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Suııuş 

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 
(İLAUM),  iletişim araştırmaları alanındaki bilgi üretimini artan bir 
hızla sürdürüyor. Bir yandan basılı ve elektronik ortamda yayınlanan 
Görünüm Gazetesi; Reklam, Fotoğraf  ve Kısa Film Birimleri ve Haziran 
2004'ten beri FM 104.8'den deneme yayınları yapan, Eylül 2004'ten 
itibaren de yayına geçecek olan Ankara Üniversitesi Radyosu ile iletişim 
uygulamalarını yürütürken, diğer yandan da araştırma projeleri ve ya-
yınlarıyla iletişim alanında bilgi üretimine katkıda bulunmaya devam 
ediyor. 

İLAUM'un  birinci cildini geçen yıl yayınladığı Kendi Anlatımlarıyla 
Duayen Gazeteciler kitabının ikinci cildiyle karşınızdayız. Birinci cildin 
gördüğü okuyucu ilgisi ve alanda çalışan araştırmacıların eleştirel katkı-
ları bu cildin kısa zamanda hazırlanmasında büyük etken oldu. Başlangıç-
ta bu seriyi, yalnız Ankaralı gazetecilerin anlatımlarını içerecek şekilde 
planlamış ve üç ciltte tamamlamayı düşünmüştük. Ancak, birinci cildin 
tanıtım toplantısında Rektörümüz Prof.  Dr. Nusret Aras'ın açık desteğin-
den aldığımız cesaretle, seriyi ülkemizin diğer duayen gazetecilerini de 
kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdik. Böylece İLAUM  Türkiye 
gazeteciliğinin yakın tarihini belgeleyecek bir seriyi okuyucuya sunacak. 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, Öğretim Görevlisi 
Süleyman Coşkun'un editörlüğünde gerçekleştirdikleri bu çalışmanın 
iletişim tarihi araştırmalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. 

Prof. Dr. Asker Kartarı 
Merkez Müdürü 
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"Duayen Gazeteciler.2"yi sunarken... 

"Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gazeteciler"in ikinci kitabıyla kar-

şınızdayız. Bu kitap da ilki gibi tümüyle bir öğrenci çalışması. 

Araştırmacı Gazetecilik dersi çerçevesinde öğrencilerimizin yaptı-

ğı geniş söyleşilerden bir bölümü de bu kitapta yer alıyor. 

tik kitap beklediğimden de büyük bir ilgi gördü. Başta Üniversite-

miz Rektörü Prof.  Dr. Nusret Aras, Ankara Üniversitesi Yönetim 

Kurulu ve Fakültemiz Dekanı Prof.  Dr. Ahmet Tolungüç olmak 

üzere tüm yöneticilerimizden, basın örgütlerinden, gazetecilerden 

övücü, coşkulandırıcı destekler aldık. Kitabı başlarda üç yada en 

çok dört ciltte bitirmeyi planlamışken gördüğü bu ilgi nedeniyle bu 

ciltlerin sayısı galiba daha da artacak. 

Bu övgüler sadece benim ve öğrencilerimin -kaldı ki artık onlar bi-

rer mezun ve pekçoğu mesleklerini yapmaya başlamış bulunuyor-

lar-coşku duymamızla kalmadı. Kitabın sunuş yazısında Ankara 

Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Başkanı 

Prof.  Dr.Asker Kartarı'nın da vurguladığı gibi sorumluluğumuzu 

da artırdı. Bu güne kadar çalışmamız sadece Ankara'da yaşayan 

gazetecilerle sınırlıyken şimdi alan genişliyor. İlk kalemde yıllarca 

Ankara'da çalışmış ankara basınına damgasını vurmuş ancak şim-

dilerde Ankara'da yaşamayan gazetecileri de kapsam içine almaya 

başlayacağız. İşimizi biaz daha güçleştirecek ama altından kalkaca-

ğız. 
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İlk kitabın sunuş yazısında da belirttiğim gibi, Ankara Üniversite-
si İletişim Fakültesi'nde Prof.  Dr. Haluk Geray'la birlikte vermeye 
başladığımız Araştırmacı Gazetecilik dersinde öğrencilere iyi bir 
pratik kazandırmak için yola çıkmıştık. Gençler adlarını bildikleri 
meslek büyükleri ile kapsamlı görüşmeler yapabilirlerdi. Bu, onla-
rın hem kaynağa ulaşmaları açısından deneyim kazanmalarını sağ-
layacaktı, hem araştıracakları konu ile ilgili olarak yeni kaynaklar 
bulmalarına yardımcı olacaktı, hem de meslek büyükleri ile onların 
mesleki deneyimlerini paylaşacaklardı. Okul için de iyi bir belge bi-
rikimi sağlanacaktı. 

Üç-dört yıl içinde yüze yakın gazeteci ile söyleşi yapıldı. Üç klasör 
doldu. Daha da dolacak. Bu çalışmaların sadece Ankara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi'nde kalmaması gerektiğini düşünmeye başla-
dık. Bu çalışmalardan başta meslek profesyonelleri  olmak üzere 
herkes yararlanmalıydı. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmala-
rı ve Uygulama Merkezi'ne söyleşilerin kitap haline getirilmesini 
önerdik. Merkez de kabul edince elinizdeki ürün ortaya çıkmış ol-
du. 

Basın tarihini yazanlar, o tarihi oluşturanları o tarihin kahraman-
larını genellikle gözardı ederler. Oysa gazetelere, radyolara yada 
televizyonlara can verenler gazetecilerdir. Biz bu kitabımızla o in-
sanların yaşam öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak istedik. 

İsimleri tarafımızdan  belirlenen gazeteciler, öğrencilere biraz da 
kendi tercihleri göz önüne alınarak dağıtıldı. Öğrenciler önce söy-
leşi yapacakları gazeteci ile ilgili çeşitli kişilerden ve kaynaklardan 
bilgi topladılar. Görevli oldukları gazeteci ile ilgili olarak bir biyog-
rafi  yazacak düzeye geldiklerine inandıklarında- aslında biraz da 
benim inandığımda- o gazeteciden randevu aldılar ve söyleşiyi ger-
çekleştirdiler. Metni okuyup eğer bazı bölümlerinin noksan oldu-
ğunu görmüşsem, o gazetecinin kapısını yeniden çalmak da gene 
görevli öğrenciye düştü. 

Üç dört yıldır süren çalışmamız boyunca kapısını çaldığımız he-
men tüm gazetecilerin ellerinden gelen desteği gösterdiklerini de 
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vurgulamam gerekiyor. Kapısı en çok çalınan kurumlar da Gazete-
ciler Cemiyeti ile Basın Yayın Enformasyon  Genel Müdürlüğü ol-
du. Her iki kuruluşun yetkilileri de ellerinden gelen katkıyı yaptı-
lar. Onlara biraz da sıkıcı olan bu çalışmaya destekleri nedeniyle 
teşekkür borçluyum. 

İlke olarak çalışmanın hiçbir aşamasında, pek çoğunu kişisel olarak 
tanımama karşın devreye girmedim. Çalışmaların sonucu gösterdi 
ki, devreye girsem de sonuç pek değişmeyecekti. Yüze yakın gaze-
teci ile yapılan söyleşi için en az dörtyüz beşyüz kişi ile görüşüldü-
ğünü söylemem de gereksiz sanırım. Rakam ortaya koyuyor ki sa-
dece kendileri ile söyleşi için değil başkaları hakkında bilgi almak 
için de gazeteci dostlarımızın büyüklerimizin kapıları birden çok 
çalınmak zorunda kalındı. Bütün bu çabalar sırasında sadece bir 
yada iki meslek büyüğümüz önerimizi reddetti. Onların da çalış-
manın kapsamını ve amacını bilmemeleri yüzünden böyle davran-
dıklarını düşünüyorum. 

Söyleşi hazırlayan öğrencilerimizden önce ciddi birer biyografi  ya-
zacak kadar bilgi toplamalarını istediğimiz, ardından yaptıkları 
söyleşileri tamamlatmak için de birkaç kez daha geri yollandıkları 
için çalışmayı Ankara ile sınırlamıştık. Ancak görünen o ki, Anka-
ra dışında yaşamakta olan gazetecilerle de söyleşiler yapmaya baş-
layacağız. Kuşkusuz bu da çalışmanın kapsamını genişletecek. İlk 
kitap çıkarken elden geldiğince hatanın az olmasına çaba göster-
miştik. Ancak gösterdiğimiz tüm özene karşın söyleşi yaptığımız 
bazı büyüklerimiz kendileriyle ilgili bölümlerde maddi hatalar bu-
lunduğundan yakındılar. Yapılan hataların düzeltilerek bize yol-
lanması halinde çıkacak yeni ciltte yer vereceğimizi duyurduk, an-
cak şu ana kadar herhangi bir düzeltme gelmedi. Diziyi tamamla-
yacağımız son ciltte bu tür hataları düzeltmek amacıyla bir bölüm 
ayıracağız. 

Ancak zaman geçirmeden yapmam gereken bir düzeltme var. Hem 
söyleşiyi yapan öğrencimize, hem söyleşi yapılan gazeteci büyüğü-
müze karşı bir borç bu. İlk kitapta Selçuk Altan'la söyleşi yapan iki 
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arkadaşımızdan birinin adı Songül Coşkun olarak yazıldı. Oysa 
söyleşiyi yapan öğrencimizin ismi Şengül Coşgun'du. İsminin 
yanlış yazılmasına çok üzüldüğü ortada. Ama ondan çok daha faz-
la bizlerin üzüldüğünü söylememe gerek bile yok sanırım. Şen-
gül'den tekrar tekrar özür diliyorum. 

Bu kitapta hata oranını düşürebilmek için söyleşi yaptığımız gaze-
tecilere de yeniden okuttuk. Bu yöntem işimizin uzamasına neden 
oldu ama, hatalar da biraz daha azaldı. 

Bu arada çok sorulan hatta biraz da sitemle karşılanan bir konu 
var. Kitaba alınan söyleşileri seçerken hangi kriterlerin gözetildiği. 
İlk kitapta olduğu gibi bu kitapta yer alan söyleşilerin seçimi ve sı-
ralaması tümüyle rasgele yöntemle yapıldı. Elimizde şimdiden iki 
hatta üç kitaplık malzeme bulunuyor. Dizinin önceki kitaplarında 
daha önemli olanların söyleşileri sonrakilerde daha az önem verdik-
lerimizin söyleşisinin yer alması gibi düşüncemizin olmadığını ke-
sinlikle vurgulamak isterim. Kitabın piyasa koşulları göz önünde 
tutularak hazırlamaması da popüler isim aramak gibi bir sorunu 
ortadan kaldırmakta. 

Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gazeteciler kitaplarının bir özelliği-
ni daha vurgulamam gerekiyor. Bu kitap, İletişim Fakültesi'nin 
tüm atölyelerinin işbirliği ile gerçekleşti. Gazetecilik Bölümü öğ-
rencileri kitabın içeriğini hazırladılar. Fotoğrafçılık  Ana Bilim Da-
lı'nın değerli Başkanı Atila Çangır başkanlığında öğrenci ve öğre-
tim elemanları fotoğraflar  için tüm çabalarını harcadılar. Ve sade-
ce fakültemizin  değil tüm üniversitenin tasarım işini yüklenen 
Reklam Atölyemiz de Mehmet Sobacı'nın sorumluluğunda kitabın 
tasarımını ve kapak düzenini hazırladı. Geçen kitapta olduğu gibi 
bu kitabın da dizinini ve genel düzeltisini de Araştırma Görevlisi 
arkadaşımız İlksen Selime Dinçtürk yaptı. 

Bunlara bir de kitabın montaj ve baskısını gerçekleştiren Ankara 
Üniversitesi Basımevi'ni, Sayın Müdür Hakan Büyükçaylı yöneti-
mindeki tüm çalışanlarını da eklemem gerekiyor. 



Kuşkusuz çalışmanın çapı burada bitmiyor. İlk kitapta da vurgula-
dığım gibi, Araştırmacı Gazetecilik dersini uzun süre birlikte ver-
diğimiz ve bu çalışmanın temellerini atmamda büyük yardımları 
olan Prof.  Dr. Haluk Geray'la, bir ara Gazete Yayınlama Teknikle-
ri 3 dersi kapsamında çalışmaya omuz veren Dr. Nurcan Tören-
li'yi belirtmem gerekiyor. 

Kitabın hazırlanmasına İLAUM  bünyesinde görev yapan araştır-
ma görevlisi arkadaşlarımızın katkıları oldu. Dağıtımını İletişimli-
ler Vakfı  üstlendi. Gördüğünüz gibi tam bir işbirliği sonucu ortaya 
çıktı Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gazeteciler. 

Kitaba emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Süleyman Coşkun 
Ankara Haziran 2004 
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Asaf 

Uçar 
Nur Çiftçi 
Fatma Ergüzeloğlu 
2002 

Fotoğraf: Meriç Ozan 

1936 yılında Yozgat'ta doğdu. Okul tatillerinde amcasının 
yanında kasap olarak çalışmaya başladı. Sonra bir terzinin 
yanında çıraklığa başladı. Ustası olan terzinin Ankara'ya 
taşınmasıyla birlikte O da Ankara'ya geldi. 1952 yılında Foto 
Rekor'da fotoğrafçılığa  başladı. 1957 yılında Haber gazetesinde 
meslekle tanıştı. Düııya ve Basın fotoğraf  ajanslarında bir şiire 
çalıştıktan sonra Milliyet gazetesine geçti. Bir ara Turizm 
Tanıtma Bakanhğı'ııda Basın Müşavirliği yaptı. 
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Asaf  Uçar 
(1936) 

Fotoğrafçı  olmaya nasıl karar verdiniz? 

1936 yılında Yozgat'ta doğdum. O zamanın şartları içinde durumu-
muz hiç iyi değildi. Yanmış kömürleri toplardım. Çobanlık yapar-
dım. Amcam kasaptı. Okul tatillerinde onun dükkanında çalışırdım. 
Daha sonra rahmetli babam beni çok sevdiği bir arkadaşı, Atlas Ter-
zi'nin sahibi Mustafa Taşöz'ün yanına çırak olarak verdi ve böylece 
terzilik yapmaya karar verdim. Kalfa bile oldum. İyi dikiş dikerdim. 
Terziliğe devam ederken ustam Ankara'ya taşındı. Bir müddet daha 
terzilik yaptıktan sonra pamuk dikerken ellerimin çok terlemesi ne-
deniyle bıraktım. 1952'de Ulus'ta Foto Rekor'da fotoğrafçılığa başla-
dım. 

Foto muhabirliğine nasıl başladınız? 

1957 yılında Haber gazetesinde foto muhabirliğine başladım. 

Alaylı olmanızın mesleğinize ne gibi etkileri oldu? 

"Okumakla gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur". Dolayısıyla ilkokul 
mezunu olmamın, bu işin okulunu okumamamın mesleğime hiç bir 
etkisi olmadı. 



Nerelerde  çalıştınız? 

Haber ve Milliyet gazetelerinde, Turizm Bakanlığı Basın Müşavirli-
ğinde çalıştım. 

Haber gazetesinden Milliyet'e geçiş serüveninizi kısaca anlatır 
mısınız? 

Haber gazetesinde çok kısa süre çalıştım. 6 ay kadar. Oradan ayrıl-
dım ve Dünya Fotoğraf Ajansı'nda çalışmaya başladım. Burası arka-
daşıma aitti. Daha sonra Basın Fotoğraf Ajansı'na geçtim. Bu ajans 
Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine fotoğraf servisi yapar-
dı. Dolayısıyla bende bu gazetelere fotoğraf servisi yapardım. 
1958'de Irak Sefareti'nin resepsiyonunda çekmiş olduğum fotoğraf-
ları Sefir Bey'e takdim etmek için sefarete gittim. Irak Sefareti Gazi-
osmanpaşa'daydı. Makinem her zamanki gibi yanımdaydı. Etrafa 
bakınırken, sefaretin bahçesindeki yolun kenarında bulunan garajın 
yandığmı gördüm. O yangmın içerisinden, elinde büyük bir sandık-
la rahmetli Menderes çıkıyordu. Bir anda şaşırdım ve hemen fotoğ-
rafını çektim. Bu resmim o sene servis yapmış olduğumuz tüm gaze-
telerde çıktı. Ertesi gün Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Faruk 
Demirtaş beni yanına çağırdı ve böylece Milliyet gazetesinde foto 
muhabiri olarak işe başladım. 
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Çalıştığınız dönemde hiç haber atlamamışsınız. Bunu neye 
bağlıyorsunuz? 

Çok çalışırdım. Her zaman her şeyden bir şekilde haberim olurdu ve 
en önemlisi her zaman, ne olur ne olmaz diye fotoğraf makinemi ya-
nımda taşırdım. 

Muhabirlik yaşamınız boyunca bir çok konuda haber 
atlattınız. Örneğin; Celal Bayar'ın Kayseri'de hapishaneden 
çıkışı, Tandoğan, Sıhhiye öğrenci olayları, Kırıkkale 
yakınındaki kaza, vb. Bu başarılarınız meslektaşlarınız 
tarafından  nasıl karşılanırdı? Sizce fotoğraflarınıza  karşı içten 
içe bir kıskançlıkları var mıydı? 

Tabii ki kıskançlık vardı. 27 Mayıs fotoğrafım Abdi İpekçi'nin kita-
bında kapak oldu. Bir çok gazetenin Ankara temsilcisi beni gazetele-
rine çağırırdı. Daha fazla maaş teklif etmelerine rağmen hiç gitme-
dim. Çünkü hiç bir zaman Milliyet'ten ayrılmak istemedim. 

O dönemde en iyi fotoğrafları  çeken biri olarak, fotoğraf  nasıl 
çekilir? 

Çok sakin olmak ve her hadiseyi mutlaka olur diye beklemek gere-
kir. Fotoğrafı çektikten sonra çekip gitmemek, mutlaka bir süre bek-
lemek gerekir. Çükü her an her şey olabilir. Bu konuda başımdan 
şöyle bir olay geçti: Başbakanlığın önünde İsmet Paşa'nm fotoğrafını 
çekmiştim. Daha sonra oradan ayrıldım. Ben oradan ayrıldıktan son-
ra İsmet Paşa'ya suikast düzenlenmiş. Yetişemedim. 

Yaşadığınız bu olay haber atladığınız anlamına gelebilir mi? 

Gelir tabii. Ama o olayı sadece ben değil, herkes kaçırdı. Olay 15-20 
saniye içinde gerçekleşti zaten. Vasıtasızlıktan dolayı hayatımızın en 
kıymetli fotoğrafmı kaçırdık. Muhabir arkadaşlar vardı, fakat hiç fo-
to muhabiri yoktu. Dolayısıyla hepimiz atlamış olduk. 



Fotoğraflarınızı  banyo ederken özel bir zaman ayarı 
kullanırmışsmız. Bu nedir? 

Doğru. Özel bir zaman ayarım vardı. Fotoğraflarımı banyo ederken 
her zaman Yozgat Sürmelisi'ni söylerdim hem de oldukça yüksek bir 
sesle. Hatta bu çoğu zaman espri konusu olurdu. Bu türküyü söyle-
memin sebebi ise, bu türkünün zamanı ile banyonun zamanının ay-
nı olmasıydı. Bu türkü ne zaman biterse banyo da o zaman biterdi. 

Sizin için fotoğrafı  konuştururdu, teknik imkanlar 
olmamasına rağmen yeteneğiyle fotoğraf  makinesini kıvama 
getirirdi diyorlar. Bunu nasıl yapardınız? 

Fotoğraflarımı hep normal açıda çekerdim. Yerine göre çekerdim de-
mek daha doğru olur aslında. Aynı zamanda çektiğim fotoğrafın ga-
zetede kaç sütun çıkacağını bilirdim. Bence en önemlisi ise fotoğrafı 
çekmeden önce mutlaka kafanızda o fotoğrafın planını yapmanız ge-
rekir. Bir de gördüğün fotoğrafı hemen çek. Yoksa kaybedebilirsin. 
Selim Sırrı Spor Salonu'nda CHP kongresi var. İsmet Paşa Genel Baş-
kanlık konuşması için sahneye çıktı. Biz orada onun konuşmasını 
dinlerken, adamın biri pat diye İsmet Paşa'nın üstüne atladı ve aya-
ğını öpmeye başladı. Hemen çektim. Ertesi gün Milliyet'te tam sayfa 
yayınlandı ve ben o günlerde Milliyet'ten ayrılmış olmama rağmen 
tekrar bu fotoğraf vesilesiyle beni işe çağırdılar. 

Fotoğraf  dalındaki başarınızı yetenek ve çok çalışma dışında 
borçlu olduğunuz bir etken var mı? 

Hissetmek. Ne zaman, neyin fotoğraf olacağını hissetmek gerekir. 
Kısacası fotoğrafın kokusunu almak diyebiliriz. 
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Çalıştığınız dönemde kimse sizi çağırmadan habere gitmezdi. 
Mutlaka her haberde bulunurdunuz. Bu durumda keyif 
almanın yanında yorulduğunuz oldu mu? 

"Gazetecinin parası pul, karısı duldur". Ailemle gece sinemaya gitti-
ğim zaman koltuk numaramı girişteki görevliye verirdim. Çok za-
man sinemada, "Asaf Uçar gazeteye çağrılıyorsunuz" diye anons edi-
lirdi. O derece çalışırdım. Hiç yorulmadım aksine çok keyifliydi. 

Foto Muhabirliğinin zorlukları nelerdir? 

Teknik açıdan zorluklar olabilir. Yani fotoğraf makinesiyle ilgili. Fa-
kat şu dönemde bundan bahsetmek çok zor. Çünkü makineler artık 
otomatik. Herşeyi makineler yapıyor. Sizin hiç birşey yapmanıza bi-
le gerek yok nerdeyse. 

Siz ne gibi zorluklar yaşadınız o dönemlerde? 

Yaşadığım en büyük zorluk vasıta sorunuydu. Başka bir zorluk ya-
şamadım. Bu zorluğu şöyle anlatabilirim. Samanpazarı'na uçak düş-
müştü ve ben vasıta olmadığı için Kızılay'dan Samanpazarı'na kadar 
yürüdüm. Çok zor yetiştim doğal olarak. 

Sizi her sabah Başbakanlığın önüne yollarlardı o dönemlerde. 
İnönü'nün fotoğraflarını  çekmeniz için. Fakat siz sadece 
Başbakanlıkta değil bir çok yerde İnönü'nün fotoğraflarını 
çektiniz. Bu fotoğraflar  ileride sergi açmanızı kolaylaştırdı mı? 

Kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Elimde İnönü'yle ilgili sergi açacak 
kadar fotoğraf bulunuyordu. 



İki kez fotoğraf  sergisi açmışsınız. Sergilerinizin konusunu 
neden hep İnönü oluşturuyordu? 

Çünkü İnönü'yle ilgili fotoğraflarım diğerlerine göre daha fazla ilgi 
görüyordu. Bu fotoğrafların bir kısmı gazetelerin baş sayfalarını süs-
ledi uzun süre. Bende sergilerime bu yüzden İnönü'yü taşıdım. 

Fotoğraf  alanında iki kez "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık 
görüldünüz. Aldığınız bu ödüller sizi daha iyiye doğru 
kamçıladı mı? 

Kamçılandığımı söyleyemem. Çünkü benim için ödüllerin pek bir 
önemi yoktu. Aman ödül aldım daha çok çalışayım, yine ödül ala-
yım gibi bir derdim hiç olmadı. Ben zaten en iyiydim ve çok çalışı-
yordum. Bu yarışmalara iki kere katıldım. Daha fazla katılsaydım 
eminim ki tüm ödülleri alırdım. 

Hangi fotoğraflarla  ödül aldınız? 

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Hipodrom'da, Harp Okulu'nun gös-
terisi sırasında dilini çıkarmış bir köpek, Harp Okulu öğrencilerinin 
ayak ve kol hareketlerini taklit ediyordu. Çok ilginçti. Öyle bir ciddi-
yetle yapıyordu ki bu hareketleri. İlki bu fotoğraftı. İkinci olarak ise, 
bir kadınm evini sel basmış ve o kadm selden koskocaman bir ağacı 
kurtarmış. Sırtmda bu ağacı taşırken çekilen fotoğraftı. Bu iki fotoğ-
raf bana o iki ödülü kazandırdı. Fakat bunlara benzer çok iyi resim-
lerim daha vardı, fakat başka hiç bir yarışmaya katılmadım. 

Siz hep önemli siyasi olayların içinde bulunup, bu olayları 
fotoğrafladınız.  Böyle önemli siyasi olayların atmosferinde 
bulunmak sizce fotoğraflarınızın  günümüze kadar gelmesinin 
bir nedeni olarak gösterilebilir mi? 

Tabii ki. Etkisi olmuştur mutlaka. Çünkü fotoğraf çekmek kadar ne-
yin fotoğrafım çektiğiniz de önemlidir. Öyle bir olay yakalarsınız ki 
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bu tüm istikbalinizi etkiler. Bu maddi de olabilir, manevi de. Benim 
fotoğraflarımın günümüzde bile kullanılıyor olması bu işin manevi 
boyutudur. Benim fotoğraflarım konuşurdu. Sıradan fotoğraflar de-
ğildi hiç birisi. 

Uzun yıllar Mete Akyol'la birlikte Bedri Koraman'm köşesine 
hiciv fotoğrafları  çekerek dikkat çekmişsiniz. Bu fotoğrafların 
niteliği neydi anlatabilir misiniz? 

Ben siyasi konularla ilgili fotoğraflar çekerdim, Mete ise onları ko-
mik bir şekilde konuştururdu. Foto- şaka yani. Aktüel konulardan 
da yararlanırdım. O dönemde bu çok tutmuştu. Milliyet'te Bedri Ko-
raman'm çizdiği bir köşe vardı. Bunları orda yapardık. 60 ve 70 yıl-
ları arasında yaptık tüm bunları ve siyasilerden çok büyük tepkiler 
aldık. Ciddi anlamlarda tehditler de aldık. Hatta bu yüzden Mete 
Akyol'la Ankara'dan kaçmak zorunda kaldık. 1960'da, ihtilalden bir 
hafta önce Pakistan Devlet Başkanı Ankara'ya gelmişti. Onun şerefi-
ne Hariciye Köşkü'nde bir resepsiyon vardı. Mete Akyol geldi bana 
dedi ki: "Akşam Hariciye Köşkü'ne gideceğiz". Ben şaşırdım," Oğ-
lum bizi oraya almazlar ki, ne işimiz var orada" dedim. Mete ise: 
"Abi oraya yalnızca sen girebilirsin mutlaka gelmelisin" dedi. Meğer 
Mete Kulüp 47'ye garson olarak girmiş. Bu kulüpte Hariciye Köş-
kü'ne servis yapıyor. Bana durumu anlatıp, "ben bu akşam ordayım, 
sende orada ol" dedi. Ben hemen işi çaktım ve fotoğraf makinemi 
alıp köşke gittim. Babam Celal Bayar'ın şoförü olduğu için herkes ta-
nırdı beni. Bundan yararlanarak köşke girdim. Tek foto muhabiri ola-
rak orada ben vardım. Çünkü Ankara o zaman çok karışıktı. Girdim 
içeriye. Bekliyorum, bekliyorum Mete yok ortalıkta. Bir de baktım 
elinde tepsiyle çıktı ortaya. Önce Pakistan Devlet Başkanı'nın yanma 
gitti ve ona kanepe uzattı. Hemen çektim. Genel Kurmay Başkanı'nı 
falan çektim. Sonra Mete kayboldu. Elinde içki tepsisiyle geri döndü. 
Başbakan Menderes'e tepsiyi uzattı. Yine hemen çektim fotoğrafı. Bu 
şekilde devam ederken Müsteşar Ahmet Salih Korur durumu farket-
miş. Mete geldi "hemen kaçıyoruz" dedi. Dışarı çıktık, duvardan at-
ladık ve kaçtık. Ertesi gün bu fotoğraflar Milliyet'te çıkınca bütün 



emniyet alarma geçmiş, bizi arıyorlarmış. Biz saklandık tabii. O sıra-
da ihtilal oldu. Bizi arayanlar içeri girdi, biz ise dışarı çıktık. 

Milliyet gazetesinde spor muhabiri olmadığı dönemlerde sizi 
maçlara gönderirlermiş. Bu olay sizin gibi en önemli siyasi 
olaylara tanık olan ve bu olayları kareleyen birini nasıl 
etkiledi? 

Bir foto muhabirinin komple olması lazım. Bir yerde bir hadise var-
sa; ben bu fotoğrafı çekmeyeyim, bu benim işim değil demek olmaz. 
Her yere gidebilmek gerekir. Böyle düşündüğüm için bundan hiç 
gocunmadım ve maçlarda çektiğim fotoğraflardan da her zaman 
randıman alırdım. 

Sizce çektiğiniz en iyi fotoğraf  hangisiydi? 

İçlerinden seçim yapmam o kadar zor ki. En iyisi en sevdiğim beş fo-
toğrafı söyleyeyim. İlki "Güle Güle Tarih". Bu fotoğrafı 10 Kasım'da 
çekmiştim. İnönü tek başına Anıtkabir'i selamlarken, ikincisi Mende-
res'in Irak Sefareti'nde yangmdan sandık çıkardığı fotoğraf, üçüncü-
sü İsmet Paşa'nın ayağını öpen adam, dördüncüsü Güvercin Nuri. 
Bu fotoğrafı Hacettepe-Beşiktaş maçında çekmiştim. Maç sırasmda 
bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve bir güvercin ıslan-
mış, tam kalenin dibine konmuştu. Hacettepe Spor'da müdafaa 
oyuncusu olan Nuri koşarak geldi. Tam güvercine tekme atacaktı ki 
hemen fotoğrafım çektim ve ismini de Güvercin Nuri koydum. Be-
şincisi ise 30 Ağustos'ta harp okulu ile birlikte yürüyen köpek fotoğ-
rafıdır. Fakat diğer fotoğraflarımı da çok sevdiğimi eklemem gerekir 
tüm bunlara. 
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Sizin döneminizdeki diğer foto  muhabirleri kimlerdi? 

Çok fazlaydık o dönemlerde her birini nasıl sayayım? Hüseyin Ezer, 
Sökmen Baykara, Rafet Hüner, Hasan Özkay, Abbas Goralı, Hikmet 
Tanılkan, Piç Kemal, İbrahim Özçelik, Tuncer Tuğcu, Erol Olgunde-
mir, Mehmet Yılmaz, Kayhan Vandemir, Mehmet Sürenkök, Engin 
Cenkçi, Mustafa İstemi, Bülent Hiçyılmaz. Hatırladıklarım bunlar fa-
kat çok daha fazla foto muhabiri vardı o zamanlar. Bu meslektaşları-
mın da bir çoğu hayatta değil. 

Meslektaşlarınızla ilişkileriniz nasıldı? 

Birbirimizi atlatmak için çalışırdık. Beraber eğlenmeye de giderdik. 
Hüseyin Ezer'den sonra Hürriyet'in foto muhabiri Tuncer Tuğcu'yla 
çok iyi arkadaştım. 

Kaçak olarak Kıbrıs Harekatı'na gittiniz. Orada yaşadıklarınız 
mesleğinizi ne yönde etkiledi? 

Açıkçası bizim keyfimiz yerindeydi o zaman. İyi yerlerde kalıyorduk 
ve hiç bir konuda zorluk çekmiyorduk. Tabii bu arada mermiler ya-
ğıyordu sürekli. Fakat biz hep güvendeydik. Bu yüzden pek bir etki-
si olmadı mesleki anlamda. Zaten harekat çok kısa sürdü. Bir hafta 
falan. Bu zaman sürecinde insan biraz da olsa savaş atmosferinde 
hissediyor kendini. Kısacası etkilemedi beni. Sadece «savaş muhabir-
liği yapmak istediğim için duygularım depreşti. Hep savaş muhabi-
ri olmak istemiştim. 

Kıbrıs'ta ne gibi fotoğraflar  çektiniz? Bunlar çalıştığınız 
gazetede nasıl değerlendirildi? 

Oradaki esirlere çok iyi davranıldığına dair fotoğraflar çektim. Bu 
yüzden Türkiye'ye döndüğümde teşekkür anlamında plaket verdi-
ler bana ve bu fotoğraflar gazetede yayınlandı. 



Adnan Menderes'in fotoğraflarım  çekeceğiniz zaman size:" 
Ben maymun muyum ? " dermiş. Buna benzer hatırladığınız 
başka anekdotlar var mı fotoğrafını  çektiğiniz kişilere yönelik? 

Çok fazla var. Celal Bayar hapishaneden çıktıktan sonra Numune 
Hastanesi'ne geldi. Hastanede onun çıplak fotoğraflarını çektim. 

Siz zaten bir ustasınız ama yinede her ustanın da bir ustası 
vardır. Sizin ustam diyebileceğiniz birisi var mıydı? 

Rahmetli Hüseyin Ezer benim ustamdı diyebilirim. Ne öğrendiysem 
ondan öğrendim. 

Size ustam diyebilecek, sizin yetiştirdiğiniz birileri var mı? 

Ben Hüseyin Kırcalı ve Yaşar Saygı'yı yetiştirdim diyebilirim. Çün-
kü onlara çok şey öğrettim. İkiside spor muhabiri. Yaşar emekli ol-
du. Hüseyin ise bildiğim kadarıyla hala Milliyet'te çalışıyor. 

Ustam dediğiniz Hüseyin Ezer'den işi nasıl öğrendiniz? 
Birlikte mi çalışırdınız? Aranızda usta-çırak ilişkisi var 
mıydı? 

Hüseyin Ezer Ulus gazetesinde çalışıyordu, ben Milliyet'te çalışıyor-
dum. Dolayısıyla birlikte değildik fakat çok sık görüşürdük, haber-
lerde karşılaşırdık. Ben ondan sadece fotoğraf çekme üsluplarını öğ-
rendim. Usta-çırak gibi bir ilişkimiz yoktu, abi-kardeş gibi bir ilişki-
miz vardı. Çektiğimiz fotoğrafları her zaman birbirimizle paylaşır, 
başka hiçkimseye vermezdik. 

Abdi İpekçi'yle çalışmış bir foto  muhabiri olarak Abdi İpekçi 
fikir  gazeteciliğini nasıl tanımlarsınız. 

Abdi İpekçi'nin yazılarını kırmızı kalemle işaretleyen yani denetle-
yen sadece İsmet İnönü'ydü. Her zaman doğruları yazardı. Bir haber 
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yazacağı zaman, o haber hakkında geniş çapta bir araştırma yapardı. 
Aksi takdirde hiç bir zaman haber yapmazdı. Bu özellikleri benim gi-
bi yanında çalışan herkesi etkilemiştir. 

Mesleğinizle ilgili ulaşmak istediğiniz bir nokta var mıydı? 

Ben ulaşacağım yere kadar ulaştım. Daha fazlasmı istemedim. Bir 
daha dünyaya gelsem kesinlikle yine aynı mesleği yapardım. 

Mesleğinizi bırakmanızda yorgunluk bir etken miydi? Başka 
sebepler de var mıydı? 

Yorgunluktan değil. Hiç bir zaman yorulmadım. Çok severek yaptı-
ğım bir işti çünkü. Mesleği ben bırakmadım, bıraktırdılar. Meslekten 
soğuttular beni. 

Foto muhabirliğini bırakma zamanı var mı sizce? 

Olmaz mı hiç. Bu mesleği yaşlanmca bırakmak lazım. Bu meslek yaş-

lı adamın işi değil çünkü. O tempoya yetişemez. 

1977'de  Milliyet'ten ayrılıp Turizm Bakanlığı Basın Müşaviri 
oldunuz. Bu aktif  olarak fotoğraflara  veda anlamını mı 
taşıyordu ? 

Milliyet'ten ayrıldıktan sonra artık gazetelerde çalışmayacağım diye 
karar almıştım. Hürriyet ve Günaydın'dan teklif aldım fakat aldığım 
karar sebebiyle çalışmadım oralarda. Bu sırada Milliyet'in asansö-
ründe Adalet Partisi'nden Turizm Bakanı İskender Cenap Ege ile 
karşılaştık. Konuştuk. Ben Milliyet'ten ayrıldığımı söyledim kendisi-
ne. O da bana" gel benimle çalış" dedi. Böylece Turizm Bakanlığı Ba-
sın Müşaviri olarak işe başladım. Tabii ki ister istemez aktif olarak 
fotoğrafları bıraktım. Artık kendimi doğa fotoğraflarına verdim o ta-



rihten sonra. Bu zor oldu ama yapacak başka bişey yoktu. Bundan da 
keyif almaya çalıştım. Keyifli yanları da vardı. 

43 yıldır cemiyet üyesisiniz. Emekli olduktan sonra vaktinizi 
burada geçirmeye başladınız. Burada mesleğinizle ilgili neler 
yapıyorsunuz? 

Cemiyet, "24 Saat" diye bir gazete çıkarıyor. Bende bu gazetede 
görevliyim. Onun dışmda yaptığım bir şey yok. 

Son olarak bu meslekle ilgilenenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Eğer bu mesleği yapacaksanız gözünüzü budaktan sakınmayacaksı-
nız. Kendinizi tamamen vereceksiniz bu mesleğe. Aksini düşünü-
yorsanız bu mesleğe hiç bulaşmayın. 





Atilla 

Bartırılıoğlu 
Hasan Karakoçlar 
2003 
Fotoğraf: Meriç Ozan 

1931 yılında İzmir'de doğdu. Gazeteciliğe ortaokulda duvar 
gazetesi çıkararak başladı. Profesyonel  olarak 1955 yılında Son 
Havadis Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 1951 yılında girdiği 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi'nden arkadaşlarıyla 
birlikte çıkarmaya başladığı haftalık  Karakarga adlı mizah 
dergisi nedeniyle atıldı. 1973 yılında bu fakülteye  yeniden 
döndü ve mezuıı oldıı. Akşam, Zafer,  Demokrat İzmir, Adalet 
ve Son Posta gazetelerinde, Akis ve Yedigüıı dergilerinde 
çalıştıktan sonra Ticaret  Bakanlığı'mia müşavirlik yaptı. 
Gazetecilik yaptığı sıralarda sendikacılıkla yakından ilgilendi. 
Basın iş kolunda çalışan fikir  ve beden işçilerinin aynı çatı 
altında örgütlenmeleri konusunda yoğun çabalar gösterdi. 
Basuı-lş Sendikası'nın yayın organı Giindem'de yazdığı 
Babauf  davası ile ilgili bir yazı nedeniyle uzun süre yargılandı. 
Sonunda beraat etti. 
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Atilla Bartınlıoğlu 
(1931) 

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 

Gazeteciliğe 11 yaşında başladım. Ortaokul birinci sınıfta rahmetli 
Altan Erbulak ile günlük okul gazetesini çıkarırdık. Altan çizer, ben 
yazardım. Yıllar geçti yüksek tahsilimi yapmaya Ankara'ya geldim. 
Galiba bizim Şinasi Nahit Berker ağabeyimizin dediği gibi "Gazeteci 
olunmaz, doğulur". Ben galiba gazeteci doğmuşum. Hiç aklımda 
yokken 1953 yılında Ankara'da "Karakarga" adlı haftalık bir mizah 
gazetesi çıkarmaya başladım. Erdoğan Tokmakçı'yla beraber... Gaze-
te zamanın DP hükümetini epey sarsmıştı. Bizler sol görüşlü insan-
lardık. Menderes hükümeti sola çok antipatik bakıyordu. Karakarga 
yaklaşık bir yıl kadar devam etti. Zamanm hükümeti tarafından sü-
resiz kapatıldı. O arada tahsilime devam ediyordum. 

Bu arada Ankara Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakmışsınız 

Hayır. Şöyle oldu. Ben 1951 yılında Hukuk Fakültesi'ne girdim. IV. 
smıfta bu Karakarga gazetesi hadisesi yüzünden beni fakülteden 
uzaklaştırdılar. Yıllar sonra Hukuk Fakültesi'ne geri döndüm. 1973 
senesiydi. Dört dersim vardı vermem gereken ve o dersleri verdim. 
Avukatlık stajı falan yapmadım. Fakülte içinde bulunmak için oku-
dum sayılır. 
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Gazeteciliği tercih sebebiniz neydi? 

Tekrar etmiş olacağım ama "Gazeteci olunmaz, doğulur". Şimdi aynı 
şeyler bahis konusu mu medya dedikleri Türk basınında bilmiyo-
rum ama, bizim zamanımızda gerçekten büyük bir tutku vardı mes-
leğe karşı. Mesleğe girenler büyük bir tutku içerisinde, bu mesleği 
çok severek yapıyorlardı ve güç şartlarda yapıyorlardı. Cevabı yine 
tekrar edeyim. 11 yaşmdayken ben bu işe bulaşmışım, ya da o bana 
bulaşmış. İşte yıllar, öylece başka hiçbir şey yapmadan, bir meslek 
görmeden yapmadan devam ettim. Şimdi emekliyim ama gazetecili-
ğin emeklisi olmadığını da söylerim. 

Bir de sizin lise yıllarında İspanyollara benzetilip Mxıtador 
lakabı almanız var. 

Bu lakap bana lise yıllarında değil, fakülte yıllarında takıldı. Sebebi 
de şeydi. Fakültede kızlarla ahbaplık falan yaparken, boğa güreşçisi 
taklidi yapardım, adım "Matador"a çıktı. Sonra o yerleşti. Bir laka-
bım daha vardı onu söyleyeyim. Gazeteciliğe ben polis-adliye muha-
birliğiyle başladım. Çok iyi bir polis-adliye muhabiriydim. Devrim 
yaptım sayılabilir. Çok cinayete polisten evvel önce gittiğim günler 
olmuştur. O zamanlar Hikmet Tanılkan diye bir foto muhabiri vardı. 
O bana "Mike" adını taktı. O zaman "Mike Hammer" çok meşhurdu. 
Bize o kaldı. Bir de ben Bakırköylüyüm, orada yetiştim, orada da 
"Baran" derlerdi. Giyim-kuşam nedeniyle. Güngör Yerdeş'e de sorar-
san "Atoş"der. 
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Gazetecilik mesleğine başlarken örnek aldığınız gazeteciler var 
mıydı? 

Aklımda olan şu var. Rahmetli Altan Erbulak benim çok yakın yani 
mahalle, sınıf arkadaşım falan. O zaman Altan Vatan gazetesinde ka-
rikatür çizmeye başlamıştı yeni yeni. Ben Altan'ı ziyarete falan gi-
derdim. Ahmet Emin Yalman'ın Vatan'ı. Salaş bir binadaydı. Orada 
vakit geçirirdik. Kendime örnek aldığım gazeteci derseniz, İlhan Sel-
çuk benim çok sevdiğim, takdir ettiğim, çizgisinden dönmeyen bir 
insan olarak kabul ederim. Onu örnek almışımdır. Emil Galip San-
dalcı hayranıyımdır. O da çok sevdiğim, saydığım bir insandır. Bir 
de büyük etkisi altında kaldığım Çetin Altan vardır. Gazeteciliğe Çe-
tin Altan'ın kayınbiraderi Yurdakul Fincancıoğlu ile aynı gün, aynı 
saatte başlamıştık. Daha sonra Yurdakul BBC Türkiye temsilciliğini 
yaptı. Çok önemli bir gazeteciydi. Sonra ben fakülteden ihraç edilin-
ce Yurdakulların evinde kalmaya başladım. O zaman Çetin ağabey-
le beraber oturuyorlardı onlar. Çetin Ağabey yeni parlamaya başla-
mıştı. Gerek Yurdakul, gerek ben Çetin Altan'm çok etkisinde kaldık 
ve çok şey de öğrendik ondan. Ha bir de şunu söylemek isterim. 
Kendisini fazla sevmememe rağmen, ideal gazeteci olarak gördü-
ğüm insanlardan birisi de rahmetli Metin Toker'dir. Onunla da bera-
ber çalıştım ve çok şey öğrendim. İnkar edemem. Kendisine fazla 
sempatim yoktur, ama saygım sempatinin çok ötesindedir. 

Çok sık gazete değiştirmişsiniz, bunun nedeni nedir? 

Bunun nedeni çok basit. Ben gazeteciliği bir ideal olarak görmüşüm-
dür. Veyahut duymuşumdur. Bilinen her gazetede çalıştığım kişiler-
le biraz fazla kavga ederdim. O zaman dahi, şimdiye nazaran çok az 
olmasına rağmen, bazı güdümlü olaylar genç gazetecilerin başına 
gelirdi. Yani şöyle: "şöyle değil de böyle yap. Bunu böyle değil de 
böyle yap". Ben o zaman hır çıkarırdım ve o patırtı sonrası daha çok 
istifayla sonuçlanırdı. Ama kovulduğum her gazeteden keyifle ko-
vulduğumu düşünüyorum şimdi ve benim için o şeyler, gazeteler-
den uzaklaştırmalar iftihar konusudur. Ayrılmalarım, kovulmalarım 
maddi nedenlerden ötürü olmadı. 
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Biraz da ilginç olaylara gelelim: 1961 Anayasası referanduma 
açılıyor ve Bartın'da "Hayır" oyu çıkıyor ve siz bir basın 
toplantısı düzenleyerek "Bartınlıları kınıyorum" diye bir 
açıklama yapıyorsunuz. Bu olayı anlatır mısınız? 

1961 ihtilaline herkes darbe der. Ben ihtilal olarak kabul ediyorum. 
Benim içinde olduğum çok yanlı bir olay... 1961 Anayasası'nın Tür-
kiye'ye çok büyük özgürlükler getirdiği inancında olan bir insanım. 
Gerçekten çok iyi hazırlanmış, Türkiye'yi çok ileriye götürecek bir 
Anayasa olduğu kanısındaydım. Hala da o kanıdayım. 1961 Anaya-
sası'nı bu hale getirenleri gerçekten nefretle anıyorum. Gençtim, de-
likanlıydım, heyecanlıydım. Soyadım Bartmlıoğlu'ydu. Anayasa için 
referandum yapılmıştı. Bartm da çok büyük bir oranla yeni anayasa-
ya hayır oyu çıkmıştı. Çok büyük bir şok geçirdim. Dünya gazete-
sinin Ankara bürosundaydık. Bekir Çiftçi o zaman Dünya'nın Anka-
ra temsilcisiydi. Radyodan sonuçları alıyorduk, onu dün gibi hatırlı-
yorum. Masaya vurdum "Allah kahretsin, soyadımı değiştiriyorum" 
dedim. Gülüştük. Sonra ertesi gün Dünya gazetesi çıktı. Baktım ki 
Bekir onu haber yapmış. Haber yapmca tabii iş büyüdü. Büyüdü 
derken kamuoyuna intikal etmiş oldu. Basın toplantısı yapmadım da 
Gazeteciler Cemiyeti'nde hep beraber otururken, o sırada devrilen 
hükümetin yanlısı bir takımı gazeteci arkadaşlarla tartışma olmuştu, 
söz konusu olay odur yani. Basın toplantısı değildir. Orada kaldı tar-
tışma. Ama ben hala aynı fikirdeyim, soyadımı değiştirmedim ama 
fikrimi de değiştirmedim. 27 Mayıs ihtilaliyle ilgili fikrimi de değiş-
tirmedim. Belki tanrı biraz daha ömür verirse en son 27 Mayısçı ola-
rak kalabilirim. 

Hayatınızdaki ilginç olaylara devam edersek; Basın-İş 
Sendikası'nın gazetesi Gündem'deki Babeuf  ile ilgili 
yazınızdan sözeder misiniz? 

Vallahi hayatımın en önemli olaylarından birisidir. Hafızamdan si-
linmesine imkan yok. 27 Mayıs'tan sonra kurulan hükümette Ecevit 
Çalışma Bakanı olmuştu. O'nun bakanlığı sırasmda grev ve lokavt 
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kanunu çıkmıştı. O sırada gazetecilerin örgütlü olduğu iki sendikayı 
birleştirme fikri benle Ülkü Arman'dan gelmişti. Ben o zaman Anka-
ra Gazeteciler Sendikası İkinci Başkanı'ydım. Ülkü Arman da Başka-
nı. İstanbul'da da bir Gazeteciler Sendikası vardı. İstanbul Ankara 
çekişmesi diye birşey vardı o zaman. Endüstri İstanbul'da olduğu 
için, İstanbul basını ağır basıyordu. Bu, sendika rekabeti haline gel-
di. Yalnız bizim derken onurla söyleyebilirim. Benim bir fikrim var-
dı. Grev kanununu okurken bazı eksikler bahis konusu olmuştu. 
Adeta bir lokavt yasası gibiydi. Sebebi şuydu, örneğin bir gazete gre-
ve gidince o gazete, sahibi ya da sahibinden yana olan kişiler o gaze-
tenin ertesi gün, çıkarılmasını sağlayabilirlerdi. Ajanslarla çıkardı o 
gazete. Türkiye'de okuyucu o kadar bilinçli değildi ve o grev batıl, 
hiçbir şeye benzemeyen bir grev hale gelirdi. Ama aynı greve kol iş-
çileri yani matbaada çalışan işçiler katılırsa o gazetenin çıkmasına 
imkan yoktu. Grev amacına erişmiş olurdu. Onu düşünerek şöyle bir 
şey yapmayı düşündüm o zaman Türk-İş'te Halil Tunç Genel Sekre-
ter. Onlara damştım. Bu iki sendikayı birleştirsek, ayrı iş kollarında 
olmasalar ne olur? Mix Sendika birşey olur. Bir Japonya'da varmış 
örneği ve biz bu işi yaptık. İki sendikayı birleştirdik. Korkunç bir 
sendika haline geldi. Basın-İş Sendika olarak çok ciddi bir sendika 
gücüne ulaştı. O zaman yine iftiharla söyleyeyim. Benim ideallerim-
den biriydi. Günlük bir gazete çıkarmak. Gazeteciler Cemiyeti'nde 
de Beyhan Cenkçi ile beraber bunu yaptık.. Fakat parayı, sermayeyi 
nereden bulacağımız bahis konusuydu. Onu da düşündük. Aidatlar-
dan, ödeneklerden bir parça keserek böyle bir gazeteyi çıkarmanın 
kararını aldık. Mustafa Ekmekçi var o zaman yönetim kurulunda, 
Erdoğan Örtülü var, ben genel sekreterim. İşte bir de kol işçilerinden 
birkaç arkadaş var. O kararla bu gazeteyi çıkardık. 10 binin üzerinde 
bir baskı yapıyorduk. Çünkü Seka'dan bedava kağıt temin etmiştim. 
Kendimiz yazıyorduk, işçileri bilinçlendirmeye çalışıyorduk ve mu-
vaffak da oluyorduk. O gazetede genel sekreter görevini yüklendi-
ğimden yazı işleri müdürü olarak görünüyordum. Bir grev yapmış-
tık. Başbakanlık Matbaası'na bir grev koymuştuk. Dünya grev litera-
türünde bu grev üçüncü sırayı aldı. Nedeni şu: Resmi Gazete yasalar 
gereği Başbakanlık Matbaası'nda basılıyordu. Biz grev koyunca Res-
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mi Gazete basılmamaya başlandı ve Türkiye'de TBMM'nin kabul et-
tiği yasaların hiçbirisi yürürlüğe girmemeye başladı. Çok ilginç bir 
grevdi ve hükümet İsmet Paşa hükümetiydi. Gerçekten büyük endi-
şeler duymaya başladık, 5-6 kez beni Başbakan Yardımcısı Kemal Sa-
tır çağırdı. Büyük tehditlere rağmen, ben bir mizah yazarıyım zaten 
kendisiyle alay eder gibi konuştum. Yapmamam gerekirdi. Çok he-
yecanlıydım. Gençtim o sırada Sabahattin Eyüboğlu, Mina Urgan, 
Fransız İhtilali'nin önemli adamlarından Babeuf'un bir kitabını ya-
yınlamışlardı. Onla da şöyle bir ilgim vardı. Tesadüfen İstanbul'day-
dım. Onlar Fransızca'dan çevirmişler, benim lisan olarak Fransızcam 
fena değildi o sıralar. Bana Türkçesini verdiler Türkçe imlasını dü-
zelt diye. Kitabı oradan biliyordum. O kitapta Babeuf'un karışma 
yazdığı mektuplar var. Karısına yazdığı mektupların birinde "Oyala-
yıcılara Karşı" adlı bir yazısı vardır. Karışma yazar, ihtilal yerini bul-
mamıştır vs. Bunu başyazı olarak ben Gündem'de yayınladım. Baş-
bakanlık grevine adapte ederek. Buradan bir dava açıldı. Türk Ceza 
Kanunu'nun 141. maddesi gereğince. Davanın ilk celsesine aşağı yu-
karı 28 tane de avukat girdi. Ama Turan Güneş yoktu. Başı Orhan 
Apaydın çekiyordu. Daha sonra dava devam etti, davayı Orhan 
Apaydın yürüttü ve ben "halkı ayaklandırmaya teşvik ettiğim" ge-
rekçesiyle 7,5 yıla mahkum oldum. Bir bilirkişi raporu sonucu. Üstü-
ne basarak söylüyorum, o bilirkişi raporunun altındaki imza maale-
sef Uğur Alacakaptan'a aitti. Uğur Alacakaptan benim sınıf arkada-
şımdır. Bu dava uluslararası dava haline geldi. Daha sonra Lahey 
Mahkemesi karıştı. Avrupa'da büyük üniversitelerin hukuk fakülte-
leri son derece tutarlı bildirgeler çıkarttılar. İlginç bir olay da şuydu: 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Fransa'ya gitmişti. De Gaulle'ün Su-
nay'ı karşılaması lazımdı. De Gaulle Sunay'ı karşılamadı. Saray na-
zırını yolladı. Gerekçe olarakta "Babeuf'ü mahkum eden bir devletin 
başkanını ben karşılamaktan hicap duyarım" demişti. Böylesine bü-
yük bir dava haline geldi. Sonra ciddi bir Yargıtay duruşması oldu. 
Yargıtay duruşmasında Avukatlarım Orhan Apaydm ve Turan Gü-
neş'ti. Karar iki olumsuz oya karşı üç oyla lehime çıktı. Yargıtay böy-
lece verilen hükmü bozmuş oldu. Avukatlar gerçekten tarihe mal 
olan bir savunma yaptılar. Bu Yön dergisinde de yayınlandı... Ve 
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böylece ben o davadan kurtuldum. Ancak belleğimden hiç silinme-
di. Bütün ev o davanın acısını çektik. Uzun yıllar MİT takip etti beni. 
Ben gazetecilik mesleğine devam ettim. Fikirlerimden hiç ödün ver-
medim. Daha sonra işte herşey anlaşıldı. MİT'te peşimi bıraktı. O da-
va budur. 

Ecevit Hükümeti Ticaret  Bakanı Teoman Köprülüler 
döneminde Basın Danışmanlığı yaptınız, nasıl oldu da bu 
göreve geldiniz? 

Ben o sırada Yedigün Dergisi'ndeydim. Kurtul Altuğ'la beraber çıka-
rırdık. Yedigün CHP organı gibiydi. Ecevit Hükümeti kurulunca, Te-
oman sınıf arkadaşımdır, çok eski bir arkadaşımdır. Bir gün Orhan 
Birgit bana hükümetten ne görev istediğimi sordu. "Valla ne verirse-
niz yaparım" dedim. Ben Turizm Bakanlığı'nda bir görev bekliyor-
dum. O zaman Basın-Yayın Turizm Bakanlığı'na bağlıydı. Orhan 
Birgit bana Ticaret Bakanlığı'nda Başdanışmanlık görevi yapacağımı 
söyledi. Ben "ekmeğin fiyatını bilmem" dedim. Sonra baktım, Te-
oman Köprülüler bakan seçilmiş, O da beni arıyor, kalktık gittik ve 
Teoman bana bir çok görev verdi. Köprülüler üç yıllık hükümet sıra-
sında bir şöhret oldu. En iyi yönetilen bakanlık Ticaret Bakanlığı'ydı. 
Ben tabii gazetecilikten gelme bir kişiyim. O sırada basında benimle 
beraber çalışan kişiler var. Bunlar iyi görevlerdeydi. Örneğin Te-
oman Karahun TRT'de Haber Dairesi'ne bakıyor. Hangi ricada bu-
lunsam Teoman Ticaret Bakanlığı ile ilgili haberlere geniş yer veri-
yordu. Tabii ben de haberleri TV'de görünecek hale getiriyordum. 
Meslekten kaynaklanan ustalıktan dolayı. Üç yıl yaptım bu görevi. 
Bu arada Ticaret Bakanlığı'na bağlı önemli örgütler birlikler vardı. 
Mesela Çukobirlik, Antbirlik, Tariş. Bunlar da buna bağlıydı. Bu 
yöndeki işleri organize ediyordum. İyi şeyler yaptığım kanaatinde-
yim. Örneğin o sırada İngiltere ve Fransa ipliğimize ambargo koy-
muştu. Bizim için iplik, pamuk ipliği bir döviz kaynağıydı. Beni gö-
revlendirdiler. Bu ipliğin satılabilmesi için. Çukabirlik, Antbirlik, Ta-
riş Genel müdürleriyle Avrupa gezimiz oldu. Burada biz Anadolu 
köylüsünün kurnazlığıyla bu ipliği Fransa'ya ve İngiltere'ye sattık. 
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Nasıl sattık? İsviçre'de bir Musevi vatandaş bulduk, O bizi İtalya'da-
ki Musevi vatandaşa aktardı. Biz iplikleri birkaç misli fazlasıyla bu 
vatandaşa sattık. Onlar da İngiltere ve Fransa'ya sattı. Farkına vardı-
lar ama iş işten geçti. O güzel bir şeydir ve o sırada Bülent beyin bir 
telefonu vardır. Tebrik etmiştir beni, çok kıvançtır benim için. Bir 
amm daha var görevdeyken 186 kişiyi işten çıkarttım. Sebebiyse işe 
gelmeden maaş alan insanlar olmaları. Bu sebepten ötürü Bayındır-
lık Bakanlığı'nda çalışan ve bana benzeyen biri yaralandı. Antal-
ya'da makam aracım silahlı saldırıya maruz kaldı. Ticaret Bakanlı-
ğı'nda çok kişi hakkında dava açıldı. Bir tek benim hakkımda dava 
açılmadı. Hakkımda o aralar çok yayın yapıldı. Tazminat olarak 1,5 
milyon alacağım yönünde Yaşar Okuyan'ın gazetesinde haber çıktı. 
Oysa ayrılırken 112 bin TL aldım. 

Havadis'ten sonra Akşam, Akis, Zafer,  Demokrat İzmir'de 
çalıştınız. Bunlar dışında çalıştığınız gazeteler hangileri? 

Çok gazete ismi var. Son Posta'nm Ankara muhabirliğini yaptım Son 
Posta enteresan bir gazeteydi. Ondan sonra Yeni Asır'ın Ankara mu-
habirliğini yaptım. O zaman temsilcilik yoktu. Demokrat İzmir'de 
aşağı yukarı 5,5,-6 sene kadar "Ankara'dan Akisler" diye köşe yazar-
lığı yaptım. Enteresandır zamanın hükümeti tarafından bana 101 da-
va açıldı. Manevi şahsiyetine hakaretten. Bunların 100'ünden beraat 
ettim. Birinden bir buçuk yıla mahkum oldum. Af yetişti imdadıma. 
Bir başka renkli uğraşım daha var: Çok enteresandır benim Adalet 
gazetesinde yani Turan Dilligil'in gazetesinde "Anlayana" adlı gün-
lük köşe yazarlığı yaptım. Sağ yönelimli bu gazetede çalışmamın ne-
deni şuydu: Adalet o sıralar. Demirel'e karşı bir kampanya açmıştı. 
Ben Süleyman Demirel'e politikaya başladığı günden, Cumhurbaş-
kanlığını bırakana dek karşısında olan bir insanım. O'na en yalan ga-
zetede mücadele verdim. O başbakanlıktan, ben de Adalet'ten ayrıl-
dım. Böyle bir gazetecilik maceram oldu. Başka çalıştığım gazeteler-
den kayda değer olanları Kurtul'la beraber çıkardığımız Yedigün 
vardı. Bir de 12 Mart'tan sonra yayınlanan çok kısa ömürlü bir dergi 
vardır Parlamento. 12 Mart'a karşı. O yüzden 12 Martçılara antipatik 
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geliyordu. 7-8 ay kadar sürdü, ama biliyorsun, bu işler sermaye işi-
dir. Bir anım daha var, onu da söyleyeyim İstanbul'da Türkiye'deki 
tüm basın sendikalarının birleşmesi için bir toplantı yapmıştık. O 
toplantıda İsmet Yenisey'e, İstanbul'un bu harekete karşı çıkmasına 
nedeniyle basın literatürüne geçen bir lafım oldu. "İstanbul Dükalı-
ğı". Bu söz daha sonra çok sık kullanıldı. Buda hoş anılarımdan biri-
sidir. 

Atilla Bartınlıoğlu için haber nedir? 

Ben gazeteciliği haber olarak niteleyen bir insanım. Benim için gaze-
tenin birinci unsuru haberdir. Çalıştığım her gazetede, yönettiğim 
her gazetede aynı şeyi söylemişimdir. Haber benim için büyük bir ki-
tap demek, haber büyük bir yorum demek, haber halkoyuna pek çok 
şeyi başka türlü değerlendirme olanağı veren demek, bu bakımdan 
gazeteciliği habercilik olarak kabul ederim. Hep öyle çalışmıştım. Bir 
de haberin çıkarılması, habere doğru gitme olayımn bahis konusu ol-
masını isterim. Örneğin ben, Resmi Gazete'yi o zaman bir haber kay-
nağı olarak görür ve başından sonuna kadar okurdum. O zaman at-
latma diye falan bir şey vardı ve gazeteler büyük çapta birbiriyle ya-
rışırdı. Bir haber atlandığında diğer gazete bürolarından telefon edi-
lir, büyük olaylar çıkardı. Bir gün Resmi Gazete'yi yine karıştırıyo-
rum küçük bir şey gördüm. Bir polis memuru kazaen birini vurmuş, 
mahkum olmuş, dava yürümüş adam beraat etmiş ancak; hala yü-
rürlükte olan Memurun Muhakemet Kanunu'na göre bu kararm 
Meclis tarafından kabul edilmesi, ardından Resmi Gazete'de yayın-
lanması gerekiyor ki, adam hapisten çıksın. Adam yedi aydır hapis-
te, Resmi Gazete'de çıkmış ama Meclis'ten karar çıkmıyor, çünkü 
Meclis toplanmıyor. O zaman o haberi geçmiştim. O zaman Akşam 
gazetesinin Yaym Müdürü Orhan Kaloğlu, Orhan Koloğlu bu habe-
ri 6 sütuna manşet yaptı. Ertesi gün Ankara'da kıyamet koptu ve 
Resmi Gazete herkes tarafmdan daha dikkatli olunmaya başlandı. 
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Sizin epeyca atlatma haber anınız da vardır. 

Zonguldak'ta bir kokteyldeyiz. Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu 
ile sohbet ediyoruz. O sırada 1957 erken seçimleri var gündemde. 
Ben de Cihat Baban'ın sahibi olduğu Tercüman'da çalışıyorum. O 
Kokteyde Samet Bey, Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman'a "Biz 2 
bayramı birlikte kutlayacağız" dedi. Benim aklıma hemen erken se-
çim tarihi olarak 27 Ekim geldi. Ankara'ya geldim. Biraz da karıştır-
dım işi. Duyular aldım 27 Ekim tarihi benim kafamda oluştu. Tercü-
man'a geçtim bu haberi. Yayınlamadı. Bir de o zaman Adana'da bir 
gazete vardı haberler geçtiğim. Vatandaş adlı bir gazete. Bu haberi 
oraya da geçtim. Vatandaş gazetesinin özelliği, sahibi Mahmut Kara-
bucak'ın DP Adana Î1 Başkanı olmasıydı. Mahmut Karabucak'ı sor-
guya çektiler. İl Başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı bu haber yü-
zünden. Ancak haber doğruydu. Bu haber bana ödül kazandırdı. 

Gazetecilik mesleğinde yetiştirdiğiniz gazeteciler var mı? 

Yardıma olduğum kişiler var elbette. Örneğin; Güneri Civaoğlu'nu, 
Selçuk Altan'ı, Tahir Zengingönül'ü ve Teoman Erel'i sayabilirim. 

Gazetecilik yaşamınızda "keşke yazmasaydım" dediğiniz bir 
haber var mı? 

Sanmıyorum. Her yazdığım haberi inanarak yazdım. 

Hangi muhabirlik alanında uzmanlaştınız? 

Haberleri mizah tarzında yazardım. İç politika ve polis adliye muha-
biri olarak küçük fıkra yazdım. Muhabirliğin dışına çıkmayı pek ar-
zulamadım. 
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Köşe yazarlığı da yaptınız. 

Yaptım. Çok yaptım Demokrat İzmir'de, "Ankara'dan Akisler", Yeni 
Tanin'de yaptım. Adalet'de yazdım. Gündem'de başyazar olarak 
imzasız yazılarım vardı. Yedigün'de ve Akis'te küçük fıkralar da 
yazdım. 

Ticaret  Bakanlığı'nda danışmanlık yapmanızın ne gibi 
kazanımları oldu? 

Ticaret Bakanı'nda bürokrasiyi öğrendim. Bürokrasinin Türkiye için 
çok yanlış yolda olduğunu öğrendim. O bana çok tecrübe kazandır-
dı. Çünkü bürokrasi korkunç bir çark. 

Her gazeteci gibi sizin de mesleki prensipleriniz vardır? 
Bunlar nelerdir? 

Ben radikal bir sosyalist ve marksistim. Bunlardan geriye dönmem 
mümkün değil, ülke sever bir insanım. Ülkenin böyle bir rejimle daha 
fazla gelişeceğine kanım var. Başka prensibim yok. Kurala değilim. 

Hiç tekzip aldınız mı? 

Çok oldu. Şundan dolayı oldu. Tabiri caizse muhalif bir gazeteciy-
dim. Sağ iktidara yönelik eleştirilerden dolayı çok tekzip aldım. Ör-
neğin; Fatin Rüştü Zorlu'nun Moskova'ya davet edildiğini Ak-
şam'da yazmıştım. 10 gün sonra çok şiddetli bir tekzip aldım iki ba-
kandan. Biri de Fatin Rüştü Zorlu'ydu. 

Basın kuruluşlarından hangilerine üyesiniz? Üye 
bulunduğunuz kuruluşlarda ne gibi görevler üstlendiniz. 

Gazeteciler Cemiyeti'ne üyeyim. Başkanlığını yaptım. Ankara Gaze-
teciler Sendikası'nda Genel Sekreterlik yaptım. Başka derneklere üye 
değilim. 
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Haber yazarken neye dikkat ederdiniz? 

Üç şeye dikkat ederim. Türkçe'ye dikkat ederim. Haberin doğru ol-
masına dikkat ederim. Bir de mesaj vermeyi yeğlerim. Okuyucuya 
mesajı aksettirmeye çalışırım. Başım bu yüzden hep derde girmiştir. 

Mesleği hangi gazetede bıraktınız? 

Yedigün'de 1981 yılında bıraktım. 

Geçmiş dönemdeki basınla şimdiki basın arasındaki farklardan 
sözeder misiniz? 

Mesleğin "medya" adını alması herşeyi ortaya koyuyor. Bundan 40 
yıl önce söylediğim bir sözle cevaplayayım: "Bir gün Bab-ı Ali'den 
hiçbir gazeteciyi gazete patronu olarak göremeyeceksiniz. Birkaç 
patron Türkiye'yi yönetmeye kalkacaktır. Bu fazla değil 25 sene içe-
risinde olacak" demiştim. Benden daha atik davrandılar 15 senede 
bu işi gerçekleştirdiler. Bizim zamanımızda gazetecilik bu mesleği 
sevenlerin elindeydi. Şimdi gazetecilik şaklabanlık haline geldi diye-
bilirim. Yani Türkiye'de gazetecilik Rockefeller'in gazeteciliğine 
dönüştüğü kanaatindeyim. 





Aytekin 

Yıldız 
Birsen Çiçek 
2001 
Fotoğraf: Anadolu Ajansı Arşivi 

1941 yılında bir öğretmen çocuğu olarak Erzurum'da doğdu. 
1966 yılında gazeteciliğe başladı. Şimdiki ismi Gazi 
Üniversitesi olan Ankara İktisadi ve Ticari  İlimler 
Akademisini bitirdi. 1981 yılına kadar fiili  gazetecilik yaptı. 
1981-1987 yılları arasında 12 Eylülün zorlamasıyla meslek 
dışında kaldı. Bu dönemde politikayla ilgilendi. 1987-1992 
yılları arasında tekrar gazeteciliğe döndü. Ondan sonra 
bürokrasiye geçti. Başbakanlık Başdanışmanlı'ğından emekli 
oldu. Uzun yıllar Türkiye  Gazeteciler Sendikası'ııda 
yöneticilik yaptı. Milliyet'te muhabirlik, Anadolu Ajansında 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Yöneticilik. TRT'de 
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Nokta dergisinde Ankara 
temsilciliği yaptı. Sürekli basın kartı sahibi. Aytekin Yıldız'ı 
2004 yılı başında kaybettik. 
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Aytekin Yıldız 
(1941-2004) 

Gazeteciliğe nerede ve nasıl başladınız? 

Ulus'ta gariban bir şekilde, kaşeli olarak başladım. Geceleri çalıştım. 
Sonra Milliyet'e geçtim. Uzun yıllar Milliyet'te çalıştım. Milliyet'ten 
sonra 1978 yılında AA'ya yönetici olarak atandım. O zamanki Ecevit 
hükümetiydi. 

Gazeteciliğe Abdi İpekçi ekolüyle başladınız. Bu dönemde 
Milliyet'in nasıl bir çalışma ortamı vardı. ? 

O ekolü benden çok kimse bilmez. Çünkü ben Abdi İpekçi'de yetiş-
tim. Yani 1967-1978 yılları arasında 11 yıl çalıştım. Şöyle bir şey var. 
Ben AA'ya gittiğim zaman 15 gün Abdi Beyle kavga ettik. İstifamı 
kabul etmedi. "Aptallık etme, gel Milliyet'i sana emanet edeceğim 
ben" dedi. Ben Milliyet'in çok iyi bir gazetecisiydim. Yanı sıra Abdi 
Beyi çok severdim. Bizim kuşakta Abdi Beyin adı "Padişahtı". Kimse 
Abdi Bey demezdi. "Padişah arıyor, Padişah istiyor" diye çağrılırdık. 
Abdi Bey de çok sık Ankara'ya gelir liderlerle uzun söyleşiler yapar-
dı. Ayrıca, yorumlarını da Ankara'dan yazardı. Abdi Beyin "Durum" 
diye bir köşesi vardı. İpekçi, İstanbul'a gitmeden önce çalışanlara ye-
mek verirdi. Yemeğe, gazete bağlanır hale gelince giderdik. 'Padi-
şah' sofrada kuzu gibi olurdu. Yemekten sonra dansa, eğlenceye gi-
derdik. Sabah da 9'u beş geçe gelme, kıyameti koparırdı. Padişahın 
karşısında herkes titrerdi. Ama bunların dışında bir kişi vardı. 



O kişi kimdi? İpekçi'nin karşısında o neden rahattı? 

O zamanlar Milliyet'in teleksçisi olan basında "Piç Enver" diye bili-
nen Enver Hepdinç'tir. Hepdinç, sayfalarca yazıyı noktası, virgülü 
dahil bir tek hatasız yazabilen, Türkiye'nin tek teleksçisiydi. Öteki 
teleksçiler bir sayfada en az 10 hata yaparlarken, Piç Enver, önüne 
yüz sayfa koy tek bir hata yapmadan, çok süratli olarak yazar ve İs-
tanbul'a geçerdi. Abdi Bey'in Ankara'dan yazdığı yazıların İstan-
bul'a geçme sırası geldiğinde, Piç Enver, Abdi Beye' "Bir 35'liksiz ol-
maz" deyip, Abdi Beyden küçük rakı rüşvetini alırdı. 

Siz gazeteciliği Abdi İpekçi'den öğrendiniz. İpekçi, 
muhabirlerinden neler isterdi? 

Evet Ulus'ta kısa çalıştım. Ulus, benim için kısa sürdü. Abdi Bey, her 
gün yorum yazardı. O yorumu, ilgili muhabirle görüşmeden asla ve 
asla yazmazdı. Hangi konuda yazacaksa o konuyla ilgili muhabiri 
arar ve 15-20 tane sorunun cevabını isterdi. Kendi yorumu için bun-
ları isterdi. Haber için de. Bir defa tekzip edilecek haber yazdın mı, 
yandın gitti. Yazdığın bir haberi de en az iki üç kişiden çek ettirme-
den haber yazamazdık. Türk basınında azıcık onur haysiyet varsa bu 
İpekçi sayesindedir. Meselâ şöyle bir anımı anlatayım. Ben 1969 de-
valüasyonunu 4 gün önce verdim. "Yüzde 66.6 devalüasyon yapıldı" 
diye. Bu kıyamet kopardı. Abdi Beyle 24 saat kavga ettik. İlla doğru-
lat diye. Doğrulatmam gereken kişiler de o zamanın DPT Müsteşarı 
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Turgut Özal'la, Gelirler Genel Müdürü Adnan Başer Kafaoğlu'ydu 
onlara doğrulatmam mümkün değildi. Ama Özal'm masasmdan ev-
rak çalmıştım. O gün Abdi Bey vermeyince, İzmir'de Nihat Kürşat'ın 
Ege Ekspres diye bir gazetesi vardı. Kürşat, Turizm Bakanıydı. O, bu 
gazeteyi uzun yıllar çıkardı. Genel Yayın Müdürü de İlhan Esen'di. 
Haberi, eşimin adıyla ona iyi bir para karşılığında sattım. İzmir'de o 
devalüasyon haberi bütün Türk basınına kaynak gösterilerek verildi. 
Bir gün Milliyette nöbetçiydim. Gazete Ankara'da baskıya girmiş 10 
bin dolayında da baskı yapmıştı. Ben tam gazeteden ayrılmak üze-
reyken, İstanbul'dan Abdi İpekçi aradı. "Çabuk baskıyı durdurun. 
Manşeti değiştir" dedi. "Ama nasıl olur. 10 binin üzerinde baskı ya-
pıldı efendim. Onları ne yapacağız" dediğimde "hepsini çöpe atın" 
yanıtını verdi. Biz da yaptık. İstersen yapma. Şimdi hangi genel ya-
yın yönetmeni bunu yapar ki... 

Atlatma haberler konusunda oldukça yetenekli bir gazeteci 
olduğunuz söyleniyor. Hiç haber atlamakla eleştirildiniz mi? 

Milliyet bir zaman almanak çıkarırdı. Abdi Beyin zamanında. Bu al-
manakların iç sayfalarında Milliyet logolarıyla özel haberler yayınla-
nırdı. Onlara baktığınızda en az 10 tanesinin benim haberlerim oldu-
ğu görülür. Bunun dışında birde Milliyet'te Türkiye'deki ilk kamu-
oyu araştırmasını yaptık. Bu araştırmanın İçanadolu sorumlusu ben-
dim. Bu bölgede 14-15 il vardı. Çıkan sonuç, yüzde 97-98 oranında 
1977 seçimlerinin benzeriydi. O dönemde anket yayımlama yasağı 
yoktu. Bütün partiler bir-iki eşik fazla aynen gerçekleşti. O zamana 
kadar Türk basınında böyle bir çalışma yapılmamıştı. Bu gün zaten 
yedi gün öncesinden yasak uygulanıyor. Devletin çok gizli olarak 
İçişleri Bakanlığı'nda hazırladığı bir rapor vardı. Oğuzhan Asil-
türk'ten almıştım. Gazetede yedi gün boyunca tefrika edildi. Bunun 
üzerine devlet sırlarını açıklamaktan dava açıldı. Ancak savcılar red-
detti. Raporun aslı olduğu için yalanlayamadılar. MSP hükümeti dö-
neminde Erbakan Başbakanken 10 milyon dolarlık petrol almak için 
Suudi Arabistan'a gittik. MSP'li Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğru 
da vardı. Her akşam Erbakan geliyor. Şunu bunu aldık diye olumlu 



beyanlarda bulunuyordu. Biz Altan Öymen'le birlikteydik. Ben ona, 
"sen haber geçme işini hallet ben haberi alırım" demiştim. Ben her ge-
ce elimde "Kuranla" Sanayi Bakanı Doğru'nun odasına gidiyordum 
Kurana el bastırıp olayları, içerde konuşulanları anlattırıyordum. 
Anlattıkları da Erbakan'ın söylediklerinin tam tersi çıkıyordu. "Erba-
kan havasını alıyor" diye haberler yapıyorduk. 

Bu haberlerinizde kaynak gösteriyor muydunuz? Abdi Bey'in 
tepkisi nasıldı? 

Abdi Bey, kaynak göstermeden yanlış haber almayacağıma güvendi-
ği için haberleri korkusuzca yayımlardı. 

Abdi İpekçi dışında etkilendiğiniz gazeteciler var mı? 

O dönemde Burhan Felek vardı. Milliyet'te, Nilüfer Yalçın ile aynı 
odada oturdum. O dış politika muhabiriydi. Ama onun gazetecilik 
deneyimlerinden çok yararlandım ben. Şimdi Basın Konseyi'nin Ge-
nel Sekreteri. Öğretim üyesi ve politikacı Aydm Yalçm'm eşidir. 

Yetiştirdiğiniz gazeteciler var mı? Kimlerdir? 

Çok. Bir sürü stajyer geldi geçti. Örneğin Milliyet'te staj yapan Taki 
Doğan var. Semra Cûra vardı. Anadolu Ajansı'nda ekonomi müdür-
lüğü yaptı. Şimdi Vecdi Seviğ'le birlikte ANSES diye bir şirketleri 
var. TÜSlAD'ın basın müşavirliğini yapıyorlar. Sabancı Grubunun 
Ankara Temsilciliğini yapıyorlar. Sonra ben onu şeye de aldım. Ge-
lişim Grubu'nu Panaroma'yı çıkarıyordu, Ekonomik Panaroma. Ora-
nın Ankara temsilcisi yaptım sonra emekli oldu, O şirketi kurdular. 
Semra'yı da gazeteciliğe ben başlattım, yetiştirdim. 
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Gazeteciliği neden bıraktınız? 

Bırakmamın sebebi Ecevit'tir. Ecevit benim çok iyi aile dostumdu. En 
çok sevdiği insan bendim o zaman. AA bu günkü durumu gibi de-
ğildi. AA'yı tek başına, devlet kurmuştu. Daha ANKA, UBA gibi 
ajanslar yavruydular. O zaman enformasyon büyük ölçüde AA'dan 
alınırdı. TRT tek başmaydı. Ecevit, TRT'ye hükümet temsilcisi olarak 
beni atadı. Hem de AA'ya Genel Müdür yaptı. Tabii o dönem cephe-
leşmeler aşırıydı. Sağ kesimin bu nedenle müthiş tepkisini çekmişti. 
12 Eylül sonrasında kimse cesaret edip Ecevit kamburunu göze ala-
mazken, Ecevit beni İş Bankası'nın CHP'deki hisselerini temsilen 
Akdeniz Gübre'nin Yönetim Kuruluna soktu. Bu nedenle Mersin'e 
gönderdi. Bir dönem Mersin'deydik. Mersin dönüşünde de yine Ece-
vit'i kurtarabilmek için o hevesle canla başla Halkçı Partiyi kurduk. 
Halkçı Parti'de Genel Başkan Yardımcısı oldum. Sonra veto edildim. 
Bir kaç yıl sonra Gelişim Grubundan teklif geldi. Nokta'da temsilci 
yardımcılığıyla başladım sonra Ankara temsilcisi olarak Nokta Ah-
met Özal'a satılıncaya kadar çalıştık. Sonra hep beraber ayrıldık. 
Nokta'da hemen hemen her hafta haber yapardım. "Hanedan çatlı-
yor" diye bir haber yapmıştım Özal ailesiyle ilgiliydi. Semra Özal ve 
Korkut Özal birbirlerine girmişlerdi. Özal'la ilgili ilk raporu biz ya-
yınlamıştık. 

"AA'ya atandım" dediniz nasıl oldu? Ecevit, neden bir 
başkasını değil de sizi atadı? 

Ecevit hiç kimseye gidip gelmez. Hiç kimseyle samimiyet kurmaz, 
hayatında yalnızca bizdik. Haftada en az üç dört gün, gündüz zaten 
birlikteydik de, geceleri de ya biz onlarda, ya da onlar bizdeydi. Eş-
lerimizle birlikte görüşürdük. 

AA'ya atanma konusunda etik bir kaygı güttünüz mü? Yoksa 
idealist bir yaklaşımınız mı vardı? 

O zaman hiç kimsenin ulaşamayacağı bir şeydi, bir muhabirin genel 
müdür olması zaten söz konusu değildi. O zamanki TRT yasasına 



göre Hükümet temsilciliği vardı. Hükümeti temsilen yönetim kuru-
lu üyeliğine Bakanlar Kurulu kararıyla atanırdı. Ben, bu karar elden 
dolaştırarak atanmıştım. O zamanki Karaoğlan herkesin taptığı Ka-
raoğlan'ın, en çok güvendiği insan imajı yarattı bende, bundan da 
gurur duydum. 

AA Genel Müdürlüğü dönemindeki uygulamalarınızdan 
bahseder misiniz? 

Ben genel müdürken, "İç haberler müdürü Atilla Onuk" diye haber-
ler geçen haber müdürü Ahmet Karaca dışında kimsenin işine son 
vermedim. Bu haberi geçtiğinden kimsenin haberi yoktu. Bir de be-
nim işe aldığım Kıbrıs'taki Türk askeri için "Türk işgal kuvvetleri" 
ibaresini kullanan birisini, işe girdikten 15 gün sonra işten attım. 
AA'da hala bu gün dahi izleri şükranla devam eden, Türkiye'nin en 
mükemmel toplu sözleşmesini ben imzaladım. Ben Ajanstayken iki-
de bir genellikle dış kuvvetlerle ilgili kaynağı belirsiz haberler getiri-
liyordu. Nedir bunun kaynağı dediğim zaman "Efendim şeyden gel-
di. Nereden geldi. Şeyden geldi, yazılması isteniyor. Kim istiyor." 
Meğerse bunlar alışmışlar. Dış haberler servisi de zaten sonradan 
dosyalarına baktım, kasada gizli sicilleri vardı. Dış haberler servisin-
de çalışan her on gazeteciden sekizi MİT mensubu. O haberleri MİT 
getiriyormuş. "Bundan sonra buradan içeri MİT giremez" diye tali-
mat verdim. "Doğru dürüst haberleri varsa müsteşarları benimle gö-
rüşsün" dedim. "Eğer Türkiye'nin lehine yapılacak bir şey varsa 
müsteşarları benimle konuşsun yaparız, yoksa önüne gelen bizi kul-
lanmaya kalkışmasın" dedim. Faturasmı da 12 Eylül'de veto edilerek 
ödedim. 

Ajans'taki sendikal faaliyetlerden  bahsettiniz. Sizden önce de 
sendika var mıydı ? 

Vardı ama onları da sendika adına ben yapıyordum. Anadolu Ajan-
sı'nda Atilla Onuk Genel müdürken, her seferinde grev oluyordu. 
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Sendika, olarak hep greve giderdik. O zaman Ümit Gürtuna Ankara 
Şube Başkanı ben de Şube Sekreteriydim. 

Mesleği bıraktığınız için pişman mısınız? 

AA'ya gidince bürokrat oluyorsunuz. Tabii şimdiki aklım olsaydı 
gitmezdim. Çekememezlik oluyordu. Birden sıradan muhabirlikten 
bir numaralı basın adamı haline geliyorsunuz. O, artı mesela en ba-
sitini söyleyeyim. Ben 9 yıl TGS'de çalıştım. O dönem sendika çok 
kuvvetliydi. Ajans dahil küçük büyük bütün gazetelerde, dergilerde 
toplu sözleşme vardı. O toplu sözleşmeleri de sendika yaptığı için 
(Şimdi Ajans, Anka ve Cumhuriyet çalışanları dışında sendikalı üye 
yok.) o zaman sendikasız üye yoktu. Ben sendika sekreteriydim. 
AA'da sadece fikir işçileri değil beden işçilerini de kapsama aldık. 
Onları da TGS çatısı altına aldık, sendikalı yaptık. AA'da yönetici 
olunca da ilk tepki sendikadan geldi. "İşveren oldunuz sendikadan 
istifa edin" dediler. 

İstifa  etttiniz mi? 

Ettim ve hala üye değilim. Sadece Parlamento Muhabirleri Derne-
ği'ne üyeyim. 

Ekonomi Muhabiri olarak biliniyorsunuz. Ekonomi 
Muhabirleri Derneğine üye misiniz? 

Aslmda o zaman Ekonomi Muhabirleri Derneği yoktu. Ben aslında 
ekonomi muhabiri değilim. Orda bir yanlışlık var. Ben Milliyet'te 4 
bin lira para alıyordum. O zaman iyi paraydı. Türkiye'de ilk defa 
Milliyet gazetesi haftada beş gün, bir sayfa iktisat sayfası çıkartmaya 
başladı. "Ali Gevgilili" diye bir şefi vardı. İyi bir ekonomisttir. Başka 
hiçbir gazetede böyle birşey yoktu. İstanbul'da Gevgilili bana yazı 
başına 150 lira pazarlık etti. Ona haftada üç-dört tane özel haber gön-
derirdim. Onun için iktisat sayfasındaki haberler hep "Aytekin Yıl-
dız bildiriyor" diye çıkmıştır. Maaşımın yarısı kadar da 2 bin 500 li-



ra da oradan alırdım. Ankara'nın en yüksek para alan gazetecisiy-
dim. Oradan ekonomi muhabiri olarak herkesin beyninde kalmış. 
Yoksa bütün seçim gezilerine ben giderdim. Meclisi ben takip eder-
dim. Ecevit'le dostluğumuz zaten o seçim gezilerinde perçinleşti. 

Ekonomi alanında da haber kaynaklarınız vardı değil mi? Bu 
kaynaklarla aranız nasıldı? 

Haber kaynaklarım iyiydi. Ben iktisat sayfası için her gün sonradan 
Ticaret Bakanı olan Hazine Genel Sekreteri Kemal Cantürk'e, bir sa-
at Gelirler Genel Müdürü Adnan Başer Kafaoğlu'na, bir saat da Plan-
lama Müsteşarı Turgut Özal'a uğrardım. Hatta Planlama'dan Turgut 
Beyin yanma bir gün gitmedim. Sekreteri merak edip telefon etti. 
"Niye gelmediniz, müsteşarım merak ediyor" diye sordu. 

Siz Nokta'da da çalıştınız onun gündem oluşturan bir yapısı 
vardı değil mi? 

Nokta dergisi o zamanlar yüz binler, seksen binler satardı. Her kapa-
ğı ertesi gün gazetelerde manşet olurdu. 

Milliyet gazetesi sizde alışkanlık yaptı mı? Şu anki Milliyet'i 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bana günde 5 tane gazete geliyor. Milliyet, Cumhuriyet, Hürriyet, 
Radikal, Sabah. Ama ben yine de her gün sabah evden çıkarken, bir 
Milliyet alıyorum. Şu anda Mehmet Yılmaz'ın gazeteyi iyice berbat-
laştırdığını düşünüyorum. Gazeteyi iyice magazinleştiriyor. 

Birlikte çalıştığınız, ortak birşeyler yapabildiğiniz 
arkadaşlarınız kimlerdi? 

Mesela Altan Öymen vardı. Onunla bir gün 1 milyar dolar almaya 
Erbakan'ın Başbakanlığında Suudi Arabistan'a gittik. Erbakan mil-
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yon dolar almak için gitmişti. MSP-CHP hükümeti döneminde. O za-
man haber geçmek mümkün değildi. Teleksler falan vardı, çok zor-
du. Altan Öymen, Günaydın gazetesindeydi. Ben Milliyet gazetesin-
deydim. Riyad'dan haberleri yazardım, Altan Abiye verirdim. Altan 
Abi gelir başka kentten harciyecileri kandırarak, geçerdi haberleri. 
Hep ikimiz atlatırdık. Birinci ve İkinci Kıbrıs harekatında muhabir-
dim. Tam sayfa haberler hep "Aytekin Yıldız bildiriyor" diye geçer-
di. Burada Abdi Beyin patronluğu öyleydi. Ben birinci Kıbrıs Hare-
katında Kıbrıs'ta 6-7 gün kaldım. Adana'ya indim. Adana'ya indi-
ğimde havaalanında beni Milliyet'in Adana Temsilcisi Alaattin Kut-
lu karşıladı. İstanbul uçağı bileti verdi İstanbul'da Turizm Banka-
sı'nın oteliydi. "Bir hafta eşinizle ikinizi moral için ağırlıyoruz" de-
mişti. Tabi ki bu hiç bir toplu sözleşmede falan yoktu. Sadece onun 
patron etiği bunu yaptırmıştı. Birinci sınıf otelde bir hafta yedik, iç-
tik, yattık orda. Savaşa gönderirken de beni yıllık izinden çağırmıştı. 
Bir gün İstanbul'dan Yılmaz Çetiner diye birini Milliyet Ankara 
Temsilcisi olarak gönderdiler. Biz de Milliyet Ankara çalışanları ola-
rak beş kişiydik kazan kaldırdık. "İçimizden biri seçilsin" diye her 
gün Abdi Beye ısrar ettik. Sonra da Yılmaz Çetiner'i İstanbul'a geri 
çektiler. Orhan Tokatlı'yı temsilci yaptık. Daha sonra ben AA'dan 
ayrıldıktan sonra bir süre işsiz kaldım. O zaman 'Milliyet'te Turhan 
Aytuğ vardı. O beni İstanbul'a çağırdı. "Aramızda görelim, Milli-
yet'e gel" dedi. Ben de muhabir olarak yapamayacağımı bazı şeyle-
rin değiştiğini söyledim. O da serbest muhabir olarak çalışabileceği-
mi söyledi. O dönemlerde bu kavram şimdiki kadar yaygın değildi. 
Ben de kabul ettim. Milliyet'e gittim. Orhan Tokatlı'ya "şef" derdik. 
"Şef ben geldim" dedim. O da bana "Sana verilecek oda yok" yanıtı-
nı verdi. Serbest muhabirliği kabul edemeyeceğini söyleyince ben de 
geri döndüm gittim. Bizim Milliyet'te çalışma şeklimiz de şöyleydi: 
her gün sırayla gece nöbeti tutardık. Yaptığımız sözleşmeye göre pa-
rasını da alırdık. O zaman olanaklar iyi değildi. Ankara'dan saat 
16.00'ya kadar geçen haberleri, İstanbul'da montajlar, matris dediği-
miz şeyleri hazırlar, 17.30 uçağına verirlerdi. Dolayısıyla 16.00'dan 
sonraki haberler gelen matrislerin içinde yer almazdı. 16.00'dan gece 
24.00'e kadar olan haberleri gece nöbetçi muhabirler olarak biz, ya 



da meclisten Rafet Genç yazdırırdı. Onların organizasyonunu nöbet-
çi muhabir yapar saat 24.00'da Ulus matbaasına giderdik. O zaman 
Milliyet, Ulus'ta basılıyordu. Bir çok gazete Ulus'ta basılırdı. "Yama" 
dediğimiz şeyi yapardık. Matrisi keserdik. Bir haberi çıkarırdık. O 
alana yeni haberleri yamalardık. Bu, aşağı yukarı 2-2.30'u bulurdu. 
Oradan da diğer gazetelerde çalışan arkadaşlarla birlikte Rüzgar-
lıdaki barlara giderdik. Gazetecilerin eğlenceye düşkünlüğü bir ba-
kıma oradan gelir. 

Bülent Ecevit'le şu anda görüşüyor musunuz? 

Hayır görüşmüyoruz. 

Neden? 

Mesut Yılmaz başbakan olunca Yaşar Yazıcıoğlu, diye birini müste-
şar yaptı. Bizim 657 sayılı yasada basın müşavirliği istisnai kadro 
olarak geçiyor. Bu durumda, senin geçmişine bakmıyorlar. Yüksek 
tahsilli olduğun zaman bir günlük hizmetin olmasa bile hemen biri-
lerini istisnai memuriyete atıyorlar. Bu gün, bir sürü 20-25 yaşında 
insan istisnai kadro nedeniyle 40 yıllık memur maaşı alıyor. DYP-
ANAP hükümeti kurulunca 657 sayılı yasada "basında geçen hiz-
metlerin 3'te 2'si devlet hizmeti sayılmaz hükmü var." Benim basın-
daki hizmetlerimin hiçbirisini gözönüne almadan o istisnai memuri-
yeti kaldırdılar. Yedinci derece devlet memurluğuna düşürüldü. Ye-
dinci derecede odacılar yer alıyordu. İsmet Solak da bunu yazmıştı. 
3-4 gün sonra dosyasına bakmamışız diye özür yazısı geldi. 

Bülent Ecevit Başbakan olduktan sonra kadronuzla ilgili nasıl 
bir gelişme oldu? 

Aslında bu konunun Ecevit'le ilgisi yok. Ecevit Başbakan Yardımcısı 
olduktan sonra, Sedat Ergin, İsmet Solak ve Ertuğrul Özkök tebrik 
etmeye gidiyorlar. Orada İsmet, Ecevit'e "Efendim Aytekin burada" 
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diyor. O da Hüsamettin Özkan'a "Not alın Hüsamettin Bey, güveno-
yu aldığımız gün Aytekin Bey danışmanım olacak diyor" sonra gü-
venoyu aldılar. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti birşey yok 
ortada. Sonra bizim İsmet arıyor. Hüsamettin Bey, "Hanımefendiden 
veto yedik" diyor. Hanımefendinin de en çok sevdiği insan bendim. 
Çünkü, onun gözbebeği olarak bildiği bir köylü derneği vardı. Der-
neğin Genel Başkanı Rahşan Hanım, ikinci adamı Genel Sekreteri de 
bendim. Bir de onun gözbebeği olan "Umut" diye bir gazete çıkarır-
dık. O gazetenin muhabiri, yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü, 
fotoğrafçısı, montajcısı herşeyi bendim. Tek başıma o gazeteyi sene-
lerce çıkardım. Ve illegal bir şekilde çıkardım. Milliyet'ten ve Ajans-
tan gizli bir şekilde devam ettim. 

Hem Milliyette çalıştınız hem de siyasi bir yayın mı 
çıkardınız? 

Abdi Bey, Bülent Beyi çok severdi. Ortamn solu hareketinde Bülent 
Beye Milliyet çok büyük destek vermiştir. Abdi Bey-Bülent Bey iliş-
kisi açısındandır o destek. Onun için ben Umut'u mesai saati dışın-
da Milliyet'te basıyordum. Haberleri hazırlar montaj için Milliyet'in 
Siteler'deki matbaasına giderdim. 

Siz bir de basın tekellerine karşı dağıtım şirketi kurdunuz. Ne 
gibi çalışmalar yaptınız? 

Hiçbir bilimsel yaym, hiçbir yere dağıtılmıyordu. Ziraat Bankası ve 
Turizm Bankası'nın desteğiyle üniversitelerin vs. bilimsel yayınları-
nı her yere dağıtacaktık. Şirketi kurduk. Dağıtım ağını kurduk. Her-
şeyini hazırladık. Ama o dönemde hükümetten düştük. Şirketi lağ-
vettiler. Olcay Göker'i getirdiler. Sağa olarak bilinen birisiydi. Umut 
gazetesini dağıtmak amaayla kurduğumuzu ileri sürdüler. GAME-
DA (gazete, mecmua dağıtımı) Günaydın, Milliyet ve Tercüman or-
taklığıyla kurulmuştu. Büyük gazeteler kurmuştu. 



Bir de 12 Eylül sonrası siyasi parti kuruluşunda yer aldınız. 
Biraz bundan bahseder misiniz? 

Ecevit hapse girdiği zaman oradan Rahşan Hanım aracılığıyla birkaç 
tane mesaj gönderdi bana. Biz Rahşan Hanımla birlikte yeni bir siya-
si yapılanma için çalışmalara başladık. Bunu da daha çok, Rahşan 
Hanım'ın annesinin oturduğu binadaki Rahşan Hanıma ait boş da-
irede yapardık. O zaman henüz liderlere yasak konmamıştı. Yeni 
anayasa meclisten geçmiş Konsey'e sunulmuştu. Bu arada biz bu ça-
lışmaları yapıyorduk. Fakat Konsey yasağı koyunca bütün bunlar-
dan vazgeçtik. Onun üzerine Engin Aydın'ın önderliğinde Halkçı 
Parti kuruluşu başlarken, temel amacımız bir şemsiye başkan bulup, 
ilerde yasak kalkar kalkmaz partiyi Ecevit'e teslim edecek zemini ha-
zırladık. Onun için de konseyin hayır diyemeyeceği Başbakanlık 
Müsteşarı Nejdet Calp'i ikna ettik. Ben defalarca Bülent Bey'in yasa-
ğı kalkınca derhal partiyi teslim edecek misin diye sormuş ve bir kaç 
kez evet cevabım almıştım. Bu görüşümü belirterek, Bülent Beyden 
Calp'le konuşmasını istedim. Bülent Bey de geri çevirmedi. Calp'le 
beraber giderek görüştürdüm. Bir saat görüştüler. Ertesi gün de "Eğer 
emrediyorsanız ben bu işe başlamayayım" dedim, O da "Öyle birşey 
diyemem" dedi. Ben de kurucular arasında yeraldım. Kurucular Ku-
rulu tarafından Genel Başkan Yardımcılığına getirildim. Altı arkada-
şımla birlikte Konsey tarafından veto edildik. Halkçı Parti faaliyete 
geçince Ecevit'ten yeşil ışık alarak partiyi kurduk lafları edilince Ece-
vit de böyle bir ışığın hiçbir zaman verilmediğini Halkçı Parti kuru-
luşuna her zaman karşı olduğunu söylemeye başladı. 

Ecevit'le ondan sonra da görüştünüz mü? 

1985'e kadar aynı şekilde görüşmeye devam ettim. Bülent Beyle 
araştırma bürosunda çalıştım. Bülent Bey, ilk DSP Grubunu bana 
kurdurdu. O zaman vetoluydum ama bütün milletvekillerinin 
sıralamasında etkiliydim. Kulis faaliyeti yürütecek Demokratik Sol 
Partiye geçmek isteyen 17 kişiyi saptadık. Bunları Bülent beyle 
görüştürdük. DSP mecliste ilk grubunu bu çalışmanın sonrasında 
partiye geçenlerle birlikte kurdu. Bunun da mimarı benim. 
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Siz MSP-CHP koalisyonunda da etkiliydiniz? 

Benim aile ilişkilerim nedeniyle Oğuzhan Asiltürk ile iyi ilişkilerim 
vardı. Aradan seneler geçti. 1974 seçimlerinden sonra, Odalar Birliği 
Başkanı Necmettin Erbakan'la da tanışıyordum. Sonradan Adalet 
Bakanı olan İsmail Müftüoğlu ve Korkut Özal (Turgut Özal 
aracılığıyla tanışıyordum) bunlar MSP'nin temsilcileriydi. Diyalog-
ları başlattım. Ben her gün hem bunlardan istihbarat alıyordum. 
Hem de hükümetin oluşması için ısrar ediyordum. 

O dönemde gazeteciydiniz. Bu sizin mesleğinizi nasıl etkiledi? 

Evet o dönem gazeteciydim. Oğuzhan çok güvenirdi bana. Karşılık-
lı mesajlar götürdük getirdik. Bunları zaman zaman yazdık da. 
Hükümetin kurulmasında etkin olduk. Cumhurbaşkanlığı Basm 
Müşaviri, daha sonra TGRT Genel Müdürü olan Ali Baransel de 
benimle birlikteydi. O zaman TRT Meclis muhabiriydi. 

Şimdiki gazetecilik koşullarını sizin zamanınızdaki koşullarla 
karşılaştırır mısınız? 

O koşullar çok zor koşullardı. Fakat zevkliydi. Mesela bir depreme 
veya seçim gezisine katıldık. Parti başkanı konuştu. Konuştuktan 10-
15 dakika sonra otobüs hareket edecek. Haberi yetiştiremezsen 
otobüsü kaçırırsın, bir sonraki yere kadar gitmek gerekirdi. Araba 
falan tutmak olanağı da yoktu. Biz bu konuşmayı dinlerdik. Hemen 
PTT'ye koşardık. Başka bir iletişim aracı da yoktu. Acele-yıldırım-
ödemeli basın diye postanelere hücum eder, haberi yazdırır, otobüse 
yetişmeye çalışırdık. Yoksa bir sonraki durağa cebimizden araba 
tutarak veya partililerden rica ederek yetişirdik. Foto muhabirlerinin 
sırtında ağırlığı 50 kg gelen telefotolar vardı. İmanları gevrerdi bir 
tane fotoğraf geçeceğim diye. Şimdi bir düğmeyle geçiyorlar. 
Haberini uçakta falan izliyorlar fıstık gibi yazdırıyorlar. Ayrıca 
bizim dönemimizin koşulları toplumsal açıdan da son derece zordu. 
Mesela haftada bir tehdit gelirdi. Her gün bir cinayet işlenirdi. Benim 
genel müdürlüğüm döneminde, MİT Ajansta arama yapmıştı. 



Basının bu günkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Şu anda kolay. Ama safsata. Herkes asparagasın peşinde. Meslek 
hayatımda sayısını bilmiyorum ama binlerce haber yazdım. Bir tane 
tekzip edilmiş haberim yoktur. Meslek hayatımda etkilendiğim ve 
aynı odayı paylaştığım Nilüfer Yalçın'dan bahsetmiştim. Bir gün ben 
Milliyet'te nöbetçiyim, Nilüfer Yalçın'ın eşi Aydın Yalçın ağlamaklı 
bir sesle telefonda "Aytekin, Nilüfer komada teşhis konamıyor" dedi. 
Ege Tıp Fakültesi'ne kaldırmışlar ne yapayım, ne edeyim. O dönem-
de 12 Mart'ın Başbakanı, Merkez Bankası Başkanı Naim Talu vardı. 
Başka çare de yok, Nilüfer'in acele Ankara'ya getirilmesi gerekiyor. 
Başbakanı aradım. Nilüfer'i de tanıyordu. Durumu anlattım. "Sizden 
başka da başvuracak yer yok. Nilüfer ölmek üzere" dedim. Kapat 
telefonu ben seni 5 dakika sonra ararım dedi. Aradı, "Şimdi bir askeri 
uçak Ankara'dan hareket ediyor" dedi. "Yüksel Bozer'e de talimat 
veriyorum. O Ankara'da karşılayacak ve ameliyat eder" dedi. 
Nilüfer İzmir'den alındı. Ankara'ya getirildi. Ameliyat edildi. 
Ameliyatta birşey yok. Bozer çıldıracak. Teşhis konamıyor. Meğerse 
dünyada iki ya da üçüncü olaymış. Nilüfer'in yediği balığın bir kıl-
çığı kalbin cidarına saplanmış ve o kılçık Bozer tarafından emile 
emile, yalanarak çıkarıldı. Naim Talu'yla bizim dostluğumuz, 
gazeteci ilişkimiz olmasa ve ben o gece nöbetçi olmasam da mesela 
Mustafa Ekmekçi olsa. Ekmekçi, Talu'yu tanımaz. Bir Nilüfer Yalçm, 
şimdi olmayacaktı. Öyle saygınlığı vardı ki gazeteciliğin gece yarısı 
başbakanı arıyor ve özel askeri uçak kaldırtabiliyordu 
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28 Hnziraıı 1930 tarihinde Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı 
Aşağı Faldaca (A.Gökçe)  köyünün 2 bin metre rakımlı 
yaylasında doğdu. 1936'da Ordu'da ilkokula başladı. Daha 
sonra İlkokul öğrenimimi Ankara İnönü İlkokulu 'ııda 
tamamladı.1945 yılında Sivas Ortaokulu'ndan mezun 
oldu.1948'de Ankara Gazi Lisesi'nde lise öğrenimimi 
tamamlayarak ayııı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 
başladı. 7 sömestr derslere devam ederken geçirdiği iki taraflı 
zatülcemp hastalığı nedeniyle okulu bıraktı. 1957 yılında Yeni 
Giin Gazetesi'ııde mesleğe başladı. Vatan ve Tercüman 
gazetelerinde çalıştı. 1963'ten sonra Hürriyet gazetesi Ankara 
bürosunda muhabir ve istihbarat şefi  olarak görev yaptı. 
1976'dan itibaren TİSK  ve Kutlııtaş Holding'de Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliğini üstlendi 1981 Mart'ından 
itibaren Anadolu Ajansı'da Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel 
Müdürlük yaptı. Bir süre Lalıey'de Çalışma, Viyana'da Basın 
Ateşeliği, görevini yürüttü. Çeşitli kuruluşlarda basın 
danışmanlığı yaptı. 
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Behiç Ekşi 
(1930) 

Gazeteciliğe nerede ve nasıl başladınız? 

Gazeteciliğe 1957'de Demokrat Parti'den ayrılan milletvekillerinin 
kurduğu Hürriyet Partisi'nin yayın organı olan Yeni Gün gazete-
si'nde başladım. Bu mesleği yapmak istememin nedeni yalan çev-
remdeki bir çok insanın politik kimliğinin belli olmasıydı. Yeni Gün 
gazetesi Cihat Baban tarafından kurulmuştu. Tarık Buğra yazı işleri 
müdürü, Beyhan Cenkçi ise yazı işleri müdür yardımcısıydı. Altan 
Öymen bu gazetenin istihbarat şefiydi. Gazete Demokrat Parti karşı-
tıydı. Yeni Gün'de iki ay çalıştım. Gazeteciliğe daha sonra iki-üç ay 
da Vatan gazetesinde devam ettim. Vatan o zaman Ahmet Emin Yal-
man'ındı. Ankara temsilcimiz Kemal Bağlum'du. Sonra da Tercü-
man'da çalışmaya başladım. Bu gazete birkaç sahip değiştirdikten 
sonra Kemal Ilıcak tarafından satın alındı. Tercüman'da 1963 yılının 
Nisan ayma kadar parlamento muhabiri olarak çalıştım. Fiili gazete-
ciliğim 1976'ya kadar Hürriyet'te geçti. 

Siz CHP yanlısı bir aileden geliyorsunuz ve siyasi bakışınızın 
da bu doğrultuda olduğu biliniyor. Demokrat Parti karşıtı 
gazetelerde çalıştığınız gibi farklı  dönemlerde de Demokrat 
Parti yanlısı gazetelerde de çalıştınız. Bu durumda size göre 
bir çelişki yok mu? 

Kesinlikle hayır. Ben haberciydim yorumcu değildim. Gördüğüm 
haberi olabildiğince objektif olarak gazeteme aktarırdım. Çalıştığım 



gazetelerden Yeni Gün gazetesi ve Vatan gazetesi DP karşıtı ve mu-
halifti. Tercüman ise benim çalıştığım dönemde de DP ve AP taraflı-
sı bir yayın yapardı. Hürriyet ise tarafsız yayın yapmaya çalışırdı. 
Çalıştığım bütün gazetelerde yazdığımız haberlere hiçbir müdahale 
olmazdı. 

AA Genel Müdürlüğü döneminizde haber kaynaklarınızla, 
hükümetle ya da muhabirlerinizle aranızda haber 
değerlendirmesi ya da yayınlanması konusunda hiç sorun 
yaşandı mı? 

