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GİRİŞ 

İletişimin tarihi insanın tarihidir. İnsanın içinde bulunduğu zaman ve mekânda 

yaşadığı toplumsal olaylar ve değişen üretim faaliyetleri onun iletişim biçimlerini ve 

dolayısıyla yaşam biçimini de değiştirir. Zaman içerisinde gerçekleşen savaşlar, kıtlıklar 

ve deniz aşırı ticaret aracılığıyla ortaya çıkan kültürel, inançsal kaynaşmalar ile de 

toplumlar birbirlerini etkilerler. Bunun sonucunda üretim araçları ve iletişim yollarında 

yeni biçimler ortaya çıkar. Denizde ya da karada çalışan tüccarlar yanlarında ticari 

mallarıyla birlikte bulundukları yerlerin haberlerini de taşıdıkları için enformasyon 

akışlarının ticari akışları izlemesi doğal olarak gelenekseldir  

(Briggs ve Burke, 2011, s. 33). Ticaret ve iletişimin iç içe olma durumu da zaman 

içerisinde kent nüfusunda artışlara neden olur.  

19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa merkezli imparatorlukların hâkim olduğu bir 

dünyada Endüstri Devrimi'nin yaşanması sonrası hızlı bir pazar ekonomisi ortaya çıktı, 

buna bağlı olarak gelişmekte olan teknolojik imkânlar neticesinde dünya küçülmeye 

başladı. Ancak bir yandan da aynı teknolojik üretim gücü aracılığıyla küçülmeye başlayan 

dünyanın, giderek büyüyen pazarlarda paylaşılması söz konusu oldu. Özellikle Napolyon 

sonrasındaki süreçte yaşanan, etkileri salt iktisâdi alanda değil, kültürel ve siyasal alanda 

da kendini hissettiren uzun devrim"1, etkileri bakımından varlığını hâlâ göstermektedir 

(Williams, 1965, s. 12–15).  

Endüstrileşmenin ardından yaşanan kentleşme ve ekonomisi tarımsal faaliyetlere 

dayalı kırsal nüfusun, emeğinin karşılığında ücret aldığı yeni üretim ekonomisinde 

                                                           
1 İlk kez 1961 yılında yayınlanan Long Revolution – Uzun Devrim adlı kitabında Raymond 

Williams, klasik Marksist anlamda ele alınan devrim ve işçi sınıfı anlayışını reforme ederek, 

Sanayi Devrimi sonrası yaşanan sürecin başta kültürel değişiklikler olmak üzere tüm toplumu 

dönüşüme uğrattığını ancak bunun sanıldığı gibi hızlı ve bir anda değil, uzun sürede 

gerçekleştiğini hatta hâlâ da gerçekleşmekte olduğunu dile getirdi. Böylece devrimden ya da işçi 

sınıfının dönüşümünden umudu kesenlere bir bakıma devrim ya da işçi sınıfının dönüşümünden 

anlamadıkları için böyle düşündüklerini göstermeye çalıştı. 
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kentlerin daha önce görülmemiş bir zıtlıklar yumağına ve sosyolojik çatışmalara ev 

sahipliği yapması kaçınılmazdı. Sınai üretimle paralel olarak ulaşım ve iletişim 

teknolojisi alanındaki gelişmeler ise üretim ekonomisi için gereken hız ve zaman 

tasarrufunu sağlıyor, daha önce uzun sürede gidilen yerlere artık çok daha kısa sürede 

ulaşılabiliyordu. Eric Hobsbawm 1760’larla yüzyılın sonu arasında Londra'dan 

Glasgow'a yolculuğun, on, on iki günden altmış iki saate inmesini örnek gösterirken 

(2013, s. 17). Chris Harman da yüzyıl sonra telgrafın icadı ve telefon aracılığıyla hem 

üretimin hem de savaşın uzak mesafelerden çok daha kolay koordine edilebildiğine dikkat 

çekiyordu. Böylece üretim ekonomisinde yaşananların insanların birbirleriyle temaslarını 

çok daha kolay hâle getirmesi mümkün olmuştu (2011, s. 313–317). 

Düşünsel ve sınıfsal dönüşümün yanında demiryollarının özellikle ABD'deki dev 

gelişimi, Thomas Edison ve Nikola Tesla'nın elektrik ve aydınlatma sistemleri üzerindeki 

çalışmaları ile bütünleştiğinde bambaşka bir dünya ortaya çıkıyordu.  

Guglielmo Marconi'nin telsizden ve elbette Samuel Mors'un çalışmalarıyla Tesla'nın 

kablosuz enerji aktarımı çabalarından faydalanarak gerçekleştirdiği radyo ile de haber 

iletimi bütün dünyayı birbirinden haberdar kılmakla kalmıyor, Pagan dönemden beri 

devam eden döngüsel ve durağan zaman anlayışını da doğrusal ve hızlı hâle getiriyordu. 

İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler; nüfusun ilk defa tarım 

devriminde görüldüğü şekliyle yeniden katlanarak artmasına neden oldu. Bu artışın rolü 

ise bilhassa geçirdiği iç savaştan sonra dünya sahnesine gelişmiş sanayisiyle birlikte dev 

bir oyuncu olarak çıkan ABD’de meydana gelen toplumsal dönüşümlerle birlikte 

değerlendirilmelidir. Özellikle Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün ortaya çıkış 

koşullarını anlamak için bu noktayı kavramak önemlidir. Bunu yaparken iletişimin ayrı 

bir akademik alan olarak bizzat içinden çıkmaya çalıştığı sosyolojinin,  

19. yüzyıl içerisindeki temel odak noktalarını ve tartışma biçimlerini ilk başlık altında 

kısaca ele almak faydalı olacaktır. 
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Temelleri sosyolojik düşünsel süreçlerle ve özellikle Amerikan pragmatik 

felsefesi ile beslenecek olan Anglo-Amerikan iletişim çalışmalarının kurumsallaşma 

açısından ortaya çıkacağı 19. yüzyıl sonunda karşılaşacağı en büyük problem  

Sanayi Devrimi’nin yarattığı büyük pazar ekonomilerinin o zamana dek tarımsal 

faaliyetlerle geçimlerini sürdürerek var olmaya çalışan ve hareket kabiliyeti düşük olan 

nüfusu, bir mülksüzler ordusu olarak zorla şehirlere sürüklemesiydi. Zaman içerisinde bu 

