlanan ra-

por, 2014 yılının ilk yarısında kamu şirketlerinin rek-

lam verecekleri kanallar açısından ciddi bir şekilde 

taraf tuttuğunu göstermektedir. Ulusal yayın yapan 

18 gazetenin dahil edildiği incelemeye göre, kamu 

şirketlerinden en çok reklam geliri elde eden ilk üç 

gazete hükümet yanlısı gazeteler olmuştur; Sabah, 

Star ve Milliyet. En az gelir elde eden beş gazete 

ise hükümete eleştirel yaklaşan gazeteler olmuştur. 

(Bkz. Ek B).37 EN az gelir elde eden gazeteler arasın-

da Posta ve Zaman da yer almaktadır ki bu gazete-

ler ülkenin en yüksek tirajlı iki gazetesidir. Zaman’ın 

tirajı Sabah’ın üç katı olmasına rağmen Sabah kamu 

şirketlerinden Zaman’ın 22 katı reklam geliri elde et-

miştir.38

17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili internete sızan 

telefon kayıtları bu konuda ipuçları sunmaktadır. Ka-

yıtlara göre Yenişafak Gazetesi’nin genel yayın yö-

netmeni Mustafa Karaalioğlu bir kamu bankası olan 

Halkbank’ın genel müdürünü aramış ve 2 milyon TL 

(yaklaşık 900.000 dolar) hazırlamasını istemiştir ki bu 

paralarla gazete çalışanlarının maaşları ödenecektir.

35 Dolaşımdaki rakamların kaynağı Basın İlan Kurumu’dur. (BİK).
36 Meclis soru/cevapları yalznızca hükümet yanlısı gazeteleri içine alır. Dolayısıyla sözkonusu rakamlar  hükümete
eleştirel bakan yayın organlarını içermemektedir. Mesela hükümete muhalif bir duruşu olan Karşı Gazetesi yalnızca bin 970 dolarlık bir reklam almıştır. Neticede 9 Şubat 2014 
tarihinde yayın hayatına giren gazete finansal problemlerden dolayı 14 Nisan 2014 tarihi itibariyle yayınlarına son vermek durumunda kalmıştır.
37 William Armstrong “Başbakan Erdoğan’ın Jeti (İngilizce)” Hurriyet Daily News. 07.26.2014. [http://www.hurriyetdailynews.com/blog-pm-erdogans-jet.aspx?pageID=238&nI-
D=69642&NewsCatID=338]
38 “AdEx: Kamu şirketleri hükümet yanlısı gazeteleri destekliyor (İngilizce)” Today’s Zaman. 07.18.2014. [http://www.todayszaman.com/_adex-public-firms-biased-in-favor-of-
pro-govt-newspapers_353408.html]

Kamu Şirketlerinin Reklamları
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Bu talebe mukabil bankanın genel müdürü bir halk 

şirketi olduklarını ve uygunsuz bir gerekçeyle böyle 

bir parayı çıkaramayacağını ifade etmiştir. Karaalioğ-

lu ise; “Merak etme, bir şey olmaz. Reklam olarak 

kaydeder ve sana fatura yollarız” demiştir. Sızan bel-

ge bu işlemin neticelenip neticelenmediğini açıklığa 

kavuşturmamaktadır. Ancak çoğu defa, bürokratların 

bu türden  taleplere direnmelerinin oldukça zor oldu-

ğu bilinen  bir şeydir. Zira olası bir direniş üst düzey 

hükümet yetkililerinden gelecek baskıya davetiye çı-

karmak anlamına gelmektedir.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) AKP hükümetinin 

kendisine itiraz edenleri cezalandırdığı bir başka araç 

olmuştur. RTÜK Türkiye’deki radyo ve televizyonlar 

için düzenlemeler yapan ve bu yayınları takip eden 

kurumdur. Kurul üyeleri Meclis’teki sandalye dağılı-

mına orantılı olacak şekilde siyasi partilerden seçil-

mektedir ki bu durum hükümet partilerine çoğunluk 

olma imkânı tanımaktadır. Geçmişte RTÜK’ün aldığı 

bazı kararlar ifade hürriyetini kısıtladıkları bağlamın-

da sert eleştiriler almıştır. Hükümetin RTÜK aracılı-

ğıyla muhalif görüşleri ciddi bir baskı altına alması 

ise bu eleştirilerin dozunu artırmıştır. RTÜK yolsuzluk 

hakkında yapılan kamusal tartışmalara ciddi kısıtla-

malar getirmiştir. Ek C, 2014 yılında en çok ceza alan 

5 kanalın muhalif görüşlere sahip televizyon kanalları 

olduğunu göstermektedir. 2013 yılında bu kanallara 

verilen cezalar anormal derecede çok olmuştur, zira 

bu dönemde ciddi ve makul yolsuzluk iddiaları ortaya 

çıkmış ve sözkonusu kanallar bu iddiaları haberleştir-

diklerinden dolayı RTÜK tarafından cezalandırılmışlar-

dır.39 Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla tekrar açılan 

Youtube ve Twitter’ın yanında bu kanalların yolsuzluk 

iddiaları konusunda halkın yegâne bilgi kaynağı ol-

dukları unutulmamalıdır.

Somut bir örnek vermek gerekirse anamuhalefet 

partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014’te 

parti grubuna hitap ederken hemen tüm televizyon 

kanalları konuşmasını canlı olarak yayınlamaktaydı. 

Ancak Erdoğan ile oğlu arasında geçen konuşmalar 

hakkındaki tapeden bahsetmeye başladığında ve söz 

Erdoğan’ın oğluna paraları saklaması gerektiğini söy-

lemesine gelince Halk TV, Bugün, Kanal B ve Kanal +1 

haricindeki tüm kanallar yayını kesmiştir.40

RTÜK cezaları açısından en altta yer alan, en az ceza 

alan 7 televizyon kanalı arasında, Kanal 24, ATV, Ka-

nal 7 ve TRT Haber kanalları hükümet yanlısı yayın ya-

pan kanallardır. TRT1 ve TRT Haber devlet kanallarıdır. 

NTV ise özel bir kanal olmasına rağmen son yıllarda, 

özellikle Gezi Parkı protestoları sırasında hükümet 

yanlısı bir tutum benimsemiştir.