Muhabirler üzerinde en ufak bir baskı uygulamadım. Haber kötü ya-
zılmışsa, haliyle müdahale ettim tabii. Ama onun dışında bir müda-
halede asla bulunmadım. Hiçbir muhabir bunun aksini söyleyemez. 
Hükümet de bana haber konusunda hiç baskı yapmadı. Sadece 
I.Körfez Savaşı sırasında Bakan Mehmet Yazar Türkiye'nin güvenli-
ğiyle ilgili konularda dikkatli olmamızı istedi. Çünkü Türkiye'ye o 
dönemde silah geliyordu. Takdir edersiniz ki bu, habere müdahale 
de sayılmaz. Bir de rahmetli Özal'ın başbakanlığı zamanmda yayın-
lanan ekonomik bir haberde "bunu nasıl yazarsınız" demişti. Olay 
Aliağa'da yapılacak termik santralla ilgiliydi. Çevreciler bu santralin 
kurulmasına karşı çıkıyordu. Özal ve Enerji Bakanı Fahrettin Kurt 
ise bu santralin kurulmasmı istiyorlardı. Danıştay termik santralin 
inşaatım durdurma kararı verdi. Bu olaydan sonra bir muhabirimiz 
o sırada yurtdışına gitmekte olan Enerji bakanıyla konuşmuş. Bakan 
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muhabirimize santralın yerini biraz kaydırarak santrali kurabilecek-
lerini söylemiş ve "Böylece Danıştay'ın kararı bizi bağlamaz" demiş. 
Muhabir de bunu yazmış. Özal bana, "Ekşi, sen bu haberi düzelt" de-
di. Herhalde Özal bakanla da konuşmuş olmalı ki, Enerji Bakanı Fah-
rettin Kurt da Endonezya'dan beni aradı haberi düzeltmemizi istedi. 
Ben de "Efendim siz bunu söylediniz mi?" dedim. Sayın Kurt mert 
bir insandı. "Söyledim ama bu da yazılır mı" karşılığını verdi. "Yeni 
bir beyanat verin, biz de onu yayınlayalım" dedim. Sonra bakan söz-
lerinin yanlış anlaşıldığını belirten bir beyanat verdi ve biz bu habe-
ri de yayınladık. Olay böylece kapanmış oldu. Mesut Yılmaz'ın baş-
bakanlığı döneminde de Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde de 
Anadolu Ajansı Genel müdürlüğü yaptım. Ve gerçekten müdahale 
diye bir sorun yaşamadım. Bir de şu olayı anlatayım: Yıldırım Akbu-
lut'un başbakanlığı döneminde ANAP grubuyla ilgili bir haber 
ajanstan geçilmiş. Gece evde iken Akbulut bana telefon etti, "siz bi-
zim grupla ilgili bir haber yayınlamışsınız" dedi, ben de "Efendim 
acaba hangi haber" diye sordum. O esnada konutta olan Akbulut bir 
müddet sustuktan soma "bulamadım" dedi ve konuşma bitti. Hatta 
size şunu da anlatayım. Bizim çalıştığımız dönemde Anadolu Ajan-
sı Bakan Mehmet Yazar'a bağlıydı. Yazar'ın bir pompa imal eden 
fabrikası vardı. Bu fabrikadaki işçiler greve gitmiş. Muhabirimiz sen-
dikanın görüşüne geniş yer veren bir haber vermiş ve yayına kon-
muş. Ertesi gün bu haber bakanla ilgili olduğu için bir çok gazetede 
yayınlandı. Mehmet Yazar Meclis'e gittiği zaman milletvekilleri "sa-
na bağlı ajansın yaptığma bak" demişler. Sayın Yazar bize bu konuy-
la ilgili hiçbir şey söylemedi. Anadolu Ajansı'nda Hüsamettin Çele-
bi'nin genel müdürlüğüne kadar ajans muhabiri basm toplantıların-
da soru sormazdı. Dinler ve konuşulanları yazardı. Çelebi dönemin-
de bu durum bitti. Benim dönemimde de devam etti.. 

Anadolu Ajansı'nın yönetimi askeri dönemde nasıldı? 

Ben askeri dönemde de Ajans'ta yönetim kurulu üyeliği yaptım ama, 
bu dönemi ayrı tutmak lazım. Esasen o dönemde genel müdür 
emekli bir generaldi. Her haber yazılamıyordu. Yönetim Kurulu'nda 



başkan vekili ve murahhas üye olduğum halde günlük haberlere ka-
rışmadım. Bir müddet sonra da murahhas üyelikten istifa ettim. Sa-
dece yönetimi incitecek şeyler yazmamaya dikkat edilirdi. O dönem, 
bence ayrı tutulmalı. 

Anadolu Ajansında bir ara kunun kuvvetinde bir 
kararnameyle Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne bağlanmak 
istendiğini ve bu durumdan hemen sonra birkaç arkadaşınızla 
beraber istifa  ettiğinizi görüyoruz. Siz ve arkadaşlarınızın bu 
tutumunun nedeni neydi? 

Turgut Özal'm başbakanlığında Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile il-
gili kanun hükmünde bir kararnamenin TBMM'ne sevk edildiğini, 
bu kararnameye konulan bir hükümle AA'nm bu Genel Müdürlü-
ğü'nün emrine gireceğini öğrendik. Yani AA bir devlet dairesi hali-
ne getirilmek isteniyordu. Oysa ajansı Mustafa Kemal Atatürk 
1925'te anonim şirket olarak kurulmuştu ve öyle devam ediyordu. 
Bu durum üzerine Yönetim Kurulu Başkam Necati Zincirkıran, ben, 
Genel Müdür Hüsamettin Çelebi ve Genel Müdür Yardımcısı Can 
Pulak bu girişimi protesto için istifa ettik. Bizim istifamız Anadolu 
Ajansı'nda yayınlandı. O zaman biz Hüsamettin Çelebi'nin odasın-
daydık. O arada Turgut Özal aradı. Bize "Çocuklar yanlış anlama var 
aslında hiçbir şey değişmeyecek o hüküm kararnameden çıkarıla-
cak" dedi ve istifa etmememizi istedi. Bizde istifalarımızı geri aldık. 
O kararname de TBMM'de kadük oldu. 

Gazeteciliğin bir çok alanında çalıştığınızı biliyoruz. Peki ya 
çalışmaktan en çok zevk aldığınız alan hangisiydi? 

Benim gazetecilik dönemimin hemen tamamı parlamento'da geçti. 
Bunda tabii çevremin de etkisi var. Babam, ağabeyim, kuzenim 
Memduh Ekşi CHP'den milletvekili olmuşlardı. Kardeşim Oktay Ek-
şi Kurucu Meclis'te görev yaptı.Yani evde devamlı politika vardı. 
Böyle bir ortamda yetişmek beni parlamentoya hazırlamış oldu diye 
düşünüyorum. Bu nedenle TBMM'de bulunmak bana hiç yabancı 
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gelmiyordu. Bu nedenle TBMM'de çalışmaktan hiç de şikayetçi değil-
dim ve büyük keyif alıyordum. Bu arada dışişleri ve başbakanlık mu-
habirliği de yaptım. 

Geriye dönüp baktığınızda aklınıza gelen atlattığınız haberler 
ya da sizin atladığınız haberler mutlaka vardır. 
Hatırladıklarınız neler? 

Türkiye'deki çok partili hayatın unutulmaz hatibi Osman Bölükbaşı 
vardı. Millet Partisi milletvekiliydi. Yanlış hatırlamıyorsam DP hükü-
metine muhalefetten dokunulmazlığı kaldırılmış ve hapse atılmıştı. 
Avukatları buna itiraz edince, dosyası Ankara'ya en yakın Ağır Ceza 
Mahkemesi olan Keskin'e havale edilmişti. Vatan gazetesi beni olayı 
takip için Keskin'e gönderdi. Neticede mahkeme itirazı kabul etti ve 
Bölükbaşı tahliye edildi. Ben olayı takip eden diğer gazetecilerden 
farklı olarak, "tahliye kararım veren Keskin Ağır Ceza Mahkemesi 
üyeleri kimdir" diye biyografilerini verdim. Mahkeme başkam ve üye-
leri ilginç kişilerdi. Ve hükümetin isteğinin tam aksi yönde karar al-
mışlardı. Mesela Mahkeme Başkam Halil Özmen sonradan Bölükba-
şı'mn partisinden milletvekili seçildi. Diğer üyeler de politikaya girdi-
ler. Vatan gazetesi benim yaptığım bu haberi büyüttü. Böyle bir şey 
yapmak o zaman hiç kimsenin aklına gelmemişti. Ahmet Emin Yal-
man beni bu haber nedeniyle tebrik etti ve bir maaş ikramiye göndert-
ti. Mecliste de çok haber atlattım. Mesela milletvekili maaşlarının art-
masıyla ilgili AP ve CHP milletvekilleri gizlice ortaklaşa bir teklif ver-
mişlerdi. Teklifin belgelerini ele geçirdim. Onu yayınladım, ondan 
sonra da kıyamet koptu tabii. Bu yüzden bilhassa o zamanki CHPli 
bazı milletvekillerinden tehditler aldım. 

Kemal Ilıcak Tercüman'  ı satın aldıktan sonra bu gazetenin 
yayın politikasında bir takım değişiklikler olduğunu söylediniz. 
Bu durum orda çalışan muhabirlerin ve tabi ki sizi nasıl 
etkiledi? 

1962-63 yılıydı. O dönemde Türkiye zaten kaymyordu. Bizim Anka-
ra'dan yazdığımız haberlere haberin içeriğiyle ilgili olmayan başlıklar 



atılıyordu. Ankara Temsilcimiz Muammer Yaşar, Hüsamettin Çelebi 
ve ben Ilıcak'ı birkaç defa ikaz ettik. O zaman koalisyon hükümetinin 
başbakanı İsmet İnönü'ydü. Ilıcak ikazımız üzerine hiç unutmam bi-
ze, "Çocuklar ben CHP'li bir aileden geliyorum, her seçimde yine 
CHP'ye oy veririm, ama bu bir ticaret. Yine de dikkat etmeye çalışa-
cağım" demişi. Fakat Ilıcak'ın tavrmda bir değişiklik olmadı. Bunun 
üzerine biz haber kadrosu olarak istifa ettik. Zaten bir hafta sonra da 
büyük nümayişler oldu. Büyük kalabalıklar diğer AP tandanslı gaze-
telerle birlikte Tercüman'ın bürosunu da basıp tahrip ettiler. 

Aktif  gazetecilik yaptığınız dönemde üye olduğunuz meslek 
örgütü ya da dernekleri var mıydı? 

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin kurucularından biriyim. 1964-
65 yıllarındaydı sanırım. Kurarken de bütün gazetelerden arkadaşla-
rı topladık. Yani AP'lisi, CHP'lisi, solcusu sağcısı ayırt etmedik. 

Son dönemde basın piyasasında var olan işten atılmalar 
konusuna değinmek istiyorum. Daha önceki dönemlerde de bu 
tür olaylar yaşandı mı? 

Aslında bu dönemde 4 bin işçinin atıldığı söyleniyor ama bence bu 
rakam abartılı. İşten çıkarılanların büyük bir kısmı da fikir işçisi de-
ğil. İşten çıkarılmaları tasvip etmek mümkün değil. Ancak Türki-
ye'nin geçirmekte olduğu ekonomik kriz bunun başlıca nedeni. 
Medya kuruluşları yaşamlarmı sürdürmek için bu yolu seçmek zo-
runda kaldılar. Daha önceki dönemlerde de böyle işten çıkarmaları 
hatırlıyorum. 

Gazetecilik yaşamınızda uzun bir dönem çeşitli şirketlerde 
basın danışmanlığı görevlerinde bulunduğunuzu görüyoruz. 
Bunların nedenleri neydi, bu dönemlerinizi anlatır mısınız? 

Gazeteciliğe iki kere ara verdim. Biri eşimin işi nedeniyle. 0 çemba-
listti ve Hollanda hükümeti kendisine burs vermişti. İlk oğlumuz he-
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nüz çok küçüktü. Yani eşim olmayınca ben bakamazdım. Durumu o 
zaman çalıştığım Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Cüneyt Ar-
cayürek'e anlattım Cüneyt ağabey Başbakan Süleyman Demirel'le 
konuştu. Sayın Demirel'in emri üzerine o zamanki Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem beni Lahey' e Çalışma Ateşesi olarak tayin etti. Bu 
görevde iki seneye yakın kldım. Ve eşimin bursu bitince tekrar Hür-
riyet'teki işime döndüm. Bu 1965-67 seneleri idi. 1975'te de o zama-
nın Basın Yaym Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu bana Viyana Basın 
Ateşeliği teklif etti. Ben de kabul ettim. 1976 sonuna kadar Viyana 
Ateşesi olarak görev yaptım. Daha sonra TİSK'ten basın müşavirliği 
teklifi aldım. Oradan da 1979'da Kutlutaş Holding'e basın müşaviri 
olarak geçtim. Oradayken 1980 ihtilali oldu. 1981 Mart ayında Tu-
rizm Bakanı İlhan Evliyagil ve Devlet Bakanı İlhan Öztrak bana Ana-
dolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği'ni teklif ettiler. Böylece 1981'de 
AA'mn Yönetim Kurulu Üyesi oldum. 1989'dan 1992 Mart'ına kadar 
Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. 

Gazeteciliğinizin ilk dönemlerinde size yol gösteren "beni 
yetiştirdi" diyebileceğiniz kişiler kimler? 

Beni yetiştirdi diyebileceğim kişiler çalışma sırama göre, Altan Öy-
men, Selahattin Sonat, Muammer Yaşar ve Cüneyt Arcayürek'tir. 
Hepsinden de çok şeyler öğrendim. 

Peki bu sektörde ben yetiştirdim diyebileceğiniz kişiler var mı? 

Ben çoğunlukla parlamento muhabirliği yaptım. Genelde meclisi tek 
başıma götürürdüm. İki meclis vardı. Bir de Parti Grupları. Onun 
için birini yetiştirdim diyemem. Yani haberden başımı kaldıramıyor-
dum. Sadece çok yoğun olduğum zamanlarda yanıma birini daha 
gönderiyorlardı. Ben de ona şunları takip et diyordum. 



Gazetecilik yaşamınızda idealinizdeki en son noktaya 
geldiğinize inanıyor musunuz? 

Ben mesleğimi habercilik dalında sürdürdüm. Bana göre habercili-
ğin zirvesi AA genel müdürlüğüdür. Ben de bunu senelerce yaptım. 
Ve en son noktaya ulaşmış oldum. Anadolu Ajansı'nın Genel Mü-
dürlüğümden sonra da teklifler geldi. Ama kabul etmedim. 

Kardeşiniz Oktay Ekşi ile bir dönem beraber çalıştınız. 

Oktay Ankara Bürosu şefiydi. Ben Parlamento bürosundaydım. Biz 
1,5 yıl beraber çalıştık. Ama hiçbir zaman haber konusunda ortak ça-
lışmamız olmadı. 

Basında her zaman tartışılan bir konu vardır: Bir gazeteci 
"mektepli" mi olmalıdır yoksa "alaylı" mı? 

Bizim dönemimizde gazeteciliğin okulu yoktu pek. Ama ABD yardı-
mıyla SBF'ne bağlı olarak Ankara'da kurulmasın için teşebbüse geçi-
len Basın Yaym Yüksek Okulu çalışmalarına Ankara Gazeteciler Ce-
miyeti İkinci Başkanı olarak katıldım. Yani şimdiki fakültenizin ku-
ruluş çalışmalarında vardım. Hatta ilk öğrencilerindendim. Ama dış 
görevler nedeniyle devam edemedim. Yani bizim dönemimizde böy-
le mesleki eğitim veren kuruluşlar yoktu. Biz usta-çırak ilişkisi ile ye-
tiştik. Ama ben son dönemde iletişim fakültelerinden mezun olanla-
rın yeni yeni, iyi gazeteci olabildikleri kanısındayım. Bizim dönem-
de gazeteciler hemen her konuya bakarlardı. Bu nedenle genel kül-
türümüz olması gerekirdi. Yoksa olayın içinden çıkamazdınız. Şim-
dikilerde bu yok. Ancak bir konuda yarım yamalak ihtisaslaşıyorlar. 
Bu konuda bile biraz derine inince şaşırıp kalıyorlar. Tabii bunun is-
tisnaları var. Bu konuda alaylı mı, mektepli mi tercihi yapmak zor. 
Ama bana kalışa mektepli olmalı ve alaylı bir gazetecinin yamnda 
noksanlarının tamamlamalıdır. Ama şimdikilerin şöyle bir üstün-
lüğü var. Lisan biliyorlar, bilgisayar dünyası var, tüm bilgiler el-
lerinin altında. 
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Yazıp da pişman olduğunuz ya da yazmak zorunda kaldığınız 
haberler oldu mu? 

Yazdığım hiçbir haberden pişman olmadım. Ama şimdi "asparagas" 
denilen "uydurma" bir haber yazdım. Rahmetli Cihat Baban'ın isteği 
üzerine. Olay şöyle oldu: 27 Mayıs döneminde Cihat Baban Turizm 
Bakanı'ydı. O zaman Türkiye'de turistlerin bile döviz bozdurmaları 
güçtü. Cihat Bey, döviz bozdurmayı kolaylaştıracak bazı önlemleri 
içeren bir kararname sevketmiş ve bir çok itirazla karşılaşmış. Cihat 
Baban beni çağırdı. Bana "Uydurma haber yaz" dedi. Konya'da gir-
diği bankada dövizini bozduramayan bir turistin hırsından elindeki 
dövizi kapının önünde yırtıp atarken " bu ne biçim bir ülke, cebim-
deki dövizi bile bozduramadım" diye şikayetçi olduğunu yazdım. 
Ve o zaman çalıştığım Tercüman gazetesine gönderdim. Haber Kon-
ya mahreçli idi. Ertesi gün Konya valisi arar "böyle bir olay olmadı" 
diye; Konya muhabiri arar "ağabey başımı belaya soktun" diye. Tabii 
doğruyu da söyleyemiyorsun. Bu haberden birkaç gün sonra Bakan-
lar Kurulu döviz bozdurmayı kolaylaştıran kararnameyi kabul etti. 
Bir de yeni bir hükümet kurma döneminde, sevdiğimiz ve bakan ol-
masını istediğimiz milletvekilleri için "bakan olması kuvvetle tahmin 
ediliyor" içerikli haberler yapardık. Bazı tanıdık milletvekilleri de 
"senin kulağın deliktir. Yeni bakanlar kim" diye sorar veya telefon 
ederlerdi. Biz de eğer sevdiğimiz kimseyse bakan olacaklar içine on-
ları da yazardık Bununla ilgili Ecevit'le aramda geçen bir anım da 
var. Ecevit'in ilk hükümeti kurma görevini aldığı dönemdi. Gazete 
bizden bakanların listesini istiyor, biz de tahmini listeler veriyoruz. 
Sonra Ecevit hükümetini kurdu. Partili bakanları tanıtmak için de bir 
basın toplantısı düzenledi. Ben de Ecevif i tebrik için yanma gittim. 
Ecevit gülerek "seni listen mi tuttu benimki mi?" dedi. Ben de "Efen-
dim, ben daha çok kişiyi mutlu ettim" karşılığını verdim. Karşılıklı 
gülüştük. 



Özellikle son dönemlerde medya çalışanları ile siyasetçiler 
arasındaki ilişkilerin gittikçe karmaşık ve sınırsız bir hal 
aldığını görüyoruz. Bu durum haberin yazılması aşamasında 
tarafsızlığı  engellemez mi? 

Ben 15 sene parlamento muhabirliği yaptım. Hiç kimseyle laubali ol-
madım. çünkü öyle olmazsan, haberini yazamazsın; tarafsız olamaz-
sın. Biz siyasetçilere karşı son derece mesafeli ve saygılıydık. Gerçi 
bizim dönemimizde de işi laubaliliğe dönüştürenler vardı. O ilişkiler 
içinde yer alan gazetecilerin çoğu gitti, elendi yani. Bizim 
dönemimizde tabiri caizse "deve dişi" gibi insanlar vardı. Nezaket 
sınırlarını aşmaya kalkışamazdınız. 
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Urfa'da  1945 yılında doğdu. Çok küçük yaşta annesini 
kaybetti. Babası görevi nedeniyle pek çok nahiyede bulundu. 
Ortaokulu ve liseyi Urfa'da  bitirdi. Ankara'da önce Hukuk 
Fakültesi'ne kaydoldu. Daha sonra Özel Gazetecilik ve Halkla 
İlişkiler Yüksek Okulu'na geçti ve buradan mezun oldu. 
Ankara'ya okumak üzere geldiğinde Rüzgarh'daki bir 
pavyonda kanun çalarak hayatını kazanmaya başladı. Zeki 
Müren'in yardımı ile buradan bir gazinoya geçti. Gazeteciliğe 
Tasvir  gazetesinde matbaadan çıkan paketleri sayarak başladı. 
Hür Anadolu gazetesinde ve Türk  Haberler Ajansı'nda çalıştı. 
Karadeniz Haber Ajarısı'nm kuruluşunda görev aldı ve iki yıl 
bu ajansın genel yayın müdürlüğünü yürüttü. Bu ajanstan 
sonra Günaydın gazetesine muhabir olarak geçti. Kısa süre 
sonra burada köşe yazarlığına başladı ardından da Ankara 
Temsilcisi  oldu. Köşesini daha sonra Sabalı gazetesine taşıdı. 
Bu gazetenin de Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. 
Şimdilerde Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olarak 
çalışmalarım sürdürüyor. 
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Bekir Coşkun 
(1945) 

Yazılarınızda Urfa'dan  çok sözedersiniz. Çocukluğunuzu ve 
Urfa'yı  bize anlatır mısınız? 

Urfa'da doğdum. Kara meydanında, kara kaplı bir evde. dünyaya 
getiren ebenin ismi de Kara Emine. 1945'te doğdum. Çocukluğum 
çok sıkıntılı geçti. 4,5 yaşmdayken annem öldü. Babam nahiye mü-
dürüydü. Arkasında bir manga asker tahkikata giderdi. Kızkardeşim 
ve ben eski bir Ford kamyonun arkasında o zamanlar çok ender bu-
lunan naylon bir torbanm içinde ceviz ve üzüm, dolaşıp durduk. Bu 
yüzden ilkokulu birçok yerde okudum. Babam İsmet Paşa'yı çok se-
verdi. Ancak iktidarda Demokrat Parti olduğu için çok sık sürgün 
edilir; benim de okulum çok sık değişirdi. Babam Trabzon'a gönde-
rilince beni de amcamm yanına gönderdi. Amcam Demokrat Parti İl-
çe Başkam'ydı. Ortaokulu ve liseyi de Urfa'da bitirdim. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken neden bu 
okulu bırakıp Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Özel 
Yüksekokulu'nu tercih ettiniz 

Üniversiteye Ankara Hukuk Fakültesi'nden Özel Gazetecilik ve 
Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'na geçtim. Bizim bütün ailenin erkek-
leri avukat, kızları ise ev hanımıydı. Çok sevmedim Hukuk Fakülte-
si'ni. Ben de onlar gibi olmak istemedim. Benim aklımda hep gazete-
cilik vardı. Çünkü peltek olduğum için kendimi yazı yazarak daha 
iyi ifade ediyordum. 



Öğrencilik yıllarınızı ve gazeteciliğe nasıl başladığınızı anlatır 
mısınız? 

Ankara'ya geldiğimde geceleri Rüzgarlı Sokak'ta batakhane bir bar-
da kanun çalıyordum. Aym zamanda fiilen gazetecilik yapıyor ve 
okula da devam ediyordum. O barda herkes bana talebe derdi. Bir 
gün oraya Zeki Müren geldi. O gece kanunla taksim yapmıştım. Ze-
ki Müren beni sormuş, talebe olduğumu ve derslerimi orada çalıştı-
ğımı öğrenince çok üzülmüş. Beni yanına çağırdı ve bir aile gazino-
sunda akşam saat 9.00'da biten bir iş buldu. Boş zamanlarımda da 
gazeteye gidiyordum. Gazetecilikle ilgili ilk işi bana Tasvir gazetesi-
nin Genel Müdürü İlhan Bardakçı verdi. Bu iş matbaa dairesinden çı-
kan paketleri sayma göreviydi. 

Peki, gerçek anlamda gazeteciliğe nerede başladınız? 

Okulu bitirdiğim gün müzisyenlik işini bıraktım. Gazeteciliğe başla-
dım. Hür Anadolu gazetesi o zamanlar büyük bir atılım yapıyordu. 
Ankara'da çıkan bir gazeteydi. Gazeteye gittim. Onlara foto muhabi-
ri lazımmış. Orhan Taşan Genel Yönetmen, beni odasına çağırdı. Ba-
na muhabire ihtiyaçları olmadığını, foto muhabirinin gerekli oldu-
ğunu söyledi. Ben foto muhabiriyim onu da yaparım dedim. Bu be-
nim meslek hayatımın büyük yalanlarından biriydi. Fotoğraf maki-
nesini elime almış değildim. Ne zaman hazır olacağımı sordu. Yarın 
başlayabileceğimi söyledim. Ünsal diye bir arkadaşımın Kızılay'da 
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fotoğrafçı dükkanı vardı. O gece onun yanına gittim. Sabaha kadar 
hurda bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekip filmi yıkadım ve karta 
bastım. Sabaha doğru çekecek insan bulamayıp kedileri çekmeye 
başlamıştım. Sabahleyin elimde çektiğim fotoğraflarla gittim ve kötü 
bir foto muhabiri olarak işe başladım. Çok çalışkan bir foto muhabi-
riydim. Hiç eve gitmezdim. Ayrıca o dönemde ilk yazı işleri müdü-
rümüz Ahmet Nadir'in de çok desteğini gördüm. Ahmet Nadir bana 
gazeteciliği öğretti. Bir gün beni foto muhabirliğinden alarak polis 
muhabiri yaptı. Polis muhabirliğinden sonra da politika muhabirliği 
yaptım. 

Hür Anadolu gazetesinden sonra nerede çalıştınız? 

Hür Anadolu'dan sonra Türk Haberler Ajansı'na geçtim. Peşinden 
yeni kurulan bir haber ajansında iki yıl Genel Müdürlük yaptım. 

Türk Haberler Ajansında Büro Şefiniz  Erdoğan Örtülü'ydü. 
Erdoğan Ûrtülü'yle çalışmak zor muydu? 

Erdoğan Örtülü son derece sakin, günde ortalama on kelime söyle-
meyen, çok toleranslı bir büro şefiydi. Büroda rakı içmek, kız arka-
daş getirmek veya tavla yada iskambil oynamak dahil inanılmaz 
hoşgörüsü vardı. Ben Erdoğan Örtülü'den çok çekinirdim. Erdoğan 
Örtülü'nün o sakin ve hiç konuşmayan adamın, inanılmaz bir bakış-
la yönetimi vardı. Ben ömrümde ilk defa orada tanıdım o yönetim bi-
çimini. Erdoğan Örtülü'nün gözlerinden o an mutlu ya da mutsuz 
olduğunu, haberimizin iyi yada kötü olduğunu okurduk. Örtülü'ye 
son derece saygı duyar ve çok severdik. Zaten o ayrıldıktan sonra 
Türk Haberler Ajansı battı. 

İki yıl Genel Müdürlük yaptığınız ajansın adı neydi? Bu 
ajansı kim, niçin kurmuştu? 

İki yıl Genel Müdürlük yaptığım ajans, Karadeniz Haber Ajansı'ydı. 
Bu ajans sahipleri bir grup Karadenizli'ydi. Bunlar çok ortaklı bir şir-



ketti ve bir ajans kurmuşlardı. Amaçları Karadeniz'i tanıtmaktı. O 
zamanlar bir Akdeniz Haber Ajansı vardı. Karadenizli zihniyeti bun-
larda demişler ki madem Akdeniz Haber Ajansı var bir de Karade-
niz Haber Ajansı olsun. Sonra bunların ortaklıkları dağıldı. Bunlar-
dan birisi bizim ajansın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın'dı. 
Nuri Özaltın kim? Şu an Mesut Yılmaz'ın oturduğu evin sahibi. 
ANAP Milletvekili Ali Talip Özdemir'in kayınbabası. Sonra biz ora-
dan ayrıldık. Bu tür ajanslar yaşayamıyorlar zaten. En ufak bir kirli 
işlerini görmedik ancak tedirgin olduğumuz için ayrıldık. 

Karadeniz Haber Ajansı'ndan sonra Günaydın gazetesine 
geçtiniz. Sizi Günaydın'a çağıran kimdi? Günaydın'da hangi 
görevde işe başladınız? 

Günaydın'a beni alan, Günaydm Ankara Temsilcisi Can Pulak'tı. 
Can Pulak sert bir insandı. Kendisine göre askerimsi ilkeleri vardı. 
Mesela saat 8.00'de iş başı, 8.15'de toplantı gibi. Bir içtima eksikti sa-
bahları. Bunun yanında inanılmaz heyecanlı bir gazeteciydi. Bu yö-
nünden çok yararlandım. Disiplinsiz bir insandım ama Can Pulak 
sayesinde yaşantım disipline girmişti. Saat 7.00'de kalk, 7.20'de yü-
zünü yıka, 7.45'te yola çık, tam saatinde içtima değilse bile nizamiye-
de hazır ol. Yöneticilik ister istemez insanı sertleştirir. Can Pulak Gü-
naydm'dan ayrıldıktan sonra onun yerine ben temsilci oldum. 

Günaydın gazetesinde uzun yıllar istihbarat şefliği  ve Ankara 
Temsilciliği yaptınız. Köşe yazarlığına da Günaydın'da 
başladınız. O dönemde "haberin kanını akıtmak" sözüyle ne 
anlatmak istiyordunuz? 

Bu söz benim değil. Ben kan lafını hiç sevmem. Günaydın'm o yılla-
rında böyle bir prensibi vardı. Haberlerin kanlı canlı olması isteni-
yordu. Ben bunlara hep karşı oldum. Böyle bir gazeteciliği de kabul 
etmiyorum. Bir haberi zorlamak, haberi bir yere çekmek, ben hep bu-
nun karşısında oldum. Bu Türkiye'nin bir gerçeğidir. Yıllarca canı 
okunurcasına, suyu çıkarılırcasına bu tür habercilik yapılmıştır. 
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Günaydın gazetesinin Ankara'daki tek yetkili kişisi olarak 
"bulvar gazeteciliği" yapmadınız mı? 

Hayır ben yapmadım demiyorum. Günaydın Ankara Temsilcisi ol-
duğum dönemde, muhabirlerim habercilik yapıyordu. Çocukların 
anlayışı şuydu; haberin canına oku, haberi kanlandır şeklinde bir an-
layış vardı, ama buna ben katılmadım. Düşünce olarak buna karşı ol-
dum. Ama biz haberlerimizi gönderirdik onlar ne hale getirirlerdi. 
Örnek vereyim; Bir gün Türkiye'nin en şişman telekızı diye bir haber 
gönderdik. O haber birkaç gün sonra İstanbul'dan bize günde 30 ek-
mek yiyen kadın şeklinde geldi. Bunlar oldu ama bunları ben isteme-
dim. İtiraf edeyim bu yüzden ne Günaydın'da ne de Sabah'ta başarı-
lı bir temsilci değildim. 

Peki, sizin döneminizde foto  muhabirlerinden suçluların traş 
edilmiş ve kravat takılmış fotoğrafları  mı isteniyordu? 

Başta böyle şeyler olmuş olabilir; fakat biz daha sonra bunu daha 
pratiğe döktük. Biz sakallı makallı, kravatsız suçluların fotoğrafları-
nı çekip İstanbul'a gönderiyorduk. İstanbul'da bir ressam vardı. Res-
sam Orhan suluboyayla resimleri düzeltiyordu. Traş edip kravat tak-
tırmaya gerek kalmıyordu. 

Günaydın'da köşe yazarlığına nasıl başladınız? 

İlk yazılarım Günaydm'ın Ankara sayfasında çıkıyordu. O zamanlar 
Günaydın'da istihbarat şefliği yapıyordum. İlaveye Ankara'yla ilgili 
yazılar yazıyordum. O, çok eğitici oldu benim için. Aynı zamanda 
mizah ağırlıklı ama mizahın artı gerçek röportajlar yazıyordum. 
"Protokolü Delen Adam" diye bir röportaj yapmıştım. Bu röportaj 
Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan Muharrem adındaki bir oda-
cı ile ilgiliydi. Bu odacı bütün devlet protokollerine katılıyor, başba-
kanı, darbenin ertesi günü Kenan Evren'in, ABD başkanının elini sı-
kıyordu ve protokolü deliyordu. Adam her gün gazeteye ya da tele-
vizyona bir yolunu bulup çıkıyordu. Haldun Simavi bunu çok be-



ğenmiş ve Bekir'e yazı yazdıralım demiş. Beni Londra'dan aradı. 
Haftada bir gün yazmaya başladım. 

Köşenizin ismi "Dokuzuncu Köy"dü. Bu isim nasıl ortaya 
çıktı? 

Haldun Simavi Londra'dan aradıktan sonra İstanbul'a gittim. Günay-
dın'ın Genel Yayın Yönetmeni o zaman Rahmi Turan'dı. Ben köşene 
isim buldum "Dokuzuncu Köy" dedi. Doğru söyleyeni dokuz köyden 
kovarlar ya, işte dokuzuncu köy burası dedi. 

Günaydın'dan niçin ayrıldınız? 

Asil Nadir Günaydın'ı alınca, köşemde "onuncu köye" diye bir yazı 
yazdım. Çok ağır bir yazıydı. Asil Nadir bu yazıyı kabul etmedi ve 
yazımı gazeteye koymak istemedi. O gece Günaydın'da büyük kav-
galar oldu. Yazımda Asil Nadir'in kara parayla geldiğini üstü kapalı 
ima ediyordum. Sedat Simavi'nin kalemimi kırmam sözünü köşeme 
koydum. Köylüyüm ya heybemi aldım onuncu köye doğru gidiyo-
rum dedim. Bu kavgadan sonra işsiz kaldım. Herkes bu yazımdan 
sonra arayıp tebrik etti ama kimse bana iş vermedi. Aylarca oturup 
evde iş bekledim. 

Daha sonra Sabah'ta işe başladınız. Sabah gazetesine sizi kim 
çağırdı? 

Bir gün Zafer Mutlu beni aradı ve Sabah'a çağırdı. Orada köşemin is-
mi "Onuncu Köy" olmuştu. Hem Sabah'ın Ankara Temsilciliğini hem 
de yazarlığını yaptım. 

Sabah sizin geçmiş olduğunuz dönemdeki gazetelerden farklı 
bir çizgiye sahipti. Bu fark  neydi? 

Ben gittiğimde Sabah gazetesi 12 veya 18 sayfa birşeydi. Daha çok 
baldır bacak haberleri önde olan çok da ciddiye alınmayan bir gaze-
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teydi. Zafer Mutlu gazeteyi toparlamaya karar verdi. Zafer Mutlu ile 
ben Abant'ta eşlerimizle buluştuk. Üç gün tatil yaptık. Ve biz üç gün 
boyunca kahvaltı masasında, yemek masasında ne yapabileceğimizi 
aradık. Orada üç şeye karar verdik: Haberciliğin güçlenmesi için ka-
rarlar aldık. Benim bir yazı dizisi hazırlamama karar verdik. Yazı di-
zisinin adını da orada koyduk. "Has bahçede sonbahar". Bu yazı di-
zisi Özal döneminde yapılan bütün bu çete ve rezillikleri ortaya dö-
küyordu. Ve yazı dizisini hazırladım. O zaman inanılmaz bir televiz-
yon kampanyası ve afişlerle bütün Türkiye donatıldı. Billboardlar-
daki afişlerde ben elimde bir olta, balık avlıyordum. Nitekim "Has 
bahçede sonbahar" başladığı günün akşamı mahkemeler tarafından 
durduruldu. Ve 14 dava açıldı. İkinci gün biz adını değiştirdik. Has 
bahçede sonbaharın adını "Saltanat Kayığı" yaptık. O da durdurul-
du. Daha sonra mahkeme öyle bir karar verdi ki içinde Turgut Özal, 
Semra Özal, işte çete, mafya adı ve Bekir Coşkun ismi olan herşey ya-
sak. Biz de vazgeçtik. Ama bu arada parlamentoda kıyametler kop-
tu. Süleyman Demirel, Erdal İnönü kürsüden konuşmalar yaptılar. 
İktidarla muhalefet arasında kavgalar çıktı. Ben kaçıyorum savcılar 
kovalıyorlar. Her gece matbaanın etrafını polisler sarıyor, gazetenin 
çıkışını engelliyorlar. Böyle inanılmaz bir kavgaya girdik. Bu olaylar-
la birlikte Sabah gazetesinin toplum nezdindeki itibarı yükseldi bu-
nunla beraber de tirajımız inanılmaz arttı. Zafer Mutlu da benim çok 
şey öğrendiğim bir insandır. 

Sabah'tan niçin ayrıldınız? Hürriyet'e sizi kim çağırdı? 

Sabah'tan ayrılmamda ki en büyük neden haberin zorlanmasıydı. Bu 
anlayışa daima karşı oldum. Beni Hürriyet'e beni çağıran Ertuğrul 
Özkök'tür. Bir gün beni telefonla aradı ve Hürriyet'e çağırdı. Zaten 
bende bu zorlama haberlerden iyice rahatsız oluyordum. Hürriyet'e 
gittim. 



Günaydın, Hürriyet ve Sabah'taki yazılarınızda üslubunuz 
çok farklı.  Bekir Coşkun Hürriyet'teki üslubuna nasıl ulaştı ve 
gerçek üslubunu Hürriyet'te mi buldu? 

Ben onu bilinçli olarak yaptım. Sabah'taki köşemde habercilikte ya-
pıyordum. Haber de yazıyordum. Fakat Hürriyet'e geldiğimde bak-
tım rakiplerim çok güçlü. Yani benim köşemde bunlarla yarışmam 
mümkün değil. Birinci rakip Emin Çölaşan ki köşesinde her an bir 
bomba patlayabilir, ondan sonra Yalçm Bayer, ondan sonra Muhar-
rem Sarıkaya, ondan sonra Tufan Türenç ve Ertuğrul Özkök. Şimdi 
köşesinde gerektiğinde haberi yoğuran kullanan bunca insanın ara-
sında benimde haber yazmam olmazdı zaten. Ben de ne yaptım o za-
man. Şunu söyledim kendi kendime. Bunlar sivri sineklerle tek tek 
uğraşıyorlar. İşte Jet Fadıl odur budur. Bu gerekli bir şey. Toplumda-
ki hırsızların birilerinden korkması lazım. Bu arkadaşların yaptıkla-
rı doğru. Onun için ben daha genel, daha kapsamlı kavramlar ve ku-
rumlar üzerinde durmaya başladım. Mesela Ömer Bilgin ile uğraş-
maktansa onu oraya getiren bu çarkı yürüten Demirel'le uğraşmak 
ve Demirel'in felsefesiyle uğraşmak daha uygun diye düşündüm. 

Bu gün köşe yazarı Bekir Coşkun, muhabir Bekir Coşkun'a 
nasıl bakıyor? 

Köşe yazarları asla gazeteci değildir. Bunu ayırd etmek lazım artık. 
Fakat nedense hep iyi gazetecinin illa bir köşesi oluyor. Ve bu sefer 
haberciliği, muhabirliği köşesine taşıyor. Zaten ben onlara köşe mu-
habiri diyorum. Onlar köşe yazarı filan değil. Güzelim haberler o kö-
şelerde ölüp gidiyor. Bu gün ayırd edemeyiz belki kim köşe yazarı-
dır? Kim köşe muhabiridir? Ama bundan seneler sonra o yazıların 
hiçbir anlamı kalmamışsa onlar köşe muhabiri ama o gün bile oku-
nuyorsa o yazı, o köşe işte onlar köşe yazarıdır. 

Sizi yetiştiren örnek aldığınız gazeteciler kimlerdi? 

Ahmet Nadir Caner ilk yazıişleri müdürüm. Ahmet Nadir akşamcıy-
dı. Her akşam mutlaka oturup bir ufak içerdi. İlk bardak iyiydi, ikin-
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ci bardakta daha da keyiflenirdi; fakat üçüncü bardaktan sonra hiç 
çekilmez olurdu. Dördüncü bardakta sızardı zaten Ben onu alırdım, 
sırtlardım evine götürürdüm. Bu benim görevimdi bir yerde. Onun-
la meyhaneye gidip, yanma oturup iki dubleye kadar gazetecilikten 
konuşmak, gazeteciliği ondan öğrenmek, ısmarladığı beyaz gazozla 
(ben içmezdim) ona eşlik etmek çok güzeldi. O inanılmaz bir hocay-
dı benim için. Beni çok severdi, beni oğlu gibi görmüştü. Bir oğlu 
vardı benim yaşıtım intihar etmişti onun yerine beni koymuştu. Be-
nim için unutulmaz bir insandı. Foto muhabirliğim dönemimde 
Mazhar Aras vardı. Çok iyi bir foto muhabiriydi. O benim hocamdı. 
Daha sonra Atilla Bartınlıoğlu. Benim bir dergicilik maceram var. 
Hür Anadolu gazetesinde çalışırken aklım Sol'da olduğu için Sosyal 
Demokrat bir grup "Yedigün" isimli bir dergi çıkartıyordu. Atilla 
Bartınlıoğlu, Yedigün'ün yazı işleri müdürüydü. Ondan çok şey öğ-
rendim. Ondan sonra açık söyleyeyim bir de meslekte yanyana olup 
da öğrendiklerim vardı. Mesela bunlardan biri Süleyman Coş-
kun'dur. Süleyman Coşkun arkadaşım ama ben onu hocam gibi de 
gördüm. Süleyman Coşkun'la parlamentoda çalışırken böyle çaktır-
madan ben onu izlerdim. Bakardım işi nasıl götürüyor. Açık açık 
yardım istediğim de olurdu. Mesela "Süleyman şu haberi yazama-
dım, şunu nasıl yazayım?"diye sorardım. Süleyman'm öyle bir yönü 
de vardı. Süleyman o dönemde yaşıtlarımızın lideri konumundaydı. 
Daha sonraki yıllarda Can Pulak. Gerçek anlamda iş disiplinini on-
dan öğrendim. 

Peki, sizin yetiştirdiğiniz gazeteciler oldu mu? 

Bir genci alıp yetiştirmek, evde saksıda çiçek yetiştirmek gibi çok 
mutlu edici bir şey. Ben onlarla hep gurur duyarım. Mesela Nuri 
Kayış. Türk bürokrasisi düzgün bir adam görsün istedim. Anadolu 
Ajansı Genel Müdürü Mehmet Güler de öyle. Tabii içinde umduğu-
mun tam tersi çıkanlar da olmadı değil. Ama milletvekili olanlar bi-
le düzgün milletvekilliği yaptılar. Saksılardaki çiçekler gibi onlara 
su verdim, onların ışığı görmesi için yerlerini değiştirdim, onların 
yüzünden uykusuz kaldım, onların yüzünden oturup ağladığım ol-



du. Hatta yetiştirdiğim insanlar içinden mankenler, spikerler bile 
çıktı. 

Bu insanları nasıl seçiyordunuz? 

Tabii sokağa çıkıp da ya da okulları gezip de teker teker seçmedim. 
Önüme çıkan arasında elediklerim ve seçtiklerim oldu. Ben insanlar 
hakkında çok çabuk karar veririm. On dakika içinde karar verdikle-
rim oldu. Bana gelip de ben iş istiyorum, falan küçük gazetede çalı-
şıyorum ya da benim çalışmam lazım diyen insanlara karşı üç beş 
gün sürerdi kararsızlığım. Fakat sonra onların yukarıya doğru tır-
manmaları vakti zaman içinde benim tercihlerimle oldu. Önce alıp 
"belediye muhabiri, üç gün sonra sağlık haberlerine bak" derken 
"cumhurbaşkanını izle, başbakanı izle, parlamentoya git, haber şefi 
ol" dediklerim oldu. Hatta köşe verdiklerim oldu. 

Haber atlamaktan çok korktuğunuz söyleniyor. Bugüne kadar 
atlayıp da unutamadığınız bir haber oldu mu? 

Haber gazete yöneten bir insan için en korkunç şeydir. Gazetede ça-
lışan bir çok insan vardı. Ancak atlanan haberin korkusunu yaşamak 
bir tek bana düşerdi. Çünkü gazetenin İstanbul'daki genel merkezle-
ri bunun hesabını muhabirden sormazlar temsilciden sorarlar. Onun 
için daha çok eziyeti ben çektiğim için sabahları en çok korktuğum 
şey, en zor dakikalarım öbür gazetelere baktığım dakikalardı. Benim 
de haber atladığım çok oldu. Ben birisiyle konuştuğum zaman bu bir 
siyasetçi, sanatçı, ekonomistte olabilir hemen onun dost olduğunu 
kabul ettim, hemen onu üzmemeyi ön plana aldım, hemen duygula-
rım mantığımın önüne geçti. Onu zor durumda bırakmamayı görev 
edindim. Mesela devlet adamları birşey anlatırken aramızda kalsın 
dedikleri hiç birşeyi haber olarak yazmadım. Örneğin Banker Kastel-
li Türkiye bütçesi kadar parayı insanlardan topladı ve bir gecede ül-
keden tüydü. Özal ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve 
Türkiye'nin en parlak siması. Banker Kastelli'nin kaçması ekonomi-
nin çökmesi, insanların intiharlara sürüklenmesi ve iş yerlerinin bat-
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ması anlamına geliyor. Ben o gece Turgut Özal'ın evindeydim. 
Özal'a da Malatya'dan yeşil erik gelmiş, yerde erik dolu leğeni ba-
caklarının arasına almış ha bire erik yiyip televizyona bakıyor. Kafa-
sının çok bozuk olduğunu hemen anladım. Kötü birşey var. Hepimiz 
Kastelli'nin kaçtığı yönünde duyum almıştık. Ben Kastelli kaçtı mı? 
diye sordukça Özal bana leğeni uzatıp erik ye diyor. Derken televiz-
yonda bir kamyon lastiği reklamı çıktı. Adam inanılmaz derecede 
Kastelli'ye benziyor. Özal, Kastelli gidiyor diye gülmeye başladı. Da-
ha sonra olayın bütün detayını anlattı ve yazmamamı istedi. "Bekir 
ekonomi çöker bir çok insan ölür" dedi. Düşünsenize bu olayı 
Özal'ın ağzından ilk öğrenen gazeteci benim ve yazmamam isteni-
yor. Daha sonra ben oradayken Milliyet'ten Emin Çölaşan aradı. 
Özal ona da herşeyi anlattı ve benimde orada olduğumu söyleyerek 
yazmamasını istedi. Ertesi gün Milliyet'te sür manşet "Kastelli Kaç-
tı". O gün haberci olarak çok kötü puan aldım. Şimdi düşünüyorum 
da, ben en iyisini yapmış verdiğim sözü tutmuştum. 

Peki, atlatıp da unutamadığınız bir haberiniz var mı? 

Benim öyle haber atlattığım filan olmadı. Ben muhabirlerim haber 
atlattığı zaman ortalığı birbirine katardım. 

Dürüst bir gazeteci olarak tanımlanıyorsunuz. Gazetecilikte 
en çok kızdığınız şey yalan haber miydi? 

Evet, ama nedense benim çalıştığım bütün gazetelerde hep yalan ha-
berden yana gazetelerdi. Muhabirlerime hep haberi şişirmeden vere-
lim derdim. Çünkü biz şişirir birde İstanbul'da şişirirse haber patlı-
yordu. 

Çok sert bir yönetici miydiniz? 

Evet, yüzüm gülmezdi. Benim adımı bir ara Nazi Subayı koymuşlar-
dı. Çok sert önlemler alırdım. Bunu yaparken içim cız ederdi ama iki 
gün sonra arkadaşların bir sorunu olduğunda onların yanındaydım. 



Türkiye'deki  köşe yazarlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yazarların medya içindeki yeri değişti. Şimdi dört duvar arasında te-
lefonlarla, gelip giden eş- dostlarla görüşüp yazı yazmak oldu. Köşe 
yazarlığı gazeteciliğe nazaran çok zevkli değil. Çok ferdi bir çaba is-
tiyor. Hatta kişiselliğin ötesinde vücudun bir bölümüyle ilgili. Mese-
la ayaklarınız hiç yorulmuyor. Gözleriniz, ayaklarınız olmasa da 
olur. Bir gözlem gerektirmiyor. Yani çıkıp bakayım toplum ne yapı-
yor derdiniz yok. Halktan kopuk oluyorsunuz. Türkiye'de çok oku-
nan köşe yazarı onu geçmez ancak 600'den fazla köşe yazarı var. 

Haftanın  altı günü köşenizde yazıyorsunuz. Bu sizi konu 
bulmakta zorlamıyor mu? Ayrıca bir köşe yazarı olarak bir 
gününüzü anlatır mısınız? 

Sabah suratım çok asık kalkarım. Karım bana hep sorar kötü birşey 
mi oldu diye. Daha sonra asık suratla kahvaltı yaparım ve biraz kö-
peklerle oynarım. Sonra gazeteye gelirim. Kendimi inanılmaz bir bas-
kı altında hissederim. Bütün köşe yazarlarım okurum. Takıldığım bir 
kitap varsa biraz ondan okur ve öğle saatlerinde bilgisayarın başına 
otururum. Artık ne yazacağıma karar vermişimdir. Ne oluyorsa ora-
da oluyor. Sanki başka bir kişilik oraya oturuyor. Sanki ben o değilim. 
Bazen yazdıktan sonra bakarım hayret iyi yazmışım derim kendi ken-
dime. Yazı bitip gazeteden çıktıktan sonra asla kendi yazımı oku-
mam. Çünkü okuyunca suratımın asılacağını bilirim ne saçmalamı-
şım ben diye. Kendi yazılarımı hiç sevmem. Sevdiğim yazılarım var-
dır ancak sayıları onu geçmez. 

Günümüzdeki medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye medyada dibe vurmuş durumda. Yazılı basının kısmen 
kendi gelenekleri var. Yalnız daha görsel medyanın gelenekleri 
oluşmadı. Onun için televizyonlar daha berbat durumda. Yaptıkları 
kalitesiz yayınlar bir yana ekonomik olarak da çöküntü içindeler. 
Nitekim holdingler tetikçi olarak kurdukları televizyonları kapatmak 
zorunda kaldılar. Bu medyanın işlevsel olarak zor günler yaşadığını 
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gösterir. Peki işlevsel olarak neden zor günler yaşıyorlar? Çünkü 
özelleştirme henüz Türkiye'de bitmedi. Ve gazetelerin sahipleri aynı 
zamanda holdinglerin de sahipleri. Onlar özelleştirmeden payını 
alacak ve medya kendini bulacak. O pasta dağıtılmadığı, bitmediği 
sürece gazetelerin gazete olması mümkün değil. Çünkü patron pas-
tadan pay istiyor. Elinde gazeteler var. Gazeteyi tetik olarak kul-
lanıyor. Ben bunu bir gazete veya grup için söylemiyorum, genelde 
anlayış bu. Batıda da holdinglerin gazeteleri ve televizyonları var. 
Ama orada bir mekanizma var. "Yazı işlerinin özgürlüğü" diye bir 
kavram var. Patron yazı işlerinin kapısından içeri giremez. Gazetede 
haberler yapılırken gazeteciler patronun müdahalesine izin vermez. 
Bu gelenek bizde oturmuş değil. Bu tv. için de söz konusu. Yani 
televizyonda yayın kurullarının bağımsızlığı - özerkliği kavramı var-
dır. Bunu mutlaka oturtmak lazım. Bizim kuşak zor da belki sizin 
kuşak bu kavram ve kuralları oturtabilir. 

Gazete sahipliğinin ailelerden holdinglere geçmesi medyayı 
olumsuz yönde mi etkiledi? Gazetelerdeki aile sahipliği 
geleneğini özlüyor musunuz? 

Ailelerden kurtulan sırf medya değil. Mesela iktidar da öyleydi. 
Fakat sermaye büyüdüğü zaman aileleri aştı. Aileler tek başına yet-
mez oldular. İçinde binlerce aileyi barındıran sermaye ailesi ortaya 
çıktı. Sermayenin bu yapısı aile yapısından çok daha güçlü, çok daha 
acımasız, çok daha tehlikeli ve yırtıcı yaşamak zorunda olan ve 
bunun için de tüm değerleri yemek zorunda olan inanılmaz bir güç 
olarak ortaya çıktı. Ailenin çok üzerinde, çok daha büyük Özel 
politikalarının Türkiye'de uygulanmaya başlamasıyla bakkallar bir-
leşip market olmaya, küçük berberler birleşip kuaför salonları aç-
maya, ayakkabı tamircileri ortadan kalkıp, büyük ayakkabı 
mağazaları kurulmaya başladılar. Böylece bütün sektörler bir araya 
gelip büyüme çabasına girdiler. Medya da böyle olmak zorunda kal-
dı. Nitekim Özal'ın bir sözü vardı; Türkiye'de ikibuçuk medya 
kalacak diye. Nitekim öyle oldu. Ayakta kalan gazeteler büyümeyi 
yanlış anladılar. Tirajı büyütmek yerine, binalarını büyüttüler. Kad-
roları büyütmektense daha iyi elemanlar, daha donanımlı muhabirler 



yerine makineleri büyüttüler. Fakat en etkilisi gazete yönetimlerinin 
yaşam biçimi büyüdü. Gazete sahiplerinin uçakları, yatları, katları ol-
du. Ama tiraj, aynı tiraj. Bu tehlikeli bir şey. İngilizler hala bodrum 
katlarında gazete çıkartıyorlarsa paraları olmadığından değil. Büyük 
binaların büyük giderleri vardır. Onu çıkartmak için tirajının büyük 
olması lazım. Tiraj büyümediği zaman siz gidip iktidarların eteğini 
öpmek zorunda kalacaksınız. Nitekim öyle oldu. 

Gazetelerin Babıali'den İkitelli'ye taşınmaları gazetecileri ve 
gazeteciliği nasıl etkiledi? 

Sanki gazeteler üç milyon tirajları varmış gibi inanılmaz büyük 
makinelere, gökdelenlere, füme camlı arabalara sahip oldular. Ki ben 
İstanbul'a her gittiğimde arabanın arka koltuğuna gömülünce 
bakıyorum neden onların insanların, toplumun acılarını an-
lamadığını anlıyorum. Füme camlı arabadan baktığınızda bütün in-
sanlar denizden tatilden gelmiş gibi bronz tenli görünüyor. İkincisi 
yüksek binaya çıktığınız zaman yüksekten insanlara baktığınızda 
küçücükler; karınca kadar. İnsanlar mı değiller mi belli değil. Bütün 
bunlar medyayı zor duruma soktu. Medyanın özellikle kimi medya 
patronlarının içeri girmesinden, yurtdışma çıkmasından, toplum 
içine çıkamamasmdan hep bu gidiş sorumlu. Ve zaman geldi. Büyük 
bina ve makine sahibi olmakta yetmedi birer banka sahibi olma 
gereğini hissettiler. Medya patronu, yani gerçekten bu işi yapmak is-
teyenler iktidarlara yanaşma gereği duymayıp da iktidarın kafasma 
nedir bu hırsızlık? nedir bu rezillik deyip temiz toplum yaratma kam-
panyalarına yönelmeleri mümkündü. Onu yapmayıp da göz yum-
dular bu sefer. Sen de patron ol, sen de şu ihaleyi al, senin de bir 
televizyonun olsun diyorsun. Medyanın görevini yapmaması bugün 
Türkiye'nin en büyük sorunu. Bugün sorun ne parlamentonun, ne 
bürokrasinin laçkalığmdan kirliliğinden değildir. En büyük sorun, en 
ciddi sorun medyanın son derece kirlenmiş olmasıdır. Türkiye'nin 
aydınlığa, düzlüğe ak pak bir toplum olmaya gitmesindeki en büyük 
engel medyadır. Patronuyla, çalışanıyla, benim bile medya içinde 
bunda payım vardır. Son zamanlarda başbakanları göreve getiren 
hep medya olmuştur. 
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1934 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'ni 
bitirdi. Mesleğe Atatürk Lisesi'nde okuduğu yıllarda bazı 
arkadaşlarıyla birlikte yayınladıkları Mavi adlı edebiyat 
dergisinde adım attı. 1956 yılında Yeni İstanbul'da profesyonel 
gazeteciliğe başladı. Vatan, Dünya, Öncü, Son Havadis 
gazetelerinde çalıştı. 1965-1973 yılları arasında profesyonel 
olarak sendikacılık yaptı. Bu yıllarda sendikanın yayın organı 
Giindem'de köşe yazıları yazdı. 1973'ten sonra yeniden 
gazeteciliğe döndü, Barış gazetesi ve Yankı dergisinde görev 
yaptı. 1978 sonrası reklamcılığa yöneldi. Barek Reklam 
Ajansı'ııı kurdu. 
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Bekir Çiftçi 
(1934) 

Yanılmıyorsam, basın mesleğiyle ilginiz, Mavi dergisiyle 
başladı. Bu dergi yayın hayatına nasıl atıldı? Amacı, yaklaşımı, 
anlayışı neydi? 

Biz, Ankara Atatürk Lisesi'nde okuyan, üçü sınıf arkadaşı olan dört de-
likanlıydık. Ben, Ülkü Arman, Teoman Civelek ve Ümran Kıratlı. Şim-
di üçü de rahmetli oldu. Şiir yazıyorduk. Genellikle Kaynak dergisin-
de yayınlanıyordu. Tabii orada beğenilmeyip, basılmayanlar oluyordu. 
Yahut, geç basılıyordu. "Bir dergi çıkaralım. Şiirlerimizi gönlümüzce 
yayınlayalım." dedik. Mavi dergisi, edebiyat yapma heveslisi dört lise 
öğrencisinin, dört amatör çaylağın girişimiyle yaym hayatına atıldı. 
Amacı, söylediğim gibi, şiirlerimizi yayınlamaktı. Belirli bir yaklaşı-
mından, anlayışından söz edilemez. Yakın çevremizde sanata, edebiya-
ta meraklı kişiler vardı. Elimize ne geçerse yayınlıyorduk. Örneğin Ast-
ronomi Hocamız Fethi Bey, Fransızca'dan şiirler çeviriyordu. Türkçe 
Öğretmeni Ahmet Şevket Bohça yazılar yazıyordu. Özetle, yamalı boh-
ça gibiydi Mavi dergisi. İlk zamanlar, ne bir dünya görüşü ne de bir 
edebiyat anlayışı vardı. Akranlarımızın, özellikle liseli kızların şiirleri-
mizi okuması, o zamanlar moda olan şiir matinelerine çağırmaları bize 
yetiyordu. 

Şiirlerinizin daha önce Kaynak dergisinde yayınlandığını 
söylediniz. Kaynak nasıl bir dergiydi? 

Kaynak; 15 günde bir yayınlanan, A-5 boyutunda, yani cebe sığacak 
boyda, daha çok şiire önem veren bir edebiyat dergisiydi. Kendisi de 



şiir yazan ve küçük bir basımevi sahibi olan Avni Dökmedi çıkarırdı. O 
zamanlar kısaca "yeni şiir" denilen, kafiyesiz-vezinsiz şiirler yayınla-
nırdı. Bu derginin de belirli bir edebiyat politikası yoktu. Ama ilericiy-
di. Sonradan üne kavuşan pek çok gencin ilk şiirleri Kaynak'ta yayın-
lanmıştır. Bu bakımdan, önemli hizmetleri olmuştur. 

Sonradan, Attila İlhan'dan etkilenerek sosyal realizm akımını 
benimsemişsiniz. Bunun nasıl olduğunu, sosyal realizmin 
Mavi'yi nasıl etkilediğini anlatır mısınız? 

Ahmet Oktay hem Atatürk Lisesi'nden ve hem de Yenişehir semtinden 
arkadaşımdı. Ahmet Arif hayranı, iyi bir edebiyatçıydı. Günlerden bir 
gün, Mavi'de de yazmasını önerdim. Haklı olarak Mavi'yi çok amatör 
buluyordu ama bir yazı getirdi. Attila İlhan'ın o sırada çıkan bir roma-
nını eleştiriyordu. Romanda sosyal realist bir içerik bulunmadığını 
söylüyordu. Yazıyı dergimizin birinci sayfasında, Mavi logosunun ya-
nından başlayarak yayınladık. Aradan 15 gün geçti geçmedi, Attila İl-
han'dan çarşaf çarşaf bir yazı geldi. Kitabını savunuyor; Ahmet Oktay'ı 
fazla aceleci olmakla suçluyordu. Dünyalar bizim olmuştu. Düşünün 
bir kere: Biz, 18-19 yaşında gençlerdik. Koskoca Attila İlhan bizi adam 
yerine koymuş, Mavi'de çıkan yazıyı yanıtlamıştı. Söylemeye gerek bi-
le yok. Attila İlhan'ın yazışım da birinci sayfadan, logonun yanından 
yayınladık. Sonra da İstanbul'a, Attila İlhan'la tanışmaya gittik. Ahmet 
Oktay, ben ve yanılmıyorsam o zamanlar 16 yaşında olan Güner Sü-
mer. Elbette etkisinde kaldık. "Atatürkçülük" diyordu; "toplumculuk, 
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gerçekçilik, estetik" diyordu. Bakmayın siz, Attila İlhan "tek parti dev-
rinin resmi edebiyat anlayışını savunmakla" suçlanmıştır ama bu ülke 
insanları için edebiyat yapılmasını istiyordu. Bence katılmamak müm-
kün değildi. 

Attila ilhan'dan bu denli etkilenmeniz, Mavi'ye nasıl yansıdı? 

Mavi'nin yazarları Atatürk Lisesi'nde okuyan veya Yenişehir'de oturan 
bir avuç gençti. Attila İlhan'ın bizde yazmaya başlaması ile aramıza bir 
çok genç edebiyatçı katıldı. Sonradan edebiyat, tiyatro, gazetecilik 
alanlarında ün kazanan bir çok genç: Ankara'dan Ahmet Oktay'dan 
sonra Yılmaz Gruda, Güner Sümer, Tevfik Akdağ, Bumin Güney adıy-
la Fikret Hakan, Asaf Çiyiltepe, İstanbul'dan Hilmi Yavuz, Demir Öz-
lü, Ferit Edgü, Hasan Pulur, Mersin'den Tuncer Karamustafaoğlu, En-
gin Ünsal, İzmir'den Ethem Yazgan... Hepsini saymak için, Mavi kolek-
siyonunu elden geçirmem gerekir. Mavi'nin itibarı da, satışı da arttı. 
Ne var ki, haksız suçlamalarla da karşılaştık. "Sosyal" dediğimiz için, 
"realizm" dediğimiz için... "Burası Türkiye" diyoruz ya, o zaman da öy-
leydi. Bir süre sonra Mavi el değiştirdi. Sahipliğini Özdemir Nutku üst-
lendi. Çeşitli nedenlerle kapandı. 

Sizi bir süre sonra gazeteci olarak görüyoruz. Bu nasıl oldu? 

Benim kanıma Altan Öymen girdi. Paşa paşa, Ankara Hukuk Fakülte-
sinde okuyor; edebiyatla, tiyatroyla ilgileniyordum. İyi şair değildim; 
devam etmeye de niyetli değildim. Ama Asaf Çiyiltepe ve Güner Sü-
mer'le ilerici tiyatro hayalleri kuruyordum. "Sahne Z" bir iki oyun ser-
gilemişti bile... Altan Öymen, "En iyi şairi 5-10 bin kişi okur. Gazeteci-
nin yazdıklannı ise yüzbinler .." diyordu. Yeni İstanbul gazetesinin 
Ankara Temsilcisi, o günün en iyi şairlerinden Mehmet Kemal'di. O da 
iş teklif edince, 14 Şubat 1956'da gazeteciliğe başladım. 



Vatan gazetesinde de, sadece 12 gün çalışıp Dünya gazetesine 
transfer  olmuşsunuz. Bir süre sonra da Dünya'nın Ankara 
Temsilciliği'ni üstlenmişsiniz. Bu transferlerden  ve gazeteciliğin 
o tarihteki çalışma koşullarından bahseder misiniz? 

Mehmet Kemal Ağabeyin yanında çalışmaktan memnundum ama, Ye-
ni İstanbul gazetesi iktidardaki Demokrat Parti'yi destekliyordu. Ben 
muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ni tutuyor; bu partiyi destekle-
yen bir gazetede çalışmayı yeğliyordum. Bir gün rahmetli Örsan Öy-
men telefon etti. Çalıştığı Dünya gazetesinden ayrılacakmış; Şefi Oktay 
Ekşi'ye beni tavsiye etmiş. "Sakın hayır deme. Akıllı ol" diyordu. Hiç 
der miydim. Beklemeye başladım. Gazeteciliğe başlamıştım ama edebi-
yatla ilgimi kesmemiştim. Yılın "Sait Faik Öykü Ödülü" Necati Cuma-
lı'ya verildi. Çok kızdım. Necati Cumalı'ya karşı olduğumdan değil. 
Bence bu ödül, Nezihe Meriç'e ya da Özcan Ergüder'e verilmeliydi. Bir 
yerlerde yazmalı, görüşümü açıklamalıydım. Gençlik işte. Hoş, bugün 
olsa yine aynı şeyi yapardım. Siyasal Bilgiler Fakültesi hocaları "Fo-
rum" adlı saygın bir dergi çıkarıyorlardı. Sahibi Prof. Aydın Yalçındı. 
O sırada Graham Greene'in '"Kaybeden Kazanıyor" isimli kitabı popü-
ler olmuştu. Oturup döşendim: "Sait Faik Ödülü veya Kaybeden Kaza-
nıyor"... Uzun, üç makaleden oluşan yazı dizisinde, bu ödülün neden 
Nezihe Meriç ya da Özcan Ergüder'e verilmesi gerektiğini anlatmaya 
çalışıyordum. Özcan Ergüder, Vatan gazetesi sahiplerindendi. Yazım-
da Ergüder'i övmem ne kadar rol oynadı bilmem. Vatan'dan teklif al-
dım. Oktay Ekşi'den, yani Dünya'dan ses seda çıkmıyordu. Vatan'a 
transfer oldum. Aradan çok kısa bir süre geçti. Oktay Ekşi "gel" dedi. 
Hem Dünya'da ve hem de Oktay Ekşi'yle çalışmak çok cazipti. Özellik-
le Özcan Ergüder'e ayıp oldu ama Dünya'ya geçtim. İki yıl sonra Ok-
tay Ekşi, birden askere gitme karan aldı. Ankara Temsilciliği için iki 
aday vardı: Altan Öymen ve Fikret Otyam. Ben, Fikret Otyam'la çalış-
manın daha keyifli olacağını düşünüyordum. Düşüncemi, Dünya'mn 
patronlarından Bedii Faik Bey'e de ilettim. Günlerden bir gün, bir te-
leks iletisi aldım: "Bekir Çiftçi. Dünya gazetesi Ankara Temsilcisi. Gö-
revinde başanlar diler, gözlerinden öperim. Bedii Faik..." İnsan, şansı-
nı kendi kendine yaratır. Doğrudur ama, yaşam da bir rastlantılar bü-
tünüdür. 
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Koşullardan söz etmediniz... 

Önce şunu söylemek gerekli: O zaman gazeteleri gazeteciler çıkarırdı. 
Etik ön planda tutulurdu. Tabak çanak, piyango bileti, indirim kuponu 
değil, okumak üzere gazete alırdınız. Yalan yanlış, maksatlı habere, bo-
zuk Türkçe'ye ağır yaptırımlar uygulanırdı. Sansasyona değil, gerçeğe 
önem verilirdi. Günde en az üç gazeteyi baştan sona okuyorum. Aym 
haber üç ayn şekilde yazılıyor. Ölenle öldürenin adları bile değişmiş. 
Bir gazetedeki katil, ötekinde maktul. Sporda da aynı. Biri jübilesi ya-
pılan futbolcunun nasıl omuzlarda taşındığını anlatıyor. Ötekiyse, yağ-
mur yüzünden jübilenin ertelendiğim yazıyor. Ama şunu da unutma-
yın. Yaşlılar gençliklerinin özlemi içinde, daima o eski günlerin daha 
güzel olduğunu düşünürler. Bizim gençliğimizde İstanbul gazeteleri-
nin Ankara bürolarında en fazla altı yedi kişi çalışırdı. Hangi olayı iz-
leyecek, hangi haberi kovalayacaksınız? Ankara Palas'ta zamamn baş-
bakanı ile kadeh kaldırırken, genelev cinayetine gitmek zorunda kaldı-
ğımızı hiç unutmam. Halimiz biraz da, "Ne iş olsa yapanm ağbi." di-
yen vasıfsız işçilere benzerdi. "Hangi haber olsa yazarım ağbi"... İstan-
bul gazetelerinin Ankara'da matbaaları yoktu. Sadece İstanbul'da bas-
kı yapılırdı. O zamanki yollardan, o zamanki kamyonlarla taşınır; an-
cak akşamüstleri, hele karda kışta ertesi sabah Ankara'ya ulaşırdı. Bu 
durumun bir de olumlu yönü vardı. Sabah piyasaya çıkan Ankara ga-
zeteleri çok satılır, çok okunurdu. Teknolojideki gelişmelere gelince, 
gerçekten baş döndürücü. Bakın, yıl 1957 veya 58. Hürriyet, sahip ol-
duğu büyük bir teknoloji harikasını, birinci sayfadan ve fotoğrafıyla ta-
nıtıyor. İstanbul'daki merkeze ve Ankara bürosuna teleks kurulmuş. 
Haberler artık çok hızlı ve doğru olarak verilecekmiş. Biz ne yapıyo-
ruz? PTT santralinden rica minnet telefon bağlatip haber yazdırıyoruz. 

Hürriyet'ten sonra, Yeni Sabah ve Cumhuriyet de teleks kurdular. Bir 
iki ay sonra, bizim Dünya'ya da teleksler geldi. Eşi dostu büroya davet 
edip, bu teknoloji harikasını gösteriyoruz. Gelemeyenlere de anlatıyo-
ruz: "Bir yazı makinesi düşünün. Tuşuna Ankara'da basınca, harfi İs-
tanbul'da yazıyor. İnsan aklına sınır yok canım."... Aynı yıllarda, zama-
mn Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu ile Orta 
Anadolu'da gezideyiz. Otomobilin radyosundan bir haber: Sovyetler 
Birliği uzaya uydu fırlatmış; yörüngesine oturmuş. Biz şaşkınlık için-
deyiz. Önce Samet Bey'in otomobili durdu; sonra bizimkiler. İndik, bir 



araya geldik. Rahmetli Ağaoğlu paniklemiş. Öyle bağnaz bir politikacı 
değil ama, zaman, soğuk savaş dönemi... "Dünya'da iki süper güç var-
dı." dedi; "Denge Sovyetler Birliği lehine bozuldu. Olağanüstü gelişme-
ler beklemeliyiz." Uydu dediğimiz de 50 kilo ağırlığında, sadece 
"bip...bip" sinyalleri veren bir metal yığını... Şimdi teleks mi kaldı? "Pa-
ge-fax"larla, tam sayfaların renkli filmleri saniyelerle ifade edilen kısa 
sürelerde, gazetelerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki basımevlerine 
ulaştırılıyor. Uydu aracılığıyla veri alışverişi yapılıyor. Dağ başında çe-
kilen fotoğraf, 40 saniye sonra gazetenin merkezinde. Biz gençliğimiz-
de bunlardan yararlanamadık. Bırakın bilgisayarı, elektronik hesap 
makinesinin adı bilinmezdi. Hangi e-posta, hangi faks? Önemli bir ola-
yı mı fotoğrafladık, taksi tutardık, doğru İstanbul'a. Ne var ki bugün-
kü teknolojik olanaklar, sadece zamana karşı yarışmak için değil, dü-
zeyli gazeteler çıkarmak için kullanılmalı. Aklı başında televizyon ya-
yınlan için kullanılmalı. Vahşi rekabet, halka zarar verici boyutlara 
varmamalı. Bütün sorun teknolojinin esiri değil, efendisi olmakta. 
Unutmadan, benim gençliğimde iletişim fakülteleri bile yoktu. 

Taraftan  olduğunuz siyasi partiyi desteklediği için, başka gazeteye 
transfer  olmuşsunuz. Politikayla ne ölçüde ilgilendiniz? 

Büyük ölçüde. Liseyi bitirdiğim 1953 yılında CHP Gençlik Kollan'na 
kaydoldum. Gazeteciliğe başlayınca, parti üyesi gazeteci olmaz diye 
ayrıldım. Politikacı, partisine üye gazeteciye emireri gözüyle bakar. 
Sendika seçimlerini kazanınca, yani gazeteciliğe ara verince, Türkiye 
İşçi Partisi'ne üye oldum. Çeşitli görevlerde bulundum. Yıllarca Meh-
met Ali Aybar doğrultusunda politika yaptım. Aybar'ın TİP'ten istifa-
sından sonra, siyasetle ilgim seçimlerde oy kullanmaktan ibaret kaldı. 

1959 yılında Ankara Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri, 
1963'te de Türkiye  Gazeteciler ve Basın Sanayii İşçileri 
Sendikası Ankara Şube Başkanı olduğunuzu biliyoruz. O dönem 
basındaki sendikal çalışmalardan bahseder misiniz? 

İnsan kendisinden başkalanyla da, meslektaşlanyla, halkıyla da ilgile-
nince böyle görevler üstlenmek kaçınılmaz oluyor. 1958'de, "basın 
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mesleğinde çalışanların sorunları ve sendikal haklan" konusunda bir 
yazı yazmıştım. Ankara Gazeteciler Cemiyeti, araştırma-inceleme da-
lında "Yılın Gazetecisi" ödülünü verdi. Ertesi yıl, 1959'da Ankara Gaze-
teciler Sendikası Genel Sekreteri seçildiğimde 25 yaşındaydım. Başka-
nımız İlhami Soysal'dı. Yönetim Kurulu'nun yaş ortalaması da, olsa ol-
sa 27-28... 1963'te Sendikalar Yasası çıkınca Ankara Gazeteciler Sendi-
kasının önderliğinde, Ankara Matbuat Teknisyenleri Sendikası ve 
Anadolu Ajansı çalışanlannın üye olduğu Fikir İşçileri Sendikası bir-
leşti. Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayii İşçileri Sendikası adım aldı. 
İstanbul'dan bazı işyeri sendikalarıyla, İzmir, Bursa, Adana, Eskişe-
hir'deki sendikalar da bu oluşuma katıldı. 

Günün koşullannda, bu geçerli ve gerekli örgütlenme biçimiydi. İşve-
renlerin karşısında güçlü olabilmek, kimi haklar alabilmek tüm işçile-
rin birleşmesi, örgütsel dayanışmasıyla mümkündür. Başarılı toplu iş 
sözleşmeleri yapıldı; grevler kazanıldı. Ne var ki İstanbul'da çalışan fi-
kir işçileri, beyaz yakalılar, "eli mürekkepli" teknisyenlerle aym çatı al-
tında olmayı içlerine sindiremediler. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı 
kurdular. Türkiye'deki gazetecilerin çoğu, bu örgüte geçtiler. Şimdi ga-
zetelerde sendikalı işçi kalmamış. Sendikasız olmak daha avantajlıy-
mış. Öyle diyorlar. İyi de, son krizde 4 bin basın çalışanı işten çıkarıl-
mış. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Sendikalardan ses seda çıkmıyor 
da... 

Sendikal etkinlikleriniz arasında, bir de Gündem gazetesi var. 
Bu konuda da bilgi verir misiniz? 

Sendikacılık çok yeniydi. İşçiler nereye, neden üye olduklannı tam bil-
miyorlardı. Çalışmalarımızı üyelerimize duyurmak, Türkiye'deki bü-
tün sendika yöneticilerine ve hatta işverenlere sendikal bilgiler ver-
mek, amaç ve görüşlerimizi hiçbir şey saklamadan duyurmak için ga-
zete çıkarmanın en doğru yöntem olduğunu düşündük. 

Bizim sendikanın profesyonel ve amatör yöneticileri, Gündem'in gö-
nüllü çalışanlarıydı. Türkiye'deki bütün sendikalardan haber yağıyor-
du. Sendika yöneticileri, özellikle kendi çalışmalarından bahseden nüs-
haları üyelerine dağıtıyordu. Başta bizim Genel Başkan Yardımcısı ve 



Yazı işleri Müdürlüğü'nü yapan Ayhan Bilgin'in özverisiyle, çabasıyla, 
pazar dışında her gün çalışanların bir gazetesi çıkıyordu. Ben de Haber 
Merkezi Müdürlüğü'nü üstlenmiştim. Gündem bu konuda, ilk ve ya-
nılmıyorsam tek örnektir. Avrupa Basın İşçileri Federasyonu bile Gün-
dem'i hayretle, takdirle izliyordu. Örnek bir sendikal etkinlik olarak 
ilan etmişti. 

Sendikacılıktan 28 yıldır çok, ama çok uzağım. Sendikalar günümüzde 
benzeri bir gazete çıkarılıp çıkarılmadığını bilemiyorum. Yaşadığımız 
süreçte, sosyal, ekonomik ve politik koşulları yeterince dikkate alıyor-
lar mı, hiç sanmıyorum. 

Bu arada vurgulamak gerekli: Bazı işverenler, gazetecilikten gelme ga-
zete sahipleri de bu girişime olumlu baktılar. Matbaa sahipleri de on-
lardı. Kesin karşı olsalardı, Gündem'i çıkaracak basımevi bulamazdık. 

Sizi eskiden beri tanıyanlar, özellikle eski meslektaşlarınız alkolle 
aranızın çok iyi olduğunu da söylüyorlar? 

Diyelim ki, haberler yazılmış; bu arada bir de özel haber yakalanmış. 
Millet atlatılmış. Servis ya bitmiş ya da bitmek üzere... Hem yorgun, 
hem de keyiflisiniz. Hemen konyaklar açılırdı. Bir de bunun ertesi gü-
nü var. Mutlaka Gazeteciler Cemiyetinin lokaline gidilip, atlatma ha-
ber şerefine bir akşam yemeği yenilir; meslektaşlara hava basılırdı. 
Böyle bir akşam yemeği rakısız gider mi? Hem ozan ne demiş? "Şişede 
durduğu gibi durmaz ki kâfir. Tutar, insana yaşamayı sevdirir." Şaka 
bir yana. İş bitiminde bir kadeh yorgunluk veya keyif içkisi yararlı, bu-
nu alışkanlık haline getirmek, alkol bağımlısı olmak zararlıdır. 

Sendikacılıktan sonra mesleğe dönüp, 1973 yılında Barış 
gazetesinde çalışmaya başladınız. Buna, demokratik solcuların 
aynı çatı altında toplanması da diyebilir miyiz? 

Bilmem... Diyebilir miyiz? CHP'nin, parti organı plan Ulus gazetesi 
vardı. Bülent Ecevit politik ve ekonomik nedenlerle kapatmayı, isim 
değiştirmek koşuluyla imtiyazını devretmeyi uygun gördü. Ulus yayı-
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runa Barış adıyla, aynı yayın politikasıyla devam etti. Cumhuriyet gaze-
tesinin yönetimi ve politikası değişmişti. Cumhuriyetçiler bu koşullar-
da, gazetelerinde yazıp çizemezlerdi. Onlara Banş kucak açtı. İyi bir ga-
zete olmuştu. Sahibi Yaşar Aysev'e, 1961'de Dünya'da şeflik yapmıştım. 
Önerisini kabul ettim. Haber Merkezi Müdürü olarak çalışmaya başla-
dım. Cumhuriyet'in yönetimi, yeniden gerçek sahiplerine geçti. Cum-
huriyetçiler, asıl gazetelerine döndü. Sorunuzu tam yanıtlamadığımı bi-
liyorum. Aslında sosyalist kimdir, sosyal demokrat kime denir, demok-
ratik solculuk nedir? Bunlan irdelemek lazım. Onun için geçelim. 

Çok kısa bir süre, Yankı dergisinde çalıştığınızı da biliyoruz... 

Evet, çok kısa bir süre. Yankı, Metin Toker'in ünlü Akis dergisinin bir 
benzeriydi. Haftalık derginin çalışma koşullarına uyum sağlayama-
dım. Yankı'nın sahibi Mehmet Ali Kışlalı çok eski dostumdu. Bu dost-
luğun gölgelenmesini de istemedim. İstifa edip, Barış'a döndüm. 

Gazetecilikten sonra, reklam sektörüne geçtiniz. Bu nasıl oldu? 

Yaşamın, bir rastlanülar bütünü olduğunu söylemiştim. Yeğenim, yö-
neticisi olduğu sanayi kuruluşunun reklam ajansıyla yapacağı toplan-
tıya katılmamı rica etti. Edebiyatla ilgileniyor, gazetecilik yapıyormu-
şum. Ona yardıma olabilirmişim. Zamamm elverişliydi. Katıldım top-
lantıya. Şimdi düşününce, çok ukalalık yaptığımı anlıyorum. Sanayi 
kuruluşunun patronu, her nedense dediklerimden hoşlanmış. "Bizim 
reklam işlerimizi Bekir Bey yapsın." demiş. Çok düşündüm. Daha çok 
boş zamamm olacağım varsayıp, kabul ettim. Yanılmışım. Gazetecilik-
te olduğu gibi, reklamcılıkta da yann diye bir şey yoktur. Daha doğru-
su yanna bırakılacak hiçbir şey yoktur. İşte Barek kuruldu ve yaşıyor. 
Tam 22.5 yıl oldu. 

İstanbul'daki sanayi kuruluşuna Ankara'dan hizmet vermek zor 
olmadı mı? 

Elbette zor oldu. Hele o zamanki teknoloji nedeniyle çok zor oldu. Ça-
ğıracaklar, gidip siparişi alacaksınız. Taslakları göstermeye gideceksi-



niz. Değişiklik isteyecekler, yine gideceksiniz. Son halini göstermek ge-
rekli. Git gel, git gel... Ama, Ankara'da iş yapmak da farklı değildi. Ba-
rek kurulduğunda Türkiye'de faks yoktu. Örneğin Bilkent'ten iş ister-
lerdi. Telefonla olacak şey değil. Gidip siparişi alıyor, gidip onay isti-
yordunuz. Artık koşullar değişti. Bugün İstanbul'da ciddi ciro yaptığı-
mız üç büyük müşterimiz var .Sadece genel görüşmeler için gidiliyor. 
Onun dışında, sipariş e-posta ile alınıyor. Yaptığımız işi, monitörleri-
nin ekranlarına yansıtıyoruz. Değişiklik istekleri ya da onay aym yön-
temle alınıyor. Teknoloji, işimizi inanılmaz kolaylaştırdı. Esiri değil, 
efendisi olmaya çalışıyoruz. 

Barek sözcüğünün bir anlamı var mı? 

Basın mesleğinden gelmeyim ya, firmama "Basın Reklamcılık" adım 
vermeyi istedim. Ticaret Bakanlığı'nda bir memur, bu isimde başka bir 
firma olduğunu iddia etti. Ben direndim, o ya da onlar direndi. Sonun-
da "basın"ın "ba"sı ile "reklam"ın "rek"ini birleştirdik. Oldu Barek. 
Açık adımız "Barek Basım Reklamcılık". 

Ankara'da olduğunuz halde İstanbul'daki işverenlerle 
çalışıyorsunuz. Bu nasıl oluyor. Reklamcılık açısından Ankara 
ile İstanbul'u değerlendirir misiniz? 

Ankara'da olup, İstanbul'dan iş almak bir ilgi, birikim ve iletişim soru-
nudur. İstanbul'daki reklamveren, Ankara'daki reklamcıdan daha faz-
la ilgi görüyorsa, iyi işler alabiliyorsa neden onunla çalışmasın? Uzak-
lık dezavantajını, dün en kısa zamanda giderek çözümlüyorduk. Bu-
gün, iletişim araçları mesafe kavramım ortadan kaldırdı. Bakın. Bugün 
bir düğün, dans eden gelin-damat slaytı gerekti. İki fotomodelle bu çe-
kimi Ankara'da yapsak 3 milyar, İstanbul'da 8-10 milyar harcanz. İn-
ternetle aradık, amaca uygun olamm Kuzey İrlanda'da bulduk. Bedeli 
de 150 Dolar. Daha çok yeni bir olay yaşadık. Bilişim sektöründeki 
müşterimiz için yaptığımız reklamı, aynı sektördeki bir başka firma 
çok beğenmiş. Bizim müşteriye sorup, adreslerimizi öğrenmiş. Kendi-
lerine de reklam istediler. Ama bizim sözleşmemiz var. Aym sektörde 
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ikinci bir müşteriye iş yapmamız izne bağlı. İzin de almışlar. Şimdi biz 
Ankara'da değil de, ülkenin en ücra köşesinde olsaydık, durum değişir 
miydi? Ankara'da bulunup İstanbul'dan iş almak böyle oluyor. İki ken-
ti reklamcılık açısından değerlendirmeye gelince, İstanbul sanayinin 
merkezi, ticaretin merkezi. Böyle olunca, reklamcılığın da merkezi. 
1980'Ierde televizyon ve basın reklamlarında Ankara'nın payı yüzde 18 
dolaylarındaydı. Şimdi yüzde 7-8'Iere düştü. Bu da çok doğal. Sanayi 
ve ticaret Ankara'da değil İstanbul'da gelişti. Başta bankalar, bir çok 
kuruluş genel müdürlüğünü Ankara'dan İstanbul'a taşıdı. Pasta Anka-
ra'da da büyüyor. İstanbul'da çok daha hızlı büyüdüğünden, aradaki 
fark artıyor. Bu durum, Ankara'da iyi reklam işleri yapılmasına engel 
değil. Yeter ki sonuç veren, dönüş sağlayan reklamlar yapılsın. Nerede 
yapıldığı önemli değil. Bakın, habercilikte de bu böyle. Bütün ulusal 
gazeteler, TRT dışında hemen her televizyon kanalı İstanbul'da. Ama 
bir çoğunun başında, Ankara'dan yetişmiş haberciler var. Elbette, An-
kara'daki reklam ajanslarının İstanbul'dakiler kadar büyümesi olanak-
sız. Biz onlar kadar müşteriye sahip olamaz, onlar kadar ciro yapama-
yız. Onlar 100 kişi çalıştırırlar; biz 10-15... Ama, bir işe emek veren in-
san sayısı değişmez. Çok müşteri çok personel. Az müşteri az personel. 
Başarıyı, bu personelin kalitesi belirler. 

Büyüklük, büyümek önemli değil mi diyorsunuz? 

Çağımızın en değerli reklam ustalarmdan David Ogilvy'nin bir özdeyi-
şi var: "Büyüklük başarı için yeterli olsaydı, dinozor nesli tükenmezdi." 
Fazla lafa gerek var mı? 

Bir de, yıllardan beri yaptığınız Yenişehir Kulübü 
yöneticiliğiniz var. Bu hobinizi anlatır mısınız? 

Yenişehir Kulübü 1 Haziran 1953'te kuruldu. Benim üye oluş tarihim 
30 Haziran 1953. Yenişehir'de doğmuşum. Yenişehir'de büyüdüm. Ev-
lendim, uzun yıllar Yenişehir'de oturdum. Yenişehir, Mustafa Kemal 
Paşa'nın silah ve inanç arkadaşlarının kurduğu semttir. Yeni postane-
lerin kuruluşuyla, bugün sadece TED Koleji ile Sıhhiye arasına Yenişe-



hir deniliyor. Benim gençliğimde Maltepe'den Kurtuluş Parkı'na, Esat 
Dörtyol'dan Sıhhiye'deki tren köprüsüne kadar olan bölge Yenişehir 
diye anılırdı. Burada oturanların ortak özelliği Atatürk sevgisi, Cum-
huriyet inancıydı. Semtin adını taşıyan kulübe, burada oturan herkes 
destek olurdu. 1953'te, Basketbol Şube Kaptanı Süreyya Aksoy Ağabey, 
yardımcısı olmamı istedi. Sıfırdan oluşturduğumuz ilk basketbol genç 
takımı, daha kurulduğu yıl Ankara şampiyonu ve Türkiye ikincisi ol-
du. Basketbol Şubesi'ni, 1961'de Süreyya Ağabeyden devraldım. Za-
man içinde, Yönetim Kurulu'na girdim. Genel Sekreter ve Genel Kap-
tan oldum. Büyük başanlar kazandı Yenişehir. Erkekler basketbolde, 
bisiklette, bayanlar ve erkekler hentbolde Avrupa kupalarında Türki-
ye'yi temsil etti. Ne yazık ki, Yenişehir konutlar semti olmaktan çıktı. 
Büyük mağazalar ve yüksek binalar yığını halini aldı. Kulüp her türlü 
destekten yoksun kaldı. 1989'da Başkan seçildim. Bir lokalimiz bile 
yok. Benim büromdan yönetiyoruz. Basketbol ve hentbol gibi pahalı 
sporlarda havlu attık. Ama, Atatürk Lisesi öğrencilerinden oluşan gen-
cecik kızlarımız oğullanınız, basketbol ve hentbolde Yenişehir adını 
yaşatıyorlar. Ortaokuldayken zorla spora başlattığımız bir eskrimciyi 
Türkiye şampiyonu görmenin, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'na 
uğurlamanın keyfini yaşıyoruz. Antrenörümüzün büroma gelirken, 
Farabi Sokak'ta ip atlayışım görüp keşfettiği ritmik cimnastikcimizin 
Balkan Şampiyonası'nda, bayrağımızı onur gönderine çektirmesinin 
gururunu taşıyoruz. Hobi'nin Türkçesi "düşkü". İster düşkü deyin, is-
ter tutku... Öyle bir şey işte... 

Aradan 48 yıl geçmiş ve siz hala Yenişehir'e hizmet 
veriyorsunuz... 

"Yaşınız 67. Hala Atatürk'çüsünüz" demiyorsunuz... Yaşadıkça 
Atatürk'çü kalacağım. Elim ayağım tuttukça da, Yenişehir'e hizmet 
üreteceğim. 
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1936 yılında Bitlis'te doğdu. Lise öğrenimini takiben Ankara 
Üniversitesi Hııkuk Fakültesi'nde bir şiire hukuk öğretimini 
gördü. Danıştay birinci sınıf  katibi iken, 1961'de açılan 
sınavları kazanarak Anadolu Ajansı'ııa muhabir olarak girdi. 
Bu kurumda 17 yıl çalıştıktan sonra, Haber Müdiirii iken, 
isteğiyle ayrıldı ve 1978'de Tiirk-İş'e  Basın Danışmanı oldu. 
1992'de Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne 
atandı. İkisi Başbakan Yardımcısı  olmak üzere dokuz devlet 
bakanına basın danışmanlığı yaptı. 2001 yılında yaş 
haddinden emekli oldu. Anadolu Ajansı muhabirliği sırasında, 
Paris ve Belgrad'da "ajans haberciliği", Türk-lş'te  iken 
Washington'da  "sendika editörlüğü" konularında staj yaptı ve 
sertifika  aldı. 
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Burhan Dodanh 
(1936) 

Gazeteciliğe hangi basın kuruluşunda başladınız? 

Askerliğimi yedek subay olarak yaptıktan sonra, 1967'de Ankara'ya 
döndüm. Anadolu Ajansı'nın açmış olduğu muhabirlik sınavlarını 
kazanarak profesyonel gazeteciliğe başladım. Daha önce Prof. Dr. 
Talat Tekin ile birlikte Yula adıyla bir edebiyat dergisi çıkartıyorduk. 
Anadolu Ajansı'nda 18 yıl muhabirlik ve haber müdürlüğü yaptım. 
Soma kendi isteğimle 1978'de emekliye ayrıldım. Türk-İş'in talebi 
vardı. Türk- İş'te 1992'ye kadar basın danışmanlığı yaptım. 14 yıl da 
orada çalıştım. 

Peki neden emekli olmak istediniz? 

1978 yılında Ecevit'in başkanlığında hükümet vardı. Ecevit bizim pi-
rimizdi. Fakat bu hükümet çok değişikti. Benim hiçbir politik çevrey-
le bu bağlamda ilişkim olmadı. Ama sosyal demokratım. Tabii bunu 
Ecevit dahi bilmezdi. Anadolu Ajansı'nda tarafsız habercilik yaptım. 
Bazen hükümetin aleyhine dahi haberler vermişken kimse sesini çı-
karmamıştır. Kimse bunu neden böyle yaptın dememiştir. Adalet 
Partisi ile ilgili leyhte, aleyhte haberler yapmışımdır. Kimse hiçbir 
şey dememiştir. 78'deki Ecevit hükümeti sırasında yakın bir arkada-
şımız genel müdür oldu. Ben o zaman haber müdürüydüm. Böyle 
haberleri alıyorlar, sansürler gibi değiştiriyorlar. Partiden, Parti Mec-
lisi'nde yaptığımız haberleri kısaltıyorlar. Bu hareketler karşısında 
AA'dan emekliliğimi isteyip ayrıldım. Ajans'taki arkadaşlar "geri 
dön" dedi, ama dönmedim. Çünkü bu şekilde bir siyasi partiye da-



yalı gazetecilik, gazetecilik değildir. Yani o yana doğru eğildiniz mi 
hep eğiksiniz demektir. Dik durmak için hür olmak gerekir. Emekli 
olunca Türk-îş'e geçtik. Anadolu Ajansı'nda 6 bin lira olan maaşım 
12 bin oldu. 14 yıl orada çalıştım. 92'de Demirel Başbakan iken beni 
istetti. Türk-İş'ten ayrılıp, Başbakanlık basın danışmanlığına geçtim. 
Dokuz ayrı bakanla çalıştım. Bunlarm ikisi başbakan yardımcısıydı. 
Tansu Çiller ve Nahit Menteşe. Tansu Çiller ile geçinemedik. Oradan 
Devlet Bakanı Prof.Dr. Hikmet Sami Türk'ün danışmanlığına geç-
tim. Sonra Şükrü Sina Gürel ile çalıştım. Meslek hayatım kendi açım-
dan tatminkar geçti. Çok, ödül aldım. Haber dalında birincilik, Altın 
Kalem ödülü aldım. Basın- İş'ten haber dalında birincilik ödülü, Ga-
zeteciler Cemiyeti'nin 1977 haber dalında birincilik ödülü ve yılın 
gazetecisi ünvanı gibi... Bu arada Ajans'tayken genel müdürüm beni 
beş arkadaşımla beraber Fransız Kültür'e gönderdi. Bir tek ben de-
vam ettim ve 1969 yılında önce Belgrad'da, sonra da Paris'te AFP'te 
ajans haberciliği konusunda staj yaptım. 

Size bir katkısı oldu mu? 

Tabii katkıları oldu. Çünkü ben Yugoslavya'ya bile gittiğim zaman 
1969'da Tanjuk Ajansı'nın bizden çok ileride olduğunu gördüm. 
Ama şu anda işler tersine dönmüş ve AA dünyanın sayılı ajansları 
arasına girmiştir. Tabii biz haberciliğin nasıl olduğunu, neyin ne ol-
duğunu biliyorduk, ama orada bizden üstün olan teknolojiydi. 1985 
yılında Türk-İş'te iken, İngilizce öğrendim. Amerikan Kültür Merke-
zi'nde iki yıl kurslara gittim. Sonra Amerikan Sendikalar Birliği'nin, 
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davetlisi olarak Amerika'ya gittik. Gazeteci arkadaşlarım Şükran Ke-
tenci, Refik Sönmezsoy, Özer Oral, birde ben. Bir ay kadar Ameri-
ka'nın her yerini dolaştık. Onlar döndü, ben Sendika Editörleri Semi-
neri için VVashington'a geçtim. İki ay daha kaldım, seminere katıl-
dım, oradan sertifika aldım. Şimdi bir yıldan beri Başbakanlık basın 
danışmanlığından emekliyim, ama gazeteciliğin emekliliği olmaz. 

Bir şekilde basın danışmanlığını tercih ettiniz, ya da tercih 
ettirildiniz. İçinizde ukde kaldı mı? Ya da devam ettiniz mi bu 
mesleğe? 

Gazeteciliğin güzel tarafı muhabirliktir. Muhabirlikte her tarafa gi-
dersiniz, biraz da gazetecilik refleksi yüksekse bir insanda, muhabir-
lik kadar tat ve heyecan veren bir şey yoktur. Çok zahmetlidir. Sele 
gidersiniz, idam izlersiniz, yangına gidersiniz, felakete gidersiniz, 
her şeye gidersiniz. Muhabirlik bu işin en güzel tarafıdır. Yazı işleri 
müdürü ya da haber müdürü olduğunuz zaman, masaya çakılı kalı-
yorsunuz. Sonra iştahmız kesiliyor zaten. Haber müdürlüğüne ata-
nırken, genel müdürüm beni çok zorladı. Ben muhabirlik statüsü de-
vam etsin istedim, o da aynen şu yazıyı yazdı: "Muhabirlik statüsü 
devam etmek üzere, haber müdürlüğüne atanmıştır." Atanmam bu 
şekilde çıktı. AA benim meslekte ilk göz ağırımdır, yuvamdır. TRT 
televizyonculuk için nasıl bir okulsa, AA'da habercilikte bir okuldur. 
Ajans haberciliği değişiktir. Ajans haberciliği ajans muhabirliğiyle 
gazete muhabirliği arasında bir fark vardır. 

Ajans haberciliğiyle gazete haberciliği arasındaki fark  nedir? 

Şudur. Ajans muhabiri daha hızlı olmak zorundadır. Örneğin bir ba-
sın toplantısma gidiyorsunuz. O haberi ajansa gidene kadar kafanız-
da hazırlamalısınız. Hatta haberin başlığını ve flaş cümleyi yolda 
iken bulacaksmız, haberi kafanızda hazırlayacaksınız, gelip masaya 
oturduğunuzda çabucak yazıp, haberi hızla geçeceksiniz ki, aboneler 
kendi muhabirinden bile önce sizin haberinizi alsm. Böylece ertesi 
gün çıkan haberin altında AA rumuzunu görünce insan gurur duyu-
yor, O gazetenin muhabiri de oradadır, ama haberi vermekte belki 



geç kalmıştır, ama ajanstan bütün haberler mutlaka gelecektir, onun 
için gazete muhabirlerinin o kadar acelesi olmayabilir. Mesela ben 
dokuz yıl Meclis muhabirliği yaptım. Orada bütün konuşmaları ta-
kip edeceksiniz, ama diğer gazetelerin muhabirleri bütün konuşma-
ları takip etmeyebilir, nasılsa ajans muhabirleri takip ediyor diye. 
Ajans muhabiriysen sonuna kadar takip edeceksin, belki sabaha ka-
dar. Diğer muhabirler bunları nasılsa ajans geçiyor ben özelime ba-
kayım diyebilir. O da gider özel olarak bir soru sorar, özel haber 
olur. Ajans muhabirliği çok değişiktir. Ve o hız içerisinde doğruyu 
kaçırmayacaksın, kaçırdığım zaman o haberi çöpe at gitsin. En çarpı-
cı örnek Deniz Gezmiş'tir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması-
nı takip etmiş olan tek gazeteci benim. O şansa ben eriştim, ama na-
sıl eriştim. 1972 yılının 5 Mayıs günü biz 3 arkadaş, ben, Hasan Şa-
han ve Zeki Aslan, çok değer verdiğim arkadaşlarımdı bunlar. Biz 
bir üçlüydük ajansta, üçümüz öğlen yemeğine beraber giderdik, 
meyhaneye beraber giderdik, Mecliste de hep beraber çalıştık. Çün-
kü daha iyi anlaşınca, daha güzel haber çıkıyor. 4 Mayıs'ta Askeri 
Yargıtay'da kararın düzeltilmesi isteği görüşülecekti. O gün oraya 
üçümüz gitmiştik. Dava kesinleşmişti, karar infaz edilecekken Ana-
yasa Mahkemesi idamla ilgili Meclis kararını iptal etti. Bir daha gitti 
bir daha geldi. Bunları çok iyi takip ettiğimiz için üçümüz neyin ne 
zaman olacağını biliyoruz ama, idam gününü bilmemizin imkanı 
yok. O gün Askeri Yargıtay'a gitmiştik. Üçümüzü de çok iyi tanırlar. 
Genel Sekreter olan hakim amiralin odasma gittik, bize her zaman 
çay ısmarlayan adam, baktık tedirgin, hemen olağanüstü bir şeyin 
üzerinde olduğunu anladık. İşte gazetecilik refleksi orada başlıyor. 
Yani meraklılık. Esasen gazeteci çok meraklı adamdır. Her şeyden 
nem kapar, böyle olmak zorundadır. Hemen oraya karargah kurduk, 
ama bizi adeta kovaladılar. "Yahu çocuklar çalışacağız, rapor hazır-
layacağız" bahanesiyle bize adeta gidin diyorlar. Çıktık kapının önü-
ne, iş bölümü yaptık. Hasan Şahan infaz savcılığına gitti, yani adli-
yeye. Zeki Ajans'a döndü. Ben de Yargıtay'ın kapısında bekledim. 
Saat 15:30'da sivil kurye dosya ile çıktı. "Nereye gidiyorsun" dedim. 
"Savcılığa gidiyorum" dedi. Ajansa telefon ettim "Dikkatli ol Zeki" 
dedim. "Bugün bir şey olabilir". İnfaz savcılığında da zaten Hasan 
bekliyor. İnfaz savcılığına gittikten sonra saat akşam 6 civarında 
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Ajansa geldik. Haber müdürümüze "Adnan Ağabey bugün infaz 
olabilir mi acaba?" dedim. Aman çocuklar dedi, eşinize dahi bunu 
söylemeyin. Ajans'ta da kimseye bahsetmeyin. Akşam biz yemek ye-
dik, kafaları çektik biraz, ondan sonra dedik ki. Akşam cezaevinin 
oraya gidelim, idam olabilir. Bu düşünce ile akşam 23'de çıktık. Bak-
tık fevkalade bir durum var. Askerler falan. Anladık, "tamam kesin 
bu gece bu iş oluyor" dedik. Ama hiçbir gazetecinin bundan haberi 
yok. İşte şans burada. Avukatların da haberi yok. Sokağa çıkma ya-
sağı vardı o günlerde. Saat 24'e yakın bizi Ajans'a kadar kovaladılar. 
Hasan, "Ben kalp krizi geçirdim, bu işe dayanamam arkadaş" dedi, 
ben dedim gideceğim. Biraz da içki insana cesaret veriyor belki, ama 
biraz da gözü pektim onu söyleyeyim. Gece 24'ü geçerken Ajans'tan 
çıktım. Ama sıkı yönetim mahkemelerini takip ettiğim için kırmızı 
kartım vardı. Yani gece 24'den sonra da yakalanırsam, Sıkı Yönetim 
Komutanlığı'na götürmezler. Gittim Samanpazarı'nın orada merdi-
venler var. Sinerek çıktım ama beni hemen yakaladılar. "Nereye gi-
diyorsun?" "Ben gazeteciyim, evime gidiyorum". "Evin nerede?" Şim-
di evim Çankaya'da desem, neden buradan gidiyorsun derler. "Bu 
gece idam var mı yok mu" dedim, "bilmiyoruz" dediler. Fakat, "kar-
deşim bak, parolayı bilmiyorsan vurulursun emir böyle" dediler. "Bi-
liyorum" dedim. "Daha önce bize söylediler", dedim. Aklıma bir cin-
lik geldi o anda "Ben kuryeyim bende önemli bilgi var". Bu gazeteci-
likte doğru bir şey değil aslında, yani böyle hile yoluna sapmak ama 
öyle bir durum ki öyle haller de olabilir. Bu meslek ilkeleri, meslek 
etiği açısından doğru değil. Ama benim elde ettiğim bu fırsat kimse-
nin ulaşmayacağı ve benim hayatımda ulaşamayacağım, ama karşı-
ma çıkan tek fırsat. Öldürülmek mi, öldürülmek kolaydır. İşte sava-
şa gidiyor çocuklar öldürülüyorlar. Bir astsubay geldi, "o zaman se-
ni komutana götürelim" dediler. Komutana götürdüler beni. "Nedir 
kardeşim, senin farkın?" "Bakın bende özel bir bilgi var, oradaki ge-
nerale götüreceğim" Ama şimdi o generalin ismini burada vermiyo-
rum. Çünkü dostum mahkeme başkamydı. Açıkçası ben ondan söz 
almıştım. İdam günü cezaevinin kapısına gelirsem, beni içeri aldıra-
cağının sözünü vermişti. Tabii o da benim cezaevinin kapışma gele-
bileceğime inanmıyordu. "Beni ona götürün, yanlış çıkarsa o zaman 
içeri atın" dedim. "Ama yanlış değilse bu sefer siz girersiniz, bu bil-



ginin ona ulaşması lazım". Beni attılar bir cipe, yoksa gitmenin baş-
ka bir yolu yok. Götürdüler cezaevine, orada anlattığım bir yer var 
ama bu konu yazdığım kitapta yok. Sadece bu konu yok. İkinci gidi-
şim var ama böyle kuryeyim şeklinde gidişimi yeni baskıda kullana-
cağım. 

Neden ilk baskıda kullanmadınız? 

O tarihte kullanamazdım. Çünkü bu kitabın çıktığı dönemde sıkı yö-
netim vardı. Yani, o dönemde, o generalin izni olmadan açıklaya-
mazdım, çok ayıp olurdu. 

İdama dönelim isterseniz 

Olur. Cezaevi kapısına gittim. O anda Deniz Gezmiş'i getirdiler. 5 
dakika sonra Deniz'i içeri aldılar ve 5 dakika sonra general kapıda 
görüldü. "Bilgi getirdim Paşam" dedim. Çok şaşırdı, "tamam, ta-
mam" dedi içeri girdim. Ama infaz savcıları beni tanırlarsa felaket. 
Savcı Sami Uğur ve diğerleri orada çok sayıda general ve albay var. 
Cebeci'deki cezaevinin avlusunda. Çoğu beni tanır, onun için bana 
gardiyan ceketi giydirdiler, şapkası taktırdılar. Şapkayı da eydim ve 
olanları izledim. İdamı safha safha Darağacı ismini verdiğim bu ki-
tapta anlattım. Onu sana okutacağım. Deniz Gezmiş 52 dakika kaldı 
ipte. Dramatik bir şeydi tabii. Boynu uzun olduğu için kırılmadı. 
Sonra Yusuf Arslan, sonra da Hüseyin İnan asıldı. Burada bir gaze-
tecilik refleksi daha söyleyeyim. İş bitti idam bitti ondan sonra zabıt 
tutuyorlar. O arada savcılardan biri beni gördü, Sami Uğur, kafamı 
kaldırıp baktığımda bana bakıyordu. Fakat ifşa etmek yerine güldü. 
Ben de rahatladım. Devam edeyim, işte zabıt tutuluyor, buna infaz 
zaptı denir. Savcılar, doktorlar falan tutar. Baktım General Ali Elver-
di'nin elinde üç tana karton var. Kartonları biliyorum. Ona yafta de-
nir. İdam yaftası. Geldi yanıma "Paşam ne onlar?" dedim. Tabii içeri 
aldığına da pişman. Ses yok. "Paşam onlar yafta değil mi?" dedim. İş-
te dürtü bu "Paşam onları bana verir misiniz?" dedim. "Ne diyorsun 
sen ya" dedi. "Ben sana onları verir miyim" dedi. "İnfaz dosyası ha-
zırlanıyor, oraya koyacağım onları". "Paşam o dosyaya konulsa da 
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olur, konulmasa da. bana verirseniz kaybolmaz". "Yahu sen ne yapa-
caksın onları?" dedi. "Paşam ben gazeteciyim. Benim için büyük bir 
belgedir bu, bunu bana verin" dedim. O da gitti geldi. Yumuşamış, 
bana bakarak radyatörün üstüne koydu ve gitti. Ben de çaktırmamak 
için kullanılmış, okunmuş gazeteler var getirdim onları yaftanın üze-
rine koydum ve kamufle ettim. Yarım bir tur attım, baktım kimse 
dikkat etmiyor, hemen onları alıp ceketim içine sakladım ve onlar 
şimdi bende. Yani idam yaftalarının aslı bende. Televizyonda da 
gösterdim, İşte bu gazetecilik refleksidir. Yani bir şeyi yakaladığın 
zaman onun üzerine varmak zorundasın. Her zaman insanın karşı-
sına böyle bir fırsat çıkmaz. Ben Kızıldere olaylarını da izledim. O ta-
rihlerde Deniz'lerle ilgili kitabı yazdım. Ama yayınevleri yayınlama-
ya korkuyordu. Çünkü o zaman Sıkıyönetim var. 70'lerin yayınevle-
ri. Sansür var, yasak var her şey var. Şunları şunları çıkar diyorlar. 
Uğur Mumcu benim arkadaşım. Gittim Cumhuriyet Gazetesi'ne. 
"Uğur Hoca baksana şunlara" dedim. Uğur "kitabın önsözünü ben 
yazayım" dedi. "Peki" dedim. İki gün sonra kitabı aldı geldi. "Karde-
şim benim gözüm kara ama, senin benden de kara, yahu seni içeri 
atarlar" dedi. "Şunları çıkar, bunları koyma" dedi. "İdamı dakika da-
kika anlatan şeyler, ipin altında söylenen şeyler, hakaretler, devlet 
büyüklerine söylenen sözler var. Sen orda bulunduğunu ima ediyor-
sun" dedi. "Ya ben ordayım zaten, bunun iması var mı?" dedim. 
"Ama yasaktır bunlar" dedi. Doğru kendisi de cezacı Ankara Hu-
kuk'ta İdare Hukuku öğretim üyesiydi. "Bunlar çıkarılsa o kitabın 
değeri kalmaz" dedim. "Beş sene içeriyi göze alıyor musun?" dedi. 
"On seneyi alıyorum" dedim. Ondan sonra Altan Öymen, önsözü 
yazmak istedi. O komşumdu benim Çankaya'da. Sonra "yok karde-
şim zaten mimliyim, başımı belaya sokma" dedi. Bende kendim ya-
zarım dedim. İki sene sonra gözü pek bir delikanlı, Evren yayınların-
dan kitabı çıkardı. Bastı satıyor, sonra üçüncü baskı, derken beni ya-
kaladılar. Kitapları toplattılar. Ağır cezada 18 sene hapis cezası ile 
yargılandım. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden üç profesörün bilirkişi 
raporuyla kurtardık yakayı. 