şehirlerde insanların eski bağlarından kopup salt ekonomik faaliyetler nedeniyle bir araya 

gelmesinin yarattığı toplumsal ve iletişimsel problemlerin hem felsefî hem sosyolojik ve 

hem de ekonomik olarak çözümü için pek çok düşünür, araştırmacı ve sermayedar 

girişimlerde bulundular. İletişimin bir akademik alan olarak ortaya çıkışı bu kaosun ve 

değişimin tüm dünyada en yoğun olarak görüldüğü yer olan ABD’de gerçekleşmesi 

açısından anlamlıdır. 

Dönemin ABD’sinde yoğun göç, son derece hızlı bir şehirleşme, karmaşık bir 

demografik yapı söz konusuydu. Bunun yarattığı problemler ise dev finans ortaklıkları2 

ve hükümete bağlı kuruluşların ilgisini çekmekteydi. Nitekim bu problemlerin çözümü 

ve kitlelerin istenilen biçimde dönüştürülebilmesi ihtiyacı temel hareket noktasıydı.  

İşte bu ilgileri ve gerçekleşecek büyük yatırımları ele alarak iletişim alanının 

kurumsallaşmaya giden sürecini anlamak mümkün olacağından bu tezin ilk bölümü 

iletişim alanının üzerinde temelleneceği problemlerin kökenlerini ele alacaktır.  

Bunu da bahsi geçen koşulları anlaşılır kılabilmek için tarihsel bir çerçeve içinde 

değerlendirecektir. Ardından o genel tarihsel durum içerisinde özele inerek alana gerek 

düşünsel gerek de eylemsel açıdan katkıları olan özneler ve kurumlar ile birlikte bu süreci 

inceleyecektir.  

                                                           
2 Özellikle Rockefeller Vakfı ile Ford Vakfı ilk iletişim çalışmalarına büyük kaynaklar 

ayıracaklardı. “Hayırsever” vakıfların ABD ve Kanada’daki sosyal bilimlere ayırdığı fonları 

anlatan bir çalışma için bkz: (Richardson ve Fisher, 1999) 
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İletişim alanının tarih yazımında ve tartışmalarında sık görülen eksikliklerden 

birisi alanın bütüncül bir tarih anlatısından uzak, yapısal ve toplumsal problemlerden ayrı 

bir şekilde ele alınmasıdır. Oysa bu kurum ve şahısların çalışma koşullarıyla değil salt 

ortaya koydukları düşünce ve modellerle alanı kavramaya yönelik bir çabada bulunmak 

alanın ortaya çıkışından bugünkü kurumsallaşma sürecine dek olan gelişimi 

kavrayamayışa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda iletişimin bizzat kendisi üzerine 

yapılabilecek en zengin tartışmaları da bir kenara bırakıp ertelemeye neden olur.   

İlk bölümde tarihsel ve bütüncül yaklaşım ekseninde, iletişim alanının hiçbir 

şekilde sadece belli bir açıdan ele alınarak açıklamasına girişilemeyecek kadar karmaşık 

süreçlerin ve farklı etmenlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıktığı öne sürülmektedir.  

Bu nedenle her şeyden önce, 19. yüzyıla giderken tüm dünyada yaşanan toplumsal, 

ekonomik ve teknolojik değişimlerin aslında yeni bir insan ve yeni bir dünya düzeni 

yarattığını gösterebilmek için, bu değişimler Anglo-Amerikan iletişim çalışmalarının 

temellerini aldığı sosyoloji ve Amerikan pragmatik felsefesinin ortaya koyduğu 

çalışmalar ekseninde değerlendirilecektir. Bahsi geçen dönüşüm öyle bir dönüşümdü ki, 

John Stuart Mill’in korkuları ile Nietzsche’nin korkuları birleşiyor, demokrasinin  

ve geçmişin aristokratik yapısının çöküşü bir hayalet hâline geliyordu  

(Bennett, 1982, s. 34–36). Böylece buraya kadarki felsefî tartışmalar ve toplum 

tasavvurlarının 19. yüzyılda bahsi geçen gelişmeler ile birbirlerini tamamladıklarını 

görmek mümkün olacaktır. 

Sosyolojik ve felsefi düşüncelerin ortaya konan çalışmalarının anlatımının 

ardından 19. yüzyılın düşünsel mirasından yola çıkarak, 20. yüzyıla gelindiğinde  

I. Dünya Savaşı sırasındaki propaganda çalışmalarının ilk iletişim çalışmalarına etkileri 

ele alınacaktır. Savaş sonrası dönemde ABD’de yaşanan toplumsal sorunlara çözüm 

bulmak amacıyla Chicago Sosyoloji Bölümü’nün davranışsal ve etkileşimci 

yaklaşımlarla çalışmalar yapması alanın teorik ve düşünsel temellerini sağlamlaştırma, 
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kaosa ve sorunlara farklı cevaplar bulabilme çabasıydı. Chicago Okulu’nun iletişim 

alanını etkileyen ilk çalışmaları tamamıyla sosyolojik bir disiplin tarafından belirlenmişti 

(J. Pooley ve Katz, 2008, s. 767). İlk dolaylı yoldan çalışmaları bu ortam içerisinde 

yapılacak olan iletişim alanı, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki Soğuk Savaş 

sürecinde yaşananlarda ise geçireceği paradigma değişimi3 ile farklı bir çalışma ve 

kurumsallaşma sürecine girecekti. 