39 Mahkeme suçlamalara dair herhangi bir detay yayınlamayı yasaklamıştır.
40 “Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını hangi kanal sansürledi, hangisi yayınladı” T24  02.25.2014. [http://t24.com.tr/haber/kilicdaroglunun-konusmasini-hangi-kanal-sansurledi-han-
gisi-yayinladi,251970]

Yayıncılara Kesilen Cezalar
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Medya gruplarının sadık ellere geçmesinin ve geri 

kalanının da finansal bazı teşviklerle evcilleştirilme-

sinin ardından Twitter ve Youtube gibi sosyal medya 

kanalları hükümete yönelik eleştirinin adresi haline 

geldi. Gezi Parkı protestoları bunu ayan beyan ortaya 

koydu; güvenilir ve sansürsüz tek bilgi kaynağı Twit-

ter oldu. Polis zulmünü gösteren resimler Twitter’da 

yayılırken anaakım televizyon kanalları protestoları 

gerçek ölçekte haberleştirmediler. İki ana haber ka-

nalından biri olan CNN Türk gösterilerin zirve yaptığı 

sırada penguen belgeseli yayınlıyordu ki, ilerleyen 

dönemde penguen medyanın itaatkar tavrının sem-

bolü haline geldi.

Sosyal medyadaki zayıflığını fark eden AKP ise ücretli 

troller istihdam etmeye başladı. İddialara göre AKP 

genel başkan yardımcısı Süleyman Soylu bu trolleri 

koordine ediyor ve internet ortamındaki tartışmaları 

kontrol ve manipüle etmeye çalışıyordu. Yine istih-

dam edilen trol rakamının 9.000-10.000 civarında ol-

duğu iddia edildi ancak bunu destekleyecek herhangi 

bir somut delil yoktu. Fakat Gezi Parkı protestolarını 

takip eden dönemde Twitter’daki hükümet yanlısı 

aktivitenin gözle görünür biçimde arttığını söylemek 

mümkün. Bağımsız ya da eleştirel tavır takınan ga-

zetecilerin iftira kampanyalarına maruz bırakılıp iti-

barsızlaştırılması Twitter’da sık rastlanan bir şey ha-

line geldi. Bu itibar suikastleri daha sonra hükümet  

yanlısı gazetelere taşınmaya başladı. 2014 Mayıs 

ayı itibariyle Alman Der Spiegel dergisi Türkiye mu-

habiri Hasnain Kazım’ı geri çekti. Kazım 10.000’den 

fazla agresif mesaj almıştı ve bunların arasında ölüm 

tehditleri de vardı. Kazım’ı suçlu yapan şey ise Soma 

maden kazasını haberleştirmekti.41

17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları çok sayı-

da üst düzey AKP yöneticisini de içerisine alıyordu. 

Dört tane bakan ve Erdoğan’ın oğlu Bilal de bunların 

arasındaydı. Hükümetin tepkisi soruşturmayı yürü-

ten tüm savcıları görevden alıp soruşturmalara dahil 

olan ve tutuklamaları gerçekleştiren polisleri tasfiye 

etmek oldu. Yargı bir süre durdurulmuş ve davalar 

hakkında yayın yasağı gelmişti. Takip eden süreçte 

Twitter ve Youtube soruşturma detayları ve dinleme  

kayıtlarının adresi haline geldi. Erdoğan’ın tepkisi ol-

dukça sertti: “Twitter’ın kökünü kazıyacağız. Uluslara-

rası toplum ne derse desin umurumda değil. Herkes 

Türkiye’nin gücünü görecek.”42

41 William  John  Armstrong  “Almanya  AKP  medyasının  günah  keçisi  olurken  (İngilizce)”  Hurriyet  Daily  News
.05.28.2014. http://www.hurriyetdailynews.com/blog-as-germany-becomes-akp-medias-latest-bte-noire-german- turkish-politician-speaks-out.aspx?pageID=238&nI-
D=67086&NewsCatID=359]
42 Terrence McCoy’dan alıntı: “Türkiye Twitter’ı yasakladı, Twitter Patlama Yaşadı (İngilizce)” The Washington Post.
03.21.2014. [http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/03/21/turkey-bans-twitter-and-twitter- explodes/]

İnternet ve Sosyal Medya Sansürü
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Birkaç saat sonra ise Twitter tüm Türkiye’de kapatıldı. 

Henüz bir hafta geçmemişti ki Youtube da kapatıldı. 

Gerekçe, Dış İşleri Bakanlığında yapılan ve muhteme-

len illegal yollardan kaydedilen üzt düzey güvenlikli 

bir toplantının Youtube üzerinden kamuoyuna sızma-

sı idi. Twitter yasağı iki hafta sonra Anayasa Mahke-

mesi tarafından kaldırıldı. Youtube yasağı ise alt dü-

zey bir mahkeme tarafından iki aylık zaman zarfında 

kaldırıldı.

Şubat ayında hükümet internet düzenlemeleri hak-

kında yeni bir kanun hazırladı. Hükümetin kullandığı 

söyleme göre bu yeni kanun bireysel hak ve özgür-

lükleri güçlendirecekti. Kanuna göre, Telekomünikas-

yon İletişim Başkanlığı (TİB) herhangi bir mahkeme 

kararı olmadan web sitelerini kapatabilecekti. Mah-

keme kararı kapatma işlemini takip eden 24 saatte 

alınabilecekti. Karar çıkana kadar da sözkonusu site-

ler kapalı kalacaktı.43

Yine bu yeni kanuna göre, hizmet sağlayıcılarının kul-

lanıcılarının bireysel internet faaliyetlerini kayıt altına 

alması gerekiyordu. Kayıt iki yıla kadar uzayabiliyordu 

ve istendiği takdirde yetkililerle paylaşılması gereki-

yordu. Her iki düzenleme de 2014 yılı Ekim ayında 

Anayasa Mahkemesi tarafından veto edildi. Ancak Er-

doğan’ın internet medyasına karşı düzenlediği savaş 

henüz bitmiş gibi görünmüyor. 2014 Ekim’İnde Ga-

zetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Ba-

sın Enstitüsü (IPI) ile yaptığı bir görüşmede Erdoğan: 

“Her geçen gün internete daha karşı hale geliyorum” 

dedi.44

2012 ve 2013 yılları itibariyle Türkiye hapiste tutulan 

gazeteci sayısı bakımından İran ve Çin’i geride bıraktı. 

İran’da 40, Çin’de ise 49 gazeteci hapiste idi.45 Tür-

kiye’de aslında bu sayı 2011 yılı itibariyle sadece 8 

idi.46 Sayının dramatik bir şekilde artmasının arkasın-

da iki önemli dava var: Birincisi hükümeti indirmeye 

yönelik  darbe hazırlıkları idi ki bu bağlamda birden 

fazla çaba söz konusudur.