Bu kitabı araştırmacı gazeteci kimliği altında mı yazdınız? 

Şimdi realitenin ifadesi. Araştırmacı gazetecilik yok burada. Olayla-
rı olduğu gibi anlatmak var. Yani bir yerden araştırılmış değil. Olay-
ları duruşmaları başından beri, hatta öğrenci olaylarını başından be-
ri takip bir gazeteci olarak kendi notlarımdan yazdım. Bunlar benim 
kalemimden çıkmıştır. Ajans haberlerinde de bunlar benim kale-
mimden çıktı tamamiyle. Başka bir yerden araştırmaya gerek kalma-
mıştır. Araştırma senin yaptığın gibi daha değişik kaynaklardan bil-
gileri almaktır. Benim kendi özel bilgilerim olduğu için. Ama diğer-
leri için bir kaynak teşkil edebilir bu kitap. 

Ajans'ta çalışırken de basın danışmanlığı yapmışsınız. Bu 
nasıl oldu? 

Sağlık bakanından hem bizim danışmanlığımızı yap, hem görevin 
devam etsin diye teklif geldi. Yok dedim ben size birkaç gün yardım 
edeyim dedim ve yardım ettim. Ve bir arkadaşımı Fethi Sariç'i öner-
dim. Başka yerdede basın danışmanlığı yaptım, o da şöyle oldu. Ge-
nel müdür beni çağırdı, Burhan ben sana fazla bir şey vermek istiyo-
rum. Hakikaten iyi bir muhabirdim. Genel müdür dedi ki, "ben sana 
bir yerde basın danışmanlığı bulmak istiyorum. İlave bir şey olsun". 
Ben de bana yazılı olarak verirseniz olur dedim. Niye dedi, işi sağla-
ma almak için dedim. Bunu siz öğrettiniz bana dedim. Tamam dedi. 
Kızılay'ı önerdi, gittim orada hiyerarşik düzen iyi değildi. Başta bir 
general vardı Recai Ergüder. Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı bir 
albaydı. Açıkçası onlarm emrinde çalışmak bana zor geldi. Sanki as-
keri rejim vardı. Ben orada çalışmam dedim. Sonra Tarım Bakanı'na 
gittim. Eski tanıdığımdı Ahmet Nusret Tuna. Genel Müdürün imza-
sı vardı. İkinci emre kadar Tarım Bakanı'nın basın danışmanlığını 
yaptım. 7 yıl part-time Anadolu Ajansı'nda çalışırken basın danış-
manlığı yaptım, bu benim için onurdur. 
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Yan bir meslek yapmak gazetecilik ilkelerine aykırı değil mi? 

Hayır değil. Çünkü orada da gazetecilik yapıyorsun. Basın danışman-
lığı yapmak gazeteciliktir. Bu benim işimin içinde olan bir şey. Genel 
müdür bana böyle bir kolaylık sağladıysa neden geri çevireyim? 

Basın danışmanlığı ile gazetecilik mesleği arasındaki bağlantı 
nedir? 

Basın danışmanlığı da bir gazeteciliktir. Basın danışmanlığı, o yerin, 
haberlerini kamu oyuna, medyaya yansıtmaktır. Fiilen çalışan bir ga-
zeteci ya da gazeteciliği kısa bir süre önce bırakmış bir gazeteciyi bü-
tün basmı tanır. "Sen de gel bakanın basın toplantısı var" derler. Ba-
kanları tanırsınız. Basın toplantıları dışında bakanlığa gitmek duru-
munda kalmazsınız. Üç dört bakan değişti. Ama beni değiştirmedi-
ler. Halk Partili bakan geldi, CHP'li, değiştirmedi beni. MSP'li Bakan 
da geldi. Korkut Özal O da değiştirmedi. Sağlık bakanı Mehmet Ay-
dın. Bu insan için onur vericidir. Bir bakan çağıracak ve benim basın 
danışmanlığımı yap, Genel Müdürü'nden de izin alayım diyecek. Bu 
fevkalade güzel bir şey. Neden güzel bir şey bu kadar piyasada ga-
zeteci varken seni tercih etmesinin bir nedeni vardır. O beni nereden 
tamyordu. Ben Tarım bakanlığında part-time basın danışmanlığı ya-
parken o da Korkut Bey'in Genel Müdürü'ydü. Beni oradan tanıyor. 
Biliyor benim gazetecilikteki dikkatimi. Bir ödül vermek istemiştir. 
Ama ben kabul etmemişimdir. 

Peki bu sürecin yaşadığınız,izlediğiniz infaz  olaylarının 
gazeteciliğinizin gelişmesine bir katkısı oldu mu? 

Şimdi gazeteciliğimizin gelişmesine değil de onuruna bir katkısı ol-
muştur. Bence bu benim için bir onurdur. Bu olayları bu şekilde izle-
mek, yani hiçbir arkadaşıma nasip olmamış infazı izlemek. Benim 
için bir şans olsa da aynı zamanda bir onurdur. 



İnfazı  izlediğinizde kaç yıllık gazeteciydiniz? 

1971'de, demek ki 11 yıllık gazeteciydim. O kadar da çok değil. Ga-
zetecilikte, hemen gazeteci olunmaz. Gazeteci birkaç yıl sonra olur. 
Mesela sizin okuldan senede 100-200 mezun olsa ancak yedi sekizini 
piyasada görüyoruz. Çünkü zordur hakikaten, güzel tarafları olma-
sına rağmen basın kartınız vardır. Gösterip her yere girip çıkarsınız, 
ama bazı yerlere girersiniz çıkamazsınız. Oluyor bunlar. Öteki ülke-
lerde de böyledir. Basın özgürlüğünü ters kullandığınız, fazla özgür-
lük havasına kapıldığınız zaman başınıza bu işler gelebilir. 

İdam cezası kaldırıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Fevkalade olumlu değerlendiriyorum. Yani bu çocukların idam edil-
mesine en çok üzülenlerden biri ben olmuşumdur. Bunu televizyon 
programlarında da söyledim. İdam gayri insani bir cezadır. Belirli 
suçlarda hala idam vardır. Dünyanın her ülkesinde idam vardır. Bu-
gün en demokratik ülke olan ABD'de idam cezası vardır. Cinayetler-
de bile yargılananların idam edildiğini görüyoruz. İdamın kaldırıl-
masını demokrasinin bir gelişmesi olarak değerlendiriyorum. 

Basın kartı demişken basın kartına sahipsiniz. Şimdi basın 
kartına sahip olmanın bir önemi kaldı mı? 

Bunun önemi şu, bir defa kimliktir. Yani bir takım avantajları kaste-
diyorsanız, sağda solda, otobüste falan bu bir avantaj sayılabilir, ama 
bazı insanlara da apayrı avantaj sağlanıyor. Daha büyük avantajı bu 
bir hüviyettir. Yani bu kartı gösterdiğiniz zaman her yere girebilme-
lisiniz. Özel hayat dışında, yasaların men ettiği her bir yere ulaşabi-
lirsiniz, bu kart varsa elinizde. 

Günümüz basınına bakınca, bu kartın gazetecilik mesleğinde 
bir anlamı kaldı mı? 

Medyayı eleştirmek, çizginin dışına çıkmak olur. Medyada iyi taraf-
lar vardır, kötü olan taraflar vardır. Bakıyorsunuz, en beğenilmeyen 
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gazete bile bir gün çok önemli bir haber veriyorsa bu da kayda değer 
bir şeydir. Ben ABD'de gördüm. Askerlikten emekli olmuş bir iş ada-
mının 20'ye yakın gazete ve dergisi vardır. Yani onda da bir tekelleş-
me vardır. Tekelleşmeyi kastediyorsanız var. Dünyanm her yerinde 
tekelleşme var. Ama bu tekelleşme tekelin ticari bir vasıtası haline 
geldiyse tabii ki bu bağışlanamaz bir şey. Medya öyle bir şey ki, ona 
kötü dediğiniz zaman onun yerine koyacak başka bir alternatif yok 
ki. Basm iyi değil, gazeteler iyi çalışmıyor, o zaman ne iyi çalışacak? 
O zaman yolsuzlukları bu haberleri kim verecek? Bazı kanalları be-
ğenmeyebiliriz. Ama güzel şeyler de vardır. İyileri kötülerin içinden 
almak gerekir. 

Günümüz gazetelerini 60'h, 70'li gazeteleri ile nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

50'li yılları alırsak benim basın ile tanıştığım yıllar 50'li yıllardır. 50'li 
yıllarda Ankara'da belli başlı iki gazete vardı. Ulus ve Zafer. Öteki-
ler de bulvar gazeteleri dediğimiz ticari gazetelerdir. Bunlar naylon 
kadro ile çalışırlar. 

Naylon kadro nedir? 

Ahmet Demir diye bir vatandaşı ele alalım. Bir gazete kurar. Holdin-
gi vardır veya zengindir. Parasımn bir kısmmı vergiden kaçırmak 
için bir şeyler kurmak zorundadır. Bir gazete kurar, Posta, Yeni Ses 
gibi isimler verir. Ondan sonra bu gazeteye kadro lazım, bir ebat la-
zım, şu kadar sayfa olması lazım, şu kadar tirajı olması lazım. Bu 
adam bu gazeteyi çıkarır. Babası, annesi, kayınpederi, karısı vs. Bun-
lar hep gazetenin muhabirleridir. Bunlar iki yıl böyle çalıştıktan son-
ra basm kartı alıyorlar. Gerçi basın kartı komisyonu vardır. Ben bu 
komisyonda üyelik yaptım. Orada çok zor verilir basm kartı. Yani 
çok bağımsız çalışan kuruluşlarm temsilcileri giderler. 5-6 sene yap-
tım bu işi oraya bir gazeteci müracaat etmiş, falan gazetede çalışıyo-
rum diye. Alırsınız, bakarsımz uyduruk bir şey belli, Ona basm kar-
tı vermezsiniz. Ama kendi matbaalarında sarı kart diye bir şey bası-
yorlar, koyuyorlar ceplerine. Çok seyrek onun için naylon kadrodan 



nasıl kurtaracaksınız. Adam diyor ki, ben gazete çıkartıyorum. 500 
tane de çıkarıyorum. Halbuki satmıyor, veriyor çocuğun koltuğun 
altına gazeteleri gönderiyor, parasız abone yapın diyor. Savcılığa 
oraya buraya gönderiyor ve ben işimi yaptım diyebiliyor. 

Peki bundan kazancı ne adamın? 

Bu kadar kaybı, kağıt masrafı, matbaa masrafı var değil mi? Burada 
çok büyük kazanç elde eder. Besleme basın diyoruz buna. Milyarlar-
ca liralık Basın İlan Kurumu'ndan ilanlar alırlar. Giderleri 200 mil-
yon liradır. Milyarlarca gelirleri olur. Bu ne kadar devam eder? İşte 
bir yere kadar. Adam ticari işini çevirene kadar. Bunları konu dışma 
atarsak, büyük gazeteler Türkiye'de çok güzel iş yaparlar. Baskı ol-
sun, dizgi olsun, fevkalade derli toplu gazeteler var. 

Bu mesleğe yeni başlayacak biri olarak bana ne tavsiye 
edersiniz? 

Bir defa gazeteciliğe başlamak istiyorsanız. Önemli basın kuruluşla-
rı vardır. Onlara girmek zorundasınız. Bir defa kazanamazsanız bir 
defa daha denersiniz ve girersiniz ve orada tutunursunuz. Yoksa 
böyle bahsettiğim ticari amaçlı yerlerde sadece çalışmış gibi olursu-
nuz. Gazeteci olamazsınız. Çünkü öyle gazetelerin rutin haberlere 
yetişecek muhabiri de yoktur. Mesela bugün Ankara da en az 20'ye 
yakın haber cereyan ediyor. Belediye, polis, Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Sayıştay, şehir haberleri.... bunları takip için büyük kadro 
lazım. Buralara yetişmek lazım. Gazeteci olmak bir özveri meselesi-
dir ve bayanlar için de zordur. Evlenip çocuğum var şuraya gide-
mem dediğin zaman bir dahaki sefere seni göndermezler. Önemli 
haberler insanı kuvvetlendiriyor. Yangm, zelzele, sel haberlerine gi-
diyorsun. Savaşa gidiyorsun. Çünkü muhabir devletin giremediği 
yerlere girer. Körfez Savaşı olsun, Irak Savaşı olsun devleti temsil 
edecek bilgi alacak kimse yoktur. Muhabir ölüm pahasına elinde bir 
fotoğraf makinesi, bir kamera, bir kalem ile gider. Basının önemine 
bak. Oradan bilgi aktarıyor. Bu basın sayesinde oluyor. Medyayı kü-
çümseyemezsiniz. 
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Türkiye'de  çıkan gazetelerin hangileri tercihiniz oluyor? 

Ben Milliyet'te bir sene çalıştım, Türk-İş'te iken çalıştım. Almanya 
sayfasında işçi haberleri yazardım. Bir de Cumhuriyet'te yazılarım 
çıktı. Mizah yazardım. Yani Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet'i ön-
celikle seviyorum, çok iyi gazeteler ve her şeye rağmen Türkiye'de 
basın müessesesi iyi çalışıyor diyebilirim. 

Gazetecinin siyasi görüşü olması gazetecilik mesleğini nasıl 
etkiler? Olumsuz etkilememesi için ne yapmalıdır? 

Gazeteci bir insandır ve insanların siyasi görüşü olacaktır. Gazeteci-
nin de mutlaka bir siyasi görüşü vardır. Bazı siyasi partilere karşı ya-
kınlaşması olacaktır. Bazılarına karşı da uzaklaşması vardır. Hatta 
basın kuruluşları muhabirlerini habere gönderirken onların görüşle-
rine göre de hareket ederler. Oraya sempatisi varsa daha iyi haber 
alır. Bilgi kaynağına daha kolay ulaşır. Ama bunu haberinde yansıt-
mamalıdır. CHP ile ilgili bir haber yazıyor ve sırf övücü yazıyor ise 
o haber doğru değildir. Çünkü gazetecinin hakkı, toplumun doğru 
haber alma hakkı ile bağlantılıdır ve özgür ifade ile bağlantılıdır. Ga-
zetecinin hakkı doğru haber alma ile ilişkilendirilir. O halde gazete-
ci siyasi kimliğini gazeteye girdiği zaman portmantoya asmak zo-
rundadır. Ve haberini öyle yazmalıdır. Ondan sonra bildiği partiye 
oy verecektir. 

Gazetecilikte 42 yılınız geçti, hiç yorulduğunuzu hissettiniz 
mi? 

Şimdi yorulmak şudur. Sabahlara kadar çalıştığımız zamanlar oldu. 
Mütemadiyen yazı yazıyor, bilgi topluyor, müzakere izliyorsunuz. 
Mütemadiyen yangında selde bulunuyorsunuz. Yorulmamak elde 
değil. Benim bugün tatil günüm eve gidiyorum deme hakkımız pek 
yoktur. Bunlardan fedakarlık ettiğiniz zaman bu mesleğin yorgunlu-
ğu insana tat verir. Çünkü bu yorgunluğun sonunda insanın elde et-
tiği bir meyve vardır. Bunun adı haberdir. Bu çok önemlidir. Haber 
dünyanın en pahalı ürünüdür. Yani özel bir haber çıkartmak için, hiç 



para sarfetmeyen basın kuruluşu, icabında rutin bir haberi elde et-
mek için milyon dolar vermeye hazırdır. Onun için dünyanın en pa-
halı ürünü, haberdir. O halde siz en pahalı şeyin peşindesiniz. 

Sizce haber nedir? 

Haber bir olayın, bir görüşün, bir oluşumun, belli tekniklerle kamu-
oyuna sunulmasıdır. Haber budur. Belli tekniklerle, işte bu teknikle-
ri kullanan kişiye de gazeteci diyoruz. Yani gazeteci tarifi budur. Sü-
rekli, görüntülü, sesli, dijital, elektronik müesseselerde bilgi topla-
yan bunu haber haline getirip işleyen ve kamuoyunun önüne getiren 
insana biz haberci veya gazeteci diyoruz. 

Peki araştırmacı gazetecilik nedir? 

Araştırmacı olmak için gazeteci olmak gerekmez. Bilim adamları da 
araştırmacı olabilirler. Bir başka insan da araştırmacı olabilir. Fakat, 
araştırmacı gazeteci dediğiniz zaman demek ki onun topluma suna-
cağı apayrı bir şey vardır. O yeni bir haberin peşindedir. Yani araş-
tırmanın sonunda bir takım şeyleri ortaya çıkaracaktır. Araştırmacı 
gazeteci sonunda bir habere ulaşacaktır. Bir kaynağa değil, bir çok 
kaynağa başvurmak zorundadır. Biri Çin'de, biri İstanbul'dadır. 
Oraya kadar uzanmak gitmek zorundadır. Kütüphaneleri araştır-
mak zorundadır. Doğru bilgiye ulaşmak zorundadır. Diğer araştır-
malar bu kadar önem taşımayabilir. Çünkü ekonomik araştırmacı 
araştırmayı yapar kendine özümser. Kendi fikrini ortaya koyar. Ama 
araştırmacı gazeteci yalnızca kendi fikrini değil, araştırma boyunca 
elde ettiği ürünü sunacaktır. Onun için araştırmacı gazetecilik, fev-
kalade değer verdiğim kıymetli bir çalışma alanıdır. 

Gerçekten araştırmacı gazeteci dediğiniz kişiler var mı? 

Çok vardır. Mesela benim tanıdığım bir çok gazeteci var bunlar araş-
tırma yapmışlardır. Bunlardan bir tanesi Özgen Acar'dır. O antik 
eserler hakkında yapmıştır. İyi bir gazetecidir. Onu biliyorum. Emin 
Çölaşan bu işi bazen çok iyi yapıyor, fakat eminim ki yazar yam çok 
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daha kuvvetlidir. Çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Son zaman-
larda çıkan arkadaşlar da var. Ben iki yıldan beri siyasi tarih konu-
sunda bir araştırma yapıyorum. Meclis'te, bu kolay değil, çok me-
şakkatli. Çünkü o kadar çok bilgi elde edersiniz ki onları toplayıp sı-
raya koymak insanın yıllarını alabilir. Araştırmacı gazetecilik Türki-
ye'de var. 

Gazeteci olduğunuz zamanlarda haber alış verişini nasıl 
sağlıyordunuz? 

Haber alışverişi şudur. Eğer özel haber peşinde koşuyorsanız bunu 
kimseye söylemeyeceksiniz. Özel haber, özeldir. Size aittir. Siz o bil-
gi kaynağına gideceksiniz veya bilgi kaynağından bir şekilde almış-
sınızdır o bilgiyi. Artık o bilgi bir yerde de atlatma haberdir. Diğer 
meslek kuruluşlarından diğer basın mensuplarından arkadaşlardan 
önce o habere ulaşmak ve onu kamuoyuna ulaştırmaktır. Atlatma 
haberi herkes yiyecektir. Öyle bir haberdir ki, kimse yememezlik et-
mez. Bu özel habere koşarken belirli kriterlerimiz vardır. Bir defa ha-
ber kaynakları ile aranızın çok iyi olması lazım. İkincisi haber kayna-
ğını aradığınız zaman karşınıza kalın duvarlar çıkabilir. Orada ısrar 
edeceksiniz. Peşinde koşacaksınız. Çünkü haber kaynağı sizin kay-
nağınızdır. Haber kaynağına küsülmez. Odasından kovabilir. 
Bağırabilir tekrar tekrar üzerine gideceksiniz. Bilgiyi doğru ve net 
alıncaya kadar. Kulaktan dolma bilgi haber değildir. Yani onu doğ-
ruladıktan sonra yazmalısınız. 

Peki aktif  gazetecilik yaptığınız zamanlarda, haber atlattınız 
mı? 

Haber atlatmamak mümkün değil. Bunlardan bir tanesini gös-
tereceğim sana. 

"10 Nisan 1971-Cumartesi-15:30 
Burhan Dodanlı-Anadolu Ajansı 

"THKO"nun İstanbul'dan yönetildiği sanılıyor" başlıklı haber. 29 
Emekli Albay içeri alındı. Bu örgütün yöneticileri arasmda bazı 



emekli subayların da maalesef bulunduğunu gördük. Meselenin 
yakında açığa kavuşturulacağından emin bulunmaktayız " Bu ör-
nek benim atlatma haberlerimden biridir. 

Çok geniş çevreniz olduğu söyleniyor. Bu geniş çevreyi nasıl 
elde ettiniz? Habere ulaşma açısından katkısı nedir? 

Gazeteci olduktan sonra geniş çevrenin olmaması imkansız. Çevre 
edinmek sadece selam vermek değildir. Bir defa bakanlıklarda çev-
reniz oluyor. Parlamento muhabirliği yaptığınız zaman, siyasi çev-
reniz oluyor. Bütün bakanlarla tanışıyorsunuz. Bütün milletvekil-
leriyle tanışıyorsunuz. O zaman size kapalı kapı kalmaz. Ama 
dediğim gibi onların "yazma" dediklerini yazmazsanız, bu sansür 
anlamında değil, haber kaynağı bunu deme hakkına sahiptir. Bak 
ben sana bu bilgiyi veriyorum. Şu kadarını yaz şunu yazma dediği 
zaman, hayır ben bu kadarını yazarım derseniz, bu haber kaynağını 
kaybedersiniz, işte çevreden birini kaybettiniz demektir. Buna 
uyacaksınız. Mesela ben o idam yaftaları alırken, o adam bunu bana 
verirken, benim boyuma-posuma, akrabalık derecemize göre ver-
medi. Ne akrabalığımız ne birşeyimiz vardı. Güvenilecek bir insan 
olacaksınız. Çevre neden bir adamı tutar. Çünkü ben ona 
güveniyorum. Çünkü seyahatlere katılıyorsunuz, gidiyorsunuz. Çok 
gizli şeyler anlatılıyor. Bizde hala beraber mezara götüreceğimiz çok 
gizli şeyler vardır. Bir iki arkadaşımız bunun aksini yapmıştır. 
Hemen ayrıldıktan sonra o yerle ilgili kitap yazmıştır. Daha bir sene 
önce çalıştığı yerin sırlarını ifşa etmek doğru değildir. 

Peki bunları yazmak istemiyor musunuz? İçinizi kemirmiyor 
mu? 

Kemirir tabi. Bunlar bende hepsi not halinde vardır. Yaşarsam tabii 
bir kısmını zaten bakın ismini söylüyorum, ama kullanmayın 
diyorum. Adam rahatsız şimdi evinde 4. baskıda bunun ismini 
bulacaksın. Hatta ben Geviz Kabuğu'na çıkarken sıkıştırıp sordular. 
Ben de Hulki Cevizoğlu'na insanlar cezaevinden nasıl kaçarlar içer-
den yardım olursa kaçar, ben de cezaevine gizlice nasıl girdim? İçer-
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den yardımla girdim. İçerden yardım olmadığı zaman kuş musunuz 
da gidip avluya konacaksınız. Çevre edinmek işte budur. Çok geniş 
çevrem vardır. Ticari, siyasal Bu doğaldır, önemli olan onları kay-
betmemektir. 

Burhan Dodanlı'nın hocam diyebileceği bir gazeteci var mı? 

Bir kısmı rahmetli oldu. Gayet çoktur tabii. Rıza Atilla merkez 
müdürü Anadolu Ajansı'nda. Bize çocuk, veya talebeymişiz gibi 
davranırdı. O bizim gerçekten hocamızdı. Yazı işleri müdürümüz 
Adnan Aktan vardı. Şu anda yaşayanlardan hocam diyeceğim kim-
se yok gibi. Artık hayatta kalmadılar, çünkü biz yaşlandık. Benimle 
yaşıt olan tüm arkadaşlarım da benim hocamdır diyebilirim. 

Sendikada çalıştınız mı? 

Ben Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda yönetim kurulu üyeliği yap-
tım bir süre. Saym İsmail Cem ile birlikte. 

O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Günümüz basınına 
baktığımızda sadece haber içerik anlamında değil, sendikal 
faaliyetler  ve sosyal güvenlik anlamında da büyük gerilemeler 
olduğu görülüyor. Pek çok gazeteci sosyal güvenlik 
haklarından mahrum olarak çok düşük ücretlerle hatta, çoğu 
zaman ücretsiz çalışmak zorunda kalıyor. 1960'lı 70'li yıllarla 
günümüz koşullarını karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo 
ortaya çıkıyor. O dönemde sendikal faaliyetler  nasıldı? 

O dönemde sendika faaliyetleri daha oturaklı, daha düzgündü. Çün-
kü o zamanda bu kadar gazeteci piyasada yoktu. Bir ikincisi, toplu 
sözleşmeden yararlanan gazetecilerin güvenlik haklan vardı sen-
dikalı gazetecilerin. Şimdi basmda, şu anda fevkalade acı bir şey var. 
Sosyal güvenlik acısmdan basın mesleğinde çalışan 25 bin kişi varsa 
ki daha fazladır. Ancak bunun 3 bini sendikalıdır. Yani onda biri sen-
dikalı yani onda birinin sosyal güvencesi var. Yani toplu sözleşmesi 
vardır. Ötekiler ne oluyor, yok pahasına çalışıyorlar, kaşeli çalışıyor-



lar. Yani gizli çalışıyorlar, hatta bu TRT'de bile mevcuttur. Onlarca 
kameraman ve muhabir kaşeli çalışıyor ve zaman zaman kapının 
önüne konulabiliyorlar. Çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda 
kalıyorlar. Başka imkanı yok. Çünkü sendika yok. 

Peki neden yok? 

Yok, çünkü patron istemiyor. Türkiye'de 2-3 gazetenin dışında sen-
dikalı çalışan yok. 

Yine ticarileşmeye bağlıyoruz bunu değil mi? 

Gayet tabii, istediğin zaman çıkarabilsin. Buna kimse de bir şey 
demiyor, sendikalı da olsa. Sendikalı istemiyor gazetesinde adam. 
Sendikayı istemeyince, sendikalı ne yapacak. Çıkarıyor. 60'lara 
nazaran gazetecilerin sosyal güvenliği, çok aşağı durumdadır. 
Maalesef öyle. 

Keşke kaçırmasaydım dediğiniz bir haber var mı? 

Biz gönderildiğimiz her habere gittik. Onun dışında gitmediğiniz 
haberi "kaçırdım" diyemezsiniz. Gitmediğiniz kaynaktan da çok 
güzel haber çıkabilir. Bir sanat haberi de çok güzel olabilir fakat o 
alanda kaçırmış olabilirsiniz. Ama ben şu muhabirliği yapsaydım 
demedim. Adliye ve parlamento muhabirliğini çok istedim ve ikisini 
de yaptım. Çok memnunum. Haber bakımından doyurucu işler yap-
tım. Kaçırdığımız haber mutlaka olmuştur ama önemli değil, çünkü 
atlattığımız haberler de vardır. 
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Cevat Tayları 
(1940) 

Gazetecilik yapmaya nasıl karar verdiniz? 

Yıl 1963, 23 yaşındayım, ben gazeteci olayım dedim. Önce Cumhuri-
yet'e gittim, o dönemin Ankara haber müdürü gazeteden kovaladı be-
ni "git gazeteci olma!" diye. Ben de Milliyet'e gittim, şansım vardı, eko-
nomi muhabiri ayrılmış. "Ekonomi muhabirinin yerine başla" dediler. 
Öylece girmiş oldum bu işe ama çok vaktimi alıyordu. O sırada 
TRT'de dış haberlere adam alacaklarmış. Dış haberlerde dörder saat-
lik nöbetler vardı, orada çalışacak. O daha az zamanımı alır ve okula 
zaman kalır diye Milliyet'te bir kaç ay çalıştıktan sonra TRT'ye geçtim. 
TRT'de, dış haberlerde günde dört saatlik nöbetlerle başladım. Sonra 
radyoculuk, stajer muhabirlik, kadrolu muhabirlik, yöneticilik derken 
bugünlere geldik. 

Hangi okulda okudunuz, ne zaman mezun oldunuz? 

1963 senesinde SBF'ye girdim, 1968 senesinde Siyasi Şube'den mezun 
oldum, ama sahte 68'liyim ben. İlk girişim 1959 yılında. Hukuk'u 
kazanmıştım, bitiremem diye bıraktım. 1963'te tekrar smava girdim, 
SBF'yi kazandım, 1968'de de mezun oldum. O yüzden sahte 68'liyim ben. 

TRT  deki resmi yapıyı, protokol haberciliğini kırmak için büyük 
çaba harcamışsınız. O yılları anlatır mısınız? 

Aslında ben radyoda da televizyonda da resmi çerçevenin dışındaki 
haber bültenlerinin başında bulundum. Resmi çerçevedeki bültenlerin 



başında bulunmamda zaten mümkün olmazdı, çok güzel denk geldi. 
Radyo döneminde günde üç saat süreyle yayınlanan "Olayların 
İçinden" diye bir bültenin başındaydım. Yani, o protokol haberciliği 
denilen haberciliği yapmadım ben. Parti enflasyonu var Türkiye'de. O 
bilmem kaç tane partinin bilmem kaçına adamının incir çekirdeğini 
doldurmayacak konuda verdiği açıklamaları ne televizyonda ne da 
radyoda yayınlamadım ben, o doğru. Ama bu benim belki şansım. 
Onu yayınlamanın zorunlu olmadığı bültenlerin başında bulundum. 

TRT-2 ve TRT-2  haber yarışır duruma gelmiş. Sizin farkınız 
neydi? Bu duruma gelmenizi sağlayan neydi? 

Haber bülteninin sorumlusuydum ben. Haber bülteninin izlemesi 
gereken bir çizgi var. Bu öyle en çok haber değeri taşıyan en başa en 
az değer taşıyan en sona diye bir çizgi değil. Şöyle bir haberin 
yumuşaklığına sertliğine göre, yani ne bileyim ben şöyle bir eğri 
şeklinde, çok yumuşak bir çizgi izlemesi gerekir. O bültenin diğer 
bültenleri geçmesinin nedeni kuru siyasi haber olmaması. Siyasi haber 
vermiyorduk biz. Haberse veriyorduk siyasi haberi. Kuru siyasi 
haberin olmaması, ikincisi bu söylediğim çizgiye dikkat etmemiz. 
TRT'nin ve TRT-2'nin yayınlarının alınabildiği her yerde biz 
basıyorduk TRT-1 haberlerine, o muhakkak. Siyasi haber, protokol 
haberciliği yoktu. Bilmem kaçına partinin bilmem kaçına sekreter 
yardımasının dedikleri yoktu. İkincisi özel haber üretiyorduk. Halkın 
ihtiyaçlarını düşünüyorduk, halkın kendisini görmesini sağlıyorduk 
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ve bir de ağırlıklara dikkat ediyorduk. Mesela bir bültenin içerisinde 
hem spor, hem sanat muhakkak olurdu. Ben insancıl haber yönünde 
bir şeyler yaptım. 

Önce TRT  radyosunda çalıştınız, ardından TRT-2  haberlerinin 
başına geçtiniz. Radyoculuğun ve televizyonculuğun farkları 
neler? Çalışanların nelere dikkat etmesi gerekiyor? 

Her ikisinde de yayın olayları yaratamn sesine dayamyor. Olayı yerin-
den izleyen muhabirini anlatmasına dayanıyor. O yüzden bir radyo ya 
da televizyon kuruluşuna adam alınırken yapılması gerekenlerden bir 
tanesi, haberi yerinden götürebilecek tipte insanlar olup olmadığına 
bakmak. Nedir bu? Yüzü aşın derecede antipatik olmamalı. Sıradan 
bir insan olmalı, ama yüzüne bakıldığında iticilik yaratacak, antipati 
yaratacak biri olamaz. İkincisi konuşmasımn anlaşılması lazım. Stan-
dart bir dille konuşması lazım. Bir de aşın derecede sinirli, paniğe ka-
pılacak bir tip olmaması lazım. TRT'de buna yıllar boyu dikkat edil-
medi. TRT'nin kuruluşudur benim TRT'ye girişim. TRT'de yıllar boyu 
radyo ve televizyon ses sınavı yapılmadı. Yalnızca spikerlik sınavlan 
yapıldı. 

Haber bültenlerinde nelere dikkat edilmeli? Şu an izlediğiniz 
haber bültenlerini nasıl buluyorsunuz? Haberlerde spikerlerin 
önemli bir rolü var biliyorsunuz... 

Eğer haberse söz konusu olan onu spiker yapamaz. Haberde 
stüdyonun içine redaktör yerleştirirsiniz, stüdyodaki redaktöre 
okutursunuz. Bülteni yapmış olan adam haberi de çıkar okur. 
Amerikalıların anchorman dedikleri vaziyette okur ve adam 
muhabirlikten haber spikerliğine gelir. Burada 20 yaşındakileri 
haber spikeri diye alıyorlar. Ablam, abim biz haber spikeriyiz diye 
geliyorlar. Bu yıllarca bu vaziyette yapıldı, çünkü; kuruluş kötüydü. 
Adamı spiker sınavlarıyla muhabir olarak al, belli bir yaşa 
geldiğinde sana yine redaktör olarak kendi hazırladığı bülteni 
sunsun. Mesela spikerin röportaj yapması söz konusu bültenlerde. 



Son derece hantal bir olay. Spiker haber bültenini götürürken 
stüdyoya röportaj yapılacak birisi gelmişse stüdyonun ayrı bir 
köşesinde başka bir muhabirin o röportajı yapması olaya çok tempo 
katıyor. 

Yıllarınızı bu işe vermiş biri olarak haber nedir sizce? 

Haber gerçeğin yansıtılması; hiç bir ek, yorum yapılmadan 
aktarılmasıdır. Abartısız bir şekilde yansıtılmasıdır. Sorumluluk boyutu 
vardır. Şu an sorumluluk boyutu göz ardı ediliyor. Bir çok olay varken, 
beş dakika kavga dövüş vermek doğru değil. Onu da ver ama sınırında, 
abartmadan ver. 

Haberde reytingin önemli bin yeri var biliyorsunuz. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Bu konuda yapılan bir yanlış var. Reytingi ölçen aletlerin nerelere 
konulduğu ortada. Alt yapıyı kurmuşlar. Varoşlarda yüzde 80 civan 
alıcılar, öteki taraflarda Türkiye'nin daha kültürlü olduğunu 
varsaydığımız insanlarının oturduğu yerlerde daha az. Yani acayip bir 
durumla karşı karşıyayız. Bu durumda olan ne? Olan şu: Bir bakmışsın 
varoşların zevki toplumun tümüne hakim hale geliyor. Türkiye'nin 
toplum yapısıyla oynanıyor ve o yapı bozuldu mu ne oluyor? 
Başlangıçta İstanbul'dan örnekler, Akatlar'da, Etiler'de oturanlar Reha 
Muhtar haberlerine korkunç tepki duydular. Bu şekilde yola çıktılar 
ama sonra alıştılar. Yayıncılığın çok önemli bir özelliği vardır. 
Yayıncılık bağımlı hale getirir, uyuşturucu bağımlısı gibi bağımlı hale 
geldiler insanlar. Bu Türkiye'ye özel bir durum olmuştur. Yaa 20 tane 
televizyon var bu ülkede. Başka hiçbir yerde yok bu kadar ve hepsi de 
zarar ediyorlar. Ceplerinden veriyorlar, çalıştırdıkları insanların 
maaşlarım ödeyemiyorlar. 

Haber belgesel Profil  nasıl başladı? 

Eğer belgesel olarak kabul edersen 32. Gün, Profil'den eskidir. Profil de 
belgesele daha yakın çünkü; her programda ayrı bir konu işleniyordu. 
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Yani ayda bir yayınlanıyordu ama bir ayın haberleri gibi bir 
vaziyetten uzaktı. O dönemin en önemli programlarından biriydi. 
Belgesele yakın bir haber programıydı. 

Hangi yıl başladınız, ne kadar sürdü? 

1987'de başladı ama kesintilerle sürdü. 1995'e kadar sürdü ama ara 
sıra kesildi. 

Bu belgeselle pek çok ilki gerçekleştirdiniz. Bir kaç örnek verir 
misiniz? 

Şimdi bu Profil'in yaptığı belli bazı ilkler var, bir daha da 
tekrarlanamamış ilkler var. Dünya televizyonculuğunda 
tekrarlanamamış. Bu nedir? Dört veya beş tane İran-Irak Savaşı Profili 
yaptık biz. Her seferinde, her programın içerisinde hem İran vardı 
hem Irak vardı. Yani bir program İran, bir program Irak değildi. Her 
programın içinde genellikle önce İran, İran cephesi, ondan sonra 
İstanbul'a gelip çekilmiş kasetleri bırakıp Irak'a; yani yanımızda 
taşımayalım ne olur ne olmaz, Irak'ta başına bir şey gelmesin diye. Bu 
bir kere bir ilk ve bir daha da tekrarlanabildiğim tahmin etmiyorum. 
Yani aynı kişi tarafından bir aylık programda bir savaşın her iki 
cephesinin aynı programda yayınlanması şeklinde. İkincisi mesela 
coğrafi konum nedeniyle o sokak röportajları Irak'ta da olsa İran'da da 
olsa tamamiyle Türkçe çekildi. Arabi da Türkçe konuşturduk, 
İran'daki Acemi de. Yani Türkiye'nin etkisinin ne kadar büyük 
boyutta olduğunu veya ne kadar büyütülebileceğini gösteren bir 
şeydi. 

Bu programlar sırasında pek çok yer gezmiş, pek çok şey 
yaşamışsımzdır. Hafızanızda  en çok yer eden bir kaç anınızı 
anlatır mısınız? 

Bir bombalı olayımız var. Fırat'la Dicle'nin birleştiği Şattül-Arap 
bölgesi. Basra orada en önemli kent. İran tarafından iki ordu toplarım 



çıkarmışlar, ortalarında nehir var. Bir topçu erine dedim şunu bir 
attınversene çekelim. Topçu eri gerçekten aldı eline, ben dalgasına 
söyledim. Öyle bir vaziyet ki ateşkese bağlanmış olay karşılıklı olarak, 
bir patlama demek cehenneme döner oralar. Adam bir baktım mermiyi 
aldı topun ağzına sürdü. Ne yapıyor diye biz bakarken batarya 
komutanı gördü olayı. Nasıl dayak, nasıl dayak. Üzüldük tabii, çok 
üzüldük biz sebep olduk diye. Aynca Afganistan'da Sovyet yanlısı 
Afgan hükümetinin mücahitlerden ele geçirdiği stinger füzesini elime 
alıp anons çektim ben. Ama orası mayınlı bölgeymiş bizim arkamızdan 
oraya gelen Alman ekibin muhabirinin bacağı koptu orada. 

Profillerden  birinde ölüm tehlikesi de atlatmışsınız... 

Gene Afganistan. Bir ay içerisinde Afganistan'da Afgan cephesi yapıl-
dı. Ondan sonra da Regan-Gorbaçov zirvelerinden birisi vardı. Mosko-
va'ya geçtim. Moskova'da Regan-Gorbaçov zirvesini izledim günlük 
haber bültenleri için. Oradan Pakistan üzerinden mücahitlerin oraya 
gittik. Bir ay içerisinde bu tamamlandı. Aşın derecede yorgunluk biri-
kiyor, birikiyor, birikiyor tabii. Hayber geçidinde anons çekerken pat 
diye düştüm bayıldım ben, kaldırdılar gölgelik bir yere koydular. Ken-
dime geldim anonsu tamamladım. Ondan sonra bir ilk daha; Pakis-
tan'dan sının geçerek Afganistan'a giren ilk profesyonel haber kamera 
bizimkisidir. İçeride ilerleyecektik, sona gelmesi kötü oldu. Dönmek 
zorunda kaldık. O geçişler sırasında kamera yapım yardımcısı bir sürü 
alet taşıyor, ben de taşıdım. Bu sefer dağın tepesinde oldu tam zirveye 
yaklaşırken. Ondan sonra ineceğiz aşağıya ve gecikmememiz gereki-
yor. Kurda kuşa teslim kalıyorsun gece bastınrsa eğer. Yılan, çiyan şu 
bu falan. Neyse gene kendime geldim ama uzun sürdü, ve yıllar sonra 
onların bir kalp krizi olduğu ortaya çıktı. By-pass oldum bir buçuk se-
ne önce. 

Sizi bırakacaklarmış orda... 

Tabii bırakacaklar, taşıyacak halleri yok ya ama; Allah'tan kendime 
gelmişim. 
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Profil  çok küçük bir kadroyla yapılan büyük bir prodüksüyon 
değil mi? 

Evet, öyle. Bak bunu Japonya'da yaşadığım bir olayla anlatayım. Biz 
Japonya'da çekimleri yaparken Türkiye'de doğmuş Japon ulusal 
televizyonunun genel müdür yardımcısı benimle röportaj yaptı. "Kaç 
kişi yapıyorsunuz bu programı?" diye sordu. Dedim "işte buradakiler, 
dört kişi." "yaa" dedi, "seninkine benzeyen bir programı BBC yapıyor, 
ekipleri 25 kişi." Sonradan TRT o programı satın almış izledim; 
bizimkinin yamnda program değildi. Biz az kişiyle gerçekten iyi bir iş 
yaptık. 

Gazetecilerin sınırları nedir? Sizin sınır tanımadığınızı 
söylediler, sınır yok mu? 

Her şeyde sımr olmak mecburiyetinde. Dedik ya yayıncılığın 
sorumlulukları var diye. Orada duracaksın. Belli bazı ahlaki kurallar 
var. Her halükarda var. Mesala o Profil'ler içerisinde çok söz 
edilenlerden bir tanesi Jirinovski ile röportajdır. Orada biz gizli çekim 
yaptık. Jirinovski Türkçe biliyor, birde Türkçe konuşuyor. Adam 
bütün çirkefliğini ortaya döktü o röportaj sırasında. Çekimsiz sohbet 
ediyormuş havası içindeydi. Sonra şunu düşündüm, adama gizli 
çekim yapıldığım adamdan saklamak ne derece etik. Ama ortaya 
çıkan şey hakikaten çok iyiydi. Çok da kullanılıyor gizli kamera. Yani 
icap ettiğinde kullanılabilir ama etiğinde etiğini düşünmek lazım. 
Mesala yaptığın gizli çekimi şantaj için kullanmayacaksın, yayınlamak 
için kullanacaksın. Çizginin kesinlikle o şekilde gelişmesi lazım. 

Gazetecilerin soru sormada sınırı var mı peki? 

Bunun sınırları tam manasıyla belli olmuyor. Bu her insamn vicdamna 
kalmış. Vicdanının olması gerekiyor, her insana göre değişir. Ayrıca 
bir de duruma göre değişen bir şey. Bir şeyin kırılma noktasıdır, o 
soruyu sormak zorundasındır ve sorarsın. Bu konuda sınırların 
olmaması gerekir benim kanım. Haberin ilkeleri içerisinde orta yolu 



bulmak gerekir. Amaç kesinlikle toplumun yapısıyla oynamak 
şeklinde olmamalı. 

Hazırlarken sizi heyecanlandıran, yayınlandıktan sonra da 
gerçekten iyi olmuş dediğiniz haberlere bir örnek verir misiniz? 

Aklıma ilk gelen şu, Sovyetler Birliği Afganistan'dan çekiliyor. 1988-
1989 falan. Sovyet mekanize kolu ilerliyor. Kameraman bir tankta, 
tankın arkasından arkayı çekiyor. Arkadaki tankta ben, bir Azeri 
Sovyet askeri, bir Türkmen Sovyet askeri bir de Özbek Sovyet askeri, 
ben onlarla röportaj yapıyorum telsiz mikrofonla, kamera kaydediyor. 
O çok hoşuma gitti benim. O zamanki Sovyet askeri yetkililerine 
teşekkür etmem lazım. O askerleri ben istedim, kırgız ve kazak da 
istedim ama onlar bulunamadı üçü bulundu. Mesela Azeri'nin 
söylediği bir şey; "Ben buraya geldim beş dil öğrendim" diyordu. "Ne 
öğrendin beş dil?" "Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca...." 

Peki yayınlandıktan sonra keşke böyle yakmasaydım dediğiniz 
haber var mı? 

Aklıma gelen bir şey yok, zannediyorum yok da. İnsan bilinçliyse 
yapmaz böyle bir şey. Hiç aklıma gelen bir şey yok. Ayrıca teknik 
açıdan kötüyse anonsu tekrarlayabilirsin ama; en doğal olan 
tekrarlanmayan, yapıp geçilen. 

Japonya'da sanırım böyle bir şey gelmiş başınıza.... 

Evet. Çok sevdiğim bir Profil'di o. "Yakınlaşan Uzakdoğu Japonya." O 
Japonya belgeselinde cuk oturmuş bir anons var. Yaa o anonsu 
gerçekten çok seviyorum. Tokyo nüfusu gece 10 milyon da, gündüz 25 
milyon. Millet geceleri Tokyo'yu terk ediyor, Tokyo civarındaki 
banliyölere gidiyor. Bu da trenlerle oluyor. Şimdi bir Japon çalışan, 
bütün gün işte acayip gergin çalışıyor, akşam da gidip sınırsız içiyor. 
Orada meyhanelerde Ford'un yürüyen otomobil bandı var ya, öyle 
yürüyen bant koymuşlar, milletin önünden kase kase yiyecekler 
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geçiyor, isteyen alıyor, bir tane de garson var çetele çekiyor hemen 
şunu aldı bunu aldı diye. Oradan kalktık evlere gidişi çekeceğiz 
kafaları çektikten sonra. Bir son tren anonsu. Son trenin hangi 
perondan geleceği belli. Trenin gelişiyle birlikte anons başlıyor, 
gerideki peronlarda yaşlı bir kadın yerleri süpürüyor, o süpürmeye 
devam edecek tren kalktıktan sonra da. Ben bunu kafamda 
canlandırdım fakat sakıza bastım ayağım yapıştı. Tren son tren ondan 
sonra bir daha tren gelmeyecek ya bu sakıza kendimi kaptınpta 
anonsu yersem vakit de çok dar. Yani trenin yönünü yakalayabilmek 
için bir daha oraya dönmemiz de mümkün değil, son tren. Neyse 
çektik ama sen bana sor. Sonra kamera döndü kadın hakikaten hala 
süpürüyor tam canlandırdığım gibi. Oradan otele. Adam treni 
kaçırmış, ne yapacak? Mezar otel. Tabutluk gibi yer, böyle girip 
yatıyorsun. Tam bir kutu ama içinde her şey var. O otelde her şey var. 
Yani saunası şusu-busu alışveriş merkezi, çeşitli lokantalar. Girdiğin 
tabutların içerisinde bütün kanalları izleyebileceğin ekran, video. 
İstediğini seçebiliyorsun merkezi yayından. Gittik sonunda bunu 
çektik falan. Son tren anonsu önemliydi buna geçiş açısından ancak bir 
defa çekilebilecekti. Sakıza bastık diye korkarken çektik bitti, oldu 
yani. 

Gazetecilik yaşamınızda atlattığınız haberler mutlaka olmuştur. 
Yaptığınız bir atlatma haberi anlatır mısınız? 

Bir defa değil ki! 1970'leri düşün, o dönemde ben Hürriyet'te de 
Milliyet'te de diğer gazetelerde de 15-20 defa manşet oldum TRT'de 
yaptığım haberlerle. Hem de Ankara'da oturarak, telefonla yaptığım 
haberlerle. Hürriyet'in de Milliyet'in de Londra'da, Paris'de 
muhabirleri vardı. Ben onların burnunun ucundan haber aldım, sonra 
da kendi gazetelerine manşet oldum. Çok haber atlattım diyebilirim. 

Sizi atlattıkları oldu mu peki? 

Beni hiç atlatmadılar. Ama şöyle de bir şey var; insan atlattıklarım 
hatırlar da atladıldıklarını unutma eğilimindedir. Ama inan aklıma 



hiç böyle bir şey gelmiyor. Ben çok atlattım ama atladıldığımı 
sanmıyorum. En azından olmuşsa bile hatırlamıyorum. 

Çok fazla  devlet adamıyla, ulaşılması çok zor insanlarla söyleşiler 
yapmışsınız. Onlara nasıl ulaşıyordunuz? 

Bir kere herkesi tavlıyorsun. İz bırakmak önemli. İz bırakacaksın. İn-
sanlann seni unutmamasını sağlayacaksın. Herkesden telefon numa-
rasını alacaksın, arayıp, soracaksın. Kendini unutturmayacaksın. Ben 
hep bir Cevat Taylan izi bıraktım. Mesela 1974 yılında Kıbns'la ilgili 
olarak daha önce adada tanıştığım herkesle telefon röportajlan yap-
tım. O dönem için kimsenin yapamadığı bir şeydi bu. Dediğim gibi bir 
Cevat Taylan izi bıraktım insanlarda. Böyle olunca insanlara ulaşmak-
ta kolay oluyor zaten. 

TRT'den  kopuşlar yaşamışsınız. Bunların nedeni neydi? 

Ben çok şanslı bir insanım. Hiçbir askeri dönem yaşamadım ben 
TRT'de. 12 Mart döneminde askerdeydim o şekilde geçti 12 Mart. 12 
Eylül'de de TRT'den aynlmıştım. 12 Eylül olmadan önce. 

Neden ayrıldınız? 

Neden ayrıldım. 1976-78 arası dış haberler müdürlüğü yaptım ben 
TRT'de. O dönemler Türkiye'nin ekonomik bunalıma girdiği yıllar. 
Sana yağı yok, sen küçüksün bilmiyorsun bile. Elektrikler yok falan 
filan, böyle bir dönem. Ben o dönemde telefonla OECD genel sek-
reteri, NATO genel sekreteri, Avrupa Konseyi genel sekreteri bun-
lar benim adamlarımdı. İstediğim zamanlar telefonu kaldırıp bun-
larla telefon röportajını yapar, üzerine tercümelerini bindirir yayın-
lardık ve ertesi gün bütün gazetelere haber olurdu olay. Bir hükü-
met değişikliği oldu TRT genel müdürü değişti. Gelen yönetim ez-
meye kalkıştı beni. Gelen yönetim de Doğan Kasaroğlu'nun yöneti-
mi. Beni yetiştiren de Doğan Kasaroğlu. Doğan Kasaroğlu genel 
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müdür ama işte diğer şeyler. îstifa ettim TRT'den. Arkasından 12 
Eylül oldu. 

Beni yetiştiren Doğan Kasaroğlu dediniz. Onun gibi "hocam" 
diyebileceğiniz başka kimler var. Sizi kimler yetiştirdi? 

Doğan Kasaroğlu çok iyi bir yöneticiydi; o yönüyle hep örnek oldu 
bana. Onun dışında yine TRT'den Haluk Tuncalı var. O da son derece 
sağlıklı bir haber kavramına sahipti. Haber anlayışımı ondan aldığımı 
söyleyebilirim. Her zaman bana örnek olmuş iki isimdir bunlar. 
Onların dışında söyleyebileceğim kimse yok. 

Televizyona geçmeden önce çeşitli gazete ve dergilerde de 
çalıştınız. O döneme dair bilgi verebilir misiniz biraz? 

Çeşidi gazetelerde çalıştım. Günaydın, Güneş, birara çıktı acayip tiraj 
yaptı, bir numara oldu ondan sonra da sabun köpüğü gibi söndü. 
Hürriyet ve Cumhuriyet'te hiç çalışmadım, onun dışmda ne kadar ga-
zete varsa çalıştım. Milliyet'te başladım zaten. Daily Nevvs'da , Nok-
ta'da çalıştım. Bazı ingilizce dergileri kendim çıkardım. Bunlardan bir 
tanesi NEB diye bir dergi. Near East Briefing. Ondan sonra EKA diye, 
geçmiş cumhurbaşkanının dış seyahatlerinde dağıtılan bir dergi çıkar-
dım İngilizce. Demirel'in gittiği yerlerde dağıtılıp o geziye alt yapı ha-
zırlayan bir dergiydi. 

Tarihlerini  verebilir misiniz? 

O kadarını hatırlayamıyorum şimdi ama; gazetelerde çok kısa süreli 
çalıştım. En uzunu 6 aydır, o da Milliyet'e ikinci kez haber müdürü 
olarak girişimdir. Yazılı basında uzun süreli çalışmadım. 

Radyodan televizyona geçtiniz. Bu nasıl bir süreçti? 

Benim ilk televizyon tecrübemdi. Ne oldu? Bir kere ben kendimi iki 
hafta içerisinde yetiştirmek zorundaydım. İkincisi de, yayın 



televizyonda olabilir, radyoda olabilir. 1970'lerde, eski TRT-2 yani 
TRT-2, 2. kanal radyo deneyimi zaten vaziyeti ortaya koyuyor. Onun 
televizyona uyarlanmışını yaptığın zaman olay bitiyor. O da çok iyi 
bir şeydi. Sürekli olarak gazetelere kaynak olan bir yayındı olayların 
içinden programı. E ne oldu? Televizyonda da radyodaki gibi 
muhabirlerin sesine, olayları yaratanların sesine dayamyordu olay. 
Biz o güne kadar TRT-l'de yalmzca detay olarak kullanılan bir sürü 
şeyi sesinden vermeye başladık. Daha fazla röportaj koyduk kendi 
bültenimizde. O hale geldi. 

Özel televizyonların alt yapısında sizin yetiştirdiğiniz isimler 
var. Onların yaptığı haberciliği nasıl görüyorsunuz? 

Bir, bunlar çok yetenekli insanlardı. O da bir şans. Elimin altına çok 
yetenekli kişiler geldi. İkincisi benim de ilk deneyimimdi. Yayın ya-
pacaksın sen bilmiyorsun, gelenlerin hiç birisi bilmiyor. Neyse ben 
kendimi iki hafta içerisinde yetişdirdikten sonra bunları yüzme öğ-
renmeleri için denize atmaya başladım. Denize attığın zaman zaten 
ilk olayda yüzde 75'ini bitiriyorlar. O yüzde 75'de yeterli zaten. Yani 
Türkiye'nin o günkü düzeyinde gidip de adamın yüzde 75 deneyimi 
anonsta, röportajda kazanması işi bitiriyor. Bir de stüdyoya sokma 
olayları var. Muhabirin stüdyoya girmesi gerekiyor yaa. Bir tanesine 
stüdyoya gireceksin dedim. "Abi giremem" dedi. Dedim gireceksin. 
Oğlan kalktı gitti stüdyoya. Kalp vuruşları kameranın üst mikrofo-
nundan duyuluyordu, bir de yayma çıkıyordu. Ama bir defa olur bu 
sonra geçer. 

Nasıl buluyorsunuz onları? 

İzliyorum hepsini. Şu anda piyasanın en iyileri hepsi. Benim onlara 
verdiğim bir olanak, iki denize atmaktır. Yani onun dışında şunu şöy-
le yap, bunu böyle yap dememişimdir. Ha zorda kaldıklarında bir şey-
ler söyledim ama; gidipte önlerine ya bak bu A, şu B, bu C de deme-
dim hiç bir zaman. Öğrenmenin iyisi de o zaten. Denize attığın zaman 
senin kuramsal olarak öğrettiğin pek çok şeyi fiilen yaşıyor zaten o. 
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Bir hatası varsa bir daha yapma şöylesi daha iyi diyorsun geçiyor gi-
diyor ve bir insanı bir kaç gün içerisinde kazanmış oluyorsun. Adam 
bir kaç gün içerisinde profesyonel haberci haline geliveriyor ama; bu 
çocukları benim yetiştirmem dezavantaj oldu onlar için. Benim öğ-
rettiklerimle onların özellikle özel televizyonlardan sonra gördükle-
ri panoroma çok farklı. Onların çok daha evvel bu yerlere gelmiş ol-
maları gerekirdi. Adapte olana kadar güçlük çektiler. Yani benim ye-
tiştirmem dezavantaj oldu onlar için. İçlerinden bir tanesi kelle ko-
parma haberlerine gitmediği için 5 yıl zam alamadı. 

Siz hiç karşılaştınız mı böyle bir durumla? 

Hayır, TRT'de olmadı, hayır. Skandal haberleri bile yayınladık biz, 
yani yolsuzluk, rüşvet haberleri bile yayınladık biz.. Buna yönelik 
programlar vardı. Rezalet programlarını yayınladık, rüşvetin prog-
ramını yaptık TRT'nin içinde, devletin kuruluşunda, hatırladığım 
mesela, faizler milim oynamayacak diye bir yasa çıktı 1984 yılında. 
Ama faizler için pazarlıklar yapılıyor bankalarda. Hatırladığım ka-
darıyla Vakıflar Bankası'ydı, devletin bankası. Bizim muhabirlerden 
birini işadamı diye gönderdik Banka müdürünün karşısına, kamera-
yı da koyduk karşısına. Kim bilir neyi çekiyorlardır diye düşünmüş-
tür her halde. Sekreteri de görüyor. Muhabirin üzerinde telsiz mik-
rofon var, sesler kaydediliyor, içerisi de biraz görünüyor. Bunu bir 
yayınladık biz, yer yerinden oynadı. Çünkü bir devlet bankası. Yani 
o protokoler haberciliğin içinde bunları da yapıyorduk, yapabiliyor-
duk. 

Özel basında baskıyla karşılaştınız mı? 

Hayır, ekonomi ve diplomasi alanlarıydı benimkisi. Diplomasi ge-
nellikle bu alanın dışında. Ekonomide de benim çalıştığım gazeteler-
de o işleri yapan daha başka adamlar vardı. Bu devleti yeme, hor-
tumlama işlerine bakan daha başkaları vardı. 



Gazetecilerin siyasetle iç içe olmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

Siyasete giren, milletvekili olan adam eğer artık gazetelerden, televiz-
yonlardan elini eteğini çekip doğru düzgün işini yaparsa amenna. 
Eğer adam hem çalışıp hem milletvekilliği yapıyorsa milletvekilidir 
diye bizden biridir diye olağandışı herkese gösterilmeyen bazı kolay-
lıklar gösteriliyor. Bu durumda gazeteci adam milletvekilliği yapma-
yacak. Bir dönem bu çok belirgin yaşandı. Siyasilerle vıcık vıcık ilişki-
leri olanlar vardı. Bunlar gazeteci mi, patronun iş takipçisi mi belli de-
ğildi. Hepsi vardı aym şapkanın altında. Hala daha da var. 

Vefasızlık  yaşadınız mı? 

Hayır yaa. Şunu söyleyeyim sana, vefasızlık varsa yaşamın bütün kat-
lannda var bir kere. Ben şahsen gazetecilikte ondan daha fazla vefasız-
lık görmedim. Ama istediğim bir şey var ki o da bu şartlar içerisinde 
mümkün değil. Ben yetiştirdiklerim gibi daha başka adamlar yetiştir-
meye devam etmek isterdim. Ama şimdi zaten yetiştirsem de kendi 
ölçülerime göre yetiştiririm, bu da onlara avantaj değil dezavantaj ge-
tirir. 

Şu an nelerle ilgileniyorsunuz? Yaptığınız bir iş var mı? 

Arada bir tercüme falan yapıyorum. Televizyonla ilgim yok, Bulaşma-
maya çalışıyorum. Bir kaç kez ben boyumun ölçüsünü aldım. Nereden 
aldım? ATV'nin Ankara bürosunu kurdum ben, oradan aldım. Ondan 
önce Star, CNN TÜRK. 6 ay Star'da, 6 ay CNN TÜRK'de, ATV'de da-
ha kısa bir süre çalıştım. Artık bunlann hepsi okyanusun ötesinde bir 
kuklacının oynattığı kuklalar. Bunu bir, iki, üç defa denedikten sonra 
dördüncü defa denemeye gerek yok. Alet olamıyorsun yani, olay bu. 
Onlann da aradıkları yok, onlar da biliyorlar malın ne olduğunu yani 
karşılıklı bir vaziyet. 
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Özel televizyonların kuruluşu aşamasında neler yaşadınız? 

Turgut Özal Cumhurbaşkanı, oğlu Ahmet Uzanlar'la Star'ı kuracak. 
Benim işimi güçleştirdiler TRT'de. Uzun bir hikaye. Yani beni TRT'den 
itelediler Star'a doğru. Neler var bunun içerisinde? Ben TRT'de prog-
ram yapamıyorum. Niye? Ermeni karar tasarısı diye Amerika'da çekil-
miş bir program yayınladık. Program saat ll'de bitti gece saat 2'ye ka-
dar yerime oturamadım telefonlar yüzünden. 

Programın içeriği neydi? 

Ermeni karar tasarısı sunuluyor Amerikan Kongresi'ne, ben de gidip 
bununla ilgili röportajlar yapacağım. Şimdi bir Amerikalı yetkiliyi 
karşıma alıp da röportaj yapsam adamı susturup sen yanılıyorsun o 
işin doğrusu böyle böyle diye benim konuşmam lazım. Olacak bir şey 
değil. Yayıncılık açısından da değil. Ne yapayım, ne yapayım diye dü-
şündüm, dedim ben bu adamları kaçırtayım. Baştan röportaj talebin-
de bulunmadım. Adamların düzenlediği basın toplantısına gittim, ben 
dedim seninle röportaj yapacağım. Adam, olmaz vaktim yok falan fi-
lan dedi. Ben bunları çekiyorum telsiz mikrofonla. Karşısına Kızılde-
rililerin başlarına gelenleri koydum. Çok güzel bir programdı. Bunun 
içinde şimdiki Baba Bush'un dedesinin özel kolleksiyonunda kaç tane 
Kızılderili kafatası var, 30 tane diye Newyork Times'da yayınlanmış 
bir yazıyı dayadım verdim. Ertesi gün TRT'ye gittiğimde program ke-
silmişti. O zaman Amerika'nın Türkiye üzerinde ne kadar etkili oldu-
ğunu gördüm. Her türlü sınırın ötesinde. 

Turgut  Özal'ın size teklif  getirmesi nasıl oldu? 

Kameramanlar gelip gidiyorlar, TOBB'un yemeğinde Özal senin prog-
ramım övdü diyorlar. Ben şaşırdım. Cumhurbaşkanı programı öve-
cek, TRT o programı yayından alacak. En sonunda kameramanlardan 
biri getirdi taktı kaseti. TOBB'un iftar yemeği. İftarlarım açmışlar, Özal 
kalkmış "Cevat Taylan'm Amerika programım seyrettiniz mi?" diyor. 
20 dakika boyunca Profili anlattı adamlara. Bunun üzerine telefon et-



tim ben, bağladılar hemen. Dedim TOBB'un iftar yemeğini gördüm 
gelip bir elini öpeyim, şükranlarımı ileteyim. "Tamam" dedi, "özel ka-
lemle konuş gel." Gittik, bi süre konuştuk. Ondan sonra dedi ki "Ah-
met televizyon kuracak." İlk defa duyuluyor bu Türkiye'de. "Sana da 
görev verecekler orada" dedi. Ben olmaz falan dedim, bir şeyler anlat-
tım. Beni TRT'de iteliyip duruyorlar, benim elimi kolumu boşalt, ben 
TRT'de doğru dürüst bir yayıncılık örneği koyayım ortaya dedim. De-
di ki; "bu sırada ihtiyaç Türkiye'de TRT'nin yayın tekelinin delinmesi 
ve özel yayıncılığın başlaması, senin o söylediklerin özel yayıncılık 
başladıktan sonra olur." 

Sonunda kabul ettiniz ama? 

Yapacak bir şey yok. Aradan geçti üç ay, adamlar geldiler. Sonradan 
işin bu kadar rezalet hale dönüşeceğini de bilemiyorsun. İşte olay re-
zalet hale dönüştüğü an yandım anam diye kaçtım ben. 

Şu an televizyonları, geniş anlamıyla medyayı nasıl 
görüyorsunuz? 

Çok kötü, kötü, kötü. Düzelmez bundan sonra, imkanı yok düzelmez. 
Çok zor. 





Ercan 

San 
Hüseyin Gazi Kaykı 
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1937 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının milletvekili olması 
nedeniyle Ankara'ya geldi. Gazeteciliğe 195S yılında Haber 
Gazetesi'nde başladı. Yeni Sabah, Son Havadis ve Adalet 
gazetelerinde çalıştıktan sonra 1968'de TRT'ye  geçti. TRT 
Parlamento Haberleri Miidiir Yardımcılığı,  Müdürlüğü, 
Haber Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir süre 
Hürriyet Gazetesi'nde Ankara Haber Müdürü olarak çalıştı. 
Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür yardımcılığı yaptıktan 
sonra 1994'de Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
üyeliğine seçildi. 2000 yılından beri emekli. 
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Ercan San 
(1937) 

Öncelikle kısaca gazetecilik yaşamınızı özetler misiniz? 

Gazeteciliğe liseyi bitirdiğimde başladım. İlk resmi basm kartı beyan-
namemi vererek başladığım gazete Ankara'da çıkan Haber gazetesi, 
enteresan bir gazete. Akşam gazetesi olarak yayınlanırdı ve 40 bine 
kadar ulaşan tiraja vardığımızı hatırlıyorum. Bu gazete 27 Mayıs 1960 
İhtilaliyle yayın hayatma son verdi. Ondan sonra Yeni Sabah, Son Ha-
vadis ve Adalet gazetelerinde çalıştıktan sonra 1968 yılında TRT Ha-
ber Merkezi'nde görev aldım. Bu arada 1965-1967 yıllan arasmda va-
tana hizmetimi uçaksavar topçu subayı olarak yaptım. TRT'de, Parla-
mento Haberleri Müdürlüğü'nde müdür muavini olarak başladığım 
görevi, bu büronun müdürlüğünü yaptıktan sonra TRT Haber Daire-
si Başkanı olarak 1984 yılında noktaladım. Ondan sonra üç yıl kadar 
Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunda haber müdürlüğü , sonra 
Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. 1994 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK) üyeliğine seçildim. Bu görevim 6 yıl sürdü. 2000 yılından 
sonra da emekliliğimi yaşıyorum. 

Gazetecilik mesleğini niye seçtiniz? 

Okul yıllarında edebiyata çok meraklıydım, kompozisyonum çok 
iyiydi. O arada tanıştığım bir iki gazeteci arkadaşımın aracılığıyla baş-
ladım. Önce spor muhabiri olarak başladım. Enteresandır biz spor 
muhabiri olarak Ankara'da; ben, Öcal Uluç, Hıncal Uluç, rahmetli Ah-
met Taner Kışlalı, rahmetli Turhan Doğu, liseyi yeni bitirmiş gençler 



olarak girdik ve bizden önceki spor muhabiri ağabeylerimizin yanın-
da bayağı başanlı hizmetler yaptık. Bu arkadaşlardan bazıları hala 
spor muhabiri veya spor yazarlığına devam ediyorlar. Ondan sonra 
ben gazeteciliğin siyasi kısmında karar kıldım. İşin aslı ben mi karar 
kıldım yoksa şartlar mı öyle gerektirdi bilmiyorum. .Devamlı politik 
muhabirlik yaptım ve bu meslek hayatımın sonuna kadar böyle de-
vam etti. 

Babanızın politikacı olması bunda etkili olabilir mi? 

Babam Sabri Özcan San, 1954-1957 yıllarında Demokrat Parti'den, 
1965-1969 yıllan arasmda da Adalet Partisi'nden Gümüşhane milletve-
killiği yaptı. Onun da etkisi olabilir. Ama Ankara'da muhabirlik kade-
me kademe ilerliyordu. Spor muhabirliği, polis-adliye muhabirliği, -o 
zamanlar ekonomi muhabirliği pek yoktu- ondan sonra da TBMM'de 
politik muhabirlik vardı. Demek ki o zamanki şartlarm filan da etki-
siyle beni bu konuda yeterli gördüler ki oralarda görevlendirdiler. Ben 
de uzun yıllar parlamentoda TRT Haber Merkezinin temsilcisi olarak 
görev yaptım. 

Sizin mesleğe başladığınız yıllarda gazeteciler hangi şartlarda 
çalışıyorlardı? 

Bugünkünden ölçülmeyecek kadar kıt ve zor şartlarda çalışıyorduk. 
Ulaşım imkanları çok dardı. Bir siyasi liderle yurt gezilerine çıktığımız 



1 • Duayen Gazeteciler 

zaman 4-5 gazeteci bir araya gelerek bir araç kiralar ve onunla takip et-
meye çalışırdık. Ankara'dan çıktıktan 20-25 gün sonra tekrar Anka-
ra'ya dönebilirdik. Çok uzun ve zor seyahatlerdi. Telefonla yazma im-
kanı da çok kısıtlıydı. Hatırlıyorum, rahmetli Ragıp Gümüşpala'yla 
çıktığımız bir seyahatte Artvin'de 6 saat telefon başında bekledikten 
sonra Ankara'ya ulaşamadım. Haberimi ancak telgrafla geçtim. O da 
herhalde iki gün sonra gazetede yayınlandı. Şartlar çok zordu. Ücret-
lerimiz benim çalıştığım gazetelerde hiç aksamadı. Onun için bu ko-
nuda hiç bir sıkıntı çekmedim ve çok iyi ücretlerle görev yaptım. 
TRT'deki şartlar da bugünkü gibi değildi. O zaman teknik imkanlar 
çok daha dar anlamdaydı. Bizde teypler vardı ki taşıması bile zordu. 
Şimdi gayet kolay elde ufak teyplerle bu işler yapılıyor. Biz devamlı 
not tutardık. Not tutmayı da neredeyse stenoya yakın çabuklukta ya-
pardık. O yüzden benim dönemimin meslektaşlarının el yazıları son 
derece kötü bir hale gelmiştir. 

Sizin zamanınızda gazetecik mesleğine girmek isteyenlerde 
hangi nitelikler aranıyordu? 

Sadece yetenek aranıyordu. Yeteneği olan Rüzgarlı Sokak'ta kalırdı, 
olmayan kendi kendine tasfiye olurdu. Kadrolar tabii bu kadar geniş 
değildi. Ankara'da İstanbul gazetelerinin birkaçının Ankara büroları 
vardı. Onlarda da çalışan eleman sayısı üçü dördü geçmezdi. O zaman 
biz Yeni Sabah'ta beş kişi miydik ne? Mesela orada tele-fotomuz var-
dı. Başka hiçbir gazetede yoktu. Herkes dikkatle tele-fotoya bakardı, 
ne biçim şey diye. Şimdi tele-foto bile çok gerilerde kaldı. Bugünkü 
teknik imkanlarla o zamanı karşılaştırmak mümkün değil. 

Peki televizyonculuk sizin zamanınızda nasıldı, şimdi nasıl? 

Bu konuda kriter mi değişti, yoksa gazetecilik ahlakında bir gerileme 
mi oldu? Onu tasvir etmem çok zor. Haberi tahkik etmeden yayına 
vermezdik. Onun için ben ve benim dönemimdeki meslektaşlarımda 
asparagas ya da yalan haber diye bir konu hiç bahis konusu olmamış-
tır. Bir takım ahlaki ölçülere riayet ederdik. Kamu yararım hep göz 



önünde tutardık. Ama bugün gerek yazılı basında, gerek görsel basın-
da ben bu ahlaki değerlere bizim itina ettiğimiz ölçüde itina edildiği 
kanaatini taşımıyorum. Kırk küsur senelik meslek hayatımın bu son 
zamanlarında son derece üzülüyorum, bağdaştıramıyorum; kendi ah-
lak anlayışımla, yetiştiğim meslek anlayışımla gazetelerin ve televiz-
yonların yayınlarını bağdaştırmam mümkün değildir. Her şeyi abar-
tarak veriyorlar. Abartmada kamu yararmı hiç düşünmüyorlar. RTÜK 
olarak da televizyonlarla ilgili verdiğimiz kararlarda ben hep bu ahla-
ki ölçüyü ön planda tutarak oyumu kullanmıştım. 

Gazetecilikten televizyonculuğa geçmenizdeki nedenler nelerdi? 

Ben gazetecilikten televizyonculuğa geçmedim. Ben TRT'de göreve 
başladığım zaman daha Ankara Televizyonu yayına başlamamıştı. Biz 
normal gazetelerde nasıl parlamento muhabirliği yapıyorsak, TRT'de 
de aynı parlamento muhabirliğimizi devam ettirdik. Nasıl yazılı ba-
sında yayın organı gazete ise, bizde de, TRT'de de yayın organı rad-
yoydu, bilahare televizyondu. Biz onu gazeteden farklı düşünmedik. 
Gazeteci olarak hangi ilkelere göre görev yapmışsak, çalışmışsak, 
TRT'de de aynı ilkelere göre görev yaptık, çalıştık. Bu kurumda daha 
önce göreve başlayacaktım. Ama araya yedek subaylığım girdi. Rah-
metli Doğan Kasaroğlu haber müdürüydü, gazetecilikten ağabeyimiz-
di, büyüğümüzdü. Rahmetli Muammer Yaşar Bostancı vardı, Hüsa-
mettin Çelebi vardı, Ertan Karasu vardı. Ama Ertan'm gazetecilikte bir 
mesleki geçmişi var mı? Şimdi hatırlamıyorum. Ama öbür arkadaşla-
rımla gazetecilikte hep birlikte çalışmıştık. Onların isteği üzerine ben 
TRT'de görev aldım. 

TRT'de  Cemal Aygen'le başlayan, biraz önce saydığınız 
isimlerle birlikte sizin de içinde bulunduğunuz oluşum neydi? 
Bunu açıklar mısınız? 

Demin bahsettiğim meslek etiğinin harika bir örneğini vermiştir o ekip 
ve o ekip tarafından, daha sonra da bizler tarafından yetiştirilen arka-
daşlar mesleğin çeşitli dallarında hep ön planda görev almışlardır. 
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Sizin habercilikte ön planda tuttuğunuz düşünceler nelerdi? 

Önce kamu yararı, önce devletten yana taraf olmak. Biz TRT'de gö-
rev yaparken çok enteresandır, isim vermeyeyim üç tane yönetim 
kurulu üyesi maalesef şu düşünceyi savunmuşlardı. Sanıyorum do-
kuzuncu danışma kurulu toplantısında TRT özerktir, biz de kişi ola-
rak özerkiz ve TRT'nin özerkliğini kaybetmesinin en büyük sebeple-
rinden bir tanesi bu düşünce sahiplerinin yapmaya çalıştıkları ama 
bizim engel olmayı başardığımız faaliyetleridir. 

Özerk bir kurum olarak kurulan TRT,  bu niteliğini daha sonra 
kaybetti. Siz TRT'nin  özerkliği konusunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve bu özerklik niçin günümüze kadar 
devam ettirilemedi? 

Söylediğim gibi bazı kafalar özerkliği yanlış anladı. Kurumsal özerk-
liği kişisel özerklik olarak anladılar. Bu mantalitenin kabul edilmesi 
mümkün mü? Madem bu kurum özerktir, ben de kişi olarak özerkim 
diyebilir mi bir insan? Diyemez. Bütün söylediğim danışma kurulu 
toplantısında başta rahmetli Cemal Aygen, rahmetli Doğan Kasaroğ-
lu olmak üzere bu düşünce sahiplerine karşı mücadele ettik ve o top-
lantıda TRT'nin devletten yana taraf olduğu görüşünü benimsettik. 
Devletten yana taraf derken iktidardan yana taraf demek istemiyo-
rum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana taraf. Yani kamu yara-
rını düşünerek devletten yana taraf. Bu devlet benin devletim, başka 
devletim yok. Ben devletimin aleyhinde o demin söylediğin düşün-
ce sahipleri gibi çalışamam. O düşünce sahiplerinin yetiştirdiği kişi-
ler bugüne kadar TRT'de ve diğer yayın kuruluşlarında büyük gö-
revler üstlendiler. Yani o günkü hayatm getirdiği kurallar, günlük 
hayatm şartlarma göre yapılan uygulamalar diyeyim. Ben emrim al-
tındaki personeli her zaman korudum. Siz de konuştunuz arkadaşla-
rımla. Beni bu kadar sevmelerinin en büyük sebeplerinden bir tane-
si personele hep arka çıkmamdı. Yani benden daha üst düzey görev-
lilere karşı hep onları korudum ve kesin tarafsızlık. Yetiştirdiğimiz 
elemanlara, hep birlikte çalıştığımız arkadaşlara kesin tarafsızlık il-
kesini son kertesine kadar uygulamaya hem ben, hem arkadaşlarım 



gayret etmişizdir. Bu, herkesin görev bilincinin tam olmasıyla sağ-
landı. Birlik beraberliği sağlamaya gayret sarfedildi. Arkadaşlarını-
zın düşüncelerini almak, onların görüşlerine değer vermek gibi ilke-
lerden hareket edildi ve bunlar geçen bu 30 küsur yıllık zaman için-
de bir norm olarak haber merkezine yerleşti. Öyle sanıyorum ben 
1984'ten bu yana ayrıyım TRT'den. Sanıyorum ki şimdi de aynı ilke-
ler bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızın yönetiminde devam edi-
yor. 

O tarihlerde haber merkezinde kaç kişiyle ve ne kadar süreyle 
çalışıyordunuz? 

Ne kadar zaman çalıştığımızı söylemek mümkün değil. Mesela se-
çim zamanları üç gün eve gelmediğim olurdu. Çoğu zaman sabah 
05:00'da başlayıp gece 01:00'da eve gelirdik. Yani öyle bir zaman kı-
sıtlaması yoktu. Cumartesi pazarımız hemen hemen hiç yoktu. Sa-
bahları 04:30'da kahvaltı yapardık. Eşimin bu konuda hizmetlerini 
unutmam mümkün değil. Çünkü hiçbir arkadaşımın eşinin kocaları-
na sabah kahvaltısı yaptırdıklarını pek sanmıyorum. TRT Haber 
Merkezi'nde o dönemde çalışan arkadaşlarımın fedakarlıklarını keli-
melerle anlatamam. CHP'nin başmda Ecevit vardı. Seçimler sırasın-
da bilgileri doğru aktarmıyor şeklinde TRT aleyhinde açıklamaları 
olmuştu. TRT Haber Merkezi Kavaklıdere'deki binaydı düzenleme-
si bugünkü gibi değildi. Etrafında dört dönülebiliyordu. Biz saatler-
ce orada klakson sesleri ve TRT aleyhine atılan sloganlarla görev 
yaptık. İlk defa bilgisayar kullanmıştık, seçim sonuçlarının değerlen-
dirmesinde. İki kere bilgisayarı boşalttık yeniden yükledik ama hep 
sonuç bizim ilk tespit ettiğimiz gibi çıkıyordu. Ama bunu o slogan 
atanlara anlatmak mümkün değildi. Ama öyle bir hale geldi ki CHP 
de kendi yanlışlığını anladı. O hizmet sırasında yardımcım Baki Şe-
hirlioğlu'ydu. CHP Merkezi'ne sonuçları götürdük. Genel Sekreter 
yardımcılarından bir tanesinin bize söylediği; yanlışlık bizde, onlar 
Milli Selamet Partisi'yle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yedi il çapın-
da aldıkları oylan değerlendirmeye koymamışlar ve sonuç ona göre 
çıkmış. Çok enteresan bir nottur. Şundan söyledim bunu. O görevi 
yapanlar arasında belki de CHP'ne oy vermeyen tek TRT çalışanı 
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bendim. Belki de diyorum. Belki başka kullananlar da vardır ama 
büyük çoğunluk CHP'ne oy vermişlerdi. Arkadaşlarım buna rağmen 
görevlerini sonuna kadar layıkıyla yerine getirmişlerdi. 

Siz sağ tandanslı birisiniz. Arkadaşlarınızın söylediğine göre 
hep sol görüşlü insanlarla çalıştınız. Bu konuda neler 
söyleyeceksiniz? 

Hem kafa yapımızın uyması, hem görev anlayışımızın uyması bun-
da önemli idi. Yanımızda sağ görüşlü çocuklar da vardı. Yani göre-
vine kendi kişisel düşüncesini karıştırmayan her arkadaşla çok rahat 
çalıştım. Siyasi görüşü ne olursa olsun. 

TRT'de  Parlamento Haberleri Müdürlüğü yaptığınız sırada 
siyasilerle ilişkiniz nasıldı? 

Son derece düzeyli. Yani hiçbir zaman yaşça benden küçük bir poli-
tikacının omuzuna elimi atmadım. Eğer milletvekiliyse önümü ilik-
leyerek konuştum. Çünkü onun yaşı ya da kişiliği değil, onun sıfatı 
benim için önemlidir. Tabii ben öyle davranınca, onlar da karşısında-
kine bir TRT temsilcisi olarak, devletin bir temsilcisi olarak aynı şe-
kilde karşıladılar. Ben ve bütün arkadaşlarım böyle görev yaptık. 

Türkiye'de  meydana gelen siyasi, sosyo-ekonomik gelişmeler 
ve olaylar bir TRT  çalışanı olarak sizi nasıl etkiledi? Sizin bu 
olaylar ve gelişmeler karşısındaki tutumunuz ne oldu? 

Biz doğrudan doğruya TRT'de görev yapmadık. TRT'ye yıllarını ver-
miş gazeteciler olarak başladık. Çalışmalarımızda gazetecilik ilkele-
rini ön planda tutarak devam ettiğimiz için bizim için bir değişiklik 
olmadı. Biz olayı tarafsız, kamu yararmı göz önünde tutarak yayın-
lama gayreti içinde bulunduk. TRT'nin başarısı da bundan kaynak-
lanır. Hiç kimse çok radikal düşünce sahipleri dışında TRT'nin görev 
yapmadığını söyleyemez. Çok faydalı görevler yapmışlardır. Reji-
min oturması bakımından da çok faydalı görevler yapılmıştır. 



Siz 12 Mart 1970 ve 12 Eylül 1980'de TRT'de 
çalışıyordunuz. Kronolojik sırayla gidecek olursak öncelikle 12 
Mart 1970 askeri darbesine TRT'nin  bakış açısı ve bir çalışan 
olarak sizin tavrınız ne oldu? 

Çalışanlar günün şartlarına göre günlük faaliyetimizi sürdürdük. 
Yani bizim bir bakış açımız olması mümkün değil. Biz orada görevi-
ni yapan gazetecilerdik. Yalnız 12 Mart'ın TRT'ye bir büyük darbesi 
mevcut kanundaki özerklik maddesinin kaldırılması oldu. Ondan 
sonra da çok kısa aralıklarla TRT genel müdürleri devamlı değişti. 
Özerklik kaldırılmasaydı, belki de Türk yayın hayatı çok daha ileri 
safhalara erişmiş olacaktı. 

Özerkliğin kaldırılmasına bir tepkiniz olmadı mı? 

Tepki göstermek mümkün değil ki. TBMM değiştiriyor. Sen bir dev-
let kurumu olarak, bir yayın kuruluşu olarak TBMM'nin üzerinde 
değilsin ki. Yasama organı o. Kanunları kabul eden, yayınlayan mü-
essese orası. Sen devletin fertleri olarak TBMM'nin çıkarttığı kanun-
lara uymak zorundasın. İstese de istemese de bunu kabul edeceksin. 
Uymak zorundasın. 

Bu soruyu şu nedenle sordum; Çek Cumhuriyeti'nde 
Başbakan tarafından  devlet televizyonunun başına atanan 
kişiyi, çalışanlar kurumun tarafsızlığını  zedeleyeceği için 
kabul etmediler ve eylem yaptılar. Sonunda da başarılı oldu. 
Başbakan sonunda kararından döndü. 

Bize gelen genel müdürlerle belki birisi hariç hiçbir uyuşmazlık ol-
madı. Çünkü genel müdürler kurumun genel politikasına uygun 
davrandılar. Hem askeri hareketlerin getirdiği müdürler, hem de ikti-
darların getirdiği genel müdürler. Galiba bir genel müdür direndi-
isim vermeyeyim şimdi- ona karşı da personelin tutumunun ne oldu-
ğu arşivlerde var. Onun zaten kim olduğu belli. TRT çalışanları 
Çek'lerden 23-24 sene önce aym şeyi sessiz de olsa başardılar. 
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12 Eylül 1980 sonrası 101 'ler diye bilinen kişiler TRT'den 
uzaklaştırıldı. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? 

Evet, 12 Eylül sonrasında 101 arkadaş TRT'den aynlmak zorunda bı-
rakıldılar ve başka kurumlara sürüldüler. Bu sırada kurunun yamnda 
yaş da yandı mı? Yandı. Örnekleri de var. Ama büyük çoğunluğu ken-
di kişisel görüşlerine görevlerini alet eden çocuklardı. 

1983 seçimleri öncesinde TRT'de  açıkoturum yapılmıştı. Bu 
fikir  nasıl ortaya çıkmıştı? 

1980 sonrası üç siyasi parti de yeni kurulmuştu (ANAP, MDP ve Halk-
çı Parti). Bu partiler Türk siyasi hayatına yeni girmişti ve Türk seçme-
ni bu siyasi partileri ve bu partilerin kuramlannı tanımıyordu. O za-
man böyle bir düşüncemi zamanın TRT Genel Müdürü Macit Ak-
man'a açtım. Akman da çok müsbet karşıladı bunu ve biz birlikte üç 
siyasi partinin genel başkanlannı ziyaret ederek böyle bir düşüncemiz 
olduğunu ve bunu hayata geçirmek istediğimizi söyledik. Ondan son-
ra bu programları hayata geçirdik. 1983 seçim sonuçlannın değerlen-
dirilmesinde de Türk seçmeni tarafından, bu programlann büyük ro-
lü olduğu kanaatini taşıyorum. Bu programlarda konuşmacılann per-
formansı Türk seçmeninin oylarını, oy kullanmalarım büyük ölçüde 
etkiledi kanaatindeyim. O programlar, o yıl bir yıldız gibi Türk kamu-
oyu nezdinde parlamıştı. 

Siyasetle ilgilenmenin zor ve çetin olduğu bir ülkede siyasetle 
ilgili haberler yapmak nasıldı? Zor muydu kolay mıydı? 

Hiçbir zorluk çekmedik. Bir ayna olarak yansıttığımız için hiç kimse-
den çekinmeden çok rahatça haberlerimizi yaparak yayınladık. 

Kaç saatte bir haber bülteni hazırlıyordunuz? 

Biz parlamento haberleri olarak, o zamanki Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi'nin faaliyetlerini, komisyonlarm faaliyetlerini inti-
kal ettirdik. Akşam saat 22:00'de yayınlanan "Parlamento'da Bu-
gün" diye bir bültenimiz vardı. TRT genel bülteni de sabah 07:00, 
öğlen 13:00, akşam 19:00 ve gece 23:00 haber bültenleri vardı. Ana 



bültendi bunlar. En aşağı yarım saat sürerdi. Bir de hemen hemen 
her saat başı yine haber bülteni başlığı altında kısa haber özetleri 
verirdik. Yani günde 24 saate yakın haber yayınlardık. 

TRT'de  şu anda bir takım sorunlar yaşanıyor. Zaman, para ve 
personel faktörleriniz  iyi kullanılmaması konusunda 
eleştiriliyor: Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Zamanı kullanamaması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bir-
kaç kanaldan televizyonda yayın yapıyor ve yine birkaç kanaldan 
radyoda yayın yapıyor. Demek ki zamanı kullanıyor. Ama en başın-
dan beri eleştirdiğim ve hiçbir zaman katılmadığım personel politi-
kası var TRT'nin. Bunu ben görev anlayışımla hiç bağdaştıramamı-
şımdır. TRT'nin ilk dönemlerinde biz en fazla 2500 personele ulaş-
mıştık. Ama ondan sonra gelen bir genel müdürle bu sayı birden bi-
re 4500'e çıktı. Musa Öğün Paşa zamanında 2500 olan personel sayı-
sı, iki sonraki genel müdür zamanında-gene isim vermek istemiyo-
rum- 4500'e çıktı. 1984'de görevi bıraktığımız zaman gene bu 4500 
personel vardı. Ama bugün bakıyorsunuz, istisna akdiyle çalıştırı-
lanlar dahil 11000-12000'e personel çıkıyor ki, bunun yeni bir KİT ya-
ratmaktan öteye bir anlam taşıdığını düşünmüyorum. Son derece 
kötü personel politikasıyla işler hep akitli elemanlar aracılığıyla yü-
rütülüyor. Öyle 25-30 senedir çalışanlar var ki, sadece kartla maaşla-
rım alıyorlar ve maalesef personel kanununun öngördüğü şartlar 
çerçevesinde bunları tasfiye etmek de mümkün görünmüyor. Çünkü 
göreve son vermek gibi bir keyfiyet olmadığından her türlü tayin 
Danıştay'dan dönüyor. Buna mutlaka bir çözüm bulmak lazım ve bu 
10-12 bin personelin çok rantabl ölçülerde yeniden değerlendirilme-
si gerekir. Anayasada yapılan son değişikliklerle TRT'nin özerkliği 
yeniden tanmdı. Bu özerkliğe uygun olarak mevcut kanunun acilen 
ve hemen yeniden düzenlenmesi lazım. O düzenlemede bu personel 
de çok iyi bir yaklaşımla tasfiye edilir, öteki kurumlara gönderilir. 
Ama TRT bir KİT olmaktan kurtarılır. 
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Şu anda devletin üzerinde bir yük oluşturan ve zarar eden 
TRT,  sizce kâr eden bir kuruluş haline getirilebilir mi? 

Çok rahat getirilir. Personel yeterli düzeye indirilir, akıllı yayın poli-
tikası güdülür, gelirlerin arttırılmasına çalışılır. Çünkü TRT yayın ağı, 
bugün hiçbir özel televizyonda yok. TRT bugün Türkiye'nin en ücra 
köşelerine kadar ulaşıyor. TRT'nin ulaştığı köşelerin yanına yaklaşa-
mayan televizyonların TRT'nin üç beş misli gelirleri var. Onlar da za-
rar ediyorlar ama TRT ölçüsünde değil. Yani bugün sayabileceğimiz 
yedi büyük televizyonun benim RTÜK'ten edindiğim rakamsal bilgi-
lere göre kâr içinde değil. Yedi televizyonun yıllık toplam 30-35 mil-
yon dolar zararı var. Yani bunu yediye bölersek yılda her televizyo-
nun 5-5,5 milyon dolar zararı var. Ama TRT'nin zararı bunlarm ya-
nında bir dağ gibi görünüyor. Ona mutlaka bir çözüm bulunması la-
zım. Ama iyi bir personel ve iyi bir yayın politikasıyla buna reklam-
lardaki elastikiyet de dahil düzeleceği kanaatini taşıyorum. 

1984'te Haber Dairesi Başkanı iken TRT'den  ayrıldınız. 
Ayrılış nedeniniz neydi? 

Tunca Toskay TRT Genel Müdürü'ydü. Beni görevden aldı ve İnceleme 
Araştırma Kurulu üyeliğine tayin etti. Ben de o arada 3-3,5 ay sonra ya-
zılı basmdan gelen bir teklifi değerlendirerek emekliliğimi istedim. 

Sonra Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladınız. 

Hürriyet gazetesinde Ankara bürosunda haber müdürlüğü yaptım. 
Bir temsilcimiz vardı ama bütün yetki bendeydi. Ankara haber trafi-
ğini yönettim. 

TRT  gibi bir kamu kurumundan Hürriyet gazetesi gibi özel 
bir kuruluşa geçtiniz. Mesleğiniz açısından arada bir fark  var 
mıydı? 

Ben sadece mesleğimi yaptım, gazeteciliğimi yaptım. Ha TRT'de 
yapmışım, ha başka bir yerde yapmışım. Benim için hiç farketmez. 



Haber müdürlüğünüz sırasında gazete patronlarının size bir 
baskısı oldu mu? 

Hayır, ben hiçbir çalıştığım müessesede, Yeni Sabah hariç patron 
baskısı görmedim. Yeni Sabah'ta gazetenin sahibi Safa Kılıçoğlu, ara 
sıra haberlere karışırdı ve Ankara temsilcisine çeşitli talimatlar verir-
di. Ama onun dışmda pek karışana rastlamadım. 

Hürriyet gazetesinde ne kadar süreyle çalıştınız? 

Ben Hürriyet gazetesinde haber müdürü olarak iki sene, serbest mu-
habir olarak da 1,5 sene çalıştım. Ondan sonra Anadolu Ajansı'nda 
çalışmaya başladım. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hüsamettin Çe-
lebiyle TRT'de zaten beraberdik. Ben Parlamento Haberleri Müdür 
Yardımcısıyken o Parlamento Haberleri Müdürü'ydü. O arada Ge-
nel Müdür Yardımcılığı boşalmış, bana teklifte bulundu. Ben de Hü-
samettin'le çalışma arzusuyla Hürriyet'ten istifa ederek Anadolu 
Ajansı'na girdim. 

Anadolu Ajansı'nda çalışmakla gazetede çalışmak arasında bir 
fark  var mıydı? 

Hiçbir fark yok. Yani aym mesleği yapıyorsunuz. Bunun adı ha ga-
zete, ha ajans, ha televizyon. Haberi veriyoruz. Yalnız haberin yayın-
lanış şekli değişik. Onun dışında üç yayın kuruluşunda da değişik 
bir şey yok. 

Anadolu Ajansı, basın ve habercilik alanında son derece 

saygın bir kuruluş. Sizce bu saygınlığı nasıl sağlıyor? 

Demek ki görev anlayışını layıkıyla yerine getirmiş. 
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Anadolu Ajansı'ndaki personel politikanız ve çalışanlarla 
ilişkiniz nasıldı? 

Son derece iyiydi. Son derece uygar bir ilişkimiz vardı. Yine ben her 
zamanki gibi onları koruyucu bir rol üstlendim ve o görevimi de 
yaptığımı zannediyorum. 

Anadolu Ajansı, anonim şirket olmasına rağmen sizin 
döneminizde hiç siyasi baskılara maruz kaldı mı ? 

Benim dönemimde hiç kalmadı. Ben, Hüsamettin Çelebi ve Behiç Ek-
şi'nin genel müdürlüğünde, genel müdür yardımcılığı yaptım. Belki 
onların kişilikleri böyle bir baskı yapılmasına yol açmamıştır. Hiçbir 
baskıyla karşı karşıya kalmadık, muhatap olmadık. 

İş dışında özel ilgi alanlarınız ve hobileriniz var mıydı? 

Zaman mı kalıyordu? Ara sıra futbol maçlarını seyretmek. Onun dı-
şında gene cumartesi pazarımız yoktu. Genel müdür yardımcısıydık 
ama her gün görev başındaydık. 

Bu arada hangi takımı tutuyorsunuz? 

Galatasaray. Övünmek gibi olmasm. 

Sizin için Fenerbahçeli demişlerdi. 

Kim dedi? Hayır hiç, yanıma yaklaşmamıştır. 

Futbola olan ilginiz nereden kaynaklanıyor? 

Çocukluğumda Gümüşhane'de mahalle arasında futbol oynardık. 
Sonra 1954'te 17 yaşımdayken Ankara'ya geldim. Bir Gençlerbirli-
ği'nin antrenmanma çıktım. Emniyet'le maç yapıyorduk. Orada çok 
sevdiğim bir arkadaşım vardı. Teoman Doğu. Onunla çarpıştım ve 



sakatlandım. İşte futbolla ilgim orada bitti 17 yaşımda. Eğer sakat-
lanmasaydım, futbol konusunda çok ciddiydim. Yaşım çok müsaitti 
ve iyi de futbol oynuyordum. 

Bir çok olumsuzlukları içinde barındıran ve çekişmelere sahne 
olan medya sektöründe herkesin Ercan Abi'si olmayı nasıl 
başardınız? 

Belki kişiliğim ve yaradılış şeklim öyle. Herkese yardım etmek, mesle-
ğin ahlaki kurallarına riayet etmek, devletimi sevmek, milletimi sev-
mek, bu duygularla hareket etmek belki bu şeyi sağladı bilmiyorum. 
Onu benden çok arkadaşlarıma sormamz lazım. 

Anadolu Ajansı'ndan neden ayrıldınız? 

1993 yılında istifa ettim. 

İstifa  gerekçeniz neydi? 

Yeni bir genel müdür gelmişti. Onunla çalışamayacağımı düşündüm 
ve ayrıldım. 

Sonra RTÜK  üyeliği yaptınız. Bu görevinize ne zaman 
başladınız? 

Sanıyorum 1993 Aralığında istifa ettim Anadolu Ajansı'ndan. 12 Mayıs 
1994 tarihinde RTÜK üyeliğim başladı. Bir ara RTÜK Başkan Yardım-
cılığı da yaptım. 

RTÜK'nun  kurulma amaçları nelerdi? 

Bu düzensiz yayınları bir düzene sokmak amacıyla yasama organın-
dan çıkan 3954 sayılı kanunla kurulan bir müessese. Amacı bir kaosu 
ortadan kaldırmak. 
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RTÜK  üyeliğiniz sırasında ele aldığınız konular nelerdi? 

İlk kuruluş olduğu için yönetmelikleri hazırladık. Çok sayıda yönet-
meliğin hazırlanmasına o ilk kuruluştaki üyeler gayret sarfetmişler-
dir. Hepsi şu anda yürürlükte. Ondan sonra yayınları denetlemek. O 
da kanunun ilgili maddesi hükümleri uyarınca orada çalışan arka-
daşlar tarafından hazırlanan raporların RTÜK toplantısmda üyeler 
tarafmdan görüşülüp karara bağlanmasıyla sağlanıyordu. Frekans 
tahsisleri hala yapılamadı. Bunun etkenleri çok fazla. Bir defa mev-
cut televizyon kuruluşları bu tahsisin yapılmasını istemiyorlar. Çok 
açık bir gerçek bu. İkinci gerçek; bazı devlet organları, bazı radikal 
görüşlü televizyonların yapılacak ihaleye katılmasını istemiyorlar. 
Tabii onların katılmasını önlemek RTÜK'nun elinde olan bir husus 
değil. Eğer kanuni şartlarını yerine getirmişlerse o kuruluşlar da bu 
ihaleye katılacaklardır. Ama RTÜK, maalesef ne televizyon patronla-
rını, ne de bazı devlet organlarını aşamadığı için frekans ihalesi ger-
çekleştiremedi ve devletin bu frekans tahsisi yapamamasından dola-
yı trilyonlarca kaybı var. Bunun hesabını da bir gün buna sebep 
olanlardan soran çıkacaktır. 

Frekans ihalesi eninde sonunda gerçekleşecek. Peki ihale 
sonunda nasıl bir yapı oluşacak? 

Ulusal bazda yaym yapan kuruluş sayısı azalacaktır. Tabii bugünkü 
sistem içinde, analog sistem içinde. Ama bir de bir büyük gerçek var: 
Dijital sistem. Bugün uyduya çıkan her yayın kuruluşu bir çanak an-
tenle bütün yayınlarını her tarafa verebilir. Onun için frekans tahsisi 
de etkinliğini yitirmek üzere. Devlet büyük gelir kaybına uğramıştır, 
bu tahsisler yapılamadığı için. 

RTÜK  Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

Ben bunu değişik programlarda açıkladım. RTÜK Kanunu'nun 29. 
maddesi var. Orada televizyon sahiplerinin hangi oranda pay sahibi 
olabilecekleri hükme bağlanıyor. Bunun değiştirilmesi isteniyor tele-



vizyon sahiplerince. Ben bugünkü, bu konudaki mevcut mevzuatın 
daha uygun olduğu düşüncesindeyim. Bir de devlet tarafından, dev-
letin bazı organları tarafından yayın ilkelerinde değişiklik yapılmak 
isteniyor. Yayın ilkelerinde değil de ihale konusunda değişiklik ya-
pılmak isteniyor. Onu nasıl gerçekleştirirler bilemiyorum. Ama bu 
iki değişiklik, bir noktada birleşemediği için gerekli kanuni düzenle-
me bugüne kadar yapılamadı. 

RTÜK  üyeliğiniz sırasında tepki duyduğunuz yayınlar var 
mıydı? 

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı yaymlara kişi olarak hiç göz 
yummadım. O benim asli görevimdi. Öbür taraftan da ahlak il-
kelerini göz önünde tutarak aldığımız kararlarda oyumu kullandım. 

Son olarak gazetecilik mesleğini yapmak isteyen gençlere neler 
öğütlersiniz? 

Önerilerim; ilkeli davranmak olur, izleyecekleri haber ve program-
larda tarafsız olmaya özen göstermeleri olur. Size okullarda öğ-
retilen 5N İK kuralına çok önem vermelerini ve buna dikkat et-
melerini öneririm. 





Ertarı 

Karasu 
Bercis Mani (2001) 
Devrim Gençer 
Çağdaş Ceyhan (2002) 

Fotoğraf: Meriç Ozan 

1938 Kırklareli doğumlu. Aslen İğdır ili Aralık ilçesinden. 
İlkokulu Erzurum İsmet Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Orta ve 
Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu. Gazi Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksekokulu mezunu. 1959 yılında gazeteciliğe 
İstanbul'da başladı. Çeşitli gazeteler ve Basın-Yaym Genel 
Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra, 1965 yılında Ankara'da 
TRT  Haber Merkezine girdi. Dış Haberler ve Televizyon 
Haberleri'nde muhabir ve yönetici olarak çalıştı. Ankara 
Televizyon Müdürlüğü, Yayın Müfettişliği  yaptı. TRT'den 
Geııel Müdür Yardımcısı  iken, 1982 yılında emekli oldu. Kısa 
bir süre politika denemesi yaptı. MDP kurucusu oldu. Genel 
Sekreter Yardımcılığı yaptığı partisinden bir yıl içinde 
ayrılarak politikayı bıraktı. Daha sonra Ankara'da Ulus 
gazetesi Genel Yaı/ın  Yönetmenliği, Milliyet gazetesi Ankara 
Temsilci Yardımcılığı,  Meydan gazetesi Ankara Temsilciliği 
görevlerinde bulundu ve köşe yazarlığı yaptı. Bu arada üç yıl 
TRT  Haber Merkezi'nde Gündem adlı siyasi bir söyleşi 
programı hazırladı. HBB, Kanal-D ve BRT televizyonlarının 
Ankara temsilciliğini yaptı ve çeşitli programlar yaptı. 
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Ertarı  Karasu 
(1938) 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunusunuz. 
Bu okula girme amacınız neydi? Nasıl düşündünüz? 

Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Okulu bitirir bitirmez askere 
gittim. Niye? Nişanlıydım ve evlenmek istiyordum. Sonra da bir ga-
zetede çalışmaya başladım. Pek üniversite okuma gibi bir ihtiyaç o 
günün şartlarında, o gençlik heyecanında yoktu, başka şeyleri yap-
mayı amaçlıyordum. Ama sonra 1965 yılında TRT'ye geldim. Kamu 
yayıncılığına başladım gördüm ki kamu yayıncılığında istediklerini-
zi gerçekleştirebilmek için mutlaka bir üniversite tahsili yapmanız 
lazım. Ondan sonra da kızım olmuştu, kızım okula başlarken ben de 
üniversiteye gidiyordum. 

İlk çalıştığınız gazete hangisiydi? 

Son Havadis, İstanbul'da. 

Sizin zamanınızda gazeteci olmak için okulunu bitirmek 
gerekiyor muydu? 

Üniversite her zaman ihtiyaç. Benim sınıf arkadaşlarım da üniversi-
teye gitmişlerdi. Ama olmazsa olmaz bir şart görmüyorduk bu mes-
lekte onu. Çünkü bu meslekte pek çok lise mezunu vardı. Benimde 
aklımda gazetecilik yapmak vardı. Ondan sonra gördüm ki kamu 
yayıncılığında maalesef demeyeyim sevinerek gördüm ki bir yüksek 



tahsil yapma gereği var. Onun üzerine epey geç bir yaşta yani 30 ya-
şında üniversiteye girdim. 

O dönemki hocalarınız kimlerdi hatırlayabiliyor musunuz? 

Çok iyi hatırlamıyorum. Ama Prof. Cevdet Perin'in çok yardımlarını 
gördüm. Nur içinde yatsın. 

Peki sizin mesleğe ilk başladığınız dönemde sizinle birlikte 
çalışan isimler kimlerdi? Yardımcı olan size, çok fazla 
yardımını gördüm dediğiniz kişiler? 

Ahmet Vardar, benle beraber mesleğe başladı. Beraber askerlik yap-
tık, geldik. Çok fazla yardımını gördüğüm kişi ise Emin Galip San-
dalcı. Onunla beraber Ankara'ya geldik. O Tercüman gazetesinde ça-
lışmaya başladı. Ben bir ara Yeni Sabah'a geçtim. Sonra bir ara işsiz 
kaldım, Yeni Sabah kapanmıştı. Ondan sonra TRT'ye geldik, Anka-
ra' ya 1964'de. Benim buraya gelmemin en büyük nedenlerinden bir 
tanesi de Emin Galip Sandalcı'ydı. Bana çok yardım etti. Cemal Ay-
gen rahmetli, TRT haber dairesi başkanıydı. Beni işe aldı. Doğan Ka-
saroğlu'nun da çok yardımlarını gördüm. 

Kaç yıl muhabir olarak çalıştınız.? 

1971'e kadar muhabirdim. 
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Üniversitenin yararları neler oldu? 

Meslek şartlarını biliyordum zaten. Sosyal bilgileri öğrenmek ufku-
muzu açıyor üniversitede. 

TRT'  de nerelerde çalıştığınız? 

1982' ye kadar TRT'de çalıştım. Muhabir olarak başladım. 1971'de 
Televizyon Haberleri Müdür Yardımcısı oldum. Sonra Ankara Tele-
vizyonu Müdürü oldum. Yayın Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. 
1982'de emekli oldum. 