Genel anlamda özetleyecek olursak, kökeni Amerikan pragmatist düşüncesinde 

temellenen iletişim ve toplum tartışmaları, I. Dünya Savaşı nedeniyle doğrudan ve güçlü 

etki anlayışı çerçevesinde propaganda çalışmaları ile ele alınacaktı. Bunun temel nedeni 

ise ironik bir şekilde, II. Dünya Savaşı öncesine kadar sosyolojik bir yaklaşımla iletişimin 

büyük bir problem ve aynı zamanda problemin çözümü hâline gelmiş olmasındaydı. 

Ancak özellikle bu süreçte John Dewey ve Walter Lippmann’ın düşünce farklılıkları 

üzerinden temellenen tartışmalar kısa süre sonra yerini II. Dünya Savaşı nedeniyle salt 

propaganda çalışmalarına yeniden yönlendirmek zorunda kalacaktı. Buechler bunu 

kitlenin geniş, doğası bilinmeyen, organize olma yetisinden uzak yapısı olarak ele 

almaktaydı (Buechler, 2013, s. 1). 

II. Dünya Savaşı’nda dev maddi desteklerle kurulan savaş bürolarında4 sosyoloji 

ve diğer alanlardan pek çok uzmanın bir araya gelerek propaganda ve toplumsal davranış 

üzerine çalışmalar yapmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Bu bürolarda birlikte 

çalışmaları sayesinde fikir alışverişinde bulunan ve birbirlerini etkileyen 

                                                           
3 İlk iletişim çalışmalarında, özellikle Harold Lasswell’in propaganda üzerine yaptığı çalışmada 

güçlü etki modeli ön plandaydı. Bu modele göre göndericiden çıkan mesaj, güçlü bir şırınga gibi 

alıcıya enjekte edilir ve etkisi görülürdü. Ancak Lazarsfeld ile sınırlı etkinin ortaya çıkması 

sonucunda uzun bir süre için bu modelden vazgeçildi ve iletişim çalışmalarında böylece bir 

paradigma değişimi yaşanmış oldu. 
4 Bu maddi desteğin iletişim açısından en belirgin etkileri propaganda afişlerinde olduğu kadar 

Hollywood filmlerinde de ortaya çıkacaktı. Ofis ile sinema arasındaki ilişki için bkz:  

(Koppes ve Black, 1977). 
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araştırmacılardan sonra artık iletişim alanı her zamankinden daha önemli olacaktı.  

Tam da bu dönemin ardından alanın yöntemini Lazarsfeld öncülüğünde ampirik 

çalışmalara ve pazar araştırmalarına kaydırdığını söylemek mümkündür. Lazarsfeld’in 

etki üzerine yapacağı çalışmalarla paralel olarak bu dönem, propagandanın da en güçlü 

olduğu dönemdi. 

ABD temelinde tüm bu gelişmeler yaşanırken, aslında ona paralel sayılabilecek 

bir dönemde Avrupa’da da 1923 yılında bir araştırma enstitüsü olarak kurulan ve 

Frankfurt Okulu adıyla anılacak Institut für Sozialforschung  

(Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü) iletişim ve sosyoloji alanını derinden etkileyecek 

çalışmalar yapmaktaydı.5 Erken döneminde Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, 

Walter Benjamin gibi toplumu bütünsel ve eleştirel bir açıdan ele alan düşünürlere sahip 

enstitü, Hitler’in iktidara gelmesinden sonra bazı üyeleriyle ABD’ye gidecek, böylece ilk 

kez geleneksel okul ile eleştirel okul bir araya gelmiş olacaktı.   

Lazarsfeld’in piyasa araştırmaları ve ilk iletişim deneylerinden bazılarını yaptığı 

dönem ile ardından yaşanacak yeni yönelimler birlikte ele alındığında, iletişimin artık salt 

araştırma konusu olmaktan çıkıp akademide kurumsallaşabilmesi için gerekli olan ilk 

nüvelerinin de ortaya konduğu görülmektedir. Çünkü propaganda çalışmalarıyla başlayan 

süreç ikinci büyük savaş sırasında ve sonrasında ortaya konan yeni iletişim modelleri ile 

zenginleşmiş, alanla ilgili çalışmalar yapan isimler ve kurumlar aracılığıyla da akademik 

kurumsallaşmasının temelleri hazırlanmıştı. Ancak savaş sonrasında büyük finans 

çevreleri ve hükümetin iletişim çalışmalarına yönelik ayırdıkları kaynakların ve ilgilerin 

azalması nedeniyle Berelson, alanın ölmek üzere olduğunu belirtecekti (1959, s. 1). 

Wilbur Schramm ise Berelson’dan devralarak “kurucu babalar” olarak niteleyeceği dört 

önde gelen araştırmacının –Lasswell, Lazarsfeld, Hovland ve Lewin- ortaya 

                                                           
5 Enstitünün kuruluşu ve üyelerinin düşünsel süreçlerini anlatan önemli bir çalışma için bkz: 

(Bottomore, 1994). 
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koyduklarından hareketle alanın ölmek üzere olduğu tezine karşı çıkarak ABD’de ilk 

iletişim fakültelerinin kurulmasına öncülük edip iletişimin akademik anlamda 

sosyolojiden bağımsızlaşması için çalışacaktı.  