43 Umut Uras “Türkiye’nin Yeni İnternet Yasası Öfkeli (İngilizce)” AlJazeera. 02.25.2014. [http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/02/new-internet-law-tur-
key-sparks-outrage- 201422312144687859.html]
44 Heather Saul “Türkiye Cumhurbaşkanı: ‘Her geçen gün internete daha fazla karşı oluyorum (İngilizce)’,” The Independent. 10.03.2014. [http://www.independent.co.uk/
news/world/europe/turkish-president-erdogan-tells- conference-i-am-increasingly-against-the-internet-every-day-9772048.html]
45 Source: Committee to Protect Journalists
46 “Türkiye’de Medya Sansürü: Az Görünür ama Çok Etkiler mi ? (İngilizce)” by Jocab Weisberg.01.09.2014. [http://blogs.ft.com/the-a-list/2014/10/09/media-censors-
hip-in-turkey-less-visible-but-more-effective/]
47 Türkiye’nin Medya Özgürlüğü Krizi: Gazetecilerin Hapse Atıldığı ve Eleştirinin Suç Sayıldığı Karanlık Günler: Gazetecileri Koruma Komitesi Özel Raporu. 2012

Hedefte Gazeteciler



TÜRKiYE’DE AZALAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

•19

İkincisi ise PKK’yı da içeren bir şemsiye kuruluş olan 

ve şehir yapılanması üzerinden kurulan KCK ile ilgi-

li davalardır. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 

2012 yılında hazırladığı bir rapora göre, hapiste tutu-

lan gazetecilerin %30’u darbe girişimi davalarından, 

%70’i ise KCK davalarından hapse atılmış gazeteci-

lerdir.47 2014 yılı itibariyle ise hapiste tutulan gaze-

tecilerin sayısında ani bir düşüş olmuştur (7 kişi) bu 

düşüş darbe davasının düşmesi ve hükümetle PKK 

arasında pazarlıkların yapılıyor olmasıyla ilgili olsa 

gerektir. Gazetecilerin hapse atılmasının hukuki ge-

rekçesi Türkiye’nin çok tartışmalı olan anti-terör ya-

sasıdır. Her ne kadar çok defa değiştirilmiş olsa da bu 

yasa halen devleti önceleyen ve bireysel hakları geri 

plana iten bir ruha sahiptir.

Bu zaman zarfında işten çıkarılan gazetecilerin sa-

yısında artış gözlendi. Bazı medya gruplarının Erdo-

ğan’ın sadık arkadaşlarının kontrolüne geçmesi, eleş-

tirel duruşu olan gazetecilerin işten çıkarılmasıyla 

sonuçlandı. Bazı durumlarda ise bu grupların patron-

ları doğrudan Başbakan’dan ya da üst düzey hükü-

met yetkililerinden gelen baskılar dolayısıyla eleştirel 

gazetecileri işten çıkarmak mecburiyetinde kaldı.

2014 yılı itibariyle Türkiye’de gazeteciler artan sayıda 

tazminat davaları ile karşı karşıya. Bu yılın Ağustos 

ayında Yargıtay Hüseyin Çelik ismindeki bir gazete-

cinin KCK/PKK üyesi olmak iddiasından dolayı çarp-

tırıldığı dokuz yıllık hapis cezasını onadı. Taraf Gaze-

tesi’nde yazan Mehmet Baransu, yerel bir gazeteye 

hükümeti eleştiren bir röportaj verdi. İftira ve kara-

lama suçlamalarından dolayı önce tutuklandı ancak 

akabinde serbest bırakıldı. Cumhuriyet ve Aydınlık 

gazeteleri ise üst düzey hükümet yetkililerinin konuş-

malarını içeren ses kaydını yayınladıkları için “devlet 

güvenliğini tehlikeye atmak”la suçlandı.

Yerel bir gazetede çalışan İlhan Kaya, Milli Eğitim Ba-

kanlığı tarafından işletilen bir öğretmenevinin telefo-

nunda yaptığı bir konuşmada hükümetin eğitim poli-

tikalarını eleştirdiği için önce tutuklandı sonra serbest 

bırakıldı. Gazetecilere açılan bu davaların bazıları ceza 

ile sonuçlanmasa da bağımsız gazeteciliği engelleyen 

bir etki oluşturduğu söylenebilir. Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından yayınlanan ve Cum-

hurbaşkanlığı seçimlerinin konu edildiği bir raporda, 

“Gittikçe artan bir sayıda kriminal ve karalama iddi-

aları içeren davalar üst düzey yetkililer ve Başbakan 

tarafından açılmaya başlandı ki bu durum gazetelerin 

oto-sansür uygulamalarına neden oluyor.”48

Bu zaman zarfında işten çıkarılan gazetecilerin sa-

yısında artış gözlendi. Bazı medya gruplarının Erdo-

ğan’ın sadık arkadaşlarının kontrolüne geçmesi, eleş-

tirel duruşu olan gazetecilerin işten çıkarılmasıyla 

sonuçlandı. Bazı durumlarda ise bu grupların patron-

ları doğrudan Başbakan’dan ya da üst düzey hükü-

met yetkililerinden gelen baskılar dolayısıyla eleştirel 

gazetecileri işten çıkarmak mecburiyetinde kaldı.

48 “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 10 Ağustos 2014,” Geçici Rapor. Sınırlı Seçim Gözlem Görevi, AGİT bürosu Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi. 08.10.201
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Bianet’in Nisan-Haziran 2014 raporuna göre, bu dö-

nemde 186 gazeteci istifaya zorlandı. (Bkz. Ek D) 

Yabancı gazeteciler ve yabancı basın-yayın organları 

için çalışan Türk vatandaşları hükümetin baskıcı uy-

gulamalarına karşı daha korunaklı bir konumdaydılar. 