12 Eylül döneminde TRT  ve Türk  Silahlı Kuvvetleri ilişkisi 
nasıldı? 

Tüm iktidarların kendi otoritesi vardır. O döneme kadar TRT yürür-
lükteki mevzuata göre hareket ediyordu. Ama ihtilal geldiği zaman 
ihtilalin hukukuna göre, onlar ne derse onu yapıyorduk. Mesela sizi 
çağırıyor TSK Komutanı şu diziyi kaldırın diyor. Niye kaldıralım pa-
şam diyorsunuz. Çünkü orda bir sınıfın diğer bir smıfa tahakkümü 
var diyor. Kaldırıyorsunuz sizde. Daha fazla tartışmaya girmiyorsu-
nuz. Yayınlamadığınız program için de sorun çıkabiliyor. 

Baskı ne tür oluyordu? 

Baskı medeni şekilde oluyor. Şunu kaldırın şunu getirin diyorlar. Bir 
süre dayanıyorsun, sonra dayanamıyorsun, emekliliğini istiyorsun. 

Siz bu sorunlardan ötürü mü emekliliğinizi istediniz? 

Ben tüm ihtilalleri gördüm. 71'i çok fazla anlamadık. Ben o zaman 
TRT haber merkezinde televizyon haberleri'ndeydim. 80'de yayın 
genel müdür yardımcısıydım, TRT' de. 



Kamu yayıncılığı yapıyordunuz, 90'lara özel televizyonlara 
kadar. Halkın tepkisi nasıldı o günden bu yana? 

80'de halkın tepkisi yoktu. TRT'ye tepkisi şöyleydi; tek televizyon-
dunuz. Herkes kendi düşüncesini görmek istiyordu. Biz de çeşitli 
eğilimlerin karmasını yansıtmaya çalışıyorduk. Habercilik anlayışı-
mız protokol haberciliğiydi. Zaman zaman bunun dışına çıkmaya 
çalışıyorduk. Ama tabii çok özgür bir gazetecilik yaptığımız söylene-
mez. 

1970'e dönelim. Bu habercilikten memnun olmayıp işinden 
ayrılanlar oldu mu? 

Adem Yavuz, Melih Aşık, Varlık Özmenek, Koray Düzgören, Örsan 
Öymen pek çok arkadaşımız ayrıldı. 

1980'den sonra artık gazetecilikten gelen patronlar yerine 
holding patronlarını görüyoruz ve gazeteler büyük medya 
tekellerine dönüşüyor. Siz bu dönüşümü çok yakından 
gözlemlediniz, üst düzey görevlerde bulundunuz. Bu durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'nin ekonomik yapısı değişiyor. Eskiden karma ekonomi uy-
gulanıyordu. Planlı ekonomi vardı, daha içe kapanık yaşıyordu. 
Ekonominin verileri daha düşük ve yumuşaktı. Dolayısıyla insanlar 
gazete çıkarabiliyordu. Bir gazeteci gazete çıkarma imkanı bulabili-
yordu. Ama şimdi daha vahşi bir kapitalizm egemen olmaya başla-
dı. İki yönü var esasmda bunun. Bir mevcut gazete patronları gaze-
te ile ekonomisini çeviremeyeceğini düşünerek başka işler yapıyor. 
Onların bunda güç kazandığını görenler de, mesela Aydın Doğan bir 
örneği, aslında o önce gazete patronu olarak başladı bunun yanında 
küçük yedek parça şeyi vardı. Ama belki de kendi becerisiyle bilmi-
yorum belki de gazetesinin gücüyle bunu çok iyi algılayabilecek du-
rumda değilim ben ticaretten çok anlamam. O dönemde o kabil pat-
ronları görenler gazete edinmeye başladı. Daha sonra da 1990'dan 
sonra televizyon edinmeye yöneldiler. Orada iki türlü şey var; bir 
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ekonomi marjinallerin elindeydi. Bir de merkez sağın, merkez sağın 
demeyim de fanatik sağın kendi görüşlerini yayabilme çabası. Gerek 
gazete de gerek televizyonda. Sol bunu çok beceremedi, Türkiye'de. 
Ama sağ becerdi. Sol mevcutları kullanma telaşına kapıldı veya bu 
çapta solda böyle bir kapitalizm olmayacağından beceremedi. Ama 
sağ tabi ki kapitalizmin bizatihi kendisi olduğu için de becerdi. Bu işi 
ve bugünkü duruma geldi. 

Günümüz gazetecilerinin durumu sizce üzücü mü, özellikle 
geçen yıl işten atılmalar çok oldu ? 

Üzücüsü esasında patronların ne yaptığı değil, çalışanların güçsüz 
olmasındadır. Örgütlenmeyi o patronlar kaldırdılar. Sendikasızlaş-
manın iki taraflı yönü var; 1-Sendikalar ne istediklerini bilemediler 
ve bozuldular. 2-Patronlar da bundan yararlandılar, yani ben şunu 
bilirim ki, Milliyet gazetesinde çalışırken toplu sözleşme döneminde 
patron diyor ki işte bu gazetemin ekonomisi: Buna göre hareket edi-
lecek. Sendika fazla istiyor. Bu böyle olunca bu sefer patron, ya ben 
bu sendikadan nasıl kurtulacağımı düşünmeye başladı. Düşünmeye 
başlaymca da tatbikata girişti. Onun tatbikata geçmesi kolay oluyor, 
bizim bir gücümüz yok onun karşısında. Neticede ekmek paranızı 
karşılamak için sendikasız çalışmaya razı oluyorsunuz. 

Peki, sendikal örgütlenme bu noktadan sonra nasıl olur? 

Şimdi artık tekrar örgütlenme zor gibi görünüyor bana. Çünkü ör-
gütlettirmiyorlar artık. Çünkü artık sermaye egemen bu işe teşebbüs 
etmeniz, ekmek paranızdan olmanıza neden olur. 

İşten atılmalar çok yoğun yaşandı, bununla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 

Onun örgütle alakası yok gibi geliyor, ama hiç olmazsa haklarını 
arayabilirlerdi. İnsanlar bir sendika desteğinde kalırlardı. Ama şim-
di mesela patron diyor ki; ya bunu yapacaksın, ya da atılacaksın, bü-



yük bir ikilem... Mesela atarım diyor. Bazen de atıyor. Her şey ser-
mayeden yana, paradan yana. 

Sermayenin egemen olmasıyla beraber belki TRT  nin çok 
eleştirilen protokol haberciliğinden magazin haberciliğine 
geçildi. Halkı ilgilendirilen konular daha az yer alırken, 
sanatçıların gündelik yaşantıları daha fazla  yer almaya 
başladı. Bu konuda sizin gözlemleriniz neler? 

Medyada ben senin bu düşüncene karşıyım. Esasında medya bir rey-
ting savaşı içerisinde, ekonomik savaş içinde. Patronlar bunu edindi-
ler ama önceden de doğru dürüst para kazanmıyorlardı, girdiler pa-
halıydı. Dolayısıyla da halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade gi-
derlerini karşılama telaşına kapıldılar. Esasında medyanın iki görevi 
var. Birincisi halkın istediğini vermek. Ama; ikincisi de halkı bir ye-
re getirmektir, düşündürmek ve bir yere getirmek. Bizde bir yere ge-
tirmeye çalıştığın zaman seyretmiyor. Uzun zamanda da tehlike or-
taya çıkıyor. Yani istediğini seyrediyor. Kimi seyrediyor, gidiyor. 
Herkes Reha Muhtar'a kızıyor, böyle habercilik olur mu diye. 1983 
de Rahmi Turan Tan gazetesini çıkardı, Günaydm'ın yanında bir 
milyon sattı. Herkes kızıyordu Tan gazetesi böyle haber verir mi di-
ye. Ama o para kazanıyordu aym zamanda da Günaydın'ı çıkartı-
yordu. İkisi birbirinden farklı bir gazeteydi. Herkes Rahmi Turan'a 
kızıyordu o zaman, böyle bir gazete çıkardı diye. Şimdi de Reha 
Muhtar aynı şeyi yapıyor. Kimseyi zorla seyrettirmiyorlar. 16 tane 
ulusal kanal var, hatta TRT'yi de koyarsan (4 kanallı) 20 tane. Bin ta-
ne lokal, bölgesel kanallar var. Halk gidip onu seyrediyorsa sorgula-
mak lazım bu halkı, yani yalnız medyayı sorgulamakla iş bitmiyor. 

BRT Ankara temsilcisisiniz, BRT'nin habercilik anlayışı 
neydi? 

Ben dolaşıyorum, diyorum ki biz BRT olarak burada çok medeni bir 
televizyonculuk yapıyoruz. Kamuran Çöktürk bütün o güven 
vermez patron görünümüne rağmen bize öyle çok fazla karışmıyor-
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du. Tahammül ediyordu, dayanıyordu da. Çok reyting alamıyor-
duk ama diyorduk ki, biz bu çizgide gideceğiz. Bende kalkıp gidi-
yordum, diyordum ki işte bazı kamu kuruluşları var, reklam veren 
bankalar var. "A! çok iyi sizin televizyonunuzu izliyoruz," diyorlar-
dı. Ben de diyordum ki "reklam verin". Valla sizin reytinginiz dü-
şük. Öyle söylediği zaman siz bizi çok seviyorsunuz, ama reklamı 
başkasma veriyorsunuz. Biz nasıl yaşayacağız. Demek ki hep birlik-
te bir konsepti yakalamak lazım . Yalnız halkın arzusu ihtiyaçları, 
ya da yalmz gazetecinin ne yapmak istediği önemli değil. 

98 postmodern darbe ile medyada milli bütünlük konusunda 
bir birlik gözlendi. İrticaya karşı aynı söylemlerin 
kullanıldığını, aynı şekilde haberlerin yazıldığını gördük. Bu 
darbenin bir güdülemesiyle mi oldu yoksa medyanın kendi 
tercihi mi? 

Hayır darbenin güdülemesiyle değil, medyanın kendi tercihi, yani 
medyada çalışanlar, Atatürk'ü daha iyi anlamış olanlar, ülkenin da-
ha çağdaş olmasım istedi. Tabii buna karşıt birtakım yayınlarda ol-
du. Bunun postmodern bir darbe değil de, bayağı bir darbe olduğu-
nu söylediler. Onu savunan medya bir yerde Türkiye'nin kötüye 
gittiğini görüyordu. Orada taraflar var. Doğrusu, bizim yaptığımız 
gibi geliyor. Biz hiçbir zaman asker böyle yap dedi, askeri destekle-
yelim diye yapmadık. Bize kimse baskı yapmadı, o konuda. Olması 
lazım gelen bu diye yaptık. 

Yani güdüleme olmuyor muydu? 

Bir güdüleme olabilir doğrudur. Bizi çağırıp bilgilendiriyorlar. Şöy-
le olur, böyle olur, brifing yapıyorlar. Terörün ve irticanın alt yapı-
şım anlatıyorlar, olan olayın nasıl olduğunu anlatıyorlar. Biz de al-
dığımız haberi gelip yayınlıyoruz. Ama o habere siz de inanıyorsu-
nuz. İnanmasanız yayınlamazsınız. Şunu ille yaymlaym diye vermi-
yorlar bize 



Peki bir süzgeçten geçirmek gerekmiyor mu? 

Tabi bir süzgeçten geçiriyoruz. Bize kimse 1998 postmodern darbe 
sırasında zorla bu haberi verin demedi. Güven Paşa rahmetli, gitmiş 
Başbakanlık'ta mollaların yanında rakı istemiş, bu haberdir. Bu ha-
ber, biz de bunu yazıyoruz. Tabi doğrulatıyorsun. Nereden? Güven 
Paşa'ya ulaşabilenler açıyor soruyor. Doğrulatınca ben de yazıyo-
rum. Niye? O işime geliyor diye. Zira işime geldiği için benim değil 
toplumun işine geldiği için, öyle olması lazım geldiğine inandığım 
için. Tabii bir de kendi kişisel kanaatlerimiz de bazen çalışmalarımı-
zı etkiliyor. 

Hep Ankara'da mıydınız? 

Ben hep Ankara'da kaldım. İstanbul'a çağırdılar gitmedim. Burada 
yaşamak daha işime geliyordu. Kökenim İstanbul'da ama İstanbul 
beni korkutuyordu . Özel nedenlerim de vardı herhalde. Hem karı-
mın akrabası çoktu. Hep ondan sonra da Ankara temsilciliği yap-
tım. 1982'den sonra Günaydın gazetesinde çalıştım. Ankara'da Ulus 
gazetesini aldık. 1989 da Milliyet gazetesi, Meydan gazetesi, 1992 
HBB Televizyonu'na girdim. Kanal D'nin kuruluşunda 93-98 arası 
çalıştım. Sonra çok kızdım, BRT'nin kapanması beni çok üzdü. Mes-
leği bırakacağım dedim artık. 

Nedeni neydi? 

Nedeni biraz medyanın benim anlayışımın dışına çıkması, bıraktım 
1998'de. Kendimi emekli edeceğim dedim. O sırada Ayhan Şahenk 
bana basın danışmanlığı önerdi. Ama o Doğuş Holding'in basın da-
nışmanlığı değil de Ayhan Şahenk'in bizatihi kendi danışmanlığıy-
dı. Şunu alalım mı, bunu almayalım mı, bunu nasıl yapalım gibi. 1,5 
sene sonra vefat edince buradan (BRT), iş teklifi ettiler. 
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Neden meslekten soğumuştunuz? 

Meslek biraz uzun olmuştu. 60 yaşına geldikten sonra çalışmayaca-
ğım gibi bir lükse kapıldım. Ama başka iş yapayım dedim, onu be-
ceremeyeceğimi gördüm. Tekrar gazeteciliğe döndüm. 

Gazetecilik yapmasaydınız ne yapardınız? Ne yapmak 
isterdiniz? 

Yine gazetecilik yapardım. Ama kendi işyerimiz, birikimimiz yoktu, 
düzen kurmak zorundaydım ve bir yerde çalışmam gerekiyordu. Bu 
mesleği tercih ettim. Bunu tercih nedenlerimden bir tanesi de, bura-
da çok para kazanamayacağımı biliyordum, ama bir itibar getiriyor 
bu meslek insana. Ben de biraz galiba itibarın peşindeydim herhal-
de. Göremeyeceğim yerleri gördüm, yapamayacağım şeyleri yaptım, 
ulaşamayacağım kişilerle tanıştım. Bir de herhalde bizim de içimiz-
de şöyle olsun, şu daha doğrudur gibi bir tutku vardı. Onu da bura-
da yapmaya çalışıyorum. Siyaset de yaptım bir dönem, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi'nde. O işi çok sevmedim. Çünkü ben zannettim ki 
siyaseti takip eden insan siyaseti de yapabilir. Sonra öğrendim ki ta-
kip etmek başka şey, siyaset yapmak başka, içinde yer almak başka. 
Beni çok mutlu etmedi o. Çok iyide beceremedim, yani partinin Ge-
nel Sekreter Yardımcısı'ydım ama kendimi seçtiremedim, düşünebi-
liyor musunuz? 

Sizi siyasete iten neydi? 

Türkiye demokrasiye geçiyor, geçmek mecburiyetinde o dönem. Ba-
zen ihtilaller ilk günü, ikinci günü insanı acıtmaz, "oh oldu", "iyi ol-
du" dersin. O dönemde Ataç Sokak'ta oturuyorum, çocuklarım so-
kakta oynuyor. Bazen sağcılar, bazen solcular geliyordu, tabancalar 
atılıyor çocukları bütün yaz kaçırdım, devlet kamplarına falan götür-
düm. Biz de vatandaşız, bıkıyoruz. Ben kamunun da öyle bıktığını 
gördüm, oh dediklerini gördüm, iyi oldu dediklerini. Birinin o dövü-
şü durdurması lazımdı. Birinci ikinci gününden sonra gene rayından 
çıkıyordu iş. Ben öyle olduğunu görünce Türkiye'nin demokrasiye 



geçmesi lazımdı. 1982'de TRT'den emekli olmuştum, yapacağım 
başka bir şey yoktu. Ondan sonra, arkadaşlarım da siyasete girdi. 
Türkiye demokrasiye geçsin, biz de çalışalım istedik. Herhangi bir 
menfaat için yapmadım siyaseti. Ben siyasette kalabilirdim, o sefer 
olmasa 87'de olurdu. O partiden değil başka bir partiden olurdu. 
Ama benim kitabıma çok uygun değil siyaset. Bir daha da deneme-
dim. 

Pek çok birimde çalıştınız,yöneticilik yaptınız, muhabir 
oldunuz peki hangi birimde çalışmak daha zevkliydi? 

Muhabir olarak çalışmak daha zevkliydi. Haberin kaynağmda olmak 
her zaman iyidir. Bire bir muhabir olarak çalışmak bu mesleğin te-
melidir. Eğer bu mesleğin yöneticisi önünde halen daktilo, şimdi bil-
gisayara halen alışamadığım için ben daktilo diyorum. Önüne çekip 
de haberi kendisi yazamıyorsa eğer hiç o mesleğin yöneticisi olamaz 
zaten. Eğer bu böyle olmamış şöyle olması lazımdı demiyorsanız o 
mesleği yapamazmız. Yöneticisi olamazsınız, çalışanlarınız size iti-
mat etmez, değerlendirmenize itimat etmez. İkincisi de çok fazla ka-
rışmayacaksınız haberi getirene. Doğrulatmaya çalışacaksınız, da-
ima, septik olacaksınız ama çalışan insanlara da saygı duyacaksınız. 
Ben öyle ayakta kaldım. Bunca senedir çalışıyorum, 42 sene oldu. 

Gazetecilik yaşamınızda şunu da haber yapmalıydım, 
kamuoyunu bilgilendirmeliydim dediğiniz bir haber oldu mu ? 

Çok oldu ama anlatamam şimdi. Bile bile yapmadığımız şeyler oldu 
tabii. A keşke yapsaydım mı? 

Bu konuda kamuoyunu mutlaka aydınlatmalıydım ve keşke 
yapsaydım dediğiniz. 

Olmuştur ama hatırlamıyorum. Bizim nesil üç ihtilal gördü. 
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TRT'de  Gündem, BRT'de Sentez gibi güne dair programlar 
hazırladınız, bu programlar ne gibi deneyimler yaşattı1 

TRT'de daha önceden "Olayların İçinden" diye bir program yapı-
yorduk, 1970'li yılların başında, Zeki Sözer yapıyordu o programı. 
Ama onun olmadığı zamanlarda ben yapıyordum. TRT'deki Gün-
dem programını TRT dışmdan, Meydan gazetesinin Ankara Temsil-
cisiyken dışardan yapıyordum. Aşağı yukarı siyasi talk show dedi-
ğimiz programların ilkiydi. Ondan evvel açıkoturum vardı, söyleşi 
programı yoktu. O zamanın TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Er-
dem bana söyledi, böyle bir program yapar mısın diye, yaparım de-
dim. Gazete ile televizyonu beraber ilk defa ben yürüttüm. Ondan 
sonra geldi özel televizyonlar kuruldu, çoğaldı. BRT'de ise herhalde 
bir sorunu daha geniş sorgulamanın ihtiyaç olduğunu düşündük ve 
burada da oturuyoruz siyasetin içinde. Daha ziyade siyasi ağırlıklı 
program yapıyorum, halkı daha fazla bilgilendirmek açısından. 
Şimdi artık bütün televizyonlarda yapılıyor, TRT'de çok yapılıyor. 
TRT'de herkes konuşuyor. Sabahtan akşama kadar. 

Bugüne kadar medya İstanbul kaynaklı oldu. Niye Ankara 
değil de İstanbul? 

Biz Ankara'da denedik. Ulus gazetesi Ankara gazetesiydi, sokakta 
satıyorduk, akşamları insanlara satıyorduk. Eskiden vardı bu iş, İs-
tanbul'da da vardı, çocuklar sokakta gazete satarlardı. Denedik An-
kara'da, ama Ankara küçük bir yer, İstanbul gibi değil. Akşam ga-
zeteciliği; akşamüstü gazete çıkarıyorsun, günün önemli haberlerini 
veriyorsun. Ulus'ta öyle yapmaya çalıştık, tutmadı. Yani altı bin sat-
tığımız zaman çok mutlu olurduk. Milli Piyango günleri, o zaman 
böyle televizyon falan fazla yoktu. Milli Piyango günlerinde 22 bine 
yakın gazete satıyorduk. Ama Ankaralı kendi gazetesine sahip çık-
madı. Ankara'da şöyle bir şey vardır. Bütün gazeteler Ankaralı gibi 
bir duygu vardır. Başka küçük şehirlerde gazete çıkar matbaacılar 
çıkarır. Onlar biraz yaşama şansı buluyorlar ama Ankara'da gazete 
yaşama şansı bulmuyor. Şimdi en son bir gazete çıkardılar, ne kadar 



yaşayacak merak ediyorum. Önce bir bayağı gazete gibi çıktı, Gaze-
te Ankara. Ankara Haber diye çıktı olmadı. Tabloide çevirdiler. Ba-
şında da benim bir arkadaşım var, İlkay. Genel Yayın Yönetmeni. 
Ulus'ta da çalışırdı, benimle beraber. Ankara'da tutmuyor gazete, 
olmuyor. 20'ye yakın gazete var, Ankara'da. Rüzgarlı Sokak'ta üçer 
beşer basılır. Resmi ilan gazetesi denir bunlara. Eskiden büyük ga-
zeteler resmi ilan yayınlamak istemezlerdi. Okuyucu kaybettirir di-
ye. Resmi ilanlar kanuna göre bir ulusal gazetede birde yerel gaze-
tede yayınlama zorunluluğu vardı. O nedenle Ankara'nın gazetesi 
var, fakat tutmaz. 

Size göre gazete haberciliği ile televizyon haberciliği farklı 
mı? 

Farklıydı. Haber açısından farklı değildi. Tabii birisinde görsel mal-
zemeyi fazla kullamyorsunuz, birini yazarken yaşatmak mecburiye-
tindesiniz. Yani tahayyül ettireceksiniz gazetede haberi eğer fotoğ-
raf çekmediyseniz, her zaman da fotoğraf çekme imkanı yok. Ama 
televizyonda daha ziyade görsel malzemenin altına haberini yazı-
yorsunuz. Gazetede haberi 5N İK ilkesine göre yazarsımz, verirsi-
niz, basılır. Haberi okurken doğru anlamadığınız zaman, yeniden 
nerede olmuştu diye bakma imkanınız var. Televizyon haberciliğin-
de çok tekrar etmek gerekir, aralarda. Çünkü seyreden ortadan sey-
retmeye başladıysa tekrar başa dönme gibi bir durum yok, yakala-
dığı yerde haberi izleyecektir. Hiç olmazsa insanlara başladıktan 
sonra bazı şeyleri hatırlatmanız lazım. Arasındaki farkı. Televizyon-
da habere Meclis'e gittiniz, sürekli istifalar oluyor. Bir koltuk koy-
muşlar, o koltuğa birisi geliyor oturuyor, ben istifa ettim diyor, kal-
kıyor. Şimdi bir gazetede bu haberi yazarken istifa ön plana çıkar, 
koltuk ön plana çıkmaz. Ama televizyonda koltuk ön plana çıkar. 
Yani habere başlarken koltuk ön plandadır, herkes o koltuğa oturur. 
İzleyiciye görebiliyorsunuz işte bu koltukta 15 dakikada birisi gelip 
istifa ediyor gibi seslenirsiniz. Haber unsuruna renk katan gene isti-
fadır. Ama onu süslemenin değişik belirtileri var. 
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Peki bu meslekte iyi bir şekilde para kazandım diyebiliyor 
musunuz. 1 

1990'a kadar çok bir para kazanmadım. 1990'dan sonra gene para ka-
zanmadım. Özel televizyonculukla biraz para kazanmaya başladım. 
Gene de çok para kazandığım söylenemez. Ama hiç olmasa kimse-
nin ayağının altında kalmayacak kadar kazandım. Yani bu meslekte 
zengin olunmaz. Olanlar var belli. 1990'lardan sonra medyadaki ya-
pısal değişiklikler sonucu bazı köşe yazarları ve televizyon 
yöneticileri inanılmaz ücretler alıyorken, genç muhabirler çok düşük 
ücretlerle, sendikasız koşullarda çalışıyorlar. Arz talep meselesi bu. 
Yılların getidiği çevrenin avantajı var. Dolayısıyla benim daha fazla 
para kazanmam doğal. Bunu ne kadar beceriyorum- beceremiyo-
rum, bu tartışılır. Bir de talep ve arzm meselesi bu. O kadar çoğaldı-
nız ki; ben kadrosuz adam çalıştırmak istemem. Ama çok arkadaşım 
bunu yapıyor. Mesela beş kişi alıyor, altı ay onları kullanıyor, altı ay 
sonra başka insanları alıyor ve bunu yapacak insan var. Kimse be-
nim karşıma gelip de buraya ben kadrosuz çalışmam, beni alırsan 
böyle girerim demesi için önce birkaç yerde bu zahmeti çekmesi la-
zım. Sonra benim bunu görmem lazım. Bak bu çocuk çok iyi haber 
çıkarıyor demem lazım ki, o bize gelsin. Böyle çağırdığımda der ki; 
"benim gül gibi işim var, size niye geleyim, bana şunu verirseniz ge-
lirim" der. Bu eşyanın tabiatı, yani kapitalizmin gereği bu. 

Alternatif  medyayı internet gazeteciliğini takip ediyor 
musunuz? 

İnterneti pek iyi bilmiyorum takip edemiyorum, korkuyorum, sanki 
bir yerine basınca bozulacakmış gibi geliyor. Bu yaz kursa gitmeye 
karar verdim. Bilgisayar öğreneceğim, üç programı varmış ama bu 
üçünü de öğreneceğim. Herhalde bu kış daha iyi bakabileceğim in-
ternete. Tabii bu değişecek, yani internet gazeteciliği giderek gelişe-
cek. Üstelik burada görüntü malzemeleri de kullanabilecekler. Dün 
televizyon karşısmda basın nasıl sıkıntıya düştüyse bu gün de inter-
net karşısmda televizyon aynı sıkıntıya düşecek gibi geliyor. 



Bu anlamda örneğin RTÜK  yasası geçirildi. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

Şimdi size çok samimi söyleyeyim, RTÜK yasası konusunda biz çok 
büyük bir ikilem içerisindeyiz, BRT çalışanları olarak. Bizim televiz-
yonumuz satılacak, bunu off the record anlatmıyorum, çok samimi 
anlatıyorum, Aydın Doğan alacak. Tabii Aydın Bey'in böyle bir şey-
den haberi bile yoktur. Yani bu kabil kurgudan da. Doğan Holding 
diyelim, kişiselleştirmeyelim. Çünkü Aydın Bey'in işi başından aş-
kın. Şu an pek bu işlerle uğraşacak durumda değil. Doğan Yayın ala-
cak. Daha önce RTÜK Yasası geçerse televizyonu alacağız dediler. 
Çünkü iki tane televizyonu var. Onun ortaklık yapısını kurmak da 
çok zor. Çünkü bir kamu ihalesine giremeyecekler. Bundan dolayı 
da bir zarara giriyorlar. Biz bir yandan da hem içimiz kan ağlayarak 
hem kanunun çıkmamasının lazım geldiğine inanıp, hem de 270 kişi 
geçmiş paralarmı alacak diye biz kanun çıkmasını dört gözle bekler 
hale geldik. Bu çok acı bir ikilem. Esasında bu kabil bir ortamda ol-
masaydık mümkün olduğu kadar bu kanuna karşı çıkardık, 
çıkabileceğimiz kadar. Bunun yanlış bir kanun olduğunu yazmaya 
çalışırdık. Sessiz kaldık. Zaten televizyon da kapalıydı. Hiçbir şey de 
yapamadık. Yani ben en azmdan Sentez programında bir konuk 
çıkartıp bunu niye çıkarmaya uğraşıyorsunuz diye sorardım. Burası 
niye böyle internete nasıl mani olacaksınız, bunu nasıl işleteceksiniz 
nasıl bütün yazıları RTÜK'e göndereceksiniz, bunları nasıl değerlen-
direcek, bunları sorardık kanal kapalı olmasa halkm gözü önünde. 
Ama soramadık. Açık da olsa soramayacaktık, çünkü bu çalışanlar 7 
aydır maaş almıyorlar. Ben 1998 şartlarında kendimi emekliye hazır-
ladım. Emekli maaşım var en azmdan. Onlar beş kuruş para almıyor-
lar, onun için bizim o kanunu düşünme gibi bir lüksümüz olmadı. 
Aksine ne zaman çıkacak bu kanun gibi çok ilgisizliği, yani bir kar-
maşıklığı anlatabilme için bunları söylüyorum. Çünkü benim 
şoförüm geliyor diyor ki karımla kavga ettim. Çocuğum var süt 
götüremiyorum, ekmek götüremiyorum. Bütün bunları düşünürken 
RTÜK Kanunu bize lüks geldi. Yani onda sağlıklı bir gazetecilik 
düşünemezdik. Onun için bu kanunu bana sorarsan yanlış değerlen-
dirme yaparım. 
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1971'de Fransa Devlet Televizyon Kurumu'nda staj 
yaptınız.? Nasıl bir deneyimdi? 

Televizyona biz 1968 de başladık daha doğrusu 69 ağırlıklıdır. El 
yordamıyla öğrendik, daha doğrusu birkaç tanesi İngiltere'ye git-
mişti onlar şöyle olur böyle olur diyorlardı. Biz de deneme yanılma 
metoduyla öğrenmeye çalışıyorduk. Bu arada bizde birer fırsat 
bulup da bir yerde o televizyonu görmemiz gerekiyordu. Ben 
liseden dolayı Fransızca'yı iyi biliyordum. Onun için İngiltere'ye 
gidemedim. İngilizcem anlamayacak kadar az. Kendimi idare 
ediyorum. Ama Fransızca'yı daha rahat kullanıyorum. Onun için 
Fransız Devlet Televizyonu'na gittim, orada haberlerde çalıştım, 
1971'de. O zamanki Fransız Devlet Televizyonu aynı bizim TRT gibi 
ulusal kanaldı ve onların bir haber bölümü vardı. Haber bölümlerin-
de 3 ay çalıştım, orada haberi nasıl yapıyorlar, nasıl yayın yapıyor-
lar, neye önem veriyorlar, sıralamayı nasıl yapıyorlar. Burada yap-
tığımızla orada yapılanı karşılaştırıyorsun, bazı yeni makineler 
görüyorsun. Karakter jeneratörü nedir bilmiyorduk, alt yazı yazmak 
için. Bunlar hep haberi destekleyici unsurlar, en azından başka bir 
şey olurken alt yazı gerekiyor. Şimdikilerin teknolojisi çok güzel. 

Ankara'da Galatasaray Derneği Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. 
İyi bir Galatasaraylı mısınız? 

Evet takip ediyorum maçları, benim Galatasaraylığım okuldan gelir. 
İyi bir Galatasaraylıyım. Camiayı severim. Ama benim başkanı ol-
duğum dernek Galatasaray Lisesi'nden gelenler derneği. İçimizde 
bazıları var, mesela Mümtaz Hoca bizden mezun, ama Beşiktaşlıdır. 

Galatasaray Lisesi mezunu bürokraside çok önemli yerlere 
geldi. O insanlarla hala ilişkiniz sürüyor mu? 

Sürüyor. Ama ben kendi dönemimin aşağı yukarı 3 yukarısını 2 aşa-
ğısını falan bilirim. Bir de derneğe üye olanları biliyorum. Galatasa-
raylılar buraya gelmiyor ama Ankara'ya, Çünkü Galatasaray İstan-
bul Lisesi oldu. Yavaş yavaş yatılı kısmı azaldı, yeni mezunlar başka 



yerlere kanalize oluyor. Daha ziyade ekonomiye, finans bankacılık o 
tarafa. 

Gazi İletişim'de dersler verdiniz. 

Bir sene verebildim. Ertan Oktay hala dekandı o zaman, "Gazeteci-
lik" dersi verdim. Ben ağırlıklı radyo televizyoncuyum. Benim gaze-
teciliğim 40 sene sürüyorsa 15 senesi gazetecilikse 25 senesi televiz-
yonculuktur. Bu konudaki deneyimim daha fazla. Ben ikisinin de 
mutfağını çok iyi bilirim. Avantajları var bunun. Ben muhabirken de 
gazetenin mutfağı hakkında herşeyi bilirim. Onları öğrenmeden ga-
zetecilik yapmayın. Mutfağı iyi öğreneceksiniz. Seyahate gidiyorsu-
nuz. Gazetenin ne zaman çıkacağını, mutfağını bilmelisiniz, her ha-
berinizi en uygun saatte geçirmelisiniz. Ne kadar iyi bir haber yaka-
larsanız yakalayın yayınlatmazsanız, hiçbir önemi olmaz. 

İyi haber yakalayabilmenin koşulu ne? 

Koşulu takip etmek, ısrar etmek, o işi yaparken bir takım fedekarlık-
lar yapmak 

Yaptığınız ilk haberi hatırlıyor musunuz? 

Zannediyorum mezbahada bir grev vardı. İstanbul'da Sütlüce'de, 
ona gittim yayınlandı. 

Bizlere ne öneriyorsunuz? 

Bu günün ekonomik şartları çok ağır sayı çok fazla, çalışacağınız yer 
sınırlı. İletişim fakülteleri fazla, mezun olanlar kadar istihdam yok 
Haber öğrenilmeyecek bir şey değildir. Ama bir takım davranış 
biçimlerini de beraberinde öğrenmek lazım haberle beraber kolay 
pes etmemek, yılmamak. 
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1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Cebeci Orta Okulu'nu. 
Mustafa  Kemal Lisesi'ne gitti. 1961'de babasının vefatıyla 
birlikte ağabeyi de askere gidince evin geçimini sağlamak 
durumunda kaldığı için üniversitede okuma imkanı olmadı.. 
Gazeteciliğe 1961 yılında Büyük Zafer'de  arşivde çalışarak 
başladı. Kısa süre sonra amatör spor müsabakalarını izleyerek 
muhabirliğe geçti. Pek çok gazetenin Ankara bürolarının spor 
servislerinde çalıştı. Temsilcilik servis yöneticiliği ve köşe 
yazarlığı yaptı. 1993 yılında da emekli oldu. 
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Güray Soysal 
(1945) 

Gazeteciliğe nerede başladınız? 

Gazeteciliğe başladığım yıllarda okuluma da devam ediyordum. 
1961'de Rahmetli Vedat Refiğoğlu sayesinde Büyük Zafer gazetesi-
nin arşiv bölümünde çalışmaya başladım. Bu arada spora olan düş-
künlüğüm ve Büyük Zafer gazetesinin spor servisi müdürü Cevdet 
Karataş'ın sayesinde zaman zaman maçları takibe de başladım. An-
kara'da amatör kümede Etlik Spor da futbol oynuyordum. Cevdet 
Karataş'ın yerine geçen Faruk Erbil bana amatör küme maçlarım ta-
kip etme konusunda görev verdi. Argun Berker bana sayfanm ince-
liklerini öğretti ve sayfa sekreteri oldum, Zafer gazetesinin spor ser-
visini ben yürütmeye başladım. Ve orada 14 yıl çalıştım. 

İlk haberinizi hatırlıyor musunuz? 

İlk haberim tek sütun 10 santim bir haberdi. Ankara'da 19 Mayıs 
Stadyumu'nda oynanan bir amatör küme maçıydı. Haberin üzerin-
de benim imzam vardı. Bugüne kadar çok imzalı yazılarım çıktı ama 
ilk haberimi hayatım boyunca unutamam, onun tadı bambaşkaydı. 
Gazeteyi kolumun altına sıkıştırıp gittiğim yerlerde gazeteyi unut-
muş gibi yapıp masaya bırakıyordum. Özellikle benim yazdığım bö-
lümü göz önüne bırakıyordum, okusunlar diye. 



Küçükken bir hayaliniz var mıydı? 

Küçükken pilot olmayı çok istiyordum. Yüreğimdeki ateşi pilotlukla 
söndürebileceğim diye düşünüyordum. 

Aynı tatmini gazetecilikte yakalayabildiniz mi? 

Yakaladım tabi. Hep heyecanı arayan bir insanım. Bugün 41 yılım 
bitti bu meslekte, hala bu şevkle küçük bir haberimin bile zevkini ya-
şamaya çalışıyorum. Hazırladığım sayfalar ertesi gün benim önüme 
geldiği zaman onun mutluluğunu hiçbir yerde bulamıyorum. De-
mek ki benim pilotluk ateşim gazetecilikle eş değerde. Çünkü hep 
heyecan arıyorum. 

Örnek aldığınız ya da sizi etkileyen gazeteciler oldu mu? 

Örnek aldığım gazeteciler oldu. Bunlardan bir tanesi Hıncal 
Uluç'tur. Hıncal Uluç o dönemlerde Öncü gazetesinde çok güzel yo-
rumlar yazardı. Ben hep Hıncal Uluç'un yarısı kadar olmaya gayret 
ettim. Bugün yarısı kadar oldum mu, bilemiyorum. Hep eksiklikleri-
mi tamamlamakla meşguldüm. Arkama baktığım zaman da 41 yıllık 
meslek hayatım geçmiş, ancak hala eksikliklerim var. Dolayısıyla 
Hmcal Uluç benim için iyi bir örnek. 
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Gazeteciliğe başlamanızda babanızın Anadolu Ajansı'nda 
çalışmasının da bir etkisi var mı? 

Elbette var. Benim hayatım gazetecilerin içinde geçti. Babam beni 
Zafer gazetesine götürürdü. Matbaanın, entertiplerin çalışmasına ba-
kardım. Nasıl haber yapıyorlar diye bakar, bir şeyler öğrenmeye ça-
lışırdım. Babamın çok büyük katkısı olmuştur benim gazeteci ol-
mamda. 

Haber nedir sizin için? 

Yorumdan daha önde gelen olay haberdir. Aldığın haberi doğrulatı-
dığım anki mutluluğumu anlatamam. Tek sütun da olsa, bu haber 
benim için çok önemlidir. Haber kamuyu bilgilendirme babında ya-
zılmış olmalıdır. Eğer siz bunu tespit edip, haber yaptıysanız ve er-
tesi gün bu ses getirdiyse, işte benim için en büyük mutluluk budur. 

Doğrulattırma kriteriniz nedir peki? 

Doğrulatmak için öğrendiğim bir şeyi karşı tarafa onaylatırım. Ama 
o haberin içinde olan kişiler genellikle haberi yalanlamaya çalışır. 
Gazeteci biraz da hafiye gibi olmak zorunda. En az karşmızdaki ka-
dar o konuya vakıf olmak zorundasınız. Çünkü haberi kaynağına 
ancak bu şekilde inebilirim. Bilgin, tecrüben, görgün varsa, o haberin 
kaynağma inersin ve haberin daha değerli bir biçimde gündeme gel-
mesini sağlarsın. İnsanların inanacağı kişilerin de olması lazım. Dur-
duk yerde bana haber gelmez, ilişki kurduğum insanlar vasıtasıyla o 
haber bana gelir. Çevremin genişliğinden yararlanmak zorundayım. 
Ve ben bugüne kadar yorumculuğumdan daha ziyade haberciliğimi 
ön plana çıkarmış bir gazeteciyim. Yanlış haber yazmadm mı, yaz-
dım. Ama genele baktığınız zaman yüzde 80'i doğru haber yazmı-
şımdır. Yüzde 15'inde de haber kaynaklarının beni yanılttığını gör-
müşümdür. Yüzde 5'de zaman zaman duygularıma mağlup olarak 
yazdığım haberlerdir. 



Mesleğinizin ilk yıllarında ne gibi sorunlarla karşılaştınız? 

Birinci planda bir yere gidip gelmek bir problemdi benim için. Ce-
bimde basm kartı yok, param yok. Gencim, askerden dönmüşüm, 
eve bakıyorum bir taraftan. Bir tek gelirim var, o da gazeteden aldı-
ğım maaşım. Gazete bir yere görev verdiği zaman otobüse verecek 
param yoksa yürüyerek gidip geleceksin. Bunun çok zahmetini çek-
tim. Ama iyi ki de çekmişim. Çünkü bir çok şey öğrendim. Haber 
yazma konusunda öyle bir gün geldi ki, yazdığım bir haberi spor 
servisi şefi Cevdet ağabeye verdim, "böyle haber yazılmaz" diye yü-
züme attı. Bir daha yazdım, tanımadığım insanların yanında bana 
hakaret etti. Nasıl onurum kırıldı anlatamam. Daktilonun başmda 
ağlayarak haber yazdığımı çok iyi hatırlarım. Ben o zaman bu insan-
lara çok kızıyordum, ama daha sonra anladım ki bugün olduğum ye-
re gelmemde o çektiğim sıkıntıların çok büyük rolü var. 

Zafer  gazetesinden sonra hangi gazeteye geçtiniz? 

Yeni Halkçı gazetesine geçtim. Orada iki yıl çalıştım. 

Siyasi görüşünüz çalışacağınız gazeteyi seçmenizi etkiliyor 
mu? 

Herkes gibi benim de bir siyasi görüşüm var, ama aşırı uç değil. Spo-
run bir tek politikası var, o da spordur. Örneğin Yeni Halkçı gazete-
si aşırı solun temsil ettiği bir gazetede, ben de spor sayfasını yaptım. 
Ben bugün Güray Soysal olmuşsam bu siyasi görüşümü yansıtma-
mamdan dolayıdır. Sağa, solcu, dinci gazetede çalışırım, yeter ki o 
benim spor anlayışım ve profesyonelliğime kucak açan bir gazete ol-
sun. 

Dünya gazetesine nasıl geçtiniz? 

Yeni Halkçı Gazetesi'nde çalışırken Dünya gazetesi kurulmuştu. Ge-
nel Yayın Müdürü rahmetli Beyhan Cenkçi'ydi. Bana telefon açtı ve 
Ankara spor servisine başladım. Daha az parayla çalışıyordum ama 
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hiçbir zaman şikayet etmedim. Çünkü Beyhan Cenkçi benim gelişi-
mimi sağlamıştı. "Gazeteciler Ankara'da artık müreffeh bir hayat ya-
şamak için adım atacak" demişti. Biz gazetecilere Kaş'ta, çoğumuzun 
da bugün satıp hayatımızı idame ettirdiğimiz arsaları temin etti. Bu-
nun adma ne derseniz deyin. Bugün beni yine çağırsa ve ücretsiz ça-
lışmamı istese yine giderim. Onun yanında çalışmaktan gurur ve şe-
ref duyardım. 

Daha sonra hangi gazete de çalıştınız? 

Dünya gazetesinden sonra Son Havadis gazetesine geldim. Gazete-
nin sahibi Mustafa Özkan benim ağabeyim sayılır. Spor servisinde 
yaklaşık üç sene çalıştım. 

Güneş Gazetesi'ne geçmekte neden tereddüt yaşadınız? 

Güneş gazetesi çılanca Ankara temsilcisi Cüneyt Arcayürek beni ça-
ğırdı. Gitmemek için çaba sarf ettim. Mustafa Özkan'ın kardeşi İsmet 
Özkan orada da aşama kaydetmem için, Güneş gazetesine gitmemi 
istedi. Ben Son Havadis'te çok rahattım, bu nedenle yeni bir macera-
ya atılmak istemedim. Hatta bir gün tartıştık ve "oradan çıkartıldığın 
zaman burası sana her zaman açık" deyip beni azarlamıştı. İlk kuru-
luş aşamasından 1986'ya kadar Güneş gazetesinde çalıştım. 

Güneş gazetesinin kuruluşuna katkılarınız oldu mu? 

Güneş gazetesi'nin ilk kuruluşunda gazetenin hiçbir şeyi yoktu. Ne 
arşivi, ne de tesisi vardı. Benim de gazeteye katkılarım oldu. Çalıştık, 
çabaladık, tam bir oh diyeceğimiz zaman benim prensiplerime ters 
düşen bir şey oldu. Spor servisine iki arkadaşın başlaması konusun-
da bana telkinde bulunuldu. Ben o arkadaşlarla çalışmayacağımı 
söylememe rağmen işler daha ileri gitti. Hatta özellikle tatile çıktım, 
o arada işler yumuşar da benim dediğim safhaya gelir diye. Dönüş-
te baktım ki hiçbir şey değişmemiş, ben de istifa ettim. 



İstifa  etmenize neden olan olayda prensiplerinize ters düşen 
neydi? 

Eğer bir servisin sorumluluğu benim üzerimdeyse, benim onayım 
olmadan, kimse dışardan birisini benim sorumlu olduğum servise 
getiremez. Getirirlerse de saygıyla karşılarım, ama onlarda benim is-
tifamı saygıyla karşılamak zorundalar. 

Yanınızda çalışacak gazetecileri seçerken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 

Spor yazarlığı açısından faydası olabilecek mi diye bakarım. Her 
şeyden evvel gazeteciliği biliyor mu, eğer bilmiyorsa, onu bir süre 
geri plana çekerim ve eksikliklerini ortadan kaldırırım. Bunları öğ-
rendikten sonra ön plana alırım. 

Güneş gazetesinden ayrılmanıza Fatih Altaylı'nın neden 
olduğuna dair bazı söylentiler duyduk, bu söylentilerin 
doğruluk payı var mı? 

Ben bu olayı bilmiyorum. Fatih Altaylı, benim 1986'da ayrıldığım 
dönemden sonra geldi Güneş gazetesine. Ben onunla çalışmadım. 
Tabii bir takım söylentiler var, ama bunlar sadece bir söylenti bazın-
da. Ben ayrıldıktan sonra Güneş gazetesinde işler iyiye gitmedi, ama 
benim ayrılmadan dolayı değil. Bu durum başlayınca da gazete ka-
pandı. Ama bunun içinde Fatih Altaylı'nın ne denli payı var, o konu-
larda bilgi sahibi değilim. 

Güneş gazetesindeyken Doğan Bulgun'la neden 
anlaşamadınız? 

Ankara'daki bütün spor olaylarından ben sorumluyum. Ankara'yla 
ilgili sayfayı veriyorsun, neyin nereye gireceğini söylüyorsun. Yazı 
işleri sorumlusu sayfanm sorumlusu, ama o sayfaya yön verecek ki-
şi ben olmalıyım. Bu konuda Doğan Bulgun da haklı, ben de haklıy-
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dım. İkimizi arasındaki bu haklılık mücadelesi bizi hoş olmayan du-
rumlarla karşı karşıya bıraktı. Bir gün sayfayı veriyorum, ertesi gün 
bir bakıyorum iş tamamen ters olmuş. Doğan Bulgun bunu yapınca 
ister istemez benim otoritem sarsılıyordu. Daha sonra bu problemi 
bir şekilde kendi aramızda çözdük. Bugün diyorum ki iyi ki çatışmı-
şız. Zira bugünkü dostluğumuzun temellerini atmışız. 

Daha sonra hangi gazetelerde çalıştınız? 

Tercüman'da 3,5 yıl çalıştım. Belli bir süre çalıştıktan sonra maaşla-
rımızı almamaya başladık. Arsamı ve dairemi satarak çocuklarımı 
okuttum. Bugün gururla söylüyorum bunu. Tercüman gazetesi aile 
ve yardımlaşma ortammdan dolayı çalışmaktan en mutlu olduğum 
gazetelerden biridir. Tercüman'da işler daha da kötüye gitmeye baş-
ladığı zaman Foto Spor gazetesi'ne geçtim. 7 ay temsilci olarak çalış-
tım. Daha sonra Gazete Ege'ye geçtim. Artık temsilcilik istemiyor-
dum, sadece spor yazarlığı yapmak istiyordum. Ama temsilciyi gö-
revden alıp beni temsilci yaptılar. 8-10 ay temsilcilik yaptım. Bu 
arada Günaydın gazetesiyle de temasım vardı. Günaydın gazete-
sinde işe başladıktan bir ay sonra beni temsilci yardımcılığına getir-
diler. Ama ben hala spor yazarlığı yapmak istiyordum. Temsilci ay-
rılınca da otomatik olarak Günaydın gazetesi Ankara Temsilcisi ol-
dum. Günaydın gazetesi ekonomik nedenlerden dolayı kapanana 
kadar orada çalıştım. 

Peki şu anda ne yapıyorsunuz? 

Şu anda Yeni Şafak gazetesi'nde çalışıyorum, gazeteye spor yorum-
ları yazıyorum. Bunun yanında Türkiye Güreş Vakfı'nın bir dergisi 
var, üç ayda bir çıkan güreş sorunlarıyla ilgili bir dergi. Bu derginin 
sorumlusuyum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda da haftada iki gün 
sporla ilgili programlar yapıyorum. 



Zor beğenen bir insan mısınız? 

Zor beğenirim tabii. Çünkü benim yazdığım haberi yüzüme atan in-
sanlar var ya, onlara o anda çok kızmıştım. Ama o insanlar bana zor-
lukları öğretti. Ben de onlardan öğrendiklerimi daha farklı olarak uy-
guluyorum. Hep yanımda çalışanları uyararak, onların gelişimini 
sağlamaya çalışarak, onları belirli bir yere getirmeye gayret ettim. 

Spor haberi nasıl yazılır? 

Spor konusunda bilgin olmadığı sürece haber yazman mümkün de-
ğil. Bir gazeteci Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'yle ilgili haber ya-
zarken o konuyla ilgili bilgisi olması lazım. İddia ediyorum, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü'nde çalışan insanların yüzde 90'ının spor-
la ilişkisi yoktur. Sporun kalkınmasından sorumlu bu yerde başka iş-
lerle uğraşan insanlar karşımıza çıkıyor. İşte bunları bilmek lazım. 
Bunları öğrendiğiniz zaman yazdığınız haber, yazdığınız yorum ses 
getirir. Haberi yazmak için araştırmacı olup çok okuyacaksınız. 

Basın ilkelerine çok bağlı olarak bilinen bir gazetecisiniz. . 
Nedir sizin ilkeleriniz? 

Birinci planda etik değerlere önem veririm. İkincisi doğru haber yaz-
maktır. Bir de konuyu çok yakından bileceksin. Bir gazetecinin her 
konuyu bilmesi mümkün değil, dolayısıyla gazetecilik genel bir kav-
ram. Bugün gazetecilik branşlaşmaya başladı. Ben spor yazarlığmı 
seçtim. Spor yazarlığı vitrinde olan bir meslek kolu artık. 

Eskiye göre bugünkü gazetecilik anlayışını nasıl 
buluyorsunuz? 

Eskiden gazetelerimizin patronları gazetecilikten gelme insanlardı. 
Bugün bakıyoruz patronların çoğu gazetecilikten değil, iş dünyasın-
dan gelmiş insanlar. Bizim dönemimizdeki gazeteciler sadece gaze-
teciliği meslek olarak kabul etmiş, benim haberim güzel olsun man-
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tığını taşıyan insanlardı. Bugünkü gazetecilerin büyük kısmı benim 
patronuma zarar gelmesin diye mücadele eden insanlar. Şu bir ger-
çek ki bizim dönemimizdeki gazetecilerin yetişmesiyle bugünkü ga-
zetecilerin yetişmesi arasında çok büyük farklar var. 

Nedir bu farklar? 

En azından teknoloji farkı var. Bugün bir fotoğraf çekiyorsunuz, bil-
gisayarla onu arımda İstanbul'a geçebiliyorsunuz. Bizim dönemi-
mizde çalışma koşulları bayağı farklıydı. Bugün bakıyorum gazete-
lerde haber atlanmış hiç önemli değil. Bizim dönemimizde bir çaba 
vardı. Bugün haber olsa da olur, olmasa da olur diye yapılıyor gaze-
tecilik. Bugünün teknolojisi o zamanlar olsaydı, bizim ilerlememiz 
daha başka türlü olurdu. 

"Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur" sözüne katılıyor 
musunuz? 

En başta gazeteciliği sevmek lazım. Bir insan ne kadar profesyonel 
olursa olsun, amatör duyguları bir kenara bıraktığı an başarılı ola-
maz. Beni bu meslekte hala ayakta tutan amatör duygulardır. Ben bu 
duygularla yetiştim. Bu mutluluğu bana başka bir şey veremeyecek-
ti. Bu işin ayrı bir duygusu var, onun için gazeteci olunmaz, gazete-
ci doğulur derler. Bu insanın içindedir. Sevmek yanında yeteneğinin 
de olması lazım tabi. 

Haberi çok iyi kokladığınız söyleniyor, nasıl haber koklarsınız? 

O haberin kaynağına bakacaksın. Kaynaktakinin bazı kaçamak şey-
leri olduğunu hissederim. Zaman zaman da kulağımıza bazı söylen-
tiler gelir. Bunu kafamm bir kenarma koyarım. Haberin tabanına in-
diğim zaman kafamda biriktirdiğim bilgilerin verdiği altıncı hisle o 
habere yaklaşırım. Habere yaklaştığımda onun doğruluk ve yanlış-
lık derecesi ortaya çıkar. 



Gazeteci kimliğiniz her şeyin önünde mi geliyor? Yardım 
edebileceğiniz bir olay olsa, zor durumdaki bu insana mı 
yardım edersiniz, haberinizi mi yaparsınız? 

Ben en başta insanım, sonra gazeteciyim. Eğer benim yardım edebi-
leceğim bir durum varsa önce insan olduğumu hatırlayıp ona yar-
dım ederim. Benim için insan yaşantısı her şeyin önündedir. Bırakın 
insanı bir hayvan bile benim için önceliklidir. Ben bunu yaptıktan 
sonra haberimi takip ederim. Eğer ben bir insanı kurtardıysam ben-
den sonra gazetecilik yapacak insanlara örnek olsun diye bunu gaze-
temde de yazarım. 

Sizinle çalışan insanlar, yaptıkları çalışmaları için onlara asla 
teşekkür etmediğinizden yakınıyor, neden teşekkür etmemeyi 
tercih ediyorsunuz? 

Teşekkülü, takdiri nasıl anlıyorlar bunu bilemem. Ben, güzel yaz-
mışsın dersem karşımdakinin işi gevşeteceği endişesini taşırım. Ama 
ona o kadar güzel bir jest yaparım ki yıllar geçse de unutmaz. Bu da-
ha şık olmaz mı? 

Nedir bu jestler? 

En azından yarın bir gün çalıştığım gazetelerde 30 kişilik kadromdan 
yirmi beşini çıkarmam gerektiğinde, kadromda kalacak olan beş arka-
daşımdan biri olur. Benden zamanında teşekkürü beklemiş olan insan 
o kişi olur. Ben teşekkür etmekten hiçbir zaman kaçınmam. Ama bu-
nun daha da ilerisinde jestler yapmayı tercih ederim. 

Hiç atladığınız haber oldu mu? 

Çok oldu çok... Mesela ben Güneş gazetesindeyken Güreş Federas-
yonu Başkanı Tahsin Albayrak. Güneş gazetesine de yazı yazıyordu. 
Biz ondan alıyorduk bazı haberleri. Bir gün görevinden alınmasıyla 
ilgili bir olayı sordum: "Ben görevimde kaldım, Genel Müdür Şahap 
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Sayın görevinden alındı." dedi. Bende haber atlatmanın mutluluğu 
içinde haberi yazdım. Akşam saatlerinde rahmetli arkadaşım Erol 
Yaşar geldi. Spor sayfasının maketlerine baktı, bu haber yanlış diye 
beni uyardı. Bu arada İstanbul spor servisinin müdürü Şansal Büyü-
ka telefon etti, haberin yanlış olduğu konusunda beni uyardı. Ben 
kabul etmedim. Çünkü ben bu haberi birinci ağızdan almıştım. Ba-
yağı tartıştık. Tabii Şansal Büyüka'nm dediği oldu ve haber değişti-
rilip yayınlandı. Ertesi gün baktım ki hakikaten benim aldığım bilgi 
yalanmış. İnandığım haber kaynağı beni yanlış yola sevk etmişti. 
Esasında Tahsin Albayrak gitmiş, Şahap Sayın kalmıştı. 

İstanbul'da çalışmayı hiç düşündünüz mü? 

Gidemedim İstanbul'a. Gidince ne yapabilirim, geçimi sağlayabilir 
miyim sağlayamaz mıyım korkusu vardı. Can Pulak vasıtasıyla İs-
tanbul'a emrivakiyle gittim. Yeni İstanbul gazetesinde hiç bekleme-
diğim bir ilgiyle karşılandım. Kemal Uzan gazetenin patronuydu. 
Ne istersem vermeye hazırdı. Her istediğime tamam dediler. Gaze-
teyle THY binası birbirine çok yakındı. Çaktırmadan THY binasına 
gidip kendimi tuvalete kapattım ve havaalanma giden otobüs kal-
karken hemen yerimi aldım ve Yeşilköy'e gittim. Ankara'ya geri 
döndüm. İstanbul ülkenin başka bir yeri bence. Ben o zaman bu kor-
kumu bir kenara bırakıp oraya gitmiş olsaydım bugünkü konumum-
dan daha farklı bir yerde olabilirdim. Belki de un tüccarı veya bakır 
tüccarı da olabilirdim, onu da bilmiyorum. 

Çok fazla  gündemde olan bir spor yazarı değilsiniz. Spor 
tartışma programlarında sizi pek görmüyoruz. Davet mi 
edilmiyorsunuz, çıkmak mı istemiyorsunuz? 

Bu bir davet meselesidir. Zaten ulusal bazda yayın yapan televizyon-
ların kadrolu elemanları vardır. Bunların büyük çoğunluğu İstan-
bul'da yaşayan kişiler. Beni davet eden, benim görüşümü almak is-
terse katılırım. Ama açık oturumlarla ilgili her hangi bir konu oldu-
ğu zaman o toplantıya kimlerin katılacağını öğrenmek benim hak-



kim. Programa katılanların düşüncelerimi onaylaması şart değil. 
Daveti yapan kişinin görüşlerimi perdelemesine karşı çıkarım. 

Peki sizce spor programları nasıl olmalı? 

Bir spor yazarı olarak beni rahatsız eden şu: Türkiye'de artık spor 
tartışılmıyor. Türkiye'de futbol tartışılıyor. Futboldan da öte Türki-
ye'de üç büyük kulüp tartışılıyor. 

Lokal gazeteciliği öne çıkarmanızda bununda etkisi olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Evet. Ben onların yapmaları gereken, çoğu kez arkalarını döndükle-
ri konulara temas etmek zorundayım. Çünkü ben spor yazarıyım, 
ben Fenerbahçe yazarı değilim, ben Beşiktaş yazarı değilim. Ama ba-
zı yazar arkadaşlarım bunlar hep gündemde olduğu için ve işin ko-
layını bulup, çok okunduğunu zannettikleri için bu konuları ön 
planda tutuyor. Ben de diğer takımları yazıyorum, diğer takımlar-
dan bahsediyorum. 

Takım tutuyor musunuz? 

Evet, Ankaragücü'nü tutuyorum. 

Sizce bir spor yazarının takım tutması sakıncalı değil mi? 

Hayır. Spor yazarı da bir insandır, insanlar mantıkları ve duygula-
nyla hareket eder. Ama bu haberlerime asla yansımaz. Ankaragü-
cü'nü en çok eleştiren insanlardan biriyim, Ankara futbolunun daha 
iyi olması için eleştiriyorum. Ankara sporunun sorunlarına da hiçbir 
zaman sırtımı dönmedim. 
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Ailenizde gazetecilik mesleğine yönelen kişiler var mı? 

Yok. Olmasını isterdim, ama bugünkü şartlar altında olmaları müm-
kün değil. Zira gelecek açısından gazetecilik kısır bir döngü içinde. 

Türkiye  Spor Yazarları  Derneği'ndeki göreviniz nedir? 

13 Mayıs 2002'de buradaki çalışmalarımı bitirdim. Genel merkezde 
eğitimden sorumlu asbaşkandım. 

Kitabınız var mı, ya da kitap yazmayı düşünüyor musunuz? 

Benim kitabım yok. Ancak Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eği-
tim çalışmalarında 8 yıl görev yaptım. Bu 8 yıllık eğitim seminer ça-
lışmalarını bir kitapta toplanmasmı sağladık. 

Size en çok gurur veren ödülünüz hangisi? 

Son Havadis gazetesinde çalışırken Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-
ğü'ne gittim, haber topluyorum. Dağcılık Federasyonu'ndaki arkadaş-
larla konuşurken dağa nasıl çıktıklarım sordum. Genel sekreter dedi 
ki: "Belirli bir seviyeye kadar eşek ve katırlarla çıkarız, ondan sonra 
tırmanışa geçilir." Bu eşek ve katırlara ücretleri kim veriyor" diye sor-
dum. "Bizim bütçemiz var" karşılığım aldım. Bu bütçenin yansı eşek-
lere gidiyormuş. Bu haberi gazeteye verdim: "Dağcılık Federasyo-
nu'nun bütçesinin yarışım eşek ve katırlar yiyor" diye. fotoğraflarda 
buldum. Gazetenin yazı işleri müdürü bu haberimi Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti'nin yarışmasına soktu. Beni, Cüneyt Arcayürek ve Os-
man Arolat'la birlikte birinci ilan etmişler. Cüneyt Arcayürek ve Os-
man Arolat bu cemiyetin üyesi, ben ise üyesi değilim. Ödülümü de 
rahmetli Burhan Felek verdi. Bunun haricinde de bir çok kuruluşlar-
dan ödül aldım. Son 15-20 yıldır yarışmalara girmem. Çünkü artık bel-
li bir yere geldim. Ben orada yarıştığım zaman benden sonra gelecek 
olan gençlere haksızlık etmiş olurum. Çünkü ben o yanşa avantajlı 
başlıyorum. O zamandan beri sadece jürilerde yer aldım. 



Mesleğinizle ilgili bir üniversite de okuyabilmeyi ister 
miydiniz? 

İstemez miyim. En azından üniversiteyi okurken bir lisanım olurdu. 
Eğitimimin daha geniş ve kaliteli olmasını isterdim. 

Üniversiteye gidemeseniz de açığımı kapattım diyebilir 
misiniz? 

Kapatmaya çalıştım. Yeterli olduğu görüşünde değilim. Bu, benim 
içimde her zaman kanayan bir yaradır. 

Hiç bu işten yorulduğunuz oldu mu? 

Yorulmaz mıyım, ben de insanım. Ama ben çalıştıkça dinleniyorum. 
Ara verdiğim zaman yoruluyorum. Gene de bu zevkli bir yorgunluk. 
Tekrar dünyaya gelsem yine spor yazarı olurum. 





Hüdai 

Bayık 
Elif Karadenizli 
2003 
Fotoğraf: Meriç Ozan 

1 Aralık 1934'de Marıastır'da dünyaya geldi. 1935 yılının 
Mayıs ayında İstanbul'a gelen aile önce Beşiktaş'a ardından 
Kasımpaşa'ya yerleşti. Cezayirli Hasan Paşa İlkokulu'nda 
eğitimine başladı. Babasının iş değişikliği nedeniyle ilkokula 
Dördüncü İlkokulıı'nda devam etti ve buradan mezun oldu. 
Beyoğlu Ortaokulu'nu bitiren Hiidai Bayık lise eğitimini de 
Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1958 yılında Hür Adam 
Gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1964 yılında Ankara'ya geldi 
ve parlamento muhabiri oldu. Bugün, Sabah i'e Ortadoğu 
gazetelerinin Ankara temsilciliğini yaptı. Dokuz Numaralı 
Hücre adlı kitabıyla 1975'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin 
Yılın En İyi Gazetecisi ödülünü aldı. 1976 yılında TRT'ye 
girdi. Daha sonra genel miidiir başdanışmanlığı görevine 
getirildi. 18 Ağustos 1996'ya kadar bu görevini siirdiirdii ve 
TRT'den  emekli oldu. İki yıl öncesine kadar İstanbul'da 
faaliyet  gösteren çeşitli televizyon ve gazetelere de 
danışmanlık yaptı. Basılmış beş eseri bulunuyor. 
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Hüdai Bayık 
(1934) 

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 

Ben edebiyata ortaokuldan beri epey meraklıydım. O kadar ki lise 
edebiyatını ortaokulda bitirmiştim. Çok da iyi bir hocam vardı. İstik-
lal Marşı'nın bestelerini yapanlar arasındaydı. Beni de çok severdi. 
Askerlik dönüşü Bab-ı Ali'de bazı arkadaşlarım vasıtasıyla gazeteci-
liğe merak saldım. Gide gele, derken ben de muhabir olarak başla-
dım. Gazeteciliğe başlamam edebiyata ve tarihe olan merakım saye-
sinde oldu yani. 

Hangi gazetelerde ve dergilerde çalıştınız? 

1958 'de Hür Adam'la başladım. Ardından Yeni İstanbul, Son Hava-
dis, Düşünen Adam, Zafer, Bugün, Ortadoğu. Bu gazetelerde Anka-
ra temsilciliği yaptım. Ardından da TRT'ye geçtim. 

İlk maaşınızın kaç lira olduğunu hatırlıyor musunuz? 

Sanırım 500 liraydı. 

Hem İstanbul'da hem de Ankara'da gazetecilik yaptınız. Bu iki 
kenti habere bakış ve haberin yorumlanışı açısından 
değerlendirir misiniz? 

Ben gazeteciliğe İstanbul'da başladım. 1964'ün temmuzunda geldim 
Ankara'ya. Yani geldiğimde altı yıllık gazeteciydim. Bu meslek biraz 



enteresandır. Tanıdığım bir çok arkadaş bana yardım etmek isteme-
mişti. Ama çalışmak lazım. Nitekim geldikten 20 gün sonra manşet-
ten haber atlatmıştım. Benim kanaatime göre gazeteci İstanbul'da 
yetişir. Patron neredeyse oradaki çalışma daha verimli olur. Ama ta-
bii ki İstanbul'da haber kaynağı sınırlıdır. Bazen gazetenin manşeti-
ni İstanbul'dan atardık. O zaman kesinlikle İstanbul'da çok büyük 
bir olay oldu demekti. Oysa Ankara olaylarm göbeğidir. Her şey An-
kara'da tezgahlanır. Onun için dikkat ederseniz "Ankara Hükümeti" 
derler. Meclis, Dışişleri... bunların hepsi önemli haber merkezleridir. 
İstanbul'da polis adliye muhabirliği, belediye muhabirliği ve yakın 
disiplinlerle haber yapabilirsin. Tabii bir de "Beyoğlu muhabirliği". 

Beyoğlu Muhabirliği tıasıl bir muhabirlik? 

Beyoğlu muhabirliği bugünkü anlamda magazin muhabirliği. Ama 
tabii şimdiki muhabirler bizim zamanımızdan çok daha ilerideler. 
Bizim dönemimizde bir sanatçının tek sütun haberi, resmi çıktığı za-
man büyük olay olurdu. 

Hangi dönemlerde parlamento muhabiri olarak çalıştınız? 

1964-1976 arasında. O dönemde yetişmiş çok değerli muhabirler var-
dı. Mesela Erol Ülgen, Behiç Ekşi. Bu arkadaşlar çok değerli ve çok 
dürüst gazeteciydiler. 
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Parlamento muhabirliği yaptığınız dönem siyasi çalkantıların 
çok yoğun olarak yaşandığı bir dönem. Böyle bir dönemde 
parlamentoda muhabir olmak zor muydu? 

Elbette. Bir kere yanlışa hiç tahammülü yoktu. Haberi renklendirmek 
veya okutmak için şekillendiremezdiniz. Bizim zamanımızda parla-
mento muhabiri olmak çok farklıydı. Saat 10'la bir buçuk arasmda 
Başbakanlık ve Dışişleri'ne bakardık. Buna Köşk de dahildi. Bir bu-
çuktan sonra da Meclis'e giderdik. Parlamento muhabirliği bu mesle-
ğin zirvesi ve bizim zamanımızda parlamento muhabirleri bu kadar 
fazla değildi. Bilmek lazım ve bilgiyi de akla yüklemek lazım. Öyle sı-
radan insanların yapacağı iş değil. Bizim zamammızda önce iki sene 
sonra beş sene sarı basın kartı olmayanların parlamento muhabirliği 
yapması mümkün değildi. 

Peki şimdi? 

Televizyonlar, gazeteler fazlalaşmca eleman ihtiyacı doğdu. Bir kısmı 
Basın- Yaym mezunu olan bir kısmı olmayan bir sürü eleman işe alın-
dı haliyle. Hakikaten şu on senedir parlamento muhabirliğinin sevi-
yesinde sürekli bir düşüş yaşanıyor. Belirli formasyonları almış in-
sanların bu işi yapması lazım. Çünkü karşısına çıktığın adam sıradan 
biri değil, milletvekili, bakan ya da başbakan. Herkesin hukukçu ol-
ması gerekmiyor ama mevzuattan da anlamak lazım biraz. Aksi tak-
dirde kanun teklifiyle tasarıyı birbirine karıştırıp rezil oluyorlar. 

Çalkantılı siyasi dönemlerin parlamento muhabiri olarak 
darbelere nasıl bakıyorsunuz? 

Askerler darbeleri yaptıktan sonra milletin başına belayı sarıp gittiler. 
Madem darbe yapıyorsun ortamı tamamen düzelt öyle git. Kurucu 
Meclis falan dediler ama kimse ihtiyaca cevap veremedi. Kaos sürdü 
gitti. Benim asıl kızdığım darbeleri alkışlayan gazetecilerdi. Bizim ba-
sınımız darbeleri alkışlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde buna rastlan-
maz. 



1974 yılında bir grup arkadaşınızla birlikte haber yapmak 
amacıyla gittiğiniz Kıbrıs'ta esir düşmüşsünüz. Nasıl oldu 
anlatır mısınız? 

Biz orada bir hata yaptık. Önce karargaha uğramamız lazımdı. Bu-
nu Ertürk'e (Yöndem) söylemiştim. Ama yanımızda genç arkadaş-
lar da vardı ve onlar çok hevesliydi. Bir an önce cepheye gitmek is-
tiyorlardı. Nihayetinde biz de onlara uyduk ve cepheye giden bir 
minibüse bindik. 10 kişi daldık minibüse. Ama ben hala karargaha 
uğrayalım diye ısrar ediyorum. Cepheye gidiyoruz derken yolumu-
zu kaybettik ve Yunan Karargahı'nın içine düştük. Biz paldır küldür 
Yunan Karargahı'na girince bizimkiler de Türk Karargahı'na girdik 
sandılar. Çünkü bizim mücahitler sakal bırakmışlar orada. Biz de bu 
sakallıları görünce Türk sandık. Ama Rum olduklarını anladığımız-
da artık geçti. 

Esaret günleriniz nasıldı biraz bahseder misiniz? 

Sürekli sorguya çekiyorlardı ve gazeteci olduğumuza inanmıyorlar-
dı. Bizi ajan zannediyorlardı. Hücre küçük bir yerdi ve çok da rahat-
sızdı. Oradayken bir Rum askeriyle karşılaştık. Askerin kardeşini 
bizimkiler esir etmişler. "Bana bir iyilik yaparsanız ben de size iyilik 
yaparım" dedi. Ve kardeşinin serbest bırakılmasını da sağladık. Biz 
döndükten sonra tabii. Kıbrıs'ta birbirinden ayrı hücrelerde altı gün 
kaldık, ama olacak iş değil tabii. 

Sizin dışınızda kimler vardı esir düşen? 

Mete Akyol, Teoman Fehim, Hami Coşar, Ertürk Yöndem, Yücel 
Hacaloğlu, Eyüp Sabri Kapıdağ, Ahmet Kahraman, Cengiz Kapgın, 
Ergin Konuksever ve Adem Yavuz. 
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Dokuz Numaralı  Hücre adlı kitabınız bunu anlatıyor değil 
mi? 

Evet. O kitabı döndükten sonra yazdım ve 1975 yılında Ankara Gaze-
teciler Cemiyeti tarafmdan verilen Yılın Gazetecilik ödülünü aldım. 

Basılmış beş kitabınız var. Önder Ulay, İbrahim Müteferrika 
ile ilgili bir kitap yazdığınızı söyledi. Ama sanırım yazım 
aşamasındaymış. 

Evet beş kitabım var: "Gülen Yüze Rastlamadım". Bu kitabı Komü-
nist Gazeteciler Derneği'nin Doğu Berlin'deki bir konferansına da-
vetli olarak gittiğimde edindiğim izlenimlerden kaynaklı yazmıştım. 
Demir perde ülkelerini anlatıyor. 34 günde bitirmiştim. "Kaddafi" 
Libya Devlet Başkam Muammer El Kaddafi'yi anlatan bir kitap. Yi-
ne bir diğer siyaset adamını anlatan "Erbakan" var. Ve "Kaş Tarihi" 
adlı bir kitabımda da Kaş ilçesinin tarihini, coğrafyasını ve turistik 
değerini anlattım. Doktora tezi gibi bir kitaptır o da. "Müteferrika" yı 
da bitirmek üzereyim yakın zamanda bitecek inşallah. 

Herkes çok okuyan biri olduğunuzu ve çok geniş bir 
kütüphaneniz olduğunu söylüyor. Kaç kitabınız var? 

Üç bine yakın kitabım var ve oldukça iyi bir arşivciyimdir. Çok ge-
niş bir arşivim var. 

Mesleğin zorlukları yüzünden gazetecilikten bıktığınız oldu 
mu? 

Hayır... Ben beş defa işsiz kaldım. Ama her seferinde 10 günden faz-
la sürmemiştir işsizlik dönemlerim. Çünkü gazete sahipleri bilirdi ki 
Hüdai'yi alırsak çalışır. Aslmda gazeteciler çok fazla çalışırlar ama 
parsayı hep patronlar toplar. Yine de yüz defa da doğsam her defa-
sında gazeteci olmak isterdim. 



Bu son savaşla birlikte "embedded journalism" diye bir 
kavram ortaya çıktı. " Eklenti gazetecilik". Gazeteciler belli 
askeri birliklerle cepheye gidiyor. Onların koruması ve 
imkanlarıyla haber yapıyorlar. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

Gazeteci tabii imkanları kullanacak hatta gerekirse askerden de yar-
dım isteyecek. Ama böyle bir durum kabul edilebilir bir durum de-
ğildir. 1991'deki Körfez Krizi'nde CNN'in yaptığını hatırlayın. Tek 
taraflı bir yaymla dünyayı manipülasyona boğmuştu. Çünkü cephe-
de başka kurum yoktu. Gazeteci kamuoyu oluşturabilir yayınlarıyla 
ama kamuoyunu şartlandıramaz. Bu tür bir gazetecilik de 'kimin 
arabasına binerse onun türküsünü söyler' kabilinden bir gazetecilik-
tir. Kabul görmemesi gerekir. 

Sizce basının en büyük sorunu nedir? 

Bilgisizlik ve patronun sözünden çıkamama. Patronun sözünden de 
paraya olan ihtiyaç yüzünden çıkılamıyor. Çünkü herkes evine ek-
mek götürmenin derdinde. Patronun menfaati sadece fikir menfaati 
değil. Burada söz konusu olan ticaretin fikir dünyasına tahakküm et-
meye çalışmasıdır. 

Bu sorunların kaynağında da gazeteciler yok mu? Yani 
gazeteci de bir noktada bu durumdan sorumlu değil mi? 

Gazetelerin mutfağından yetişenlerde bu tür sıkıntılara pek sık rast-
lanmaz. Asıl rüşvet, dolandırıcılık gibi işlerle patronun yakınlarında 
olanlar ilgilidir. Bir kaç ay yazı işleri müdürlüğü yapar sonra jet hı-
zıyla genel yayın yönetmeni olur. Genellikle bu tür adamlar sıkıntı 
yaratmıştır. Gazetecilik sıradan bir meslek değildir. Gazeteci dürüst 
olmak zorundadır. Bu meslek üç kağıtçılığı kaldırmaz. Patron yapa-
bilir. Bu, yapsm demek değil ama patronun yaptığı yanlış gazeteciyi 
bağlamaz. Basının tencere tava devri azaldı ama şimdi de ortaya 
banka meseleleri çıktı. 
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Türk yazılı basınının son dönemlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bab-ı Ali'den İkitelli'ye taşınmak 
basına yaradı mı sizce? 

Gazetecilik kültür merkezlerine yakın yerlerde yapılabilir ancak. 
Bab-ı Ali'den ayrılmak gazetelerin formasyonlarını kaybetmelerin-
den başka bir şeye yol açmamıştır. Merkezde olmak hem habere hem 
kaynağa yakın olmak demektir. Bu da muhabir için büyük kolaylık-
tır. Ancak eğer gazetecinin kaynağı patronu, gazetesi de kavga aracı 
olursa Türk basını bu hallere gelir. Bu da gayet normal bir şeydir. 
Türk basını önce okuyucunun güvenini kaybetti. Ardından da oku-
yucusunu. 

Koltuk insanı bozuyor mu? 

Eğer oturmayı bilmiyorsan ve bozulmaya temayülün varsa bozar. 
Bu meslekte bir yere fazla para girdi mi, itibar, fikir kayboluyor. 

Basındaki teknolojik gelişim sizce haberciliği nasıl etkiledi? 

Yeni kurulan matbaalar fevkalade güzel ama iş matbaa kurmakla 
bitmiyor. O gazetenin içini doldurmazsan boşuna para harcamış olu-
yorsun. Şimdi benim hiç hoşlanmadığım bir şey var; bir gazeteyi açı-
yorsun içinde en az on tane makale var. Bu on makale yazarı eder. 
Herkes her konu hakkında yazıyor. Makale yazmak zor bir iştir. Bil-
ginin bu kadar çabuk edinilip, sentezlenip, değerlendirilip, aktarıl-
masına hayret ediyorum. Yani bilgi sahibi olacaksın, o bilgiyi beli 
alanlara aktaracaksın. Bu gerçekten zor bir iş. 

Basının olması gereken durumu ve şimdiki durumunu 
kıyaslar mısınız? 

Gazeteciliğin ideali, kökeni, kuruluş itibariyle otoriteye karşı olması-
dır. Baskı rejimlerine ve diktatoryaya karşıdır. Oysa şimdi kendisi 
bir baskı rejimi kurmuş durumda. Basın yine gayrı meşru sermaye-



ye karşı savaşır. Ancak şu an bir çok basın kuruluşunun sermayesi 
gayrı meşru konuma düşmüştür. Basının baskı gruplarma karşı ol-
ması gerekirken basın devlete ve millete karşı en büyük ve en ciddi 
baskı grubunu oluşturmaktadır. Basın sansüre karşı olmalıdır ancak 
yine en ciddi sansür bizzat basından gelmektedir. 

Peki gazetecinin ne gibi özellikleri olmalıdır? 

Tecrübe, sezgi, merak en başta gelir. Hayal gücü ve sentez yeteneği, 
sebat, sabır. Bunlar gazeteci için çok önemli hasletlerdir. Gerçi tecrü-
be çalışmayla ve yıllarla oluşur. En az 15 yıl gerekir araştırmacı bir 
gazeteci olabilmek için. Ayrıca gazeteci çalışkan da olmak zorunda-
dır. 

Gazetecilikte alaylı- mektepli ayrımı önemli mi? 

Alaylı mektepli ayrımından daha önemlisi usta-çırak ilişkisi bence. 
Bazıları buna itiraz ederler ama bence önemlidir. Yani usta bir mu-
habir, stajyer muhabiri alıp dolaştırmıyorsa, ona girip çıkması gere-
ken yerleri öğretmiyorsa, o stajyerin o sahaları bulması, çalışması 
çok zordur. Çünkü gazetecilik demek her gün bir adam tanımak de-
mek. Her gün bir adam tamyacaksın ve ilişkilerini de sağlam tuta-
caksın. Bu nedenle alaylı mektepli ayrımından ziyade usta- çırak iliş-
kisi önemli. 

Tekrar  gazeteciliğe dönmek gibi bir düşünceniz var mı? 

Gazeteciliğe dönmek gibi bir düşüncem yok ama bir kaç arkadaşım-
la bir mecmua çıkartmak gibi isteklerimiz vardı. Gerçi 1965 yılında 
bir gazete çıkartmak 50 bin liraydı. Şimdi 500 milyara çıkartamazsı-
nız bir gazeteyi. Çıkartabilseniz bile dağıtım sorun. Çünkü iki tane 
dağıtım şirketi var. Piyasayı ellerinde tutuyorlar ve birbirlerini yi-
yorlar. Çıkartsan bile kime dağıttıracaksın. 
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18 yıl gazetecilik yaptıktan sonra TRT'ye  geçtiniz. Neden? 

TRT'den iyi bir teklif almıştım ve değerlendirmek istedim. TRT'nin 
devlet memurluğuyla ilgili belli kanuni formaliteleri var. Bunlara 
uymak durumundasm. Belki bunlar haberciliği kısıtlıyor ama yine 
de haber denildi mi TRT akla geliyor. 

TRT'deki  göreviniz neydi? 

Genel müdür başdanışmanıydım. 

Bilgi aldığım kaynaklardan biri bu makamın sizin için tahsis ettiril-
diğini söylemişti. Aslında doğru. TRT'de danışmanlık makamı vardı 
ama başdanışmanlık makamı bizimle birlikte kuruldu. Unvan olarak 
değil ama makam olarak. 

Pek göreviniz tam olarak neydi? 

Genel müdürün yükünün yüzde 50'sini alıyordum, bunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Hem Kerim Aydın Erdem hem de Tayfun Akgüner 
döneminde görev yaptım. Program yaptırılması, Yeşilçam prodüksi-
yonlarında TRT'nin yaptığı çalışmalar gibi işlerle ilgileniyordum. 

20 yıl boyunca TRT'de  çalıştınız. Bu zaman zarfında 
gözlediğiniz değişim çizgisi nasıldı? 

İsmail Cem'in gelmesiyle, ki ben o zaman TRT'de değildim henüz, 
TRT bir değişim geçirmeye başlamıştı. Nevzat Yalçmtaş ve ardından 
gelen müdürler de bu süreci devam ettirdi. Öncelikle Yeşilçam'a çok 
büyük hizmetlerimiz oldu. Çünkü Yeşilçam kavruluyordu artık. Or-
talıkta yapım yoktu. Filmleri Yeşilçam yönetmenlerine vermekle 
hem Yeşilçam'ın iş yapmasını sağladık hem de bizim çocukların eği-
tilmesini. Mesela ben Osman F. Seden'e genel müdür kanalıyla 10 ta-
ne film yaptırdım ama yanına bizim arkadaşlardan da bir kaç tane-



sini almasını şart koşarak. Çünkü adama bir film vereceksin ve para 
kazanmasını sağlayacaksın o zaman 2-3 tane de prodüktör yetiştir-
mesi gerekiyor. Çünkü prodüktörler de gazeteciler gibidir. Çok zor 
yetişir ve kendini kanıtlayıp ilk yetkin ürünlerini vermesi için en az 
beş sene geçmesi gerekir. 

Emekli olmuş bir gazeteci ve televizyoncu olarak TRT'yi  ve 
özel kanalları nasıl kıyaslarsınız? 

Habercilik konusunda TRT'nin üstüne yoktur. Doğru haber TRT'nin 
işidir. Zaten kendi mevzuatı çerçevesinde bunu yapmak zorundadır. 
TRT, kanunlar doğrultusunda habercilik yaptığı için kısıtlanabilir 
ancak bu haberciliğin kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir şey de-
ğildir. Ancak özel kanallar haberi çok sulandırıyorlar. TRT'nin özel 
kanallarla yarışabilmesi için mevzuatın biraz esnetilmesi şarttır tabi. 
Ama özel kanallarla yarışacağım diye de haberi onların seviyesine 
indirmek olmaz. Özel kanallar doğru bir yayın politikası izlemiyor-
lar. Kamunun bilme hakkı iddiasıyla, haber yapılmaması gereken 
şeyleri de kullanıp hepsini birbirine katıyorlar. Haber yapmak uğ-
runa her türlü malzemeyi kullanıyorlar. Bir çorba oldu yani haber-
cilik artık. 

Örneğin... 

Örneğin, yarın öbür gün Allah korusun bu ülke bir savaşa girse, özel 
kanallar başlar hemen yayın yapmaya. Kaç tane tank nerede yığınak 
yapmış, kaç top bataryası nerede konuşlanmış gibi. Şimdi bunları ver-
mek habercilik değildir. Haber vermek amacıyla devletin dibine dina-
mit konulmaz. Mesela Kıbrıs Çıkartması zamanında bazı gazeteler öy-
le garip bir habercilik anlayışı içindeydiler ki anlamak mümkün değil-
di. Verilen haberler büyük tedirginlik yaratmıştı. Yapılan haberler ay-
nı minvalde: "Gemilere ne yükleniyor?" Ne yükleniyorsa yükleniyor. 
Sana ne!.. Sen habercisin asker değil. Böyle hassas noktalara dikkat et-
mek lazım. 
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Yani özel televizyonlar yanlış bir sistemle mi ilerliyor sizce? 

Eğer doğru habercilik ve doğru yayın ilkelerini benimserlerse sorun 
yok. Kaldı ki özel kanalların bu ülkeye yaptığı hizmetler de gözden 
kaçırılmamalıdır. 

Türk basınının savaşa karşı takındığı tutumu nasıl 
buluyorsunuz? 

Arkadaşlarımızın bir kısmı ABD'nin tefini çalmaktan vazgeçmemiş-
lerdir. Bir kısmı da AB'nin tefini çalmıştır. Bence yapılması gereken 
orta yolu bulmaktı. 

Sizce bir orta yol var mı? 

Tabii ki var. Allah bize de AB'ye de akıl vermiş. Önemli olan bu aklı 
kullanabilmek. Bence Türkiye bir an önce AB sürecini hızlandırmalı 
ve AB'ye girmelidir. 

Bir dönem milletvekili adayı olmuşsunuz? Görüştüğüm kişiler 
tam olarak emin olamadıkları için net bir bilgi veremediler. 
Sanırım tarihi biraz eski. Bahseder misiniz? 

O aslında değişik bir şey oldu. Osman Bölükbaşı çok ısrar etmişti. 1965 
yılında Millet Partisi'nin Çanakkale adayı oldum. Israr üzerine yani. 

Sonuçta seçilemediniz galiba. 

Millet Partisi'nin durumu oldukça iyiydi. Ben de liste başıydım ama 
o zamanlar "Milli Bakiye Sistemi" vardı. 2002 oyla kaybettim. 8000 oy 
alsaydık kazanacaktım ama biz 6000 küsur oy almıştık. Hesaplara 
göre 2002 oyla kaybetmiştim yani. 



Emekli olduktan sonra neler yapmaya başladınız? Günleriniz 
nasıl geçiyor? 

Salı, çarşamba ve perşembe günleri meclisteyim. Diğer günler Cemi-
yet'te oluyorum. Ben eskiden de çok okurdum. Yine kitap okuyorum. 
Halihazırda yazmakta olduğum bir kitap daha var. Ara sıra İstan-
bul'a giderim. Bir de havaların ısınmasıyla yaz döneminde. 
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1934 yılında Ankara'da doğdu. Gazeteciliğe 1955'te 
İstanbul'da Ticaret  Yolunda başladı.1960 yılından itibaren 
Ankara'da çalıştı. Bazı İstanbul gazetelerinin Ankara 
temsilciliği görevlerinde bulundu. Çalışma Bakanlığı adına 
Zürih; Basın Yayın Genel Müdürlüğü adına Kahire ve 
Roma'da basın uzmanı olarak çalıştı. Yurda döndükten sonra 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın müşavirliğine atandı. 6 yıla 
yakın süren bu görevden kendi isteğiyle ayrılarak tekrar basma 
döndü. Hürriyet gazetesinin yurtdışı baskılarında görev aldı. 
Daha sonra Dünya gazetesinin Ankara temsilcisi olarak 12 yıl 
görev yaptı. Meslek yaşamı süresince Hakimiyet, Yenigüıı, 
Zafer,  Hakikati Tasvir,  Son Havadis, Yeni İstanbul, Son Baskı, 
Hürriyet, Dünya gazetelerinde çalıştı. Halen Ankara Ticaret 
gazetesinde çalışmakta. 
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İstiklal Yaradılış 
(1934) 

Gazeteciliğe başlamaya nasıl karar verdiniz? 

Ben gazeteciliğe 1955 yılında İstanbul'da bugünkü gibi bir ekonomi 
gazetesinde başladım. İsmi de Ticaret Yolu idi. İstanbul'da hem öğ-
rencilik yapıyordum hem o gazetede çalışıyordum. İlk deneyimimdi 
ama beni stajyer olarak değil, doğrudan doğruya aktif olarak başlat-
tılar. Fakat önceleri reklam-abone işleriyle başlattılar. Sonra muhabir-
liğe yöneldim. Fakat o ekonomi gazetesi beni pek tatmin etmiyordu. 
Ben biraz magazin yapmak istiyordum. O sırada İstanbul'daki Özel 
Gazetecilik Okulu hocalarmdan İffet Halim Orus, onun çıkarttığı bir 
kadın gazetesi vardı, haftalık. Magazin yapmaya başladım. Okul bit-
tikten ve Ankara'ya döndükten sonra yedek subaylık görevimi müte-
akip 1960 yılında Ankara'da bu sokakta, Rüzgarlı Sokak'ta profesyo-
nel olarak Hakimiyet gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak gaze-
teciliğe başladım. Bizim mesleğin ilk başlangıcı polis-adliye muhabir-
liğidir, ondan sonra siyasi partiler, başbakanlık, dışişleri bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı köşkü ve muhabirin en üst düzeyi parlamento 
muhabirliğidir. Ben bütün bu saydığım branşların hepsinden geçtim. 
Sonra da belli bir yaşa gelince de yönetici oluyorsunuz, gazetelerin 
Ankara temsilcisi oluyorsunuz, ben o tarihlerde bugünkü Star gaze-
tesinin sahibi Cem Uzan'ın babası Kemal Uzan'ın çıkardığı Yeni İs-
tanbul gazetesi vardı, günlük-siyasi; o gazetenin Ankara temsilcisi 
olarak 65-68 yılları arasında görev yaptım. 1968'in başlarında bir kad-
ro değişikliği oldu ve ben ayrıldım. Bu defa yine Ankara'da çıkan res-
mi ilanlı Son Baskı isminde bir günlük siyasi gazete vardı, onun sahi-
bi oldum. Altı ay kadar onu çıkarttık, fakat mali imkansızlıklar ve Ba-



sın İlân Kurumu tarafından ilanlarımın kesilmesi nedeniyle o gazete-
yi kapatmak durumunda kaldım, ki o gazete bir Ankara gazetesi ol-
makla beraber bugün pek çok isimli gazeteciyi de bağrında barındır-
mıştır. 

Kimler vardı Son Baskı gazetesinde? 

Meselâ Allah rahmet eylesin TRT Haber Dairesi Başkanı ve sonra Ak-
şam gazetesi yazarlarından Tayyar Şafak vardı. Yine TRT Haber Da-
iresinden ve sonra da DYP Basın Müşaviri Mehmet Bican vardı. Gün-
gör Sayarı sporla ilgili idi. Aradan çok zaman geçtiği için hatırlayamı-
yorum. Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç vardı. O da Son Baskı'da 
çalıştı. Ve tabii Hmcal Uluç vardı. Hıncal Uluç'un bu gazetede yeri 
benim için çok farklı. Çalıştığı dönemde tüm sayfalarda olduğu gibi 
spor sayfasında da büyük katkıları oldu. Gazetede son güne kadar da 
benimle birlikte kaldı. 

Gazetecilik eğitiminin yaygın olmadığı bir dönemde siz 
eğitimli bir gazeteciydiniz, gazetecilik eğitimi almaya nasıl 
karar verdiniz? 

Ben esasmda gazeteci olmayı pek düşünmüyordum. Ben tatillerde 
bazı tüccarların yamnda çalışıyordum, büyük mağaza sahiplerinin 
yanında, daha çok muhasebe ağırlıklı işlerde çalışıyordum. Ve biraz 
tüccarlarm nasıl para kazandıklarını filan öğrenmeye başladım. Niye-
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tim de askerlikten sonra bir ticarethane açmak idi. Benim amcam da 
Bursa'nm Gemlik tarafında zeytinlikleri olan bir kişiydi; bana "Oku-
lunu bitir, askerliğini yap gel, sana Ankara'da bir mağaza açacağım" 
dedi.. Ben o heveslerle okulumu bitirdim ve geldim. Fakat o sırada 27 
Mayıs 1960 ihtilâli oldu. Amcama geldim "Okul bitti, askerlik bitti, ne 
yapıyoruz şimdi? dedim. "Oğlum ihtilal oldu, işler çok durgun eko-
nomik sıkıntı var, şimdilik sen kendine bir memuriyet ara, bul, çalış, 
ileride bakarız" dedi. Tabii başımdan sıcak sular döküldü, benim ha-
yallerim yıkıldı, çünkü ben gazeteciliği değil tüccar olmayı düşünü-
yordum. Amcamın o sözü beni o an yıktı. Tabii yapacak bir şey yok-
tu. 27 Mayıs ihtilali olmuş, herkes iş bulmakta zorlanıyor, birçok yer-
lere başvurdum ve sonuç alamadım. Sonunda yine benim tanıdığım 
gazetecilerden o tarihte 60'lı yıllarda, halen sağdır kedisi Tanzer Gür-
su diye bir arkadaşım vardı o Yeni İstanbul'da çalışıyordu. O bana bir 
kart vererek Rüzgarlı Sokak'ta Hakimiyet gazetesinde Faruk Taşkı-
ran diye bir ağabeyimiz vardı o tarihte oramn yayın müdürü, ona 
gönderdi beni. Dediğim gibi o tarihte gazeteciler arasındaki yüksek 
öğrenimli gazeteci sayısı çok azdı veya birçoğu üniversiteye devam 
ediyordu. Mesela Hıncal Uluç bizde çalışırken Siyasal'a devam edi-
yordu. Pek çok gazeteci de öyledir, hem gazetecilik yapmıştır hem de 
üniversiteyi bitirmiştir. Gazetecilik okulları yoktu. İstanbul'da vardı 
iki tane. Biri İktisat Fakültesine bağlı 2 yıllık Gazetecilik Enstütüsü di-
ğeri de Özel Gazetecilik Okulu Aksaray'da. Ben Aksaray Özel Gaze-
tecilik Okulu'ndan mezun oldum ve bana mektepli diyorlardı. Yani 
alaylı-mektepli diye tabir ediyorlar ya. Bana mektepli gözüyle baktı-
lar diyorum, çünkü ben bir gazetecilik okulundan gelmiştim ve beni 
adeta biraz çevrem "mektepli" diye büyütüyordu gözünde. Oysa ben 
mektepli olmakla çok şey öğrenmedim gazetecilikte. Gazeteciliği ben 
gazetecilik yaparak öğrendim. Orada sadece birtakım kitaplar oku-
duk, bilgiler edindik, gazetecilik tarihi ile ilgili. Ama o gazete yetki-
lileri bize mektepli gözüyle baktığı için gözlerinde büyütüyorlardı. 
Çünkü dediğim gibi gazetecilik okulu mezunu sayısı çok azdı. Belki 
Ankara'da 1-2 kişi, belki yalnız kendim bilemiyorum. Sonra zamanla 
Basın Yayın (Basın Yayın Yüksek Okulu) açılınca herkes şimdi gaze-
tecilik okulu mezunu oldu. Fakat tekrar ediyorum, ben okulda bir şey 
öğrenmedim. Ben bu Rüzgarlı Sokak'ta öğrendim ilk gazeteciliği son-
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ra diğer büyük gazetelerde çalışarak geliştirdim. Mesleğe bir ticari 
gazeteyle başladım. Yaşamımın şu son günlerinde mesleği yine bir ti-
cari gazeteyle kapatacağım herhalde. 

Peki ilk başladığınızda acemilikleriniz oldu mu? Okullu 
olduğunuz için size her şeyi biliyorsunuz gözüyle bakılıyordu, 
pratikte de durum böyle miydi? 

Tabii acemiliklerim oldu. Mesela bir basm toplantısı vardı. 27 Ma-
yıs'ta ihtilal yapan subaylarm. O basın toplantısını ben kaçırdım. Ba-
na görev verdiler, geç kaldım, alamadım. Gazeteye de o haberi getir-
mek zorundayım. Ağlamaklı oldum, üzülüyorum. Gidip başka arka-
daşlardan bunu temine çalıştım. Ve gazeteye getirdim onu. Ama ha-
yatımda çok sıkıldığım, sıkıntı duyduğum, acı duyduğum bir olaydı. 
Bana verilen bir görevi yapamadım kaçırdım gibisine. Daha sonra şe-
fime bu olayı anlattım. O dedi ki "Niye kendini sıkıntıya soktun, ge-
lip söyleseydin biz o haberi kaçırmazdık, Anadolu Ajansı'ndan alır-
dık yine yayınlardık" dedi. Tabii ben işin detaylarını bilmediğim için 
bir sorumluluk duygusu altmda çok ezildim ve üzüldüm. Bu olayla-
rın ilki. Sonra biz haber yazıyoruz ama o dönemlerde öz Türkçe, arı 
dil pek kullanılmıyordu. Konuşulan dil, yani Arapça değil ama ne bi-
leyim, biz "Diğer taraftan" diyorduk, sonra o "öte yandan" şekline, 
"problem" diyorduk "sorun"a dönüştü. Arı kelimelerin birçoğu yeni 
yeni dilimize girmeye başladı. Ben konuştuğumuz dilde yazıyordum. 
Şefim onları siliyordu, arı dille yazıyordu. Bazen cümle düşüklüğü 
olurdu, yahut haberi yazarken flaş kısmını tam iyi ayarlayamıyorduk 
falan. Kenarlara birçok çıkmalar düzeltmeler yapardı. Önümüze atar-
dı yeniden yazm diye. Biz tekrar yazardık, düzeltirdik. Yeniden götü-
rürdük, yine okurdu, yine derdi ki "sizin yazı çiçek çıkardı" sağına so-
luna işaretler yapınca...Böyle 2-3 defa önümüze getirilirdi. Onları hiç 
itirazsız yapmışımdır. Biz yazı işleri müdürümüzün, istihbarat şefi-
mizin odasına ceketimizin düğmesini ilikleyip, kapıyı vurarak girer-
dik, çok çekinirdik, saygı gösterirdik. Onlar ağabeyimizdi bizim. On-
lardan bazı şeyleri öğrenmek için çaba sarf ederdik. Onların akşamla-
rı gittikleri yemeklere bizi de alırlarsa biz de giderdik. Mutlu olurduk 
onlarla oturmuş olmaktan, onların anılarını dinlemek için hep onların 
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peşinde koşardık. Güzel günlerimiz geçti. Ama tekrar ediyorum ben 
bir şeyleri öğrendiysem bunları okulun dışmda alaylı gazeteci ağa-
beylerime ve fiilen çalışmaya borçluyum. Ama şunu demek istemiyo-
rum. "Gazetecilik okulu insana bir şey öğretmiyor" demiyorum. Öğ-
retiyor ama bunun uygulamasını yapmak lazım. Mesela hukuk fakül-
tesini bitiren biri stajını yapıp birisinin yanında çalışmadığı sürece 
bence o hukukçu değildir, uygulaması lazım, birkaç davaya girip çık-
ması lazım. Ama anahtarı fakülteden alacaktır. Bu günkü gazetecilik 
okullarında, iletişim fakültelerinden bu anahtarı alacaklar, o anahtar-
la fiilen çalışarak, tatbikat yaparak, birtakım kapıları açacaklar. 

Peki meslekte" hocam" diyebileceğiniz biri var mı? 

Var. Benim 1964'te çalıştığım Son Havadis gazetesinin Ankara Tem-
silcisi Turgay Üçöz ağabeyimiz vardır. O da Basm Yayın'ı sonradan 
bitirmişti. Son derece kibar, beyefendi bir insandır. Hatalarımızı yü-
zümüze vurmazdı. Çok zarif bir şekilde anlatırdı. Ondan daha çok 
yöneticilik prensiplerini öğrendim. Yani "yönetici nasıl olmalıdır, 
bir gazete yöneticisi nasıl olmalıdır?"ı ondan öğrendim. Onun uygu-
lamasından öğrendim. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor diye. Bunun dı-
şında pek çok gazeteci ağabeylerimiz oldu. Çoğu şimdi hayatta de-
ğil. Ama biz Ankara bürosu olarak çalışırdık, merkez İstanbul olur-
du. Gazetenin genel yayın müdürü ve yazı işleri müdürü ve üst yö-
netim kadrosu daima İstanbul'da olduğu için biz Ankara'da onlar-
dan kopuktuk. Zaman zaman onların yanına gittiğimizde bir şeyler 
kapmaya çalışırdık. Ama ben habercilik yapan gazetecinin mutlaka 
Ankara'da çalışması gerektiğine inanıyorum. Bunu İstanbul'da ga-
zetenin merkezinde arkadaşlarımızla tartışırdık. Dedim ki "Bir ga-
zeteci mutlaka Ankara'da muhabir olarak çalışmalı". "Yok canım" 
falan dediler. Dedim ki onlara "Öyle söylemeyin. Bakın bizim mu-
habirlik branşlarımızın isimleriyle sizinkiler çok farklı. Mesela ben 
İstanbul'daki muhabirlerin isimlerini söyleyeyim. Beyoğlu muhabi-
ri, ne yapar? Cinayet yazar. Adalar muhabiri, güzellik yarışması iz-
ler. Deniz muhabiri, lodos olunca yazar. Gümrük muhabiri kahve 
kaçakçılığını yazar. Siyasi muhabirin en büyük muhatabı İstan-
bul'da parti il başkanıdır, en büyük mülki amir de validir. Gelelim 



Ankara'ya. Polis-adliyeden başlıyoruz. Başbakanlık muhabiri, siya-
si partiler muhabiri, dışişleri-diplomasi muhabiri, cumhurbaşkanlı-
ğı muhabiri, parlamento muhabiri, ne kadar farklı isimler değil mi? 
Bu isimler dahi Ankara'daki gazeteciliğin önemini vurguluyor. 
Çünkü haber merkezi Ankara'dır. İstanbul işin mutfağıdır. Ankara 
üretir, orada pişirilir, süslenir, sayfaya konur, yayınlanır. Bunu ön-
celeri kabul etmiyorlardı arkadaşlar, benden sonra kendileri de bu-
na inandı. Ve pek çok İstanbullu gazeteci hepsi zaman içinde Anka-
ra'ya gelip belli bir süre çalışmışlardır. Yalçm Doğan, Güneri Civa-
oğlu, Kurtul Altuğ, Ertuğrul Özkök, aklıma gelenler bunlar. Fatih 
Çekirge Hürriyet'in Ankara temsilcisiydi. Hulki Cevizoğlu Hürri-
yet7in ekonomi muhabiriydi. Yani bugün isim yapmış yetki sahibi 
gazetecilerin çoğu Ankara'da mutlaka görev yapmışlardır. Benim 
tüm genç gazeteci arkadaşlara önerim mutlak suretle gazetecilik 
için Ankara'da belli bir süre çalışsınlar. 

Gazetecilik yaşamınızda Son Baskı'dan sonra neler oldu? 

Son Baskı'yı kapattık. Onun maddi ve manevi bir sürü bende bırak-
tığı yükler oldu. O gazete apayrı anlatılacak, kitap yapılacak bir 
olaydı. Ben çok masumane birisinden bir gazete devraldım. Bilme-
den altında birçok gazetenin geçmişe dönük bana ait olmayan borç-
ları çıktı. 

Kimden almıştınız Son Baskı'yı? 

Ben onu İzzettin Turanlı isimli bir müteahhit şahıstan almıştım.Borç-
lar çıkınca ben onların altından kalkamadım. Gazete ilanlarım da ke-
silince kapandı. Onun için o benim hayatımın en acı maddi ve mane-
vi yıkıntısıdır, meslek hayatımda. Ama onu kapattıktan sonra Kemal 
Uzan beni tekrar Yeni İstanbul gazetesi'ne çağırdı. Benim gazeteyi 
alıp kapattığımı biliyordu. Bir kaç yıl yine beraber çalıştık. Ondan 
sonra yurtdışına gittim. Çalışma Bakanlığı adma 25 gazeteci yurtdışı-
na çeşitli ülkelerde işçi sorunlarıyla ilgili Basm Müşaviri olarak gön-
derilmişti. Ben İsviçre'ye tayin oldum. 1973 yılında Zürih'te Çalışma 
Bakanlığı adına 1 yıl kaldım. Ondan sonra 1974'de Ecevit tekrar Baş-
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bakandı. Gazetecileri Basın Yayın'a (Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü) aktardı. Bu sefer Basın Yayın adma yurtdışında göreve 
başladık. Bu defa da yerim değişti. Kahire'ye oradan sonra da Ro-
ma'ya tayin oldum. Fakat bu yurtdışı görevlere gitmek uçak korkusu 
yüzünden benim için hayatımda en zor seyahatler oldu. İlk seyahati-
me Zürih'e THY ile gittim. Fakat dönüşte 3 defa havaalanına getirdi 
arkadaşlar. Binemedim uçağa, geri döndüm. Gözlerim doldu, çünkü 
o zaman Paris'te bir THY uçağı düşmüştü DC10. Onu televizyonda 
izlemiştik onun da etkisi oldu, ben de binemedim ve trenle 2 günde 
gittim. Ve dönüşte Ankara'da uçak biletimi Basın Yayın Genel Mü-
dürlüğü'ne iade ettiğim zaman dediler ki "İyi bari trenle geldin, bir de 
oradan Gazanfer Bilge otobüslerine binseydin de öyle gelseydin." 
"Onu da yaptım. Bu da Gazanfer Bilge bileti" dedim. Hiç kimsenin 
yapmayacağı son derece alaturka bir şey, ama sinir sistemim bozul-
muş binemiyordum uçağa korkudan, çok zor oldu. Bundan sonraki 
görevim Kahire idi. Uçak korkusu yüzünden bir ara Kahire'deki gö-
revimden istifa edip, gitmemeyi düşündüm. Karayollarını araştırdım 
nasıl giderim diye. Karayoluyla gidemezsin dediler, İsrail-Mısır sava-
şı var mutlaka havayoluyla gideceksin. Deniz yoluyla da ancak Bey-
rut'tan sonrasını gidersin yine havayolu var yani. Ve gitmemeye ka-
rar verdim. Hanımımın ısrarı ve o sırada Bağdat'a tayin olan Fahir Er-
sin isminde bir gazeteci dostumun, "Gel Beyrut'a kadar birlikte gide-
lim, ben sana yol arkadaşı olayım. Ben Beyrut'tan Bağdat'a sen de Mı-
sır'a hareket edersin" demesiyle kalktık havaalanma geldik. İdam 
mahkumları gibi uçağa gittim. O günü unutamıyorum. Ama bindim. 
Fakat biner binmez gene gerilime girdim. Avuçlarım terlemeye başla-
dı. Arkadaşım beni meşgul etmek istiyor. Yok. Hostes ilaç verdi ama 
evde de almıştım, ilaç tesir etmedi. Uçak Beyrut'a gidiyordu. Bey-
rut'ta inecektik. Meğer uçak Adana'ya iniyormuş. Adana'ya inince 
"Ben ineceğim, Ankara'ya döneceğim" dedim. Zorla beni ikna etti ve 
Beyrut'a geldik. Şimdi bunlar gazeteciliğin dışında seyahat anıları. Ve 
Beyrut'ta iki gün gemi beklemek zorundaydım otelde kaldım. İsrail 
Beyrut'u bombalıyordu. Otel içinde biz de herkes gibi yerlere yattık. 
Bir düşündüm "Uçaktan korktum, gelip burada İsrail bombasıyla öle-
ceğim. Nedir benim bu çilem?" dedim. Oradan gemiyle Kahire'ye 
ulaştım. Bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmem gerekti. Basın 



Yayın'ın lisan sınavı için. Ama nasıl döneceğim? Mümkün değil. Ge-
miyle gelmeye karar verdim. Kahire'den İskenderiye'ye karayoluyla 
oradan gemiye bindim. Fakat Kahire'de bizim sefaretin bir deniz al-
bayı dedi ki "Bu Şubat ayında gemiyle gidilmez deniz çok kötü olur. 
Öyle hale geleceksin ki keşke uçakla gitseydim deyip pişman olacak-
sın". Ne olursa olsun gemiye bindim. Ama o deniz albayının dedikle-
ri çıktı. Gemi daha limanda bağlıyken sağa sola yatıyordu. Bir fırtına 
bir fırtına battık batacağız. Dışarı çıkılmıyor, tabaklar, sandalyeler 
uçuyor gemiden dışarıya öyle bir felaket. Geminin doktorundan git-
tim ilaç istedim. Neyse sabaha karşı kaptan anons etti. "Beyrut'a ya-
naşamıyorum çok dalga var. Geceyi denizin ortasmda geçireceğiz" 
dedi. Ertesi gün de Ankara'da olmam lazım lisan smavma gireceğim 
Telgraf çektim telsizle gemiden. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne, 
"Hava muhalefetinden denizin ortasmda kaldık. Sınava yetişmeye ça-
lışacağım" diye bir telgraf. Buradakiler telgrafı alınca merak etmişler. 
Sonuçta geldikten sonra buraya personel müdürü dedi ki, o telgrafı 
hala bir anı olarak saklarız. Uzatmayalım sınava yetiştik. İtalya'ya da 
trenle gidip geldim. Eşimi, çocuğumu uçakla yolluyordum kendim 
trenle gidip geliyordum. Bu uçak korkusu benim bu seyahatlerimi ze-
hir etti. Hem 2 saatlik yollar 2-3 güne çıktı hem de sıkıntılarım oldu. 