Tezin bu ilk bölümünde özellikle ABD’de yaşanan sürecin ve dolayısıyla  

Anglo-Amerikan iletişim çalışmalarının ele alınacak olmasının nedeni, yukarıda sayılan 

nedenlerin yanında tarihsel süreç açısından iletişim alanının ayrı bir disiplin olarak 

kurumsallaşmasının ve bunun Türkiye’ye yansımasının Anglo-Amerikan iletişim 

çalışmaları tarafından şekillenmiş olması nedeniyledir. Nitekim Türkiye’de iletişimle 

ilgili ilk enstitünü olan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün kuruluşu ABD ve 

Avrupa’daki gazetecilik enstitüleri örnek alınarak gerçekleştirilirken, ilk yüksekokul olan 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluş planı da Anglo-Amerikan 

iletişim çalışmalarını temel alan bir anlayışla gerçekleşmiştir.  

Basın Yayın Yüksek Okulu’nun kurumsallaşma sürecinin hemen ardından 

ihtiyaç duyduğu öğretim görevlilerini yetiştirebilmek için ilk asistanlarını UNESCO ve 

Fullbright tarafından sağlanan burslarla ABD’ye göndermesi de bu perspektifin 

Türkiye’ye yansımasını anlamak açısından önemlidir. Nitekim yüksekokulun iletişim 

fakültesine dönüştükten sonra eleştirel okul kimliğini kazanacak olması, açıktır ki  

Ünsal Oskay’ın Frankfurt Okulu üyelerinin kitaplarını 1970’lerde çevirerek Türkçe 

literatüre kazandırmasından sonradır. Asistanlığı sırasında Schramm’ın danışmanlığında 

eğitimine devam eden Oskay ve farklı okullarda lisansüstü eğitimlerini alan asistanların 

okulda ders vermeden önceki eğitimlerinin temelinde Anglo-Amerikan iletişim 

çalışmaları vardır.6  

Düşünsel, iktisadi ve siyasal açıdan bahsi geçen tüm sebeplerden ötürü ilk başlıkta 

sosyoloji ve Amerikan pragmatizminin Anglo-Amerikan iletişim çalışmaları üzerindeki 

                                                           
6 Oya Tokgöz, Kişisel Görüşme, 12 Haziran 2017 
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etkileri anlatıldıktan sonra, ikinci başlık altında Chicago Üniversitesi  

Sosyoloji Bölümü’nün ortaya çıkış koşulları ve üyelerinin toplumsal sorunlarda iletişime 

atfettikleri anlam incelenecektir. Sonraki başlıklarda ise Chicago Sosyoloji Bölümü’nün 

akademik ve düşünsel bağlamından hareketle iletişim alanındaki ilk paradigma 

değişiminin Lazarsfeld ile başlaması ve II. Dünya Savaşı sonrasında finans ve hükümet 

çevrelerinin iletişim çalışmalarına karşı azalan ilgileri sonucunda iletişimin artık savaş 

bürolarında ya da sosyoloji bölümü içerisinde değil, Wilbur Schramm ile birlikte 

akademide kurumsallaşarak yol almasının süreci işlenecektir.  

Ortaya konan plan doğrultusunda ilk bölüm sonlanacak ve ikinci bölümde de 

iletişim eğitiminin kurumsallaşmasının Türkiye’de geçirdiği sürece bakılarak 

sahip olduğu arka plan ve ilk kurumsallaşmasının özellikle İstanbul Üniversitesi 

Gazetecilik Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Okulu örnekleri üzerinden 

gerçekleşmesindeki etkiler ele alınacaktır. Böylece Türkiye’de iletişim eğitiminin 

kurumsallaşmasının Anglo-Amerikan perspektifin yansımalarıyla birlikte ele alınarak iki 

farklı ülke açısından ne derece benzerlikler ve farklılıklar içerdiği de ortaya konmak 

istenmektedir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ANGLO-AMERİKAN İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ ORTAYA 

ÇIKIŞI 

1.1. Düşünsel ve Tarihsel Arka Plan 

Toplumsal alanda yaşanan hızlı değişimler sosyoloji ve felsefenin en temel 

meseleleri hâline gelmiş, Aydınlanma'dan beri süregelen ilerlemeci ve birey eksenindeki 

düşünme biçimi bu yeni kitlesel ve üretim karmaşası karşısında zayıf kalmıştı. Jean 

Jacques Rousseau'nun özgür doğan ama her yerde zincire vurulan insanı, kapitalist üretim 

çerçevesinde kentlerin farklı ırk, inanç ve bölgelerden gelen insanlarla sınıfsal bir ayrışma 

içerisinde var olduğu noktada özgür de doğamıyordu. Sosyolojinin 19. yüzyıldan 

başlayarak özellikle Auguste Comte ve Herbert Spencer öncülüğünde pozitivist kuram 

açısından toplumsal meseleleri değerlendirmesi bu nedenle anlamlıdır.  

Auguste Comte, Fransız Devrimi'nin getirdiği yıkıcı etkilerden sonra oluşacak yeni 

toplumsal düzenin pozitivist doğrultuda var olması gerektiğine işaret ederken, Spencer da 

evrimsel bir bakış açısıyla toplumu bir organizma olarak ele alıyor, onun geçirdiği süreci 

anlamak için de evrimsel bir yaklaşım sergiliyordu. Comte'un pozitivist düşüncesinin 

temeli, tarihi üç bölüme ayırmayla başlıyordu: Teolojik veya hayâli aşama, metafizik 

veya soyut aşama, bilimsel veya pozitif aşama (1964, s. 217). Comte toplumun geçtiği bu 

üç aşamadan ilkinde insanların olaylara teolojik bir yaklaşımla açıklamalar getirmeye 

çalıştığını, mutlak bilgiye yönelik ilahi cevaplar vermeye çalıştığını, ikinci aşama olan 

metafizik aşamada da doğaüstü etkenlerin yerlerini soyut kavramlara bıraktığını, nesneye 

dair bilginin de bu tarz bir açıklama ile geliştirilmeye çalışıldığını bahseder. Son aşamada 

ise Comte, insanın mutlağın bilgisinden vazgeçip olayların nasıl olduğunu deney ve 

gözlem yoluyla anlamaya çalıştığını belirtir.  
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Aşamaların birbirlerini zorunlu olarak izlediği düşüncesinden hareketle Comte'un 

devrim sonrası yaşanan kaostan yeni bir düzen ortaya çıkarma çabalarının evrimsel bir 

temele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu organizmacı yaklaşım, iş bölümü ve 

uzmanlaşmaya dayalı Sanayi Devrimi sonrası üretim ilişkileri açısından önemlidir. 