Ancak bu, Erdoğan’ın bu gazetecileri kamuoyu önün-

de karalamalarını engellemeye yetmedi. Mesela bir 

seçim mitinginde The Economist dergisinin Türkiye 

muhabiri Amberin Zaman’ı hedef almıştı. Zaman, 

katıldığı bir tartışma programında, Müslüman top-

lumların liderlerini hesap verir bir konumda tutup tu-

tamayacaklarını sorgulamıştı. Cevap olarak Erdoğan, 

“Gazeteci kılığına girmiş bir militan. Utanmaz kadın…

Haddini bil!” dedi. “Sana bir kalem verdiler ve sen 

bir gazetede köşe yazıyorsun. Halkın %99’u Müslü-

man olan bir toplumu eleştiriyorsun.”49 diye devam 

etti. Başka bir olayda ise Erdoğan, CNN International 

muhabiri olan Ivan Watson için, Gezi protestolarını 

haberleştirdiği gerekçesiyle “ ajan ve dalkavuk” ifa-

delerini kullandı.50

Türkiye’de devlet geniş bir özel yayıncılık ağının yanın-

da devlet tarafından finanse edilen radyo istasyonları 

ve televizyon kanallarına sahip. Devlete ait bir yayın 

grubu olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 14 

tane ulusal 2 tane de uluslararası yayın yapan kanalı 

var. Son on yılda TRT özel kanallar gibi rekabetçi bir ya-

yın politikası benimsedi ve popülaritesini artırdı. Dev-

let tarafından finanse edilen TRT tarafsız bilgi sunması 

gereken özerk bir kurum. Ancak mevcut durum pek 

de bu şekilde değil ve her geçen gün TRT biraz daha 

hükümet yanlısı bir kuruma dönüşüyor.

2014 yerel seçimleri çerçevesinde Yüksek Seçim 

Kurulu, 22 Ocak’tan 22 Mart’a kadar geçen sürede 

adaylara eşitsiz bir görünürlük sağladığı için TRT’ye 

uyarı verdi. Bu dönem zarfında Erdoğan ekranda 13 

saat 32 dakika yer alırken CHP, MHP ve HDP, sırasıyla 

45, 48 ve 2 dakika yer aldı. Benzer bir şekilde 2014 

Ağustosunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ön-

cesinde 4-6 Temmuz tarihleri arasında Erdoğan’a 533 

dakika ayıran TRT diğer adaylar olan İhsanoğlu’na 3 

dakika, Demirtaş’a ise 45 saniye ayırdı.51 Yine De-

mirtaş’a ayrılan 45 saniyelik görünürlüğün seçimlerle 

alakası yoktu ve konu teyzesi ve baldızının ölümüyle 

alakalıydı. Demirtaş TRT’yi bu yanlı tutumu dolayısıyla 

eleştirdiğinde ise TRT genel müdürü olan İbrahin Şa-

hin; “bu suçlamalar devam ederse yayınları kesece-

ğiz” şeklinde cevap verdi.52

49 As quoted in “Türkiye Başbakanı kadın gazeteciye ‘haddini bil’ dedi,” The Telegraph. 08.08.2014. [http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11022632/
Turkish-PM-tells-female-reporter-to-know- your-place.html]
50 Selcuk  Gultaşlı,  “Erdoğan’ın  Yeni   Türkiye’si   “casuslar”   ve   “hainlerle”   dolu’,”   Eurobserver.   06.13.2014.
[http://euobserver.com/opinion/124576]
51 Firdevs Robinson “FPC brifingi: Türkiye’de yıl boyu süren seçimler,” The Foreign Policy Centre.
52 “Devlet kanalı olan TRT tartışmaların merkezinde,” Hurriyet Daily News. 10.16.2014. [http://www.hurriyetdailynews.com/public-broadcas-
ter-trt-at-center-of-contention-during- campaign.aspx?PageID=238&NID=70204&NewsCatID=338]

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Devlet Televizyonu
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Basın özgürlüğü demokratik toplumlar için vazgeçil-

mez bir unsurdur ve hükümetin yetki aşımlarına karşı 

bir kontrol mekanizması oluşturur. Son birkaç yıldır 

Türkiye’de basın özgürlüğü ciddi bir biçimde gerile-

miştir. Basın özgürlüğündeki bu gerileme demokratik 

kurumların, kuvvetler ayrımının ve hesap verirliğin 

de gerilemesi anlamına gelir. Hükümetin medyaya 

yaptığı müüdahaleler, gazetecilerin işten atılması ve 

istifaya zorlanmasıyla sonuçlanmış ancak bununla da 

bitmemiş, yayın politikaları değiştirilerek yumuşak 

başlı ve eleştiri kabiliyeti olmayan bir medya yapısı-

nın kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun da ötesinde 

hükümet, yakın iş adamları eliyle kendisine sadık bir 

medya oluşturmuş ve bu medyayı kamu şirketlerinin 

reklamları üzerinden desteklemiştir.

Türkiye’de basın özgürlüğü alanında yaşanan kötü-

leşmenin başka konularda da maliyeti ortaya çıkıyor. 

Yargının hükümeti hukuka tabi tutma kapasitesi ol-

dukça tartışılır durumda. 2014 yılında yapılan yerel 

ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hukukiliği hakkın-

da ciddi şaibeler olduğunu söylemeliyiz. Uzun vade-

de bu türden problemlerin devlet kurumlarını işlemez 

hale getirip istikrarı tehdit eder hale geleceği değer-

lendirilmelidir.

Türk hükümeti basın hürriyetini desteklemeli ve ifa-

de hürriyeti konusunda saygılı ve hoşgörülü bir tutum 

benimsemelidir. Bunun da ötesinde hükümet devlet 

kaynaklarını kullanarak medya mülkiyetini yeniden 

dizayn etme çabalarından vazgeçmeli ve yayın poli-

tikalarını etkilemeye çalışmamalıdır. Devlet ihaleleri 

şeffaf ve hesap verirlik esası üzerinden yapılmalıdır. 

Meclis, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza 

Kanunu’nu (TCK) yeniden gözden geçirmelidir zira bu 

kanunlar oldukça genel ve belirsiz bir dille yazılmış 

metinlere sahip oldukaları için gazetecilerin baskı al-

tına alınıp sebepsiz yere cezalandırılmalarının önünü 

açmaktadırlar.

Medya mülkiyeti Türkiye’de özgürlük ve basın prob-

leminin merkezinde bulunmaktadır. Bu bağlamda 

hükümet ortaklık üzerinden kurulan medya mülkiye-

tini sınırlandıran kanun teklifleri getirmeli ve medya 

grubu sahiplerinin devlet ihalelerine girmesi yasak-

lanmalıdır.

Medya üzerinde kurulan baskı karşısında kamuoyu-

nun kayda değer bir tepki göstermediği görülmek-

tedir. Bunun sebeplerinden biri, aralarında AKP’nin 

sadık seçmenlerinin de bulunduğu toplumun kayda 

değer bir kesimi medyada bir yeniden yapılandırma-

nın gerektiğine inanmaktadır. Bu kesimler hükümet-

lere getirdikleri talepleri çoğu defa görmezden gelen 

hatta bazen bu taleplere doğrudan karşı çıkan ana 

akım medyaya pek de sempatiyle bakmamaktadır. 

İkinci bir nokta Türkiye’nin ciddi bir araştırmacı gaze-

tecilik geleneğinin olmamasıdır.