Yurtdışı  görevlerinizin ardından hemen gazeteciliğe 
döndünüz mü? 

Hayır hemen dönmedim. Bizi yeniden yurtdışına yollayacaklardı. O 
sene kabinede Erbakan da vardı. Demirel başbakandı. Bizi yine yolla-
yacaklardı fakat o tarihlerde Erbakan Basın Yayın Genel Müdürlü-
ğü'nün kendisine bağlanmasım istiyordu. Sayın Demirel de vermi-
yordu. Biz de kararname bekliyorduk yeniden gitmek için, bu durum 
yüzünden Erbakan imzalamıyordu. Bu nedenle dönüşümde üç ay 
boşta o kararnamenin çıkmasını, başka bir ülkeye atamayı bekledim. 
Sonra öğrendim ki Erbakan kesinlikle bunu imzalamayacak. O sırada 
Meclis Basm Bürosu başkam vardı. Tekin Günaşar, şimdi emekli ol-
du. Ona Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, bir gazeteci 
basm müşaviri aradığını söylemiş, O da beni tavsiye etmiş. Git bir gö-
rüş dedi. Gittim görüştüm. Dedi "Oğlum seni çok methettiler, istersen 
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benimle basın müşaviri olarak çalışabilirsin. Ben de kendisine yurt-
dışından geldiğimi tekrar yurtdışına gitmek için Erbakan'ın imzala-
ması gereken kararnameyi beklediğimi söyledim ve bunun için bana 
15 gün müsaade etmesini istedim. Tamam, bekleyelim dedi. 15 gün 
geçti gene imzalanmadı kararname. Tekrar bakana gittim bir 15 gün 
daha rica ettim. Yine o müsaadeyi verdi o 15 gün de geçti gene im-
zalanmadı kararname. Bu sefer tekrar bakana gittim. "Tekrar izin al-
maya geldiysen benden; Erbakan bu kararnameyi imzalamayacak 
oğlum" dedi. "Siz zaten kabinenin içinde bakansız. En iyisini siz bi-
lirsiniz. Madem imzalamayacak ben de kabul ediyorum" dedim. 
Ama memuriyetim olmadığı için kaç para alınır, derece nedir, bun-
ları bilmiyorum. Dedim "Ne kadar maaş verilecek bana?". Güldü, 
"Burası gazete mi, özel sektör mü, pazarlık yapıyorsun benimle? Bu-
rası devlet dairesi" dedi. "Tahsiline göre derecen neyse o maaşı alır-
sın" dedi. O zaman da basm müşaviri 4. derece istisnai kadro. Yani 
20 sene sonra gelebileceğiniz dereceye başlarken geliyorsunuz. Sebe-
bi o meslekte az bulunan kişilerden olmanız. Benim de hoşuma git-
ti., cazip geldi ve ben orada 1976 yılı ortalarında Mithatpaşa Cadde-
si'nde Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basın müşaviri olarak göreve 
başladım. Ben göreve başladıktan bir hafta sonra bizim kararname-
miz imzalandı. Başbakan, "ilgili" bakan ve Cumhurbaşkanının imza-
landığı bir üçlü kararname yapıldı. Arkadaşların bir kısmı daha Tür-
kiye'ye gelmemişti, maaş almadan 3 ay yurtdışında olmak ne de-
mek? Onlar için kararname geçti. Eskiden aldığımız maaşm 2 katına, 
bir yıllığına değil, 2 yıllığına kararname çıktı. Ben hemen Basın Ya-
yın'a gittim ama, "Sen bizden ayrıldın" dediler. "Eğer bir boşalma 
olursa seni yeniden çağırırız" dediler ve böylece ben yeniden dışarı 
gitme şansımı basın müşaviri olduğum için kaybettim. Bu arada 6 se-
neye yalan basın müşavirliği yaptım, 8-9 bakan değiştirdim. 1976 ha-
ziranından 1981 yılına kadar böyle geçti. Sonra da kendi isteğimle is-
tifa ettim. 

Sonrasında ne yaptınız? 

Tekrar gazeteye döndüm. Dönmeden evvel Nezih Demirkent ile bir 
görüşmem oldu. İstifa ettiğim, eşyalarımı topladığım gün telefon çal-



dı. Baktım Nezih Demirkent. "Ne yapıyorsun" dedi. "Valla eşyalarımı 
topluyorum, ayrılıyorum" dedim. "Hayırdır ne oldu?" dedi. Dedim 
"Askeri hükümet müşavirlerin derecelerinin indirilmesi için bir tali-
mat yollamış, onun için bırakıyorum". "Peki ne yapmayı düşünüyor-
sun?" dedi," Tekrar mesleğe dönüyorum" dedim. "Madem ayrılıyor-
sun sen bir İstanbul'a gel de konuşalım" dedi. Kapattım telefonu. O 
zaman bakanımız Sadık Şile idi, istifamı verdim. İstanbul'a gittim. 
Dedi ki Nezih Demirkent "Sen yurtdışında işçi sorunlarıyla ilgili ça-
lışmalar yaptm, sosyal güvenlik ve çalışma uzmanı gibi bir şey oldun. 
Bizim Hürriyet gazetesinin ABD'de ve Almanya'da yurtdışı baskıları 
var. Yurtdışındaki Türkler için bize sosyal güvenlik konularında ya-
zılar yazar mısm? "Olur" dedim "Sen büroya bağlı kalma, serbest ça-
lışacaksın" dedi. "Haber, yazı, inceleme, dizi yazı ne istersen serbest 
çalış, yazılarını Ankara bürosuna ver" dedi. Çok rahat bir çalışmaydı. 
Evimde çalışıyordum büroya veriyordum. Bu part-time bir çalışmay-
dı. Bana "önce part-time çalış sonra seni kadroya alırız" dedi. Fakat 
şöyle olacak: Bir kere özel haber olacak, mesela çalışma bakanının ba-
sın toplantısını ben yapmayacağım, yazdığım bu haberler gazeteye 
girecek, hangi sayfaya kaç sütun girecek ben ona göre para alacağım. 
Düşünebiliyor musunuz zorluğunu? Bir sene kadar bu çalışmayı yap-
tım ama elime geçen para azdı. Para bakımından tatmin etmiyordu. 
Allah'tan emekli maaşım vardı. "Benim emeğimin karşılığı bu mu ol-
malıydı?" sorusunu zaman zaman kendine soruyordum. Biz muha-
birlerde imza koymak, isminin çıkması çok önemlidir. Benim Hürri-
yet'teki Avrupa baskılarında hep manşetten ismim çıkıyordu. Ama 
Türkiye baskılarında bir tane imzam çıkmıyordu. Benim için mühim 
olan Türkiye'deki baskıda imzalarımın görünmesiydi. Burada mes-
lektaşlarımın benim imzamı görmesi mühimdi. Nedense o imzayı 
esirgediler. Sonra ben bunu Nezih Demirkent'e söyledim. O da dedi 
ki: "Burada imza büyük bir sorundur. Onların hepsi düzelecek, kad-
ron da yapılacak." Ben bir yerde tepeden inme biriydim orada. Para-
şütle gelmiş gibi.Yavuz Gökmen falan vardı. Allah rahmet eylesin. 
Birçok kimse Hürriyet'e gelişimden rahatsız oldular. Resmen bir şey 
söylemediler ama hissediyordum. "Nezih Bey'in adamı." Neyse ki 
ben büroda fazla oturmadığım için sürtüşme olmuyordu. Bu her ga-
zetede olan bir şeydir. Bir gazeteye ilk gittiğimizde içerdekiler bir tep-
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ki verirler. Bunu ben de vermişimdir. Çok doğaldır meslekte. Günün 
birinde Nezih Bey Hürriyet'ten ayrıldı. Dünya gazetesini alarak onun 
sahibi oldu. Ben kaldım Hürriyet'de. O sırada Milliyet'ten yurt dışı 
baskıları için bana teklif geldi. Bir de İKA ajansı vardı, o kapandı, ora-
dan da teklif geldi. Burada aldığım para düşüktü. Hatta bir defasında 
para o kadar azdı ki, utandım parayı almak istemedim, utandım. Son-
ra dedim bu Hürriyet'e hakaret olur, sen kim oluyorsun dedim ve 
utanarak aldım. Milliyet 25 bin maaşla kadrolu istedi beni, İKA'da 
kadrolu o maaşa istedi. Ben de bıkmıştım zaten ayrılacaktım ama Ne-
zih Bey'e sormak durumunda kaldım. "Siz beni getirdiniz ama siz git-
tiniz, ben maddi bakımdan tatmin olmuyorum, böyle teklifler var si-
ze sormadan ayrılamıyorum, ne diyorsunuz kafam karıştı" dedim. 
"Bir de ben senin kafanı karıştırayım" dedi." Ben de sana Dünya gaze-
tesinin Ankara temsilciliğini teklif ediyorum 40 bin lira" dedi. Eve 
geldim, hammla konuştum ve ertesi gün arayıp 1982 yılı içinde, son-
larına doğru Dünya gazetesinin Ankara temsilcisi olarak göreve baş-
ladım. 

Sizin için "Dünya gazetesini Dünya gazetesi yapan kişidir" 
diyorlar, böyle söylenmesinin nedeni nedir? 

Ben ekonomist değilim. Nezih Bey de değil. Bazı noktalarda başarıya 
ulaşmak için onun okulunu bitirmek şart değil. Ben Nezih Bey'in 
maddi bakımdan en sıkıntılı zamanlarında göreve geldim. Bugünkü 
kadar İstanbul'da binası, Anadolu'da büroları yoktu. Mali bakımdan 
son derece sıkıntılı idi. Mesela bir örnek vereyim. Ankara'da biz ga-
zete dağıtırdık abonelere, üç tane elemanım vardı. Koskoca Anka-
ra'ya üç kişiyle gazete dağıtılır mı? Yine bütün yabancı yayınların 
Türkiye temsilciliklerini almıştık onları da dağıtıyorduk. Bisiklet yok-
tu, araba yoktu, hiçbir şey yoktu. Karanfil Sokak'ta eski bir büroda 
tek katta oturuyorduk. İlan gelirleri düşüktü abone sayısı, personel 
sayısı azdı. Şunu söyleyeyim. Nezih Bey bir ilke imza attı. Türkiye'de 
yapılmayanı yaptı. Bir ekonomi gazetesi yaptı ve Türkiye'de bunu 
oturttu. Bunu tamamen Nezih Bey'in tecrübeleri yarattı. Bunu paray-
la değil, fikriyle yaptı. O onu yapmca bize de görev düştü, onu örnek 
aldık. Biz de burada kendimiz bazı şeyler yaptık. Ben bunları yalnız 
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değil arkadaşlarımla yaptım. Gazetenin gelirini arttırıcı çalışmalar 
yaptım. Ben bağlantı yaparak bir bankanın gazetede iki sayfanın ke-
narına bir yıllık reklamım aldım. Hiç reklam yokken. Nezih Bey dedi 
ki bana "Olmazı olur yaptın". O da beklemiyormuş, daha gazete yeni 
çıkmış. Ve onunla biz beş yıl devam ettik. Ben beş yıl Ankara'nın per-
sonel gelirlerini maaşlarını o reklamla karşıladım. Sonra biraz özveri-
de bulunduk, arkadaşlarla. Yüksek maaşlar almıyorduk. Tasarruf ol-
sun diye ben temsilci olarak çok sefer taksiye binmeyip cebimdeki ba-
sın kartımla otobüsle gittim geldim. Oysa bu meslekte temsilciler ya 
gazetenin verdiği özel arabayı ya da taksi kullanırlar. Ben ondan hep 
kaçındım. Bir kokteyle gideceksem otobüsle, dolmuşla gitmişimdir, 
dönüşümde geç kalmışsam taksiye binmişimdir. O küçük küçük ta-
sarruflar Dünya gazetesinin büyümesinde katkıda olmuştur. Bunu 
merkez de yaptı, diğer bürolar da. Ben bunlardan biriyim. Bu arada 
bazı ekonomi haberlerine ağırlık verilmesi, gazetenin tanıtılması için 
çalıştım. Ben birçok ekonomi konulu toplantıda gazetemizi getirip 
parasız dağıttırıyordum. 200-300 tane. Ufak ufak Anadolu'da toplan-
tılar düzenliyorduk. Bunlara benim de katkım oldu. Parasız tanıtım-
lar düşündük. Mesela tebrik kartları yolladık Dünya amblemli. O dö-
nemde şimdiki gibi başbakanm, cumhurbaşkanının demeçlerini pek 
kullanamıyorduk. Ben Özal zamamnda onun bir kitaba yazdığı önsö-
zü basın müşaviri Can Pulak aracılığıyla demeç olarak yazdım. Bu 
kolay değildi. Bunu yaptık. Gazetenin büyümesini sağladık tam 12 yıl 
orada temsilci olarak görev yaptım. Kendi isteğimle ayrıldım. Gaze-
teyi Dünya gazetesi yapan Nezih Demirkent'tir ve ekibidir. O ekibin 
içinde ben de varım. Ben tek başıma bir şey yapmış değilim. 

Sizin çalıştığınız dönemde ekonomi muhabirlerine olumsuz bir 
bakış açısı olduğu söyleniyor. Nasıldı o dönem ekonomi 
muhabirliği nasıl bir aşamadaydı? Ekonomi muhabirlerine 
"koçancı" dendiği doğru mu ? 

Ekonomi muhabirliğinin gelişmesi hemen olmadı. Türkiye'de eko-
nomi haberleri gazetelerin iç sayfalarına tek sütun haber olarak gi-
rerdi. Çünkü o tarihlerde dünya ekonomi ile meşgul değildi. Bundan 
40-50 sene evvel ne okuyucu ne de dünya ilgiliydi. Ne IMF geliyor-
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du Türkiye'ye ne de Amerikan yetkilileri. Yani ekonomiyle gerek ül-
keler gerek vatandaş ilgilenmezdi. Dolayısıyla ekonomi haberleri 
çok küçük yer alıyordu. Fakat 1960'lardan sonra hatta 1950'den son-
ra, DP Adnan Menderes hükümetinden sonra yavaş yavaş devlet, 
hükümet ekonomi çalışmaları yapmaya başladı ufak ufak. Bu çalış-
malar hızlanınca gazeteler de yavaş yavaş bu ekonomi haberlerini 1-
2 sütundan 3-4 yaparak, iç sayfalardan ilk sayfalara çıkararak bir 
önem verdiler. Böylece yavaş yavaş bir ekonomi gazeteciliği doğma-
ya başladı. Sonra baktık 1965'li yıllarda gazeteler yarım sayfa ekono-
mi haberi yaptı iç sayfalarda. Daha sonra tam sayfa ekonomi sayfası 
yaptılar önce haftalık sonra hergün. Derken bunlar haftalık ekonomi 
eklerine dönüştü. Bütün bu çalışmaları kim yapacak? Gazeteci yapa-
cak. Hangi gazeteci? Ekonomiyle ilgili gazeteci. Ekonomi muhabiri 
yoktu. Ekonomi muhabiri olmak için iktisat fakültesi okumak lazım 
ama bu tahsili yapmış gazeteci aramızda azdı. Ne yaptık? Gazeteci-
ler kendilerini yetiştirdiler. Ekonomiyi bilen kişilerle konuştular, 
toplantılar yaptılar. Bu arada maalesef her meslekte olduğu gibi ga-
zetecilik mesleğinde de bazı kişiler ayda 1 yaprak 2 yaprak bir şey çı-
kartarak gazete sahibiyim, genel yayın müdürüyüm dedi, gitti, Ana-
dolu'yu gezdi, ben şu gazeteden geliyorum, sizle röportaj yapacağım 
dedi, ilan, reklam aldı, abonelik yaptı ve o gazeteyi basmadı,topladı-
ğı parayı iade etmedi de. Böyle gazeteci olmayıp gazeteciyim diye 
aramıza sızan bazı kişiler bu dönemde dedikoduların oluşmasma 
neden oldu. onları basın kuruluşları da temizleyemedi. Türkiye'de 
gazete çıkarmak serbest. Koçancı kelimesi bu olaylardan geliyor. 
Makbuz kesip, para alıyorlar ya bu kişiler , oradan geliyor koçancı 
tabiri. Bu belki bugün de var. Her meslek grubunda böyle kişiler çı-
kabilir. Bizim meslekte de böyle olmuştur. Tabii bütün ciddi meslek-
taşlarımı tenzih ediyorum. Sanıyorum bu durum ekonomi muhabir-
lerinin bazı bilgileri önceden öğrenip ona göre hareket edebilme şan-
sı olduğundan kaynaklanıyor. Şimdi ben onu hiç yapmadım. Ben 12 
sene Dünya gazetesi temsilciliği yaptım. Ne ben yaptım ne de benim 
ekibimde çalışanlar yaptı. Diğerlerini bilemem. Ama özellikle borsa 
hareketlerinde önceden birtakım haberleri duyup önceden bazı bil-
gileri alıp birilerine bildirip onların fazla para kazanmalarını sağla-
yanlar var diye duydum. Gözümle görmedim, bilemem. Ama bunu 



tüm ekonomi gazetecilerine mal edemeyiz. Son derece ayıp. Ben 
Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin üyesiyim. Belki koçancı tabir edi-
len bir-iki kişi çıkmıştır, bütün ekonomi muhabirlerinin adını kirlet-
mek istemiştir bunu herkese mal etmek yanlış olur. 

Bir dönem gazete patronluğu yaptınız. Her gazeteci özgürce 
yazmak için kendi patronu olmak ister mi? 

Ben şu an istemem. Sayın Aydın Doğan şu andaki Hürriyet tesisle-
riyle beraber tesisleri bana satsa, almam, istemem. Ne isterim? Siz 
bana yüksek maaşlı iyi bir görev verin. O patronluk sorumluluğunu 
almam. Çünkü ben kısa bir patronluk macerası yaşadım. Onun fatu-
rası, bana çok pahalıya mal oldu. O nedenle iş adamı olmak ayrı ga-
zeteci olmak ayrı. Yalnız burada birşeyi vurgulamak istiyorum. Ne-
zih Demirkent iki yönlü kişiydi. Hem işadamıydı, hem gazetecilerin 
duayeni bir kişiydi. İşadamlığıyla gazeteciliği birleştirdiği için Dün-
ya'yı yapabildi. Ama her gazete patronu Nezih Demirkent olamaz. 
Birçoğu yalnız işadamı olarak kalır. İyi bir gazete patronu olmak için 
mutlaka gazetecilik mesleğinden gelmek lazım. Ama gazetecilik mes-
leğinden geldiğin zaman da ticareti bilmiyorsanız benim gibi gazete-
yi kapatırsınız. Bu iki özellik birleşirse mükemmel bir gazete patro-
nu ortaya çıkıyor. Öbür türlü çıkmıyor. Bir de bazı gazeteler yazan 
elemanına karışmıyor. Nezih Bey bize hiçbir gün karışmadı. Şöyle 
yazın şunu methedin, şunun aleyhine yazın demedi. Çünkü o bir ga-
zeteciydi, gazeteciye müdahale edilmeyeceğini biliyordu. Ama du-
yuyorum bazı arkadaşlarım, patronun etkisi altmda kalıyormuş. Şu 
kurum aleyhine yaz, şurayı methet gibi. Aleyhine yazmıyorsa işine 
son veriliyormuş. Böyle olayları duyduk. Ama şerefli gazeteci kovul-
ma pahasma görüşlerinden fedakarlık etmez. Sedat Simavi'nin "Ka-
lemini kır ama satma" sözü gibi 

Peki gazetecilik yaşamınız boyunca unutamadığınız bir anınız 
var mı? 

Var. Benim şansızlığım, yine çalıştığım gazetenin çok büyük satma-
masıydı. Yeni İstanbul o zamanlar 40 bin satıyordu. Ben Deniz Gez-
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miş olaylarını takip ettim. İdamını satır satır ben yazdım. 15 gün nö-
bet tutturdular. 15 gün telefon hep açık durdu. Şu an Deniz Gezmiş 
yürüyor, ayağından zinciri çıkarttı, diye. Benim yazdığım yazıları 
bugün Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri alıyordu, yıldırım 
baskı diye kendi haberi gibi basıyordu. Benim haberim çok az kitle-
ye ulaşıyordu. Haber atladığım oldu bir tane. Atladığım haberi de 
sonra ben atlattım. Son Havadis'te çalışırken Köşk'e bakıyordum. O 
zaman Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Paşaydı. Zaman zaman şehir-
de gezmeye çıkardı. Biz gazeteciler o çıkınca sorardık soruları. O gü-
nün şartlarında ihtilal geçirmiş bir ülkede her söylediği manşet olur-
du. Büromuz Kızılay'da, Turgay ağabey (Üçöz) temsilcimiz oturu-
yorduk öğleden sonra "İstiklal bugün Köşk'te bir şey yok mu?" dedi. 
"Sabah nöbetçi yavere sordum ama bir kere daha sorayım" dedim. 
Sordum. Cumhurbaşkanı bugün çıkmayacak dedi. "Çıkmıyormuş 
abi" dedim biz çay kahve içtik. Ertesi gün geldim gazeteye bir bak-
tım bütün gazetelerde "Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dedi ki". Man-
şet. Bir tek bizde yok. Ben kıpkırmızı oldum terledim. O da çok zarif 
bir temsilciydi, kimsenin kalbini kırmaz bir şey söylemezdi. Dedim 
ki "Abi atlamışım haberi" ama rengim kıpkırmızı "Ben sormuştum 
sana" dedi o kadar. Halbuki ona İstanbul'dan uyarı gelmişti, bu ha-
beri niçin kaçırdınız diye. O zılgıt yemesine rağmen bana hiçbir şey 
söylemedi. Ama keşke bir şey söyleseydi. Kalkıp bir tokat atsaydı. 
Daha ferah olacaktım. Bir şey söylememesi beni çok ezdi, çok içerle-
dim ve dedim ki "Yarın da ben bütün Türk basınmı atlatacağım. "Ar-
kadaşlar güldü hatta. Ertesi gün sabah geldim,köşkü aradım. Nöbet-
çi albaya "Dün paşa çıkmayacak dediniz, ben gelmedim haberi atla-
dım, gazeteden beni kovuyorlar" dedim. "Ne yapalım?" dedi. "Bu-
gün soranlara da siz çıkmayacak deyin, çıkacağı zaman bana söyle-
yin" dedim. Bir durdu. "12'ye doğru beni bir ara, dedi. Aradım. "Bi-
raz sonra çıkacak Cumhurbaşkanı dışarıya arayanlara belli değil de-
dim atla gel çabuk" dedi. Ben taksiye bindim, Köşkün kapısına git-
tim. Puslu hafif yağmurun çiselediği bir hava. Elimde bir kalem, 
kağıt. Tükenmez de değil dolmakalem, bekliyorum. Gürsel çıktı 
Cadillac arabasıyla. Ben koşunca korumalar kolumdan tuttular, çek-
tiler. Ben bağırıyorum, el işareti yapıyorum cumhurbaşkanına dur-
sun diye. Araba geldi benim yanımda durdu. Cam indi. "Bırakın" 



dedi. "Paşam ben gazeteciyim, dünkü demecinizi atladım, 
yazamadığım için gazete beni kovuyor, 5 çocuğumla sokakta 
kalıyorum" dedim. -Yeni evliyim daha çocuğum da yok-. "Ne olur, 
Allah rızası için bana birşeyler söyleyin" dedim. Aynen bu tabir. 
Durdu, baktı yüzüme, acıdı. Dedi ki "Evlat, ne istiyorsan sor!" Bir 
cumhurbaşkanının o günün şartlarında böyle söylemesi çok önemli. 
Ben aklıma geleni soruyorum, yazıyorum. Bir yandan da arkama 
dönüp bakıyorum gelen var mı diye. Eğer bir gazeteci gelirse 
"Tamam Paşam" deyip, arabayı göndereceğim onlar konuşmasın 
diye. Birçok soru sordum, yazdım yazdım. Sonunda da "Hangi 
gazete?" dedi. "Son Havadis, dedim. Son Havadis de Adalet Partili 
bir gazete, 27 Mayısçılara da biraz karşı gibi. Ben Son Havadis deyin-
ce suratım, astı, yürüdü gitti. Bakıyorum, taksi arıyorum, acele gidip 
yetiştireceğim haberi, akşamüstü olmuş saat 4-5 yok taksi. Köşk'ten 
Kavaklıdere'ye kadar elimde o kağıt kalem, yağmurun altmda koş-
tum. Kavaklıdere'de bir taksi buldum ve Kızılay'a geldim. Mer-
divenleri 4'er 5'er çıktım. Dilim dışarı çıkmış. Girdim içeri 
bağırıyorum. "Bütün Türk basınını atlattık" Gencim. O heyecanla 
dedim cumhurbaşkanıyla konuştum ne varsa sordum. Hemen İstan-
bul'u aradık. Gürsel'in gazetemize özel demeci. İstanbul "Hemen 
birinci sayfayı bozuyoruz, acele geçin" dedi. Hadi oğlum dedi, içeri 
geç otur yaz. Oturdum, kağıdı koydum yazmıyorum, duruyorum. 
Rengim uçmuş. Turgay abi geldi. "Oğlum niye yazmıyorsun, neyi 
bekliyorsun?" dedi. Yazıyı gösterdim. Yağmurdan bütün boyalar ak-
mış, hiçbirşey okunmuyor. Kesseler kanım akmayacak. "Oğlum ne 
yapacağız şimdi İstanbul sayfayı bozdu." Koştuğumu anlattım. Dedi 
ki Turgay abi "Geç, benim odada dolabı aç, bak orada viski var, bir 
kadeh viski koy, onu iç ondan sonra eline kağıdı kalemi al. Mealen 
hatırlamaya çalış, ne sormuştum. Sorduğunu yaz. Yaklaşık olarak ne 
dedi. Kelime kelime aynı olması şart değil. Soru-cevap, soru-cevap 
yaz." Onu öyle yaptım ama cevaplarda "şöyle dedi" diye değil,. 
Diyemiyorum. Bu konudaki görüşlerini şöyle diyerek ifade etmiştir gibi 
yuvarlak laflarla yazdım hep. Ve böyle hazırladık haberi sabah erken-
den geldim. Kapıyı ben açtım odacı gelmeden. Gazeteyi göreceğim. 
Tam sayfa-manşet ve benim imzam. Bütün yorgunluğum geçti, bir gün 
evvel atladığım haberi telafi ettim. Ve telefonlar çalmaya başladı. 
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Gazeteciler arıyor, "Haydi, manşet çocuğu bugün de manşettesin"... 
"Dün siz beni atlattınız bugün sıra bende"dedim. Böyle bir hem atlatma 
hem atlama haberim olmuştu. 

Uzun yıllar gazetecilik yaptınız. Yaşadıklarınızı bir kitapta 
toplamak gibi bir düşünceniz var mı? 

Eğer bir rahat zamamm olursa bu size anlattıklanmı, bir de yeğenim am 
olsun diye kaydetmişti, ona anlattıklarımı bir kitapta yazmayı 
düşünüyorum. Bu ticari amaçla değil. Sadece geride kalanlarıma 
bırakabileceğim birşey olsun diye. Biz tüccar olmadığımız için para, 
pul, mal, mülk, bırakamayız. Böyle bir şey bırakmaya çalışacağım, alt-
yapısı var. 

Gazetecilik yaşamınızda asla taviz vermem dediğiniz ilkeler 
var mı? 

Ben mesleğe başladığımda DİE iki çocuklu bir ailenin ihtiyacı olan pa-
rayı 1960'lı yıllarda 1120 lira 20 kuruş olarak açıkladı. Biz o kadar almı-
yorduk. 350 lira alıyordum. Her gün kovulma endişesi yaşıyorduk. Ev-
liyseniz işinizin devamına daha çok mecbursunuz. Benim yarım asırlık 
meslek hayatım var. Ben her gün gazeteye geldiğimde masamda bir 
mektup aramışımdır. İşime son verilme mektubunu. Bu stresle geçti. 
Kaşınıza gözünüze bakmadan kovarlar atladığınız zaman. Ve ben bunu 
45 sene bekledim. Bu ne demektir? Bir insamn hergün kovulacağım en-
dişesini yaşaması. Ben bununla yaşadım. Ve bunu yaşarken şunu 
dedim kendi kendime." Bir gazetecinin bir evi olmalı, mutfağını 
çevirecek kadar bir yan geliri olmalı o zaman rahat gazetecilik yapar 
kimseye taviz vermez." Patrona da vermezsin. Hep bunu yerleştirdim 
kafama. Zaman geçti. 1968 yılında bir evim oldu. 1978 yılında da emek-
li oldum. SSK dan. Ama hâlâ çalışıyorum. Demek ki benim o kafaya 
koyduğum düşünce tutarlı olmadı. Gazetecinin taviz vermediği bir 
yaşantısı olmalı. Su faturası ödeyemediğinde oranın müdürüne açıp 
"Benim suyum kesmeyin, maaşımı alamadım, dediğin an sen gazeteci 
olamazsın. O adamın aleyhinde yazamazsın. Yahut o adam sana is-
tediğini yazdırır. Bunu demeyeceksin. Bunu diyebilmek için ekonomik 



rahatlığı olmalı. Diyeceksiniz ki bu kaç kişide olur? Ne kadar çok kişide 
olursa bu gazetecilik çok daha etik noktalara ulaşır. 

Gazetecilik yaşamım boyuca hep masamda o kovulma mektubunu 
aradım dediniz. Masanızda bulduğunuz oldu mu o mektubu? 

Oldu. Bu sokakta 1962'de Zafer gazetesinde oldu. Çalışırken beni İran 
ateşesi İran'a davet etti. Yol parası kendimden "Bir hafta misafir 
edeceğiz" dediler. Genel yayın müdürüne söyledim. Tabii dedi. Gittim, 
döndüğümde Allah rahmet eylesin, ismini söylemeye gerek yok bir 
ağabeyimiz vardı eski gazetecilerden o da yetkiliydi. O "Nasıl yurt-
dışına gidersin?" dedi. İzin aldığımı anlattım. "Seni ben Gazeteciler 
Cemiyetine şikayet ederim." dedi. Benim işime son verdi, izinsiz yurt-
dışına gittiğim için. Mektubu elime verdi. Kısa bir süre sonra da onu 
kovdular, ben o gazeteye tekrar döndüm. O aşağıda boşta gezinirken 
ben ona bakardım camdan deli olurdu. Böyle bir işsiz kaldım, kovul-
dum. Bir de kovulmadan işsiz kaldım. Evliliğimin ilk haftasında. 
Hakikati Tasvirde çalışıyordum. İznik'e gitmiştim. 1963 başında bir 
haftalık evli olarak. Metin Yalman Cumhurbaşkanlığı Basın müşaviri de 
bizde çalışıyordu. Postaneden çağırdılar telefona. Konuştum "Hemen 
Ankara'ya gel, gazete kapandı" dedi. Ne diyeyim kayınpederime, 
kaymvalideme. Yeni evliyim. Dedim ki "Çok iş varmış beni çağırıyor-
lar" Hanıma da yolda söyledim. O dönem Gazeteciler Sendikası'ndan 
iki ay yardım aldım ve onunla taksitlerimi ödedim. Bu olaylardan son-
ra pek işsiz kalmadım ama hanıma hep şunu söyledim. "Aman borç 
yapma, yann atarlarsa ödeyemeyiz." 

Günümüz basınını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Günümüz basınını değerlendirirsem bir daha iş bulmam zorlaşır. Pat-
ronları eleştirirsem bir daha bana kim iş verir? 





Kamuran • • 

Ozbir 
Sinem Sabuncu 
2003 

Fotoğraf: İletişim Fakültesi Fotoğraf Birimi 

Günümüz kayıtlarında doğum yılı 1927 olarak görülse de asıl 
doğum tarihi 1930'dıır. Eskişehir'de doğdu. Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih  ve Coğrafya  Fakiiltesi'ni bitirdi. 
Gazeteciliğe Ankara'da yayınlanan Kudret gazetesinde başladı. 
Uzun süre Yeni Sabah'm Ankara temsilciliği görevini 
yürüttü. Bir ara Dışişleri Bakanlığı'nın sınavım kazanarak 
diplomat olma yolunda adım attı. Ancak o dönemdeki 
ekonomik durum gazeteciliği bırakmamasına neden oldu. Yeni 
Sabah'm kapanmasından sonra bir süre çeşitli gazetelerde 
çalıştı. Bugün Ticaret  adlı bir günlük gazete çıkardı ama kısa 
sürede bıı gazeteyi bıraktı. Son Havadis gazetesinin Ankara 
Temsilcisi  iken aldığı bir teklif  üzerine, İhsan Doğramacı'mn 
başkanı olduğu dönemde YÖK'te  basın danışmanı olarak 
çalıştı. Türk  Atlantik Konseyinin basın müşavirliğini yapıyor. 
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Kamuran Ozbir 
1930 

Neden gazetecilik mesleğini seçtiniz, bu mesleğin neyi sizi 
cezbetti? 

Tamamen tesadüftü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde okurken döne-
min Millet Partisi'ne ait "Kudret" gazetesine hikayeler yazardım. Ak-
lımda ise başka planlar vardı. Askerlikten döndükten sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı'na müracaat ettim ve Yozgat Lisesi'ne edebiyat öğ-
retmeni olarak tayinim çıktı. Gitmeye yakın, yolda Kudret gazetesi-
nin yazı işleri müdürüne rastladım. Tabii bırakmadı beni. "Yarın ga-
zeteye gelip başlıyorsun" dedi. Gittim ve beni hemen meclise yolla-
dılar. Benim ise hiç böyle bir deneyimim yoktu. Elim kalem tutuyor-
du ama siyaset bambaşka bir şey. Tam da DP dönemi. Bir, iki derken 
haftada üç gün meclise gittim, diğer günler Edebiyat köşemi yazdım. 
Öğretmenlik ise suya düştü. 

Kudret gazetesi bir nevi mutfağınız  mı oldu? 

Ben herşeyi Yeni Sabah'a borçluyum. Kudret gazetesinden çağırdı-
lar. Dönemin en büyük ve yüksek tirajlı gazetesiydi Yeni Sabah. Şa-
yet kapanmasaydı orayı hiç bırakmazdım. Uzun bir dönem de tem-
silciliğini yaptım. Bir ara temsilciliği İlhan Çevik'e kaptırdım ama iki 
ay. Yeni Sabah'ta kurmak istediğim ekip İlhan Çevik'ten sonra oldu. 



Peki kimler vardı bu ekipte? 

Güneş Tecelli, Savaş Kıratlı, Güngör Sayarı, Mustafa Salihoğlu ve sa-
yamadıklarım... Bizim ekibimiz Ankara'daki diğer ekiplerin hepsin-
den üstündü. Biz de ast-üst yoktu. Hep abi-kardeş gibiydik. En bü-
yükleri de bendim. İş zamanı iş yapardık, çıkışta da hep beraber eğ-
lenirdik. 

0 dönemlerdeki 14'ler olayında Milli Birlik Komitesi haberi 
yayınlayan gazeteleri kapatmakla tehdit etmiş. Yeni Sabah 
olarak Siz bu badireyi nasıl atlattınız? 

Bence gazeteci haber atlatan kişi olduğu kadar haberi atlayan kişidir 
de. Ben çok sağlamcıyım, mutlaka birkaç yeren okeyletmedikçe ha-
beri vermem. Onun için Yeni Sabah bu fırtınadan hiç yara almadan 
kurtuldu. 

Peki neden kapatıldı? 

Sendika hikayesi çıktı. Gazeteler, sendika ile toplu sözleşmeler ya-
pacakta. O dönemde rahmetli Abdi İpekçi hem sendika başkanı hem 
de Milliyet gazetesinin genel ayın müdürü. Yeni Sabah'ın ekarte 
edilmesiyle okuyucularımızın Milliyef e kayacağı kanaatinde, Nite-
kim Hürriyet gazetesinin baş bayii Akbağ kitabevi Yeni Sabah'ı sa-
bote etmeye başladı. Bayilere gazetemiz dağıtılıyordu ama. Yeni Sa-
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bah'ı isteyene kalmadı deyip Hürriyet veriyorlardı. Nitekim Yeni 
Sabah tiraj kaybetti, Hürriyet ise bir numara oldu. Abdi İpekçi ve 
ekibi toplu sözleşme için geldiler ama sundukları koşullar, Hürri-
yet'in koşullarıyla aynıydı. Sefa Kılıçlıoğlu imzalamak istemedi ve 
30 Haziran 1964'te gazeteyi kapattı. Kapatıldığında bile 90 bin tiraj-
lı bir gazeteydi Yeni Sabah. Çünkü kadro mükemmeldi. Yeni Sabah 
gibi güçlü, vurduğu yerden ses getiren bir gazete olmadı şimdiye 
kadar. 

Mesela neler yaptı bu gazete? 

Neler yapmadık ki, 1957'de hükümet devirdik. O dönemde iki parti 
var. DP ve CHP. DP'nin başmda Celal Bayar ve Adnan Menderes, 
CHP'nin başında da İsmet İnönü. Türk ekonomisi çalkantıdaydı o 
zamanlar. Bir döviz komitesi kuruldu. Komite tahsis yapıyordu. 
DP'nin Maliye Bakanı Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan kayın-
biraderine de usulsüz 15 bin Dolar tahsis etmiş bu komiteden. Biz 
haberi Yeni Sabah'ta sürmanşetten verdik. Haberin ardından komite 
istifa etti, hükümet de öyle. Tabii iki gün sonra tekrar kuruldu. Ama 
bir gazete bir günde, bir hükümeti devirdi. 

Hayatınızda unutamadığınız haberiniz olarak bu örneği 
gösterebilir miyiz? 

Bu birinci örnek. Bir tane daha var. Sene 1960, 27 Mayıs ihtilali. Yeni 
Sabah gazetesi DP'ye karşı muhalefet yapıyor. Biz de Eskişehir'de 
dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i bekliyoruz. Subaylar Eskişe-
hir hava alanında toplanmışlar. Adnan Menderes geldi ve subaylara 
dönüp "Merhaba Arkadaşlar" dedi. Bütün subaylar sırtını çevirdi. Bu 
daha başlangıç. Oradan ayrılıp miting alanına gittik. Adnan Mende-
res'in konuşmasmı dinlemek için, ama bu sefer de kabloları kestiler 
başbakan için aksilikler daha bitmemişti. Akşam Eskişehir Şeker 
Fabrikası'nın kampusunda yemek veriliyordu. Biz de davet edildik. 
Adnan Menderes'in yanında oturuyordum. Menderes bir konuşma 
yaptı, ben de haberi İstanbul'a geçmek için müdürün bürosuna git-



tim. O sırada telefon çaldı, sert bir ses "Bana Adnan Menderes'i çağı-
rın" dedi. Gittim çağırdım. Konuşma boyunca Menderes'in yüzü 
bembeyazdı ve telefonu öyle bir yere attı ki, telefon kırıldı. Herkes 
ihtilali yazdı ama ben olaym ortasına düşmüştüm. Benden başka bi-
len de yoktu zaten. 

Peki neden kızmış Adnan Menderes? 

Arayan Meclis başkanıymış. İstanbul'da üniversite öğretim üyeleri-
nin cüppelerle yürüdüğünü söylemiş. Gece yarısına kadar bu iş de-
vam etti. Sonra otele gittik. Saat sabahın 4.30'u, sokaklarda davullar 
çalıyor. Biraz kulak kabarttım, Alparslan Türkeş konuşuyor; "Türk 
Silahlı Kuvvetleri idareye el koymuştur." Bütün kapılar tutulmuş, 
kimse otelden dışarı çıkartılmıyor. Bir ben çıktım ve nakliye uçağı ile 
Ankara'ya uçtum. Yıldırım baskı yaptık. Ertesi gün bütün gençler el-
lerinde benim haberi okuyordu. 

Şansınız yaver gitmiş diyebilir miyiz, haberin tam ortasına 
düşmüşsünüz. 

Tabii, bir başkası da olabilirdi. Ama bu da son oldu, bir daha böyle 
bir şans yakalayamadım. Ondan sonra hep hammallık yaptım ben. 
Yeni ofset yayınlarının temsilcisiydim. Benim hiç ilgim yoktu şarkı-
cılarla, artistlerle falan. Ama ben kendimi sevdirmeyi bildim. Sonra 
onlar beni arayıp haber vermeye başladılar. O kadar yoğundu ki iş-
ler geceleri eve gidemez, gazetede yatardım. 

Yıllardır  diplomasi muhabirliği yapıyorsunuz. Hiç gazeteciliği 
bırakıp bu alanda çalışmayı düşündünüz mü? 

1957 senesinde dış işlerinde imtihan açıldı. Ben de sınava girdim. 
175 kişiden on kişi alınacaktı. Ben ikinci olarak kazandım. Edebi-
yatçı olduğum için de NATO dairesine verdiler beni. Yeni Sabah'ta 
465 TL. alırken, burada 187 TL. verdiler. Yeni evliydim ve 140 TL. 
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ev kirası veriyordum. Geri kalanı ile geçinmek mümkün değildi. 25 
gün dayandım ve istifa ettim. Dışişleri Genel Sekreteri rahmetli Fu-
at Bayramoğlu "Bir sene daha dayan. Seni yurtdışına kurye olarak 
göndereyim"dedi. Hatta Fransa'da beni okutacağına dair vaadde 
bulundu. Eğer kabul ekseydim şu an sekiz senelik emekli büyükel-
çiydim. 

Peki neden reddettiniz? 

Bir sene o geçim sıkıntısına dayanamazdım. Ama o Dışişlerindeki 
sevgi hiç bırakmadı. Tam 35 senedir. Dış politika yazıyorum. 

Gazeteciliğe ilk adım attığınız zamanki gazetecilik anlayışı 
nasıldı? Bir gazetecide aranan özellikler nelerdi? 

O tarihte bizim için önemli olan haber atlatmaktı. En çok haber atla-
tan itibarlı gazeteci olurdu. Şimdi bu çok bozuldu. Saat 18'de herkes 
gideyim diye ayaklanıyor. Halbuki gazetecinin zaman mefhumu ol-
maz. 24 saat uyanık olacaksın Yeni Sabah zamanında Sefa Kılıçlıoğ-
lu masanın bir ucuna Hürriyet'i, bir ucuna Yeni Sabah'ı açar karşılaş-
tırma yapardı. Hangi haberler var, hangi haberler yok diye, ne kadar 
çok haber atlatırsan o kadar iyi olurdu. 

Peki siz kendinizi nerede görüyordunuz? 

Ben çok sağlamcıydım. Atlardım da, atlatırdım da. Ama atlattığım 
haber daha fazlaydı. 

Gazetecilikten başka bir işle uğraştınız mı? 

Benim radyoculuğum da vardı. Son Havadis'in muhabirlerinden 
Gül Erdoğan bir meslektaşıyla Ankara Radyosu'nda program yapı-
yordu. Bana da beraber çalışmayı teklif ettiler. Dış haberlere dair yo-
rumlar yapacaktım. Kabul ettim ve uzun bir müddet onlarla çalıştım. 



Büyükelçilerin çoğunu tanıdığım için programa konuk olarak onları 
da çağırıyordum. Şu anda ise Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hala yo-
rumlarıma devam ediyorum. Bir de Türk-Atlantik Konseyi'nin basın 
müşavirliği yapıyordum. 

Hiç kendi gazetenizi kurmayı düşündünüz mü? 

Faruk Taşkıran'la beraber Bugün Ticaret adlı ortak bir gazete kurduk. 
Ama büyük trajlı gazetelerde çalışmış biri olarak, küçük tirajlı bir ga-
zetede yetinemedim. Beni hiçbir zaman doyurmadı. Hep az geldi. 

Meslek hayatınızda 51 'inci yılınızı doldurdunuz. Hiç yoruldum 
dediğiniz ve bırakmak istediğiniz zamanlar oldu mu? 

Hiçbir zaman demedim. Bu işi hâla amatör ruhla yapıyorum. Çün-
kü bu işi çok seviyorum. Zaten bu işi sevmezseniz başarılı olmanız 
mümkün değil. YÖK'te çalışmaya 1988'de başladım. Zamanın An-
kara Valisi Durmuş Yalçın YÖK'ün yönetim kurulu üyesiydi. O dö-
nemlerde de bütün basın YÖK'e hücum ediyor, İhsan Doğramacı 
adeta tehdit konusu oluyordu. Aslında YÖK'ün basm müşaviri 
vardı. Ama gazetecilikten gelmediği için bu işi kıvıramıyordu. Ben 
de Son Havadis'in Ankara temsilcisiydim. Tirajlarımız çok düş-
müştü, ben de bahane arıyordum ayrılmak için. Nitekim teklif ba-
na çok cazip geldi ve kabul ettim. Bu meslekte belirli bir seviyeye 
geldiğimiz de aşağıya bakamıyorsunuz. Gözünüz hep yükseklerde 
oluyor. 

Gazetecilik mesleğinden çok mu farklı? 

Çok farklı ama iyi bir gazetecilik tecrübem olduğu için bu işi kıvır-
dım. Ben geldiğim zaman basmın YÖK aleyhine yazıları devam edi-
yordu. Baktım ki olmayacak aldım elime YÖK'ün 2547 sayılı kanu-
nunu bütün gazeteleri tek tek dolaştım. Üç ay içerisinde eleştiriler 
azaldı. Sık sık düzenlediğimiz basın toplantılarına gün geçtikçe ilgi 
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arttı. Salonları doldurdum. Fakat İhsan Doğramacı istifa edince ben 
de bıraktım. 

Neden siz de bıraktınız, ihsan Doğramacı sizin için bu kadar 
etkilimiydi? 

Türkiye'de İhsan Doğramacı gibi dört kişi olsa, Türkiye'nin kaderi 
değişirdi. Biz "Hoca" deriz kendisine. Daima yaptıklarıyla değil, ya-
pacaklarıyla meşgul olan birisidir. Hoca'dan sonra YÖK'ün halini de 
görüyorsunuz, dökülüyor. Ben de duramadım orada. 

Hâlâ boş zamanlarınızda şiir karalıyor musunuz? 

Maalesef, öğrencilikte kaldı o işler. Bazen bakıyoruz eşimle bu şiirle-
ri ben mi yazdım diye. Hakikaten güzel şiirler yazmışım. 

Hiç bu şiirleri derleyip kitap haline getirmeyi düşündünüz mü? 

Önceleri evet ama, o zamanlar maddi olanaksızlıklarım buna el ver-
medi. Şimdi ise zaman engel oluşturuyor önümde. Dış politika çok 
zor bir branş. Çok dikkatli olmanız gerek. Yapacağınız bir hata, kar-
şı tarafm yanlış politika yapmasına neden olur. Olayları sürekli takip 
etmeniz gerekiyor. Bu da benim bütün zamanımı alıyor. 

Meslek hayatınızda pişmanlık duyduğunuz bir olay 
yaşadığınız mı? 

Ben çok insancılım. Yolsuzluklara göz yummamak gerekirken ben 
bir-iki olayı es geçtim. Günaydın'dayken kadro içerisinde bazı yol-
suzluklar yapıldı ama ben bunu idareye bildirmedim. Çünkü işleri-
ne hemen son verilirdi. Sonra kendi içinde muhasebesini yaptım, iyi-
lik mi ettim yoksa kötülük mü diye, Nitekim kötülük ettiğimi de an-
ladım. 



Mesleğinizde örnek aldığınız birileri var mı? 

İlhan Çevik örnek aldığım kişidir. Çok sistemli, saat gibi gazetecidir. 
Zaten benden de daha kıdemli. Türkiye'de İngilizce gazeteyi tek çı-
kartan kişidir. 

Sizin yetiştirdiğiniz gazeteciler var mı? 

O kadar çok ki. TRT'nin bütün haber dairesi başkanlarmı ben yetiş-
tirdim. Savaş Kıratlı, Mustafa Salihoğlu hep benim ekibimden. 

Gelelim şu yaş meselesine. Nereden çıktı bu yaş büyültme 
hikayesi? 

1957 yılındaki seçimlerde Yeni Sabah, Millet Partisi'ni destekliyordu. 
Osman Bölükbaşı da partinin genel başkanıydı o zamanlar. Osman 
Bey İstanbul'a gittiğinde Sefa Kılıçlıoğlu'na seçimlere katılmasını 
teklif ediyor. O da reddedip beni tavsiye ediyor. Ama benim yaş 27. 
Yani yaşım tutmuyor. Ertesi günü bir dilekçe yazdırdılar. Benim yaş 
oldu 30, fakat en başta yapacağımızı son anda yaptık. Babam duru-
mu öğrenince çok sinirlendi. "Bu memlekete milletvekili olacağma 
git hamamda çalış" dedi. Ben de haliyle vazgeçtim. Ama içimden 
hep uhde olarak kaldı. 

Meslek ilkeleriniz nelerdir? Asla fedakarlık  edemeyeceğiniz 
ilkeleriniz var mı? 

Empoze edilen bir konuyu yazmamda ısrar edilirse haberi asla kele-
me almam. Bir de tehdit etmek en kolay şeydir. Zor olan yol gösteri-
ci, yapıcı yazılar yazmaktır. Ben hep bu yolu tercih ettim. 

Size göre haber nedir? 

Bence haber kamuoyunun ilgisini çeker, yıpratmaktan öte yapıcı 
olan şeylerdir. Ama şimdi haberciliğin pek önemi kalmadı. Benim 
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tanıdığım gazete patronlarından en iyisi maalesef şu anda 
gazetecilik hayatında olmayan Haldun Simavi idi. Haldun Bey için 
önemli olan kimin geçip gittiği değil, ne için geldiği, neler 
konuştuğuydu. Yani haberin altmı karıştırmak lazım. 

Eserleriniz var mı? 

İki hikaye kitabım, iki araştırmam var. Araştırmalarımdan bir tanesi 
Fransa'nm Türkiye aleyhine verdiği demeçlerdi. Ben de merak ettim, 
acaba Fransa insan hakları konusunda ne kadar duyarlı diye. Bir 
araştırdım ki; Fransa, Tunus'ta Cezair'de, Fas'ta hatta Vietnam'da, 
insan haklarını defalarca ihlal etmiş, sayısız işkenceler yapmış. Araş-
tırmamı yazdım ve beş gün sonra kitap haline getirdik. O kitaptan 
sonra Fransa'nın Türkiye'ye tavrı tamamen değişti. Diğer araştır-
mam ise Bulgar yönetimi hakkındaydı. Kırcali'de Türk isimleri Bul-
gar isimlerine çevriliyordu. Zaten o dönemin Bulgaristan Cumhur-
başkanı da tam bir Türkiye düşmanıydı. Bu araştırmam da kitap ha-
line getirilip çeşitli dillere çevrildi. Bu iki araştırmamda da ödül al-
dım. 

Genç iletişimcilere, önerileriniz nelerdir? 

Gazetecilikte dakik olmak önemlidir. Özelliklerde dış politikada da-
vetlere hep zamanında gitmelisiniz. Bir de kendinize bir uzmanlık 
alanı seçip, o alanda ilerlemeli gazeteci Çünkü bir insanın her şeyi 
çok iyi bilmesi mümkün değil. Herşeyi bilmeye kalkarsanız konula-
rı dağıtırsınız. Tabii bunun yanmda güçlü bir lisan sahibi olmak da 
önemli. Gazetecilikte çalışma saatlerinde cömert davranmalısınız. 
Memur mantığı ile gazeteci olamazsınız. Ama asıl önemlisi bu işi 
gerçekten sevmek. 

Günümüz basınını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bizim zamanımızda herkesin bir uzmanlık alanı vardı. Mesela parla-
mento en önemlisiydi. Liman muhabiri bile vardı. Ama şimdi öyle 



değil. Televizyon, bütün haber kaynaklarını hortum gibi kendisine 
çekiyor. Herkes pek meraklı ekranda görünmeye. Ama işin ciddi yö-
nünü araştıran kişiler, mutlaka gazetelerin peşine düşüyor. 

Mesela hangi gazetelerin peşindeler? 

Haber gazetelerinin. Bana göre de Türkiye'deki haber gazetesi de 
Cumhuriyet, ondan başka haber gazetesi de yok. 
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1944 Yılında Uşak'ta doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep'te, 

liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi'ııde bitirdi. Babasının 

mesleği nedeniyle küçük yaşta gazetecilikle tanıştı. 

Babasının sahibi olduğu Yeni Ülkii gazetesinde başladı. 

Ortaokul öğrencisi olduğu yıllarda babası adına Milliyet 

gazetesinin Gaziantep muhabirliğini yürüttü. Pertevniyal 

Lisesi'ııde okurken Hergün gazetesinde küçük fıkraları 

yayınlandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi'ııe 

okurken TÜBA  ajansta profesyonel  olarak çalışmaya 

başladı. Vatan, Son Havadis gazetelerinde çalıştı. Son 

Havadis'de birinci sayfadan  küçük fıkralar  yazdı. Anadolu 

Ajansı Genel Müdiir Yardımcılığı görevini yürüttü. 

Ankara'da yayınlanan Günlük Haber gazetesinin genel 

yayın yönetmenliği görevinde bulundu. Şimdilerde eski 

cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in basın 

danışmanlığım yapıyor. 
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Mehmet  Muhsinoğlu 
(1944) 

Gazetecilik mesleğine nasıl başladığınızı bize kısaca aktarır 
mısınız? 

Babam Faik Muhsinoğlu 46 demokratıydı. Partinin kuruluşu süre-
cinde Gaziantep'te gazete çıkarmaya başladı. Gazetenin adı da De-
mokrat Ülkü'ydü. İleriki yıllarda parti içi sorunlardan dolayı gazete-
nin admı Yeni Ülkü olarak değiştirdi. İlkokula başladığım 1950'li yıl-
larda matbaaya giderdim. Kağıtla, mürekkeple ilk tamşmam baba-
mın matbaasında oldu. Yaz tatiliydi. Babama; "Gazetecilik yapaca-
ğım, gazeteci olacağım" dedim, babam da; "İyi, gel seni gazeteci ya-
palım" deyip, sonra başmürettibe döndü, "Bu arkadaşa uygun bir tu-
lum, kıyafet ayarlayın. Bu yerleri süpürecek, hurufat toplayacak" de-
di. İçerledim tabiî bu duruma. Gazetecilik yapacağımı, Gaziantep'in 
en önemli insanlarıyla gazeteci olarak karşı karşıya geleceğimi filân 
hayal ediyordum. Ama, tabiî ki hayallerimizin (!) hiçbiri hemen ger-
çekleşmedi ve biz matbaa süpürmeye başladık. Süpürdüğümüz yer-
deki tozun toprağm arasmda, yere düşmüş harfleri, bizim hurufat 
dediğimiz nesneleri toplamaya başladık. Bu arada aklım fikrim maç-
lara bedava gitmekte idi. O yaşlarda her çocuk gibi, benim için de 
futbol büyük bir tutku idi. İlk tatilimi böylece matbaada süpürgeri-
lik yaparak, temizlik işleriyle geçirdim. Ertesi sene, babam bana "Ne 
yapacaksın?" diye sordu. "Spor muhabiri olmak istiyorum, maçları 
takip etmek istiyorum" diye cevap verdim. Ama ne var ki, o yaz ta-
tilinde de maçlara gitmek yerine, makine bakımını, makine yağlama-
sını öğrendim. Ben eve, el yüz kapkara dönünce, annem bana kızı-
yordu. Gazete baskı makinasının altına nasıl yatılır, neresi yağlanır, 
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makine temizliği nedir? Bunları o yıllarda öğrendim. Bu arada evra-
kı matbua denen, kartvizit davetiye filân basılan, matbaacıların pe-
dal olarak adlandırdığı İtalyan Ariette makinesini kullanmaya, hem 
de yüksek devirde baskı yapmaya başladım. Babam üçüncü sene yi-
ne aynı soruyu sordu. Benim aklım fikrim, görev alarak futbol maç-
larına gitmekteydi. Hem de bedava gitmek. Çünkü serbest giriş kar-
tı alacağız ya. Babam bu cevabıma biraz sinirlenmiş olacak ki, baş-
makinisti çağırdı ve "Bu arkadaşa günde 10 gazete vereceksiniz, bu 
arkadaş gazete satacak" dedi. Bu çok ağrıma gitti. Faik Muhsinoğ-
lu'nun oğlu, Antep'te bağırıp, çağırıp gazete satacak. Ben kısık sesle 
de olsa, bağırır gibi yapıp, "YAZIYOOOR" diye dolaşmaya başladım. 
Bir süre sonra babam bana; "Artık o işi yapmayacaksın" dedi ve ben 
en sonunda spor muhabirliğine başladım. İlk haberlerimden biri de, 
Gaziantep'in "Karamaça" lâkaplı hakemi Saip Bey'in yönettiği, ha-
kem eğitim kursu ile ilgili oldu. Ben de sıkı spor muhabiri pozların-
da -o dönemde herkes ilk günden spor yazarı sayılmıyordu- hakeme 
sorularımı iletiyordum. Oysa ki konunun tabirlerini bile bilmiyor-
dum Bir sorumda, "Bu eğitim dönemi sonunda yeni hakemlere dip-
lomaları verilecek mi?" dedim. Adam, "Eğitim sonunda lisans verile-
cektir" dedi. Ben orada öğrendim ki, verilen belgeye lisans deniliyor-
muş! Matbaada temizlikçilikten, makine yağlamaya, düğün daveti-
yesi basmaya kadar herşeyi öğrendim. Dizgi yapmayı, sayfa çatma-
yı, mizanpajı, sayfa sekreterliğini hep bu matbaada öğrendim. Sonra 
gazetenin herşeyini yapar hale geldim. Babam da evde piposunu tüt-
türüp, başyazısını yazdı ve matbaayı da ben idare ettim. Bu arada, 
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"Ben de yazdım" ve "Nokta" başlıkları altında günlük küçük fıkra ya-
zıyordum. 

Sizin de bildiğiniz üzere Anadolu gazeteleri hep rutin haberler 
geçerler. Gazetecilik hayatınızda hiç bu tabuyu yıkan bir 
haberiniz yayınlandı mı? 

Biz bu işe Anadolu'da başladığımız için, en büyük idealimiz büyük 
şehirlere gidip, büyük şehirlerde gazetecilik yapmaktı. Ayrıca, İstan-
bul'daki büyük gazetecilerden de etkileniyorduk. Bir taraftan da ide-
alim, hukuku bitirmiş bir gazeteci olmaktı. Hukuk mezunu profes-
yonel bir gazeteci olmak, en büyük isteğimdi. İstanbul'a gitmeden 
önce, Milliyet gazetesinin Gaziantep muhabirliği babama teklif edil-
mişti. Bu tür görevlendirme bir gelenektir. Çünkü Anadolu'da bir 
gazeten var ise, zaten haberle iç içesin demektir. Dolayısıyla o gaze-
te, bir İstanbul gazetesinin temsilciliği üstlenirse işler daha rahat yü-
rür. Milliyet gazetesinin o zamanki memleket haberleri masası şefi, 
Bedirhan Çmar, Gaziantep'e gelmişti, babama Milliyet temsilciliğini 
teklif etti. Babam Milliyet'e haber servisi yapıyormuş gibi görünü-
yordu. Ama babam, bu görevi bana verdi; "Önemli, kayda değer ha-
ber görürsen, aç telefonu Milliyet'e yazdır" dedi. Ben de böylece Mil-
liyet'e haber vermeye başladım. O yıllarda Saidi Nursi İsparta'da 
ikamete mecbur bırakılmıştı. O da oradan ayrılmış, hakkında kaçtı 
iddiaları ortaya atılmıştı.. Türkiye'de Saidi Nursi aranıyordu. O ya-
şımda, mahalli gazeteci olarak bunu biliyordum. Bir sabah erkenden 
matbaada gazeteyi bastık, iş bitirdik. Ben de eve gidip, kahvaltı ya-
pıp, uyuyacağım diye matbaadan çıktım. Şehir sinemasının önünden 
geçerken, sütlü kahve renginde, Chevrolet marka bir araba dikkati-
mi çekti. O yıllarda plâkalarda rakam yoktu. Plâkada İsparta yazı-
yordu. İsparta birden bire bende bir çağrışım yaptı. Arabanın içine 
bakma ihtiyacı hissettim. Arabanın sağ arka koltuğunda, başı sarık-
lı, üstünde kendine özgü kıyafeti olan bir adam oturuyordu. Büyük 
bir dikkatle benim kendisine baktığımı görünce, eliyle bana selâm 
verdi. Kendi kendime düşünüyorum, düşünüyorum, "Ben bu adamı 
sima olarak tanıyorum" diyordum. Yani, bir yerde resmini gördüm, 
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diyordum. Sonra selâmına karşılık verdim. Yürürken birden, "Bu Sa-
idi Nursi" dedim. Ben koşarak arabanın bulunduğu yere döndüğüm-
de, araba hareket etmişti. Ben de bunun üzerine, koşa koşa matbaaya 
döndüm. Milliyet'e telefon açtım ve "Saidi Nursi Gaziantep'ten geç-
ti" haberini geçtim. Ertesi gün babam gergin bir şekilde bana, "Git va-
li seni istiyor" dedi. Dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik, hop otu-
rup hop kalkmış. Başbakan Menderes'ten bir zılgıt yemiş. Türki-
ye'de Saidi Nursi aranıyor, ama bulunamıyor. Ve Anadolu'dan ba-
caksız bir gazeteci "Saidi Nursi Gaziantep'ten geçti" diye haber geçi-
yor. Olay büyüktü. Bu yüzden Milliyet yöneticileri, memleket masa-
sından bir muhabiri, işin geriye kalan Urfa aşamasmda çalıştırmaya 
başladı. Ben de validen sıkı bir zılgıt yedim. Tabiî, o gün hatıra daha 
taze olduğu için, valiye, noktasına virgülüne kadar herşeyi anlattım. 
Zaten, Saidi Nursi Urfa'da tespit edildi. Benim haberim de doğru 
çıktı. Milliyet gazetesi bu habere o zaman 400 lira prim tahakkuk et-
tirmişti. 

Anadolu'dan Babı Ali'ye geçiş sürecinizi ve gazetecilik 
hayatınızın ilk yıllarını anlatır mısınız? 

Gaziantep'te ortaokul yıllarımda gazetecilik yaparken, bir sınıf arka-
daşımı hocalar dövmüşlerdi. Dayak yiyen sınıf arkadaşım Bahtiyar 
Patpat daha sonra Gaziantep Lisesi'nde coğrafya öğretmeni oldu. 
Neyse; ben de o yıllarda bu dayak olayım gazetede yazdım. Çünkü 
gazeteyi matbaayı ben idare ediyordum, kimseden onay da almıyor-
dum. Yaptığım neşriyatla ilgili, "Lise mi, karakol mu?" diye başlık at-
tım. Dayak olayı hakkında soruşturma açıldı, idari işlemler yapıldı. 
Ama olan bana oldu; ben Gaziantep'te okuyamaz hale geldim. Böy-
lece idealimde olan İstanbul'a gidip, İstanbul'da okumak, gazeteci 
olmak hayali gerçekleşme yoluna girecekti... Orta 3'ü bitirdikten 
sonra, kendimi apar topar İstanbul Aksaray'daki Pertevniyal Lise-
si'ne attım. O zaman zannediyordum ki; Babı Ali'ye gittiğimde her-
kes ayağa kalkacak; "Ya Mehmet, neredesin nerede kaldın?" diyecek-
ler. Elbette ki gerçekler böyle değildi. Evvelâ Milliyet'e gittim, orta 
katlarda bir kapı aralıktı. Bir adam divan gibi birşey üzerinde namaz 
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kılıyordu. Bekledim, çünkü ona danışacaktım, sonra öğrendim ki bu 
kişi, dönemin önemli muharrirlerinden Ref'i Cevat Ulunay'mış. Du-
rumu ona anlattım; "Ben sizin Gaziantep muhabirinizim" dedim, o 
da "Pek gençmişsin" dedi, bana pek inanmadı, çünkü karşısında tıfıl 
bir oğlan vardı. Milliyet'in Gaziantep muhabiri olmaya yaşı müsait 
değildi. Bu arada ben Milliyet gazetesine, Tercüman gazetesine, ora-
dan oraya gittim. O ona referans gösteriyor, o ona gönderiyordu. 
"Evvelâ diplomanı al gel, yoksa seni gazeteye almam" dediler. Velha-
sıl ben Babıali'de, Gaziantepte'yken tahmin ve ümit ettiğim hüsnü 
kabulü (!) bulamadım. Fakat, bu arada bazı küçük, daha doğrusu ak-
şam gazetelerine şehir röportajı denen türde, yazılar yazmaya başla-
dım. Ama, ikiden fazla yazamıyordum. Her gazetede patronun veya 
genel yaym yönetmeninin bir yakmı veya kollayacağı biri vardır. 
Böyle bir rekabet ortamında, onun şansı daha kuvvetli olur. Bana da 
sadece teşekkür ediyorlardı. Pertevniyal Lisesi'nde sınıf arkadaşım 
Raşit Dilerge'nin babası Cihat Dilerge, o zaman Hergün gazetesinin 
genel yayın müdürüydü. Raşit'e "Babana söyle, ben küçük fıkra ya-
zarım, babanla bir konuşmak istiyorum" dedim. Raşit'in bunları ba-
basına söylemesi üzerine, Cihat Bey "Gelsin" demiş. Yanına gittiğim-
de bana, denemek için birkaç fıkra yazmam gerektiğini söyledi. İlk 
yazdığım fıkra birinci sayfada yayınlandı. O yıllarda Brigitte Bardot 
"Ve Allah Kadmı Yarattı" filmini çevirmemişti. Filmin çekileceği ma-
gazin haberlerinde yazılıyor ve Brigitte Bardot'un soyunacağı diller-
de dolaşıyordu. Ben de bunun üzerine, "Birgün başka bir film çekilir, 
adı da 'Ve Allah kadını giydirdi' olur" diye bir espri yaptım. Bu Ci-
hat amcanın çok hoşuna gitti ve böylece yazım, bir İstanbul gazete-
sinin birinci sayfasında yayınlandı. 1960'lı yıllar, yaş 16-17. Kendimi 
bir anda, Babı âli yokuşundan inip çıkan, birinci sayfada, hem de im-
zalı küçük fıkrası yayınlanan, ciddi, önemli bir gazeteci gibi hisset-
tim. Gazetemiz akşam gazetelerinden biri olduğu için, işten çıkış sa-
atlerinde satılırdı. Daha çok, Boğaziçi vapurlarıyla karşıya geçen in-
sanlar okurdu. Türk insanında, gazete okumak gibi bir alışkanlık 
vardı. Çengelköy'de oturuyorduk, artık, ben herkesin eline bakıyor-
dum, hangisinde Hergün gazetesi var, hangisi Mehmet Muhsinoğ-
lu'nun yazılarını okuyor, diye. Ancak, bizim fiyakamız sadece bir 
gün sürdü. Yazım çok beğenilmiş fakat, patronun aynı işi yapan bir 
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tanıdığı araya girince, bizim önümüz kesilmişti. Bunu bana Cihat Di-
lerge büyük bir sıkıntıyla izah etti. Böylece iyi bir iş yapmış olmama 
rağmen, oradan da dersimi almış olarak ayrıldım! İstanbul'da da ça-
lışıp para kazanmak istedim. Daha önceden tanıdığım ve sonra Ga-
ziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan Nuri Sabırsız'ın yanı-
na gittim. Nuri Abi bana, Çemberlitaş'ta "Foto Ziya" denen bir yerde 
iş ayarladı. Çalıştığım yerin, İstanbul'da beş tane düğün salonu ile 
anlaşması vardı. Böylece hemen hemen her gece çalışıyordum ve iyi 
para kazanıyordum. Ancak ben kazandığım tüm paramı, düğün sa-
lonu orkestrasındaki arkadaşlarımla Sarıyer'de harcayıp, ertesi gün 
okula beş parasız gidiyordum. 

Babı Ali'den Ankara'ya geçişinizi ve bunda etkili olan 
faktörleri  anlatır mısınız? 

Sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdim. Bu arada çalışmam da ge-
rekiyordu. Birgün Pertevniyal Lisesi'nden sınıf arkadaşım Mehmet 
Bican'la karşılaştım. Ankara'da amcamın oğlundan başka selâm ve-
recek kimsem yoktu. Serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyorum. Meh-
met'le sarıldık öpüştük, sordum "Ne geziyorsun buralarda?" diye. 
Arkadaşım da; "Ben Ankara'ya geldim. Rüzgârlı Sokak'ta Son Baskı 
gazetesinde çalışıyorum" dedi. Bir anda aklıma, liseli yıllarımda ga-
zeteciliğe merak saran arkadaşım Mehmet'e haber yazmayı öğretti-
ğim günler geldi. Mehmet'e; yazı işleri müdürüyle konuşmasmı, be-
nim için bir iş bir imkân olabilir mi, diye sormasını söyledim. Çünkü 
bir yandan iş arıyor, diğer yandan gazetecilik yapmak istiyordum. 
Mehmet, Naim Tirali'nin çıkardığı Vatan gazetesinin sayfa sekreteri 
Ethem Yazgan ile konuşuyor. Kenan Harun istihbarat şefi, Ergin 
İnanç yazı işleri müdürü. Ethem Abi, "Elinden iş gelen bir arkadaş 
ise bana gelsin" diyor. Ethem Abi o yıllarda, kendi ajansı TÜBA'da, 
Anadolu gazetelerine klişe servisi de yapıyordu. Yanına gittiğimde 
bana; "Resimaltı yazabilir misin?" diye sordu. Ben de "Anadolu'da, 
Antep'te bu, işin anayasasıdır, yaparım" dedim. O yıllarda Ameri-
kan Haberler Servisi'nden gönderilen koyu katran, petrol ham mad-
desinden yapılan klişeler vardı, bunlar bedava gönderiliyordu. Diye-
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lim ki, füze denemesi veya uzay çalışmaları ile ilgili bir klişe geliyor-
du ve biz alıp onu, evirip, çevirip, Oğuzeli yolundaki, Kilis yolunda-
ki bir trafik kazasıyla ilgilendiriyorduk (!) Sonra da Amerika'daki 
uzaya gitme çalışmalarını anlatıp, o klişeyi sayfaya basıyorduk. Lâ-
fın özeti, Ethem Abi'yle anlaştık. Ethem Abi'nin sözleşme yaptığı 
Anadolu gazetelerine, Rüzgârlı'da toptan aldığımız klişeleri tebeşir 
tozuyla parlatıp, beyazlatıp, resimaltı haber şeklinde hazırlayıp gön-
deriyorduk. Bir nevi ajans görevi yapıyorduk. Fakat bu işin en zor ta-
rafı, kurşun ağır olduğu için, onları paketleyip Ulus Postanesi'ne ta-
şımak oluyordu. Akşam eve döndüğümde omzum, kolum kopuyor-
du. Bu işler için ayrı bir hamal gerekiyordu. Bu iş zaten beni tatmin 
etmiyordu, para kazamyordum ama, diğer yandan da gazetecilik 
yapmak istiyordum. Ethem Abi'yle yazı işleri müdürü, birgün kendi 
aralarmda, Kıbrıs konusunda komanter haber yazılması gerektiğini 
konuşmuşlar Kıbrıs sorunu hayatımda epey önemli bir yer tutar On-
dan sonra içeriden beni çağırdılar, bana "Bu haberi yazabilir misin?" 
diye sordular. Ben "Evet" cevabını verdikten sonra, daktiloyu önüme 
çektim. Gaziantep'teyken babamın daktilosunda, Anadolu Ajan-
sı'nm radyodan haberlerini alıp, kendimce süratli bir şekilde yazar-
dım. Kıbrıs haberini hemen yazıp, Ethem Abi'ye verdim. Bu haber 
"Vatan" gazetesinde kullanıldı. O gün istihbarat şefi Kenan Abi izin-
li olduğu için, bu haberin yazılması benden istenmişti. Kenan Abi er-
tesi gün yazdığım haberi okumuş, bunu bana anlatan Kenan Abi, ya-
zı işleri müdürü Ergin İnanç'a demiş ki; "Bu haber benim tekniğimle 
yazılmış. Fakat ben böyle bir haber yazdığımı hatırlamıyorum." On-
lar da gülmüşler; "İçeride bir çocuk var, o yazdı" demişler. Kenan 
Abi de beni yanına çağırıp, "Sen bu işi nereden öğrendin?" diye sor-
du. Gazeteciliğe nasıl başladığımı anlattım. Kenan Abi de bana, "Val-
lahi sana bu işi öğreten, iyi öğretmiş arkadaş. Sen şimdi bana polis 
adliye muhabirliği yapar mısın?" dedi. Artık Ankara'da gazeteci olu-
yordum. Tabiî ki, hayır demedim. Bu teklif üzerine, çok kısa sürecek 
olan polis adliye muhabirliğine başladım. Ankara'yı bilmediğim 
için, beni Remzi admda stajyer bir arkadaşa emanet ettiler. Aradan 
bir hafta on gün geçti. Kenan Abi bakmış, bu işin bana hafif geldiği-
ni görmüş, beni başbakanlık, dışişlerine göndermeye başladı. O gün-
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den sonra başbakanlık, dışişlerinde muhabirlik yapmaya başladım. 
Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra, "Senin kalemin, üslûbun çok 
sağlam. Sen bize röportaj yazacaksın" dediler. Pekâlâ. İlk röportajı-
mı da demiryolu işçisi, gecekonduda yaşayan biri ile yaptım. On-
dan sonra Ankara'da program yapan Leyla Sayar, Fransız Kültür 
Merkezi'nde desen sergisi açan Zeki Müren gibi ünlü kişilerle rö-
portajlarım yayınlandı. Bu arada Vatan gazetesinden 150 Lira maaş 
alıyordum. Bu sıralarda İzzettin Turanlı'nın Son Baskı gazetesinden 
büyük bir teklif geldi. 500 Lira aylık teklif ettiler. O zamanlar, bizim 
Vatan gazetesinin yazı işleri müdürü bu parayı ancak alıyordu. Ben 
ailemin sorumluluğunu da düşünerek, anlaşmak üzere Son Baskı 
gazetesine gittim. Büyük bir nezaketle karşıladılar, ayrıca hayret de 
ediyorlardı. Çünkü bacaksız bir delikanlı, ama Vatan gazetesinde 
hergün bir veya iki imzalı haberi, yazısı çıkıyor. Yani imzadan do-
layı bu teklifi almıştım. Kenan Abi de, benim imzamı kullanmakta 
son derece cömert davramyordu. Yani, imza kıskançlığı yoktu. Ga-
zetede yayınlanabilecek haberlere beni yolluyordu. Profesyonel an-
lamda ilk ciddi transfer teklifini Son Baskı gazetesinden almıştım. O 
dönemde Son Baskı gazetesinin istihbarat şefi Kemal Pekün'den 
sonra Son Havadis'in sahibi olan Mustafa Özkan ve diğer yönetici-
lerle tanıştık. Ben, Vatan gazetesine dönüp, durumu izah edip, Ke-
nan Abi'den izin almayı düşünürken, Mustafa Özkan; "Yalnız arka-
daş, ben sana birşey söyleyeyim, ben yalanı sevmem, yalan söyle-
yen adam da benim gözümde biter" dedi. O an, ondan böyle bir söz 
gelince sinirlendim. Ben de, "Sen benim yalancı olduğumu nereden 
biliyorsun da, bana bunu söyleme gereği duyuyorsun? Ben böyle 
bir anlayışla çalışmam" dedim ve çıktım. O zaman hem ayrandan, 
hem de bayramdan olduk. Vatan'a dönmek artık benim için ahlâ-
ken mümkün değildi. Son Baskı'dan da kapıyı çarpıp çıkmıştım. O 
günün parasıyla 150 liradan 500 liraya terfi edelim derken, ekono-
mik olarak sıfır noktasına düştüm. Bir hafta süren bu işsizlik döne-
minde iş ararken, ilk önce Zafer gazetesi genel yayın yönetmeni Sa-
lih Erden'le, daha sonra Yeni İstanbul gazetesi Ankara temsilcisi İs-
tiklâl Yaradılış ile görüşmeler yaptım. Her ikisi de, diğer gazetenin 
daha büyük olduğunu, beni düşündüklerini söylüyorlardı. Beni, 
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Son Havadis gazetesine gönderdiler. Son Havadis gazetesi Ankara 
temsilcisi Turgay Üçöz ile görüştüm. O dönemde Son Havadis gaze-
tesi, Tercüman gazetesi ile birincilik için yarış halinde olan bir gaze-
teydi. Daha önce de söylediğim gibi, Kıbrıs konusunun benim haya-
tımda önemli bir yeri vardır. Burada da Turgay Abi Kıbrıs için ko-
manter bir haber yazmamı istedi. O haberi teleksle İstanbul'a geçti-
ler. Ertesi gün Turgay Abi'yle görüşmek üzere yanma gittiğimde, 
masasmm üzerinde, boş yerleri daktilo ile doldurulmuş matbu bir 
sözleşme duruyordu. Ben ilk profesyonel sözleşmem olan bu belge-
yi 4 Nisan 1965'te imzaladım ve 13 sene, Kemal Pekün'ün Son Hava-
dis gazetesinde çalıştım. Bu arada, AP Genel Başkam Süleyman De-
mirci'm ilk seçim kaybmm etkisi olsa gerek, bizim kulağımıza, gaze-
tenin genel yayın politikasının değişeceği haberi geldi. Ankara büro-
su olarak, biz bunu çok yadırgadık ve tepki verdik. "Gazetenin poli-
tikası değişiyor diye, ertesi gün bizim değişecek halimiz yok" deyip, 
Ankara bürosu olarak topluca istifamızı verdik. O dönemde -ileriki 
yılların Turizm Bakanı Barlas Küntay, 1980 sonrası Turgut Özal'ın 
basın müşaviri Can Pulak, Son Havadis gazetesine geldiler. Fakat, is-
tifa eden bizlerdeki şanssızlık bu ya; Süleyman Demirel'e yeniden 
hükümeti kurma görevi verildi. Eh, bizim gazete sahipleri, Başbaka-
na hiç dayanamaz. Gazete yeni politikasına dönmeden, eski yayın 
politikasını aynen sürdürdü. 

Gazeteciliğe başlarken basın dünyasından kendinize örnek 
aldığınız birisi oldu mu? 

Bediî Faik Bey'e saygı duyuyorum. Herkesin, mesleki manâda saygı 
duymaya bir yerde mecbur olduğu, kalemine itiraz edemeyeceği bir 
üstad. Yani, Bedii Faik deyip geçemezsiniz. Siz, Bediî Faik'in yazıla-
rım hatırlar mısınız bilemem, bir gazeteci siyasetle ilgilenmişse, oku-
yucusunun mutabık olacağı veya olmayacağı dönemleri vardır. Be-
diî Faik yazarlık babında, kalitesi ve kalibresi bakımından, Türk ba-
sınında en büyük kalemlerden biridir. Bediî Abi bana karşı sempati-
sini esirgemedi. Bir ammı anlatmak istiyorum. O dönemde Bülent 
Ecevit-İsmet Paşa mücadelesi başlamışta. Ben de Son Havadis gibi 
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bir gazetede, Bülent Ecevit lehine yazılar yazıyordum. Son Havadis, 
Adalet Partisi'nin gayri resmi sözcülüğünü yapıyor, iktidarı destek-
liyor. Bu açıdan, Bedii Abi beni telefonla arayarak "Evlâdım bu par-
ti politikası mı, yoksa senin kendi düşüncelerin mi?" diye sordu. Ben 
de, "Bediî Abi, hayatımda hiçbir yerden talimat alarak yazı yazma-
dım. Ben sadece kendi düşüncelerimi seslendirmeye çalışıyorum. 
Ben artık iki genç liderin karşı karşıya gelmesi gerektiğini, bir taraf-
ta Bülent Ecevif in bir tarafta da Süleyman Demirel'in olmasının ge-
rektiğini düşünüyorum" dedim. 

Bedii Faik'in sizin küçük fıkralarınızı  köşesinde konu olarak 
işlemesini nasıl değerlendirdiniz? 

Ben o dönemde gazetenin birinci sayfasında, "Nokta" başlığı ile kü-
çük fıkralar yazıyordum. Birgün Bedii Abi büyük bir nezaketle, "Se-
nin bugünkü fıkranı konu olarak işlersem, kendi köşemde yazarsam, 
sana karşı ayıp olur mu?" diye sordu. Ben de "Estağfurullah, ben bu-
nu şeref olarak kabul ederim" dedim. Bu olaym tanığı da Selçuk Al-
tan'dır. Selçuk Altan, o zaman Dünya gazetesi Ankara temsilcisiydi. 
Biz Bediî Abi ile, Ankara-İstanbul arasındaki mesafeye rağmen, böy-
le çok sıcak bir duygu, düşünce yakınlığı yaşadık, en azından kendi 
hesabıma söylüyorum. Bedii Abi'nin, bana bu şekilde manevi destek 
vermesini, ben "sahiplenmek" diye algılıyorum. 

Siz küçük fıkraları  ara rejim dönemlerinde yazdınız. Eğer 
gazeteniz bunları yayınlamak istemeseydi tavrınız ne olurdu? 

Senin sorduğun bu soruyu, Atillâ Bartınlıoğlu ile birlikte Altan Öy-
men de Piknik Restaurant'ta bana sordu. "Peki, Son Havadis bu im-
zalı fıkralarını yayınlamazsa ne yaparsın?" diye. Ben de kendisine, 
"Ben muhabirim, gazete bana yazma imkânı veriyor. Ben de bu im-
kânı değerlendiriyorum. Yayınlamazsa bu gazetenin kendi takdiri-
dir. Ben yine muhabirliğimi yaparım, gazeteciliğin esası muhabirlik-
tir, haberciliktir" dedim. 
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Cumhuriyet gazetesinden bir teklif  almışsınız. Bu teklifi  nasıl 
değerlendirdiğinizi ve değerlendirme kriterlerinizi açıklayabilir 
misiniz? 

Birgün Cumhuriyet gazetesinin yazı işleri müdürü Çetin Özbayrak, 6 
Punto Çetin telefonla beni arayarak, "Yarın Ankara'ya geliyorum kafa-
lan çekeriz. Bu arada seninle birşey konuşacağım" dedi. Ertesi gün ye-
mekte Çetin bana dedi ki; "Ben sana bir teklifi iletmek için geldim; Na-
dir Nadi'den." Şaşırdım bir an. "Nadir Bey dedi ki, 'böyle bir adamın 
Son Havadis'te ne işi var? Onun yeri Cumhuriyet'tir. Git konuş Cum-
huriyet'e gelsin" dedi. Ben çok şaşırmış bir vaziyette Çetin'e; "Çok te-
şekkür ederim. Bana çok büyük bir teveccüh göstermişler, sağolsunlar, 
ama çalıştığım gazeteden memnunum. Kaldı ki, çalıştığım gazetenin 
politikasıyla aynı tarzda düşünüyorum. Evet, Cumhuriyet gazetesi çok 
önemli bir gazete, ciddi bir gazete ama, siyasi bakış açımız farklı, sağo-
lun, ben Son Havadis'ten ayrılmayı düşünmüyorum" dedim. Ne mut-
lu bize ki, gazetecilik hayatımızda böyle güzellikleri de yaşadık. Hür-
riyet'in bana karşı iki muhabir, aradaki maaş farkım kendilerinin öde-
mesi gibi, teklifi yapan Hürriyet'in Ankara Temsilcisi Cüneyt Arcayü-
rek, teklifi reddeden Son Havadis'in Ankara Temsilcisi Turgay Üçöz 
Tercüman ve Milliyet7te yaşadıklarımın güzelliklerine ve acı örnekleri-
ne girmeyelim. Bazı insanları sıkıntıya sokmayalım. 

Basın çalışanları için meslek hayatlarında önemli olan nedir? 

Aslında, altı çizilmesi gereken bir nokta, birinci sayfada, eğer genç yaş-
ta imzan çıkıyorsa, bunun haberlerde ve meslek piyasasında insanın 
önünü açan önemli faktörlerden biri olduğudur. Bu meslekte varsan 
imzanla varsın, yaptığın işle varsın. Yoksa çok kısa sürede unutulur-
sun. İşinden ayrılırsan veya kovulursan, Babı âli veya bir yeri tellinin 
töresi gereği, bir hafta falan sürer arayanın, soranın. Sonra seyrekleşir, 
kesilir. Böylece öğrenirsin ki, sana gösterilen ilgi, itibar şahsına değil. 
Çalıştığın gazeteye, çalıştığın gazetedeki fonksiyonuna bağlı. Köşen 
var mı, imzan hergün çıkıyor mu, takır takır yazıyor musun? O zaman 
telefonlarla başa çıkamazsın. Koptun mu, bir haftalık bir vefa dönemi 
vardır. 
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Sayın Muhsinoğlu, bugün yine bir teklif  alsanız habercilik 
mesleğine dönüş yapar mısınız ve haberciliğin hangi 
branşında görev almak istersiniz? 

Klasik bir söz vardır; "Gazeteciliğin esası haberciliktir" diye. Evet, 
mesleğin özü haberciliktir. Ancak ben olayı şöyle değerlendiriyo-
rum; insanın fiziki takati vardır, bir de doyma noktası vardır. Haber-
ciliği inkâr manâsında söylemiyorum. Şimdi, benim yaşım 60'a gel-
di. 20 yaşındaki genç meslektaşımla rekabet etmeye, fizik olarak mü-
sait değilim. Gazeteciliği, haberciliği ciddi yapıyorsan, gecenin geç 
saatinde yatarsın, sabahın köründe kalkarsın. Uykusuzluk, açlık, su-
suzluk birşey ifade etmez. Haberi söküp çıkartıp, birinci sayfada 
gördüğünde, bütün bu yorgunluklarını unutursun. Fiziki anlamda o 
rekabet şartları yok bende. Yıllarca bu işi yaptıktan sonra, baştan ha-
berciliğe başlamak, bu müthiş birşey, müthiş keyif verici bir olay. 
Ben gazetecilik yaşamım boyunca yaptığım, görev aldığım bütün iş-
lerden keyif aldım. Zaten keyif almazsan yapılacak iş, yapılacak 
meslek değildir, yani bu mesleğe aşık olacaksm. Meslek yaşamımda 
hiç doyamadığım şey, küçük fıkra yazmaktı. O dönemde, TRT siya-
sal olarak çok etkin bir kurumdu. Biz de o sıralar gazete olarak, TRT 
ile kapışma halindeydik. Osman Bölükbaşı'nm, "Tırt" diye TRT'ye 
isim taktığı yıllar; Doğan Kasaroğlu, Muammer Yaşar, Hüsamettin 
Çelebi TRT'nin imparatorlarıydı. TRT'nin üçlü sacayağı. Biz de ara-
da bir denk düşürdükçe, TRT'yi iyi bağırtıyoruz, iğneliyoruz çünkü, 
TRT ile siyaseten kavga halindeyiz. TRT birazdan da öte, artık açıka-
çık tarafgir yayın yapıyordu. Tek radyo, tek televizyon olmasının, 
tabiî ki bunda etkisi büyük oluyordu. Dolayısıyla kavga da büyük 
oluyordu. 

Bediî  Faik'e küçük fıkra  yazmayı bıraktıran gazeteci olarak 
biliniyorsunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Birgün Washington Restaurant'ta kokteyldeyiz. Yanımızda, Ankara 
temsilcimiz Turgay Üçöz, köşe yazarımız ve İstanbul Milletvekili Te-
kin Erer, TRT'nin imparatoru Doğan Kasaroğlu da vardı. Böyle bir 
grubun içinde en tıfılı, en genci bendim. Bediî Abi döndü; "Bakın si-
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ze birşey söyleyeyim. Bu, küçük fıkra işini en iyi yapan Doğan Nadi 
idi, sonra ben çıktım piyasaya. Bu işi iddialı şekilde yaptım. Fakat 
ikinci planda kalmayı hayatım boyunca kabullenemedim. İşte şu var 
ya, parmağıyla beni göstererek "Bu işi benden iyi yapıyor ve bana 
küçük fıkra yazmayı bıraktırdı" dedi. Hem utandım, hem de hoşuma 
gitti. Ben de "Estağfurullah Bediî Abi, siz ancak lâf ayağa düştü diye 
yazmayı bırakmışsınızdır" dedim. Bediî Abi de, "Görüyor musunuz? 
Adam bana ayaküstü küçük fıkra yazıyor" dedi. Çok utanmıştım 
ama, çok da hoşuma gitmişti. 

Gazetecilik mesleğinde ara rejimler döneminde, en fazla  küçük 
fıkralarınızla  gündeme geldiniz. Bu dönemlerde bazı 
olumsuzluklar yaşadığınız oldu mu? 

Doymadığım ve çok severek yaptığım iş, küçük fıkra yazmak oldu. 
Onun bendeki unutulmazlığı şuradan geliyor. Ben ara rejimler, yani 
zurnanın zırt dediği dönemde yazdım. En çok da 12 Mart muhtırası 
döneminde yazdım. Başbakan Nihat Erim'ler, Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaş'lar, Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'ler, Hava Kuv-
vetleri Komutam Muhsin Batur'lar döneminde yazdım. Ve ben her-
gün bu zevatı sinirlendirmekle meşguldüm. Küçücük bir fıkraya çok 
sinirleniyorlardı. Hâttâ, Muhsin Batur birgün Cinnah'daki bir eve, 
Turgay Üçöz'den sonra bizim Ankara temsilcimiz olan Abdullah 
Uraz'ı davet etmişti. Muhsin Batur beni şikâyet etmiş, "Ne istiyor bu 
adam benden?" diye. Muhsin Muhsin'i eleştiriyor ya! O zamanlar sık 
sık, sabahın saat 7:58'inde, Mamak'a davet ediliyordum. Sonra, ora-
daki hukuk müşavirliğinde görevlilerle iş, ahbaplığa dönüştü. Bu-
nun sebeplerinden birincisi; herhalde yaşımın etkisi vardı. İkincisi; 
yazdığım yazılar çok dik ve çok sertti. Sabah Mamak'a gittiğimde, 
masanın üzerine yayılmış gazetelerde, benim yazılarımın kırmızı ka-
lemle çerçeveye alınmış olduğunu görüyordum. Onlar bana soruyor, 
ben de söylüyordum. Ben onlara, "Askerin ikide bir, belli belirsiz re-
jime müdahalesine, demokrasiye paydos demesine, partileri, parla-
mentoyu kapatmalarına karşı çıktığımı, 27 Mayıs'a da karşı olduğu-
mu" anlattım. Şimdi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Nazmi Bilgin 
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de, "Nasıl olsa Mehmet Ağabey içeri girer, biraz zor çıkar" diye, bi-
zim evden eşyalarımı getirirdi. Kendisi yanımda bu yaşananlara ta-
nık olmuştur. O sıralar Gazeteciler Cemiyetinde yönetim kurulu 
üyesiydim. Sonraki günlerde, biz komutanla Cemiyet'in bahçesinde 
buzlu cin tonik içmek için sözleştik. Yani iş, o sıcaklığa kadar varmış-
tı. Ama bu sıcaklığa rağmen, ben çıkarken şakayla karışık, ama cid-
di bir şekilde şikâyetimi seslendirdim. "Buraya gelip gitmek problem 
değil de, sabahm köründe çağırmayın, zor oluyor" dedim, gülüştük. 

Yazılarınızın devletin üst makamlarında ciddi olarak 
incelenmesini nasıl yorumluyorsunuz? 

Şunu söylemeliyim ki, böyle dönemlerde, bir kere görev olarak, ina-
narak birşeyi yazıyorsun, çiziyorsun. Birşeyi biliyorsun ki, devletin 
üst makamları da güne senin gazeteni ve bu arada senin yazdığın na-
çizane yazıları okuyarak başlıyorlar. Bana, "Başbakanlıkta mesai, 
Son Havadis okunarak başlıyor" diye, Başbakan Nihat Erim'in Basın 
Müşaviri Kurtul Altuğ söylemişti. Zaten bunun gibi, esirgenmeyen 
ilgi ve şevkat (!) bir gazeteci olarak beni her zaman heyecanlandır-
mıştır. 

Bir devlet kurumu olan Anadolu Ajansı ile özel medya 
kuruluşları arasında habercilik anlayışı açısından ortaya çıkan 
farklılıkları  anlatır mısınız? 

Gazetede, özelliklede de günümüzde, aklına esenin, aklına estiğini 
yazabildiği, çizebildiği bir dönem yaşanıyor. Buna da haber, röpor-
taj deniyor. Ancak Anadolu Ajansı için bu mümkün değil, çünkü ya-
rı resmi bir statüsü var. Yani devletin temel politikaları orada işin ha-
reket noktası, ana çerçevesidir. Orada habercilik yapıyorum diye, ga-
zetelerde olduğu gibi gönlünce, serbest bir şekilde habercilik yapa-
mazsın. Devletin bir dış politikası, Kıbrıs politikası vardır. Bu kriter-
lere göre habercilik yapacaksm. Ama gazetecilik mesleğini nerede ve 
hangi kurumda yapacak olursanız olun, meslek ilkelerine de bağlı 
kaldığınız takdirde, özünde değişen birşey yoktur. 
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Basın özgürlüğü ile milli çıkarların ters düştüğü noktalara sık 
sık rastlanmaktadır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bizde basın özgürlüğü ile milli çıkarlara ters düşme noktasında çok 
hassas bir denge vardır. Bu sık sık karıştırılır. Gazetenin adını ver-
mek istemiyorum. O dönemin çok okunan, ağırlığı olan bir muhale-
fet gazetesi, 1960'lı yılların Kıbrıs bunalımı sırasında, birinci sayfa-
dan kroki, harita yayınladı. Bunlar Türk askerlerinin hangi noktadan 
hangi noktaya kaydırıldığını gösteren haritalardı.Bu şu demektir: 
Yunanistan'ın Ankara'da askeri ateşe beslemesine, özel eleman istih-
dam etmesine, istihbarat yapmasına gerek yok. Biz birinci sayfadan 
adamlara bilgileri veriyoruz. Türk ordusu zırhlı birliklerini nereden 
nereye kaydırdı. Deniz kuvvetlerine nereden takviye yapılacağı gibi 
bilgileri adamlara zahmetsiz olarak veriyoruz. Bu arada bu konuda-
ki bakış açım, biraz muhafazakârdır. Duracağın yeri, bir yerde bile-
ceksin. Ertesi gün tüm gazete yöneticilerini Genelkurmaya çağırdı-
lar. Gazete yöneticileri tepeden tırnağa bir zılgıt, fırça yediler. Bunun 
üzerine Türk basını kroki, resim, harita yayınlamaktan vazgeçti. So-
rumluluk meselesi dendiğinde şu anlaşılmalıdır ki, Anadolu Ajan-
sı'nda gazetelere nispeten daha yoğunlaşmış bir sorumluluk söz ko-
nusudur. Sorumluluk bilinci günümüzde, artık medyada çalışan yö-
neticinin, çalışan kadronun, tümüyle gazetecilik haysiyetine bağlı 
hale gelmiştir. 

Yarı resmi bir devlet kurumu Anadolu Ajansı'ndan ayrılış 
sebepleriniz nelerdir? 

Başbakan Tansu Çiller dönemi, benim Anadolu Ajansı'ndan kopuş 
sebeplerimin doğduğu dönemdir. Yönetim kurulundan, Genel Mü-
dür Turgay Üçöz'le birlikte sözleşmemin feshedilmesini isteyen de 
benim. İş o dönemde o kadar zıvanadan çıktı ki, yönetim kademesi-
ne monte ettikleri bir zavallı arkadaş buldular, maşa olarak kullan-
mak istediler. Özer Çiller Bey bize haber yolluyordu. Seçim gecesi, 
seçim sonuçlarının Anadolu Ajansı tarafından verilmesini istemiyor-
muş. Düşünün, Türkiye'de seçim oluyor, Tansu Hanım iyi sonuç ala-
mıyor diye, Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını yayınlaması isten-
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miyor. Biz de, genel müdürümüz ve uzun yıllar aynı gazetede bera-
ber çalıştığımız bir büyüğümüz olan Turgay Üçöz ile konuştuk. Tur-
gay abi "Şu işe bak" diyor, biz tabiî ki isyandayız. Ama, bütün bu 
baskılara rağmen, o gece seçim sonuçlarını ve ilgili haberleri saniye-
si saniyesine, geciktirmeden yayınlamaya devam ettik. Biz herşeyi 
göze almıştık. Bu şartlar altında, bizim Tansu Çiller'le uyuşmamıza 
ve işbirliği halinde olmamıza imkân yoktu. Biz vicdanen, mesleğimi-
zin gereğini yapma kararındaydık. "Koparsak kopalım, kovarlarsa 
kovsunlar, gözümüzü Anadolu Ajansı'nda açmadık ki" dedik. Bu 
olaydan sonra yönetim kurulundan sözleşmemizin feshini istedik ve 
ardından, Anadolu Ajansı'ndan Turgay ağabey ile kolkola ayrıldık. 

Anadolu Ajansı'nda çalıştığınız dönemde sizin katkınızla 
Anadolu Ajansı'nın yaptığı önemli bir işi anlatır mısınız? 

Biz Amerikan seçimleri için her türlü tedbirimizi almıştık. Bili Clin-
ton'un başkan seçildiğini Amerikan ajanslarından ve dünyanın tüm 
ajanslarından önce Anadolu Ajansı olarak biz geçtik. Bunu haber de 
yaptık ve servise koyduk. Hiçbir yabancı ajans da buna itiraz etme-
di. Ancak Türk basını bu konuya tek satır bile yer ayırmadı. Elvan 
Baransel, dış haberler daire başkanımızdı. Dış haberler servisindeki 
arkadaşlarımızdan Kasım Cindemir'e; "Şu miktar oy çıkarsa Clinton 
lehine beni uyar" dedim. Şimdi bu yüzde 100 doğru mudur? Hayır. 
İçinde düşük de olsa yanılma payı vardır. Yani şöyle bir düşünün, 
aksi olursa tarihe karışırsın, ajans olarak ta Mehmet Muhsinoğlu ola-
rak ta tarihe karışma ihtimalin vardır. Ama, burada şunu söylemeli-
yim ki ben; yıllarca çeşitli gazetelerde her kademede görev aldım ve 
siyasi gazetecilik yaptım. Dolayısıyla mesleğin bize kazandırdığı 
inisiyatifi kullanma yöntemleri, değerlendirme ve hesaplama biçim-
leri vardır. Gazetecilik yaşamım boyunca bunlardan yoğun bir bi-
çimde yararlandım. Biz 34 gün önce herşeyi hazırladık. Adayların 
biyografileri, programları gibi materyalleri yayına hazır hale getir-
dik. Bunlar yayma girmeyi bekliyordu. Seçim gecesi dış haberler ser-
visinde çalışıyoruz, gecenin bir saatinde Kasım arkadan seslendi; 
"Mehmet Bey filan eyaletlerde Clinton şu rakamları tutturdu" dedi. 
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Biz de Elvan'la baktık 'Evet' dedik, yüzde 90 Clinton. Sonucun terse 
dönmesi mümkün değil" dedik. Meğer, son Amerikan seçimlerinde 
gördük ki, mümkünmüş; seçimleri mahkemeler çözdü. Neyse ki bi-
zim başımıza böyle bir talihsizlik gelmedi. Elvan Hanım; "Mehmet 
Bey mesuliyet sizin" dedi. Ben de "Kapat gözünü" dedim. Ve bir tık, 
bilgisayarın tuşuna bastım. Ve flaş flaş flaş; "Clinton Amerikan Baş-
kanı seçildi." Bizim daha önce hazırladığımız konserve disketler ya-
yma girdi. Ben de o zaman bir arkadaşa "döküm yapalım" diye rica 
ettim. Biz Anadolu Ajansı olarak, Clinton'un Başkan seçildiğini dün-
yaya duyuran ilk ajans olarak, klâsman haberi yaptık. Yine ajans ola-
rak gerçekleştirdiğimiz iki büyük proje -ki birincisi bizden önce baş-
latılıp, sonuç alınamamıştı- "Akdeniz Haber Ajansları Birliği"nin ku-
ruluşu oldu. "Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları Birliği" de bi-
zim dönemimiz de kuruldu. KKTC'nin TAK Ajansı'mn kurucu üye 
olabilmesinde -bir bakıma diplomatik anlamda diğer ülkelerce ta-
nınmasında- naçiz katkılarım oldu. İlk dönem için de, bu örgütün 
genel sekreterlik görevine seçildim. 

Sayın Muhsinoğlu, Günlük Haber gazetesinin genel yayın 
yönetmenliğini yaptınız. Bu önemli projenin yürümemesinin 
sebeplerini açıklar mısınız? 

Bu işin üç sorumlusu var. Birincisi, patronun bizzat kendisi...Ortağı 
ve yetkili temsilcisi ile ilk görüşmemizde, anlaşmamızda, büyük bir 
reklam kampanyası yapacaklarını söylediler. Bir tek el ilanı basmak-
la ve Kızılay'da bunları dağıtmakla gazete reklamı olmaz. Pamuk el-
leri cebe sokmak gerekir. Ancak onlar taahhüt ettikleri gibi ellerini 
ceplerine sokmadılar. İkincisi, bu işlerle görevlendirilen zatı muhte-
rem, reklam, pazarlama, tiraj sorumluluğu gibi görevleri üstlenmiş-
ken, genel yayın müdürlüğüne heveslendi. Kendi işini yapmadı. Be-
nim işime tecavüz etti, ben de işi bıraktım. Üçüncü sorumlu ise, An-
karalının kendisidir. İzmirlilere, Egelilere bölgeci yakıştırması yapı-
lır. İnsanın yaşadığı bölgenin gazetesine sahip çıkmasını, ben bölge-
cilik olarak algılamıyorum. Yerel gazeteciliğin felsefesi, dar yerleşim 
alanlarının, kendi çevrelerinde olan biteni öğrenme merakıdır. Yani, 
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siz kendi evinizde, ailenizde olan bitenlerden mi haberdar olmak is-
tersiniz, ya da etkilenirsiniz, yoksa iki blok ötedeki komşunuzdan mı 
haberdar olmak istersiniz? Elbette ki, evvela ailenizle ilgilenirsiniz. 
Yerel gazeteciliğin amacı da; sınırlı bir yerleşim alanında yaşayan in-
sanların, bu çevrede olan bitenden, çok basit ifadelerle anlatırsak, ha-
berdar olma isteği ve hakkıdır. Ege'de bu gelişmiştir. Onun için Ye-
ni Asır, Yeni Asır'dır. Hürriyet, Milliyet istedikleri kadar o nitelikte 
gazete çıkarsınlar, Yeni Asır'm yerini alamazlar. Çünkü; Yeni Asır 
İzmirlinin gazetesidir. İzmirliye hitap eder. Dolayısıyla reklam pas-
tasından büyük dilim alan da o olur. Ankara'da ise bu bakış açısı 
yoktur. Ankara bir memur kenti, epeyce de göç aldı. Yani kozmopo-
lit büyük bir şehir haline geldi. İzmirlideki İzmirlilik şuuru, Anka-
ra'da yok. Futbol takımları bunlara en iyi örnektir. Dolayısıyla karşı-
nızda zor bir okuyucu tipi var. Ankara'da çok iyi bir gazete çıkarabi-
lirsin. Kumaş iyi olabilir, kalite iyi olabilir, dolayısıyla ortaya çıkan 
ürün de iyi olur. Ancak, Ankara'da istediğin kadar hevesli ol, böyle 
bir çalışma için her zaman sayıca azsındır. Mesela, sayfa sekreteri 
dersen, Milliyet'te Turan Aytul Abi vardı. Bizim çıkaracağımız gaze-
teler için, acaba birinci sayfaya bir taslak çizer mi diye yanma gider-
dik. Turan Aytul bu işi yapsın diye, hatırlı gönüllü abiler devreye gi-
rerdi. Bir de patronaj büyük yatırım yapacağı zaman, Rüzgârlı Soka-
ğı, o çamurlu sokağı tercih etmiyordu. İstanbul'a gidiyor, İstan-
bul'da yatırım yapıyordu. 

Başkent gazetecilerinin Türkiye'deki  diğer gazetecilerden farklı 
olduklarına inanıyor musunuz? 

Bütün başkentler ana haber kaynağıdır. Başkent gazetecileri kendile-
rini diğer kentlerdeki meslektaşlarmdan biriki gömlek daha gazeteci 
hissederler. Kendilerini daha ağır görürler. Hani, takım elbise giyip, 
kravat takıyoruz ya, kendimizi bir başka hissederiz. Ankara 
gazetecileri adaptan ve kaidelerden daha çok haberdardırlar. Devlet 
adamlarıyla yüz yüze olduğumuz ve devlet adamlarına daha yakın 
olduğumuz için, davranışlarımıza her zaman dikkat ederiz. Karma 
heyetler, bir başka ülkeye göreve gittikleri zaman, bu konuda An-
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kara'dan giden gazetecilere özel uyarılarda bulunulurdu; "Aman 
cıvıtmayın, dağılmayın, tozutmayın, Ankara'nm itibarmı düşünün" 
gibi. Bu uyarılar neden mi? Çünkü biz yaka paça adamları, haber 
kaynağmın karşısına çıkarmayız. 

Basın ahlâkı medyada var mı? Sizce bunun ölçüsü ne 
olmalıdır? 

Birşeyi unutmamalıyız ki; gazetenin türü ne olursa olsun, bu gazete 
her sabah evlere giriyor. Sabah kahvaltısında okunduğunu 
düşünecek olursak, bazı tür haberler, en azından insani bir karakter-
de değil. Bu arada şu kesinlikle bilinmeli ki, bacak araşma kamera 
sokmak da gazetecilik değildir. Bazen böyle görüntüler için, 
kareleme tekniğiyle görüntüyü yok etme yoluna başvuruluyor. Bu 
hem basın ahlâkına, hem de okuyucuya saygı ilkesine riayet 
ediliyormuş gibi yapıp, çarpıklıklar yapmaktır. Bunların manâsı 
yoktur. Şimdi sen 18 yaşından küçüklerin resmini yayınlamak suçtur 
diye, şahsın gözlerine bant atıyorsun. Bant atma sorumluluğunu 
yerine getiriyorum diyorsun. Ancak göz bebeğine, mühendislerin 
kullandığı 0,2 kalemle çizgi çekmek, bant atmak değildir, oradaki 
amaç o çocuğu kamuoyuna teşhir etmemektir. Ama, bizde böyle cin-
liklerle iş götürülmeye çalışılıyor. Ben süjeden vazgeçtim, gazete 
haberine konu olan insanların özel haklarından ve kişilik hakların-
dan vazgeçtim. Ben gazeteci takımının, köşe yazarı takımının seks 
hayatını okumaktan tiksiniyorum. Ben hiç merak etmiyorum; Ayşe 
Hanım'ın tarihi yerlerin merdivenlerinden tırmanırken, inerken sev-
gilisinin neresinden tuttuğunu, ya da o gece merdivenlerde yorulup 
da, hangi otelde nasıl kaldıklarını! Yani lâfın özeti, ben bunları 
okumak istemediğim gibi, bakmak da istemiyorum. İşte bu noktada, 
gazetenin eve girdiğini, ailenin tüm fertlerinin gazeteye baktığını 
unutmamak gerekiyor. Aslında bugün basınımızın içine düştüğü 
hastalığın tedavisi güçtür. Bedii Faik'in son kitabı; "Matbuat, Basın 
Derkeen... Medya" aslmda bu süreci çok güzel anlatıyor ve bugün-
kü boyalı hasmımızın indiği seviyeyi çok iyi ifade ediyor. 
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Türk Basın Tarihi'ne  bakıldığında medyanın çok etkin olduğu 
görülüyor. Sizce günümüzde bu etkinlik neden 
bulunmamaktadır? 