Comte uzmanlaşmış etkinliklerin toplumun genel dengesine hizmet ettiğini vurgulayarak 

toplumu iktisadi açıdan da ele alır (Tokgöz, 2015, s. 58). Öte yandan bu uzmanlaşmanın 

derinleşmesinin ise Marx'ta yabancılaşma üzerinden ele alınacağı üzere insanların toplum 

olmaktan kaynaklanan bir arada olma biçimini kaybedeceğine işaret ederek sıkıntılı 

bulur.  

Auguste Comte'un pozitivist, ilerlemeci toplum anlayışı, Herbert Spencer'ın evrimsel 

bir süreç içerisinde var olan organizmacı toplum anlayışı ile bir araya gelince 19. Yüzyıl 

sosyolojisinin genel seyri anlaşılır. Spencer First Principles (İlk Prensipler -y.n.)'de 

evrimi temel alan bir görüşle evrenden yola çıkarak toplum düzenini açıklamaya girişir: 

"Evrimi astronomi, jeoloji, biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve diğer alanlarda ele aldığımızda, 

aynı dönüşüm yasasının tüm bölümlerde var olmasını tesadüfi bir biçimde görebiliriz. Ama 

bu geleneksel gruplamaların bilginin düzenlenmesi ve edinilmesini kolaylaştırması açısından 

yapıldığını fark edip, farklı varlıkların tek bir evrenle uyuştuğuna dikkat edersek farklı 

biçimlerde değil ama tek biçimde bir evrim olduğunu anlarız." (Spencer, 1867, s. 188) 

Spencer'ın evrimci yaklaşımı toplumu da bir organizma olarak ele alır ve ona 

dışarıdan yapılacak müdahaleleri dışlayarak toplumun kendi hâlinde evrimsel sürecini 

yaşamasını destekler. Comte planlı toplumsal değişmeyi öngörürken, Spencer  

laissez-faire’ci (Bırakınız yapsınlar) bir politika izlenmesini istemiştir (Tokgöz, 2015, s. 

61). Bu evrimsel organizma yasası sosyolojinin 19. yüzyıldaki toplum tasavvuruna ışık 

tutmakla kalmaz, yine dönemin önde gelen düşünürlerinden Ferdinand Tönnies'nin ortaya 

koyduğu Gemeinschaft – (Cemaat) ve Gessellschaft (Cemiyet) kavramları ile tamamlanır.  

Tönnies toplumsal ilişkileri ve bizzat toplumu ele aldığı 1887 tarihli 

Gemmeinschaft und Gessellschaft (Cemaat ve Cemiyet – y.n.) adlı eserinde toplumsal 
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yapıyı farklı gruplar ekseninde açıklamaya girişerek cemaat ve cemiyet kavramlarına 

değinir. Köy hayatında görülebilecek bir cemaatsel yapıda insanların birbirlerine olan 

bağlılıkları aile, gelenek ve görenekler, inanç açısından sağlanır ve korumacı bir yapı söz 

konusudur. Ancak durağan, içe dönük bir yapı olan Gemeinschaft’ın endüstri devrimi 

sonrası yaşanan göçler ve üretim biçiminin değişmesi neticesinde kendi yapısından 

uzaklaşarak kandaşlık değil, iş ilişkisi açısından temellenen Gessellschaft’a dönüştüğüne 

vurgu yapar. İnsanları güçlü ve canlı kılan kırsal yaşamın övgüye değer 

Gemmeinschaft’ının aksine Gessellschaft, geçici ve yüzeyseldir (Tönnies, 2001, s. 52). 

Tönnies'de, durağan ve koruyucu cemaat yapısının, endüstrileşen kentlerde çarpık 

ilişkiler ortaya koyması ve neticesinde psikolojik olarak huzursuz durumda insanları 

yaratması kent yaşamının en büyük sıkıntılarından biridir. Bu açıdan Gemmeinschaft iyi 

iken Gessellschaft kötü olarak ele alınmış ve toplumsal sorunda iletişimin rolüne dair 

ipucu ortaya konmuştur. 

Dönemin sosyoloji çalışmalarında en çok ses getiren bir diğer isim de kuşkusuz 

Emile Durkheim'dır. Onun önemi, kendinden önce ortaya çıkan Comte, Spencer ve 

Tönnies'den hareketle onları destekleyici ve tamamlayıcı yeni bir düşünce ile ortaya 

çıkmasıdır. Comte'un iş bölümüne yönelik vurgusundan hareketle Durkheim da aynı 

meseleye dikkat çekmiş, Tönnies'nin kötü olarak gösterdiği Gessellschaft’ı mekanik ve 

organik dayanışma ekseninde ele alarak iş bölümünün gerekliliğine vurgu yapmıştır.  