Bu durum demagojiye karşı eleştirel düşünce oluşu-

munu zayıflatmaktadır. Medya kamuoyunun talep ve 

hassasiyetlerine karşı daha duyarlı olmalıdır. Gazete-

lerin çoğu polemikçi söylemlerle yazan köşe yazarla-

rıyla doludur. Medya, araştırmacı gazeteciliği destek-

lemeli ve profesyonelliği teşvik etmelidir.

Sonuç ve Tavsiyeler
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EK-A: Türk Medyasının Bugünkü Görünümü 53

53 Ceren Sözeri. “Türkiye’de medya sahipliği ve getirileri,” T24.com.tr, 11.18.2013. [http://t24.com.tr/haber/turkiyedemedya- sahipligi-ve-getirileri,244181]. Hedef Grup hakkındak 
bilgi şirketin websitesinden eklenmiştir.
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EK B: Kamu Bağlantılı Kurumların Verdiği Reklamların Uusal Gazetelere Dağılımı 54

54 “AdEx: Public firms biased in favor of pro-gov’t newspapers.” Today’s Zaman. 07.18.2014. [http://www.todayszaman.com/_adex-public-firms-biased-in-favor-of-pro-govtnewspa-
pers_353408.html]

EK C: RTÜK Tarafından Verilen Cezaların Dağılımı
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EK D: İşten Atılan ya da İstifaya Zorlanan Gazeteciler

2013
55

2013 yılında birçok gazeteci Gezi Protestoları ve 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları hakkında yaptıkları 
haberler ya da yazıları yüzünden işten atıldı ya da istifa etmeye zorlandı.

Alaz Kuseyri - Akşam

Ali Ekber Ertürk- Akşam

Ali Kırca - Show TV

Alper Bahçekapılı- Sabah

Alper Görmüş - Türkiye

Amberin Zaman - Habertürk

Arzu Yıldız - Türkiye

Aydoğan Kılıç - Halk TV

Ayhan Bölükbaşı - Show TV

Ayşe Sorucu - Milliyet

Balçiçek İlter - Habertürk

Banu Güven - NTV

Banu Kurt - Akşam

Berhan Soner - Olay

Bilge Eser - Sabah

Birsen Altuntaş - Milliyet

Burak Ersemiz - Show TV

Burcu Doğan - NTV

Bülent Kördemirci - Show TV

Can Ataklı - Vatan

Can Dündar - Milliyet

Cem Aydın - NTV

Ceren Büyüktetik - Milliyet

Ceyda Karan - Habertürk

Çağrı Ulu - Beyaz TV

Çiğdem Anad - NTV

Çiğdem Toker - Akşam

Damla Yur - Milliyet

Deniz Ülke Arıboğan - Akşam - Türkiye

Derya Sazak - Milliyet

Didem Tuncay - NTV

Dilara Eldaş - NTV

Dilek Şanlı - Habertürk

Diren Selimoğlu - İHA

Ediz Alıç - Show TV

Elçin Yahşi - Sabah

Erdal Erkasap – Sabah

Ergün Güven - NTV

Funda Tuna Görey - Show TV

Füsun İstanbullu - Habertürk

Gökçen Keskin Özdemir - Atv

Göksel Bozkurt - Hürriyet Daily News

Gül Birlik - Habertürk

Gürkan Hacır - Akşam

Gürsel Göncü - NTV

Hakan Kırboğa - Show TV 102.

Hasan Cemal - Milliyet

Hasan Cömert - NTV

Haydaran Çelik - Show TV

Hicran Aygün - Yurt

Hilmi Hacaloğlu - Skytürk360

Hüseyin Hayatsever-Hürriyet Daily News

Hüsnü Mahalli - Akşam

Işın Eliçin - Yeni Şafak

İsmail Küçükkaya - Akşam

Kutlu Esendemir - Habertürk

Kürşat Bumin - Yeni Şafak

Mehmet Bilber - Radikal

Mehmet Turgut - NTV

Mehmet Özdoğan - Akşam

Mesut Gengeç - Show TV

Metin Karaaslan - Show TV

Mirgün Cabas - NTV

Mithat Sancar - Milliyet

Murat Emir Eren - sabah.com.tr

Murat Toklucu - NTV

Mustafa Mutlu - Vatan

Müjgan Halis - Sabah

Nafiz Akyüz - Show TV

Nalân Koçak - Habertürk

Nazlı Ilıcak - Sabah

Necla Unutmaz - Milliyet

Nergis Bozkurt – Akşam

Neyyire Özkan - Star

Nilay Örnek - Akşam

Nihal Kemaloğlu - Akşam

Nilgün Balkaç - NTV

Okan Can Yantır - Esquire

Onur Yazıcıoğlu - NTV

Osman Özsoy - Yeni Şafak

Ozan Pezek - Show TV

Ömer Faruk Aykar - NTV

Özden Atik - Habertürk

Özgür Akbaş - Show TV

Özgür Uzun - Show TV

Özkan Güven - NTV

Özlem Akarsu Çelik - Akşam

Özlem Gürses - Artı1

Remziye Demirkol - Kanal 24

Ruhat Mengi - Vatan

Semra Kardeşoğlu - Akşam

Serkan Yücel Aydın - Anadolu Ajansı

Serkut Bozkurt - Kanaltürk

Sevim Gözay - Akşam

Sıla Acar İşten – Milliyet

Süreyya Üstünel - Akşam

Şirin Sever - Sabah

Tahir Özyurtseven - Milliyet

Tayfun Erten - NTV

Tuba Atav - Show TV

Tuğçe Tatari - Akşam

Tuluğhan Tekelioğlu - Sabah

Tuncay Mollaveisoğlu - Artı1

Turhan Arslanoğlu - Habertürk

Tülay Şubatlı - Habertürk

Uğur Tutçuoğlu - Artı1 TV

Uluç Özcü - Esquire dergisi

Uluğ Örs - Habertürk

Yavuz Baydar – Sabah

Yıldız Yazıcıoğlu - Habertürk

Zülfü Livaneli - Vatan

55 Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Muharrem Işık, Kalemi Kırılan Gazeteciler: AKP Iktidarında 12 Yıllık Karanlık bir
Dönem, Cumhuriyet Kitapları. 2014.
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56 Bianet Medya Gözlem Raporları 2014 1. Çeyrek and 2. Çeyrek, Aylık Medya Özgürlük Raporları (Mart- Eylül)
57. As quoted on bianet website. 06.13.2014. [http://www.bianet.org/english/media/156444-at-least-319-journalists-left- jobless-in-2014]

2014
56

Ocak
Türkiye Gazetesi’nin Ankara haber editörü Akif Bülbül ve bir aydır gazetede çalışmakta olan haber muhabiri Gök-

han Özdağ işten atıldı.