Eskiden bir gazete, bakanlarla, hükümetle ilgili bir siyasi kampanya 
yaptığı zaman, bir siyasetçinin kellesi giderdi. Bir bakan istifa eder-
di, etmek aklına gelmiyorsa, başbakan onu istifa ettirirdi. Yani, bir-
takım mekanizmalar işliyordu. Şimdi ne yazarsan yaz, umursayan 
yok, kaale alan yok, niye? Çünkü, basın şimdi manken ticareti 
yapıyor. Bugünkü basının, medyanın tekrar eski saygınlığını kazan-
ması, toplum tarafından, siyasilerce ciddiye alınması için; baldır-
bacak ticaretinden vazgeçmesi şarttır. Asgari saygınlığın reçetesini 
arıyorsak eğer; evvela gazeteler, gazete olarak çıkacak, namuslu 
habercilik yapılacak. îşte o zaman saygınlık kazanılır ve böylece et-
kinlik de söz konusu olabilir. 

Sizce bir gazetecinin fonksiyonları  ve ahlâk anlayışı nasıl 
olmalıdır? 

Bütün dinler, düzgün insan olmayı, ahlâklı insan olmayı öğretir. 
Şimdi bu noktada düşünüldüğünde, gazeteciler olağanüstü bir ko-
numda değildirler; dolayısıyla, gazetecinin ahlâk anlayışı da, meslek 
ahlâk anlayışı da, sokaktaki adamın, sıradan bir insanın ahlâk anla-
yışından fazla farklı değildir. Ancak biz, kamu adma görev yaptığı-
mız için, sınırlarımız biraz daha geniştir. Ama, insanlara küfretme 
hakkımız yoktur. Bu noktada bizim kamuoyunu aydınlatma, kamu-
oyu adma araştırma, inceleme yapma, muhatabmı sorgulama, edin-
diğin bilgiyi mümkün olan objektif ölçüler içinde kamuoyuna yan-
sıtma gibi, temel fonksiyonlarımız vardır. Bu noktada, kendi çıkarla-
rınızı gözeterek, yakınlarınızın çıkarlarını ya da çalıştığınız grubun 
çıkarlarını gözeterek habercilik yapamazsınız. Yaparsanız, kendinizi 
kandırmış olursunuz. Çünkü kamuoyu en kısa sürede sizi teşhis 
eder, suçüstü yakalanırsınız. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. 
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Geriye dönüp baktığınızda yanlış yaptım dediğiniz bir haber 
oldu mu? 

Olmaması mümkün değil. Ama şu var; olmaması için mümkün olan 
özeni gösterdin mi, kendinden emin misin, müsterih misin? Çünkü 
o zamanlar ölçü şuydu; biz yazdığımız bir haberden dolayı kaynak 
tarafmdan, haberle ilgili çevre tarafından tekzip yemekten, yalanla-
ma, açıklama almaktan korkardık. Kelimeyi tüm çıplaklığıyla, tam 
anlamıyla söylüyorum: Korkardık!" Rezil olma korkusu vardı. En 
azından gazetenin adını mahreçte kullanıyorduk. Veya imzamızı ko-
yuyorduk. Gelecek tekzip bizi korkuturdu. Ama, artık günümüzde 
"Ben yazarım; ilgili açıklama göndersin" anlayışı hakim! 

Türkçe'yi  doğru kullanan bir gazeteci olarak biliniyorsunuz. 
Bugün gazete sayfalarını  açıp baktığınızda Türkçe'nin 
kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu kanaati ifade eden meslektaşlarım, nezaket göstermişler. Ben, her 
insanm bildiği ve kullandığı kadar Türkçe bildiğime inanırım. An-
cak, günümüzün gazetelerinde, Türkçe'nin doğru kullanılması için 
şunu söyleyebilirim: Gazetelerdeki filtre sistemi, süzgeç sistemi çok 
ciddi çalışmalı. Eskiden genel yaym müdürleri, birinci sayfanm sür-
manşetinden başlayıp spor sayfasmm son satırma kadar, ilk baskıyı, 
bizim meyhane baskısı dediğimiz nüshaları okumadan evlerine git-
mezlerdi. Onları gecenin bir vakti matbaadan çıkışlarında, ayak ses-
lerinden komşuları tanırdı. Benim markalaşmış köşe yazarlarım var-
dır, İsmen gözümde simge haline gelmiş muhabir, haberci arkadaş-
lar vardır. Onların yazılarım okurum. Ama bazen, bunların dışma 
çıkmak istediğim zaman, ben kendi kendime yeterli eziyeti etmiş 
olurum. Gazetelerde, az şey buluyorum. Adam müzisyen ama, sırf 
genel yayın yönetmeninin damadı diye, o yayın grubunun önemli 
bir şirketinde genel müdür oluyor. O da yetmiyor, bir anda spor ya-
zarı oluveriyor. Fakat, kayınpederinin evvelâ ona Türkçe'yi öğret-
mesi gerekiyor. Bir örnek vereyim; "Bilmem neyin muhalefeti olan-
lar" diye yazı yazanlar, daha bu cümle içinde, "Şuna muhalif olanlar" 
demeyi, yazmayı bilmiyor. Adam Türkçe bilmiyor ama, köşe yazarı 
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oluyor. Sen genel yayın müdürünün kızını mutlu edebilirsin, ama bu 
sana köşe yazarlığı hakkını vermez! Tükenmez kalemini kullanacak-
sın! 

Üç kez yılın gazetecisi seçildiniz. Türkiye'deki  ödül 
çılgınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Takdir edilmek, her insan için gerçekten güzel bir duygu. Ama, o işi 
de artık fazla önemsemiyorum. Çünkü; Türkiye, özellikle 1980 son-
rası; bir plâket, bir ödül cumhuriyeti haline geldi. Türkiye'de ödül 
verme, ödüllendirme, mesleki anlamdaki takdir, anlamını, esprisini, 
önemini yitirdi. Zannediyorum ki, günümüzde ödülsüz gazeteci 
göstermek zor. Doğrusu, benim durumumdaki gazetecilere haksız-
lık olmaması için, bir parantez açmak istiyorum: Biz, yerden gökten 
ödül yağan Türk medyası döneminde, ödül spekülâsyonu dönemin-
de yaşamadık. Bizim ödülleri aldığımız dönemlerde, ödüller hakika-
ten kişiyi daha iyiye zorlayan, teşvik eden, sonucu merakla bekle-
nen, sonucu gazeteler tarafından birinci sayfadan övünçle açıklanan 
güzel ödüllerdi. Ama, günümüzün değer ölçüleriyle, Mehmet Muh-
sinoğlu ödül almış ne olacak, almamış ne olacak?.. Fakat, şuna inanı-
yorum ki, benim ve o günkü meslektaşlarımın, o günkü ölçüler için-
de aldığımız ödüllerin büyük bir anlamı vardı; ancak ödüllere o 
dönemde verdiğim önemi, bugün veremiyorum. 





Mustafa 

İstemi 
Ayşegül İpek 
Tiilay Şahin 
2002 

Fotoğraf: Meriç Ozan 

1943'te İstanbul'da doğdu. Bayezıt'ta İstiklal Lisesi'nden 
mezun oldu,1959'da Vatan Gazetesi'nde stajyer olarak 
gazeteciliğe ilk adımı attı. Ardından Cumhuriyet'te çalıştı. 
Türk  Haberler Ajansının kuruluşunda yer aldı. Sonra 
Hürriyet,  ANKA Ajansı, Günaydın, Milliyet, Giineş ve Sabah 
gazetelerinde çalıştı. Bunların yan kuruluşu olan Saklambaç, 
Son, Gün, Kelebek, Bugün gibi gazetelerde de ürünleri 
yayımlandı. Şu an Milliyet'te meslek yaşamına devam ediyor. 
Çok sayıda ödül aldı. Dört kez evlendi. Kendi deyimiyle "eş 
değiştirmediği zamanlarda da iş değiştirenlerden." 
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Mustafa  İstemi 
(1943) 

Meslekte 42'nci yılınıza giriyorsunuz. Peki mesleğe 
başlamanız nasıl oldu? 

Tamamen tesadüfi olarak gazeteciliğe başladım. 1959 yılında lisede 
belgeliydim ve o sene boş geçecekti. Babamın fotoğrafçı bir arkadaşı 
varmış. Onun yanma oyalanayım diye beni verdi. Ben o fotoğrafçı-
nın yamnda bir-iki gün kaldım. O sırada Vatan gazetesi yetiştireceği 
eleman arıyormuş. Hilmi Şahek geldi, gördü, beni çağırdı. Vatan'a o 
şekilde girdim. Bir süre orada eğitim gibi bir şey aldım; yardımcı 
oluyordum. Karanlık odacı olmadım ama oralarda dolaşıyordum. 
Bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum, onlar bir şeyler öğretmeye çalışı-
yorlardı. 15 Ağustos 1960'ta ihtilal lideri Gürsel, ilk defa İstanbul'a 
geliyordu. Bana, "Al şu makinayı, halkla birlikte çek" dediler. İlk de-
fa o zaman tanıştım makineyle. Makinenin markasını bile hatırlamı-
yorum. Sonra ben gittim, verilen görevi yaptım. Garantiye almak 
için siyah-beyaz bir kaset çektirdiler. Cumhuriyet'in editörü Selahat-
tin Giz'in arabası bozulmuş; Gürsel'i öyle halkı selamlarken çekeme-
miş. Benim filmi gördü, 15 gün sonra beni çağırdı. Burada çalışır mı-
sın, kimin nesisin, annen neci, baban neci, kaç para istersin gibi kla-
sik sorular sordu. Ben de, çalışırım, dedim. İlk başladığım yer aslın-
da Cumhuriyet'tir, yani okul gibi: Cumhuriyet ekolu. Bir yıl İstan-
bul'da Cumhuriyet'te kaldım. Hemen birinci sayfaya oturdum. Hiç-
bir şey bilmiyordum. 1961'in Ekim ayında "Cumhuriyet'in Ankara 
bürosuna gider misin?" dediler. Atladım, geldim o geliş bu geliş. 



Mehmet Ali Kışlalıyla birlikte Türk  Haberler Ajansı'nın 
Ankara Bürosu'nuı kurdunuz. Bundan biraz bahsedebilir 
misiniz? 

Cumhuriyet'in ben çocuğu oldum. Burhan Felek, Mehmet Barlas'ın 
babası Cemil Sait Barlas, Yaşar Kemal, bana "kısa çoraplı çocuk" di-
ye takılırlardı. Beni bir türlü büyütmüyorlardı. Anne-baba nasıl ço-
cuğunu büyütmez ya, ben de Cumhuriyet'te, büyütülmeyen çocuk-
ları gibiydim. Kendimi ispat etmek zorundaydım ve Türk Haberler 
Ajansı kuruluyordu, duydum. Cumhuriyet'ten istifa ettim. Büyük 
olay oldu, bırakma diye, ama kendimi ispat etmek zorundaydım. Bu 
nedenle Mehmet Ali Kışlalı'yla birlikte Olgunlar Sokak'taki Türk 
Haberler Bürosu'nu kiraladık. Böyle bir başlangıç oldu. 

ANKA Ajans'ta da siyaset ve magazin haberlerinde çalıştınız. 
Ajansların size mesleki yönden etkileri neler oldu? 

Benim Türk Haberler Ajansı'nda öğrendiğim en önemli faktör şu-
dur: İstihbarat şefi bana, "Şurada bir olay var" ya da "Şuraya gidecek-
sin" derse, ben hazır vaziyetteyim, süratle akarım. Öyle makinemi 
açayım, filmi takayım olmaz; hiç beklemeden anında. Çabuk hareket 
etmeyi, işi çabuk alıp dönüp herkesten önce servise koymayı, ajans-
larda öğrendim. İlk başta Türk Haberler Ajansı'nda öğrendiklerim, 
ANKA'ya yansıdı. 
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Kendinizi nasıl yetiştirdiniz? 

1960'lı yıllarda ünlü bir Fransız fotoğrafçı Türkiye'ye geldi, onu izle-
dim. Sonra Life Time'ın adamları geldi, onları izledim. Olayı gör-
dükten sonra parmağmla süratli basmayı öğrendim. O zaman fotoğ-
raf makineleri motorlu değildi. Parmağımın süratli çalışması için, 
kendi kendime eğittim. Bizim arkadaşlarımız seyredebilirler. Yani 
olayı önce seyreder, sonra aman fotoğrafını çekeyim diye kavrar. 
Bense makineyi hazırlamışımdır, o anda basıyorumdur. Bu insanın 
kendi kendini eğitmesidir. Mesela bir kavga çıktı, "Öldüren Yum-
ruk" fotoğrafıyla oradan bir ödül çıktı. Yumruk vurması, adam öl-
dükten sonra mahkemenin o fotoğraflarla karar vermesini getirdi. 
Başarımı 4 F'ye borçluyum: Fazla çalışma, fazla maaş istememe, faz-
la mesai istememe, fazla özverili olmak. 

Türkiye  için zor dönemlerin yaşandığı sıralarda gazetecilik 
yaptınız. Mesela Talat Aydemir'in idam edileceği gün fotoğraf 
makineniz kırıldı. Hacettepe olayları sırasında da tehlikeli 
anlar yaşadınız. Bu olaylar hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Talat Aydemir olaymı geçenlerde Kurthan Fişek yazmıştı. Ben, "ya 
yapma" diye okudum ama Hacettepe olayını hatırlıyorum, yurttaki 
olaylar sırasında bayağı ölüm geliyordu karşıdan. Türk Haberler 
Ajansı'ndaydım. Mithat Sirmen, stajyerdi. "Mithat'ı al götür de, biraz 
tecrübe kazansın" dediler. Hacettepe'ye gittik. Çevre polislerce sarıl-
mıştı. Olayı kazasız belasız atlatabilmek için yurda hakim bir evin 
balkonuna çıktık. Baktık orası uzak kalıyor, aşağıya indik. Yurtta 
olaylar bitmek üzereydi ama biz yurda giremedik, çevrede dolaşı-
yorduk. Daracık bir sokaktı. O sırada MHP'li bir grup göründü. So-
kağın başında da Şevket Bülent Yahnici'yi gördüm; kurtuluş için 
onun yanma gittim. Onunla konuşarak yürümeye başladık. O bana, 
"İstemi ben seni kurtaramam, kendim kurtar" dedi. Sokağı kapatmış 
MHP grubu geliyordu; ben yaklaşmalarını bekledim. Bu sefer arka-
mızdan geliyorlardı, hafif vurmalara başladılar. "Koş Mithat" dedim. 
Mithat koşamadı ama ben zikzak yaparak koştum. Köşeyi dönüp 
kendimi bir bahçeye attım. Kapıyı arkadan kapattım. Kapıyı yum-
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rukluyorlardı. Sonra kaderime razı oldum, bahçede oturdum; kapı-
nın yıkılmasını bekliyorum. Yıkılsın, gelsinler, ben sakin olayım da, 
yani o sakinliğimin karşısında bana ne kadar saldırabilirler diye bu-
nun tartışmasını yapıyorum. 3-4 dakika geçti. Bu arada da kalabalı-
ğın sesi geliyor ama kimse gelmiyor. Sonra kapı vurulmaya başladı, 
açmadım tabi. Sonra "Polis" dedi. Acaba taktik mi yapıyorlar, dedim. 
Baktım polis ısrarlı, cip yanaştırmışlar. Bizim Mithat kan revan içeri-
sinde. Beni kurtardılar. Buna benzer çok olayım var ama unuttum. 
Zaman içinde geçip gidiyor. Geçmiş geçmişte, ben bugüne bakıyo-
rum artık. Onu kavradım bir süredir. Bana bir süre dinozor dediler, 
sonra bıktılar. Hala ayaktayım, gitmedim. Şimdi İskoçyalı diyorlar. 
Bugünü yaşıyorum, geriyi unutuyorum, siliyorum, saklamıyorum. 
Bir saklasam sanki ileriye gidemeyecekmişim gibi geliyor. Hep yeni 
güne, yeni bir şekilde başlıyorum. 

Peki o dönemde gazeteci olmak nasıldı? 

Ben 1960'lı yıllarda, 1968'e kadar Cumhuriyet'te çalışıyordum. İnsan 
çalıştığı kurumla gazeteci olarak bu kadar iftihâr eder mi? Gencim ve 
o itibarı yaşadım ben. Askere gittim; Cumhuriyet'te çalıştığım öğre-
nildi, beni el üstünde tuttular ki hiç torpilim de yoktu. O dönem 
müthiş güzeldi ve çok güzel adamlar vardı. Ne zaman yetişmişler, 
ne zaman öğrenmişler, ne zaman gelmişler o masa başma oturmuş-
lar. Biz "abi" diyerek onlara sırtımızı yaslıyorduk, keyif alıyorduk, 
mutlu oluyorduk. Şimdi de tabii güzel adamlar var ama arada kay-
nayıp gidiyor maalesef. 

ODTÜ'nün  kuşatılması olaylarının fotoğraflarını  çektiniz ve 
bu fotoğraflarınız  çok ses getirdi. Bu konudan ve size 
kazandırdıklarından biraz bahsedebilir misiniz? 

Türk Haberler Ajansı'na girdikten sonra Hürriyet abone olmuyordu. 
Diğer gazeteler hepsi birden kurmuşlardı Türk Haberler Ajansı'nı, 
aboneydiler; fakat Hürriyet abone olmuyor. Hürriyet büyük gazete. 
Mustafa Ekmekçi, "Ben izin aldım. Bu gece ODTÜ'ye gidiyorsun" de-
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di. Müthiş bir geceydi. Saat gece 12 civarında beni oraya almışlardı. 
Rektörlükte, sen biraz buralarda dolaş, dediler. Bir yığın ünlü isim 
vardı o zaman: Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve isimlerini unuttuğum 
bir yığm insan vardı. O arada kendi içlerinde şakalaşırken yangın tü-
pünü çıkardılar. Ortalık bembeyaz oluyordu. Aralarında şakalaşı-
yorlardı. Hiç unutmam, şehirden gelen yol görünür. Sabaha karşı bir 
ses duyuldu "Geliyorlar" diye. Sonra gittim pencereden baktım. Sıra 
sıra farları yanmış arabalar, sanki binlerceymiş gibi görünüyordu. 
Hemen elektrikler söndü. Kapı kapalıydı zaten ama, üzerine bir şey-
ler daha yığdılar, "l'inci Grup!" dediler, elektrikler söndü. Bu sırada 
askerler girdi, anonslar başladı "açm kapıyı, terk edin" gibi. Yukarı-
dan bunlar morıotof atıyorlar. Yavaş yavaş rektörlük boşalmaya baş-
ladı. Ben şaşkınım, düşünmeye başlıyorum. Aşağıya kapının oraya 
ineyim de, kapı açıldığında beni görürler, gazeteciyim diye kurtarı-
rım, dedim. Fakat sonra aklım yemedi, "İstemi, kuru gürültüye gi-
dersin" dedim. "12'nci grup" dedi, baktım kimse kalmamış. 12'nci 
grup da 4-5 kişi. Ben de onlarm peşine takıldım. Elde fenerlerle deh-
lizlere daldık. Arkada kalmak da kötü, ben grupları yavaş yavaş ge-
çerek ilerledim. Rektörlükten yurtlara giden kalorifer borularının 
geçtiği kanal, 12 km ve orayı koşarak geçtik. Ortada su akan bir yer 
var, yan taraflara basa basa koşuyorsunuz. Merkezi ısıtma sistemine 
sürünerek çıktık. Oradan zaten herkes yurtlara dağılmış. Ben de on-
ların yaptığı gibi sürünerek yurda girdim. Yurtta ne yapacağım? As-
ker geldi çevirdi. Baktım yurtta iş göremeyeceğim, sokağa çıktım. 
Hemen askerler beni aldılar, komutana götürdüler. Kim olduğuma 
dair sorulardan sonra beni serbest bıraktılar. Benim en çok isteyece-
ğim şeyi söylediler: "Dışarı çıkamazsın!" Aman ne kadar çok sevin-
dim, beni atmadılar. Üniversite dışına çıkmak yasak, dediler. Ben o 
zaman onların tepkisini çekmeyen fotoğraflar çekmeye başladım. 
Çocukları getirip sahada topladılar, oturttular. Bir asker de ateş edil-
miş yaralanmıştı. Bunları görüntüledim. Dışarı kameralar gelmiş. O 
zaman Türkiye'de bir şey oldu mu, Almanya'dan iki saatte iniyorlar-
dı. Sonra rektörlükten telefon edip bilgi veriyordum. İşte o zaman 
Hürriyet o resimleri kullanmak için abone oldu. 



Mete Belovacıklı'yla yaptığınız "Sığınak Meclis" haberiyle, 37 
yıldır karanlıkta kalan ikinci meclisi gün ışığına çıkardığınız. 
Bu haber nasıl gerçekleşti? 

Şimdi bundan bahsedersem Mete Belovacıklı'yı devre dışı bırakmış 
olurum. Acaba gazeteye ne yapabilirim diye ve biraz da hırsımla bi-
rinci sayfaya girebilmek ya da gazetede yer almak için düşünürüm. 
Meclis'te ne yapabilirim, derken, eskiler tarafından Meclis'te bir sığı-
nak olması gerekir diye konuşulurdu. Oradan aklıma takıldı, yapa-
lım dedim. Benim fikrimdi. Ben fotoğrafı alırım, haberi dağıtırım as-
lında. 

Siyasetçilerle çalışmak nasıl? 

Meclis'te oturup konuşulanları, konuşmacıları dinlediğiniz zaman 
eğer tam donanımlı bir sağlık ekibi gelse, insanların vücuduna bağ-
lanan aletlerden bağlansa, herhalde benimki tavanlara vurur. Gözü-
mün önüne bir törpü geliyor, böyle ömrümü törpülüyor sanki, çıldı-
rıyorum. 

Meclisin açılışından itibaren çok sayıda fotoğraf  çektiniz. 
Bunu günümüzde ve gelecekte nasıl değerlendirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

Ben kendime 60 kuşağıyım diyorum. Şimdi arkadaşlar gidiyor, An-
kara Kalesi'ni görüntülüyor, geliyor; bir sergi açıyor, DİA gösterisi 
yapıyor. Bizim zamanımızda o yoktu. Film ayıralım da, arşiv yapa-
lım diye alışmadık. Arşiv yapma imkanımız yoktu, çünkü bütün ha-
yatım boyunca büyük gazetelerin Ankara bürolarında çalıştığım için 
bütün güzel filmlerim gitti. Bütün olay filmlerinin arşivini de İstan-
bul'a gönderdim. Benim elimde kalan ki, bu sene sonunda sergi aça-
cağım, üçüncü derecede fotoğraflardır. Yani düzenli bir arşiv yok, çok 
sınırlı. Benim arkadaşım çok düzenli bir arşiv tuttu. Dünya gazetesin-
de çalıştı. 1957'den 1970'e kadar olan bütün siyasi gelişmeler vardı. 
Hem de çok güzel bir arşivdi, satamadı. Öldü ve eşi satamadı. Türki-
ye'de her şeye önem verilmiyor. Türkiye'de zaten en üzüldüğüm nok-
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talardan biri dünya film tüketimine baktığınızda en alt sıralarda. Yani 
bence değeri yok. 

Meclis'te foto  muhabirlerinin daima kalması, sizden sonra 
ortaya çıkan bir olgu. Bu fikir  nasıl ortaya çıktı? 

Bir kere ben şu tammın literatüre girmesini istiyorum. Ben "siyaset fo-
toğrafçısı"yım. Portre fotoğrafçısı, manzara fotoğrafçısı vardır. Ben de 
siyaset fotoğrafçısıyım. Meclis'te kalmam o gazetenin meclis çalışmala-
rına önem vermesinden dolayıdır. Beni temsilcim bütün gün orada tut-
masaydı ve benden de verim alamamış olsaydı bu devamlı olmayacak-
tı. Ben verimli olduğum için, öyle bir yolu açtık. Arkasından bütün ga-
zeteler de geldi. 

Yıllardır  mecliste foto  muhabirliği yapma nedeniniz nedir? 

Gazete. Aslmda ben çıkmak istiyorum ama görev verilmiş asker gibi, 
sen oradasın dendi mi oradayım, dışan dedikleri zaman dışarı çıkarım. 
Hangi alan derlerse orada götürürüm ama siyaset fotoğrafçısıyım ya, 
olayı görebiliyorum, yani hissedebiliyorum. Baktığım zaman neyin ne 
olacağını daha olmadan adeta kestiriyorum ve olabiliyor da. Onun için 
hazırım ben. "Öldüren Yumruk"ta mesela hissettim, oraya odaklan-
dım, kaldım. 5-6 saniyede bitti iş. "Öldüren Yumruk" fotoğrafınızla 
milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun yumruklandığı anı en net siz karele-
diniz. Mahkemede delil olarak kullanılan bu fotoğrafınız, Barış Selçuk 
Gazetecilik Ödüllerinde Fotoğraf kategorisinde Büyük Ödül aldı. Di-
ğer arkadaşlar da yumruğun başka şeklini çektiler ama yumruğun inip 
kalkmasını ben çektim. 

Fotoğraf  çekerken nelere dikkat ediyorsunuz, taktikleriniz 
nelerdir? 

Mesela yakın plan çalışıyoruz. Ne konuştular diye her gün sorulur 
ama ben hiç duymam. Yani konuşmaları hiç duymam, şahin ya da 
atmaca gibi etrafıma bakarım. Belki açacağım sergide manzara olabi-



lir ama ben aksiyonu tercih eden adamım. Günün ve o anın fotoğra-
fını yakalamak çok önemlidir. Fotoğrafa güzellik katan bir hareket-
tir, onu yakalamak için dikkatli bir şekilde beklerim. Parmağım da 
çok hızlıdır. Baktığım zaman olayı görüyorum. Saniyeler içerisinde 
de orda oluşan fotoğrafı görüp çekiyorum. Günün resmi bu, diye gö-
rüp basıyorsun. Bunu da yıllar getiriyor insana, ama ben başta da 
böyleydim. Çok konuşmuyorum, dikkatli bakıyorum. Kızılay'da 
önümden karım gelse görmem. Ama işe gittiğim zaman neyi gör-
mem gerekiyorsa onu görüyorum. Biraz abartıyorum ama karım 
önümde dönse göremem ama işte çok farklı; ayrmtıyı görebiliyorum. 

Haberini de yapabilen bir foto  muhabirisiniz. Bu özelliğinizi 
ve gerekçelerini anlatabilir misiniz? 

Türk Haberler Ajansı'ndayken bizim İstanbul editörlerinden Hasan 
Yılmazer, "Bir koltuğuna iki karpuzu sığdıracaksın. Haber de yaza-
caksın" dedi. Peki, dedim. Fotoğraf çekiyorsun, muhabir yok. İhti-
yaçtan kaynaklandı. Böyle bir başlangıcım oldu, gayret ettim ve bu-
nu uzun süre yapmaya çalıştım. Son 5 yıldır da bıraktım. Fotoğrafı 
seviyorum. Haber ve fotoğraf arasmda fotoğrafı tercih ettim. Ama 
mesela "Ordu-Sanayi" seri yazısından Selma Tükel'in ve birtakım ki-
şilerin önünde birincilik ödülü aldım. Foto muhabiri olarak bu se-
bepten kendimle iftihar ediyorum. 

Fotoğrafta  isim kullanılmamasına tepki duyuyorsunuz. Bu 
konudaki hassasiyetiniz neden kaynaklanıyor? 

İmza dediğiniz şey, insanm vitrinidir. Emeğin de karşılığıdır.Bizde 
60 kuşağı olarak maaşa zam istemek ayıp bir şeydi. Sonra yakın za-
manda piyasaya gençler geldi. "Bu parayı vermezseniz, ben çalış-
mam" diyen gençleri gördükçe şaşırmaya başladım. Ben maaşıma 
zam hiç isteyemedim; hala isteyemem, yukarısı yapar. O alışkanlı-
ğım devam ediyor. Onun yerine isme önem veririm. Çünkü onunla 
yaşıyorum ve altında Mustafa İstemi'yi görmek istiyorum. O zaman 
çok güzel bir duygu. Artık tepki duymuyorum. Şimdi olmasa da, bu 
kargaşa içinde unutulmuştur, diye boşlayabiliyorum. 
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Çektiğiniz fotoğrafları  başkasına göstermiyorsunuz. 

Haber yazarken de başımda birisi durduğu zaman rahatsız oluyo-
rum. Yani bitireyim de ondan sonra gel oku. Zaten açık olacak, sak-
lısı yok ki. Kendi filmlerimi de göstermem. O tabii bilemediğim bir 
şey. Bilemiyorum ama rahatsız oluyorum, nasıl olsa biraz sonra ve-
yahut gazetede göreceksin. Herkes alır, "bak ne güzel çekmişim di-
mi" der. Benim notum çok kıttır. Çektiğim fotoğraflar içinde "of ya 
çok güzel olmuş" dediğim fotoğraf çok azdır. Yani kendime notumu 
iyi vermem. Hep daha iyiye gitmek için pek beğenmem kendi fotoğ-
raflarımı, başkaları beğenir. 

Kaçırdığınız bir kare için "Keşke ben çekseydim" diye bayağı 
hayıflanırmışsınız.  Bunun mesleğinize etkileri nelerdir? 

Benim öyle bir açlığım vardır. Mesela bir olay yaşanmıştır, fotoğraf-
ları görürüm. "Keşke ben de orada olsaydım" diye iç geçiririm. Ken-
dime hakim olamıyorum. Artık biraz yavaş yavaş azaldı ama yine 
de, keşke bende olsaydım, diye geçiririm. Bu hırstır. Yetiştirdiğim 
gençler var ama ben şimdi o gençlerle yarışıyorum. Hala hırsım de-
vam ediyor. 

Genelde insanlar alışkın oldukları aletlerle çalışırlar ama 
dijital fotoğraf  makinesini ilk kullananlardan birisiniz. Bu 
nasıl oldu ? 

Babam bir yerden bakalit makine almış. Ben Cumhuriyet'e onunla 
başladım. Sonra bilgisayarlar çıktığında ben ilgi duymuyordum, 
ama önüme getirip dijitali koydular, laptop da koydular. Ne yapa-
caksın? Yapmak zorundasın. Şimdi şapur şupur götürüyoruz işi. 

Ankara ve İstanbul ayrımı yapılması hoşunuza gitmiyor. 

Bunun nedenleri neler? 

Gazeteciliğin Ankara'da olduğunu sanıyorum. 



Emekli olduktan sonra bir dönem ticarete atıldınız, fakat  sonra 
gazeteciliğe tekrar döndünüz. Bunun nedenleri nelerdir? 

Bu meslekte insan ne uzuyor, ne kısalıyor. Bari gidiyim de para ka-
zanayım, dedim. 21'inci yılım filandı; Milliyet'teydim. "Ben gidiyo-
rum. Mercedes'le döneceğim" dedim. Sonra banker krizi patladı. Ben 
dört yıl ayakta kalmayı öğrendim. Çeşitli işler yaptım. Hepsinde if-
las ettim. Sonra söylediğim laftan ötürü gazeteciliğe de dönemiyo-
rum. Özgen Acar, Karun hazinelerinin Türkiye'ye getirilmesini sağ-
layan kişi, Milliyet'in istihbarat şefiydi ve çok ısrar etti: "Sana ihtiya-
cımız var, ne olursun gel" dedi. Ben de döndüm. Ama orada başka 
bir hayatı tattım. Ben şu an bütün gazetecilerin patronu olsam haya-
tı tanımaları için başka sektörlere gönderirim. Çünkü çıkıyorsunuz, 
hemen gazetelerde başlıyorsunuz ya, o bir eksik kalıyor. Ticaret ha-
yatını tanımak lazım. Yaptığım işi sevdiğim için yaşıyorum ben. Bu 
aşka tutulan kalıyor, bununla yaşıyor. Bir aşk gibi. Gidemiyorsunuz 
bir yere. Ben dört yıl öldüm öldüm dirildim. Dışarıda nefes alamı-
yorsunuz. Özellikle Ankara'da devletle iç içesiniz. Sanki Türkiye'yi 
siz idare ediyorsunuz. Halkın sevdiği veya sevmediği insanla birlik-
te oluyorsunuz. Size elini uzatması, sıkması hoşunuza gidiyor. Para-
nızla gezip göremeyeceğiniz yerleri gezip görüyorsunuz. Her gün 
değişik olaylar. Yani her gün aynı akmıyor. 

Atladığınız haber oldu mu? 

Ben hayatımda çok az eli boş döndüm. Biz çekemedim, yapamadım 
demeye utanırdık. O yüzden eli boş dönmemeye çalışırdık. Ama şöy-
le bir aram var: 60'lı yıllarda Jul Brainer, Atatürk filmini çekmeye Tür-
kiye'ye geliyor. Biz Özgen Acar'la konuşuyoruz, ne yapalım, diye. 
Dazlaklığına taktık. Bunun saçı uzuyor mu acaba, usturayla mı kesi-
yor, tıraş makineleriyle mi kesiyor diye konuştuk. Özgen "Biz tıraş 
olurken resmini çeksek ne iyi olur" dedi. Ben de katıldım. Bulvar Pa-
las'a yerleşmişti. Yine koruma vardı. Biz o gün Jul Brainer'i traş olur-
ken çekeceğiz. Dördüncü veya beşinci katta kalıyor. Biz insanları atla-
ta atlata o kata geldik. Yandaki camdan balkona geçtik ve o balkondan 
Jul Brainer'in balkonuna girdik. Balkon kapısı açık. Önümüzde de he-
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men bir yatak var. İkimiz birden elimizde makinelerle yatağm altına 
girdik. Bir ses geliyor ve sesi çözmeye çalışınca traş makinesinin se-
si olduğunu anladık. Birbirimizden de cesaret almaya çalışıyoruz. 
Güya fırlayacağız ve adam tıraş olurken biz de onu çekeceğiz. Biz 
bunları kafamızdan böyle geçirirken ses kesildi. Koridorda 1-2 ayak 
sesi oldu, yürüdü. Sonra kapı açıldı, kapandı; Brainer gitti. Biz de 
sonra geri geri gene aynı yoldan çıktık. Kapıdan da çıkamadık, gel-
diğimiz yoldan çıktık. Böyle cesaretli bir girişimimiz de oldu. 

Erzurum ve Gediz'de depremzede fotoğrafları  çektiniz ve 
bundan ödül aldınız. Sizce afet  durumunda gazetecinin rolü 
ne olmalı? 

Ben hep kafamda tartışırım yardım mı edeyim, yoksa fotoğraf mı çe-
keyim. Eğer karımı aslanlar parçalıyorsa ve kurtaramayacağıma 
eminsem, kendimi de o zaman yem olarak kullanmam; ağlaya ağla-
ya fotoğraf çekerim. Babam İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'ne gider-
di. Onun kitabının başında "Gazetecinin dostu olmaz" diye görmüş-
tüm. İşimi yapabilmek için ben buna çok sadık kaldım. Demirel'le 38 
yıllık birlikteliğim hala mesafelidir. Çünkü düştü mü çekerim, dos-
tum olsa çekemem. Ecevit'te öyle mesafelidir. Hiç dostum yoktur. 
Ama tabii istemeden istisnai olarak kayırdığım da oldu. 

"İyi ki bu fotoğrafı  ben çekmişim, gurur duyuyorum" 
dediğiniz fotoğraflarınız  neler? 

Ben çekiyorum hoşuma gidiyor, daha iyi olabilir miydi, diye tenkit 
başlaymca unutup gidiyorum onu, öyle kalıyor. Ama başkalarmın 
beğenmesi hoş. Ben başkalarınm beğenisine sunuyorum. Oradan ge-
len tepkiler önemli. Belki kendi resimlerimi beğenmeye başlamış ol-
saydım ileriye gidemezdim gibi geliyor bana. 

Aldığınız ödüller sizi nasıl etkiliyor? 

İçimde öyle bir coşku var ki, ödül pek etkili değil. Çalışma arzu ve 
isteğimden dolayı hastalıklar benden korkuyor, hasta olmuyorum. 
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Fotoğrafa açım. Ben Meclis'ten şu an memnun değilim, fotoğraf 
açısından durdu. Ama kaçamıyorum, orada birinin olması lazım. 
Dışarıya çıkmak istiyorum. Benim bütün yaşantım işimdir. Ailem 
ikinci plandadır. Evin reisi hanımdır, çocuklar öyle ve hep beni 
ilgilenmediğim için suçlarlar. Ben hep işimi yani fotoğrafı 
düşünürüm. Eğer yarın gideceğim işi biliyorsam akşamdan olayı 
düşünmeye, görmeye başlarım. Benim bütün hayatım odur. Ben 
bundan beş sene önce çocukları ilk defa bir pikniğe götüreyim, dedim; 
mangal yakamadım. Yaktımsa da çok beceriksiz. Şu yaptığım işin 
dışına aldm mı beni, bomboş bir adamım. 

Foto muhabirleri kişisel olarak birbirini sevse de, haber 
atlattıklarından ötürü birbirlerine tepkililer. Foto 
muhabirlerinin birbiriyle olan ilişkisinden bahsedebilir misiniz? 

O biraz da mesleğin yapısından geliyor. Rekabet, atlatma beraberinde 
bu duyguları ve neticelerini getiriyor. Mesela yanımızdaki Hürriyet 
bürosu bizi sevmiyor. Çünkü atlattığımız için hep orada "yine atlamı-
şız" diye tepkiyi alan kişi ister istemez sana biraz mesafeli yaklaşıyor. 
Bu çok oluyor ve ben o yüzden onların gözlerinden, yaklaşımlarından 
anlıyorum. Ama ne yapayım, yapacak bir şey. Beni mesleğimde de se-
ven çoktur ama dışarıdaki insanlar daha çok severler. Çünkü meslek-
taşınızla neredesiniz siz? Bir olaydasınız. Ben konuşmam. Bir olaya 
gitmişsiniz oraya, adam bir şey yapacak. Nereden çıkabilir diye ben 
onu beklerim. Diğer arkadaşlarımsa hep kuşaklar boyu öyle olmuştur, 
aralarmda sohbet ederler. Ben olaym üstünde hiç yılmadan beklerim. 
Onun için bana kendini beğenmiş falan derler ama değil aslmda, ben 
olayı beklerim. Bizim meslekte kıskançlık ustadan çıraklığa her taraf-
ta vardır, boldur. 

Günümüz foto  muhabirliğiyle eski foto  muhabirliği arasında bir 
karşılaştırma yapabilir misiniz? 

Günümüzde foto muhabiri yetişmedi diyebilirim. O zaman gazeteci-
lik muhteşem güzelmiş. Yani gazeteciliği o zaman doya doya yaşamı-
şız. Şimdi maalesef yok. 
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Buna neden olan faktörler  neler ? 

Çok çeşitli faktör var. Futboldaki transferler gibi bazılarının dışarı-
dan transfer edilmesini düşündüğüm zamanlar olmuştur. Birisi gel-
sin, otursun ve bir şeyler öğretsin. Ben çıkartayım, basm kartımı ko-
yayım, onun üzerine konuşayım, onun üzerine söyleyeceğini alayım, 
söylemediğini veyahut bu yazılmasın denileni yazmayayım yahut 
çekmeyeyim. Şimdi bir kargaşa yaşıyoruz. 

42 yılda meslek hakkındaki düşünceleriniz değişti mi? 

Değişmez olur mu? İçim kan ağlıyor ama. Şuna inanıyorum; basm 
tenkitler alıyor ya, şu an bir geçiş sürecidir. Birgün basm sağlam te-
meller üzerine oturacak. Demokratik bir sistemde basmın olmaması 
kabul edilemez ve muhakkak bugünden çok daha ilerde gerçek bir 
basın muhakkak olacak. Bir geçiş sürecidir, dalgalanmadır bu. Gü-
nün birinde herkes külahmı önüne koyup düşünmeye başlayacak. 
Sağlıklı bir basm gelecek. Benim muhabirim üç gün bir olayı araştı-
racak, emin olduktan sonra ancak ben o zaman göreceğim onu. Şim-
di 1-2 saatlik işlerle araştırmacı gazetecilik haberi çıkıyor. Gelecekte 
dengeler sapasağlam yerine oturacak. 

Etiğe önem veriyor musunuz? 

Yanlış bir şey yapmamaya dikkat ediyorum. 

Günümüzdeki gazeteciler sizce etiğe önem veriyor mu? 

Haberi yazan topluma doğru bilgi verdiğini zannediyorlar. 

Siz bu tür durumlarda kaldınız mı? 

ANKA Ajansı'ndan Günaydın'a geldim. Yazıyorum, çekiyorum; ga-
zeteye hiç girmiyor. 15-25 gün olur mu öyle şey. Mustafa İstemi'yi 
transfer etmişler ama bir şey yok. Bir baktım ki, asparagas dediğimiz 



tarz istiyorlar. Aslında benim yapabileceğim şey ki, onu çok yaptım, 
ceketi giyip gitmektir. "Ceketi giyip giden adam"dı benim adım, ama 
her zaman da olmuyor ki. Ben de onlara uydum. Hem de asparaga-
sın en güzelini yaptım. Temeli yoktu ama magazindi, siyasi haber 
değildi. Adnan Şenses'in Muazzez Abacı'yla aşk dedikodularını 
yaptım, buna benzer o zamanki dizilerle ilgili mesela Kaçak dizisi 
Afrika'da, Somali'de çok tutuldu gibi yaptığım şeyleri hatırlıyorum. 
Mecbursun, bu giriyor; öbürü girmiyor. Gideceksin ya da uyacaksın 
maalesef. Ama Günaydın'ın magazininden bıktım, o yüzden Milli-
yet'e geldim. 

Bir dönem konuşan fotoğraflarınız  da yayınlandı. Biraz da 
onlardan bahsedebilir misiniz? 

Milliyet, Abdi İpekçi zamanında bir sayfa mizah sayfası veriyordu. 
Abdi İpekçi'nin de notu kıttı ama benim sırtımı sıvazlamış bir insan-
dı. Sana güveniyorum, dedi. Ben de görev verildi ve onu yerine ge-
tirdim. 1980 ihtilaline gidilen dönemde magazinsel siyasi mizah yap-
tım. Çok dikkatli olmam ve olayı görebilmem sayesinde o türe he-
men adapte oldum ve vermeye başladım. 

Ne kadar süredir Milliyettesiniz? 

İşin şaka tarafı, eşimi değiştiremediğim zaman işimi değiştirdim; işi-
mi değiştiremediğim zaman eşimi değiştirdim. Ben şu anki Milli-
yet'te çok kaldım, bir yere geçebilsem, tekrar yenileneceğim, tekrar-
dan başlayacağım. Ama basının durumunu biliyorsunuz. Zaten onu 
yapamıyorum biraz körlenmeye başladım gibi geliyor bana. 

Foto Muhabirleri Derneği'nin onur üyesisiniz. Dernekte ne tür 
çalışmalar yapıyorsunuz? 

İşimin dışında hiçbir işle çalışmıyorum. 42 yıl meslekte kalacaksın bir 
yere başkan olmayacaksın, bir yerde görev almayacaksm, niye? İşi-
min dışında beni meşgul edecek hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Der-
nekte fazla bir çalışmam yok. 
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Hiç yöneticilik yapmadınız. 

Şef bile olmadım. Oturacak adam değilim, üretimi ve üretmeyi sevi-
yorum. Şimdi dijitalde daha değişik tabi. Bir film çektiğim zaman 
koştur koştur gelirim. Kareyi görürsün ama parmağın ne kadar sürat-
li olursa olsun saniyelerle kaçırmış olabilirsin. Filmin burada yıkan-
ma süresi vardır ya, film çıkmaya yakın yaşadığım heyecan, duydu-
ğum haz dayanılmaz. Hele dört dörtlükte oturmuşsa fotoğraf, kimse 
fark etmez ama, insanlar para çıktığında, evlendiğinde mutluluklar 
yaşarlar ya, işte öyle mutluluklar yaşarım. Korkunç güzeldir, o beni 
yaşatır. 

Alaylı-mektepli tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Benim mektepliye karşı çıkmam mümkün mü? Ama şuna inanıyo-
rum, mektep yetmiyor. Biraz da içinizde cevher olması lazım. Ben te-
sadüflerle oturmuşum bu işe ama iyi oturmuşum gibi geliyor. Alt ya-
pı olmadığı için kendimi daha öteye götüremedim. Çabalaya çabala-
ya ayakta kalmaya çalıştım. Böyle bir ayrımı yapmam, saygı duya-
rım. 

Fiziksel görüntünüz hiç değişmedi. Örneğin top sakalınıza 
İsmet İnönü tepki gösterdiği halde kesmediniz. Bu olay nasıl 
gerçekleşti? 

Cumhuriyet'teydim. Kayhan Sağlamer, Cumhuriyet'in yazı işleri 
müdürüydü. Sadi Alkılıç komünizm propagandasından içeri alındı. 
Kayhan Sağlamer'i de içeri aldılar. Gencim ya, çok da seviyorum ya 
yazı işleri müdürümü, protesto olsun diye ben de burada, Ankara'da 
sakal bıraktım. Birgün İsmet İnönü'nün kapısmda bekliyoruz. Çıktı, 
şöyle bir baktı "Bu ne maskaralık!" dedi. Hiç sevmez sakalı o. Ben o 
arada olayı kendisine naklettim. Hiç duymadı, "Kes, kes" dedi, geçti 
gitti. Yani o protestodan başlayan şey bir baktım güzel tepkiler aldı 
bayanlardan. Ondan sonra devam etti. Ama bana çok yaradı, bir 
simge oldu benim için. 



Size "İstemi Abi" diye hitap ediliyor. 

Bir Süleyman Demirel, "Mustafa" der 42 yıldır. Ben birisi "Mustafa" 
diye bağırsa dönüp bakmam. "İstemi" diye gelmiş, öyle gidiyor. 

Geleceğe dair planlarınız neler? 

Ölene kadar fotoğraf çekeceğim ve bir gün "Oh be bundan gurur du-
yuyorum" diyeceğim bir fotoğrafa ulaşacağım. 





Nazmi 

Bilgin 
Yılmaz Özdil 
Banu Sıtkı 
2002 
Fotoğraf: Engin Gelibolu 

1950 yılında Erzurum'da doğdu. Gazeteciliğe 1971'de başladı. 
Çeşitli gazete ve ajanslarda muhabir, istihbarat şefi,  haber 
müdürü, genel yayın müdürü görevlerinde bulundu. Güneş 
Gazetesi'ııin kuruculuğunu ve sahipliğini yapan Nazmi 
Bilgin, çeşitli basın kuruluşlarınca altı yıl "Yılın Gazetecisi" 
seçildi. UNESCO  Türkiye  Milli Komitesi Üyeliği ve Basın 
Ilaıı Kurumu yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren 
Bilgin, 14 yıl Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı ve 
Genel Sekreterliği görevlerinde de bulundu. 1992 yılında 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'iıa seçildi. Bu görevini 
sürdüren Nazmi Bilgin aynı zamanda 61 Gazeteciler 
Cemiı/eti'ni  bünyesinde bulunduran Türkiye  Gazeteciler 
Federasyonu'nutı Genel Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. 
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Nazmi Bilgin 
(1950) 

Neden gazeteciliği seçtiniz? 

Baba mesleği olarak başladım ben bu işe. Benim babam da uzun yıl-
lar gazetecilik yaptı. Daha doğrusu Erzurum'da küçük, kendimize 
ait bir matbaamız vardı. Oranın tozunu çok yuttum, ben. Sonra ba-
bamın siyasi hayatı nedeniyle Ankara'ya taşındık. 1960'da babam 
hapsedildi. Biz de dört kardeş İstanbul'a babaannemin yanına sığın-
dık. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Sonra tekrar Ankara'ya geri dön-
dük. Ben gazeteciliğe babamdan gizli başladım. Okulumu ihmal et-
tiğimi düşünüyordu. Ondan gizli dokuz ay çalıştım. Bir gün Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarının idam haberini görmüş gazetede; altında 
benim imzam. Bana bunun bir isim benzerliği olup olmadığını sor-
du. Ben de değil dedim; "O, benim". 

Babanızın tepkisi ne oldu peki? 

Bana "Çok zor bir meslek seçmişsin oğlum. Altından kalkabilecek 
misin?" diye sordu. Ben de elimden geldiğince becermeye çalışacağı-
mı söyledim. 

Deniş Gezmiş'in idam haberi demiştiniz; biraz bahseder 
misiniz? 

Asılacakları gün belli değildi. Ben 13 gün matbaada yattım. Bir gece 
haber geldi. İlk biz verdik haberi. Diğer gazeteler ikinci baskıda ver-
diler. Atlatma bir haber değildi ama herkesten önce verdik. 



Babanızın eski bir gazeteci ve ünlü bir siyasetçi olması sizin 
meslek yaşamınızı nasıl etkiledi? 

Tabii, babamdan dolayı çok sinirli günler yaşadım. Çünkü, babam 
bir dönem Basından Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yaptı. Tabii, 
her gören de bana Nazmi Bilgin değil de, Turhan Bilgin'in oğlu mu-
amelesi yapıyordu. "Ben adam değil miyim? Yani neden benden de-
ğil de babamdan bahsediliyor?" diye bayağı ciddi bir kişilik kavgası 
dönemi geçirdim. Ama baktım ki babamdan hep iyi olarak bahsedi-
yorlar, kötü bir şey söylemiyorlar; bir müddet sonra babamı bir refe-
rans olarak kullanmaya başladım. Ama bir süre sonra bana Nazmi 
Bilgin, babama da Nazmi Bilgin'in babası denmeye başlandı. Babam 
ölmeden kısa bir süre önce kız kardeşime "Artık bana Turhan Bilgin 
değil de Nazmi Bilgin'in babası dediklerine göre, Nazmi bu işi başar-
mış demektir" demiş. Bu beni çok gururlandırmıştı. Ama annem bu-
na çok sinirlenmiş; "Turhan Bilgin'in yaranda Nazmi Bilgin kimdir 
ki!" diye. 

Meslek yaşamınıza nasıl, nerede başladınız? 

Babamın bir arkadaşı olan Dost Yayınlarının sahibi Müfit Duru'ya 
gittim. Benim suç ortağım olmasmı teklif ettim. O zaman Abdullah 
Uraz, Son Havadis'in temsilcisiydi. Birlikte ona gittik ve ona da suç 
ortaklığı teklif ettik ve ben Son Havadis'te gazeteciliğe başladım. 
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Meslek yaşamınızdaki basamakları ana hatlarıyla anlatabilir 
misiniz? 

Son Havadis gazetesinden sonra Dünya gazetesinde haber müdürlüğü 
yaptım. AK Ajans'ta çalıştım. 1980'de Tercüman'a başladım ve uzun 
süre Parlamento'da çalışım. TRT 2'in kuruluşunda bulundum, orada 
gazetecilik yaptım. Son olarak BRT Ankara Temsilciliği görevini yürüt-
tüm. Aynca bu televizyon için her Pazar yayınlanan Zirve isimli bir 
program hazırlayıp sundum. Sonra TRT'de yayınlanan "Politika Kul-
van" programım uzun süre sundum. 

İlk haberinizi hatırlıyor musunuz? 

İlk haberlerim röportajdı. Ama aslına bakarsamz stajyerlik döneminde 
insanlara iki iş verirlerdi. Birincisi Milli Piyango çekilişlerine gönderir-
lerdi. En angarya iş oldu çünkü. Giderdik, orada saatlerce çekilen her 
topu teker teker yazardık. Şimdi bakarım eğer birisi gazetede kendi fa-
lına bakıyorsa gülerim kendi kendime içimden, çünkü ben 4,5 ay kadar 
fal yazdım. İkinci angarya iş de oydu. Burçlan yazacak insana da tem-
bihlerlerdi; burçlarda asla hastalık yoktur, başımza kötü bir şey gele-
cek gibi şeyler yazılmaz, insanlara moral verici şeyler yazılır, diye. Ben 
de çok sinirleniyordum ama birkaç ay oturup her gün yazdım onları 
tek tek. Sonra bir gün odacımız Ali Rıza Amca geldi yanıma, dedi ki 
"Sen bunlarla boşuna uğraşıyorsun. Senden önceki çocuk hiç böyle 
yapmazdı" "Nasıl yapardı?" dedim. "Daha önceki yıllara ait gazete ar-
şivlerini getirtiyordu. Bir sene önceki yengeci akrebe, akrebi kovaya 
değiştirip yazıyordu, on dakikada bitiriyordu" dedi ve ben de maalesef 
bir süre öyle yaptım. O yüzden inşallah okuyanlar bunlara inanmıyor-
lardır diye içimden hep dua eder, gülerim. Daha sonra şimdi ismini ha-
hrlayamayacağım bir edebiyatçıyla bir röportaj yapmam istendi. Çok 
ünlü birisi değildi. O zaman yeni bir kitabı çıkmıştı. Onunla röportaj 
yaptım. Sanat haberleriyle uğraştım bir süre ama siyasi haberler ağır 
basınca o yönde ilerledim. Ancak genellikle röportaj, haber-röportaj bi-
çiminde yazıyordum. Aşağı yukarı altı yıl, Haber, Haber-Röportaj ve 
Röportaj dallarında Yılın Gazetecisi ödülü aldım. Dünya gazetesinde 
2,5 yıl İnsanların Olayları, Olayların İnsanları adlı köşemde yazılar 
yazdım. 



Hiç haber atladınız mı, ya da atlatma haberiniz oldu mu? 

Her kim ki, gazeteci olduğunu söyleyen, benim hiç atlatma haberim 
yok diyorsa, zaten gazeteci olarak kalamaz. Her kim ki, ben hiç ha-
ber atlamadan diyorsa, yaşamının en büyük yalanını söylüyordur. 
Bütün gazeteciler, ertesi gün gazetelere bakıp "Eyvah! Yandık, biz bu 
haberi atlamışız" deyip, hangi lafı işiteceğini düşünerek sabah işe 
kös kös gitmiştir. Ya da atlatma bir hâberiniz çıkmıştır gazetede. Er-
tesi sabah gazeteyi sağ iç cebinize koyup göğsünüzü gere gere "Ben 
ne adamım be!" diyerek dolaşırsınız. Hele bir de sabah otobüste ha-
berinizi okuyan birilerini görmüşseniz, bütün uykusuzluğunuzu, sı-
kıntılarınızı, parasızlığınızı, açlığınızı unutursunuz. Gazetede çıkan 
bir haber, gazetecinin çocuğu gibidir. Belki ömrü kısa bir çocuk 
ama... O onun çocuğudur. 

Medyanın konumlanışını ve iktidarla ilişkisini nasıl 
değerlendirirsiniz? Yani medya 4. güç mü? 

Bir kere bizim yerimiz, dördüncü erk olmaktır. Ama, özellikle tekel-
leşme sürecinden sonra dördüncü erk olmayı az buldular. Birinci 
güç olmaya çalışıyorlar. Yasama, yürütme, yargı hep biz olalım, hü-
kümetleri biz tayin edelim, iktidarları biz gönderelim, istediğimiz ki-
şileri, yargıdan önce, kamuoyu önünde biz mahkum edelim istiyor-
lar. Belki birinci güç olma hedefi, birtakım insanlara daha fazla kar 
sağlayabilir ama her şeyden önce demokrasiye olan inancı zedeler. 
Herkes yerini bilmeli, fazlasmı istememeli. Zaten fazlasını istemeye 
de hakkı yok. 

Türkiye'nin neredeyse her yirmi yılda bir yaşadığı darbelerin 
gazeteciliği nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

Tabi ben bu ihtilalleri birebir yaşadım. Örneğin babamı hapsettiler 
1960 ihtilalinde. Yine 1971 muhtırasında babam bakandı, bakanlık-
tan düştü. Ben de bir gazeteci olarak bu olayların olumsuzluklarını 
yaşadım. Bir kere bu ihtilaller ve ardmdan gelen antidemokratik uy-
gulamalar toplumun birtakım kurumlarını yozlaştırdığı gibi bizim 
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mesleğimizi de çok kötü bir şekilde yozlaştırdı. Bir sürü engeller ko-
nuldu önümüze. Ben hem 71'i hem de 80'i gazeteci olarak yaşadım. 
Yani biz bir takım subaylardan, "Bu haberi yayınlayalım mı, yayınla-
mayalım mı?" diye müsaade alıyorduk. Müsaade almadığınız taktir-
de gazete, ertesi gün kapanıyordu. Mesleğin dışındaki birinden ha-
beri yazmak için izin almak çok ağrıma gitmişti. 

1980 Darbesi öncesi ve sonrasını gazete sahipliği ve gazetecilik 
etiği açısından değerlendirebilir misiniz? 

Eskiden gazetenin sahibi aynı zamanda gazetenin başyazarıydı. On-
lar da haberden ve habercilik etiğinden arılıyorlardı. Şimdi ise haber-
cilikle alakası olmayan, inşaatla ya da gıda sektörüyle uğraşan gaze-
te sahiplerimiz var. Bu işin ticarete dönüştürülmesi, beraberinde te-
kelleşme olgusunu da getiriyor. 1980'lerden sonra belirginleşen te-
kelleşme olgusu meslek etiğini alt üst etti. Halbuki 1930'larda Ame-
rika'da, 1940'larda Avrupa'da bu aşıldı. Örneğin Fransa'da basmla 
ilgili alınmış bir kararda şöyle deniliyor; "Basm ancak paranın kud-
retinden ve iktidarın kuvvetinden uzak olduğu sürece özgürdür." 
Eğer bir ülkede böylesine yoğun ticari ilişkiler içinde olan gazete pat-
ronları varsa, dağıtım birkaç kişinin elindeyse ve gazetelerin, hak-
kında haber yapılmayacak kişiler listesi varsa, çok hazin ama o ülke-
de gazetecilik yapılıyor denilemez. Tabii Türkiye'de sorun daha da 
büyük, bir de sendikasızlaşma var. Düşünebiliyor musunuz; bir ga-
zeteci, gazetedeki köşesinde memurlara sendika hakkı tanmmıyor 
diye kaleminden kan damlarcasma yazılar yazsm, ama kendisi sen-
dikalı olmasın. Bugün bir tane bile sendikalı gazeteci yok. 

Sendikasızlaşma sizce meslek etiğini nasıl etkiledi? 

Hiçbir güvencesi olmayan bir insana istediğinizi yazdırabilirsiniz. 
Birçok gazeteci işten çıkarılma korkusuyla patronunun çıkarlarının 
bekçisi haline geliyor. Benim hayatta en çok korktuğum şey, vazge-
çilemeyecek kazançtır. Bir insanm kazancı vazgeçilemeyecek hale 
geldiyse her şeye boyun eğebilir. 



Peki bu sürecin çok sesliliğe etkisi ne oldu sizce? 

Bence tekelleşme ve sendikasızlaşma çok sesliliği ortadan kaldırdı. 
Bu süreç aynı zamanda ücretlerdeki dengeyi de ortadan kaldırdı. Es-
kiden merdiven sistemi vardı. En yüksek ücreti temsilci, sonra editör 
ve muhabirler alırdı. Şimdi muhabirler yine 100-200 milyonla geçin-
meye çalışırken bazıları 20-30 bin dolar alıyorlar. Bu durumda çok 
para alanların kazancı vazgeçilemez hale geliyor. Dolayısıyla bunlar 
Türkiye'nin sorunlarından çok patronlarının sorunlarından bahsedi-
yorlar. Ben şu anda işsizim. 260 milyon emekli maaşım var. Eşimin 
avukatlık bürosu var. Oradan sağladığımız kazançla geçiniyoruz. 

Siz 1980 öncesinde ve sonrasında gazetecilik yapan biri olarak 
tekelleşme olgusunun haberin içeriğini nasıl etkilediğini 
söylersiniz? 

Ben size bunu bir örnekle açıklayayım; eskiden bir gazeteye temsilci 
aranırken gazetecilik tecrübesi en iyi olan, o büroyu en iyi yönetebi-
lecek olan kişiler aranırdı. Bugün ise ne yazık ki iktidarla ilişkisi en 
iyi olan kişi temsilci yapılıyorsa aradaki farkı fazlaca anlatmaya ge-
rek yok herhalde. 

Hem kamu yayıncılığı yapan TRT'de,  hem özel yayıncılık 
yapan BRT'de görev yaptınız. Sizce TRT  nedir, özel 
televizyonlar nedir? 

Kamu yayıncılığı çok önemli bir şey. Her şeyden önce bir görev. An-
cak bir şeye çok dikkat etmek lazım; çok izlenmek mi önemli, çok gü-
venilmek mi önemli? Şu anda Türkiye'de bulunan özel televizyonlar 
çok izlenmeyi birinci plana çıkarmışlardır. Bence birinci planda olan 
o, olmamalı. Reyting kaygısı, bu yozlaşmayı getirdi. Dünyanın hiç-
bir yerinde haber programlarında dansöz olmaz. Dünyanın hiçbir 
yerinde haber programları, kanla, gözyaşıyla başlayıp, öpüşmeyle, 
kucaklaşmayla bitmez. Haber, haberdir; magazin, magazindir. Biz, 
haber programı izliyoruz diye, bir şarkıcının diğeriyle olan aşkını iz-
liyorsak ya da bir eşcinselin yaşamından kesitleri dakikalarca seyre-
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diyorsak, o, haber programı değildir. Hala Türkiye'de çöplükten ek-
mek arayan insanlar varken, birinci sırada acaba bu sefaleti gösterip 
tedbirleri mi aramak haberdir, yoksa filanca şarkıcının geceyi kimin-
le, nerede geçirdiğini mi? Bir gazetecinin, televizyoncunun en önem-
li görevi, toplumu şu anda bulunduğu seviyenin bir üstüne çıkar-
maktır. Şu anda yapılan yayıncılık, bütün ülkeyi bir varoş kültürüne 
kurban etmektedir. 

Pekii, özel sermayeyle değil ama siyasal iktidarla yakın ilişki 
içinde olan TRT'nin  tarafsızlığı  konusunda ne 
söyleyebilirsiniz? 

TRT'nin yasasının da bir an önce değişmesi lazım. Dünyanın hiçbir 
yerinde bakana bağlı kuruluş diye bir yayın kuruluşu olamaz. Bir 
yayın kuruluşunun bir yere "bağlı" olması ya da "ilgili kuruluş" ol-
ması, onun tarafsızlığım tamamen ortadan kaldırır. TRT bir an ön-
ce hem tarafsız hem özerk olmalıdır. Bu da ancak yasalarla sağla-
nabilir. 

Ya özel televizyonların tarafsızlığı  ve bağımsızlığı? 

Bir kere bir yayın kuruluşunda mutlaka, çalışan temsilcileri olmalı-
dır. Dünyanın her yerinde var, ancak bizde yok maalesef. Kurumla-
rın yönetim kurullarında, çalışanların haklarını savunacak, istek ve 
taleplerini iletecek, çalışan temsilcileri olmalıdır. Bağımsızlık ancak 
bir şekilde sağlanabilir; editöryal bağımsızlıkla. Editöryal bağımsız-
lık olmadığı sürece, hiçbir yayın kuruluşunun tarafsızlığından yada 
bağımsızlığından söz edilemez. Birinin üzerinde siyasetçi olur, diğe-
rinin üzerinde gazete patronu olur. 

Vazgeçmediğiniz meslek ilkeleriniz nelerdir? 

Bence insan hayatının her alanmda kendi ilkelerini koymalı, kendini 
ortaya koymalı. Meslek ilkeleri tabii ki olmalıdır. Benim için ne olur-
sa olsun yalan haber yazmamak bir ilkedir. Ayrıca hiçbir şekilde baş-
kası tarafmdan kullanılmaya izin vermem. 



"Başkası" diye tabir ettiğiniz haber kaynakları mı? 

Evet. Hiçbir gazeteci haber kaynağının aleyhinde yazı yazamayacak 
kadar o haber kaynağıyla ilişki içinde olmamalıdır. Eğer aleyhinde ya-
zamayacak kadar haber kaynağıyla ilişki içindeyse gerçek anlamda 
gazetecilik yapamaz. Kendimle ilgili bir örnek vereyim, siyasetçilerle 
gazetecilerin ilişkilerinin bozulmaması gerektiği ile ilgili bir örnek: dö-
nemin dışişleri bakanından Kıbrıs ile ilgili bir bilgi almam istendi. Ba-
bamdan dolayı dışişleri bakanım tanıyordum; aile dostumuzdu. Tele-
fon açar açmaz, hemen telefonuma çıktı. Ben de normalde amca dedi-
ğim için telefonda da amca diye hitap etmişim. İstenen bilgiyi aldım. 
Atlatma haber olacaktı. Ama bakana amca diye hitap ettiğim için şe-
fim "Biz bakandan bilgi almam istemiştik, amcandan değil" diyerek 
haberi kullanmadı. Benim yerime aynı bilgiye ulaşabilmesi için bir 
başka arkadaşımı görevlendirdi. Ama bakan o arkadaşın telefonuna 
çıkmamış. Ona rağmen benim aldığım bilgi gazetede kullanılmadı. O 
günden sonra benim hiç dayım, amcam olmadı. Hayatım boyunca 
unutamayacağım bir ders oldu bu. 

Sizce haber toplama yöntemleri neler olmalı? 

Etik değerleri olan yollardan haber toplanmalı. Onun dışındaki yön-
temlerle alınan hiçbir haberin geçerliliği olamaz. Bence gizli kameray-
la alınan haber, haber değildir. Haber kaynağının izni ve bilgisi olma-
dan haber yapmazdık biz. Çünkü haber alma hakkı kadar cevap ver-
me hakkı da kutsaldır. Haberden daha değerli olan, insan ve ahlaktır. 

Sizce Türkiye'de  oto sansür işliyor mu? 

Oto sansür ülkemizde hemen hemen hiç olmayan bir şey. Kendi ken-
dimizi kontrol edebilmemiz için, öncelikle kendi eksikliklerimizi gör-
memiz ve bunları itiraf etmemiz gerekir. Kendi hatalarımızı masanın 
üzerine serme cesaretini hala kendimizde bulamıyoruz. Bu bulunama-
yınca oto sansür denilen şey otomatik olarak ortadan kalkıyor. Çünkü, 
zaten bunu bulsak ve bununla mücadele etsek, zannediyorum pek çok 
gazetenin yöneticisinin değişmesi gerekir. 
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Habercilik etiğinin uygulanması için gazetedeki yöneticiler 
neler yapmalıdır? Sizin yöneticilik yaptığınız dönemde bir 
muhabiri bu konuda uyarmanız gerekti mi? 

Sonuçta ahlak, verilebilecek bir ders değildir. Kişinin içinde olmalı-
dır. Bu bir tercihtir. İnsan bunu bir yaşam felsefesi haline getireme-
mişse, zaten yapılabilecek çok fazla şey yoktur. Ancak bir yönetici 
olarak sizin yaptıklarınızdan dersler çıkarabilirler. Siz eğer patro-
nun, yazdığınız habere müdahalesi yüzünden istifa ediyorsanız, aşa-
ğıdakiler de bundan dersler çıkarırlar. Ya, bu adam doğruyu yaptı 
derler, sizi izlerler; ya da bu adam istifa etti, aç kaldı, bunu yapma-
yalım derler. Bu, o insanların doğasıyla ilgilidir. Sonuçta, bu ülkede 
Reha Muhtar en çok izlenen haberciyse, onun altında çalışan muha-
birler de başka türlü davranamaz. Bence önce üsttekilerin kendine 
çeki düzen vermesi gerekiyor. 

Genellikle yapılan kötü yayınlar üzerine, yayın kuruluşlarının 
şöyle bir savunması vardır; halk böyle istiyor. Bu doğru mu 
sizce? 

Hayır. Halk öyle istemiyor aslmda. Zaten bunu biliyor olmak benim 
tek umudum. Aydınlığı burada görüyorum. Size bunu yaşadığım bir 
olayla anlatayım; ben her yıl iletişim fakültelerinin mezuniyet tören-
lerine giderim. Geçen yıl Gazi Üniversitesi'nin törenindeydim. Tö-
rende, okul birincilerine meslek andı okutuyorlar. Gazetecilik bölü-
münün birincisi, bir cici kızımız, çıkıp andmı okudu ve andım şöyle 
bitirdi; "...ve Reha Muhtar gibi yayıncılık yapmayacağıma namusum 
ve şerefim üzerine ant içerim" salondaki herkes o kızımızı alkışladı-
ğına göre, demek ki halk gerçekten de öyle istemiyor. 

Haberlerinizden dolayı tehdit ya da yıldırıcı tepki aldınız mı? 

Tabii ki aldım. Eğer ben Türkiye'de tekelleşme olmasın diyorsam, 
her yerde sendikalı gazeteciler çalışmalıdır diyorsam, en azmdan bu-
na gazete patronları karşı çıkacaktır. Yani birinci farklı düşündüğü-
müz kesim onlardır. Ama onlar karşı çıkacak diye ya da Nazmi Bil-



gin iki yıldır işsiz diye doğruları söylemekten vazgeçersem, o zaman 
bu oturduğum oda da oturmamam lazım. Sonuçta eğer ben bunu gö-
ze almışsam sonuna kadar da doğruları söyleyeceğim. Bu sadece Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı ola-
rak benim, hepimizin görevi. Ben Türkiye'yi çok seviyorum; herkes 
çok seviyordur ama ben bir başka seviyorum bu ülkeyi. Benim için 
bir aşk bu. Tanrı'nın insanoğluna verebileceği en büyük hediye bu 
topraklar üzerinde yaşamaktır bence. Bir açık hava müzesinin üze-
rinde yaşıyoruz. Renkler, diller, ırklar kaynaşmasıyız, biz. Medeni-
yetler kucaklaşmasıyız. Dünyanın hiçbir yerinde Karadeniz'deki ka-
dar yeşil tonu yok. Dünyanın hiçbir ülkesine güneş Anadolu'yu ay-
dınlattığı kadar güzel doğmuyor. Bu kadar güzel bir ülkede yaşıyo-
ruz, elbette bir takım şeyleri savunacağız. PKK'yla da mücadele ede-
ceğiz, Hizbullah'la da mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bölünmesini, 
parçalanmasını isteyen herkesle mücadele edeceğiz. Bu sırada da ta-
bii ki tehdit de alacağız, tepki de alacağız. 

Peki bu mücadeleniz davalara neden oldu mu? 

Radikal dinci kesim beni bir çok şeyle itham etti. Meclis kararını uy-
gulayıp türbanlı gazetecilere basm kartı verdirtmediğim için hem 
tehdit hem de tepki aldım. Sonuçta o, resmi bir kimliktir ve yönetme-
liklerde belli kuralları vardır bunun. Yani benim şahsi bir uygula-
mam değildir. Sonuçta kimsenin, dini duygularıyla, inançlarıyla bir 
problemim yok. Ancak, Yeni Şafak, Akit, Zaman gibi gazeteler beni 
açıkça hedef gösterdiler. Ben de onlara dava açtım ve hepsini kazan-
dım. Ama bunlar her zaman olan şeyler. Bunlarla mücadele edilme-
si gerekir. Ben de Atatürkçülükten hareketle yapılacak her türlü mü-
cadelede varım. 

Aynı mücadeleden dolayı yaşamına son verilen gazeteciler ve 
faili  meçhul diye tabir edilen gazeteci cinayetleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Tarih boyunca, bir kişinin öldürülmesi ile inançlar asla sona erme-
miştir. Bu bir bayrak yarışıdır. Tabii ki, cumhuriyetin temel ilkele-
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rini, Atatürkçülüğü savundukları için, gazetecilerin, yazarların öl-
dürülmesi çok elem verici bir şeydir. Ama, biz bugün o cesur insan-
ların sayesinde bu ülkede yaşayabiliyor ve burada sizinle özgürce 
konuşabiliyoruz. Onlar, çok kutsal bir bedel ödemişlerdir. 

Nazmi Bilgin nasıl bir insandır? 

İnsan kendini ne derece doğru anlatabilir bilemiyorum ama çok 
duygusal bir insan olduğumu biliyorum. Özellikle yaşlandıkça, el-
li yaşını geçince, eskiden film seyrederken ağlamıyordum, şimdi 
ağlamaya da başladım. Demek ki yaşlılık insanı biraz daha duygu-
sal yapıyor. Dostluğa, arkadaşlığa çok önem veririm. Şimdiye ka-
dar küs olduğum kimse olmadı. Hatta küs olmak isteyenlere bile 
bu fırsata vermedim. Çünkü, ben insanların sorunları konuşarak çö-
zebileceklerine inanıyorum. Çocukları çok seviyorum. Onlarla ko-
nuşmak, onlarla bir şeyleri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Her-
halde bu mesleği yapmasaydım, öğretmenliği seçerdim. Her konu-
da fanatik olmamaya direniyorum ama Galatasaray konusunda fa-
natiğim. Ayrıca fanatik bir Erzurumluyum. Bir parça da inatçı bir 
tarafım olduğuna inanıyorum. Bahçelievler Deneme Lisesi'ni bıra-
kıp gizlice parasız yatılı sınavlarına girdim. Erzurum'da parasız 
yatılı okulda okudum liseyi. Çabuk sinirlenirim ama çok çabuk da 
yatışırım. Kimseyi üzemem, elimden gelmez. Hatta arkadaşlarım 
bana çok kızarlar; "O, haksız, sen neden alttan alıyorsun?" diye ama 
ne bileyim ben böyleyim. Yapılan bir haksızlığa asla sessiz kala-
mam. Hatta bu yüzden meslek yaşamım istifalarla doludur. Bunla-
rın yüzde doksanı benimle ilgili değildir. Orada yapılan bir haksız-
lığa baş kaldırmışımdır. Sonunda ben işsiz kalmışımdır ama savun-
duğumuz arkadaşların çoğu da o görevlerine devam etmişlerdir. 
Ama bunların hiçbirinden pişman değilim. Sonuçta bu sadece o in-
sanlara yapılmış bir haksızlık değildir benim için, insanlığa karşı 
yapılmış bir haksızlıktır. 



İstifalarınıza  örnek verebilir misiniz? 

Bir kere hepsinden sevgiyle ayrıldığımı sanıyorum. İstifalarım çok 
oldu ama hiç kavga etmedim. Son Havadis ve Dünya gazetelerinden 
ve son olarak da BRT'den istifayla ayrıldım. BRT'de örneğin, çalışan 
bazı arkadaşları tasarruf gerekçesiyle işten çıkarmak istediler. So-
nuçta Ankara temsilcisi olarak en yüksek maaşı ben alıyordum ve 
eğer bir tasarruf gerekiyorsa önce beni çıkarmaları gerektiğini dü-
şündüm. 

"Gazetecilik insanın yaşamından çalan bir meslektir" derler. 
Sizin için de öyle mi? 

Gazetecilik bence bir meslek değil, bir hayat tarzıdır. Bir hayat terci-
hidir. İletişim fakültelerinden çok başarılı gençlerimiz yetişiyor ama 
bizim Şinasi Nahit Berker ağabeyimizin çok ünlü bir lafı var; "Gaze-
teci olunmaz, doğulur" diye. Bu bir yaradılış. Zor bir iş ama çok gü-
zellikleri de var. Her zaman magazini görmemek lazım. Bir gün böb-
rek yetmezliği olan bir çocuğu kurtarabiliyorsunuz, gidişe dur diye-
biliyorsunuz. Bir gün bir faili meçhulü ortaya çıkarabiliyorsunuz. 
Birgün bir Susurluk olaymı, ASKİ'yi, İSKİ'yi ortaya çıkarabiliyorsu-
nuz ve ertesi gün haberinizi gazetede gördüğünüzde büyük bir gu-
rur duyuyorsunuz. İnsanlar alıp okuyorlar. Sonuçta bizim işimiz tek 
başınızayken anlamlı olamıyor. Siz bu işi toplumun yararına yapı-
yorsunuz. İşte o yüzden çok da büyük bir sorumluluk istiyor. Evet. 
İnsanın çok fazla vaktini alıyor. Ama biz bu yolu seçtiysek, yakınla-
rımızın da bizsizliğe alışması gerekiyor. Ama yine de benim en bü-
yük pişmanlıklarımdan biridir; büyürlerken çocuklarımın yanında 
olamadım. Onlara daha fazla zaman ayırabilmeyi çok isterdim. Ama 
bu istek kendi adıma değil. Sonuçta ben uykuyu çok seven bir adam 
değilim. Günde en fazla beş saat uyuyabiliyorum. Ben işkolik bir 
adamım. Cemiyetçiliği de abartarak yapıyorum. 
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Biraz da Cemiyet'ten ve çeşitli yönetim kurulu 
üyeliklerinizden bahsedebilir misiniz? 

Evet. Gazeteciler Cemiyeti ve gazetecilik hemen hemen aynı döneme 
rastlıyor, 1970'li yıllar. Cemiyete üye oluşumdan kısa bir süre sonra 
Yönetim Kurulu'na girdim. Genel sekreterlik yaptım, 14 yıl kadar. 10 
yıl öncede ittifakla cemiyetin başkanlığına seçildim. İttifakla diyo-
rum, çünkü birbirinden çok farklı düşünen insanlarm hepsinin oyu-
nu almak çok zor bir iştir. Bunu nasıl becerdiğimi ben de bilemiyo-
rum. Onun dışında UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve de-
netçiliğini yapıyorum. Aşağı yukarı beş yıldır da Basın İlan Kurumu 
Yönetim Kurulu üyesiyim. 

Cemiyette farklı  siyasal görüşlerden insanlar aynı çatı altında 
bulunuyor. Onları bir araya getirmeyi ve hepsinden destek 
almayı nasıl başardınız? 

Evet. Cemiyetimizde çok uç noktalarda duran arkadaşlarımız var. 
Ama biz şöyle bir felsefe oluşturduk; bu kapıdan içeri giren herkes, 
siyasi düşüncelerini portmantoya asıp öyle içeri girer. Biz buraya si-
yaseti sokmadık. Beraberce mesleğe ilişkin sorunlarımızı konuştuk. 
Sonuçta bu sorunların sağı, solu, ortası yok. Ama siyasette, sağ, sol 
var. Hatta sağın sağı, solun daha da solu var. Bunları benimseyen ar-
kadaşlarımız da var. Ama şunu söyleyeyim; Atatürkçülük temel il-
kemizdir, onu da hiç tartıştırmadık bile. Sonuçta başardık. Bu port-
manto fikri işe yaradı. Önemli olan, yapıcı ve güvenilir olmak sanı-
rım. 

Birbirinden farklı  siyasal görüşteki gruplarla mesleğe ilişkin 
sorunlarınız ya da eleştirileriniz benzerlik gösteriyor olabilir. 
Peki bu gruplarla eylemlerde ya da konferanslarda  bir arada 
bulundunuz mu? 

Tabii ki. Sık sık konferanslarda, toplantılarda bir araya geliyoruz. 
Ben düşüncelerimi söylüyorum, onlar da söylüyorlar. Ben zaten işim 



gereği sürekli siyasetçilerle temas içindeyim. Mesela bir örnek vere-
yim; Gazeteciler Cemiyeti'nin önerisiyle mecliste bir Meclis Araştır-
ma Komisyonu kurulmasına karar verildi ve meclisteki altı siyasi 
partinin altısı da kararın altma imza attı. Sonuçta bunlar bizim sıkın-
tılarımız, ülkenin sıkıntıları. Demek ki biz mantıklı ve haklı şeyler 
söylediğimizde, hepsi de bizim etrafımızda bir araya gelebiliyorlar. 
Tabii onlar yanlış bir şey söylediğinde biz onların her zaman karşı-
sında oluyoruz. 

Yaşanılan kriz medyada söylem bazında çok abartıldı ve birçok 
gazeteci işten çıkarıldı. Sizce içinde bulunduğumuz kriz bu 
kadar büyük mü? 

Gösterilen kriz, 4 bin kişinin işten çıkarılmasını gerektirecek bir kriz 
değil. Kriz bahane edilerek bir dolu insan işten çıkarılmıştır. Eğer bi-
zim alanımız da krizden bu kadar etkilenmiş olsaydı, Doğan Grubu-
nun medya kuruluşları Türkiye'nin en fazla vergi veren kuruluşları 
olmazlardı. En fazla vergi verebilmek için, en fazla kar etmek lazım. 
Bir kuruluş vergi sıralamasmda en üst sıralarda yer alacak kadar kar 
ediyorsa, bu kadar insanın işten çıkarılmasının bir ekonomik krize 
bağlanması inandırıcı olmaz, beni inandıramazlar. 

Peki bunların kaçı size geldi, bir çözüm aramak ya da üye 
olmak için? 

Bizim üyelerimiz geldiler. Zaten benim çıkarıldıkları aynı gün habe-
rim olur. Onlar iş bulmaya çalışıyoruz, onları yönlendiriyoruz, ken-
di bağlantılarımızı araya sokup, daha fazla mağdur olmamaları için 
uğraşıyoruz. Onlardan projeler istiyoruz ve bunların karşılığında 
maddi imkan sağlıyoruz. Kitapları varsa onlarm basılmasını sağlıyo-
ruz. Bunlarm hiç birini yapamazsak, bizim günlük bir gazetemiz var, 
24 Saat, onları orada çalışıyor gösterip, en azından sigortalarının sür-
mesini sağlıyoruz. 
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Şu. anda meslekte çalışan bir çok alaylı ve okullu gazeteci var. 
Hangilerinin öncelikli olacağı konusunda da bir çok tartışma 
var. Siz Gazeteciler Cemiyeti olarak Meclise bu konuda 
iletişim fakültelerinin  lehine bir öneride bulurdunuz mu ? 

Bu konuda yalnızca iletişim fakültesi mezunlarının lehine bir çaba 
içinde olmak, yıllardır bu işi yapan alaylı gazetecilere büyük haksız-
lık olur. Sonuçta bir çok iyi gazetecinin tıp fakültesini yarıda bırak-
mış olduğunu ya da kiminin hukuk mezunu olduğunu biliyoruz. 
Bunları birbirinden ayırmak doğru olmaz. Ama iletişim fakültesi 
hakkında bu cemiyetin çok önemli bir görüşü var. Bu cemiyet sizin 
fakültenizin kurucusudur. Dolayısıyla, kurucusu olduğu bir mües-
sesenin öğrencilerinin haklarını savunmayacak da kimin hakkını sa-
vunacak. Bir kere, iletişim fakültelerinin kendi televizyon ve radyo-
larına kavuşması lazım. Bir an önce bu konunun yasal düzenlemeye 
kavuşması gerek. Ben bir bankaya gidiyorum ve bankonun arkasın-
da iletişim fakültesi mezunu biri duruyor. Böyle şeyler gözlerimi 
dolduruyor, çok üzülüyorum. Bir de iletişim fakülteleri açılırken he-
sabı çok iyi yapılmalı. Şu anda sanırım Türkiye'de 23-24 tane iletişim 
fakültesi var. Bunlar açılırken ülkenin ihtiyaçları ve potansiyeli göz 
önünde bulundurulmalı. Yoksa bunlarının sayısının fazlalığı ancak, 
ızdırabı artırır, işsizleri artırır. O dengeyi iyi kurmak gerek. 

Bizler iletişim fakültesi  öğrencileri olarak, bir çok konuda 
karamsarlık yaşıyoruz ve bir umut ışığı görmek istiyoruz. Siz 
bu umudu nerede görüyorsunuz? 

Ben o umudu Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi okul birincisinin 
meslek andında görüyorum. Zaten bunun böyle gitmesi mümkün 
değil. Bu mücadele birlikte yapılacak; parlamentosuyla vatandaşıy-
la, öğrencileriyle... Bir kere siyasetçi- medya patronu ilişkilerinin 
kocaman bir mercek altma alınması gerekiyor. Sendikal hakların 
tanınması gerekiyor. Ayrıca çok büyük bir görev de izleyicilere ve 
okurlara düşüyor. Beğenmedikleri, ekranda görmek istemedikleri 
şeyleri, protesto etmeliler. Bu yapılmazsa o yayınlar devam eder, o 
gazete politikaları devam eder. İzleyici ve okur baskısından daha 



büyük bir baskı olamaz. Bundan daha etkin bir yol da asla olamaz. 
Eğer insanlar Çarkıfelek'i aradıkları kadarın beşte biri kadar bunun 
için arama yapsalar, televizyonlardaki yayın politikalarmm yüzde 
yirmisini değiştirirler. Kupon kuyruklarında bekledikleri zamanın 
küçük bir bölümünü bir faks çekmeye yada mektup yazmaya ayır-
salar gazetelerin yayın politikalarını değiştirirler. Biz burada ancak 
öncülük yapabiliriz, daha fazlasını yapamayız. Ben toplumuzun 
düşünceleriyle yaptıklarının çeliştiğini görüce çok üzülüyorum. Ne 
zaman birine mikrofon uzatsanız, "Gazete dediğin haber vermelidir. 
Diş macunu değil mürekkep kokmalıdır" derler. Ama bir bakarsınız, 
promosyon kuyruklarında kilometrelerce sıra beklerler. O zaman ya 
bu bekleyenler uzaylı, ya da mikrofona konuşanlar. Önce toplumun 
kendini oto kontrolden geçirmesi gerekiyor. 

Eğer bir gazete yayınlama yada televizyon kurma imkanınız 
olsaydı, referansınız  hangi dönemin gazeteciliği ve etiği 
olurdu? 

Bizler, Ahmet Eminlerin, Sedat Simavilerin, Ercüment Karacanların 
hem sahiplik, hem başyazarlık yaptığı bir dönemden, bugün dilek-
çeyi bile başkasma yazdıran gazete sahipleri dönemine geldik. Ben 
gazetenin sahibinin gerekirse dünya ve ülke konularında makale 
yazabilecek eğitimde ve bilgide olduğu bir gazetede çalışmak ister-
dim ya da böyle bir gazetenin sahibi olmak isterdim. Çalışanların 
sigortalı olduğu bir gazete çıkarırdım. Asla siyasi ve ticari bir or-
ganizasyonu olan bir gazetenin sahibi olmak istemezdim, belki iflas 
ederdim ama... 

Sizin için "Çalışabileceği alan oldukça dardır" diyorlar. Siz ne 
dersiniz? 

Evet. Meslek ilkelerinize bu kadar bağlı olursanız çalışabileceğiniz 
alan daralıyor. Aslında ülkemizde çalışmayı isteyebileceğim bir 
gazete ya da televizyon yok, maalesef yok. 
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Sizinle çalışmak için teklif  getirenler olmuyor mu? 

Çok teklif aldım. Hem de öyle cazip teklifler ki; bir çok insanın balık-
lama atlayacağı türden. Ama dedim ki kendi kendime; "Nazmi Bil-
gin! 51 sene direnmişsin. Artık sonuna geldin, bundan sonra yapsan 
kaç sene daha yapacaksın bu işi. O süre içinde de direnmene devam 
et" ve bu cazip teklifleri kabul etmedim. Ara sıra başkalarına da 
nasihat çekiyorum ama nasihatlerin en ağırını kendime çekiyorum. 
Kendime son nasihatim bu oldu. 

Okuduğunuz gazete ve seyrettiğiniz televizyon hangisi? 

TRT'yi seyrediyorum. Kanal 8'i keyifle izliyorum. Okumadığım 
zaman kendimde çok büyük eksiklik hissettiğim bir gazete var; 
Cumhuriyet gazetesi. Eğer onu okumazsam, o gün kendimi gazete 
okumuş olarak hissetmiyorum. 

Okuduğuz yazarlardan örnek verebilir misiniz? 

Son dönemlerde, işsiz ve aşsız kalmasına rağmen hiç eğilmemeyi ve 
kırılmamayı ilke edindiği için zevkle okuduğum Necati Doğru var. 
Yine, toplumun yanlışlıklarıyla, çelişkileriyle çok güzel bir üslupla 
alay eden Bekir Coşkun'u çok büyük bir keyifle okuyorum. 

Büyük siyasal partilerin hepsinden teklifler  aldığınızı 
öğrendik. Bunun nedeni ne olabilir? 

Öncelikle şunu söyleyeyim; benim hangi partiye oy verdiğimi eşim 
de dahil, kimse bilmez. Ancak hiçbir zaman burnunun dikine giden 
bir partici olmadım. Teklif almama gelince, ki size kim söylediyse 
herhalde doğru söylemiştir, benim ülkeye bakış açım hepsiyle örtü-
şüyor demek ki. Bu ülkeyi çok seviyorum. Atatürk'ün ve cumhuri-
yetin temel ilkelerine bağlıyım, çağdaşlığı savunuyorum. Bu düşün-
celerle örtüşen her partiden teklif gelmesini doğal karşılıyorum. Ya-
ni her fikre uyan bir adam gibi düşünmüyorum kendimi. Ama sanı-
rım benim ana fikirlerim, o siyasi partilerin temel fikirleriyle uyuşu-



yor. Ama şu anda siyasete girmeyi düşünmüyorum. Türkiye'nin şu 
anki siyasi yapısının seçilmiş kişilerden değil, atanmış kişilerden 
oluştuğunu düşünüyorum. Ben pek emir altına giremem. Oysa şu 
anki siyasi partilerin yapıları, genel başkan hegemonyalı bir siyasal 
olay. Şu andaki yapıyla, siyasi sistemle, seçim kanunlarıyla bana uy-
gun gelmiyor, beceremem. 

Gazetecilik yapan mankenler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Öncelikle şunu düzelteyim, her yerde düzeltiyorum, "gazetecilik ya-
pan" değil. Çünkü, ben onları meslektaşım olarak görmüyorum. 
Eğer ben gazeteciysem onlar gazeteci değil, eğer onlar gazeteciyse 
ben gazeteci değilim. Ama, ben otuz yıllık geçmişime baktığımda ga-
zeteci olduğumu söyleyebilirim ya da benim gibi ekmeğini bu işten 
kazananlar gazetecidir. Her ekranın arkasmda gördüğünüz kişi, ya-
yıncı değildir. Aynı şekilde, herhangi bir gazetede belli sütunlar ve-
rilmiş kişi de gazeteci değildir. Ne o ekranın arkasmda görülmek, 
ona yayına sıfatını verir, ne de o köşede yazı yazmak, ona gazeteci 
sıfatını verir. Onlar, dolgu malzemeleridir ve süs bitkileridir. Onlar, 
bir süre sonra solup gidecek. Ama açlığa, sefalete göğüs geren bu 
büyük bahçede bir sürü çınar ağacı var. Onların kökleri her zaman 
yaşayacak. 
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1948 Ankara doğumlu. İlkokulu üç ayrı yerde okudu. 
Haymana'da bitirdi, Orta okula ailesiyle birlikte gittikleri 
Yerköy'de başladı. Ankara Cebeci Orta Okulu'nu bitirdi. 
Oradan Kurtuluş Lisesi'ne geçti. Lise 1 'de belge aldı. Bir sene 
boşta gezdi, tezgahtarlık yaptı. Kurtuluş Lisesi'iıdeıı Yıldırım 
Beyazıt Lisesi'ne geçti. Ancak o dönemi de pek iyi geçiremedi. 
En son sene Haydar Paşa'ya gitti. Haydar Paşa'da yatılı 
okudu ve orayı bitirdi. 1967 yılında Ankara'ya döndü, önce bir 
çamaşır makinesinin closerliğiııde çalışmaya başladı. Bu arada 
Ankara İktisadi ve Ticari  İlimler Akademisi'ne girdi. Kamu 
Yönetimi'iıdeıı mezun oldu. Gazeteciliğe Yeni İstanbul'da 
başladı. Hür Anadolu, Başkent, Yeni Gün, Adalet,Yeni Tanin, 
Ayrıntılı Haber, Tercüman gazetelerinde Ak Ajans, Anadolu 
Ajansı ve Türk  Haberler Ajansı'nda çalıştı. 12 Eylül sonrası 
Bülent Ecevit'iıı çıkardığı Arayış Dergisi'ne geçti. Daha sonra 
Tercüman,  Hürriyet ve Güneş gazetelerinde çalıştıktan sonra 
yeniden Anadolu Ajansı'na transfer  oldu. Anadolu Ajansı'ııın 
Kıbrıs Bürosu sorumluluğunu yürüttü. Ardından Ankara'ya 
döndü ve Ajans Radyo ve Görüntü Hizmetleri Şirketi Genel 
Müdürlüğüne getirildi. Bir süre Kuzey Kıbrıs Radyo ve 
Televizyon Kurumu BRT'nin Türkiye  sorumlusu görevini 
yürüttü. Ümit Yayıncılık'ta çalışıyor. 
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Rahmi Özyazgan 
(1948) 

Gençliğinizde gazeteciliğe ilginiz var mıydı, gazeteci olmak 
istiyor muydunuz? 

Bizim zamanımızda pek herkes gazeteci olayım demiyordu. Klasik 
bir şekilde doktor olacağım, mühendis olacağım vardı bizim zama-
nımızda. Ama gazetecilikle ilgin ne dersen? Yazmaya çizmeye heve-
sim vardı. Her genç yapmıştır öyle, ben de şiirler yazdım, yazılar 
yazdım. Ama gazetecilik beni çekiyordu, nasıl çekiyordu? Hani her-
kes anlatır ya, hevesim vardı falan... Evet benim de hevesim vardı. 
Liseyi bitirmiştim. Dayım o zamanlar Meclisin basın bürosunda çalı-
şıyordu. Meclise gittim. Dayı dedim ben gazeteci olmak istiyorum. 
Tamam dedi. Yeni İstanbul gazetesi vardı o zaman. Yeni İstanbul ga-
zetesinde başladım. Ve başlayış o başlayış oldu. Sevdim, hoşuma git-
ti. Bir de akademinin özelliği, devam mecburiyeti yoktu. Hiç devam 
etmeseniz de olur. Smavlara girmek yetiyordu. Böylece önce Yeni İs-
tanbul, sonra Rüzgarlı Sokak'a geçtim, bir sürü gazetede çalıştım 
orada. Meslek hayatımda 20'yi bulmuştur çalıştığım gazeteler. Mes-
leğimi çok sevdim. 

Yeni İstanbul'da başladınız, sonra nerelerde çalıştınız? 

Ondan sonra Rüzgarlı Sokak'a geçmiştim. Hür Anadolu gazetesi, 
Başkent, Yeni Gün, Adalet. O zaman bu gazeteler bayağı iyi gazete-
lerdi, satarlardı. Adalet gazetesi çok ses getiren bir gazeteydi. Bu ara-
da Yeni Tanin gazetesi var. Daha sonra Ayrıntılı Haber gazetesi çık-
mıştı Günaydın gazetesinin ekinden 1970'li yıllarda. Ak Ajans kurul-
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muştu Tercüman gazetesinin bünyesinde. Orada çalıştım. 1977'de 
askere gittim. Dönüşte Tercüman'a başladım. 1979 yılının sonuna 
doğru da Anadolu Ajansı'na girdim. Mesleğin her branşında çalış-
tım. İlk girdiğimde Rüzgarlı'da musahhihlik yaptım. Musahhih der-
ken, düzeltmen şimdiki. Ama o sistem şöyleydi, musahhihlik yapı-
yorduk, polis-adliye muhabirliği yapıyordum, sabah geliyordum, 
foto muhabiri arkadaşımla emniyeti dolaşıyorduk, haberlerimizi ya-
zıyorduk, oturup sayfa çiziyorduk, sayfa sekreteriydik aynı zaman-
da. Yazdığımız yazıların dizildikten sonra tashihini yapıyorduk, 
böyle bir çark devam ediyordu. Anadolu Ajansı'na geçtikten sonra, 
12 Eylül oldu. 12 Eylül'den sonra bu liderler Erbakan, Demirel, Tür-
keş, Ecevit bir nevi sürgüne gönderilmişti. Biz Anadolu Ajansı'na de-
vam ederken, bu arada Ecevit'le de görüşüyorduk. Ecevit o dönem-
lerde bir dergi çıkarmak istediğini ihsas ettirdi. Necdet Onur vardır, 
eski gazeteci, onun aracılığı ile Arayış Dergisi'ni çıkarmaya başladık. 
Bu arada Ecevit döndü o sürgün döneminden. Ben Arayış Dergi-
si'nde istihbarat şefiydim. 12 Eylül dönemi bu, konsey zamanı. Der-
gimiz gayet güzel gidiyor. Ancak, saym Ecevit'le mesleki açıdan an-
laşmazlığa düştük biz ekip olarak. Sayın Ecevit çok iyi bir politikacı 
olabilir veya olmayabilir bu tartışılır ama bence iyi bir gazeteci değil, 
iyi bir gazete yöneticisi değildi. Derginin içeriği konusunda anlaş-
mazlıklara düşüyorduk. Temel ilkeler vardı, bunlara sayın Ecevit ga-
zeteci gözüyle değil de politikacı gözüyle bakıyordu. Ve altı ay son-
ra oradan ayrıldım, ekip olarak ayrıldık daha doğrusu. İşsizdik tabii. 
Ne yapalım, ne yapalım derken, Tercüman gazetesinden teklif geldi. 
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Bu arada ben o aralar hep siyasi partiler ve parlamentoya bakıyor-
dum. Bir olay oldu, o Türkeş ve MHP davası vardı meşhur, bütün 
MHP'nin yargılandığı sıkı yönetimde. O davanm izlenmesi sırasın-
da yanlış bir haber yüzünden, yanlış anlaşılmalı bir haber yüzünden, 
hiç suçum olmadığı halde hakkımda dava açıldı. Sıkı yönetimde yar-
gılandım, bu arada gazeteden istifa ettim. Uzun bir yargılama sonu-
cu beraat ettim. Tercüman'dan ayrıldıktan sonra Türk Haberler 
Ajansı'nm Ankara bürosunda temsilcilik yaptım. 1982'de de Hürri-
yet Haber Ajansı'na bölge istihbarat şefi olarak geçtim. Bir süre son-
ra Hürriyet'in bünyesinden gelen baskılar sonucu 1984 yılında par-
lamentoda çalışmak üzere Hürriyet'in kadrosuna geçmek zorunda 
kaldım. 1988 yılına kadar Hürriyet'in Parlamento Bürosu'nda çalış-
tım. Sonra yönetim değişti Hürriyet'te. Şimdiki üst yönetimin çekir-
deği geldi. Hoş olmayan, daha doğrusu benim anlayışımla uyuşma-
yan bir yönetimdi, istifa ettim. Güneş gazetesinden teklif gelmişti, 
haber müdürü olarak oraya geçtim 1988 yılında. Orada da gayet gü-
zel gider iken, Asil Nadir olayı patlak verdi. Direniş, boykot, gazete 
çıkmadı. Ayrılmak zorunda kaldık ve ben 1989 sonunda tekrar Ana-
dolu Ajansı'na geçtim, iç haberler müdür yardımcısı olarak. Bu ara-
da 1990'da Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanlığı görevine se-
çildim. İşler gayet güzel giderken bir teklif geldi Anadolu Ajan-
sı'ndan. Ajansın Lefkoşa, Kıbrıs temsilciliği. Kabul ettim ben de. 
1992'den 1995'e kadar Kıbrıs'ta AA'nm temsilciliğini yaptım. Kıb-
rıs'la ilişkim de, 1974 harekatının bir bölümünü gazeteci olarak izle-
miş olmamdan kaynaklanır. 1995'in sonbaharında Türkiye'ye geri 
döndüm. AA'nm o zaman ki yönetimi beni dönmeye zorlamak için 
oradaki maaşımı kesmişti. Geldik tabii, yapacak bir şey yoktu. 
1996'ya kadar tekrar burada AA'da redaksiyon servisinde çalıştım. 
1996'da emekli oldum. Yine AA'nm bünyesinde bir değişiklik oldu. 
AA'nın Anadolu Radyo Görüntü Hizmetleri (ARG) şirketi var, ona 
genel müdür oldum. Şirketin radyosu vardı. Bir de görüntülü haber-
lerin çekimini yapıyorduk ve bunları piyasaya satıyorduk. Orada 8,5 
ay çalıştım. İktidar değişti, görevden aldılar. Sonra yine işsiz kaldık, 
işsiz kaldık diyorsam öyle çok mutsuz falan değilim, çalışıyorum yi-
ne. Hürriyet gazetesi bünyesinde Yeni Ufuk diye bir gazete çıkarma-
ya karar vermişler. Bana da Ankara Temsilciliği'ni teklif ettiler. Ben 
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güvenmiyordum gazete işletmelerine. Artık yıllardır işi tanıyorum. 
Bir kadro kur dediler, 20 kişi düşün. Ben bildiğim için, kimseyi ye-
rinden de etmek istemiyorum. Ne kadar işsiz arkadaşım varsa onlar-
dan 13 kişilik bir kadro kurdum. Gazete çıktı, 38 gün sonra kapattı-
lar. Çok severler böyle oyun oynamayı büyükler. Amaçları ticari iş-
lerini yürütmek olduğu için. Oradan da işsiz kaldık tabii, ne yapalım 
ne edelim derken Kıbrıs'tan bir teklif geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti'nin resmi yayın organı Bayrak Radyo Televizyonu için bu-
rada bir büro açacaklar, bilen birini istediler. 1997'de başladım ve beş 
sene çalıştım. 2002'nin Eylül sonunda o işimi de bitirdim. Sıkıldım 
çünkü, orada da işler çok resmi ve bürokratik, imkanlar da çok kısıt-
lı. Aslında burada büyük işleri olan bir büro olması lazımken, bir ta-
kım yönetsel sıkıntılar vardı. Kendilerini bu anavatan-yavru vatan 
ikileminden bir türlü kurtaramıyor yönetimler. Ekim ayı başından 
beri de Ümit Yayıncılık'ta çalışıyorum. 

Neden gazeteciliğe devam etmediniz de Ümit Yayıncılık? 

Bu arz-talep meselesi. Talep yok ki. 

Yani aslında meslekten sıkıldığınız için değil de... 

Niye meslekten sıkılayım canım. Mesleğimden hiç sıkılmadım ben 
hayat boyunca. Ayrıca şunu da söyleyeyim, meşhur bir söz var şim-
di son zamanlarda, 'gazeteci yazar'. Ben yazar değilim, ben gazeteci-
yim. Gazeteci bana göre muhabirdir, yazar değil. Herkes hemen ya-
zar oluveriyor, önce bir muhabir olsunlar da. Önce gazeteci olsunlar 
ondan sonra yazar olsunlar. 

Çalıştığınız yerlerde yöneticilik de yapmışsınız. Gazetelerde 
Yöneticiliği mi tercih edersiniz yoksa muhabirliği mi? 

Muhabirliği tercih ettim her zaman. Ama yaşımz ilerledikten sonra 
eskisi gibi 24 saat çalışacak haliniz yok. Bir sürü deneyiminiz var, 
ama fiziksel olarak bazı şeylere yetmenize imkan yok. Otomatikman 
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masa başı yönetici olarak görev yapmanız daha ideal hale geliyor. 
Böylece deneyimlerinizden diğer arkadaşları yararlandırabili-yorsu-
nuz 

Muhabirliği sevdiğiniz çok açık. Peki en çok hangi dalını 
seviyorsunuz muhabirliğin? 

En güzel iş muhabirlik. Onun dışmda hiçbir iş bilmem ben. Hatta en 
güzeli de nedir biliyor musun muhabirliğin, polis adliye muhabirli-
ği. Harikadır. Çok güzeldir. 

Ama polis-adliye muhabirliğiniz kısa sürdü galiba? 

Yoo 2-3 sene devam etti. Çok iyidir polis-adliye muhabirliği. İnsan-
larla yüz yüzesindir. Politikacıyla haber için konuşurken hep şüphe 
içindesindir, acaba doğru mu söylüyor, aldatıyor mu? Halbuki polis-
adliye öyle değil. Çatır çatır söylerler doğruyu. 

Polis-adliye muhabirliğini anılarınızdan birini anlatır 
mısınız? 

Polis adliye muhabirliğinin ilk yıllarında gece polis arabalarına binip 
baskınlara katılıyorduk. Şimdi de yapılıyor galiba. Ama o zaman im-
kanlar çok azdı. Koskoca emniyette her şubenin birer arabası vardı. 
Silahlı çatışmalar, pavyonlara yapılan baskınlar. Ama beni en çok et-
kileyen bir döviz kaçakçısıyla ilgili olanıydı. O zamanlar döviz ser-
best değildi. Üzerinde yabancı sigara, biraz dolar mark yakalasalar 
içeri alırlardı. Birisini kaçak altınla yakalamışlar, götürdüler. Adamı 
biz yazdık akşam gazetesinde, o zamanlar Hür Anadolu'da çalışı-
yordum. "Altın kaçakçısı yakalandı, şu kadar altınla" diye. Gazete 
satışa çıktı saat beşte. Saat altı civarında ben, büyük postane vardı 
oraya gittim. Bir baktım adam orada. Biz adamı 'suçlu, yakalandı' di-
ye veriyoruz adam serbest bırakılmış. Enteresan geldi tabii ama son-
radan alıştım bu durumlara. 
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Uzun süre parlamento muhabiri olarak görev yapmışsınız. 
Parlamento muhabirliği sırasında başınıza gelen 
unutamadığınız bir olay var mı? 

12 Eylül öncesi AA'da parlamento muhabiriydim. İçişleri Bakanı 
CHP'li Hasan Fehmi Güneş bir şarkıcıyla olan ilişkisinden dolayı is-
tifa etmişti. AP o zaman muhalefet partisi. Senatoda bir kavga çıktı. 
Hasan Fehmi biri ile dalaştı genel kurulda, kavga çıktı, dışarı çıktılar. 
Ben de hemen locadan dışarı fırladım. Bunlar çıkarken Hasan Fehmi 
silah çekti. Sen gözlemcisin orada seyrediyorsun haberi yazmak için. 
İşin kötüsü kulise de almıyorlar foto muhabirlerini, kaçak giriliyor. 
Onları yakından izliyorsun bu arada tokat tekme sana da geliyor. 
Tam o sırada bir şey daha oldu. Bağımsızlardan Mehmet Ali Arsan 
vardı. Ona bir CHP'li tokat attı. Arsan, silahını çekti vuracak adamı. 
Ben de otomatikman duvarın arkasına gizlendim. Ben bu olayı ba-
şından sonuna kadar izlediğim için motomot yazdım. O zaman CHP 
iktidarda. AA'da genel müdür yardımcısı da CHP'li. Olayı gördü-
ğüm şekilde yazdım. Bu haberden dolayı beni merkeze aldılar. Ge-
rekçe neymiş. Orada Hasan Fehmi haklıymış, karısını dile getirmiş-
ler olaydan dolayı. Kardeşim ben yazar değilim ki, ne gördüysem 
onu yazarım. 

Dergiciliğe devam etmemenizin nedeni nedir? 

İş teklifleriyle alakalıydı. Talepler o yönde olmadı. 

Meslek yaşamınız boyunca gazetecilik ilkeleriniz neler oldu, 
nelere dikkat ettiniz? 