Onun düşüncesinde mekanik dayanışma, bireyi doğrudan topluma bağlamaktadır. İş 

bölümü açısından benzer yerlerde bulunan insanların bu dayanışma biçimi onları hem bir 

arada, toplumla bağlantılı kılıyor hem de birlikte hareket edebilmelerini sağlıyordu. Bu 

tip toplumlarda insanın kişiliği, dayanışmacı bir yapıda kişiliğe ters orantılı olarak büyür 

(Tokgöz, 2015, s. 64). Eğer bu iş bölümü Comte'un ve sonrasında sistemleşmiş olarak 

Marx'ın dikkat çektiği üzere fazla derinleşirse de işine ve kendine yabancı, toplumla olan 

bağını koparmış insan ortaya çıkar.  
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Ele alınan düşünürler ve çalışmalarının ardından Durkheim'ın 1897 tarihli İntihar 

adlı çalışmasında, intiharın salt kişisel ya da akli istek ve zorunluluklar sonucu ortaya 

çıkmadığını, aksine inanç ve çalışma ortamına göre de farklı bir seyir izlediğine yönelik 

elde ettiği bulgularla birlikte düşünüldüğünde, yeni toplumsal sıkıntılara karşın çözüm 

arayışlarının sosyoloji alanına ayrı bir akademik disiplin olarak meşruiyet kazandırması 

da anlaşılır olmaktadır. Bu özellikle ABD'de, sosyolojiden ayrışarak kendi meşruluğunu 

kurmaya çalışan iletişim alanının da temellerini görmeye imkân sağlayacaktır.  

Avrupa özelindeki ana hatları çizilen sosyolojik tartışmalar ABD özelinde ele 

alındığında Sanayi Devrimi sonrası yaşadığı yoğun üretim ve aldığı büyük göçler ile 

büyüyen ülkenin, Avrupa'ya başta pamuk ve altın olmak üzere yoğun ihracata başladığı 

görülmektedir. Ancak ülke 1861-1865 yılları arasında tarihindeki en büyük savaş olan 

Amerikan İç Savaş'ı nedeniyle kendi içine kapanmak zorunda kalmış, özellikle bu savaş 

sırasında Kuzey'in Fransızlar, Güney'in ise Britanya İmparatorluğu tarafından 

desteklenmesi nedeniyle siyasal bir iç krizden öte kendi içinde ekonomik bir dünya savaşı 

vermişti. Buna karşın dört yılın ardından Kuzey'in zaferi ile sona eren savaş çoktan geride 

kalmış, birlik hızlı bir süre içerisinde ülkenin yerleşime açık batı topraklarına yayılmıştı.  

Yeni Dünya muazzam bir demiryolu ağının, dev bir pamuk ticaretinin, tüm Afrika 

ve Avrupa'dan milyonlarca göçmenin gelip iş aradığı büyük bir canlanmanın merkezi 

hâline dönüştü. Köleliğin kaldırılmasından sonra Güney eyaletlerinin hızla çökmesi 

beklenirken, çok önceden Adam Smith'in ustaca gösterdiği üzere, güçlenerek ortaya çıkan 

yeni kapitalist üretim biçiminde kölelik aslında serbest iş gücünden daha verimsiz, hâliyle 

sermayedar için anlamsız bir külfetti (Smith, 2016, s. 412–427). 19. yüzyıl ekonomik 

dönüşüm ve yoğun göçler ekseninde hızla artan kent nüfusları açısından ABD için son 

derece önemli sonuçlar doğuruyordu. Modernleşmenin gerçekleşebilmesi ve sermayenin 

önündeki engellerin aşılabilmesi açısından kentleşme sırasında meydana gelen 

sıkıntıların hızla ortadan kaldırılması önemliydi. Temellerini pragmatist düşünceden alan, 
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bu sayede tam da dönemin modern, kapitalist toplumuna gerekli reçeteleri sunan çözüm 

biçimi, en temel ifadelerini Charles Sanders Peirce ve William James'in çalışmalarında 

buluyordu. Çünkü pragmatizm tıpkı sosyoloji bilimi gibi moderndi ve bu nedenle 19. 

Yüzyıl'ın sonlarından itibaren yaşanan baş döndürücü değişikliklerin bir sonucuydu 

(Morva, 2013, s. 15). 

1878 tarihli “How to Make Our Ideas Clear–(Fikirlerimizi Nasıl Netleştiririz? 

y.n.) adlı makalesinde Peirce, Descartes'ın Metafizik Düşünceler adlı ünlü çalışmasına 

vurgu yapıyor ve onun düşüncesindeki, kendinden yola çıkarak gerçeğe ulaşma 

yöntemini eleştiriyordu. Peirce'e göre gerçekliğe dair bir çıkarım elde edilebilir ancak 

gerçek bu değildir, onunla kurulan ilişki inanç temelindedir ve önemli olan Descartes'ın 

bahsettiği üzere gerçeği tanımlamak değil, bunun ne işimize yarayacağıdır  

(Charles S. Pierce, 1878, s. 1–4). Bu açıdan gerçek bireysel bir anlama göndermede 

bulunur. Peirce, 18. Yüzyıl aydınlanma felsefesinden doğan determinizme karşı durmakla 

kalmıyor, aynı zamanda determinizmin varlığına dair en ufak bir kanıt olmadığını, aslında 

onu yanlışlayan bilimsel kanıtların var olduğunu ileri sürüyordu. Peierce'in neden-sonuç 

ilişkisini araçsal düzlemde ele alması pragmatik felsefenin temel anahtarıdır. 

Peirce'in kavramsallaştırması açısından pragmatizm, bireyin düşünce ve eylem 

arasında kurduğu bağ neticesinde olgu ve kavramları toplumsal açıdan rasyonalize etme 

çabasıdır. Peirce'den farklı olarak William James ise Peirce'teki kavramsallaştırma 

çabasını toplumsal eyleme dökebilme çabasındadır. Ona göre pragmatizm sadece bir 

metottur ve felsefî kararlılıklarla bir ilgisi yoktur. Bir pragmatist, filozofların kafa yorup 

kabullendiği pek çok noktaya sırtını sonsuza dek çevirebilir (Morva, 2013, s. 31).  