TRT haber müdürü Ahmet Böken işten atıldı. Devamında kanalda görev yapan 12 yönetici de işten atıldı.

NTV içerik editörü Sinan Demir ve muhabir Gözde Kuyumcu işten atıldı. Yenişafak gazetesi köşe yazarı Murat 

Aksoy’u işten attı.

Sabah gazetesi köşe yazarı Nur Batur işten atıldı.

Fox TV yayın koordiantörü Lütfiye Pekcan’ı işten attı.

Çalık Grubu’nun Sabah Gazetesi ve ATV’yi Kalyon grubuna satmasının ardından yedi gazeteci işten atıldı.

Şubat
Kanal Avrupa haber müdürü ve Ateş Çemberi programının sunucusu Remzi Meziroğlu istifaya zorlandığını ifade etti.

Cihan Haber Ajansı’ndan Köksal Akpınar, Salim Gören ve Kübra Kara, Zaman Gazetesi’nden Salih Zengin, Şemset-

tin Özkan ve Leyla İpekçi, Bugün Gazetesi’nden Zeynep Ceylan ve karikatürist Osman Turhan çaıştıkları kurumla-

rın yayın politikalarından dolayı işlerinden ayrıldı.

Türkiye Gazetesi yazarı Balçiçek İlter çalıştığı gazetenin, Gezi protestosu esnasında polis tarafından atılan bir biber 

gazı kutusunun başına isabet etmesinden dolayı hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle alakalı tutumunu 

protesto ederek istifa etti.

Mart
Star Gazetesi kıdemli editörü Doğan Ertuğrul gazetesinin kullandığı dilin nefret suçu içeren ifadelere sahip olduğu 

gerekçesiyle istifa etti.

Best FM program sunucusu Arzu Çağlayan, Berkin Elvan’ın ölümünü anlattığı sırada ağladığı için işten atıldı.

Fotomaç   haber   muhabiri   Çağdaş   Doğan   Berkin   Elvan’ın   ölümüyle   alakalı   açıkladığı görüşlerinden 

dolayı işten atıldı.

Türkiye Gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak görevinden istifa etti. Hürriyet Web TV kurucu müdürü spor 

muhabiri Orhan Can işten atıldı.

Akşam Gazetesi editörü ve haftasonu eki müdiresi Sibel Oral hükümeti eleştiren bir tweet attığı için işten atıldı. 

Sonrasında attığı tweette, “Tweetten dolayı beni ihbar ederek işten kovduran ve kovanlara teşekkür ederim; onur 

duyarım.” ifadelerini kullandı. 57

TRT muhabiri Elif Akkuş, Belkin Elvan’ın ölümüyle alakalı attığı tweetten dolayı teknik servise gönderildi.
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58. “Sabah Gazetesinde Flaş Gelişme! Ünlü köşe yazarı cemaate çakmadı,  işten atıldı!”,  Medyaradar.   04.04.2014.
[http://www.medyaradar.com/sabah-gazetesinde-flas-gelisme-unlu-kose-yazari-cemaate-cakmadi-isten-atildi-medyaradar- ozel-haberi-116046]
59. Julia  Farrar,  “Turkish  Journalist  Fired  After  Husband’s  Interview  with  Erdogan  Nemesis,”  Worldcrunch.  04.04.2014
[http://www.worldcrunch.com/world-affairs/turkish-journalist-fired-after-husband-039-s-interview-with-erdogan- nemesis/yasemin-taskin-erdogan-gulen-media-turkey/c1s15480/#.VD_6h_ldXNk]

Nisan
Vatan Gazetesi Washington muhabiri İlhan Tanır’ı yolsuzluk suçlamalarıyla alakalı tweetinden dolayı işten attı.
Sabah Gazetesi ekonomi yazıları yazan köşe yazarı Süleyman Yaşar’ı işten attı. Yaşar’ın, Gülen Hareketi’ni eleştirmeyi 
reddettiği için işten atıldığı iddia edildi. 58

Yenişafak Gazetesi Ankara haber müdürü Kazım Canlan’ı işten attı. Star Gazetesi Ankara haber müdürü Cevheri Gü-
ven’i işten attı. Sabah Gazetesi Ankara muhabiri Alper Sancar işten atıldı.
Sabah  Gazetesi  Roma  muhabiri  Yasemin  Taşkın,  eşinin  Fethullah  Gülen’le  La  Republica gazetesi için röportaj 
yapmasından dolayı işten atıldı.59

24 adet  TV  kanalından  7  tanesinin  sahibi  değiştikten sonra haber  odasından  9  kişi,  teknik servisten de 4 kişi işten atıldı.
Karşı Gazetesi finansal güçlüklerden dolayı kapandı; 95 çalışanı işsiz kaldı.
Dünya Gazetesi 50 çalışanını tazminat ödemeksizin işten attı. Tazminat ödememe gerekçesi ise çalışanların “ahlak-
sız davranışlarda bulunması” oldu. Takip eden protestolardan sonra bazı çalışanlara tazminat ödeyeceğini duyurdu. 
Akşam Gazetesi köşe yazarı Fikret Aydemir işten atıldı.
Yeniasır Gazetesi kapandı; 40 çalışanı işsiz kaldı.
Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni yardımcısı Umut Alphan işten atıldı.

Mayıs
Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star Medya Grubu’na satılmasının ardından Kanal 24 televizyonu muhabirler Safiye 
Gören, İbrahim Kocaoğlu ve haber programında çalışan beş kişi işten çıkarıldı. Vatan ve Milliyet gazetelerinin birleş-
mesinin ardından da yine 36 çalışan işten çıkarıldı.
NTV ve Kral TV aralarında muhabirler Yavuz Harani, Emrak Kolukisa ve Nuh Köklü; yapımcılar Mahveç Hıncal ve Serkan 
Ünver; kameramanlar Haluk Asar, Hakan Öcal, Gökhan Kalan ve Abidin Kama’nın da bulunduğu 20 çalışanını işten 
çıkardı.
Skytürk 360 televizyonu internet editörü Ersoy Tan’ı işten çıkardı.