Dürüst olmak, gördüğün neyse onu yazmak, yalan yazmamak, yön-
lendirmemek, bana göre muhabirliğin yani gazeteciliğin temel ilke-
leridir. Yani en kaba tabirle söyleyeyim, bir olayı alıp birinci şahıs 
olarak, ikinci şahıslara, okuyucuya iletmek. Yorum katmaksızın, ne 
gördüysen, ne bildiysen onu düzgün bir şekilde anlatmak. İnsanları 
illa yönlendirmeye çalışmanın bir alemi yok ki. Bırak sen olayı insan-
lara anlat, onlar kendisi değer yargısına varsın, karar versin. Şimdi-
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ki gazetelerin yaptığı gibi, ilgi alanım olduğu için onu örnek veriyo-
rum, Kıbrıs konusunda, Denktaş şöyle, Denktaş böyle. Peki öyle de 
kardeşim, ne öneriyorsun yani, bunca yıl gelmişsin, 40 yıldır süren 
bir olay bu. İnsanları yönlendiriyorlar. Yönlendireceğine de ki Kıb-
rıs'ta durum bu ve AB'de durum bu. Bırak da insanlar kendileri ka-
rar versin. Gazetenin birisine göre Denktaş "tu kaka", KKTC "tu ka-
ka", Türkiye'nin politikası "tu kaka". Öbür tarafa da bakarsan zırnık 
vermeyeceksin, Denktaş yalancı. Ama insanları böyle bilgilendirir-
sek olmaz ki. Tarafsız olmak lazım. 

74 Kıbrıs Harekatının bir bölümünü gazeteci olarak 
izlemişsiniz? Neler gördünüz? Neler hissettiniz? 

Lapta-Karava harekatı vardı meşhur. Oranın alınışım baştan sona 
kadar izlemiştim. Çok garip bir duyguydu. Harekat başlıyor. Hare-
kat dediğimiz savaş. Mühimmat yüklü bir araçla aşağıya inerken 
üzerimize ateş açıldı. Gerçek korkuyu orada tattım. Ölüm korkusu! 
Günde yaklaşık bir kilo zayıflıyorduk, sıcaktan ve korkudan. Bir sü-
re sonra alışıyorsunuz tabii korkuya. Bir yere geldik harekat sırasın-
da durduk, bekliyoruz. O sırada oradaki takım komutanı asteğmen 
mahalle arkadaşım çıktı. O gece orada kaldık. Gece patlamalar oldu. 
Meğer Rum tarafından üç İngiliz gazeteci bizim tarafa geçmek isti-
yormuş, mayınlara takılmışlar ve ölmüşler. Biz geçseydik belki de 
biz ölecektik. 

Meslek yaşamınıza geri dönüp baktığınızda keşke şunu 
yapsaydım dediğiniz bir şey oldu mu? 

Çoğu zaman o demin anlattığım, bile bile atladığım haberleri yaz-
saydım dediğim oluyor ama, sonra "Boş ver ya" diyorum. Adama 
söz vermiştim, nasıl yazardım, diyorum. Ama şu vardı, benim zama-
nımdaki çoğu gazeteci bunu anlattığım zaman, beni hoş görüyordu. 
"Ulan keşke verseydin, ama, neyse adama söz vermişin" deyip, beni 
bir ölçüde rahatlatıyordu. Ama şimdi gördüğüm gazete yönetimle-
rinde, niye atladın diye muhabire hak verecek kimse yok. Onun ca-
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nına okurlar. Ama ben dürüst davrandım meslek yaşamımı boyun-
ca. Parlamentoda görev yaparken mesela, ANAP'ın kuruluşundan 
bir süre sonra, sanırım 77'ler olayı diye, ANAP'ta bir olay çıkmıştı. 
Bunun haberini ben aldım, birkaç arkadaşım daha aldı ve yazdı. 
Ama şimdi rahmetli oldu Haydar Özalp vardı (Niğde milletvekili, 
soyadı şu anda aklıma gelmiyor) "Sen bunu yazma lütfen, çok erken" 
dedi. Ben de yazmadım ama, orada söz veren öbür arkadaşlar yazdı-
lar. Bile bile atladım ben bu haberi. Şimdi insan bakınca üzülüyor ta-
bii, ama haber kaynağma verdiğin söz var ortada. Çok üzülüyorsun 
geçekten, çünkü gazetecilikte haber atlamak, atlatmak duygusu insa-
nını içine o kadar bıçak gibi girer ki, o bir kere olur çünkü bir daha 
yapamazsmız onu. Bu tür örnekler çoktur. Toplu halde arkadaşlara 
söz verip de ondan caymak benim prensiplerime aykırı. Ha, bu be-
nim aleyhime oldu çoğu zaman meslek yaşamımda. Ama ne yapa-
yım ben de böyleyim değişemem. 

Hürriyet'te beraber çalıştığınız İsmet Solak sizin için "Çok 
haber atlardı ama çok da atlatırdı. Bir haberi atladıysa mutlaka 
başka bir haberi atlatacağını bilirdik. O nedenle de çok 
güvenirdik" diyor. 

Öyle yapardık, dediği doğru. 

Peki atlattığınız bir haberi anlatabilir misiniz? 

O zamanlar Hürriyet'te parlamento muhabiri olarak çalışıyorum. Bir 
bakan, İsmail Özdağlar bir rüşvet olayına karışmıştı. Rüşvet aldığı 
kişi de Erdal İnönü'nün bacanağı. Mecliste soruşturma komisyonu 
oluşturuldu. Özal o zaman başbakan. Biz bekliyoruz ki komisyona 
geldiğinde bilgi alalım diye. Bir tatil günüydü. Ben nöbetçiydim. Ko-
misydn Basını kapalı çalışıyor. Dışardan izliyoruz, öğleden sonra 
ANAP grup yönetim odasına giriyordum ki, tanıdığım bir görevli 
"Abi girme, bir şey yok içerde" dedi. Adama güvendim, girmedim, 
yanlış yapmışım. Özal o sırada içerdeymiş ve başka gazeteye haber 
vermişler. Son anda yakaladım ki, adam gidiyor. Başımdan aşağı 
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kaynar sular döküldü. Yapacak bir şey yok tabii. Neyse komisyonda 
tanıdıklarım vardı. Dedim arkadaş, başıma böyle böyle bir iş geldi. 
Onlar da bana hiçbir gazetede olmayan hiç ortalığa çıkmamış konuş-
maların metnini verdiler. Özal'ı atladık çünkü fotoğraf çekmekti 
önemli olan. Hem Özal'ın dediklerini aldım, hem de hiç açığa çıkma-
mış deşifre bandıyla Hürriyet'te öne geçtik. Fotoğraf hariç diğer ha-
berde biz öne geçmiştik. 

Sizin için haber kaynaklarına çok güven verir, çok iyi sağlar 
ilişkilerini dediler. Özellikle parlamento muhabirliğinde 
ilişkileri ve onların dozunu ayarlamak çok zor. Nasıl 
başardınız? 

Valla bir güven vereceksin, yalan söylemeyeceksin, bir de en büyük 
şey bana göre, haber kaynağınla aradaki mesafeyi korumak. Ne çok 
samimi olacaksın, ne de dışlayacaksın. Yani o milletvekili, sen gaze-
tecisin. Çok fazla girift olursan, birlikte yemekler, ortak ilişkiler fa-
lan, o işi sen o zaman yazmazsın. O adam yanlış bir şey yaparsa yaz-
mazsın. E o da senin mesleğinin ilkelerine aykırı. Öncelikle önemli 
olan kendine güvenin, daha doğrusu saygınlığın. Bunu yitirirsen ol-
maz. 

Çok önemli tabii muhabirlikte ilişkileri korumak 

Öyle tabii. Bir de benim kötü huyum var. Ben hiç kimseyi aldatma-
dım, kandırmadım. Hiç kimseye yalan söylemedim. 

Meslekte hocam, diyebileceğiniz isimler var mı ? 

Necdet Onur vardı demin bahsini ettiğim. Beraber Arayış'ta çalıştık. 
Ama ondan önce de mesleki dayanışmamız, ilişkimiz vardı. Rüzgar-
lıdayken haber alış verişimiz, dayanışmamız vardı. 
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Necdet Onur ile çok kısa süre birlikte çalışmanıza rağmen 
hocanız olduğunu söylediniz? Dostluğunuz ne zaman başladı, 
nasıl gelişti? 

Dostluğumuz çok önce başladı. Ya 1968 ya 1969 hatırlayamıyorum. 
Necdet Onur o zaman Günaydm gazetesinde çalışıyordu, Rüzgar-
lı'da. Ben de Rüzgarlı'da Hür Anadolu gazetesinde çalışıyordum. 
Necdet Onur o zaman bir haber yüzünden hapse girmişti. Haber de 
şu idi: Zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demi-
rci'm ayakkabıcısı vardı meşhur Ali Tepe. Bu adam bir trafik kaza-
sında Kızılay'da öldü. Ve bu kaza ile ilgili çok çeşitli iddialar ortaya 
atıldı. Nazmiye Hanım'la ayakkabıcının ilişkisi (bunu kötü anlamda 
söylemiyorum), sanki yakın dostluk varmış gibi bir algılama oldu 
haberde. O zaman da ortalık ayağa kalkıyor. AP'nin de tam iktidar-
da olduğu zamanlar. Hoş bir şey değildi aslmda olaylar. Necdet 
Onur mu haklıydı, haber mi öyleydi şimdi tam bilemiyorum ama 
Necdet Onur'a çok yüklendiler ve hapse girdi bu haber yüzünden. 
Ben de daha gençtim o zaman 1-2 yıllık gazeteceyim. Bu haber üze-
rine yoğunlaşmaya başladım. Nedir, ne değildir derken, kendisini 
hapishanede ziyaret etim. Bu arada Necdet Onur'un arabası yakıldı 
evinin önünde kendisi hapisteyken. Evine gittik. O olayı biz kendi 
çapımızda diğer gazeteci arkadaşlarla soruşturmaya başladık. Sonra 
Necdet Onur hapisten çıktı, tekrar buluştuk. Bu sefer de mesleki bir 
dayamşma başladı. Ayn iş yerlerinde çalışıyorduk ama Necdet Ağa-
bey ile yoğun bir haber trafiği alış verişine girdik. Bu yıllarca sürdü 
gitti. Hep değişik yerlerde çalıştık. Necdet Onur ile bir araya gelme-
miz de Arayış dergisidir. 6 ay gibi kısa bir süre birlikte çalıştık ama 
dostluğumuz oradan beri de devam eder. Ama bu arada hep karşı-
lıklı yakınlaşma, yardımlaşma, dayanışma vardır. 

Sizin yetiştirdiğiniz gazeteciler kimler? 

Ben o yetiştirme sözünü kabul etmiyorum. Alıp da böyle karşıma 
şöyle yap, böyle yap demedim kimseye. Ama yöneticisindir veya ay-
nı iş yerinde sen kıdemlisindir (kıdemli derken yaşından, mesleğe 
erken girişinden), bilgin becerin vardır, arkadaşlarıma yardım etmi-
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şimdir. Yardım da şöyledir, diyalog şeklinde, eğer karşı taraf isterse 
olur. O tür derseniz bir sürü arkadaşım var da isim olarak vermek 
çok yanlış olur. Herkes kendini yetiştirdi. Ben sadece yön göstermiş 
olabilirim. 

Meslekte sendikal anlamda da bir takım değişiklikler olduğu su 
götürmez bir gerçek. Sizin meslek yaşamınızda şartlar nasıldı? 

Şimdi gördüğüm kadarıyla mesleğimizde çok büyük bir arz-talep 
dengesizliği var. Bir sürü gazetecilik okulu var. Ama çalışacakları 
yerler kısıtlı. İşverenler de bana göre pek dürüst davranmıyorlar. 
Ben kendimi, geçmişime bakarak mutlu hissediyorum. Ben 212 sayı-
lı yasayla çalıştım hep. Ufak tefek bazı olayları saymazsak hep hak-
kımı aldım, korudum. Sendikalar daha rahat çalışıyordu bizim za-
manımızda. İşçiler, işverenler hepsi daha dürüsttü. Ama arz- talep 
dengesizliği şimdi arttı. Yazık gençleri görüyorum çoğu kadrosuz. 
Değil 1475 sayılı iş yasası, 212 hiç yok zaten çoğunda. Çoğu kadro-
suz çalışıyor ve işveren de bundan yararlanıyor. Alıyor, atıyor, alı-
yor, atıyor. Haklarını vermiyor. Büyük bir haksızlık var ortada. Özel-
likle televizyonlar çıktıktan sonra, mesleğimin itibar kaybettiğini dü-
şünüyorum. Şuna bakabiliriz, son seçimlerde örneğin, küçük koalis-
yon partilerini oldukları gibi göstermediler. Pompaladılar, cilaladılar 
ve sonuç bu çıktı. Bu demektir ki Türk basını pek ileriyi görememiş. 
Okuyucuyu yanıltmış. Bazen gazete alırken bakıyorum, insanlar 
ucuz gazete ve bulmaca sayfası bol olan gazete alıyor. Bu korkunç 
bir şey ya... 

Sizce bir gazetecinin özellikleri neler olmalı? 

Öncelikle gazetecinin genel kültürü olmalı. Yaşadığı toplumu bilme-
li, buna ek olarak mutlaka mesleki eğitimi olmalı, olaylara tarafsız 
bir gözle bakabilmeli, ama benim anlattığım tabii ideal olan. Bugün 
bakarsanız Türk basını bir kaç gruba ayrıldı. Hep iş adamları geldi-
ler, o, onun bankasını; o, onun şirketini kötülüyor. Şimdi bu demin 
anlattığım gazeteci tipi, nasıl yazacak bunları. Diyelim bu niteliklere 
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sahip ideal bir gazeteci, geldi, oturdu, yazacak. Nasıl yazacak? Ya-
zarsa gazetesine girecek mi? Öyle bir açmaz ki bu, yazmazsa da ya-
zacak adam hazır bekliyor dışarıda, yani o işinden olmak zorunda. 
Nasıl çözecek işi bilemiyorum. 

Mesleğinizin ilk yıllarına ait hatırladığınız bir anınız var mı? 

12 Mart öncesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenci derneğinde 
her gün basın toplantısı yapardı Dev Genç. O sıralar mesleki olarak 
arkadaşımızdı ve haber kaynağımızdı Deniz Gezmiş, Ertuğrul 
Kürkçü, Sinan Cemgil. O sıralar Yeni Gün'de çalışıyordum, o da 
solda bir gazete. Her gün basm toplantısı olurdu ona giderdik. Ora-
da öğrenci derneğinde bir telefon vardı. Oturup haberimizi oradan 
yazdırırdık. Herkes oradan konuşurdu o telefon faturası ödenmedi-
ği halde kapanmaz, çalışırdı. Hiç aklımıza gelmezdi bu neyin tele-
fonu diye. Meğerse telefon dinleniyormuş. 

İş yeri değiştirmelerinizin nedeni genel olarak fikirsel 
anlaşmazlıklar sanıyorum. 

Evet, fikirsel anlaşmazlıklar. Ama dediğim gibi biz yine şanslı bir dö-
neme rast geldik. Bir iş yerinden istifa ettiğimizde diğer tarafta iş ha-
zırdı. Üstelik o zaman çok zinde, enerjiktim. Hiç gece, gündüz deme-
den çalışıyordum. Mesela evlendiğim sırada iki gazetede, iki ayrı iş 
yerinde çalışıyordum para yetmediği için. 

Bir tek Tercüman'dan ayrılmanız takip ettiğiniz bir habere 
bağlı değil mi? 

Evet, o çok komik bir hikayedir. O askeri dönemdeydi. O zaman as-
keriye Tercüman'ı kapatmak istiyordu, bahane arıyorlardı.12 Ey-
lül'den sonra askeri mahkemeler yapılıyordu. Mikrofon bozukluğu 
nedeni ile mahkeme başkanının söylediği bir kelime yanlış anlaşıl-
mış. İzleyemediğim duruşmaya ilişkin bir arkadaşımın aynı kaynak-
tan aldığı haberi üstlenmek zorunda kaldım. O yüzden de yargılan-
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dım. Aynı haberi yazan gazeteleri dava etmiyorlar, bir tek Tercü-
man'ı ediyorlardı. Bana da resmen söylediler, bu gün yaşıyor o 
adamlar, "Kardeşim biz Tercüman'ı cezalandıracağız, sen de maale-
sef yargılanmak zorundasın" dediler. Yargı sonunda da beni beraat 
ettirdiler ama Tercüman'ı cezalandırdılar. 

Öğrendiğim kadarıyla iyi bir gazeteci olmanın yanında iyi bir 
aile babasıymışsınız da. Gazetecilik mesleği çok yoğun bir 
meslektir. Nasıl başardınız hem iyi bir aile babası hem de iyi 
bir gazeteci olmayı? 

Eşim çok anlayışlıydı. Biraz erken evlendik, 22 yaşında evlendim 
ben. Şu anda oğlum 33 yaşında. İstanbul'da çalışıyor. Kızım 27 ya-
şında. Eşim çok anlayışlıydı. Gerçekten çok yardım etti. İşin komiği 
de, o gazetecilik okulundan mezun oldu, bürokrat oldu. Ben akade-
mide okudum, gazeteci oldum. Akademiyi de 8 senede bitirdim. İki-
ye bölüyordum dönemlerimi. Epey yardım etmiştir bana eşim. Anla-
yışla karşıladı bir çok şeyi. Geceleri geç giderdik eve. O zamanlar 
fazla mesai diye bir anlayış yoktu, işyerlerinde iyi niyetti o. Ama kar-
şılıklı bir iyi niyete dayalı olunca ilişkiler, yürüyordu. Eşimin yar-
dımları çok büyük. 

Yine İsmet Solak, "İlk evlendiği kadınla hala bugün 
beraberliğini devam ettiren, bir elin parmakları kadar az 
gazeteci kaldık. Çünkü, çok zordur hem gazeteciliği yürütüp 
hem de bir eşi idare etmek. Rahmi bunu çok başarıyla 
gerçekleştirenlerden biridir" diyor. 

Herhalde şans faktörü de var bu işte. İsabetli bir seçim yapmışım de-
mek ki. Karım benim yanıma stajyer olarak gelmişti. Maalesef bizim 
iş hayatının gece hayatı kötüdür. Belli zamanlarda, belli insanlarla 
mutlaka gece bir yerlere gitmek zorundasın, genellikle. Bu bir kok-
teyl olabilir, haber kaynağınla yemek olabilir. Mutlaka gece gidersin 
bir yerlere. Ben bir olay anlatayım mesela, Hürriyet'teydim 1983 ve-
ya 1984 yılı. O yıl bizim bir kurban alıp keseceğimiz tuttu, kurban 
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bayramında, arife günü. Bizim oğlan o zaman lisede okuyor, bir 
kampa gitti. Hanım, kız, ben bir kurban alıp keselim dedik, dağıtırız 
da. Arife günü çıktım işten. Eve geldim bir telefon. Güneydoğu olay-
larının patlak verdiği yıllardı. Güneydoğu'da bir askeri konvoyu pu-
suya düşürmüşler. Bir yarbay, 12 asker şehit. Birisinin gitmesi lazım 
oraya. "Hadi" dediler. Ben ufak bir çantaya bir şeyler doldurdum. 
Kurbanlık da hanımla ve kıza kaldı. Sabahleyin bir kasap bulup kes-
tirmişler, dağıtmışlar. Ben 10 gün sonra ancak döndüm Ankara'ya. 

DYP'yi kuruluşundan itibaren takip etmişsiniz. Bu konuda 
neler söylersiniz? 

DYP'nin kuruluşu için şöyle diyeyim sana. Daha önce anlattığım gi-
bi ben mesleğe 1967 yılının sonunda Yeni İstanbul gazetesinde baş-
lamıştım. Kısa bir süre çalıştım, ayrıldım. Daha sonra 1968 yılında 
Hür Anadolu gazetesine geçtim Rüzgarlı'da. Hür Anadolu gazetesi 
de zamanın iktidarına yakm bir akşam gazetesiydi. Zamanm iktida-
rı da Süleyman Demirel, Adalet Partisi'ydi. Öyle olunca da mecbu-
ren ağırlık o tarafa doğru gidiyor. Şimdi gazeteler tarafsız gibi gözü-
küyorlar ama başka türlü destekliyorlar. Ama o zaman açık açık des-
teklerlerdi, o partinin gazetesi bu partinin gazetesi diye ayrılırdı ga-
zeteler. O zaman için şöyleydi mesela, Ulus gazetesi vardı somadan 
Barış admı aldı, CHP'nin destekçisi, daha doğrusu yaym organı po-
zisyonundaydı. Diğer gazetelere bakınca da Ankara'da Hür Anado-
lu gazetesi vardı, Adalet gazetesi vardı AP'yi destekleyen. İstanbul 
basmına bakarsak da Son Havadis vardı. Böyle olunca da ben AP'nin 
haberlerini daha sık kovalar pozisyona girmiş gibi oldum. E bu ne 
oluyor, zaman içerisinde haber kaynaklarınız hep orada olduğu için 
daha çok AP'deki insanlarla haşır neşir oluyorsunuz. Bu devam etti, 
12 Mart dönemi geldi, 1971'de Demirel gitti. Bizim ilişkimiz devam 
etti gazeteci olarak Demirel'le ve partinin diğer kişileriyle. O zaman-
ları hatırlamak gerekirse 12 Eylül'de Milliyetçi Cephe hükümetleri 
vardı. Benim işim hep o adamlarlaydı, CHP ile diğer partilerle ama 
ağırlıklı olarak AP ile. Hep Hür Anadolu'da kalmadım tabii. Ama 
haber alış verişi bakımından hep bir ilişki vardı. 12 Mart geldi Demi-
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rel gitti, biz yine haber için ilişkimizi devam ettirdik. 12 Eylül geldi, 
biz bu arada kıdemlendik 80 yılına geldik, meslekte 10 küsur yılımız 
doldu. 12 Eylül ortamı da değişik tabii. İnsanlar konuşurken ya ken-
dilerine yakın olanı, ya da güvendiklerini seçiyor. Oturup da her ko-
nuştuğumuzu yazacak halimiz yok. Bana göre meslek etiğine de ay-
kırı. Öyle olunca ne oluyor 12 Eylül sonrası parti kuruluşları gelince 
siz otomatikman haber alışverişine giriyorsunuz böylece ben 
DYP'nin kuruluşunu olanı biteni aktarmak açısından takip ettim. 

12 Eylül sabahı AA'nıtı kapılarını siz açmışsınız. O günleri 
biraz anlatır mısınız? 

Yine Necdet Onur girecek devreye. 11 Eylül gecesi Necdet Ağabey 
ve eşi bizdeydi. 12 gibi gittiler evlerine, zaten ortam karışık 12 Eylül 
öncesinde. Saat yarım mıydı bir miydi bir telefon. Necdet Ağabey 
dedi ki 'oğlum ihtilal var'. O da eve gitmeden önce Rüzgarlı'da mat-
baaya uğramış. Sanırım o zaman Günaydın gazetesindeydi. Orada 
askeri araçları görmüş. Tabii biz ihtilal var diye ayağa kalktık. O 
sıralar ben AA'da çalışıyorum. Radyoyu açtık bekliyoruz saat üç 
müydü üç buçuk muydu, Evren'in sesi Türk Silahlı Kuvvetleri falan. 
Ne yapacağım? Ben de başladım evden AA genel müdürü, ilgili 
birim şefleri, onlara haber verdim ve bekliyoruz gün ışıdı. Kimsede 
bir şey yok ne yapacağız ne edeceğiz. Dedim ben Ajans'a gideyim. 
Altı yedi gibi arabama bindim basın kartı cebimde iki camı da açtım. 
Çünkü askerler var Beştepe'de Çiftlik kavşağında. Askerler durdur-
du. AA'ya gidiyorum dedim, basın kartımı gösterdim. Yavaş yavaş 
geldim AA'ya. O zamanlar pek gece nöbetçisi kalmazdı, güvenlik 
görevlisi vardı. Ajans'a girdim. Kimse yok daha. Geldim kendi 
haberlerimi yazdım. Ondan sonra diğer birimlerdeki arkadaşlar gel-
meye başladı ve biz servise girdik. AA o zamanki imkanlarıyla 
duyurmaya başlamış oldu. O zamanlar faks yoktu. Teleks vardı. O 
sıralar hatlar kesik. Ama AA'nm Gölbaşı'nda yurt dışı yayın servisi 
vardır. Servis sistemiyle diğer anlaşmalı olduğu ajanslara, İran Ajan-
sı vb. telsiz aracılığıyla gönderdi haberi. Öyle bir pozisyonda 12 Ey-
lül duyuruldu. 
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1967'de başladınız gazeteciliğe, o günden bu güne ne değişti? 
O günlerde nasıldı gazetecilik? 

Gazetecilik, o günlerde teknik olarak çok zordu. Cep telefonu diye 
bir alet yok. O zaman sadece teleks var. Faks yok. Şehirlerarası ko-
nuşmak için santralden geçiyordunuz. Şimdi öyle değil. Gazetelerin 
arabası var, müesseselerin imkanları var, onlardan yararlanabiliyor-
sunuz. O zamanlar kendi becerini daha fazla ortaya koymak zorun-
daydm. Teknik, çok gelişti. Ben gençlerden ümitliyim ama müesse-
selerden ümitli değilim. Ters geliyor bana, belki yanlış ama, bir ga-
zete patronunun gazeteyi silah olarak kullamp, diğer işlerini yürüt-
mesi, doğru bir şey değil. Toplumun geleceği açısından doğru bir 
şey değil. Demin de söyledim iki, üç grup birbirlerini yıpratmak için 
neler neler yapıyor. Ben sana bir anı anlatayım benim meslekteki ilk 
yıllarımdı, 1969 yılıydı. 19 Mayıs Stadı'nın bahçesinde bir öğretmen 
parasızlıktan intihar etti. Cebinden sadece 2,5 lira çıktı. Ben bunu gü-
zel bir haber yaptım. Ve sonuçta ne oldu biliyor musun? 50 lira para 
cezasma mahkum oldum. Hem gazetenin yazı işleri müdürü hem de 
ben. Dikkatsiz davrandık. Yasa olarak ismini ve fotoğrafını açık açık 
veremezsin intihar edenin. Fotoğrafını da bastık, iç kanatıcı bir şekil-
de haber yazdık. Kendim de üzüldüm. Adam parasız, borcunu öde-
yemediği için asmış kendini. O benim yaptığım hataydı. Ama şimdi 
neler yazıyorlar. 

Gazetecilikteki bu yozlaşmayı genel olarak kurum ve 
kuruluşlardaki işleyişe ve gazete patronlarına mı 
bağlıyorsunuz? 

Garip bir devri daim bu. Normalde gazetelerin toplumu aydınlatma-
sı, onlara doğru bilgileri aktarması gerekirken, gazeteler gerek mali 
yapıları, gerek gazete sahiplerinin işleri dolayısıyla, bu işlerini tam 
yapmıyorlar. Buna karşılık toplumumuz da yeterli isteğe sahip ol-
madığı için gazete okumuyor. Yanlış bilgilendirme, yanlış tepki. Bu 
çark garip bir şekilde devam ediyor. Bugün Türkiye'de gazete oku-
yan insan o kadar az ki nüfusa göre. Gazeteler pahalı mı pahalı. Ga-
zete girdileri pahalı mı, o da pahalı. Ama insanımızın eğitim eksikli-
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ği de var. Ta milli eğitimden başlamak lazım, niye bu insanlar gaze-
te okumuyor. TRT'nin o her şeye rağmen protokole dayalı haber ya-
pısıyla diğer özel televizyonların televole haberleri arasında toplum 
sıkışmış durumda. İki uç arasında gelip gidiyor. E bunun ortası yok 
mu birader. Bunun devlet politikası olması lazım aslmda. Devlet ev-
velden, gazeteleri destekliyordu, gazete kağıdının bir bölümünün 
masrafını karşılıyordu ve girdiler biraz düşüktü. Bu uygulama kalk-
tı ama başka şeyler girdi. Gazetelerle hükümetlerin ilişkisi çıktı orta-
ya. Bu gün kimse inkar edemez gazetecilerle iktidarlar arasında mu-
azzam organik bağlar olduğunu. Yalan mı bu? Ama nerede yazacak-
sınız? Kim yazacak? 

Genç gazetecilere tavsiyeleriniz neler? 

Siz biraz bahtsızsınız, onu söyleyeyim. Çok çalışmak zorundasınız. 
Bir de benim en büyük dezavantajım kendime göre lisan bilmemem-
di. İngilizce biliyorum. Git beni istersen Afrika'nın ortasına at, ister-
sen başka bir yere, hallederim işimi ama gazeteciliğin gerektirdiği şe-
kilde bir lisan mutlaka bilmelisiniz, hatta iki lisan şart. Gazetecilik 
kurallarına riayet edin. Çok çalışın ve öğrenin. Öğrenin derken, oku-
yun yani. Çok okuyun ne olur. Anayasayı bilmek zorundasm bu lüks 
değil, gazeteciysen anayasayı bileceksin. Parlamento'da çalışıyorsan 
eğer, iç tüzüğü bileceksin. Kanunları ana hatlarıyla bilmek zorunda-
sm. Yoksa gidersin kurula, şaşar kalırsın soru sorunca. İyi olursan, 
susar milletvekili, kendisini doğru cevap vermek zorunda hisseder 
veya cevap vermez. Ama yüzeysel bilgilerle gidersen haber kaynağı-
na, olmaz. Kendine olan güvenini de kaybedersin. Bir de ben hep ya-
nıma gelen arkadaşlara şunu söylerim: Bir gazetenin en iyi okuyucu-
ları gazetecilerdir. Bunu unutmayın. Sizler bilmek zorundasınız. 







Sezai 

Bay ar 
Ayşe Yıldırım 
2000 
Fotoğraf: Ali Bayraktaroğlu 

1940 İzmit doğumlu. Gazeteciliğe İzmit'te ı/erel  bir gazetede 
spor yazılarıyla başladı. Yüksek tahsilini tamamlamak 
amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Ankara İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi'ni bitirdi. Okuduğu sırada gazeteciliğe 
devam etti. Önce Adalet gazetesinde çalıştı. Son Haber, Tasvir, 
Son Havadis gazetelerinin ardından Hürriyet Haber Ajansı'na 
geçti. Gazetecilik yaşamının çok önemli bir bölümünü 
Hürriyet grubunda geçirdi. Meslek yaşamının sonlarında bir 
ara NTV'de  editörlük yaptı. Milliyet'in çıkardığı Artı Haber 
dergisinde çalıştı. Son olarak da Parlamentodan dergisinde 
genel yayın yönetmenliği ı/aptı. 
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Sezai Boyar 
(1940) 

Neden gazetecilik? 

Ben lisedeyken de hep okul gazetesinin çıkarılmasına öncülük eder-
dim. Üniversite için Ankara'ya gelmeden önce de İzmit'te yerel gaze-
telerde spor yazıları yazıyordum. Ankara'ya gelince bir gazetede gece 
düzeltmen olarak çalışmaya başladım. O sıralarda ekonomi okuyor-
dum. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunuyum. Ancak 
ekonomi okurken bile aklımda hep gazetecilik vardı. Çalışma hayatı-
nı ve gazeteciliği beraber götürdüm. Aslında master yapıp fakültede 
de kalabilirdim ama gazetecilik daha cazip geldi. Çünkü gazeteciliği 
bir yaşam tarzı olarak düşünüyordum. 

Peki, ekonomi okumanın gazeteciliğe yararı oldu mu? 

Elbette. Benim dönemimde çok fazla üniversite mezunu yoktu. Bu ne-
denle çok yararlı oldu. Ayrıca ben siyasi yazılar dışında ekonomi üze-
rine yazılar da yazdım. Dünya gazetesinde çalıştım uzun süre, ayrıca 
benim Basın Yayın Yüksek Okulu'na girme şansım da oldu. Zaten bir 
üniversite bitirmiştim ve yeterince tecrübemde vardı. Bu nedenle bu 
şansımı kullanmadım. 1965'de Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yaym 
Yüksek Okulu lise mezunu ama beş yıl gazetecilik yapmış, basın kar-
tı taşıyanlara özel sınavla kontenjan ayırmıştı. Pek çok arkadaşımız bu 
fırsatı değerlendirdi. 



Hürriyet gazetesinde çalışmaya nasıl başladınız? 

Ben Hürriyet'e gelmeden önce uzun süre çeşitli gazetelerde çalıştım. 1961 
yılında Ankara'ya geldiğimde Adalet gazetesinde çalıştım. Adalet gaze-
tesi ihtilale karşı olan bir gazeteydi ve biz orada uzun süre demokrasiye 
dönüş mücadelesi verdik. Uzun ve mücadeleli bir dönemden sonra 
1964'de Son Haber gazetesinde haber müdürlüğü yaptım. Ardmdan bu 
gazete kapatılınca kısa bir süre Tasvir gazetesinde çalıştım. Sonra Son Ha-
vadis gazetesinde çalışmaya başladım. Bu gazetede kademe kademe yük-
selerek parlamento muhabirliğine kadar geldim. Biliyorsunuz, o zaman-
lar gazeteciliğe polis adliye muhabirliğiyle başlamr; belediye muhabirli-
ği, partiler muhabirliği, bakanlıklar, sonra dışişlerine akredite muhabir 
düzeyine ve son olarak da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı muhabirli-
ğine kadar yükselirdiniz. Son Havadis'ten sonra 1973 yılında Hürriyet 
Haber Ajansı Ankara temsilcisi oldum. Ankara'dan Doğu Beyazıt'a kadar 
yaklaşık 250 muhabir Ankara'ya bağlıydı. O zamanlar teleks, faks yoktu. 
Haberler telefonla alınırdı. Bu da yoğun bir çalışma gerektiriyordu 

Hürriyet gazetesinin yaşamınıza en büyük katkısı ne oldu? 

Ben Hürriyet'te gerçek tarafsız haberciliği ve bulvar gazeteciliğini öğ-
rendim. Meslek yaşamımda bana çok şey kazandırdı. Üstelik Türki-
ye'nin en büyük ve etkili gazetesinde çalışmak, gerek kariyer ve gerek-
se ilerleme açısından çok yararlı sonuçlar doğurdu. Herşeyi burada öğ-
rendiğimi açıkça söylemeliyim. Hürriyet ikinci bir yüksek okul oldu be-
nim için. 
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Hürriyet gibi bir gazetede çalışmak nasıl? 

Hürriyet benim için bir okul gibiydi. Hürriyet'te çalışmaya başladığım 
zaman çok büyük bir heyecan duydum. Bu heyecanı hala taşıyorum. 
Çünkü Hürriyet gibi büyük bir gazetede çalışmak, ne kadar deneyim-
li olursanız olun sizi heyecanlandırır. Hiç unutmuyorum. Ulus gaze-
tesi foto muhabiri rahmetli Hüseyin Ezer Hürriyet'e geldiğinde -ki o 
zamanlar Ulus büyük bir gazeteydi- "elim ayağım titredi" demişti. El-
li beş yaşındaydı bunu dediğinde. Ben Hürriyet'e girdiğimde 32 ya-
şındaydım. Hürriyet'te çok keyifli gazetecilik yaptım diyebilirim. Ta-
bii büyük gazeteler çalışanlara büyük sorumluluklar yüklüyor. Sıfır 
hata ile haber üretmeniz gerekiyor. Üstelik devamlılık,sevgi, istikrar 
göstermek bazen aile bütünlüğünüzü dahi riske sokabilir. 

"Hürriyet'te doğru tarafsız  haberciliği öğrendim" dediniz, biraz 
bundan sözedebilir misiniz? 

Hürriyet'te her türlü habere giden bir muhabir olarak çalıştım. Bir çok 
büyük olayla karşılaştım, o zamanlar Hürriyet'in yapısı ve ilkeli gaze-
teciliği insanlara sorumluluk veriyordu. Biz bir haber yaptığımızda 
eğer haber birkaç yerden teyit edilmemiş araştırılmamış veya doğru-
luğu kanıtianmamışsa biz o haberi veremezdik. Ola ki verdiğiniz ha-
ber yalan ya da asparagas çıksın o zaman gazeteye gelemezdiniz, eli-
niz ayağınız titrerdi. Bunun bedelini öderdiniz. Kendinizi iyi bir şekil-
de savunamazsanız gazeteden giderdiniz. Çünkü Hürriyet'in haberle-
ri devlet kademesinden, yargıdan, yürütmeden ve yasama organın-
dan ses getirirdi. Oysa bugün ben bunu göremiyorum. Bir şeyler yazı-
yorlar, o da havada kalıyor ve onu kimse umursamıyor. Bu sanki ar-
tık kanıksandı gibi. 

İhtilaller sırasında gazetecilik yapmak zor muydu? 

80 ihtilalinden sonra anayasa görüşmeleri ve diğer yasalann görüşme-
lerinde parlamento bürosu şefliği yaptım. Anayasa görüşmelerinde 
parlamentodaki eski arkadaşların hepsini tasfiye ettim. Görüşmeleri 
gözlemci bir gözle takip edebilecek, tarafsız ve atak yeni, genç arka-



daşlarla takip ettim. Hiç unutmuyorum. Çetin Emeç demokrasiye dö-
nüş için anayasa görüşmelerinde her şeyi yazabileceğimi söylemişti ve 
Damşma Meclisi'nde ben çok rahat ettim. Askeri Konsey rahatsız ol-
masına rağmen bizim gazeteyi hiç kapatamadılar. Burada güçlü gaze-
te olmamızın yamnda doğru haber yapmamızın etkisi de büyüktür. 
Hürriyet gazetesi demokrasiye dönüşte çok büyük bir paya sahipti. 
Bir aramı anlatayım. Sol kesimi temsil eden Cumhuriyet gazetesi o dö-
nemde çok sık kapatılıyordu. Rahmetli Uğur Mumcu bir gün kuliste 
"her şeyi yazıyorsunuz size bir şey olmuyor, ben yazıyorum kapatılı-
yoruz. Ara sıra ben yazamadıklarımı getireyim de sen yaz" demişti. 
Hürriyet'in ilkeli gazeteciliği insanlara sorumluluk yüklüyordu. Biz 
bir haber yaptığımızda, eğer haber birkaç yerden doğrulanmamış, 
araştınlmamış veya doğruluğu kanıtlanmamışsa biz o haberi vere-
mezdik. Ola ki verdiniz ve haber yalan, asparagas çıktı... İşte o zaman 
gerçekten yanardınız. 

Hürriyet'te uzun yıllar "Bir Günün Hikayesi "adlı bir köşede 
yazdınız. Bu köşeyi niçin bıraktınız? 

Bir Günün Hikayesi adlı anonim bir köşede onbir yıl imzasız yazdım. 
Aslında bu köşe Kıbns çıkarması sırasında ortaya çıktı. Ülkü Ar-
man'ın bir günlük Kıbns macerası bu köşenin başlangıcı oldu. Köşede 
sadece imzasi olan karikatürist Nehar Tüblek'ti. Hikayeler Ankara'da-
ki olaylarla sınırlı değildi. Anadolu'dan gelen pek çok sorun da bura-
da yer alırdı. Ertuğrul Özkök, Hürriyet'e danışmanlık yaptığı dönem-
de, bana bir ara köşedeki yazılann daha çok okuma düzeyi düşük 
okurlara yönelik olduğunu, oysa köşeye entellektüel kimlik kazandı-
rılması gerektiğini söylemişti. Çatışmıştık. Hürriyet halkın sesini bu-
radan da duyurabiliyordu. Ayda 600-700 mektup alıyorduk. Yurt dı-
şına yönelmiştik. Soma bu köşede Ahmet Altan'a imza açıldı. Bende 
onbir sene bana imza açılmadığı için bu köşede bir daha yazmadım. 
Zaten Ahmet Altan'ın bu köşeye geldiği TV reklamı ile açıklanmıştı. 
Açıkça kovulduğumu TV reklamı ile öğrendim. Altan'a destek yazısı 
yazmamı istediler ama içime sindirmem zor olacaktı, reddettim. O kö-
şede şu anda Fatih Altaylı yazıyor. 



322 • Duayen Gazeteciler 2 

Yaptığınız haber size hiç ödül getirdi mi? 

Bir Günün Hikayesi köşesinde imzasız yazmama rağmen, gazeteciler 
arasında çoğunlukla yazıları benim yazdığım biliniyordu. Türk Basın 
Birliği fıkra dalında bana katılmadığım halde ödül verdi. Bir çok ku-
ruluş katılmadığım halde yılın gazetecisi ödüllerini vermeyi planladı, 
kimi açıkladı. Ancak prensip olarak ödülleri almadım. Sadece Uğur 
Mumcu'yla beraber Türkiye Mimarlar Odası'ndan Devlet Konser Sa-
lonu'yla ilgi yaptığımız bir haberden dolayı ödül almıştık. Onun dı-
şında yapmadığım haberden hiç ödül almadım, 

Tempo dergisinin kurucularındansınız değil mi? 

Evet. 1987 yılında Hürriyet Haber Ajansı'ndan ayrılıp Kurthan Fi-
şek'le beraber Tempo Dergisi'nin Ankara bürosunu kurduk. 1993 yı-
lma kadar yedi tane genel müdür değiştirdik, 1993 yılında bizi kov-
dular. Yeni gelen İstanbul tayfasi siyasi haber yapılmayacağına karar 
vermişti çünkü. 

Sizi Hürriyet'teki siyasi yazılarınızdan tanıyoruz. Başka neler 
yaptınız? 

Gazetecilik çizgisinden hiç ayrılmadım. 1994 yılında Dünya gazetesin-
de ekonomi yazmaya başladım. Burada bir buçuk sene köşe yazarlığı 
yaptım, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Ankara tem-
silciliğini sürdürdüm. Antalya'da yerel bir gazeteye yazılar yazdım. 
Yeni İleri adlı bir gazetede yazılar yazdım. Antalya'nın bir yerel tele-
vizyonuna canlı bağlantılarla Ankara'nın siyasi gündemini aktardım. 
"Bizim Gazete" adlı mesleki bir gazetede köşe yazılan yazdım. Anado-
lu Ajansı yönetim kurulunda bir sene üyelik yaptım. Hürriyet'in kur-
duğu Son Haber gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptım. Ne yazık ki 
bu gazetenin sadece üç senelik bir ömrü oldu. Ardından Yeni Ufuk ga-
zetesinde başladım, burası da kapanınca açıkta kaldım. Bu sıralarda 
NTV'den Nuri Çolakoğlu'ndan teklif aldım. Yedi ay NTV'de editörlük 
yaptım. Çok yorucu olduğu için, Artı Haber dergisine geçtim. Milliyet 
Grubu onu da kapatınca tekrar yuvaya Tempo'ya döndüm. 



"NTVyorucu  geldi" dediniz. Gazetecilik zaten yorucu 
değil mi? 

Gazetecilikte düşünme payımz ve araştırma için geniş zamamnız var. 
Hata yapma ihtimaliniz daha az. Çünkü haberinizi her an değiştirme 
şansınız var. Halbuki televizyonda önünüze gelen bir metin üzerinde 
en ufak bir hata yaptığınızda aym anda ekrana çıkıyor ve hatalı bir ha-
beri onaylamışsanız 60 milyona rezil oluyorsunuz. Çok riskli, süratli 
ve daha fazla sorumluluk isteyen, 14 saatlik bir çalışmayı gerektiren 
bir şeydi televizyon. NTV'den küçük bir aram vardır. Parlamento mu-
habiri bir hanım arkadaş Memurin Muhakemat Kanunu'nu yanlış 
yazmış, memura mukavemet şeklinde yazılan haberin seslendirmesi 
de yapılmış önüme geldi ve bu yanlışı son anda durdurdum. Bu anlık 
bir meseleydi. O hata yayına girseydi altında benim imzam olacaktı. 
Dediğim gibi çok riskli bir dal, gazeteciliğin tadını alamadım orada. 
Yarım saatte bir haber akıyor, aym zamanda rutini ve özeli takip edi-
yorsunuz, bu benim için çok ağır bir tempoydu. Belki de yaşım buna 
izin vermedi. 

Sizce gazeteciliğin anlamı nedir? 

Ben bir yaşam biçimi olarak kabul ediyorum. Son derece güzel, bir o 
kadarda riskli bir meslek ve son derecede özverili bir meslek. Bazen ev-
lilik kabul etmeyecek kadar sorumluluk taşıyan bir meslek. Allahtan 
ben mesleğimin dokuzuncu yılında evlendim. Bu benim için çok bü-
yük bir avantaj, gerçi eşime gazeteciyle evlenilmez telkinleri çok yapıl-
dı, ama o yinede benimle evlenmeyi kabul etti. Gecesi gündüzü olma-
yan bir meslektir bu. Ne yazık ki bugün böyle görülmüyor. Sabah do-
kuz, akşam beş çalışıp giden arkadaşlanmız var. Tapu kadastro memu-
rundan farksız bir çalışma düzeni bu. Oysa gazeteci 24 değil, 25 saat ça-
lışmayı göze almış kişi olabilmeli. 

İyi bir gazeteci olmanın sırrı nedir? 

Bu meslekte başarılı olmak istiyorsanız günde 18'se 18,20'yse 20 gaze-
te okuyacaksınız. Hem de en ufak ayrıntısına kadar okuyacaksınız. İyi 
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bir arşiviniz olacak. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alan-
la ilgili gazete kupürlerini toplayacaksınız. Bunlar ileride size yar-
dımcı olacaktır. Çünkü gazetecilikte hafızamza asla güvenmeyecek-
siniz. Bir de riski göze alacaksınız. Yaptığınız hataların bedelini öde-
mekten kaçmayacaksınız. Aslında en önemlisi sevgi. Bu mesleği se-
verek yaparsanız her yere gelebilirsiniz. Ben gazeteciliği hala büyük 
bir heyecanla ve sevgiyle yapıyorum. Sorumluluk, istikrar gösterme-
niz şart. Süreklilik önemli. Bir de sadece gazete değil, genel kültür 
zenginliği açısından her türlü edebi kitaplara devamlı saldırmanız 
gerekli. Sosyal etkinliklerden de uzak kalmamalısınız. Unutmayın ki 
gazete haberi, haber kaynaklarının çokluğu ile doğru orantılıdır. 
Ama herşeyden önce heyecan. Zaten bu heyecanı kaybederseniz her-
şey biter. 

Haber kaynaklarıyla ilişkileriniz nasıldır? 

Bu meslekte 40'ma yılım ve hiçbir zaman işsiz kalmadım diyebilirim. 
Ben belki otoriteye karşı geldim, inanmadığım şeylerle savaştım ama 
bu meslekte hiç yanılgıya düşmedim. Ben haber kaynaklarıyla mesa-
femi daima korudum. Hiçbir zaman haber kaynağına ulaşamamak 
diye bir zorluk da çekmedim. Şimdi bana Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer'le konuşun deseniz, yarın talep ederim. Herhalde bir 
isim bırakmışımdır ki Sezai Bayar bir şey talep ettiği zaman hayır di-
yen çıkmıyor. Çıkanlar da olabilir ama çoğunlukla güvenilir bir gaze-
teci isen kapılar daima açılır. Yani bu adama güvenilir diye bir isim 
bırakmak herşeyden önemli. 

Hürriyet gibi büyük bir gazetede haber yazarken hiç baskıyla 
karşılaştınız mı? 

Ankara bürosunda siyasi haber yazanlara herhangi bir baskı yapıl-
maz. Ben de bunu yaşamadım ama ufak tefek yönlendirmeler oluyor 
tabii ki. Ben bunun Özal'm iktidara gelmesiyle başlandığına inanıyo-
rum. 1983 yılma kadar Hürriyet'te baskı, sansür ya da yönlendirmey-
le karşılaşmadım. Yalnız küçük bir olayım oldu. 1983'den sonra yapı-



lan seçimlerin ardından Ankara Belediye Başkanı seçilen Erdoğan Ya-
vuzlar'ın evli olmadığını iddia etmesine rağmen evli olduğunu ve 
Ankara'da zengin bir kadmla da ilişkisi olduğunu ortaya çıkardım. 
Bu, gazetenin Bir Günün Hikayesi köşesinde yer aldı. Erdoğan Ya-
vuzlar bizzat Hürriyet'in İstanbul bürosuna giderek bu haberin yalan 
olduğunu öne sürdü ve gazetede hak ettiği boyutta yayınlanmaması-
nı sağladı. Tabii ki bu olaym ardından Yavuzlar'ın eski eşi ile konu-
şarak doğrularımı savundum. Mahkemesi devam ediyordu. Ama 
Ankara'da bekarım diyerek bir başka gizli aşk hayatım sürdürüyor-
du, derhal istifa ettim. Bir buçuk ay sonra özür dilediler benden, ama 
o haber Erdoğan Yavuzlar'm siyasi hayatmı örselemeye yetmişti. 

Gazetecilik yaşamınızda örnek aldığınız kişiler oldu mu? 

Eskiden biz bir aile gibiydik ve o zamanlar gazetelerde tek yazar olur-
du. Şimdiyse saymaya kalksam Hürriyet'teki yazar sayısı 40'ı bulur. 
Cumhuriyet, Hürriyet ve Milliyet insanları hem örnek alma açısın-
dan, hem de doğru, tarafsız haberciliği öğrenmemde etkili olmuştur. 
Örneğin Nezih Demirkent, Cüneyt Arcayürek, Oktay Ekşi, Kemal 
Aydar, Nilüfer Yalçın. Bu yazarlarm hepsi meslek hayatına hiç leke 
sürdürmemiş kişilerdir, 

Bugün basının bir çıkmazda olduğu söyleniyor sizce de 
öyle mi? 

1983'de sonra Özal'ın Türk basımna verdiği tavizler Türk basımnı 
çok örseledi. Bu örselenmenin nedeni tabii sadece ticari amaca yöne-
lik promosyonlar tek neden değil. Bizler meslek ilkeleri açısmdan 
kendi mesleğimizi kendimiz zedeledik. Bir takım ilkeleri kaldırdık. 
Gazeteciliğin ticari bir nitelik kazanmasında bizlerin de sorumluluğu 
var. Bence 1983'den sonra belki çeşitlilik ve haber yelpazesi bakımın-
dan çok şey kazanıldı ama, basın inanılırlığını ve güvenilirliğini yitir-
di. Okuyucunun güvenini kazanmak çok zordur. Promosyon bu gü-
veni geri getiremez. Bir okuyucu almak için 250-300 bin yeterlidir, 
ama bir okuyucu kaybettiniz mi milyarlarca lira da kaybediyorsunuz. 
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Türk basını belki şimdi bir çıkmazda. Benim ilerisi için umudum var. 
Bunu siz değiştireceksiniz. 

Peki ilk haberinizi hatırlıyor musunuz? 

İlk imzalı yazımı yazdığımda polis muhabiriydim. Hiç unutmuyorum 
yazım tekrar yazılmasİ için üç kere yüzüme atılmıştı. Sonra hiç unut-
muyorum aynı yazıyı hiç değiştirmeden başka bir arkadaşıma verdim 
ve onun vasıtasıyla haberimi gönderdim. Tek bir noktasına bile 
dokunmadan haberim yayınlanmıştı. O sıralarda gençleri bezdirmek 
için haber beğenilmez, bir çok defa yazdırılırdı. Bu benim için büyük 
bir tecrübe olmuştu. 

Hiç haber atlattınız mı? 

Hürriyet'te çalışıp da haber atlatamayan kişi bu işi yapmasm. Ben de 
bir çok defa atlattım tabii ki. Ama atladığım haberler de olmuştur. Bu 
mesleğin kaderi. 

Sizin için özel bir yere sahip bir haberiniz var mİ? 

1973'de Hürriyet'e geçtiğimde bana bir yolsuzluk dosyası vermişlerdi. 
Avrupa'dan mal getiren soğutmalı kamyonlara Maliye Bakanlığı'nın 
epey yüklü bir borcu varmış. Ben dosyayı bir ay boyunca takip ettim 
ve taraflarla görüştüm. Ancak yolsuzluk yapıldığına ilişkin tatmin 
edici kanıtlara bir türlü ulaşamıyordum. O haberi Oktay Ekşi benden 
ısrarla istiyordu. Bütün kanalları zorladım ve bu haberde bir bit yeniği 
olduğuna, ancak benim çözemeyeceğime karar verdim. Haber kay-
naklarının beni kandırmak istediğini hissetmiştim. Oktay Ekşi'ye bu 
haberi yapamayacağımı söyledim, yazmadım da. Maalesef o haber üç 
ay sonra Cumhuriyet'te manşet oldu ve Cumhuriyet bu haberden 
dolayı ceza aldı. Haber yalan çıkmıştı. Burada mesleki sezgiler önem 
kazandı. Kaynağı bir gazeteciyi yanıltabilir. Onun için ayağı yere sağ-
lam basmayan haberleri asla yazmam. 



Türk basını toplanabilecek mi? 

Türkiye çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Türk basını belki bunları 
yaşayacaktı, ama basının bu hale gelmesinde televizyon ve radyoların 
çoğalmasının etkisi büyüktür. Basın gerekli önlemleri alamadı. Ben 
umudumu hiç yitirmiyorum. Bu mesleğe eski saygınlığım yine sizler 
kazandıracaksınız, sizlerin ayak sesleri patronlan düşünmeye itecek. 

Meslekte 40'ıncı yılınız. Hiç yorulduğunuzu hissettiğiniz anlar 
oldu mu? 

Hayır. Ben 1987 yılından beri emekliyim, ama hiç ara vermeden çalış-
tım. Hiç kendimi emekli gibi hissetmiyorum. 40'ıncı yılımda hala 
devam ediyorum ve hala o heyecanı duyuyorum. Her halde askerlik 
dışında mesleğimi hiç bırakmadım, uzak kalmadım. Yasal hakkım ol-
masına rağmen, hiç bir sene hakkım olan 30 günlük iznimi kullan-
madım. Yılda en çok 15 gün dinlendim. Hafta sonlan dahi haberden 
kopmamak için çoğunlukla gazeteye uğrardım. 

Hayatımızda özlemini duyduğunuz, yapamadığınız şeyler 
oldu mu? 

Ben yurtdışı seyahaderine çıkamadığım için çok üzülüyorum. Bu An-
kara'nın talihsizliği. Gezilere genelde İstanbul'da çalışanlar giderdi. 
Çin, Amerika, ya da Afrika'yı görmek isterdim. Yurtdışında keşfedil-
memiş yerleri gezip, oralan Türkiye'ye aktarmak isterdim. Hayattaki 
en büyük ezikliğim ise lisan bilmeme oldu. Şu anda iyi bir lisan sahibi 
ve de iletişim dalında masterlı biri olmayı tercih ederdim. Gelecekte 
iletişimciler gazetelerin gerçek hakimleri olacaklar. Master yet-
meyecek. Belki de iki dili bilenler yükselecek. 
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1936 Bursa doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da 
tamamladı. Gazeteciliğe de Bursa'da yayınlanan Yeni Ant 
gazetesinde başladı. Üniversite tahsili için Ankara'ya 
geldiğinde önce Akis dergisinde çalıştı. Resimli Posta, 
Havadis, Tasvir  gazetelerinde çeşitli yönetim görevlerinde 
bulundu. Köşe yazarlığı yaptı. 1970 yılında Süleyman 
Demirel'in hem Adalet Partisi'nde hem de başbakanlıkta basın 
müşaviri oldu. 1980 sonrası 14 yıl Türkiye  Odalar ve Borsalar 
Birliğinde (TOBB)  basın danışmanlığı görevini yürüttü. 
1994'de emekli oldu. Gözlem gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 
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Tahir  Zengingönül 
(1936) 

Gazetecilik hayatınıza nasıl başladınız? 

Gazetecilik mesleğine başlamaya lise 2'de karar vermiştim. O dö-
nemlerde biraz edebiyatla meşguldük. Her gencin yaptığı gibi şiir 
ve öykü gibi uğraşılar içindeydik. Bu edebiyat hocamızm kişilikli ol-
masından kaynaklanıyordu. Edebiyat hocamın sadece dersle ilgili 
tutumu değil insanları yönlendiren, dersin ötesinde yaşamdaki kişi-
liklerimin kazandırılmasında sosyal içerikli anlatımları etkili oldu. 
Birde toplumda bugün olduğu gibi yadırgatıcı unsurlar vardı. Sos-
yal düzen o zamanda da bozuktu. İnsanlar hem psikolojik, hem eko-
nomik hem de sosyal olarak doyumsuzdular. Gazetecilik mesleğini 
seçenler daha ziyade onu uyandıran bozuk düzene isyankar olan 
çocuklardan, gençlerden teşekkül ediyordu. Ben bir köy çocuğu-
yum. Bursa'mn Baraklı köyündenim. Köyün saflığı ve temizliği içe-
risinde yetiştim. Dar bir alanda insanlar birbirlerine daha yakın 
dertleşmeleri, söylemleri daha kolay oluyordu. Ben okumaya Bur-
sa'ya babam tarafından indirildim. Okuduğum ilkokul 4 sınıflıktı. 
Beşinci sımfı bir başka okulda okumak zorunda kaldım. Ortaokula 
gittiğim zaman, o da evimizden çok uzakta idi. Doğrusu da iletişim 
araçları bu kadar çok değildi. Otobüs yoktu ve herkes yayan gidip 
gelirdi. En iyi vasıta faytondu. Böylesi zor koşullarda yetişen insan-
ların, toplumu ürküten bozuk düzen içinde ister istemez sanatla da 
uğraşınca, gazetecilik mesleği insanın aklına geliyor. 



Tahir  Zerıgingönül  • 331 

Edebiyat öğretmeniniz dışında sizi etkileyen bir gazeteci 
olmadı mı? 

Gazeteciliğe girdiğim zaman hiçbir kimseye özenmedim, kimsenin 
etkisinde kalmadım. Gazeteciliğe girme kararı verdikten sonra çok 
okumaya başladım. Zaten gazeteciler çok okumak zorundadır. Ge-
nel kültürü yetersiz olan kişilerin gazeteci olmaması gerekir. Gazete-
ci bulunduğu çevredeki bir sağlık müdürü kadar olmasa da sağlık 
müdürünün ne yapması gerektiğini bilmek zorundadır. Polis-adliye-
nin nasıl çalıştığını bilmek zorundadır. Bayındırlık hizmetlerinin na-
sıl yürütüldüğünü bilmek zorundadır. Tarım müdürlüğünün ne 
yapmak istediğini, neler yapmak istemediğini bilmek zorundadır. 
Bir banka şube müdürünün çevresine ne kadar ekonomik katkıda 
bulunduğunu bilmek zorundadır. Tabii ki o meslekte çalışan insanın 
spesifik bilgileri kadar bilgi sahibi olması olası değildir. Ama o ko-
nunun bozuk düzen içerisinde yürütüldüğünü görüyorsa, inanıyor-
sa o konuyu iyi irdelemek zorundadır. 

Gazeteciliğe nerede başladınız? 

Gazeteciliğe Bursa Yeni Ant'da başladım. Bursa'da Hakimiyet gaze-
tesi falan çıkıyordu. Onlarda edebiyat sayfaları yapıyordum. Şiir-hi-
kaye cinsinden değerlendirmelerimiz vardı. Sanat dergilerinde de 
öykülerim ve şiirlerim yayınlanınca insan o gençliğinde kendinde 
bir güç hissediyordu. Bu arada lisedeki hocalarım benim gazeteci ol-
mamı ister görünüyorlardı. Ben de fakülteye geldiğimde o zaman 
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rahmetli Metin Toker'in çıkardığı Akis'de çalışmaya başladım. Me-
tin Toker, o sıralarda hapiste idi. Hamdi Avcıoğlu, Cüneyt Arcayü-
rek, Atilla Bartınlıoğlu, ben ve Yusuf Ziya Ademhan'dan oluşan bir 
ekiple çalıştık. 

Gazeteciliğe başladığınızda, Bursa'da gazetecilik açısından 
nasıl bir ortam vardı? 

Bursa'da gazeteciliğe başladığım zaman Yeni Ant'da Mehmet Ohri 
gibi çok değerli, gazeteciliği özümsemiş, gazetecilik mesleğinin ge-
nel açıdan üst noktasına çıkmış bir beyefendi vardı. Halihazırda da 
duayen gazetecilerimizden bir tanesidir. Tabii onun yanında bulun-
mak bize katkıda bulundu. Bursa'da daha ziyade yerel sorunlarla il-
gileniyorduk. Bunun içerisine büyük kazalar girebiliyordu. O dö-
nemler maalesef küçük kazalardaki toplumsal oluşumları, olguları 
bile takip edemiyorduk. Çünkü orada muhabir arkadaşlarımız yok-
tu. Kaldı ki küçük kazalara gidecek otobüsler bile yoktu. Dönem at 
dönemiydi, eşek dönemiydi. Bursa'da daha ziyade merkez yoğunlu-
ğu vardı. Valiliğin, belediyelerin, bakanlıkların şube müdürlükleri-
nin çalışmalarmı izliyorduk. Bursa, spesifik olarak kozacılıkla uğra-
şıyordu. Ekonomik ağırlıklıydı. O zamanlar böyle siyasi kavgalar 
yoktu ama fakülteye geldiğimiz sırada bizde üniversite olaylarına 
girmek zorunda kaldık. Tartışmalar daha ziyade CHP-DP arasında 
cereyan ediyordu. Çok partili hayata 1946 yılında geçildi. 1950 yılın-
da da DP iktidara geçti. Başlangıçta işler düzenli bir şekilde gittiği 
sanılıyordu. Gazeteci olarak da o zamanlar dünyayı çok fazla takip 
etme olanağımız yoktu. Lisan bilgimiz de yeterli değildi. İletişim 
araçları bu denli gelişmemişti. Ajansların sayısı bir ikiyi geçmiyordu. 
Lokal bilgilerimizle, gördüklerimizle durum değerlendirmesi yapı-
yorduk. Gazetecilikteki övgüler veya yergiler böyle yapılıyordu. DP 
daha sonra bireyin ve toplumun üzerine siyasal baskılarla gelince 
tepkiler o açıdan yoğunlaşmaya başladı. Sonrada bildiğimiz olaylar 
meydana geldi. 



Resimli Posta gazetesine şefi  olarak girdiniz. Daha sonra 
oradan niçin ayrıldınız? 

Havadis'ten daha iyi bir teklif geldi. Ben de oraya gittim. Sonra Ha-
vadis, Tasvir gazetesi oldu. Oradan da Tasvir gazetesine geçtim. 

Tasvir,  Havadis'in devamı mı? 

Havadis'in devamı değil. İstanbul'da Tasvir kapanmıştı. Onun isim 
hakkı alınmıştı. Havadis bir süre daha devam etti galiba. Bir başka 
grup devam ettirdi sanırım. Ama pek bilemiyorum şu an. 

Gazetecilik hayatınızın önemli bir kısmını Tasvir  gazetesi 
oluşturuyor. Bize Tasvir  gazetesini ve onun Ankara'daki 
gazeteler içindeki yerini ve önemini anlatır mısınız? 

Tasvir gazetesi, hem İstanbul hem Ankara'da çıkıyordu. Ama daha 
sonra ekonomik şartlar İstanbul baskısının yapılamamasına neden 
oldu. Sadece Ankara'da baskı yapılmaya başlandı. O zaman bir tane 
rotatif makinesi vardı. Ankara'da basılıyordu. Saat diyelim ki 
16.00'da Anadolu baskısı çıkardı. Saat 17.00 gibi Anadolu'ya gidecek 
olan gazeteler kamyonlarla yola çıkarılırdı. Sonra saat 19.00-20.00 gi-
bi daha Konya, Kırşehir gibi yakın illere gönderilirdi. Bir de saat 
24.00'den sonra gece baskıları yapılırdı. Saat 01.00-02.00 hatta önem-
li haber gelirse 03.00'da baskı yapılırdı. Onlarda Ankara içi ve kaza-
larına gönderilirdi. Yani asgari üç baskı yapılıyordu. Sonra da bu ga-
zetelerin tirajları arttıkça veya ekonomik durumları düzeldikçe Ada-
na gibi Akdeniz illerinde, Diyarbakır gibi illerde yeni rotatif makine-
ler kurmaya başladılar. Başlangıçta Elazığ, Tunceli, Hakkari gibi 
uzak illere, gazeteler bir ertesi gün gidiyordu. 3-4 gün sonra gittiği 
de oluyordu. Tasvir ciddi biçimde etkili idi. O zaman Zafer gazetesi 
DP'nin orgam gibiydi. CHP'nin Ulus gazetesi vardı. Bu gazetelerin 
aynı zamanda bir takım öğretici sayfaları da bulunuyordu. Yani sa-
dece günlük haberler verilip, bir de köşe yazıları yazılmıyordu. 
Onun yanında tarihi romanlar, aşk romanları, pehlivan tefrikaları gi-
bi topluma hem dinlendirici hem öğretici bir takım tefrikalar yayın-
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lanırdı. Zaten gazete sayısı az olduğundan dolayı, bunlar etkili gaze-
telerdi. Sonra Akşam, Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerde vardı. Ama 
o dönemde Hürriyet'in kendisini kabullendiren gazetelere büyük 
baskıları vardı. Mesela Tasvir olarak biz, Samsun'da günübirlik gön-
derdiğimizde 500 tane satıyorsak, Hürriyet bizim Samsun'da 500 sat-
mamızı çok görerek, bizim gazete de onlarm araçları ile gittiğinden 
Samsun'a gazeteyi götürmemeye veya götürüp de vermemeye baş-
ladı. Veya şimdi araba geliyor. Diyelim ki Konya'ya gazeteyi bırakıp 
diğer ile gidecek. Konya kavşağında gazeteyi atıyor veya atmıyor. 
Baş bayii o paketi göremiyor ve alamıyor. Şehrin içerisine girip bı-
raktığı yok. Yol ayrımına bırakıyor. Baş bayii gelip onu şehrin dışın-
dan alacak. Böylesine yoğun baskılar ve mücadeleler vardı. Kesinlik-
le söyleyebilirim ki Tasvir gazetesi, Türk toplumunun bugünkü dü-
zeyine gelmesinde görevini önemli ölçüde yapmıştır. 

Tasvir  gazetesinden niçin ayrıldınız? 

Tasvir gazetesi satıldığı için ayrılmak zorunda kaldım. Zaten artık 
başka işlerle de uğraşıyordum. Bir sürü işimiz vardı. Saym Süley-
man Demirel ile birlikteydik. Ben hiçbir yeri bırakmadım. Hiçbir yer 
de beni bırakmadı. 

Gazetecilik hayatınızda muhabirlik yanında köşe yazarlığı da 
yaptınız. Muhabirlik ile köşe yazarlığı arasındaki fark  nedir? 

Muhabirlik mesleğin temelidir. Muhabirler insan vücudunun kılcal 
damarlarıdır. Oksijeni vücudun her hücresine o kılcal damarlar gö-
türür. Kalp, köşe yazarlarıdır. Vücudun kılcal damarları olmazsa o 
vücudun çalışması mümkün değildir. Bir kılcal damarınız beyinde 
bir pıhtı ile kapandığı zaman felç oluyorsunuz. Kalp durduğu za-
manda ölüyorsunuz. Tamam, doğru. Ama birinde ölürken, diğerin-
de sürünüyorsunuz! O bakımdan muhabirlik bizim meslekte çok 
önemlidir. Çok. 
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1970'li yıllarda Adalet Partisi'nde, Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in basın 
danışmanlığı görevini yürüttünüz. Bu göreve nasıl 
başladınız? 

Ben, sayın Demirel'i bir gazeteci olarak 1960'lı yılların başlangıcın-
dan beri izliyordum. O zamanlar Tasvir gazetesinde yazı işleri ve ge-
nel yayın müdürlüğü görevlerini de yürütüyordum. Ne oluyor, ne 
bitiyordu Türkiye'de? Yeni bir lider yapısı olan bir beyefendi Türk 
siyasetine katılıyordu. Tabii o sıralarda Adalet Partisi içindeki tartış-
malar, çalkantılar da her gazeteciyi olduğu gibi beni de ilgilendiri-
yordu. Çünkü Türkiye yeni bir oluşuma doğru gidiyordu. Ispartalı 
olan Sadettin Bilgiç'in AP'de genel başkanlığa adaylığını koyması ve 
onun karşısma yine bir Ispartalı olan Süleyman Demirel'in aday ola-
rak çıkması toplumun fazlasıyla dikkatini çekmişti. Sonucu merak 
ediliyordu. Saym Demirel, Amerika'ya gitmiş orada bir yıl gibi 
uzunca süre kalmış, oranın havasını koklamış, çevre edinmiş, görgü-
sünü artırmıştı. Bilgiç ise Türkiye'de kalmış, sağlıklı bir yerli bakış 
açısına sahip örf, adet ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir doktordu. 
İster istemez toplumun ilgisini çekiyordu. Ben o bakımdan Sayın De-
mirel'i izliyordum. Benim bakış açıma göre Sayın Demirel'in tutum, 
davranış ve yaklaşımları, mesajları, yürüdüğü çizgi biraz daha pozi-
tifti. İnsanların bireysel sempatileri vardır. Değer yüklemeleri vardır 
karşı tarafa, karşı tarafm da size bir değer yüklemesi varsa pozitif 
yaklaşımlar kendiliğinden doğar. Ben aslında partili falan değilim. 
Bir partili olsaydım, bugüne kadar herhalde bir takım oluşumlar 
içinde bulunurdum. Mesleğimin gazetecilik olması nedeniyle, gaze-
teciliğe çok bağlı kalan bir yapıda bunu düşünmedim. Süleyman 
Bey'le gazetecilik münasebetlerimiz vardı. İlişkilerimiz vardı. Onun 
haberlerini, demeçlerini yayınladığımız gibi özel ikili görüşmeleri-
miz de oluyor ve onları da yayınlıyorduk. Üstelik onu Türkiye gezi-
lerinde ne yapıyor ne ediyor diye takip ediyorduk. Bir gün sayın Se-
lahattin Kılıç geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş. Ada-
let Partisi'ne geçmişti. Demirel'le yakın çalışma içine girmişti. Bana 
"Sayın Demirel'le çalışır mısın" dedi. Eskiden beri tanıdığım için "Ne 
yapacağız" diye sordum. Anlattı da anlattı. Gerisi kendiliğinden gel-
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di. Beyefendiyle konuyu konuştuğumuzda çalışmamak olası değildi. 
1980 ihtilaline kadar soluksuz çalıştık. Sonrası soluk ala ala münase-
betlerimiz hala devam etmektedir. 

1980 ihtilalinden sonra Süleyman Demirel'in Çanakkale 
Zincirbozan'dan size yazdığı mektuplar hakkında biraz bilgi 
verir misiniz? 

Sayın Demirel'e mektup yazıyorduk. Telefonla da görüşüyorduk. 
Süleyman Bey, beyefendi bir insandır. Yazılan mektupları cevapsız 
bırakmazdı. Yedi sekiz mektubu vardır. 

Peki mektupların kapsamı neydi? 

Tabi ki sadece selam kelam değildi. Ama şimdi onlarm hepsini Cü-
neyt Arcayürek gibi faks mı edelim? Bir tanesinde diyordu ki; Türki-
ye'nin çizgisi doğru yoldur. Yani, Doğru Yol Partisi'nin kurulmakta 
olduğunun sinyalini veriyordu. Mektupları mesaj yüklüdür. 

Bunlar gazetede yayınlanıyor muydu? 

Süleyman Bey'in mesajları elbette topluma iletilmeliydi. Bunlar gizli 
kapaklı, Türkiye'nin yıkılması için verilmiş mesajlar değildi ki. Tür-
kiye'nin kalkınması için verilmiş mesajlardı. Ha hava koyu bulutlu, 
yağmur yağıyor. Eee o zaman yanınızda şemsiye bulunduracaksınız. 

TOBB'da 14 yıla yakın başkan özel danışmanlığı görevini 
yaptınız. Bu sürede hangi başkanlarla çalıştınız? 

"Sayınları" parantez içine alarak söyleyeyim: Mehmet Yazar, Ersin 
Faralyalı, Ali Coşkun, A. Rona Yırcalı, Yalım Erez ve Fuat Miras ile 
beraber çalıştım. 
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Başkanlar değişirken siz görevinize nasıl devam ettiniz? 

Aslında politikada danışmanların yönetici ile birlikte değişmesi ola-
bilir olmalıdır da. Yani başbakana, bakana yakın çalışıyorsan, danış-
man olarak çalışıyorsan -bürokrat olarak demiyorum- başbakan ve-
ya bakan ayrılırken seninde ayrılman lazım. Sen bir fikri oluşumun 
içinde isen danışmanlık görevin bu yönde ise, onlar bıraktıkları za-
man senin de bırakman lazım. "Ben burada devam edeyim, beş on 
kuruş daha kazanayım" denirse bu nabza göre şerbet vermektir. Onu 
yapmayacaksın, eğer nabza göre şerbet veriyorsan, gazeteci de olma-
yacaksın. İnsanlarla diyalog kurmak, ilişki kurmak, onlara saygılı ol-
mak ayrı şey, nabza göre şerbet vermek ayrı şeydir. Ekonomik açı-
dan, topluma hizmet veren, ülkenin bütün illerinde odaları olan bir 
kurumdasm. Sen bu ekonomik konuda Türkiye genelinde iletişim 
hizmeti veriyorsan, bunun siyasetle uzak-yakın ilişkisi yoktur. Be-
nim görevim medya ile Odalar Birliği arasında en iyi diyalogu kur-
maktı. Odalar Birliği'nin yaptığı çalışmaları, başkanların yapmış ol-
duğu çalışmaları kamuoyuna en iyi şekilde yansıtmak, halkın bunla-
rı öğrenmesini sağlamaktı Zaten Odalar Birliği'ndeki başkanlık siste-
mi de, birbirini tamamlayan sistemdir. Zaten birbirlerini tamamla-
dıkları, fikir ayrılıkları da olmadığı için görevi bırakmama gerek ol-
madı. Basm da bu çalışmamızdan mutluydu. Odalar Birliği'nin, 
Odalar Birliği olmasında Türk basınmm büyük katkısı vardır. 

1979-1980'li yıllarda yürüttüğünüz bakanlıklar arası iletişim 
organizasyonunun görevi ve kapsamı hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Türkiye'de hükümetleri oluşturan bakanların bir derdi vardır. İkide 
birde derler ki: "Yaptıklarımızı topluma anlatamıyoruz, duyuramı-
yoruz". İçlerinde gerçekten çok çalışkan olanları vardı. Yeni uygula-
maları topluma sunmak isteyenler vardı. Yeni oluşumları iletmek is-
teyenler vardır. Bir de statik çalışanlar vardı. Daha çok bu tür şika-
yetler statik çalışanlardan gelir. Neden duyuramazlar? Çünkü iletişi-
me yeterli önemi vermezler. Sanırlar ki onlar, basm kendilerinin ile-
tişim aracı, babalarının malı, her dedikleri basında çıkacak. En ücra 
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köşelere kadar gidecekler. Bir anlamda medya arkalarmdan gidecek 
"Aman bakanımız konuştu" diyecek. Onları yayımlayacak. Böyle bir 
şey olmaz, olamaz. Bakanlar önce iletişim nedir onu bilmiyorlar. İş-
te iletişim fakültelerinden yeni yetişen gazeteciler, genç kuşaklar bu 
iletişimi sağlayacak kapasitede yetişiyorlar. Toplum hangi haberleri 
duymak ister, topluma haberler nasıl iletilir, nasıl sunulur. Bunu bi-
lenler, meslek edinerek gelenler var. Bakanlarımız çoğu kez danış-
man olarak ya teyzesinin oğlunu alır, ya kendi kızını-oğlunu yerleş-
tirmeye bakar. İleri gitmiş ülkelerde, iletişim dahil bakanm alanını il-
gilendiren bütün konularda uzman kişiler çalıştırılır. Türkiye'de de 
yavaş yavaş buna başladı, ama bir türlü başaramadı. Demirel, Ba-
tı'ya dönük ciddi bir devlet adamı olduğu için, döneminde bakanla-
rına uzman kullanılması yolunda ciddi telkinlerde bulunmuştur. 
Uzmanlarm, özellikle iletişim alamndaki uzmanların bir koordinatö-
re ihtiyacı vardı. Biz o dönemde bunu sağlamaya çalıştık. Sanıyorum 
başarılı da olundu. 

Gazetecilik hayatınızın büyük kısmı gazete merkezlerinde 
geçti. Burada istihbarat şefi,  yazı işleri müdürü, genel yayın 
müdürlüğü gibi görevlerde bulundunuz. Gazete sahiplerinin, 
gazete haberlerine müdahale ettiği iddiaları günümüzde çok 
gündemde. Sizin zamanınızda ne tür sorunlar söz 
konusuydu? 

Kuşkusuz her dönemde gazete sahipleri önce para kazanmayı düşü-
nürler. Bunu da bir anlamda doğal karşılamak lazım. Gazete sahip-
leri para kazanmayı düşünmezlerse hem gazeteyi yaşatma açısından 
hedeflerine yaramayabilirler. Hem de sağlıklı kadro kurmakta zorla-
nabilirler. Zaten bakış açıları bu olunca da ister gazeteci olsun, ister 
idari kadroda olsun çalıştırdıklarını hep ikinci derecede görmüşler-
dir. Bugün de farklı değildir. Tasarrufa gidilmek istendiğinde; önce 
çalıştırdığı elemanların sayısmı azaltmaya başlarlar, sonra az maaş 
vererek günü kurtarmayı yeğlerler. Kayışı hep çalışan insanların 
boynuna atarlar. Ekonomik şartların zor olduğu ülkelerde de insan-
lar bunu kabul etmek zorunda kalabilirler. Türkiye'de bir laf vardır: 
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"Çorumlunun Çorumluya ettiğini Çorumlu etmemiştir" diye. Türki-
ye'de gazetecinin gazeteciye ettiğini politikacılar bile etmemiştir. Bu 
konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Meslek hayatım 
buna izin vermiyor. 

Gazetecilik hayatınız boyunca yaptığınız haberler içerisinde 
unutamadığınız bir haber var mı? 

1970'li yılların başında Sadettin Bilgiç ve Ferruh Bozbeyli ekibi, tek 
başma iktidara gelmiş olan Adalet Partisi'ni böldüler ve Demokratik 
Parti'yi kurdular. Herhalde sayıları 40 kişi falandı. Sonra o bölünen-
lerin arasından beş kişilik bir arkadaş grup onlardan ayrılma kavga-
sı vermeye başladı. Sayın Bozbeyli de "Bizim partiden tek bir çivi bi-
le sökemezler" diye bir demeç verdi. Çankırı Milletvekili rahmetli 
Mehmet Ali Arsan ile 2. Basın sitesinde altlı üstlü oturuyorduk. Meh-
met Ali Arsan'a "Gel, şurdan bir çivi sökelim. Sen sökülen çivi ol. Bu 
işte bitsin. Böyle bir laf olmaz. Sizin kırkınıza birden hükmeden bir 
ses olmaz. Bu bir anlamda da sizin kişilik haklarınıza tecavüzdür. Bir 
çivi bile sökemezler diye demeç vermek sizi İngiliz sicimi ile bağla-
mak gibi bir şey oluyor" dedim. M.Ali Arsan bastı istifayı. Dört tane 
de arkadaşı için "Onlar da ayrılacaklar" dedi. Ayrılacaklar mıydı, ay-
rılmayacaklar mıydı bilmiyorum ama Sayın Arsan onların adına da 
imza attı. Biz de o haberi radyoya gönderdik. 13 haberlerinde haber 
yayınlandı. Dört kişi, "Biz imzalamadık" diye ayağa kalktı. M. Ali 
Arsan'ı kovalamaya geldiler. Ama Arsan, Ankara'dan ayrılmıştı. 
Başka bir yere gitti. Şimdi gittiği yeri söylemeyeyim. Ben, Tasvir ga-
zetesinde haberi manşetten verdim "Demirel, Ferruh Bozbeyli'nin fi-
yakasını bozdu" diye. O zaman o manşet çok tutmuştu. Esprili bir 
manşetti. Hedefini buluyordu. 

Gazetecilik hayatınız boyunca keşke yazmasaydım dediğiniz, 
pişman olduğunuz bir haber oldu mu? 

Gazetecilikte keşke yazmasaydım diye pişman olduğum hiçbir habe-
rim olmadı. Hepsini bilinçli yazmaya çalıştım. Toplum veya bireyler 
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kendi düşüncelerinden aykırı düşünce içerisinde yazılan haberleri 
veya oluşan haberleri benimsemeyebilirler. Yaşamım boyunca ne ar-
kama dönüp baktım ne de keşke ben bunu yapmasaydım dedim. 
Keşke sözcüğünün içeriğinde pişmanlık vardır. O benim lügatimde 
yoktur. Türk Dil Kurumu'nun lügatinde olabilir. 

Her gazeteci gibi sizin de meslek prensipleriniz vardır. Bunlar 
nelerdir? 

Gazetecilik mesleğinin ilkeleri bellidir. Bunlar önce dürüst olmak 
sonra mesleğine saygı duymak ile kendinden ve mesleğinden ödün 
vermemektir. Evet ne pahasına olursa olsun. Aç kalan çok gazeteci 
ödün verselerdi aç kalmayabilirlerdi. 

Gazetecilik mesleğine başlamasına yardımcı olduğunuz, 
yetiştiğiniz gazeteciler var mı? 

Nasıl ben bir takım insanlardan yararlandıysam, bir takım gençler de 
benden yararlanmışlardır. Çok sayıda genç gazeteciye katkıda bu-
lunmaya çalıştım. İsim vermeyeyim. Pek çok gazetede üst düzeyler-
de, muhabirlik düzeyinde katkılarımın bulunduğu gazeteci arkadaş-
larım, kardeşlerim vardır. 

Muhabirlik dönemlerinizde ve halen yaptığınız köşe 
yazarlığında hep iç politika ile ilgilendiniz. İç politika 
muhabirliği ve köşe yazarlığında ne gibi prensip ve kurallar 
vardı? 

Ben iç politika dışında dış politika da yazdım. Üstelik bir çok ülke-
den özel davetler alarak, oralara gittim. Gazeteci çok okumak , çok 
gözlem yapmak, çok geniş çevre kurmak zorundadır. İnsanlarla çok 
iyi bir diyalog içinde olmak zorundadır. Toplumun kurum ve kuru-
luşlarının içine girmek zorundadır. Genel kültür ve bilgi açısından 
ciddi biçimde çalışmak zorundadır. Her şeyi bilemeyebilirsiniz bil-
mek zorunda da değilsiniz zaten. Onun kendi uzmanları vardır. 
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Ama içeriğini öğrenmek zorundasınız. Sözün özü gazeteci yazacağı 
her konuyu yazmadan önce iyice irdelemek, araştırmak, öğrenmek 
mecburiyetindedir. 

Haber kaynaklarınızla nasıl ilişki kurarsınız? 

Sağlıklı diyalog bütün meseleleri çözer. İlle siyasi alanda uğraşmak, 
gazetecilik alanında meseleyi çözmez. Örneğin spor alamnda da, po-
lis-adliyede de uğraşmak lazım. O bakımdan, oralardaki insanlarla di-
yalog içinde olmak gerekir. Atıyorum, büyük otellerdeki şef garson-
larla bile iyi diyalog içinde olmamz lazım. Haber kaynaklarının olabi-
leceği, haberin çıkabileceği, görüşmelerin olabileceği yerlere iyi gir-
mek zorundasın, toplum katmanlanyla iyi diyalog kurmak zorunda-
sın. Geniş çevre yapmak zorundasınız. 

Gazetecilik hayatınız da hiç haber atladınız mı? 

Gazetecinin haber adamaması olası mı? Sabahleyin gazeteye gelince 
ilk işimiz hemen kendi haberlerimize bakar, kendimizi şöyle bir göz-
den geçirir ve soma da başka gazetelerin haberi verip vermediklerine 
bakardık. Atlamamamz için akşamlan haberi verdikten soma diğer 
gazetelerdeki arkadaşlarla temas halinde olmalısınız. Onlar hangi ha-
berleri veriyorlar, siz hangi haberleri veriyorsunuz. Haber değiş-toku-
şu da yapabilirsiniz. Ajanslan tammak zorundasınız. Bizim zamanı-
mızda haber atlamak daha doğal görülebilirdi. Şimdi haber atlamak o 
kadar doğal görünmez. Sayılamayacak kadar çok ajans var. Sayılama-
yacak kadar çok da gazete ve gazeteci arkadaşlar var. Diyalogunuzu, 
insani münasebetlerinizi iyi sürdürürseniz, çevrenizi sağlıklı kurarsa-
nız bu dönemde haber atlama gibi bir şeyin olacağım sanmıyorum. 

Gazetecilik yaşamınız boyunca Türk  basınına ne gibi yenilikler 
getirdiniz? 

Bizim dönemimizde bütün gazetelerin en arka sayfaları spor sayfaları 
idi. Türkiye'de ilk defa Tasvir gazetesinde biz, arka sayfadaki sporu 
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kaldırdık. Şimdiki yeri olan iç sayfaya aldık. Bu durum başta yadır-
gandı. Bir arka sayfayı fıkra ve karikatür sayfası yaptık. Sonra maga-
zin sayfası oldu. Türkiye'de ilk promosyonu Tasvir gazetesinde iken 
biz yaptık. Ne yaptık? Evlenecek olan genç kızların gelinliklerini ve 
pabuçlarını biz verdik. Çok da rağbet oldu. Sonra fakir fukara ailele-
re beşer kiloluk kolilerde zeytinyağı dağıttık. Bunun gibi yiyecek 
maddeleri dağıttık. Bunlar hem tirajı arttırmaya yönelikti, hem yeni 
okuyucu kazanmaya yönelikti. Tabii bunlar avantür işler. Gazetecili-
ğin özü haberciliktir. Tasvir, kadrosuyla habercilikte çığır açan gaze-
teydi. 

Haber ve köşe yazısı yazarken nelere dikkat edersiniz? 

Haber ve köşe yazısı yazarken mutlaka haberin sağlıklı olup olmadı-
ğını iyi irdelemek lazım. Eğer tecrübelerinize binaen genç arkadaş-
larımızdan gelen haberlerin içinde kuşku duyduğunuz varsa, onları 
da çek etmek zorundasınız. Zaten genel anlamda haberlerin sis-
tematik geliş tarzı vardır. Haber böyle pat diye ortaya çıkmaz. Pat 
diye ortaya çıkan haberler vardır. Siyasi, ekonomik, toplumsal 
haberler de olabilir. Onlara mutlaka bakmanız gerekir. Köşe yazısı 
veya haber yazdınız, karşı tarafı rencide ettiğiniz veya onlar size 
haberin yanlış olduğunu söylediler. Yine çek edersiniz. Eğer gerçek-
ten yanlış yazdıysanız, köşe yazısında olsa dahi ertesi günkü 
yazınızda veya yazınızın yanlış olduğunu ne zaman öğrendiyseniz 
bunu düzeltir, özür dilersiniz. 

Gazetecilik yaptığınız dönemler içerisinde meydana gelen 
ihtilaller döneminde bir çok gazeteci yazdığı haberden dolayı 
hapse girip, çıktı. Sizin böyle bir durumunuz oldu mu? 

Ben hapse girmedim ama 141'inci madde dahil tahkikat geçirdim. 
Mahkemelere verildim. 12 Mart Muhtırası'nda gazeteye çektiğim 
"Bu anayasaya aykırıdır" şeklindeki manşet sebebiyle Mamak gibi 
yerde de bir takım diyaloglar içinde oldum. 
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141'inci maddeden yargılanmanızı gerektiren haber neydi? 

Eskişehir'de bir caminin minaresine bir takım gençler, komünizmi 
öven yazılar yazmışlar. Onu da gazeteler yayınlamıştı. Bizim sorum-
lu yazı işleri müdürü arkadaşımız da haberi gazeteye koymuş. O 
haberi koyan gazetelerle ilgili 141'inci maddeden dava açıldı. Mah-
keme takipsizlik kararı verdi. Bu tür şeyler her gazetecinin başma 
gelebilir. 

Gazetecilik hayatınızda, bir gazeteden diğerine geçtiğiniz vakit 
işi bıraktığınız gazete bu kararınızı nasıl karşılıyordu? 

Transferlerde ben çok zorluk çekmedim. Belki yapım itibari ile öyle 
oldu. Gazetecilikte kovulmakla, ayrılmak arasında bir pamuk ipliği 
kadar mesafe vardır. Mesleğimde hiç kovulmak gibi bir durumla 
karşı karşıya kalmadım. Teklifler cazip geldiği zaman ister istemez, 
gazete sahiplerine ayrılacağımı söylüyordum. Bir defasında ay-
rılacağımı söylemeden hissetmiş olmalılar ki 1971'de bana Anadol 
bir araba aldılar. İlk arabam da o zaman oldu. Askerlikten yeni gel-
miştim. Ayrılmadım tabi. 

Bu olay hangi gazetede oldu? 

Tasvir'de olmuştu. 

Tahir  Zengingönül haberi nasıl izler? 

Bizim başlangıcımızda böyle ses kayıt cihazı falan yoktu. Biz daha 
ziyade not alırdık. Ama motomot bir yazma da olamazdı. Haberi iyi 
dinliyor, gözlüyordum. Notlarıma ve hafızama göre yazıyordum. 
Steno bilen arkadaşlarımız o dönemlerde bir hayli vardı. İşin Türk-
çe'si ben de biraz biliyordum. Ama şimdi hepsini unuttum. Öyle 
yazıyordum. Bir de muhabirler merkeze telefonla haberi yazdırıyor-
du. Onlarda notları tam tutanlar olabiliyordu. Ama dinlediğim 
bütün haberlerde soru soruyordum veya aldığım bütün haberlerde 
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soru sorarak haberi didiklerdim. Zaten öyle yapmasaydım, bugün-
lere gelemezdim. Adam, karşında sana bir takım şeyler söyleyecek 
sizde onu aynen öyle aktaracaksınız. Bu gazetecilik değil aktar-
macılıktır. 

Haberi nasıl kokluyorsunuz? 

Yeryüzünde canlı, cansız her şeyin bir kokusu vardır. Haberin 
kokusu da. Eğer gazeteci iseniz haberin üzerinize üzerinize gelir. 
Havanın bulutlu ya da bulutsuz olmasından tutunuz da, ayağınızın 
yürürken bir taşa takılmasına kadar her şey haberdir. Yeter ki, siz 
ona haber gözüyle bakın. 

Nasıl bir köşe yazarısınız? 

Köşe yazarı yazacağı yazının dört bir yanmı iyi toplaması lazımdır. 
Yazının dört ucunu iyi toplayamazsa, içine koyduğu ne olursa olsun 
bir süre sonra akar gider. Yazıyı halkın anlayacağı dille yazacaksınız. 
Bilgiçlik taslamanın anlamı yok. Türkçe'yi iyi kullanacaksınız. 
Yazıya ruh vereceksiniz. Fikri bütünlüğü sağlayacaksınız. Biraz şiir-
sel deyiş de katılırsa yazı renkli olur. Tat verir. 

Şu anda nerede çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? 

Gözlem gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum. Televizyonlar ben-
den siyasi yorum istediklerinde onlara konuşuyorum. Biraz sosyal 
faaliyetlerde bulunuyorum. Sinema, tiyatro ve operaya gidiyorum. 
Spor yapıyorum. Sosyal içerikli hayatımı sürdürüyorum. 

Gazeteciler arasında "I Love You T ahir" diye tanınıyorsunuz. 
Bu lakap nasıl ortaya çıktı? 

"I Love You Tahir", 20 yaşlarında gazeteciliğimin ilk yıllarında or-
taya çıktı. Ben insanları severim. Telefonda konuşurken ya da kar-
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şılaştığım insanlara "I love you" diyordum. O bir slogan haline geldi. 
Sonra arkadaşlar bana "I Love You" demeye başladılar. Adımı da "I 
Love You Tahir" taktılar. 

Gazetecilik hayatınız boyunca aldığınız ödüller var mı? 

Var. Seksenli yıllarda yılın gazetecisi seçilmiştim. O zamanki baş-
bakanlardan saat de aldık, dolmakalem de, plaket de. Her meslekte 
bu kadar uzun yıl çalıştıktan sonra bu gibi şeyler oluyor. Övgüler de 
aldık, yergilerde. Alkışlandık da. Bunlar çok önemli şeyler değil. 
Neden önemli değil? Kim veriyor bunları? Çeşitli kurum ve kuruluş-
lar. Niçin veriyorlar? Hadi dibini deşmeyelim. Aldığım her ödül için 
teşekkür ettim, yeter sanırım. 
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Akşehir'de 1932 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Mersin'de tamamladı. 1953'te Hukuk Fakültesi'ııde okumak 
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Havadis'te düzeltmen olarak başladı. Ulus, Hakimiyet, Yeni 
İstanbul, Yeni Sabah ve yeniden Ulus gazetelerinde çalıştıktan 
sonra 1970 yılında TRT'ye  geçti. 1977'de  TRT  Haber Dairesi 
Başkanı oldu. 12 Eylül 1980'deıı sonra emekli oldu. 
Emeklilikten sonra da çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştı 
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Çocuklukta ne olmayı hayal ederdiniz? Gazeteci olma 
düşünceniz var mıydı? 

Herkes gibi benim de gazeteci olma düşüncem yoktu. Yalnız ilkokul-
da çok iyi kompozisyon yazardım. Mersin'de İleri İlkokulu'nda oku-
dum. Tüm öğretmenlerin dikkatini çekecek şekilde, isim dahi yap-
mıştım. Hasan Ali Yücel döneminde yani 1945-46 yılında Mersin Li-
sesi açıldı. Lisede çok iyi edebiyat öğretmenlerinden öğrenim gör-
dük. Halk şiirine ve folklora egemen öğretmenlerimiz vardı. Bizi 
edebiyata, sanata yönelttiler. Örneğin Cahit Öztelli bunlardan birisi-
dir. Biz de Güngör'le (Güngör Yerdeş) aynı sıraları paylaştık. 12-13 
yaşmdan beri daktiloyla düşüncelerimi ifade ediyorum. Daktilo da-
ima ilk göz ağrım oldu. Haberde el yazısmı hiç kullanmadım. 

Gazeteciliğe hangi gazetede ve nasıl başladınız? 

Son Havadis gazetesinde başladım. Güngör Yerdeş, Yurdakul Fin-
cancıoğlu, Atilla Bartınlıoğlu bu gazeteye girmişler. Güngör devam-
lı bana mektup yazıyordu. "Gel, sen de başla" diye. 1954 yılında ora-
da düzeltmen olarak göreve başladım. Sabahları da İzmir Cadde-
si'ndeki haber ajansmda çalışıyordum. Çevre edinmem yönüyle ba-
na faydalı oldu. Muhabir olarak ilk adımımızı burada attık. 
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Ulus gazetesine nasıl girdiniz? 

CHP'nin 1955'te bütün malları elinden alınmıştı. Ulus'un basımevi 
de elinden gitti. CHP beş kuruşsuz kaldı. Ulus kapandı. 1955'in 10 
Haziran'mdan yeniden çıkmaya başladı. O zamanlar yeni muhabir-
dim. 1955'te Ulus'tan teklif geldi. Ulus gazetesinin durumu gerçek-
ten çok kötüydü. Rüzgarlı Sokak'ta bir gecekonduda yazı işleri, bir 
gecekonduda haber müdürleri çalışıyordu. Ankara Telgraf Matba-
ası'nda da basılıyordu. Üç ay çalıştım. Sekreteri eleştiren - aklımız sı-
ra- röportaj gibi bir yazı yazdım. Verdim ona. Ertesi sabah da sarı 
zarf içinde "Sizinle çalışma olanağımız kalmadı" diyen bir yazı ver-
diler. Ayrıldıktan sonra hayatımın ilk gezisini yaptım. Zonguldak'ta 
CHP'nin il kongresi vardı. İlk siyasi geziyi oraya yaptım. 

Daha sonra nerelerde çalıştınız? 

Hakimiyet gazetesinde yedi sekiz ay çalıştım. Yeni İstanbul gazete-
sinin Ankara bürosunda çalıştım. Mehmet Kemal Kurşunluoğlu be-
ni ilk kez parlamentoya götürdü. Daha önce polis adliye muhabirli-
ği yapıyordum. 1955'te parlamento muhabirliğine başladım. Meh-
met Kemal'in yanında bilgi görgü edindim. Oradan Yeni Sabah'a 
geçtim. Tirajda Türkiye'nin ikinci büyük gazetesiydi. Parlamento 
muhabiri olarak bir yıl çalıştım. Daha sonra Tercüman gazetesinin 
Ankara bürosundan teklif geldi. Çok bildiğimizden değil ya, genç ol-
duğumuz için geldi. Çok kişi de yoktu. Biraz da orada çalıştım. Son-
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ra bu sefer kovulduğum Ulus gazetesinden "Bize gelir misin?" diye 
teklif aldım. 

Ulus'a geldiğinizde eskiye nazaran tecrübeliydiniz. Buradaki 
haber akışı nasıldı? Yabancı gazetelerle, ajanslarla haber değiş 
tokuşu nasıl sağlanıyordu? 

1957-70 yılları arasında Ulus'ta çalıştım. Parlamento muhabirliği 
yaptım. Daha sonra istihbarat şefi oldum. Ulus, OVE Han'a taşmdı. 
Ulus, CHP'nin resmi organıydı. Çok önemli bir gazeteydi. Tirajı 40-
50 bindi ama olağanüstü etkiliydi. Bugünkü Cumhuriyet gibi. Parla-
mento'da şöyle çalışırdık: Ove Han'dan arka kapıdan eski meclise 
girerdik. Doğrudan doğruya Basm Locası'na giderdik. Şimdikiler gi-
bi dalga geçmek, muhabbet etmek yok. Küçük, penceresiz bir oda-
mız vardı. Başımızda polisler olurdu. Başka yere de çıkamazdık. Sa-
dece telefon vardı. Bütün günümüz milletvekilleriyle temas edeme-
den geçerdi. Şimdiki gibi bir serbesti yoktu. Baskı ve sınırlamalar 
içindeydik. CHP o zaman çok güçlüydü. İnönü'yle Menderes arasın-
da söz düelloları olurdu. Önemli yasalar, konuşmalar, komisyonlar, 
toplantılar olurdu. Meclis görüşmelerini 5 sayfa yazardık. Gazete 
sekiz sayfaydı ve Ulus kapışılırdı. Öbür haberlere gelince, Anadolu 
Ajansı daha ziyade AFP'den, AP'den ve Reuter'den haberleri çevirir-
di. DP'nin Zafer gazetesi vardı. Ayrıca birkaç tane de ufak çaplı ga-
zeteler vardı. Çevirmen falan yoktu. Onun için dış haberleri izlemek 
çok zordu. Bu nedenle sekreterimiz gece ve gündüz çalışan yazı işle-
ri müdürlerimiz, sorumlu müdürlerimiz, genel yayın yönetmenleri-
miz çok iyi yetiştiler. Çünkü Anadolu Ajansı'ndan dış haberler bü-
yük ölçüde bize akıyordu. AA o zaman Gençlik Parkı'mn yan tara-
fındaydı. Şimdiki Stad Oteli'nin olduğu yalanında. Arkadaşlarımız 
yürüyerek ajans haberlerini getirirdi. 

"Üstadım" diyebileceğiniz kimler var? 

"Üstadım" diyebileceğim tek kişi Mehmet Kemal Kurşunluoğlu'dur. 
TBMM'de, Ulus gazetesinde, TRT'de de çok şeyler öğrendim. Bura-
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lar benim için birer okuldur. Parlamento bir okuldur. Üniversite gi-
bidir orası. Komisyonlarıyla, genel kuruluyla, grup toplantılarıyla, 
gelen giden kanunlarla insanı eğitir. Kendisinden yararlandığımız 
kişiler oldu. Atatürk dönemi gazetecisi Burunsuz Tevfik vardı. Altın 
bastonla dolaşırmış. Ankara'ya geldi. Güç durumdaydı. Gazeteciler 
Cemiyeti ona sahip çıktı ve otele yerleştirdi. Ondan çok yararlandım. 
Enver Behnan Şapolyo'dan da yararlandım. Ben bunları unutma-
dım. Ben muhabir olarak yetiştim. Muhabir "ecir" takımıdır. Daima 
basın-yayının ecirleridir. Hem az para alırlar, hem herkes onlara çul-
lanır. Dışarıda her türlü küfüre maruz kalırlar. Yargı organlarıyla da-
ima onlar sıkıntıya düşer. 

TRT'ye  girişiniz nasıl oldu? 

TRT'ye 1970'de girdim. Altı ay sözleşmeli çalıştım. Burada Haber 
Merkezi Redaksiyon Şube Müdür Yardımcılığına atandım. Haber 
Müdürümüz Doğan Kasaroğlu'ydu. Haber Dairesi Başkanı Cemal 
Aygen idi. Orası da okul gibidir. Haber Merkezi'nden, dış haberler-
den, İstanbul, Ankara, İzmir'deki bütün haberler yazılmış olarak bi-
ze gelirdi. Biz redakte ederdik, yeniden yazardık. Gerekirse yeniden 
düzeltirdik. Bazen öyle cümleler geliyordu ki yeniden yazardık. Son-
ra radyo programları yaptık. İsmail Cem zamanmda, 1973 yılında 
Redaksiyon Müdürü oldum. İsmail Cem Genel Müdür'dü o zaman. 
O günlerde bütün haber spikerleri, sunucuları, daktilo memurları, 
düzeltmenler, teleks memurları, teknik servisler Redaksiyon Müdür-
lüğüne bağlıydı. 

Anlaşılan bir çok TV  spikerinin yetişmesine katkınız oldu. 

Yetiştirdik işte, herkesin kendi yetenekleri vardı. Okay Göçer benim 
yardımcımdı. Cafer Demiral da yardımcımdı. Orası da benim için bir 
okuldur. Sonra 1977'de Ecevit hükümetleri kuruldu. TRT Genel Mü-
dürlüğü'ne Cengiz Taşer geldi. Haber Dairesi Başkanı oldum. 
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TRT  gibi bir kurumun haber dairesinde başkanlık yapmak 
nasıl bir sorumluluk istiyor? 

Biraz değişiklikler yaptım. Merkezde bazı müdür arkadaşları değiş-
tirdim. Çalışmasını yakmdan takip ettiğim kişileri yanımda çalışma-
ya aldım. 1979 sonuna kadar güzel bir çalışma yaptık. Doğan Kasa-
roğlu'nun genel müdürlüğünde başkanlıktan ayrıldım. Hakkımda 
23 dava açıldı. Bunlar TRT'ye baskı için açılan davalardı. Avukatım 
da CHP eski milletvekili Atilla Sav'dı. Savcılar, hakkımda memuri-
yetten men, altı yıla kadar hapis cezası istiyorlardı. Büyük baskı al-
tında görevimi yapıyordum. Sağ-sol çatışması vardı. Her gün en az 
yirmi kişi ölüyordu. 1970-80 arası olaylarda dehşetli bir sağcılık-sol-
culuk mücadelesi vardı. Kardeş kardeşe kırdırılıyordu. Yasadışı ör-
gütler hergün birbirine giriyorlar, gazeteciler öldürülüyordu. Ben 
bunların ortasında yaşadım. TRT, dördüncü okulum oldu. Çünkü 
TRT dünyaya açılan bir penceredir. 12 Eylül darbesinden sonra ken-
di isteğimle emekli oldum. 

Daha sonra nerelerde çalıştınız? 

Bazı ajanslarda, haber dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptım. 
Mehmet Ali Kışlalı'nın yayınladığı Haftaya Bakış'ta yazı işleri mü-
dürlüğü yaptım. Nevvspot diye dört dilde yayın yapan bir gazetede 
çalıştım. Hayatım haber yazmak ve redaktörlükle geçti. Yani muha-
birken de, düzeltmenken de, müdürken de, başkanken de, genel ya-
yın yönetmeni olduğumda da haber yazdım. Türkçelerinden dolayı 
birçok haberi değiştirmek zorunda kaldım. 

Sizce bir haber nasıl hazırlanır? 

İlk önce bir konuya değineyim. Çok iyi sekreterler, istihbarat şefleri, 
yazı işleri müdürleri olursa muhabir fevkalade yetişir. Çok iyi haber 
hazırlar. Benim zamanımda Fikret Otyam, daha sonra Altan Öymen 
istihbarat şefimiz oldu. Oktay Ekşi Ulus'ta istihbarat şefimdi. İyi is-
tihbarat şefleri idiler. Başında adam olmazsa, adam olamazsın. Ha-
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ber için sorunu ve buna ilişkin sorulan iyi belirlemek gerekir. Örne-
ğin; "AKP'de çalkantı var" diyelim, a) Kimler memnun değil, b) Li-
derlerle kimlerin arası açık? Bu açıklığın nedeni ne? Ne zamandan 
beri araları açılmış? Bu böyle a,b(c,d,e diye gidiyor. Sana verilen gö-
rev bu. Ondan sonra kaç yıllık milletvekilleriyle araları açılmış? Bun-
larla konuşabilir misin? Haberde isim verirler mi, vermezler mi? Li-
derle, örneğin Recep Tayyip Erdoğan'la konuşabilir misin? Esas so-
run ne? Amaç, esas sorunu ortaya çıkarmaktır. Sen bu soruların ce-
vabını bulduğun anda haberi yazmış olursun. Yalnız Türkçen iyi ola-
cak. İkinci bir örnek de, diyelim ki bir basın toplantısıyla dış ticaret 
borcunu açıklıyorlar. "Ne kadar, ne zamandan beri, kaç lira, daha ön-
ce kaç diyorlardı şimdi kaç diyorlar?" Soruları muhabirin eline verir-
sen muhabir de bu soruların cevaplarım bulup, adam gibi de yazar-
sa işte haber hazırlanmıştır. Yani haber araştırmacılıktır. Bugünler-
de, gazeteci-yazar diye bir kavram var. Gazeteci-yazar olmaz. Gaze-
teci, araştırmacıdır. Yazardır da. 

Şu anki Türk  basını ile sizin zamanınızdaki arasında nasıl bir 
değişiklik görüyorsunuz? 

Türkiye'de gazetecilikte artık sermaye öne geçti. "Patron gazeteleri" 
var. Eskisi gibi "gazeteci patron" değil. Büyük grupların gazeteleri, 
kitle iletişim araçları var. Bu nedenle "gazeteci patron" olmadığı için 
ve bazı sözlü-yazılı kitle iletişim araçları ister istemez patrona ba-
ğımlı oldukları için "belirli" bir haber politikaları olacaktır. Her ne 
kadar "Patron bize karışmaz" deseler de ya da patron "Ben yönetici-
lerime güvenirim. Kesinlikle bir müdahalede bulunmam" dese de, şu 
gerçek ki tamamen patronların yararı yönünde bir kitle iletişim araç-
ları furyası var. Hepsi için söylemiyorum ama görüyorsunuz. Hangi 
radyo televizyon, hangi grupların elinde? Öteki grupların elinde ne-
ler var? Bunlar nasıl yayın yapıyor? Gazetelerde eskiden görüşler 
üzerinden yapılan tartışma ve savaşım, hatta dil konusundaki tartış-
malar kamuflaj altında çıkar çatışmasına dönüştü. Grup çıkarları ça-
tışıyor. Çoğu kalemler de buna alet oluyorlar. Tamamı değil, satın 
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alınmayacak kalemler de var. Ama onlar da gazetecilikte fazla bir ge-
lir sağlayamıyorlar. 

Günümüz kitle iletişim araçları ve özellikle gazetelerde 
Türkçe'nin kullanılması ve giderek bozulan bir şekilde 
kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorunun 
çözümü nedir? 