James açısından kişisel ve toplumsal sorunlarda izlenmesi gereken yöntem olarak 

pragmatizm, kişi ve topluma faydalı olanı gösterme yetisine sahiptir. Pragmatizm 

herhangi bir sonuç üzerinde ısrar etmez, o sadece bir yöntemdir (James, 1995, s. 20). 
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Rasyonalizme karşı yaptığı eleştirilerinde sık sık onun gösterişli sonuçlara varma 

çabasını yererken bir yandan da felsefenin temel kavgası olan idealizm ile materyalizm 

arasındaki çatışmada ikisini de dışlayarak üçüncü bir yol ortaya koymaya çalışır. James'e 

göre felsefenin temel dilemması budur ve bunu ortadan kaldıracak olan da pragmatizmdir 

(Morva, 2013, s. 34). Akademide din üzerine verdiği derslerde ölüm ötesinin bu dünyada 

var olup olmadığının ispatlanamayacağını belirten James, dogmatik düşünceye ve 

rasyonel sonuçsallık kaygısına karşı çıkarak pragmatizmi ele alır. Yöntem ve gösterişine 

karşın rasyonalizmin karşısında pragmatizm, tamamıyla silahlanmış ve eylemci bir 

yaklaşım içerisindedir (James, 1995, s. 21). 

Peirce ve James'ten etkilenmiş John Dewey açısından da pragmatizm, eleştirel bir 

liberal düşünce biçimidir. Peirce'in kavramsal tartışmaları ve James'in eylemsel 

mantığından hareketle Dewey, James ile aynı safta yer alıp pragmatizmi toplumsal olay 

ve sorunlar karşısında işler hâle getirmeye çalışmıştır. Dewey'in pragmatizminde de 

önemli olan, çevredeki sorunlara çözüm bulunması çabasıdır (Doğan, 2003, s. 86). 

Dewey'deki araçsal pragmatizm yaklaşımı bir bakıma iki öncül düşünürün ortasını bulma 

çabası gibidir. Peirce'in net deneysel ve birey temelli düşüncesi ile James'in bütüncül bir 

pragmatist ve salt toplum eksenli kavrayışının yanında Dewey'in anlayışı, birey ve 

toplumun karşılıklı ilişkisini ele alır yapıdadır. Ona göre bireyin kendi varlığını toplumda, 

toplumunsa kendi devamını bireylerin iletişimindeki etkileşim aracılığıyla 

gerçekleştiriyor olması araçsalcı pragmatizmin mantığını anlamak açısından önemlidir.  

John Dewey’in iletişim, toplum ve pragmatizm anlayışını ve görüşlerinin alana 

yönelik etkisini daha ayrıntılı bir şekilde ele alabilmek için Chicago Sosyoloji 

Bölümü’nün kuruluş safhasına geçmek ve okul üzerinde onun etkilerini irdelemek 

gerekiyor. Böylece alanın temeline yönelik entelektüel tartışmaların en önemlisi olan 
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John Dewey ve Walter Lippmann arasındaki tartışmayı7, bu kurumsallaşma sürecinin 

ardından ele alarak yeniden yukarıda tartışıldığı üzere entelektüel bağlamla yorumlamak 

daha verimli olacaktır. Böylece Dewey’in pragmatizm anlayışı ile ondan çok daha sonra, 

iletişim alanını en temelden etkileyen bir düşünür olarak Walter Lippmann’ın buna 

yönelik eleştirileri ve ortaya koyduğu yeni bakış açısı daha anlaşılır olacaktır.  

1.2. Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün Kuruluşu: Neden Chicago? 

ABD’nin hem dış dünya hem de kendi içiyle yaşadığı ilişkileri anlamak için 

Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün kuruluşuna giden süreci ele almak 

mecburidir. Böylece Amerikan pragmatizminin şekillendirdiği, farklı alanlarda 

yatırımları olan sermayedarların finanse ettiği ve savaş döneminde büyümesini, 

uzmanlaşmasını gerçekleştirmeye başlayan iletişim çalışmalarının, 

alanın kurumsallaşmasına giden yolda geçirdiği evreleri anlamak daha kolay olacaktır. 

Ancak bundan önce, bu kuruluşa kadar dünyada yaşanan genel gelişmelerin ABD’yi ne 

açıdan etkilediğine kısaca değinmekte fayda bulunmaktadır. 

Modernleşme sürecinde yaşanan sosyolojik sorunlar ve elbette bu sürece 

gitmeden önce Sanayi Devrimi sonrası yaşanan hızlı, sınırları olmayan sermaye 

hareketlerinin tam göbeğinde kendine has bir yapısı, gelişimi, problemleri, 

kutuplaşmaları olan Chicago kentinin, tüm bu farklı nedenlerden ötürü ilk iletişim 

çalışmalarının ortaya çıkışına ev sahipliğini yapması şaşırtıcı değildir. Her ne kadar bu 

döneme ilişkin anlatılar genelde o kentin okulun kuruluşundan hemen önceki dönemine 

vurgu yapsa da özellikle ABD açısından bunun çok daha öncesinde yaşanan siyasal kriz 

ve ekonomik konjonktürün bu kente etkisini atlamamak gerekir. 