Haziran
Gazetenin matbu edilen kısmını kapatan Radikal, 10 gazeteciyi işten çıkardı.
Sky360 haber sunucusu Korcan Karar, Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında, ifade hakkına saygı gösterilmeli 
dediği için işten çıkarıldı. Öncesinde Soma maden kazası hakkında konuşan Özdil, “Başbakan ‘Bu çocukların ölmesi 
normal’ diyor. (...) Dolayısıyla burada ben Başbakan’a katılıyorum. Yani bu olan biten normaldir, hatta müstehaktır 
bile( işçilerin yakın şehirlerde yapılan Başbakan mitinglerine ücretsiz olarak taşındıkları iddialarından dolayı) denebi-
lir.”
Yurt gazetesi genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ görevinden istifa etti. Ciddi finansal sorunlar yaşayan Yurt 
Gazetesi zaman zaman çalışanların maaşlarını ödeyemiyordu.
Akşam Gazetesi 2005 yılından beri gazete bünyesinde çalışan köşe yazarı Elif Aktuğ’u işten çıkardı.
Turkuaz Dergisi genel müdürü Levent Tayla işten çıkarıldı.
Habertürk Gazetesi Ankara bürosu muhabirleri Erdal Şen ve Hasan Bozkurt işten çıkarıldı. TGRT televizyonu muhabirleri 
Akın Aktay ve Merve Yakan işten çıkarıldı.
Star Gazetesi yazarlarından Mustafa Akyol ve Sedat Laçiner hükümeti eleştiren yazılarından
dolayı işten çıkarıldı.
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Temmuz 2014
Haber sunucusu Jülide Ateş NTV’den istifa etti.

TRT muhabiri Elif Akkuş, Berkin Elvan’ın ölümüyle alakaı attığı tweetten dolayı teknik servise gönderildi.

Ağustos
Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu, zamanın başbakanı Erdoğan’ın Malatya mitinginde he-

def haline getirmesinden bir gün sonra istifa etti.

CNBC-e televizyonu Ankara ekonomi müdürü Zerrin Elçi ve halkla ilişkiler müdürü Ergun Aksoy işten çıkarıldı.

Radikal Gazetesi yazarı Fatih Yağmur işten çıkarıldı. Yağmur, rüşvet skandalı ve Suriye’ye silah taşıdığı gerekçesiyle 

durdurulan MİT tırlarıyla ilgili haber yapmıştı. Akabinde attığı tweette Yağmur; “ Herkese iyi dilekleri için teşekkür 

ederim. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü gurur duyuyurum.” dedi.

Zamanın Başbakanı ve oğlunu eleştiren yazısı yayınlanmayan Yılmaz Özdil Hürriyet Gazetesi’nden istifa etti.

Milliyet Gazetesi finans ve enerji websitesi uzmanpara.com’un  müdürü  Ufuk Şanlı işten çıkarıldı. Twitter hesabın-

da Şanlı; “Milliyet Gazetesi ile yolları ayırdık. Sebebini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yaşasın ileri demokratik Yeni 

Türkiye!!!” dedi.

Köşe yazarı Hulki Cevizoğlu’nu işten çıkaran Yurt Gazetesi, köşe yazarları A. Meriç Şenyüz, Ayşenur Yazıcı, Necdet 

Saraç ve Şükrü Yavuz’u da işten çıkardı. Karikatürist Serdar Günbilen de görevinden istifa etti. Cevizoğlu, işten çı-

karmaların arkasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bulunduğunu söyledi.

Habertürk Gazetesi adliye muhabiri Bülent  Ceyhan  yeniden  yapılanma gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak Ceyhan 

T24 haber sitesine, yapılan açıklamalara inanmadığını söyleyerek, “Medyada adı konulmamış bir sıkı yönetim 

uygulaması var. Olayların fotoğrafını bile çekemiyorsunuz. İktidar tarafında bulunmanız yönünde bir dayatma var.

Hükümetin komiserleri de boş durmuyor. Listeler hazırlanıyor ve bu listelere göre kıyım yapılıyor. İşini düzgün ya-

pan ve sadece gerçeklerin peşinde olan gazetecilerin yer aldığı o listede bulunmak benim için şeref.”

Köşe yazarı Mustafa Dönmez herhangi bir açıklama yapılmadan Sözcü Gazetesi’ndeki işinden çıkarıldı.

Yurt Gazetesi Londra muhabiri İrfan Taştemir işten çıkarıldı.

Akşam Gazetesi Ankara bürosundan 11 gazeteci işten çıkarıldı.

Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Ataş, Bedri Baykam’ın “Başkanlığı bırakmanız için 11 gerekçe 

Sn. Kılıçdaroğlu” başlıklı yazısını sansürlediği için işten çıkarıldı.

Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Demet Cengiz istifa etti.

Zafer Arapkirli Habertürk TV’deki işinden çıkarıldı.

Köşe yazarı Yavuz Semerci Habertürk Gazetesi’nden istifa etti. İstifa etmeden yazdığı son köşe yazısında, “Öyle 

bir dönemden geçiyoruz ki, yazarın görüşü (elbette eleştirisi) yazarı bağlamaktan çok, gazete sahipliğinin iradesi 

olarak yansıyor ve yansıtılıyor. Bu kendi adıma taşımak zorunda kaldığım gereksiz ve beni otokontrole zorlayan bir 

yük.” dedi.

Köşe yazarı Gülay Göktürk Bugün Gazetesi’nden istifa etti. İsfifasından önceki son yazısında Göktürk kendi duruşu-

un gazetesinin duruşundan ciddi ölçüde uzaklaştığını ve boğuluyor gibi hissettiğini yazdı.

IMC TV Türkiye’nin ilk cinsiyet değiştiren gazetecisi Michelle Demishevish’i iş ahlakı ilkelerine uymadığı gerekçe-

siyle işten çıkardı.

Aykırı Sorular programının sunucusu Enver Aysever CNN Türk’teki işinden çıkarıldı. Daha önce Aysever’in programı 

haftada bire indirilmişti. Aysever Ayşe Arman’ın konuyla alakalı sorusuna cevaben; “çanak soru sormadığım için 

haftada bir güne düşürdüler.” dedi.
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Ocak
Video paylaşım sitesi Vimeo, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatıldı.

İstanbul Birinci Sulh Ceza Mahkemesi 25 Aralık yolsuzluk soruşturması hakkında haber yasağı getirdi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100.000 TL’lik iftira davası açtı. İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı yazar Erol Özkoray hakkında Gezi Fenomeni kitabında Erdoğan’ı itibarsızlaştırdığı iddiasıyla dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı, Gezi protestoları hakkında hazırladığı “Başlangıç” isimli belgeselden 

dolayı ve “halkı nefret ve intikama teşvik etmek” gerekçesiyle dava açtı.