Dil konusunda insanm bazen tüyleri ürperiyor. Televizyonlarda, ga-
zetelerde, radyoda çok üzücü hatalar yapılıyor. Bazı kanallarda, flaş 
yazı olarak geçtikleri haber altlarında bile, birçok Türkçe hataları 
var. Oysa Türk dili aynı zamanda göze de hitap eder. Sunucu ne ka-
dar iyi olursa olsun, isterse TRT'nin sunucuları olsun, "kâr" "kar" di-
ye yazılmışsa, bu iş bitmiş demektir. Spiker doğru söylüyor alttaki 
yazı yazım hatalarıyla dolu. Bu durum yetişen inşam da etkiliyor. 
Örneğin; "hâlâ" yerine "hala" deniliyor. İkincisi, gazetelerde de ma-
alesef Türkçe bozuk. Radyo ve televizyonlar da olayı nakletsin diye 
muhabiri gönderiyorlar. Fakat çocuk yetişmemiş ki. Yetişmeyen in-
sanın sözlü konuşmasında ne büyük hatalar yapabileceğini siz tah-
min edin. Kitle iletişim araçlarmm bir şanssızlığı da bu. Hem Türk-
çe'yi doğru kullanamıyorlar, hem de bilgi olarak noksan oluyorlar. 
Çözüme gelince; özel kanallar alacakları elemanların Türkçe'yi kul-
lanmalarına dikkat etmeli. Seminerler düzenleyerek, kurslara gönde-
rerek bu çocukları yetiştirmek gerek. Mesela TRT'de bilgi ve görgü 
alsınlar diye, çalışanlarımızı İngiltere'ye ve Amerika'ya gönderirdik. 
Şimdi de gönderiyorlar. Devamlı ilgilenmek gerek. Ben, özel kanal-
larda bu ilgiyi gösterdiklerine de inanmıyorum. Bazı muhabirler ve 
sunucular dikkat göstermiyorlar. Hele radyolarda halkı hiç dikkate 
almayan, küçümseyen, laubali konuşmalar yapan "sunucu" diyeme-
yeceğim insanlar var. TRT'de sunuculara üç ay kurs veriliyor. Tek-
nik dersler veriliyor. Eski haber sunucuları, yenileri yetiştiriyorlar. 
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Gazetecilikte eskiden beş altı yıldan önce imza atma olayı bile 
olmazken şimdi iki aylık stajyerlerin haberi imzalı 
yayınlanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bana göre, gazetecinin yetişmesi için en az on yıl geçmesi gerek. Bu 
bir değişmez ilkedir. Ama sen yetiştirmediğin, para da vermediğin 
genç çocuğa bağlanıp da, "Sen şu grup toplantısmı bir yorumla baka-
lım" dediğinde olmaz. Çünkü bu yorum halka ulaşıyor. Halk ne dü-
şünecek, siz tahmin edin! 

Muhabirler açısından günümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkbasmında yetişmiş eleman az. Stajyer çalıştırıyorlar. İşe aldıkla-
rı insanı, asgari ücretle çalıştırıyorlar. Doğru dürüst para vermiyor-
lar. Bunu söylemeyi sevmemekle beraber, bu işin kaymağmı yiyen-
ler üst yöneticilerdir. Alt kattakiler daima ezilir, horlanırlar. Muha-
birleri "emireri" gibi de kullanırlar. Haber değerlendirmeleri noksan. 
Habere yorum katıyorlar. "Flaş" diye sunulan "çok önemli" diye du-
yurulan haberler, bazen halkın yüzde seksenini ilgilendirmiyor. Ha-
bere yorum katmama, eskiden haberin namusuydu. Ölçü bu olmalı-
dır. Haberle yorum daima ayrılmalıdır. Yorumun özelliği yazanının 
belli olmasıdır. Ama geçilen bir haber o gazetenin, televizyonun ma-
lıdır. Büyük medya patronları tekniğe para yatırıyor, insana yatırım 
yapmıyorlar. İnsanm yetişmesine yardımcı olmuyorlar. Çok göste-
rişli, görkemli binalarda oturup da insan yetiştirmiyorsan bu, bir 
gösterişten ileriye gidemez. 

Yanınızda çalışanları nasıl seçerdiniz? Yetiştireceğiniz 
elemanlarda ne gibi özellikler arardınız? Dünya görüşleri 
sizin için önemli miydi? 

Ben Ulus'ta istihbarat şefiyken muhabir almadık. Zaten eleman sı-
kıntımız yoktu. Normal bir kadroydu. Gerçekten habere gitsin, dü-
rüst yazsın, etki altında kalmasın, dili iyi kullansın isterdik. Cumhu-
riyet ilkeleri, Atatürk ilkeleri bizim için önemlidir. TRT'ye muhabir 
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gerekti. Onları çok titiz bir şekilde seçtik. O zamanlar sınavlara da gi-
riyordum. Jüride de görev alıyordum. Devlet tiyatrosundan, opera-
dan hocalarla beraber seçerdik. Bu nitelikleri ararız. Kompozisyonla-
rından dahi belli olur. Örneğin TRT'de haber yazdın. Merkez haber 
müdürleri var. Eğer muhabir birçok hata yapsa yanma oturtur, bu 
hataları gösterirdi. Kim olsa orada yetişirdi. Çocuk "istihbarat ve ha-
taları öğrensin" denilirdi. Alay da etmeyeceksin, azar da yok. 

Yanınızdakileri  över miydiniz? 

Överdim. Övmemek olmaz. Zamanında öveceksin. İnsana heyecan 
vermelisiniz. Bunlar genç insan. İnsanların zaafları övülmektir, ama 
hak ediyorsa öveceksin. Bazen bizim de gözümüzden kaçanlar olu-
yor. Spikerler düzeltiyor. Teşekkür ediyorsun onlara. 

Basın ilkelerinin en önemli unsurları nelerdir? 

Gerçekleri ortaya koymak, sansasyon uğruna haber yapmamak, ya-
lan haber yazmamak, elinden geldiğince dürüst, özgür yazmaya ça-
lışmak, haberi çok iyi incelemek. İkinci, üçüncü kaynaktan incele-
mek ve kesinlikle yansız olmak. Kişilerle uğraşmamak, her gruba 
eşit davranmak, adaletli davranmak gerekir. Ayrımcılar, bölücüler 
bu tanımlamaların dışındadır. Biz daima anayasa ve cumhuriyet il-
kelerinin yanlısı olduk. 

Hiç yorulduğunuzu hissettiniz mi? 

Gazetecilikte hiç yorulmadım. Eskiden gece 12'ye l'e kadar telefo-
nun başında haber yazdırırdık, fakat yine yorulmazdık. Günlerce 
uyku uyumadan dolaşırdık, yorgunluk duymazdık. 



Teoman  Karahu  • 357 

"Kaçırmasaydım" dediğiniz bir haber ya da sizin için önemli 
olan kaçırdığınız bir haber var mı? 

Öyle çok oluyor tabii. Anayasayı çıkardık. İç tüzüğü Türkçeleştirdik. 
Çok Arapça kelime vardı. Prof. Hüseyin Nail Kübalı, yazılarında ik-
tidarı eleştirirdi. Adamı görevden aldılar. Kendisi 61 Anayasası'nm 
yapıcılarındandır. Bütün basın ayağa kalktı. Uzun zaman sonra bir 
gün sabah gazeteleri okurken " Hüseyin Nail Kübalı görevine iade 
edildi" diye, Dünya'da sekiz sütun haber gördüm. Hiçbir gazetede 
yok. O zaman Dünya'nm temsilcisi Oktay Ekşi idi. "Nereden geldi 
bu haber?" diye sorduk. Muhabir arkadaşlar arasında hep beraber ol-
duğumuz için bizde adet şöyleydi. Arkadaşları kırmamak için böyle 
bir şeye başvururduk." Kapının altından atmışlar. Sabah bir geldik 
ki, doğruymuş" dedi. Böyle bir haber atladığımız oldu ama ar-
kadaşımız adına gurur duyduk. 

Geçmişe dönüp baktığınızda en çok özlemini duyduğunuz ya 
da yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? 

Gazetecilikte 50 yılı bitirdim. Yazılı, sözlü ve görüntülü basında çok 
önemli görevlerde bulundum. TRT'de haber dairesi başkanlığı yap-
tım. Türkiye'nin en sıkışık olduğu , çatışmalarm olduğu zamanda 
yaptım bu işi. "Neyi özlüyorsun?" diyorsan haber yazmayı, muhabir-
liği özlüyorum. Kitap türü bir hazırlığım var. Mesleğin her 
aşamasmda muhabirlik yaptık. Yapmak isteyip de yapamadığım bir 
şey yok. Ben başka bir görev istemedim. Gelen görevleri de reddet-
tim. 

TRT'nin  yetiştirme tarzı hakkında biraz daha bilgi alabilir 
miyiz? 

TRT'nin yetiştirme tarzı çok basit. Sınavlardan geçiyorlar. Önce bir 
kompozisyon yazarlardı. İki defa sözlü görüşme yapardık. 
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Bu görüşmede neler sorardınız ? 

Hocalarımızla birlikte her alanda sorular sorardık Bundan sonra işe 
alırdık. Üç-dört ay deneme süresidir. Sözleşmeli çalışırsınız. Bu ara-
da soruşturma olur. Suç işlemiş mi? MİT araştırması olur. Beğenilir-
sen kadroya alınırdın. Tek tek muhabirle de uğraşılırdı. Hatalı olan 
yerlerini birlikte düzeltirdik. Haber müdürleri, müdür yardımcıları, 
muhabirleri yerinde yetiştirirdi. Ben mesleki anlamda hiç baskı gör-
medim. Çünkü gazetenin ve televizyonun yayın politikaları belliydi. 
Anayasaya, cumhuriyet ilkelerine göre haber yapıyorduk. Aykırı ha-
ber yapmazdık. 

Boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz? 

Devamlı okuyabildiğim ölçüde okuyorum. Basın, siyasal gelişmeler 
üzerine araştırmalar yapıyorum. Bunları fırsat buldukça yayımlıyo-
rum. 

Hangi derneklere üyesiniz? 

Basın Konseyi kurucu üyesiyim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi-
yim. Çok eskiden Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi İkin-
ci Başkanlığını yaptım. Edebiyatçılar Derneği'ne üyeyim. 

İletişim Fakültesinden çıkanları (beraber  çalıştıklarınızdan) 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizlere tavsiyeleriniz neler? 

Zaman zaman böyle arkadaşlarla çalıştım. Benim yönetici olarak bu-
lunduğum yerlerde stajyer olarak da çalıştılar. Bazılarının TRT'ye 
gelmelerini sağladım. Görüşüm gazeteci çok iş değiştirmemeli. Çün-
kü her iş değişikliğinde yönetici çevresi değişiyor. Bu kişinin olum-
lu ya da olumsuz yönleri tam belirlenemiyor. O yönden sıkıntı çeke-
bilir. Yöneticiyle anlaşamama durumu da olabilir. Bir yerden başka 
bir yere gider, "Sağlam değildir" diye söylentiler yayılır. Bu, basında 
hep vardır. Buna dikkat etmek gerekli. Fakültede genel kültür alıyor-
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lar. Hukuk, felsefe, her alanda bilgi ve uygulama var. Önemli, ama 
bunları hayata uygulamak için bir "mutfak" lazım. "Mutfak" sözcüğü 
yazıişleri için söylenir. Orası, haberin tam değerlendirildiği yerdir. 
Sen haberini götürür teslim edersin. İstihbarat Şefi de oraya verir ve 
haber gazeteye girer. Bu arkadaşların kesinlikle bir ara "mutfakta" 
çalışmaları lazımdır. Bazı konularda bilgi sahibi olmaları gerekir. 
Büyüklere daima saygılı olmalılar. Polis-adliye muhabirliğinde çalı-
şılması gerekir. Çünkü burası muhabirlerin halkla ve güvenlik kuv-
vetleriyle ilişkide olduğu bir yerdir. İkinci olarak da Meclis'te çalış-
mayı denesinler. Orada da, ufuklarının nasıl açıldığını görecekler. 





Ümit 

Gürtuna 
Zeliha Yücel 
2000 
Fotoğraf: Engin Gelibolu 

1943 İstanbul doğumlu. Ortaokulu Saint Joseph Fransız 
okulunda, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. İstanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü ile Ankara Başkent 
Gazetecilik Okıtlu'nda okudu ve mezun oldu. 1961'de lise 
öğreııcisiyken İstanbul Son Saat gazetesinde çalışmaı/a  başladı 
,1965'te Cumhuriyet gazetesine girdi. 1969'da Ankara'ya 
geldi. 1969'uıı başında Ankara Cumhuriyet bürosunda 
başbakanlık ve diplomasi muhabiri oldu. 1972'den itibaren 
"Diplomaside Kulis" adlı köşede yazılar yazmaya başladı. 1971 
yılında Türkiye  Gazeteciler Sendikası'nın Merkez Yönetim 
Kıtrıılu üyesi ve Ankara Şube Başkanı oldu. Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğini yaptı. 
1978' de politikaya atıldı. CHP Ankara İl Başkanı oldu. Bu 
görevi 12 Eyliil'e kadar devam etti. 1982'de Milliyet gazetesine 
girdi. 1985'te Hiirriyet'in çıkardığı Hürgün gazetesinin 
Ankara temsilcisi oldu. O da kapandıktan sonra aktif 
gazeteciliğe son imdi. 1983-1993 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde Gazete Yazarlığı dersi 
verdi. Bir dönem Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesi 
olarak görev yaptı. Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Sekreterliği görevini yürüttü. Şimdi de yayıncılıkla uğraşıyor. 
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Ümit  Gürtuna 
(1943) 

Ümit Gürtuna kimdir, gazetecilik mesleğine ne zaman ve 
nerede başladı? 

1943 İstanbul doğumluyum. Ortaokulu Saint Joseph Fransız Oku-
lu'nda, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. İstanbul Üniversite-
si Gazetecilik Enstitüsü ile Ankara Başkent Gazetecilik Okulu'nda 
okudum ve mezun oldum. 1961'de İstanbul Son Saat gazetesinde ça-
lışmaya başladım. O zamanlar lisedeydim. 1963'te askere gittim. 
1965'te askerden geldim. Cumhuriyet gazetesinde işe başladım. 
1969'da Ankara'ya geldim. İlk gazetecilik ödülünü 1969'daki bir ha-
berimle 1970 yılında aldım. Cumhuriyet'te haber dalında yılın gaze-
tecisi seçildim. Sonra her sene bir ödül aldım. En iyi röportaj dalın-
da, fotoğraf dalında ödüller aldım. 1969'un başmda Ankara Cumhu-
riyet bürosunda başbakanlık ve diplomasi muhabiri oldum. 
1972'den itibaren "Diplomaside Kulis" adlı köşemde yazılar yazma-
ya başladım. 1971 yılında Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi ve Ankara Şube Başkanı oldum. Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu'nun Yönetim Kurulu üyeliğini yaptım. 
1978'de politikaya atıldım. CHP Ankara İl Başkanı oldum. 12 Eylül'e 
kadar devam etti bu görevim. 12 Eylül'den sonra bir süre işsiz dolaş-
tım. 1982'de Milliyet gazetesine girdim. 1985 te Hürriyet'in çıkardığı 
Hürgün gazetesinin Ankara temsilcisi oldum. O da kapandıktan 
sonra aktif gazeteciliğe son verdim. 1983-93 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazete Yazarlığı dersi verdim. Bir 
dönem Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet verdim. 
Şimdide yayıncılıkla uğraşıyorum. 



İstanbul' dan Ankara' ya gelme sebebiniz neydi? Neden 
İstanbul'da kalmadınız? 

Ankara' ya gelmemin sebebi muhabirliği tercih etmemden dolayı ol-
du. İstanbul'da çalıştığım yıllarda üniversiteden hocalarım, o za-
manki Cumhuriyet'in genel yaym müdürü beni, sekreter yardımcısı 
yapıp, yazı işleri müdürlüğüne hazırlamak istiyordu. Fakat ben An-
kara bürosunda dışişleri muhabiri olmak istiyordum. Ankara'daki 
çalışma temposu inanılmaz yoğundu. Yazıişleri müdürlüğüne gide-
cek yol açılmışken, sırf muhabir olarak kalmayı yeğlediğim için İs-
tanbul'dan Ankara'ya geldim. O zamanlar Cumhuriyet Ankara bü-
rosunda toplu sözleşme olmasına rağmen her gün çalışıyorduk. Cu-
martesi ve pazarları da çalışırdık. Bu yoğun tempoya rağmen son de-
rece zevkli bir çalışma oluyordu. Bu yoğun çalışma sayesinde 29 ya-
şında Cumhuriyet gibi bir gazetede dış politika konusunda sütun 
yazmaya başladım. Gazetecilik, son derece zevkli ama bir o kadar da 
yorucu bir meslek. 

Gazeteciler arasındaki rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 
rekabet sizin zamanınızda nasıldı? 

Gazetecilik çok ilginç bir meslektir. En büyük rakibiniz, en yakın ar-
kadaşınızdır. Bir habere gittiğiniz zaman, örneğin bir diplomasi ha-
berine bakıyorsanız bütün gazetelerin diplomasi muhabirleri ile ha-
bere beraber gidersiniz. Bu insanlarla hem eşlerinizle, çoluk çocuk 
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beraber olursunuz hem de rakip olarak birbirinizi atlatmaya çalışır-
sınız. Tabii ki bu durumda rekabetinde büyük etkisi var. Bu rekabe-
ti çok yoğunlaştırırsanız ne arkadaşlık kalır ne de bir şey kalır. Ama 
dediğim gibi öyle bir meslek ki bu, en yakın arkadaşınız en doğal ra-
kibinizdir. Dolayısıyla bu çelişkiyle yaşamak zorundasınız. Zaman 
zaman bu kuralı bozan arkadaşımızda oluyordu ama onlarda basın-
da fazla kalamıyordu. Çünkü o rekabetin kendine özgü bir sempati-
si vardı. 

Gazetecinin mesleğinden kaynaklanan bir takım çelişkileri var 
mı? Örneğin meslek yaşantısı ile kendi yaşantısı arasında fark 
var mı? 

Gazeteci olarak çalışan arkadaşlarımız, muhabir olsun, kameraman 
olsun, foto muhabiri olsun belli bir para alırlar, çok yüksek bir para 
değildir bu. Şu an Türkiye'de köşe yazarlığı ile önde çarpışan gaze-
teciler, muhabirler arasında oldukça yüksek gelir farkı var. Gelir far-
kından dolayı muhabir olarak çalışan arkadaşlar, ayrıca her yere en 
yüksek düzeyde kişilerle, cumhurbaşkanı ve başbakanla giderler ve 
bu arkadaşlar gittiği zaman da en iyi koşullarda yaşarlar, en iyi otel-
lerde kalırlar, yerler, içerler. Bir takım şeylerden yararlanırlar. Fakat 
o gazeteci arkadaş, maaşı belirli düzeyde olduğu için aynı yaşantıyı 
kendi ailesine yaşatamaz, para verip de beş yıldızlı bir otelde kala-
maz, eşiyle çocuğuyla uçağa binemez. Gazeteci bu çelişkiyi yaşar. Bu 
çelişki gazeteciyi çok yıpratır. Zaman zaman bu nedenle gazetecile-
rin, çok içtiklerini görürüz. Değişik dünyalarda yaşarlar, realiteye in-
diklerinde onun çelişkisini sırtında taşırken zorlanır, sorunlar yaşar 
ve ayrıca bu çelişkili yaşam maalesef gazetecilerin yaşamım daha kı-
sa tutar. Bundan 20 yıl kadar önce gazetecilerin yaşam süresi 42 yaş-
tı. Çünkü sürekli stres halinde olunan bir meslektir gazetecilik. O ba-
kımdan zor olduğu kadar gerçekten çok güzel, aynı zamanda insa-
nın kendisine güven sağlayan bir meslektir. Çünkü bu meslekte ga-
zeteci, çok büyük insanlarla tanışıyor; cumhurbaşkanı, başbakanlar, 
ekonomi muhabirleri, banka genel müdürleriyle, spor muhabirleri, 
takımın başkanlarıyla çok rahat muhatap olabilir. Dolayısıyla hem 



çok büyük avantajları olan, hem de bir o kadar öz denetim isteyen 
bir meslektir. Çünkü gazeteci, mesleği dışında para kazanmak isti-
yorsa bu meslekte önüne bir sürü olanak çıkar. Devletin her kademe-
sindeki kişilerle ilişki kurabiliyor. Buradan çıkar sağlamak isteyen 
gazeteci arkadaşlar olabilir ki, bunun örneklerini de görüyoruz. 

Şu an basında çalışanlar arasında hayli yüksek bir ücret 
farklılığı  var. Sizin gazetecilik yaşantınızda bu durum nasıldı? 

Bizim zamanımızda toplu sözleşme çok daha etkili olduğu için, ya-
zarlarla muhabirler arasında bu kadar ücret farklılığı yoktu. Bu 12 
Eylül' den sonra olan bir durum. Aşağı yukarı medyanın tamamının 
sendikadan ayrılmasından sonra ücret farklılığı olmaya başladı. 
Merkezde oturup patrona çok yakın olan köşe yazarıyla dışarıda ça-
lışanlar arasında oldukça yüksek ücret farklılığı var. 

Siz gazetecilik mesleği dışında aynı zamanda, Türkiye 
Gazeteciler Sendikası'nın şube başkanlığını da yaptınız. 
Basında şimdiki sendikasızlaşma eğilimlerini göz önünde 
bulundurarak, sizin zamanınızdaki sendikalaşmadan söz eder 
misiniz? O zamanlar sendikaya bakış nasıldı? 

O zamanlar sendikasız gazete yoktu. Bir tek Günaydın gazetesinde o 
zamanlar epey bir mücadele verildi. Bir tek onda yapamadık., az da-
ha o da oluyordu. Sonra 12 Eylül falan oldu, Günaydm dışındaki 
tüm gazetelerde, matbaalarda gazeteciler sendikası vardı. O zaman-
larda sendika sadece toplu sözleşme yapan bir sendika değildi. Her 
olayda sendika vardı., basm özgürlüğü, çalışma rahatlığı, Türkiye' 
ye demokrasinin gelmesi gibi konularda sendika çalışmalar yapmış-
tır. Mesela ben, şube başkanı olarak Türkiye' de 12 Mart' tan sonra 
ilk açık oturumu yaptım. 12 Mart' tan sonra o günün ağır koşulların-
da basın özgürlüğü için ilk açık oturumu yaptım. 
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Basın özgürlüğü demişken, şu an basının içinde bulunduğu 
kısıtlamalara değinmek istiyorum. Türkiye'  de basın 
özgürlüğünden söz etmek oldukça güç. Sizce basın 
özgürlüğünü kısıtlayan şey sadece yasalar mı? Başka nelerden 
söz edebiliriz? 

Türkiye'de basın özgürlüğünün baş düşmanı kriz dönemleridir. Son 
15-20 yıldır sıkıyönetim yok. Bizde en önemli sorun krizdir. Askeri 
dönemlerde her şey ordudaki komutanın iki dudağı arasındadır. Si-
yasi otoriteye rağmen, oradaki komutan kapattım dediği zaman ka-
patıyor, göz altına al dediği zaman almıyor. Şimdi son yıllarda Tür-
kiye'de özellikle basın merkezinde, sıkıyönetim olmadığı için böyle 
bir sorunla karşı karşıya değiller. Kapatılma korkusundan dolayı, 
şimdilerde böyle bir sertleşme olduğu zaman basın kendi kendine 
oto sansür uyguluyor. Şimdi başka bir uygulama başlatıldı. O da ga-
zete patronlarının büyük bir sanayici olmaya kalkmaları üzerine, bu 
kişilerin siyasi iktidarlarla iyi geçinme eğilimlerinden dolayı, son za-
manlarda bir oto sansür daha başladı. Mümkün olduğu kadar müca-
dele etmeden, siyasilerle dost geçinerek ve devletin vereceği ihaleler-
den yararlanarak basın sektörünün dışında büyümek istiyorlar. Do-
layısıyla son zamanlarda gazete patronlarıyla siyasi iktidar arasında 
bir kavga görmüyoruz, aralarında çok güzel bir uzlaşma var. Bence, 
bu bal gibi bir oto sansürdür. Bu durum nereye kadar gider bilemi-
yorum. 

Siz bir ara mesleği bırakıp siyasete atıldınız ve 12 Eylül 
öncesinde CHP İl Başkanlığı yaptınız. Siyasete atılma 
nedeniniz neydi? 

Şöyle bir durum oldu. O zamanki CHP Genel Başkanı'na karşı bü-
yük bir sempatim vardı. Sendikacı kökenli yöneticiler sol partilerde 
genelde çok azdı. Hem amatör sendikacı olarak, hem idealim olarak-
tan kafamdaki bazı şeyleri orada gerçekleştirebileceğimi düşündüm, 
onun için girdim politikaya. O zamanlar politikaya atıldıktan sonra, 
mesleğe geri dönmek çok zordu. Bedelini ödemek zorunda kalıyor-



dun. Ben bunun bedelini ödedim. Kendi yetiştirdiğim gazeteciler, 
bazı gazetelerde yönetici olmuşlardı. Muhabirlik istedim, cevap bile 
alamadım. O zamanlar politikacıya vebalı gözüyle bakıyorlardı. Mu-
habirliğe razıydım, onu bile zor elde ettim. Şimdilerde politikaya atı-
lıp da mesleğe geri dönmek çok daha kolay. 

Peki politikayı bıraktıktan sonra hangi gazetede işe başladınız? 

Milliyet'e girdim, muhabir olarak. Ancak, Milliyet'te aradığım orta-
mı bulamadım. Abdi İpekçi dönemindeki Milliyet değildi. O zaman-
lar Milliyet'le Cumhuriyet rekabet ederdi. O havayı bulamadım. Bu 
nedenle buradan ayrılıp, Hürriyet'in çıkardığı Hürgün adlı gazete-
nin Ankara temsilciliğini yaptım. 

Cumhuriyet'e neden dönmediniz? Siz mi istemediniz? 

Dönmeyi ben de istemedim, onlar istemediler. Benden daha az kı-
demli arkadaşlar orada yönetici olmuşlardı. Dolayısıyla gitmek iste-
medim. 

Bugünkü Türk  basınını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bana göre Türk basını çok önemli bir aşamadan geçiyor. Türk basım 
bir defa çoğulculukla karşı karşıya. Önceden sadece yazılı basın var-
dı, bir de TRT, TRT'de hükümetlerce kontrol altında olduğu için, ya-
zılı basmla rekabet edemiyordu. Anayasaya aykırı olmasına rağmen 
Türkiye'de özel televizyonculuk başladı. Anayasa ve yasalar sonra 
değişti. Özel televizyonculuk ve radyoculuk Türkiye'de çok şey de-
ğiştirdi ve özel televizyonu kuranlar genellikle TRT'nin idari kadro-
sundan insanlar aldılar. TRT'nin eğlence programlarını, haber prog-
ramcılarını aldılar. Dolayısıyla özel televizyonlarda, başlangıçtaki 
yazılı basınla ve diğer televizyonlarla rekabette bir laçkalık vardı. Fa-
kat daha sonra TRT'nin ve basının yetişmiş adamlarını almaya baş-
ladılar. Ali Kırca'yı, beğensek de beğenmesek de Reha Muhtar gibi 
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bir takım yetişmiş adamları almaya başladılar. Kolay yolu seçtiler. 
Kendileri çok ender özel haber üretip, onu da sanki çok önemliymiş 
gibi abartarak veriyorlar ve bu kamuoyunda habere karşı bir güven-
sizlik oluşmasma neden oluyor. Ayrıca yayınlarını, çok dar kaynak-
lara sıkıştırıyorlar. Baktığımız zaman sayısı 10-15'i geçmeyen şarkıcı, 
türkücü, mankenleri dolgu malzemesi olarak belirli saati dolduracak 
şekilde kullanıyorlar. Bu durum her yerde aynı işliyor. Türkiye'de 
görsel basında çalışanlar arasmda yeni bir meslek geleneği oluşuyor. 
Neyi nasıl yapacaklarını, kendileri sıfırdan oluşturuyorlar. Zamanla 
bu durum rayına oturacaktır. 

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler sizce basını nasıl etkiliyor? 

Yeni teknolojiler inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Sürekli yeni teknolo-
jiler üretiliyor. Basın çalışanları, bu yeni teknolojiyi takip etmek zo-
runda. Rekabet edebilmek için bunları bilmek zorundasın. Piyasaya 
çok yakında elektronik gazete ve dergiler çıkacak. Onlarla yazılı ba-
sının rekabeti olacak. Bana sorarsanız ilerde radyo haberciliği öne çı-
kacak. Radyo haberciliği, televizyon haberciliğinden daha hızlıdır. 
Türkiye'de gerek görsel basında, gerek yazılı basmda yeniden geliş-
meler olacak. Türkiye' de basm yeni yeni oluşacak. Her şey çok da-
ha iyi olacak. Hata yapılmayacak ve habere daha çabuk ulaşılacak. 

Peki şu ortamda yeniden gazetecilik yapmak ister misiniz? 
Böyle bir teklif  gelse gazeteciliğe nereden başlardınız? 

Ben yeniden dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum. Bu mesleği çok 
seviyorum. Böyle bir teklif gelse ya yönetici, ya yazar olarak geri dö-
nerdim. İstediğim yazacak ortamı bulursam dönerim. Niye? Çünkü 
bana bu özgürlüğü veriyorlar, istediğimi yapabileceğim. Bazı yazar-
lar oto sansür olmasına rağmen, siyasi konularda istediklerini yaza-
biliyorlar. Cumhurbaşkanını, başbakanı dilediği gibi eleştirebiliyor-
lar. Bende onlardan biri olabilirsem kabul ederim. Zaten ben de bu 
mesleği bırakmış değilim. Bir süre TRT' ye dışarıdan dış politika ko-
nulu "Denklem" adlı bir program hazırlayıp sundum. Muhabirlikten 



yetişip, köşe yazarlığına gelmiş bir gazetecinin, bu mesleği tadınca 
bir daha bırakması çok zor. 

Gazetecilik mesleğini seçmeyi düşünen gençlere ne önerirsiniz? 

Kesinlikle mesleğe girmelerini öneriyorum. Başlangıçta çok zorluk 
çekerler, ama mutlaka mesleğe girmelerini öneriyorum. Girerlerse 
de bir süre muhabirlikte kalmalarmı öneririm. Bu mesleği yapmak 
istiyorlarsa, cephede ne olup bittiğini çok iyi bilmeleri lazım. Ayrıca 
fırsat bulabilirlerse hem İstanbul' da hem de Ankara' da ayrı ayn ça-
lışsınlar. Çünkü İstanbul'daki bakışla Ankara'daki bakış arasında 
dağlar kadar fark var. İstanbul'daki insanlar Ankara'yı tanımıyorlar. 
Ankara'yı tanımakta büyük fayda vardır. Siyasetin merkezi burası-
dır. Dolayısıyla gençlere bu mesleğe girmelerini, bir müddet muha-
birlikte kalmalarını, Ankara ve İstanbul'da staj yapmalarını 
öneriyorum. 
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1943 Eskişehir doğumlu. Babasının Köy Enstitüleri 
kurucularından olması nedeniyle ilerde gazetecilik mesleğini 
seçmesinde etkili olacak Köy Enstitüsü ruhuyla biiyüdii. 
İlkokula İvriz Köy Enstitüsü'nde başladı. Babasının sürekli 
sürgünlerle ve tayinlerle başka illerde görev yapmasından 
dolayı ilk eğitimini, İvriz'den sonra Arifiye,  Ankara, 
Diyarbakır, Bursa ve İzmit'te; ortaokulu Bursa'da; liseyi 
Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladı. Üniversite hayatına 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başladı. Buradaki 
eğitimini tamamlamadan Ankara Üniversitesi Dil, Tarih  ve 
Coğrafya  Fakültesi Felsefe  bölümüne, ardından da Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Üç fakülteyi  de 
yarıda bıraktıktan sonra Ankara İktisadi Ticari  İlimler 
Akademisi'ne bağlı Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek 
Okıılu'nu bitirdi. Meslek hayatına 1963 yılnıde İmece 
dergisinde başladı. Halen gazetecilik mesleğini sürdürüyor. 
Medya çalışmalarının bir bölümünü Medya Terörizm  adlı 
kitapta topladı. 
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Varlık  Ozmenek 
(1943) 

Gazetecilikte kaçıncı yılınız? 

2002 yılıyla 40'ıncı yılım. 

Neden gazeteciliği seçtiniz? 

Ben köy enstitüsü doğumluyum. Benim babam köy enstitüsü kuru-
cularındandır. Ben bu tarlanın mahsulüyüm. Tam bir köy enstitüsü 
ürünüyüm. Orada dünyaya ilişkin ilk izlenimlerimi edindim. Benim 
ilk izlenimim şuydu; hatırlıyorum beş yaşlanndaydım. Etrafıma 
baktım insanlar sürekli okuyorlardı enstitüde. Her zaman kitaplar-
la içli dışlı öğrenciler görüyordum etrafımda. Hep kitap, hep kitap. 
İşliğini giyen öğrencinin bir elinde kitap, bir elinde kazma kürek, bir 
elinde mandolin, bir elinde kitap. Nerede olursa olsun kitap kitap. 
Ben okumayı okula gitmeden bu ortamda öğrendim. 

Köy Enstitülerinin sizin üzerinizde nasıl bir etkisi oldu? 

Köy Enstitüsü neydi? Elin, yüreğin ve beynin donanımı demekti. 
Elimiz çalışsın, iyi şeyler öğrenelim; beynimiz çalışsm, iyi şeyler dü-
şünelim; yüreğimiz çalışsm iyi şeyler sevelim, sevdalanalım. El, yü-
rek, beyin; bunların donammıydı köy enstitüsü. Sadece bu da değil. 
Bir de cumartesi toplantıları olurdu. Bu toplantılarda kızlı erkekli 
tüm enstitü öğrencileri, görevliler, hocalar, yöneticiler aym mekan-
da eğlenirlerdi. Ama bu eğlenceden önce, geçen bir haftada neler 



yapıldığı değerlendirilirdi, eleştiriler alınırdı. Öğrenciler eleştirileri-
ni açıkça dile getirirlerdi. Yöneticilerden, görevlilerine, hocalarına 
kadar herkes eleştirilerden nasibini alırdı. Ben bunlardan çok etki-
lendim. Bu gecelerde müzikler yapılır, şiirler okunurdu. Enstitüde 
müthiş bir medya ortamı vardı. Okumayan, sormayan, eleştirmeyen 
öğrenciye iyi gözle bakılmazdı. Okuyan soran öğrenciye gıpta ile 
bakılırdı. İşte ben bu ortamdan çok etkilendim. Bu da benim gazete-
ciliği sevmemde çok etkili oldu. 

Gazeteciliğe ilk nerede başladınız? 

1 Ocak 1963 günü, Ankara'da yayınlanmakta olan İmece dergisinin 
sekreteri olarak başladım. Çok değerli isimler yayın kurulundaydı 
bu dergide; Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Engin Tonguç, Dursun 
Kut bunlardan birkaç tanesiydi. İşte ben dergide zaten toprağımı 
buldum. Köy Enstitüsü-İmece Dergisi ruhu benim mesleğe başla-
mamda en önemli etkendi. İşte o ruh beni şekillendirdi hala da sü-
rüklüyor. 

İmece Dergisinden sonra mesleğe nerede devam ettiniz? 

Bir buçuk yıl imece dergisinin sekreterliğini yaptıktan sonra, asker-
lik hizmetine gittim. Askerliğimi öğretmen olarak bitirdikten sonra 
TRT'de bir duyuru dinledim. İlk televizyon yayınına başlanması 
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için sınavla eleman aranıyordu. Ben de bu sınava başvurdum, iki 
aşamalı bir sınavdan sonra TRT'de televizyonun ilk programcıları 
arasında göreve başladım. 

TRT'de  çalışmayı seçmenizde sadece bu sınav mı etkili oldu? 

Zaten ben İmece Dergisi'nde gazeteciliğe başlamıştım. Bu benim 
mesleğimdi. Gazeteciliği-yaymcılığı seviyordum, bana yakın geli-
yordu. İki aylık bir kurstan sonra bizler 31 Ocak 1968 günü, Türki-
ye'de ilk defa TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarıyla, fiilen 
de televizyon yayıncılığına başlamış olduk. Bu dört yıl kadar sürdü. 
Yalnız bu arada biz televizyoncular TRT'de işe başladık, programlar 
yapıyoruz fakat TRT bize kadro vermiyor, savsaklıyordu. Ama yap-
tığımız yaymlar o zamanlar kamuoyunda çok ilgi uyandırdı. Tabi 
bu arada siyasal iktidarın gözünde de tepki uyandırdı, bize kadro 
vermek istemediler. Biz de dedik ki; "Biz burada çalışıyoruz, yayın-
lar yapıyoruz; ya bizi kadroya alın, ya da çalışanlar olarak sigortalı 
yapın" Kendimizi güvenceye almak istiyorduk. O zamanlar TRT ile 
mahkemeleştik ve davaları kazandık ve işçi olarak TRT'de çalışma-
ya hak kazandık. Bu dönemde Televizyon Programcıları Sendika-
sı'nı kurduk ve TRT'yi toplu sözleşme masasma çağırdık, gelmeyin-
ce grev karan aldık. Bize kadro verildi. Kadrolu olarak da üç yıl da-
ha TRT'de çalıştık. Bu dönemde atılana kadar Televizyon Program-
cıları Sendikası'nın başkanlığım da yaptım. 

TRT'deki  meslek hayatınız neden kısa sürdü? 

TRT'deki meslek hayatım toplam dört yıl sürdü. 12 Mart Muhtırası 
döneminden sonra TRT'deki işimize son verildi. Başımızda da Mah-
mut Tali Öngören gibi ölümsüz bir radyo programcılığının babası, 
televizyon kuruculuğunun baş emekçisi. O da dahil olmak üzere işi-
mize son verildi. 



İşten çıkarılmanıza sebep olarak ne gösterildi? 

İşten atılmamız öncelikle hukuksuz bir işlemdi. Mahkemeye baş-
vurduk. Danıştay anayasaya ve her hangi bir kanuna bağlı kalma-
dan atılmamızı onayladı. Muhtıra döneminin başbakanı Nihat Erim 
Danıştay'a geldi ve bizim davaları kazanmamamızı istedi. Böylece 
tam bir hukuksuzlukla işlerimize son verildi. Sonradan öğreniyoruz 
ki, işten atılma sebebimiz 1964 yılında Resmi Gazete'de bile yayın-
lanmayan bir Bakanlar Kurulu karanyla oluyor. Bize açıkça söyle-
nen, o dönemde çıkarılan yangın talimatnamesinin 121. maddesine 
göre ulusal bütünlüğe zarar verdiğimiz gerekçesiyle işimize son ve-
rildiğiydi. 

Ondan sonra? 

1972 Nisanı'nda Ankara'da yayınlanan Yeni Gün gazetesinin yazı 
işleri müdürü olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda bu gazete-
de köşe yazısı yazıyordum. Daha sonra 7 Gün dergisinde çalıştım. 
Bu dergiden sonra Hürriyet gazetesinde Oktay Ekşi tarafından bir 
teklif yapıldı. Bir süre Hürriyef te çalıştıktan sonra istifa ettim. 

Hürriyet gazetesinden neden istifa  ettiniz? Ve sonrası? 

Ben Hürriyet gazetesi tarihinde istifa eden ilk gazeteciyim. Daha 
önce TRT'den ulusal güvenliği tehdit ettiğim için atılmıştım zahir. 
Hürriyet'ten ise onursal güvenliğimi korumak için ayrıldım diye-
lim. Ben hiçbir gazetede çalışmam demem, çalışırım. Ben yazarım 
ama yazımı engellemeyecekler. Şunu yazma bunu yazma demeye-
cekler, bu olmaz. Ben TRT'de çalıştım. Bugün olsa yine çalışırım. 
Ama benim gazetecilik anlayışım doğrultusunda ve şartlarında. Ben 
çalıştım ama TRT beni attı. Hürriyet'ten de ben istifa ettim. Daha 
sonra İSTA'nın Ankara temsilciliğini yapmaya başladım. Bir süre 
orada çalıştıktan sonra, önce Politika sonra Vatan gazetelerinde ça-
lıştım.1978 yılında ANKA'da istihbarat şefi ve dış yayınlar sorumlu-
su olarak işe başladım. ANKA'daki görevim 16 yıl sürdü. 1989 yılın-
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da da formalite gereği emekli oldum. Bu arada ANKA dış yayınlar 
sorumlusu olduğum dönemde Avrupa'da yayın yapan radyo ve te-
levizyonların Türkçe redaksiyonlarının Ankara muhabirliğini yap-
tım. Almanya'daki YVDR'ye (Köln Radyosu olarak bilinir), İsveç 
Radyo Televizyonu'na, Danimarka ve Norveç radyolarına, Hollan-
da Radyo Televizyonu'na ve Belçika Radyosu'na Türkiye haberleri-
ni geçtim. Bu görevim yirmi dört senedir sürmekte. Şu anda da Hol-
landa Radyosu'na on beş günde bir Türkçe haber ve yorumlar yapı-
yorum. Bunun yanında Almanya Radyosu'na da zaman zaman ha-
ber geçiyorum. 12 Eylül döneminde ANKA'da çalıştığım dönem içe-
risinde Bilim ve Sanat Dergisinde genel yayın yönetmenliği yaptım. 
1 Ocak 1981'de yayınlanan bir dergiydi. Bu dergi 1989'a kadar 99 sa-
yı çıktı. Yurt dışında ve yurt içinde yayınlanmakta olan bir çok der-
gide yazılarım yayınlandı. Yani kısacası bu 40 yıl radyoculuktan te-
levizyonculuğa, ajansçılıktan dergiciliğe, yöneticilikten muhabirliğe 
çeşitli kademelerde bir çok görevde bulundum. 

Gazeteci emekli oldum diyebilir mi? 

Bir gazeteci, gerçek bir gazeteciyse emekli olamaz. Emekliyim di-
yorsa o gazeteci değildir. Şimdi ben serbest gazetecilik yapıyorum. 
1994 yılında ANKA'dan ayrılmak zorunda bırakıldıktan sonra 1989 
ve 1994 yılları arasında ben telif ücreti karşılığı çalışıyordum. İlerki 
yıllarda (Onbinler)-Aydınlık, Demokrasi, Ülkede Gündem, Özgür 
Bakış ve Yeni Gündem gazetelerinde yazılar yazdım. Bu gün de in-
ternet gazeteciliğine kadar geldik. Tabii bu hep boğuşmak bir süreç 
oldu. Her anı bir mücadeleyle geçti. Geçim mücadelesiyle ve de sa-
dece haber yazma değil, doğru haberin ve doğru haber gazeteciliği-
nin sorumluluklarını yerine getirmek için mücadeleyle. Tabii ki bu 
süreç içinde işsiz kaldıklarım olmuştur, kalmaktayım da. Bugün de 
internette sansürsüz.com'da yazıyorum. 



İnternet gazeteciliği ile normal gazetecilik arasında fark  var 
mı? Varsa neler? 

Şimdi şunu söyleyeyim, internet gazeteciliğini profesyonel birikim-
le amatör olarak yapıyorum. Yani karşılıksız emek veriyorum. Şart-
lar böyle. Ben şuna inanıyorum, benim ürünüm tamamen profesyo-
nel, fakat internet gazeteciliğinin bugünkü düzlemi tamamen ama-
tör. Bu sektör yeni bir sektör ve gelişmesi gerekiyor. Benim çabala-
rım bu yönde. 

Siz gazeteciliği nasıl tanımlarsınız? 

İnsan eğer gazeteciyse her meslekte olduğu gibi yaptığı mesleğin bir 
tanımını yapmalı. Balıkçı da, avukat da, dülger de, gazeteci de öyle-
dir. Ben ne yapıyorum? Benim yaptığım iş nedir? Tabii ben de sor-
dum, soruyorum. Hiçbir mesleğin tek bir tanımı yoktur. Gazetecilik 
mesleğinin de öyle; bir yığın tanımı vardır. Derler ki gazetecilik gö-
zünü budaktan esirgemeyen, doğruların yılmaz savunucusu, v.s... 
hayır hayır bunların hiçbiri bana yakın gelmiyor . Benim en sevdi-
ğim tamm: "gazetecilik uğraşı gerçeğe en üst kertede bağlı olma uğ-
raşı," bu bana çok yakın geliyor. Çünkü gerçekler bulunmaz, ger-
çekler aranır. Doğru, bulunmaz; aranır. Yaşam sürekli bir arayış, sü-
rekli bir arama, sürekli bir acaba bundan sonra ne var? Geldiği nok-
tada, geldiği yolda, geldiği köprü başında soru üretme mesleğidir. 
Gazetecilik "ünlem" mesleği değil, "soru işareti" mesleğidir. Biliyor-
sunuz soru işareti de bütün noktalama işaretlerinin anasıdır. Hatta 
bebeğin ana rahmindeki duruşu da soru işaretine benzer. Soru işa-
reti hayatın anahtarıdır. Onun için diyorum ki; gazeteci doğrulan 
arayan, acaba ne var diyen, bulduğu yerde yine soru işareti üreten 
kişidir. Eee! Kolay değil, toplumda siyasal güç merkezleri olsun, 
ekonomik güç merkezleri olsun, devler ejderhalar olsun, onlar hep 
ünlem isterler. Doğru onlardadır. Ama gazeteci hep onlarla çatışır. 
Çünkü gazetecide ünlem yoktur, soru işareti vardır. Hep onu arar, 
sorar. İşte araştırmacı gazetecilik gazetecinin ayrılmaz, olmazsa ol-
maz bir parçasıdır. Bu çabada benim hemen (şu anda) aklıma gelen 
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etkilendiğim kişiler oldu. Bunların bir kısmı daha gazeteciliğe baş-
lamadan uzaktan duyduğum isimlerdi. Zamanla onları da tanıdım. 
Yan yana iş içerisinde beraber olduğum dostlarım oldu. 

Kırk yıllık gazetecilik hayatınızda o soru işaretini ararken hiç 
yorulduğunuzu hissettiniz mi? 

İnsan hissediyor tabi. İstanbul boğazı benim çocukluğumda pırıl pı-
rıldı. Şimdi deniz kirlendi diye denize girmezlik olmaz. Gireceğiz, 
yüzeceğiz. Mustafa Ekmekçi'nin güzel bir sözü var "bulanık suda 
balık avlamak diye tabir edilirse bu meslek, bulamk suda balık av-
layacağız ve bu su bulanık diye bulanık suya ben elimi değdirmem 
diyenler de suya girecektir". Ama bazen de Allah kahretsin ya, ne 
hale geldi bu meslek dediğim zamanlar da oluyor. Fakat gazetecilik 
uğraş gerektirir. Nazım Hikmet'in dediği gibi "rotatifler yalan söy-
lüyorsa, renk yalan söylüyorsa" buna karşı belki ben sesimi duyura-
bilirim, belki bir rengi düzeltebilirim diye topluma karşı duyarlıysa-
nız bu meslek uğraşı usanmaz engin bir uğraş olur. 

Aklınıza ilk gelen isimler kimlerdir? 

Mesela bir Mahmut Tali Öngören. 171 yıllık Türk Basm Tarihi'nin 
çok önemli bir ismi diyebilirim. Hatta bugün dahi Onun yaşamı 
hakkında yeni şeyler öğreniyorum. Onunla 32 yıl birlikte olduk. 
M.Tali Öngörenle dostluğumuzdan önce de Onun radyo program-
larını dinlerdim, yazılarım okurdum. Onu andıkça, okudukça, dü-
şündükçe geriye doğru gidip soru işaretleri ürettikçe M. Tali Öngö-
ren'i daha iyi keşfediyorum. Nur içinde yatsın Asım Bezirci, "Ben 
Türkçeyi her gün yeniden keşfediyordum" derdi. Yine iş içerisinde 
beraber olduğum Örsan Öymen. Bunlar, gerçekten çok hazin bir du-
rumda olan basın tarihimizin görkemli isimleri. Onlardan hala etki-
leniyorum. Ama şu anda basının hali facia. Gazetecilik mesleği kal-
madı diyorlar. Bence bu çok karanlık bir nokta, bunun görünmesi 
iyidir. Ama ben bugün isimsiz, işsiz ama gazetecilik onurunu yaşa-



tan, yaşatma çabası veren insanları görüyorum, arayan soran genç-
leri görüyorum. Bu gençleri görünce bir ustam gibi onların çabasım 
takdir ediyorum. Ben onlara öğreterek yardımcı olmuyorum. Dene-
yimlerimi onlarla paylaşarak onlardan öğrenmeye çalışıyorum. 
Çünkü benim onlarda olmayan kırk yıllık bir geçmişim var. Ama bu 
demek değildir ki onlardan çok biliyorum. Onlar benden daha bü-
yük olacakları ve olmaları gerektiği için deneyimlerimi aktararak 
geleceğine umutla ve sevecenlikle bakıyorum. 

Meslek hayatınızda yetiştirdiğiniz insanlar var mı? 

Ben bunu yetiştirdim diyemem, bu çok ayıp olur. Bir de Türk bası-
nı öyle bir halde ki şimdi, hani derler ki yetiştirdiğin insanlar bun-
lar mıydı? Böyle örnekler var. Yetişmesinde katkıda bulunduğum, 
mutsuz ve işsiz olduğu zamanlarda kendisine iş bulmasına yardım-
cı olduğum destek olduğum bir çok kişi oldu. Şimdi onlarm adları 
gazeteci diye geçiyor. Onlar daha çok zenginlikleriyle tanınıyorlar. 
Onun için burada bir isimlendirmeye girmek istemiyorum. 

Gazetecilik hayatınızda hiç haber atladınız mı? 

Çok oldu. Bu meslekte haber atlamadan olmaz. Ama hiç yalan ha-
berin, tekzip gören haberin oldu mu? İşte bunu sorarsanız öyle bir 
haberim olmadı. Atlatma haberim oldu tabi. Hem de çok önemli at-
latma haberim oldu. Ama burada ben haber atlattım diye öğünmü-
yorum, güzel bir rekabet duygusu hissettiğim için mutluluk duyu-
yorum, bununla öğünüyorum. Ama gazetecilik mesleğine ve onu-
runa yakışmayacak olaylar oluyor. Eskiden böyle değildi. Atlatana 
selam verilirdi, şapka çıkartılırdı. Bugün atlatma haber silik dolan-
dırma habercilik gibi oldu. O yönden eğer gazeteci ben hiç atlama-
dım diyorsa, yalan söylüyordur. 
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Hayatınızda onur duyuyorum diyeceğiniz bir haberiniz 
oldu mu? 

Var tabii. Köşe yazarlığına yeni başladığım bir dönemde. Aynı za-
manda Yeni Gün gazetesinde yazı işleri müdürüyüm. İlk defa köşe 
yazıyorum. Mehmed Kemal, Örsan Öymen, Rıfat İlgaz, Fakir Bay-
kurt gibi isimlerin yanında henüz çok yeniyim. Bir gün bir okuyu-
cumuz, bir mektubunda tüm köşe yazarlarım övmüş. Ben de merak 
ettim, acaba benim için ne yazmış diye. "Koçum sen de çok doğru 
yazıyorsun" demiş. Diğerlerine güzel falan, bana doğru yazıyorsun 
demiş. Bana öyle bir güzelleme , süsleme yapmıyor, sadece doğru 
yazıyorsun diyor. Bu beni çok etkiledi, bu mektubu hiç unutmam. 
Bunun yanında illa benim diyebileceğim bir aramı anlatmak isterim. 
1970'li yıllarda bile Köy Enstitüsü adını anmak çok tehlikeliydi. İşte 
ben öyle bir dönemde 1970 yılında TRT'de Köy Enstitüsü programı 
yaptım. Mahmut Tali Öngören'nin yapalım demesiyle. Bu program-
dan çok da keyif aldım. Program yayınlandıktan sonra, dinleyiciler-
den iyi ve kötü telefonlar gelirdi. Örneğin "Moskova'dan rubleleri-
niz geldi değil mi?" diye de telefonlar gelirdi. Bu haberden sonra 27 
Mayıs programı yapıyoruz. Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne Kur-
tul Altuğ, Ülkü Arman ve Altan Öymen'le gittik. Orada röportajlar 
yaptık dönüyoruz. Ben de televizyon programcısıyım. Taksiye bin-
dik , şoför giderken şöyle bir baktı bize, siz "televizyoncu musu-
nuz?" dedi. "Evet" dedim. "Abi geçenlerde bize bir Köy Enstitüsü 
programı seyrettirdiniz" dedi. "Eyvah" dedim. "Onu kim yaptı?" de-
di. "Programcısı, yönetmeni benim"diye cevap verdim. "Benim 80 
yaşında okuma yazma bilmez bir annem var evde, o kadını ağlattı-
nız" dedi. "Niye?"diye sordum. "O kadın programı seyretti ne dedi 
biliyor musunuz? Bu mektepleri kapatanların Allah belasmı versin 
diyerek ağladı" dedi. İşte bu beni çok etkiledi. Ağladı, çünkü kendi-
ni gördü orada. Bu beni çok etkiledi. 

Gazete ve dergilerde çalışma sisteminiz nasıldır? 

Öncelikle Türkiye'de gazetecinin iletişim felsefesine derinleşmesi 
gerekir. Çok okumakla birlikte bilgi, felsefe sevdalısı olmak bir de 
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güzel yazmak, tabii bunun için de şiir okunmalı. Haberde edebiyat 
olmaz derler. Ancak bu bizde yanlış anlaşılır. Edebiyat yalınlık, du-
ruluk gerektirir, bu uğraşın adıdır edebiyat. Ancak bizde edebiyat 
palavra yapmak demektir. Bakın anlayışlar ne kadar da zedelenmiş. 
Gazeteci edebiyatını da felsefesini de yapacak. Doğru haberin bir 
teknik yapısı vardır. Haberde fazlalık tıpkı eksiklik gibi bir yanlıştır. 
Fazla da, eksik de haberin doğruluğunu bozar. Süsleme, polisaj, ha-
berde olmamalı. Duru ve özgün yazmak okuyucunun "burada ne 
demek isteniyor" demesine fırsat vermemek, ona bu haksızlığı yap-
madan yazmaktır benim sistemim. 

Sizin birde sendikal yönünüz var. Medya alanında 
sendikalaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sendikasız, örgütsüz bir meslek gurubu düşünülemez. Ancak düşü-
nülemeyecek şey başa geldi. 12 Eylül'le birlikte örgütsüzleştirme, 
kültürsüzleştirme, saygısızlaştırma, dünsüzleştirme, yarınsızlaştır-
ma çabaları yerleşti. 12 Eylül'den önce bütün meslek alanlarında 
sendikal çalışmalar vardı. Fakat günümüzde bir gazeteci değerleri-
ne sahip çıkıyorsa, tarih bilinci varsa, meslek bilincini savunuyorsa 
bu kötü örnek sayılıyor. Bu sektörde çalışan insanlar biran önce ör-
gütlenerek, ve saygınlaşarak bu durumu değiştirmek zorunda. Ben 
sendikalı çalışmayı her zaman savunmuşumdur. TRT'de çalışırken 
Televizyon Programcıları Sendikası'nın kuruluş aşamasında yer al-
dım ve bir dönem başkanlığını yaptım. Bunun yanında Türkiye Ga-
zeteciler Sendikası'nda örgütlülük mücadelesini ve sendikal çalış-
maları aktifleştirmek anlamında mücadele verdim. Bu yüzden iliş-
kilerim bozulma noktasına geldi. Gazeteci sadece doğrulara ve ger-
çeğe bağlı olmanın yaranda birde mesleki sosyal varlığını geliştirici 
kararlılıklarını seferber etmelidir. Ben gazeteciyim bunları yapmam 
gerekir diyecek. Bir gazeteci işten çıkarılacağını bilse dahi hiçbir za-
man meslek ettiğini göz ardı etmemeli. 
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Gazetecinin sorumluluğu nedir? 

Halkın doğrulara ulaşması temel insanlık hakkı olduğuna göre, ha-
ber alma özgürlüğü ve hakkı karşısında gazetecinin sorumluluğu, 
özgür basm anlayışını savunmaktır. Bunun için meslek bilincini, et-
ğini savunan, mesleki ve sosyal varlığım geliştiren, mücadele karar-
lılığı ve cesaretini seferber eden gazetecilere ihtiyacımız var. 

Popüler medyada yer alan bazı haberlerde bölücü diye 
nitelendirildiniz. Neden? 

Bir kere en başta şunu belirtmek isterim, gazeteci zaten muhalif ol-
malı. Ben devlette de de çalıştım, özel sektörde de çalıştım, Hürri-
yet'te de çalıştım. Ülkede Gündem, Özgür Bakış, Yeni Gündem, De-
mokrasi gibi düzenin kirlenmişliğinin üstüne giden gazetelerde de 
çalıştım. TRT'de çalıştım ulusal güvenlik tehdidinden dolayı işten 
atıldım. Diğer gazetelerde çalıştım diye bölücülükle suçlandım. Ben 
hiçbir gazeteye yazmam demem. Ben yazanm ama yazımı engelle-
meyecekler. Bu gün TRT'ye çağırıp, çalış deseler yine çalışırım, ama 
benim gazetecilik anlayışımın doğrultusunda. Ben İsveç Televizyo-
nu'na da haber geçtim, Almanya Televizyonu'na da. Bir zamanlar 
Brüksel'de yayın yapan Med-TV'ye de iki yıl haber-yorum geçtim. 
O zamanlar bana PKK'nın yaym organında çalışıyor, bölücü dedi-
ler. Bunlarm hiç biri beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren emeği-
min maddi ve daha önemlisi manevi karşılığım almamdır, tabi bir-
de gazetecilik sorumluluklarımı yerine getirmektir. Ben her yere 
konuşurum, yazarım, benim vatanım bütün radyolar, televizyonlar 
ve gazetelerdir. 







Yaşar 

Uçar 
Çağdaş Özer (2003) 
Savaş Onur Şen 
Levent Tabay (2002) 

Fotoğraf: Tuğba Kanlı 

1940'da Ankara'nın Bala İlçesinde diinı/aya  geldi. İki 
yaşındayken babasını kaybetti. Hem okuyup hem çalışmak 
zorunda kaldı. Kültür Kitabevi'nde çalışırken Atatürk'ün 
fotoğrafçısı  diye tanınan Foto Cemal'le tanıştı. 1956 yılında 
Yeni Sabalita gazeteciliğe başladı. Babıali'de Sabah, Adalet, 
Ulus, Zafer,  Sabah, Günaydın ve Güneş gazetelerinde Türk 
Haberler Ajansı'nda ve BTV'de  çalıştı. Meslek yaşamına 
TRT'de  foto  muhabiri olarak devam ediyor. 
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Yaşar  Uçar 
(1940) 

Yaşar Uçar'ı bize anlatır mısınız? 

Ben Bala'da 1940 yılında dünyaya geldim. İki yaşındayken babamı 
kaybettim. Annem ve beş kardeşimle kaldık. Küçük yaştan itibaren ça-
lışmak zorunda kaldım. Hem okudum hem çalıştım. Uzun süre Anka-
ra'da Kültür Kitabevi'nde çalıştım. Burada çalışırken Atatürk'ün fo-
toğrafçısı Foto Cemal'le tanışüm. Hep gazetesini benden alırdı. Cemal 
ağabeyin olduğu binada Yeni Sabah ve Hürriyet gazeteleri vardı. 1956 
yılında Yalçın Kılan, Yeni Sabah gazetesinde çalışıyordu. Bana "gel ya-
nıma adama ihtiyacım var" dedi. Ama bana para veremeyeceğim söy-
ledi. "Çay ocağı var oradan faydalanırsın. Sana ben fotoğrafçılık öğre-
tirim" dedi. Emniyet basın bürosundan rahmetli İhsan ağabey vardı, 
ona bir gün" İhsan ağabey ben fotoğrafçı olmak istiyorum" dedim. O 
da "lan oğlum okulunu bitir" dedi. Ben de ona okulu da bitireceğim 
dedim. O zaman bana tamam dedi. İhsan ağabey bana bir fotoğraf ma-
kinesi buldu Yalçın ağabeyle birlikte. İlk işim; Yeni Camii'nin orada 
arkadaşım bıçaklamış birinin fotoğrafım çekmek oldu. İstihbaratı da 
bana halamın oğlu Selahattin Genç vermişti. "Çek lan bu fotoğrafı, bi-
rilerine verirsin beş on kuruş kazanırsın" demişti. Ben de fotoğrafı çe-
ker çekmez Yeni Sabah'a koştum, fotoğrafları yaptım. Kamuran ağa-
bey vardı. Fotoğrafları çok profesyonel buldular. O zaman beni Seyfet-
tin Turan'a götürdüler. Seyfettin Turan Yeni Sabah gazetesinin Anka-
ra temsilcisiydi. Böylelikle Yeni Sabah'ta işe başladım. İşte böylece fo-
to muhabiri oldum. İyi de oldum. 



Yeni Sabah ta çalışan foto  muhabiri Yaşar Uçar dinleyelim biraz. 

Dönem karışık tabii. Çeşitli yürüyüşler var ihtilal hazırlığı var. İhtilal 
olacak. Adnan Menderes Kızılay'a geldi, orada konuşma yaptı. Tabii 
ben çekemiyorum fotoğrafı Yalçın ağabey çekti. O zaman itip kalkamı-
yorum kimseyi. Neyse fotoğrafları yaptık büroda. Ertesi gün 27 Ma-
yıs'ta ihtilal oldu. Fotoğrafları zarfa koyup, koynuma koydum. Asker-
ler beni küçük tiyatronun önünde yakaladılar. Beni Harp Okuluna gö-
türdüler. Fotoğraflara el koydular. Bana da ya bu daha çocuk ne anlar 
sağdan soldan diyerek bıraktılar beni. Fotoğraflar elden gitti ama. İşte 
bu sırada liseye devam ediyordum. Fakat hem iş hem okul bir arada 
yürümedi. Bu yüzden liseyi bitiremedim. 

İlkler önemlidir. İlk fotoğrafınızı  anımsıyor musunuz? 

İlk fotoğrafım işte o bıçaklama olayına ilişkin fotoğraftı. Yeni Sabah'ta 
yayınlandı. Ama adım yoktu. İmzasız yayınlandı. Adımın çıktığı ilk 
fotoğraf ise Kim Dergisi'nde, Ali İhsan Göğüş'e ait bir fotoğraftı. 

Hüseyin Ezer ne anımsatıyor size? 

1963 te askerden dönünce Ulus gazetesine Hüseyin Ezer'in yanına git-
tim. Engin Cenkçi, Erol Olgundemir ve ben vardım. Bunlar benden 
büyüktü. Bana hep paspas yaptırdılar. Sobanın alüna konulan mu-
şambalar vardı. Orası kırılmış. Orada su birikmiş. Hüseyin Ezer oraya 
basmış pantolonuna su girmiş, bana bir tokat attı. Biz çok tokat yedik 
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bu işleri öğrenene dek. O tokat bana karanlık odayı, fotoğraf yapma-
yı, film atmayı öğretti. Habere koşup gitmeyi, maç fotoğrafı çekmeyi 
hep o tokat sayesinde öğrendim hala unutmam o tokatı. 

Foto muhabiri oldunuz mu? Doğdunuz mu? 

Ben foto muhabiri oldum diyebilirim. Çünkü merak vardı, istek vardı. 
İsteyince oluyor bir takım şeyler. 

Yeni Sabah'tan sonra nerelerde çalıştınız? 

1961'de askere gitmiştim. Askerden dönünce Adalet gazetesinde çalış-
tım. Adalet Partisi'nin bir nevi yayın organıydı. Kadrom yoktu. Ama 
daha sonra Turan Dilligil beni kadroya aldı. Asker dönüşü ilk fotoğra-
fım çektiğim kişi Süleyman Demirel oldu. O zaman Demirel, Adalet 
Partisi'nde genel başkanlığa oynuyordu. Bu sırada da ben maddi ola-
rak sıkışığım. Ay başı gelmiş kömür yok, yiyecek falan yok. Derken 
Süleyman Demirel geldi. O zaman çok büyük flaşlar vardı. Şak diye 
bir çektim. Demirel bir şaşırdı. Ne oluyor falan dedi. Demirel çoktan 
genel başkan olmuş formalite icabı bir seçim yapılacakmış. Kayhan 
ağabeye götürdüm fotoğrafı, çok şaşırdı. "Lan..." dedi, "bunu nasıl 
çektin?" diye heyecanla sordu. "Ya öyle güzel çekmişsin ki, bunu 
stüdyo da çeksen bu kadar güzel olmaz" dedi. Tesadüf ben çekerken 
beyaza denk gelmiş Demirel, fotoğraf güzel olmuş. Bana bir köfte ek-
mek ısmarlamıştı. Köfte ekmek yerken, "Ne düşünüyorsun Yaşar?" 
dedi. Ben de "Vallaha ağabey, senin gibi fotoğrafçı olmayı istiyorum. 
Bunun için de elimden geleni her şeyi yapacağım" dedim. Onun yap-
tıklarının aynısını yaptım. Amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Ben 
bugün Yaşar Uçar'sam o ağabeylerimin sayesinde olmuşumdur. 

Bundan sonraki foto  muhabirliği yaşantısı nasıl gelişti. Çok sayıda 
gazetede çalıştınız. Fotoğrafçılığınız  nasıl bir ivme kazandı? 

Artık profesyonel olmuştum. Bundan sora Babıali'de Sabah diye bir 
gazeteye girdim. Bunu Muammer Topbaş çıkanyordu. Bulvar Palas bi-



nasındaydı. Orada fazla uzun sürmedi foto muhabirliğim. Atıl Akkan 
diye muhabir bir arkadaşım vardı. Ona İzmir'den hediye olarak şarap 
gelmiş birkaç tane. O gazete tutucu bir gazete idi. İslama bir gazetey-
di. Şarapları da fotoğrafhaneye koydular, ben de bir şey diyemedim. 
Gazete sahibi geldi ve şarapları görünce "bunlar kimin?" diye sordu. 
İlkinde cevap vermedim, ikincisinde "benim" diye yanıtladım. Atıl'ın 
diyemedim. Ben o zamanlar içki de içmiyorum henüz. Ertesi gün beni 
işten attılar. Kovulduktan sonra bir ay kadar boş gezdim ve Zafer ga-
zetesine geçtim. 1968'e kadar Zafer gazetesinde çalıştım. 1968'den son-
ra Mehmet Ali Kışlalı, Mehdi Zıt, Mustafa İstemi Türk Haberler Ajan-
sı'nın Ankara bürosunu kurmuşlar foto muhabiri arıyorlarmış. Beni ça-
ğırdılar. Ben oraya başladım. Zafer gazetesine istifamı verdim. İyi bir 
paraya transfer olmuştum. 1979'a kadar burada çalıştım. Burada çalı-
şırken Kıbrıs Hareketi'nde göreve gittim. Çok güzel fotoğraflar çektim. 
Patronum bana Kıbrıs'ta kalmamı teklif etti. Kalmayı da düşündüm. 
Fakat orada yağmacı damgası vurdular bana. Benim hoşuma gitmedi 
bu durum. Çıktım geldim. Kadri Kayabal vardı. O da bana kızdı. Niye 
bana söylemeden geldin diye. Ben de olanları ona anlattım. Bir süre İs-
tanbul'da kaldım. Sonra tekrar Ankara'ya döndüm. 

Bu dönemdeki fotoğraflarınızdan  aklınıza yer eden var mı? 

Van'da bir deprem olmuştu. Para yok, maaş, yok Kadri Kayabal'ın du-
rumu da kötü. Para gönderemiyor. Maaş veremiyor. Bir Halk Partili, 
Bir Adalet Partili oluyoruz. Durum iyi değil. Ben de kara kara Van' a 
nasıl giderimin telaşı içindeyim. Düşünürken, Ecevit'in Van'a gidece-
ğini duydum. Hava koşullan da çok götü, hem deprem olmuş, hem 
kara kış var. Çok felaket soğuk dışansı, inşam donduruyor. Gazeteci-
lerden sadece bir kişiyi götüreceklerim söylediler. Ama ben foto mu-
habiriyim. Vursalar öldürseler oraya gitmem gerekir. Bu işe kelleyi 
koymuşum bir kere. Helikopter hazırlandı. Helikopterin arkasından 
dolandım. Kullanılmayan kapıdan içeri girdim ve hemen halının içine 
yattım. Bu arada beni kimse görmedi. Koruma geldi sırtıma bir otur-
du. Bende ses soluk yok. Çok da kötü oldum aynı zamanda. Helikop-
terin kalkış sesini duydum aradan biraz zaman geçti uçtuğumuzdan 
emin olunca da birden bire kalktım. Herkes şaşırdı. TRT'den bir kame-
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raman vardı. Hakkı. Çok şaşırmış, buna söylenip duruyordu. Ben fo-
to muhabiriyim bunu yapmak zorundayım diye onu susturdum. 
Van'da çok güzel fotoğraflar çektim. Rahşan Hamm kara battı, Ecevit 
onu kurtarmaya çalışıyor. O sırada Günaydın gazetesinden Olay Tan, 
Milliyet gazetesinden ve Yeni Asır'dan bir muhabir var, hepimiz aym 
otelde kalıyoruz. Olay Tan yatacak yer bulamamış benim odamda kal-
dı. Bunlar beni yemeğe çağırdılar. Ben de filmleri, pozlan odada bırak-
tım. Yemeği yedim. Otele döndüm tekrar. Ama filmleri bulamadım. 
Meğer benim filmleri Olay Tan almış. Ecevit'in kaldığı otele girdim. 
Olay Tan'ı orada gördüm. Filmleri istedim. Bekliyorum film gelmedi. 
Polislerin yanında onu tehdit ettim. Daha sonra benden özür dileye-
rek, geri verdi filmleri. 

Alaylı mektepli çatışmasından etkilendiniz mi? Böyle bir kavga 
var mıydı o zamanlar? 

O zamanlar mektepli alaylı diye bir şey yoktu. Hepimiz yani o dönem 
beraber çalıştığımız gazeteciler, foto muhabirleri usta çırak ilişkisi 
içinde yetiştik. Herkes birbirine çok şey öğretti. Zaten o zamanlar mes-
lek okulları bugünki gibi yaygın değildi. 

50 yıla yakın bir foto  muhabirliği geçmişiniz var. 50 yıl aynı 
zamanda iyi bir arşiv de demektir. Arşiv çalışmanız oldu mu? 

Benim çok büyük bir arşivim var. Belki bu kadar arşiv kimsede yok. 
Adım veremeyeceğim bir kuruma arşivimi bağışladım. Çok cüzi mik-
tarda da para aldım bu bağış sonunda 2 bin 100 tane filmim var. Hiç 
birini kaybetmedim. 

Günümüzde foto  muhabiri aynı zamanda haberi de yazan 
muhabir olarak tanımlanıyor ya da öyle görev yapıyor. Siz de 
haber yazımı var mıydı. ? 

Ben fotoğrafçılıkta yoğunlaştım. Zaten koşullar gereği haberi yazamı-
yordum. Haber için ayrı muhabir vardı. Çok sayıda fotoğraf çektim. 



Deniz Gezmiş'ten Yusuf Aslan'a dek. Onlardan bir de dayak yedim. 
Ayağımda hala Yusuf Aslan'ın postalının izleri var. Asaf Uçar kurtar-
dı beni. 

Çok sayıda gazete var çalıştığınız. Maddi sıkıntılar mı sizi 
oradan oraya savurdu? 

Ben çok zor koşullar altında yetiştim. Gazeteye çoğu kez delik ayakka-
bılanmla gittiğimi bilirim. Para tabii ki bir neden. Durumum düzelin-
ce işler değişiyordu. Arkadaşlar nereye giderse bende oraya gidiyor-
dum. Çok bağlıyımdır arkadaşlanma. Çünkü bu meslek ekip işi, tek 
kişilik bir meslek değil bu. Onlar çağırdı gazete değiştirdim. Birlikte 
kovulduk. Bu arada tabii ki ekonomik sıkıntılar da çektim. 

Patronlarla aranız nasıldı? 

Ben asla patron yanlısı değilim. Her zaman arkadaşlarımın yanında 
oldum. 

Günaydın dışında kovulma olayı oldu mu? 

Bireysel değil de topluca kovmuşlardı. Sabah gazetesinde çalışıyordum. 
İyi de kazanıyorum o zamanlar. Arkadaşlar aradı beni biz ekip olarak 
Günaydın'dayız geliyor musun dediler. Bende tereddütsüz gittim. Üç 
ay ya geçti ya geçmedi hepimizi kovdular. Neye uğradığımızı şaşırdık. 

Aldığınız ödüller var bunlar üzerine konuşalım biraz? 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığım üç tane ödül var. Biri Van 
depremleri sırasmda çektiğim bir fotoğrafa verildi. İkincisi Ankara'da-
ki öğrenci olaylarında çektiğim fotoğrafa, üçüncüsü de Ankara'da Ha-
vaalanında Asala' mn baskınında çektiğim bir fotoğraf a verildi. Unuta-
mam, ödül almadı ama çok önemli bir fotoğraftı o çektiğim fotoğraf. Sa-
dece ben çekmiştim. Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'e ait fotoğraf. Bir 
suçtan dolayı yargılanıyor, mahkemesi vardı. Karadeniz Ereğlisi'nde. 
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Tüm gazeteler var. Varlıklı gazeteler bunlar işte, Milliyet, Tercüman, 
Hürriyet... Ben Sermet İpekçioğlu ile birlikteyim. Bizde para yok. Otel 
parasım zor denkleştirmişiz zaten. Fırından ekmek alıp yiyorduk. Tesa-
düf bir arkadaşımla karşılaştım orada. Durumu izah ettim. Postanede 
çalışıyordu. Orada herkese borcumuz oldu. Ben o sırada Sermet'e de-
dim ki ben çöpçülerin yamnda duracağım. Otele gitmeyeceğim. Hava-
lar da soğuk. Sabahlara kadar bekledim. Çöpçülerle arkadaş olduk. Ben 
yine bekliyorum. Bir de baktım karşıdan dört kişi geliyor. Telefoto ciha-
zı, makinelerim hepsi yanımda. İçlerinde Atıl Akkan da var. Beni gördü 
ne arıyorsun burada lan dedi. Yahya Demirel'i bekliyorum der demez. 
İşte burada demesiyle benim fotoğrafı çekmem bir oldu. Savcının yanı-
na girdi, sava çekme derken bir de öyle çektim fotoğraf. Beni oradan 
kovdular. Çok duygulandım ama gözlerimden yaş boşalıyor. Muhabiri-
miz Sermefe anlattım olayı, önce inanmadı. Daha soma fotoğrafı göste-
rince o da şaşırdı. Hemen 60 kg'lık telefotoyu kaptım yüksek tepeye çık-
tım. Hemen geçtim fotoğrafı. Herkes benden fotoğraf istiyor. Ama hiç 
kimseye vermedim. Bu tabii benim üç gün üç gece çöpçülerle birlikte ol-
mamın, dudaklarımın çatlamasının bir ürünüydü. Diğer muhabirleri at-
lattım böylece. Ertesi gün bütün gazetelerde Yahya Demirel'in fotoğra-
fının altmda Yaşar Uçar yazıyor. Havalarda uçtum. İnamlmaz bir zevk-
ti bu. Ankara televizyonu dahil tüm kuruluşlarda sadece benim fotoğ-
rafım var. Benden başka kimse çekemedi çünkü. 

Yurt dışında yayınlanan fotoğrafınız  oldu mu? 

Oldu. Van depremleri sırasında çektiğim bir fotoğrafdır bu . Lapa la-
pa kar yağıyor. Bir kadın çocuğunu sırtına almış, tek başına ıssız dağ-
da yürüyor. Yurt dışında çok sayıda dergide yayınlandı. 

Özel fotoğraf  çalışması yaptınız mı? 

Ben sadece mesleğe ilişkin fotoğraflar çekmeye çalıştım. Özel çalışma-
lara hem zamanım yoktu, hem de ben konunun üzerine düşmedim. 
Ama yarışmalara katılmak için daha çok spor karşılaşmalarına ilişkin 
fotoğraflar çekiyordum. Bir boksörün fotoğrafım çekmiştim. Aldığı 
darbe sonucu beyin kanamasından ölmüştü bu boksör. Fakat yarışma-
da ona ödül vermediler. 



BTV'  de televizyon macerası var? 

Yine boştaydım. Bekir Altınok sahibi idi. Sordu, ben de boşum dedim. 
Gel dedi kameraman olarak çalış dedi. Arkadaşlar da ilgilendi benim-
le. Kameramanlıkla uğraştım bir ara. Oradan da hepimizi kovdular. 
Kanal iflas etti. 

Örnek aldığınız foto  muhabir oldu mu? 

Öncelikle ben kendim olmaya çalıştım. Ama örnek olarak aldığım, 
Hüseyin Kırcalı idi. Bunu dışında bir de Yılmaz Canel vardı. 

Niye bu kadar espri? 

Ben çok sinirlenmem, kızmam. Bazı arkadaşlar beni kavgacı huysuz 
bilirler ama doğru değildir. Kolay kolay kavga yapmam. Birinin kalbi-
ni kırarsam derhal özür dilerim. Parayı hiç sevmem. Her halde bun-
dan kaynaklanıyor. 

Günümüz foto  muhabirleri ya da gazetecilerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

Kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ziyaret vardı. Onu 
izlemeye gitmiştim. Orada gördüğüm manzara beni gerçekten çok üz-
dü. İtmeler kalkmalar, saygısızlık diz boyu. İyi ki mesleği zamanında 
bırakmışım. 

Şu sizin meşhur dirsek darbeleriniz. Ve toplu iğne maceranıza 
ne diyeceksiniz? 

Beni çok gıdıklıyorlardı. Tik olduğumu bile bile. Gıdıklamasalardı, 
huylanıyorum zaten. Diyorum ki onlara herkes doğru dursun öne geç-
meyim. Onlar itişir kakışır bir de beni gıdıklayınca dirseklerime baş-
vuruyordum doğal olarak. Tikimden yararlanılarak fotoğraf çekmem 
engellenmeye çalışıldı. Bu şakaysa, böyle şaka olmaz vallaha. Onlar iş-
lerini bitiriyorlar beni dürtmeye başlıyorlar sonra. Toplu iğne de kul-
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landım. Bir açılış vardı. Polisler de izin vermiyor ki fotoğraf çekelim. 
Benim ceketimde her zaman toplu iğne bulunur. İğneyi polise bir 
dürttüm o yakınırken ben pozu almıştım bile. Ben gazeteciyim arka-
daş görevimi yapmak zorundayım. Aslında bu tikin bir takım fayda-
lan da oldu. Kenan Paşa beni hep öne çağınrdı. Beni devlet erkanı iyi 
tamdı bu sayede. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve daha çok sayı-
da liderle aram çok iyi oldu. Bunlann yanında bir avantajım vardı. 

Foto muhabiri yetiştirdiniz mi? 

Var tabi. Ümit Turpçu, Turgut Mantar, Radikal gazetesinden Adem var. 

En uzun süre çalıştığınız kurum hangisi oldu? 

Türk Haberler Ajansı oldu. 1968 ten 1979'a kadar orada çalıştım. 

Fotoğrafın  haberini yazmamak bir eksiklik mi? 

Aslında ben iş yoğunluğundan yazamadım. Bir olay olur "Yaşar 
koş,Yaşar gel" derlerdi. Ben nasıl yetiştireyim. Zaten aynca haberi ya-
zan muhabir arkadaşlar vardı. 

Size yöneltilen bir eleştiri var. Deniliyor ki Yaşar Uçar gelişen 
teknolojiyi takip edebilseydi dünyanın en iyi foto 
muhabirlerinden biri olabilirdi. Katılıyor musunuz bu eleştiriye? 

Çok doğru. Neden teknolojiyi yakalayamadım. Ben 1989'da emekli 
olunca bu işi bıraktım ve üstüne düşmedim. Lokanta işlettim. Ama if-
las ettim. Bundan soma tekrar Sabah gazetesine başladım. 

Bu kadar emeğe, bu kadar çileye değdi mi? Meslekten hem 
maddi hem de manevi anlamda kazanç elde edebildiniz mi? 

Birikim olarak, kimseye muhtaç değilim. Çankaya da bir dairem var. 
Gölbaşı'nda bir arsam var. Bir adet yazlığım var. Ben hayattan çekti-



ğim için biliyorum durumları. Meslekten iyi kazandım diyebilirim. 
Ben mesleğe aşıktım. İzin bilmezdim. İşlerimin hiç birinde hilem yok. 
Bunu için çok mutluyum. 

Ford marka arabayı çok seviyorsunuz her halde? 

Arkadaş ben bunları anlatsam vallaha kitap olur. Yapmadıklarını bı-
rakmadılar o arabaya. Ford'dan çektiğimi hiçbir şeyden çekmedim. 
Bir gün araba yok, sağ olsunlar arabayı kaçırıyor arkadaşlar, kapıları-
nı söküyorlar, radyoyu söküyorlar neler neler. Ben bir gün görevde-
yim. Araba da gazete bürosunda park halinde. Benim arabamın kapı-
şım da her şeyle açmak mümkün. Sağ olsun arkadaşlar arabanın kapı-
sın açıyorlar, bir güzel dolaşıyorlar arabayla, sonra arabayı yolun or-
tasına bırakıyorlar. Az çekmedim bu arabadan. Bir akşam da evin 
önünden kaçırıyorlar arabayı iki arkadaş. Arabaya her türlü zaran 
vermeleri yetmezmiş gibi bir de içine büyük abdestlerini yapıyorlar. 
Neyse ben tabii kimlerin yaptığım biliyorum. Hep aym kişiler. Araba-
yı oto yıkamaya götürdüm. Adam inat etti arabamn içindeki pisliği te-
mizlemezsen ben bu arabayı yıkmamam diye. Ona da katlandık. Ağ-
zımızı burnumuzu kapatıp o pisliği de temizledik. En sonunda araba-
yı bana sattırdılar. Ama ben aym şakalan onlara yapsam benimle ebe-
di konuşmazlar her halde. Almanak vardı. Ama onu bir türlü ele geçi-
remedim. 

Fotoğraf  nasıl çekilir? 

Benim Mustafa Türkyılmaz ağabeyim vardı. Bir bülbülün fotoğrafım 
çekmek için 5 saat beklemişti. Ben hep onu düşünerek hareket ederim. 
Fotoğrafçılık sabır işidir. Bekleyeceksin. Peşmerge olayı vardı bir za-
manlar. Gazeteden arkadaşlar var. Sımra kadar gittik fotoğraflar çek-
tik. Dağlardan gidiyoruz. Bir askeri helikopter üzerimizden uçuyor. 
Biz tabii korktuk. Askerler bizi arıyor. Fotoğraf çekmek yasak biz 
Irak'a girmiş fotoğraf çekmişiz. Fotoğraf çekmeyi yasaklamışlar asker-
ler haberimiz yok. Bizi bir korku aldı. Sınırı geçen Türk askerlerinin 
fotoğraflan da var çektiklerimiz arasında. Bizi arabaya bindirdiler. Di-
yarbakır Sıkıyönetim Komutam vardı arabada, "eğer bu haber çıksın 
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seni yakanm lan" dedi. Bende korkudan "Olur mu Paşam, hiçbir tane-
si çıkmaz" dedim. Güneri Civaoğlu'nu aradım olayı ona anlattım. "Sa-
kın korkma, sen atla gel" dedi. Filmlere el koydular. Ancak ben bir ta-
nesini bacak arama saklamıştım, onu bulamadılar dolayısıyla. Filmle-
ri telefoto ile geçtim, "Ancak kullanırsanız beni öldürecekler" dedim. 
Onlar da kullanmadı o fotoğrafları. Şimdi ne oldu bilmiyorum. 

Meslekte sizi nasıl tanıyorlar? 

Herkes beni sayar sever, kime nasıl davranacağımı iyi bilirler. Uzun sü-
reli hiç kimseyle bir sürtüşmem olmadı. Hiçbir sorun yaşamadım. Ben 
herkese şunları söylüyorum. Beni örnek alsınlar, benim gibi çalışsınlar, 
benim gibi dürüst olsunlar diyebiliyorum. Herkes parayı bulur. Bir gün 
cüzdanında 100 lira olur diğer günlerde daha farklı olur. Ama mutlaka 
olur. Ancak arkadaşı kaybedersen bir daha bulamazsınız. Şimdiye ka-
dar hep bunu yaptım, arkadaşlanmı kaybetmemeye çalıştım. 

Beraber çalıştığınız arkadaşlarınıza sizi sorduğumuz zaman hep 
size yapılan şakalardan bahsediyorlar. Yaşar Uçar denildiği 
zaman herkes tebessüm ediyor. Bu şakalardan biraz bahseder 
misiniz? 

Bana yapılmadık şaka kalmadı. Arabam mı parçalanmadı, hapishane-
de mi yatmadım. Hangisini anlatayım. Ama bunların hepsi şakaydı. 
Bana yapılan şakaları ben arkadaşlara yapsam her halde şimdi kimse 
benle konuşmazdı. Çok ilginç şakalardı doğrusu. Benim tikim vardı, 
genelde ondan yararlanırlardı arkadaşlar. 

Kenan Evren ile ilgili dilden dile dolaşan bir anınız var. Onu 
bir de sizden dinleyelim. 

Evet bir gün, Evren Paşa'yı izlemek üzere Antalya'dayız. Allah rah-
met eylesin Berat Yurdakul vardı, birkaç muhabir arkadaş da vardı 
yanımızda. Hep beraber oturduk akşam rakı içtik, kafayı çektik. Ora-
dan çıktık bir gazinoya eğlenmeye gidiyoruz. Yolda bir albayla küçük 



bir tartışma yaşadık. Ben gazinoya gitmekten vazgeçtim. Makineyi, 
flaşı taktım omzuma, Karpuzkaldıran'a kadar yürüdüm. Saat oldu sa-
bah altı. Güneş doğdu. Otele gittim yüzümü yıkadım. Sonra Paşa'nın 
olduğu yere gittim. Rahmetli Cevat ağabeyi gördüm. Paşa'nın yave-
riydi o zaman. Bana dönüp "Ne o Yaşar sabah sabah?" dedi. Ağabey 
dedim. "Hanımefendi ile Paşa'mn fotoğrafım çekebilir miyim?" Gel di-
yerek beni çağırdı. Hammefendi ile Paşa'nın fotoğrafım çektim. Sonra 
Paşa oturdu, ayak ayak üstüne attı, hükümet nasıl yönetilir, devlet na-
sıl yönetilir diye bir kitap aldı eline okumaya başladı. O kitapla da çek-
tim fotoğrafım. Gazetecilerin çoğunu atlattım böylelikle. Kenan Paşa; 
"Tamam mı Yaşar başka bir isteğin var mı? diye sordu. Ben de "Sağ 
olun paşam, yok" diyerek ona teşekkür ettim. Yalakalık olsun diye eli-
ni öpmek istedim, ama izin vermedi. Sadece tokalaştık. Oradan ayrıl-
dıktan soma büroya geldim. Nezih Demirkent'i aradım. Nezih Demir-
kent bana Paşa'mn okuduğu kitabın adım öğrenip öğrenmediğimi 
sordu. Ben de öğrenmediğimi söyledim. Bunun üzerine "Sen nasıl ga-
zetecisin, öyle gazetecilik mi olur, hemen telefonla öğren kitabın adı-
nı" dedi. Cevat ağabey acil bir durum olursa aramam için bir telefon 
numarası vermişti. Ben de o numarayı aradım. Telefon açılır açılmaz, 
"Cevat ağabey nasılsın?" dedim. O sırada çok mutluyum. "Cevat ağa-
bey" dedim telefondaki diğer ses bana "Kimsin?" diyordu. "Ağabey 
ben iki şişe rakı içtim sevinçten, kitabın adım almayı unutmuşum. 
Onu öğrenmek için aradım" diye devam ettim. Ses gelmedi karşı ta-
raftan. "Ağabey siz misin?" deyince "Ben Orgeneral Kenan Evren" 
şeklinde bir cevap aldım. O sırada makineyi elimden nasıl fırlattığımı 
bilmiyorum. Konuşamıyorum. Soma Erdoğan Kahya'ya işaret ettim, 
telefonu o aldı benim yerime özür diledi. 

Turgut  Özal uçakta sizi fena  yakalıyor! 

Özal' la birlikte Trabzon'dan dönüyoruz. Kafile olarak uçağa bindik. 
Süreyya Oral da vardı uçakta. Benim huylu olduğumu söylemiş 
Özal'a. Başbakan ve eşi geldi. Ben de hoş geldiniz dedim. Tam o sırada 
Özal beni dürtmeye yeltenince hemen eline tuttum. Uçakta başbakan-
la oturup kalkmaya başladık. Millet kınlıyor gülmekten. Makine de 
omzumda kurtulamıyorum Özal'ın elinden. "Sayın başbakamm yap-
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ma bak, küfür ederim valla" diyorum. Baktım Süreyya Oral oturuyor 
bizi izliyor. Semra Özal da arka tarafta gülmekten yerlere yatıyor. 

Bülent Ecevit' in bir gezisinde uyurken fotoğraf  çekmeye 
çalıştınız. Sonucu sizden dinleyebiliri miyiz? 

Yine bir seçim dönemi. Ecevit yurt gezilerine çıktı. Bende onu takip 
ediyorum. Rahşan hanımla, Bülent Ecevit birbirlerinden hiç aynlmaz-
lardı. Yan yana oturuyorlardı. Bende Ecevit çiftinin uyurken çekilecek 
bir fotoğraflarının çok ilginç olabileceğini düşündüm. Geçtim kar-
şılarına, en uygun fırsatı kolluyorum. Her an tetikteyim. Makinemi 
hazırladım ve onların uyumasım bekledim. Bülent Ecevit dalar gibi ol-
du tam deklanşöre basacakken birisi beni dürttü tabi savurdum küfrü. 
Rahşan Ecevit beni küfrederken görmüştü çok utanmıştım. Ama 
neticede ben o fotoğrafı çektim. Daha soma Ecevit çiftine olan saygım-
dan dolayı o fotoğrafı yayınlatmadım. Sonra nasıl olduysa bu fotoğraf 
Milliyet gazetesinde yayınlandı. Ellerine nereden geçti bilmiyorum. 

Nezaret olayı var bir de çok sık anlatılan. 

Benim en samimi arkadaşlarımdan Bülent İşmen'in şakalarından 
biriydi bu. Bir haber için Trabzon'a gidiyorum yanımda stajyer bir 
bayan gazeteci var. Uçaktan indik beraber. Havaalam polisi çevirdi 
bizi, yok efendim "hakkınızda ihbar var gözaltına alacağım sizi" dedi. 
Birden şaşırdım. Ya ben gazeteciyim diyorum kar etmiyor, basın kar-
tımı gösteriyorum anlamıyorlar tabii, ben hala işin ciddi olduğunu 
düşünüyorum. Ne bileyim bunun da şaka olduğunu. Meğer Bülent İş-
men havaalam polisini iyi tanıyormuş. Bir telefon ediyor. Komisere 
benim adımı veriyor. İş takibi yapıyor, kız satıyor diyerek bana oyun 
düzenliyorlar komiserle birlikte. Komiser bile bana şaka yapıyor. 
Yanımdaki stajyer kız çok kötü olmuştu yalmz. Çok üzülmüştü olaya. 
O da şoka uğramıştı birden bire. O gece şaka maka attılar beni hapis-
haneye. Haberi de kaçırdık böylece. Tabii şaka olduğunu, yine bize bu 
şakayı yapanlar tarafından kurtarıldıktan sonra öğrendik. Anlatıl-
mayacak çok şaka yaptılar bana. Ama hepsinin cam sağ olsun, hepsi 
iyi insanlardır arkadaşlanmın. 



Demirel' in bir mitinginde küfür  olayı var? 

Şimdi Demirel konuşuyor. Halka hitap ediyor. İçinde benim de bulun-
duğum bir grup gazeteci Demirel'in arkasındayız. Halkın fotoğrafım 
çekmeye çalışıyoruz. Mikrofon bana çok yakın. Herkes de biliyor be-
nim tikim olduğunu. Nasıl oldu bilmiyorum. Fotoğraf çekmek için bi-
raz öne doğru eğildim, mikrofona yaklaştım. Tam o sırada yine biri 
beni dürttü, ben tabii savurdum küfrü. Olay öyle anlaşıldı ki sanki De-
mirel meydandaki insanlara küfrediyor. Olmaması gereken şeyler ta-
bii bunlar. 

Dam yuvarlağını bilir misiniz? 

Ya onu hiç sormayın. Kenan Evren çok sert bir adam. Sonuçta asker. 
Herkes ondan çekiniyor. Ben ve Bülent İşmen Kenan Evren izlemekle 
görevlendirildik. Tam o sıra Kenan Evren basınla yeni yeni diyaloga 
giriyor. Ayaş'ın bir köyüne gitmiştik. Evlerin çatısı topraktı. Kenan 
Evren dama çıktı. Şöyle bir dönüp bakındı sağına soluna sanki birini 
arıyordu. Birden beni çağırdı. "Yaşar gel buraya" dedi. Bende "buyu-
run paşam" dedim. Damdaki silindiri göstererek bu nedir? Diye sor-
du. Biraz düşündükten sonra "dam yuvarlağıdır paşam" diye cevap 
verdim. Tabii doğru cevap bu değildi. Paşa "loğ" taşıdır diye yanıtladı 
kendi sorusunu sonra. 
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Kurumlar 

Adalet Partisi (AP): 24, 59, 62, 63, 100,139, 219, 244, 245, 303, 307, 311, 329, 
335, 339, 387, 388 
Akbağ Kitabevi: 225 
Akdeniz Haber Ajansları Birliği: 252 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 353 
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Amerikan Sendikalar Birliği: 101 
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Ankara Atatürk Lisesi: 85, 86, 88, 97 
Ankara Başkent Gazetecilik Okulu: 361, 362 
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 17, 34, 50, 53, 58, 61, 62, 63, 89, 91,93,108, 
112,143, 226, 303, 311, 332,333, 335, 349, 350, 352, 361, 362, 366, 388, 392 
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Çukobirlik: 34 
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Demokratik Sol Parti (DSP): 53 
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Galatasaray: 150,170, 288 
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İstanbul Erkek Lisesi: 361, 362 
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Parlamento Muhabirleri Derneği: 48, 63, 300 
Pertevniyal Lisesi: 235, 239, 240, 241 
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): 137,138,141,148,151,152,153,169 
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Tarım Bakanlığı: 108 
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Turizm Bankası: 52, 50 
Turizm Tanıtma Bakanlığı: 13,15 
Türk Atlantik Konseyi: 223, 229 
Türk Basın Birliği: 322 
Türk Dil Kurumu: 340 
Türk Hava Yollan: 184, 210 
Türk-İş: 32, 99,100,102,112 
Türk Silahlı Kuvvetleri: 158, 227, 312 
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Türkiye İşçi Partisi (TİP): 91 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): 54,134,135,329, 336, 337 
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Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu: 361, 362 
UNESCO: 277, 290 
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Aras Mazhar: 78 
Arcayürek Cüneyt: 64,178,186, 246, 325, 332, 335 
Arman Ülkü: 32, 86, 321, 380 
Arsan Mehmet Ali: 303, 339 
Arolat Osman: 186 
Asiltürk Oğuzhan: 44, 54 
Aslan Yusuf: 63, 390 
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Aşık Melih: 159 
Atatürk Mustafa Kemal: 61, 96, 97, 162, 269, 351, 355, 385, 386 
Atilla Rıza: 114 
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Aybar Mehmet Ali: 91 
Aydar Kemal: 325 
Avcıoğlu Hamdi: 332 
Aydemir Talât: 262 
Aydın Engin: 53 
Aydın Mehmet: 108 
Aygen Cemal: 141,142,157, 350 
Aysev Yaşar: 94 
Aytuğ Turhan: 50 
Aytul Turan: 253 
Baban Cihat: 37, 58, 66 
Bağlum Kemal: 58 
Banker Kastelli: 79, 80 
Baransel Ali: 54 
Baransel Elvan: 251,252 
Bardakçı İlhan: 71 
Bardot Brigitte: 240 
Barlas Cemil Sait: 261 
Barlas Mehmet: 261 
Bartınlıoğlu Atilla: 27, 28, 31, 36, 78, 245, 332, 348 
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Bayar Celal: 16, 20, 23, 226 
Bayar Sezai: 317, 324 
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Bostancı Muammer Yaşar: 141 
Bozbeyli Ferruh: 339 
Bozer Yüksel: 55 
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Burunsuz Tevfik: 351 
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Çiyiltepe Asaf: 88 
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Çölaşan Emin: 77, 80,113 
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Demirel Nazmiye: 307 
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307, 311, 329, 334, 335, 336, 338, 339, 387, 390, 393, 398 
Demirel Yahya: 390, 391 
Demirkent Nezih: 212, 213, 214, 215, 217, 325, 396 
Demirtaş Faruk: 15 
Denktaş Rauf: 304 
Dilerge Cihat: 240, 241 
Dilerge Raşit: 240 
Dilligil Turan: 35, 387 
Dodanh Burhan: 99,114,116 
Doğan Aydın: 159,169, 217 
Doğan Taki: 45 
Doğan Yalçın: 209 
Doğu Turhan: 138 
Doğramacı îhsan: 223, 229, 230 
Doğru Abdülkerim: 44 
Doğru Necati: 294 
Dökmeci Avni: 87 
Duru Müfit: 279 
Düzgören Koray: 159 
Ecevit Bülent: 31, 34, 35, 42, 46, 49, 51, 52, 53, 66, 93,100,143, 209, 244, 245, 
270, 297, 299, 351, 388,389, 393, 397 
Ecevit Rahşan: 52, 53, 389, 397 
Edgü Ferit: 88 
Ege İskender Cenap: 24 
Ekmekçi Mustafa: 32, 55, 263, 378 
Ekşi Behiç: 57, 60,150,191 
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Emeç Çetin: 321 
Erbakan Necmettin: 44, 45,49, 53,194, 211, 212, 299 
Erbil Faruk: 174 
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Erden Salih: 243 
Erdoğan Gül: 228 
Erdoğan Recep Tayyip: 353 
Erel Teoman: 37 
Erer Tekin: 247 
Erez Yalın: 336 
Ergin Sedat: 51 
Ergüder Özcan: 89 
Ergüder Recai: 107 
Erim Nihat 248, 249, 375 
Erkaya Güven: 163 
Ersin Fahir: 210 
Esen İlhan: 44 
Evliyagil İlhan: 64 
Evren Kenan: 74, 312, 393, 395, 396, 398 
Eyüboğlu Sabahattin: 33 
Ezer Hüseyin: 22, 23, 320, 386 
Faralyalı Ersin: 336 
Fehim Teoman: 193 
Felek Burhan: 45,186, 261 
Fincancıoğlu Yurdakul: 30, 348 
Fişek Kurthan: 262, 322 
Foto Cemal: 385, 386 
Gedik Namık: 239 
Genç Rafet: 51 
Gevgilili Ali: 48 
Gezmiş Deniz:103,105,106, 217, 218, 264, 278, 309, 390 
Giz Selahattin: 260 
Goralı Abbas: 22 
Gorboçov Mikhael: 125 
Göçer Okay: 351 
Göğüş Ali İhsan: 386 
Göker Olcay: 52 
Gökmen Yavuz: 213 
Greene Graham: 89 
Gruda Yılmaz: 88 
Güler Mehmet: 78 
Gümüşpala Ragıp: 140 
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Günaşar Tekin: 211 
Güneş Hasan Fehmi: 303 
Güneş Turan: 33 
Gürel Şükrü Sina: 59 
Gürler Faruk: 248 
Gürsel Cemal: 218, 219, 260 
Gürsu Tanzer: 206 
Gürtuna Ümit: 48, 361, 362 
Hacaloğlu Yücal: 193 
Hakan Fikret (Bumin Güney): 88 
Harun Kenan: 241, 242, 243 
Hepdinçler Enver: 43 
Hiçyılmaz Bülent: 22 
Hüher Rafet: 22 
İlgaz Rıfat: 380 
Ilıcak Kemal: 58, 62, 63 
İlhan Attila: 87, 88 
İnan Hüseyin: 105 
İnönü Erdal: 76, 305 
İnönü İsmet: 16,17,18,19, 21, 23, 33, 63, 70, 226, 244, 274, 350 
İpekçi Abdi: 16, 23, 42, 43,44,45, 50, 52, 225, 226, 273, 367 
İpekçioğlu Sermet: 391 
İstemi Mustafa: 22, 259, 262, 264, 267, 272, 275, 388 
İşmen Bülent: 397, 398 
Jirinovski: 126 
Kaddafi: 194 
Kafaoğlu Adnan Başer: 44, 49 
Kahya Erdoğan: 396 
Kahraman Ahmet: 193 
Kapgın Cengiz: 193 
Kapıdağ Eyüp Sabri: 193 
Karaca Ahmet: 47 
Karacan Ercüment: 293 
Karahun Teoman: 34, 347 
Karamustafaoğlu: 88 
Karasu Ertan: 141, 155 
Karataş Cevdet: 174,177 
Kasaroğlu Doğan: 64,129,130,141,142,157, 247, 351, 352 
Kayabal Kadri: 388 
Kayış Nuri: 78 



Kemal Yaşar: 261 
Ketenci Şükran: 103 
Kılan Yalçm: 385, 386 
Kılıç Selahattin: 335 
Kılıçoğlu Sefa: 226, 231 
Kıratlı Savaş: 225, 231 
Kıratlı Ümran: 86 
Kırca Ali: 367 
Kırcalı Hüseyin: 23, 392 
Kışlalı Ahmet Taner: 138 
Kışlalı Mehmet Ali: 94, 261, 352, 388 
Koçaşlar Sadi: 248 
Koloğlu Orhan: 36 
Konuksever Ergin: 193 
Koraman Bedri: 20 
Korur Ahmet Salih: 20 
Köprülüler Teoman: 34 
Kübalı Hüseyin Nail: 357 
Kurşunluoğlu Mehmet Kemal: 349, 350 
Kurt Fahrettin: 59, 60 
Kut Dursun: 373 
Kutlu Alaattin: 50 
Küntay Barlas: 244 
Kürkçü Ertuğrul: 309 
Kürşat Nihat: 44 
Makal Mahmut: 373 
Mantar Turgut: 393 
Mehmet Kemal: 88, 89 
Menderes Adnan: 15, 20, 21, 23, 28, 216, 226, 227, 239, 350, 386 
Menteşe Nahit: 101 
Meriç Nezihe: 89 
Miras Fuat: 336 
Muhsinoğlu Faik: 236, 237 
Muhsinoğlu Mehmet: 235, 239, 240, 247, 249, 251, 252 
Muhtar Reha: 123,161, 286, 367 
Mumcu Uğur: 106, 321, 322 
Mutlu Zafer: 75, 76 
Müftüoğlu İsmail: 54 
Müren Zeki: 69, 71, 243 
Mütefferrika İbrahim: 194 
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Nadi Doğan: 248 
Nadir Ahmet: 72 
Nadir Asil: 75, 300 
Nadir Nadi: 246 
Nutku Özdemir: 88 
Ogilvy David: 96 
Ohri Mehmet: 332 
Oktay Ahmet: 87, 88 
Oktay Ertan: 171 
Okuyan Yaşar: 35 
Olgundemir Erol: 22, 386 
Onuk Atilla: 47 
Onur Necdet: 299, 306, 307, 312 
Oral Özer: 102 
Oral Süreyya: 396, 397 
Orus İffet Halim: 204 
Otyam Fikret: 89, 352 
Öğün Musa: 147 
Öngören Mahmut Tali: 374, 378, 380 
Örtülü Erdoğan: 32, 72 
Öymen Örsan: 89,159, 378, 380 
Öymen Altan: 45,49, 50, 88, 89,106,108, 245, 352, 380 
Özal Ahmet: 46,134,135 
Özal Korkut: 46, 54, 108 
Özal Semra: 46, 76, 397 
Özal Turgut: 44, 49, 54, 59, 60, 61, 76, 79, 80, 82, 134, 215, 244, 305, 306, 324, 
325, 396 
Özalp Haydar: 305 
Özaltın Nuri: 73 
Özbayrak Çetin: 246 
Özbir Kamuran: 223 
Özçelik İbrahim: 22 
Özdağlar İsmail: 305 
Özdemir Ali Talip: 73 
Özkan Hüsamettin: 52 
Özkan İsmet: 178 
Özkan Mustafa: 178, 243 
Özkay Hasan: 22 
Özkök Ertuğrul: 51, 76, 77, 209, 321 
Özlü Demir: 88 



Özmen Halil: 62 
Özmenek Varlık: 159, 371 
Öztelli Cahit: 348 
Öztrak İlhan: 64 
Özyazgan Rahmi: 297, 310 
Pekün Kemal: 243, 244 
Perin Cevdet 157 
Polatkan Hasan: 226 
Pulak Can: 61, 73, 78,184, 215, 244 
Pulur Hasan: 88 
Ran Nazım Hikmet: 378 
Reagan Ronald: 125 
Refioğlu Vedat: 174 
Sabırsız Nuri: 241 
Sağlamer Kayhan: 274 
Saidi Nursi: 238, 239 
Salihoğlu Mustafa: 225, 231 
San Ercan: 137,138 
San Sabri Özcan: 139 
Sandalcı Emin Galip: 30,157 
Sarıkaya Muharrem: 77 
Sariç Fethi: 107 
Satır Kemal: 33 
Sav Atilla: 352 
Sayar Leyla: 243 
Sayarı Güngör: 205, 225 
Saygı Yaşar: 23 
Sayın Şahap: 183,184 
Seden Osman F.: 198 
Selçuk Barış: 266 
Selçuk İlhan: 30 
Seyiğ Vecdi: 45 
Sezer Ahmet Necdet: 324 
Simavi Haldun: 74, 75, 232 
Simavi Sedat: 75, 217, 293 
Sirmen Mithat: 262, 263 
Solak İsmet: 51, 52, 305, 310 
Sonat Selahattin: 64 
Soysal Güray: 173,177 
Soysal İlhami: 92 
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Soysal Mümtaz: 170 
Sönmezsoy Refik: 102 
Sözer Zeki: 166 
Sunay Cevdet: 33 
Sümer Güner: 87, 88 
Sürenkök Mehmet: 22 
Şafak Tayyar: 205 
Şahan Hasan: 103,104 
Şahenk Ayhan: 163 
Şahenk Hilmi: 260 
Şehirlioğlu Baki: 143 
Şapolyo Enver Benhan: 351 
Şenses Adnan: 273 
Şıhanlıoğlu Fevzi: 266 
Şile Sadık: 213 
Talu Nesim: 55 
Tan Olay: 389 
Tanılkan Hikmet: 22, 29 
Taşan Orhan: 71 
Taşer Cengiz: 351 
Taşkıran Faruk: 206, 229 
Taylan Cevat: 119,129,134 
Tecelli Güneş: 225 
Tekin Talat: 100 
Tepe Ali: 307 
Tirali Naim: 241 
Tokatlı Orhan: 50 
Toker Metin: 30, 94, 332 
Tokmakçı Erdoğan: 28 
Tonguç Engin: 373 
Topbaş Muammer: 387 
Toskay Tunca: 148 
Tuğcu Tuncer: 22 
Tuna Ahmet Nusret: 107 
Tuncalı Haluk: 130 
Tunç Halil: 32 
Turan Rahmi: 75,161 
Turan Seyfettin: 386 
Turanlı İzzettin: 209, 243 
Turpçu Ümit: 393 



Tüblek Nehar: 321 
Tükel Selma: 267 
Türenç Tufan: 77 
Türk Hikmet Sami: 101 
Türkeş Alparslan: 227, 299, 300 
Türkyılmaz Mustafa: 394 
Uçar Asaf: 13,18, 390 
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