Maliye Bakanlığı, “Torpili yediler, renk değiştirdiler,” başlıklı makaleden dolayı Taraf Gazetesi’ne dava açtı. Makale 

rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları hakkında idi.

Samanyolu TV, Bugün ve Zaman Gazeteleri ve Cihan Haber Ajansı’nın Ak Parti mitingini haberleştirmelerine izin 

verilmedi.

Şubat
Milli Savunma Bakanlığı, “Genelkurmay tarikata mı girdi?” başlıklı yazısından dolayı yazar Sabahattin Önkibar’a 

20.000 TL’lik tazminat davası açtı.

Bir Türkiye vatandaşıyla evli olan ve Today’s Zaman muhabiri olarak çalışan Azeri gazeteci Mahir Zeynalov, attığı 

tweetlerin “üst düzey devlet görevlilerine hakaret içerdiği” gerekçesiyle sınırdışı edildi. Aralık ayında Erdoğan, 

Zeynalov’a 17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları hakkındaki tweetlerinden dolayı dava açmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşurken Sabah-ATV grubunun satışı hakkındaki telefon 

kayıtlarından bahsettiği sırada TRT yayını kesti.

İstanbul Birinci Sulh Ceza Mahkemesi 17 Aralık yolsuzluk soruşturması hakkında haber yasağı getirdi.

Yeni kurulan Karşı Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Eren Erdem, gazetelerinin reklam panolarında (billboard) 
yayınlanmasının reddedildiğini ve reklam şirketinin kendilerine “Siyasi durumdan dolayı sizin ilanı yayınlayama-

yız” dediğini söyledi.

Ek E: Medyaya Yapılan Hükümet Müdahalelerinden Örnekler, Ocak-Mart 2014 60

60 Bianet Medya Gözlem Raporları 2014 1. Çeyrek, Özgürlük için Baskı aylık raporları (Mart)
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Erdoğan, ilgili telefon kayıtları internete sızdıktan birkaç gün sonra, Habertürk televizyonu yetkilisini arayarak 

muhalefet partisi lideri Devlet Bahçeli’nin Gezi protestoları hakkındaki sözlerinin haber altyazısı olarak geçmesi-

ni engellediğini kabul etti.

Ankara İdare Mahkemesi, Mehmet Baransu’nun kişisel websitesinin hukuka aykırı bir şekilde kapatıldığına 

hükmetti ve uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Ancak ilgili websitesi takip eden beş ay boyunca kapalı 

kalmaya devam etti.

Adana nöbetçi mahkemesi, Suriye sınırını geçmeden jandarma tarafından durdurulan MİT tırlarıyla alakalı haber 

yapılarak detay verilmesini yasakladı. Bu tırların Suriyeli muhaliflere silah taşıdığı iddia ediliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Bugün Gazetesi muhabiri Ezelhan Üstünkaya ve Cumhuriyet Gazetesi hakkında 

CHP grup toplantısını haberleştirdikleri gerekçesiyle dava açtı. Sözkonusu toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıç-

daroğlu 17-25 Aralık hakkında internete sızan telefon kayıtlarından bahsetmişti. (17-25 Aralık soruşturmaları 

hakkında yayın yasağı vardı ancak Kılıçdaroğlu parlamenter dokunulmazlığa sahipti) 61

Meclis tartışmalarını canlı olarak yayınlayan Meclis TV, Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan ve oğlunun hakkındaki bir 

telefon kaydı hakkında konuşurken yayını kesti. Söz konusu telefon kaydında Erdoğan’ın oğluna yüklü miktarda 

nakit parayı ortadan kaldırmasını söylediği iddia ediliyordu.

Mart
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Twitter’a erişimi kapattı. Karardan sonra, dört ayrı mahkeme kararı 

gerekçe gösterilerek alınmıştı. Ancak kararın meşruiyeti oldukça tartışmalıydı zira bu dört mahkemeden yalnız-

ca biri karara varmıştı ve varılan karar Twitter’a erişimin toptan kapatılması değil yalnızca bir hesabın kapatıl-

masıydı. 62

Dış İşleri Bakanlığında yapılan üst düzey bir güvenlik  toplantısının dinlemeleri internete sızdıktan sonra her-

hangi bir mahkeme kararı beklenilmeden Youtube kapatıldı.

Erdoğan, Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu ve yazar Önder Aytaç hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı. Yine 

Today’s Zaman Gazetesi’nden Bülent Keneş ve Zaman Gazetesi’nden Mehmet Kamış’a da karalama davası 

açıldı.

Hükümete muhalif bazı medya grupları seçimlerden önce ve seçim esnasında siber saldırılara maruz kaldı. Ta-

raf, Zaman, Today’s Zaman ve Cumhuriyet gazeteleri de saldırılan gazeteler arasındaydı. Seçimleri takip eden iki 

haber ajansından biri Cihan Haber Ajansı (CHA) idi ve CHA seçim günü yoğun siber saldırılara maruz kaldı. Diğer 

haber ajansı ise devletin ajansı olan Anadolu Ajansı idi.

61. Bu haberler için yayın yasağı konmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu bir milletvekili olarak dokunulmazlığa sahip idi.
62. Tulin Daloğlu, “Turkey grapples with legality,  implications of  Internet ban,” Almonitor.  03.21.2014  [http://www.al- monitor.com/pulse/origi-
nals/2014/03/turkey-twitter-shutdown-internet-ban-legal-implications.html]
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Bağımlı Medya: İktidar partisi ile geçmişte ideolojik benzerlikleri olan medya kanalları; 2010 öncesinde iktidarı eleştiren 
köşe yazılarına yer vermelerine rağmen; 2010 sonrasında iktidarın güvenilir destekçileri haline geldiler.

Kamu Medyası: TRT kamu tarafından finanse edilen özerk bir medya kuruluşudur. Ancak son birkaç
yıldır tarafsızlığı ve bağımsızlığı hakkında şüphe duyulmaktadır.

Havuz Medyası: Hükümet bu medya şirketlerinin kendine yakın işadamlarının eline geçmesinde aktif rol oynamıştır. Bu 
medya sahipleri AKP döneminde ciddi devlet desteği kazanmışlardır.

Baskı Altında Tutulan Medya: Bu medya şirketleri; hükümetin çeşitli vergi denetimi ya da diğer
tehditleri ile baskı altında tutularak hükümete olan eleştirilerinin dozajı düşürülenlerdir.

Muhalif Medya: İktidara karşı eleştirilerini sürdürebilen medya şirketleridir.

EK F: Türk Medyasının Bugünkü Durumu
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