                                                           
7 Tarihsel olarak bu iki isim hiçbir zaman bir araya gelip tartışmadılar ancak onların iletişime ve 

topluma yönelik görüşlerindeki zıtlıklar, alanla ilgili çok sonradan ortaya çıkacak çalışmalarda 

iki ismin arasındaki tartışma olarak ele alındı. 
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Sanayi Devrimi sonrasında İngiltere dünyanın en büyük ekonomisi olarak ortaya 

çıkmıştı. Ancak uzun barış8 döneminde Avrupa'nın dev ülkelerinin kendi pazarlarını 

tüketme ve bu yolla birikime yönelmeleri mevcut durumun sabit kalmayacağını 

gösteriyordu. İngiltere’de, 1870’lere kadar Sanayi Devrimi’nin teknolojik temeli üzerinde 

sağlanan güçlü bir atılım ile kömür üretimi artmış, ham pamuk tüketimi de önemli 

miktarlara gelmişti. Dev bir donanma ile ürettiği sınai malını her yere ulaştırabilme 

imkânı olan bu ülke, bütün dünya pazarlarını adeta istila etti.  

19. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Almanya ve İtalya'nın birliklerini 

sağlayarak hızla sömürgecilik yarışına katılmaları da anlamlıdır. Çünkü yoğun üretim, 

plansız ekonomi, ücretlerde düşüşlerin yaşanmaya başlaması tam da bu tarihe paralel bir 

biçimde piyasalarda önce durgunluğa, ardından ciddi bir tedirginliğe dönüştü. Kentlerin 

giderek artan nüfusları, kırsal kesimden gelip emeğini satmak zorunda kalan işçi ve 

yoksul sayısındaki muazzam artışla tarımsal ürünlerin değeri arttı ve bu yüzyıl hızlı bir 

biçimde ülkelerin ekilebilir arazilerini artırmaya çalıştıkları bir dönem oldu. Ancak bu 

tarımsal üretimdeki plansızlık ve bunu telâfi etmek için girişilen sınai üretimdeki talebi 

aşan üretim 1870'lere gelindiğinde tüm dünyada dev bir daralmaya neden oldu 

(Hobsbawm, 2013, s. 191–199). Bu da iktisat tarihindeki 1873-1896 Bunalımı'nı ortaya 

çıkardı.  

Bunalım sürecinde dünyanın en gelişmiş sanayi ülkesi İngiltere, ihracat 

şampiyonluğunu ABD'ye kaptırırken, ABD de sanayi alanındaki liderliğini, tarım ve gıda 

liderliği ile besleyebilmek için ülkenin doğusundaki ticaret merkezlerini batıya 

kaydırmayı planlıyordu. Üç bin kilometreden daha uzun, Kuzey'in can damarı olan 

Mississippi Havzası'nın en kritik noktasında yer alan, sahip olduğu dev ormanlar ile 

                                                           
8 Karl Polanyi “Uzun Barış” ifadesini Büyük Dönüşüm adlı kitabında, Napolyon Savaşları’nın 

1815 Waterloo Savaşı ile son bulmasından I. Dünya Savaşı’nın çıktığı 1914 yılına kadar geçen 

süreci tanımlamak için kullanır. Bu dönem, sermayenin büyük bir birikim elde edebilmesi için 

büyük çaplı kıtasal savaşların yaşanmadığı dönemdir. 
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mobilya, demiryollarının dibinde bulunması nedeniyle ulaşım, daha önce ilkel biçimde 

sahip olduğu dev ahırları ve hayvan sayısıyla da gıda pazarına ev sahipliği yapan bu yer, 

Ilinois'daki Chicago kentiydi. İç Savaş sonrası Güney'den Kuzey'e doğru yaşanan göç 

dalgası da kente farklı bir yapı kazandırıyordu. Bir yandan Avrupa’dan gelenler bir 

yandan da Güneyli siyahiler daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak umuduyla Chicago’ya 

göç ediyor, bunun sonucunda kısa süre içerisinde bu kent göçmenler kentine dönüşmüş 

oluyordu. 

Chicago'nun demografik yapısındaki hızlı değişim ve artan nüfus ülkenin ve hatta 

farklı ülkelerin bünyesinden kopup gelen göçmenlerin geldikleri yerde daha önce 

kendileri gibi gelip yerleşmiş diğer göçmenlerin yanlarında öbekleşmelerine neden 

oluyordu. Daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak umuduyla gelen göçmenlerin yerleşim 

yerleri, birçok bakımdan oldukça sağlıksızdı ve çok hızlı şekilde inşa edilen bu yerleşim 

yerleri yeni problemlerin de kaynağı olmuştu (Serter, 2013, s. 69). Öyle ki artan nüfus, 

ucuz iş gücü, yüksek işsizlik oranı, sağlıksız ve uzun süreli çalışma koşulları 

insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan 1886 tarihli Haymarket Olayı'na da 

neden olmuştu. 1 Mayıs'ta başlayan protestolar çatışma hâlini almış, çok sayıda polis ve 

işçi can vermiş, hatta işçilerin yargılanmaları sermaye ve emek arasındaki temel 

çatışmaların kısa bir özetine dönüşmüştü.  

Avrupa kıtasında dolaşan komünizm hayaletinin Amerika'da ortaya çıkmaması 

için değişen toplum yapısını ve sermaye-emek keskinleşmesini ortadan kaldıracak, 

 yeni toplumu ve onun beklentilerini kavrayarak bu tür kırılganlıkları törpülemeye 

çalışacak sosyolojik bir çalışma gerekiyordu. Ülkenin bunu teşhis etmedeki en büyük 

laboratuvarı olan Chicago kentinde bu nedenle bir üniversite açılması sermaye açısından 

önemliydi. Standard Oil Company ile petrol işine girmiş, Amerika kıtasında sermayenin 

en büyük gücü olan John D. Rockefeller, ülkenin ve kapitalist toplumun gidişatına göre 

yeni stratejilerini geliştirebilmek için hayırseverlik (philanthrophy) faaliyetlerini eğitim 
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alanına kaydıracaktı. Chicago Üniversitesi’nin resmi internet sayfasındaki açıklamaya9 

göre Rockefeller, Amerikan Baptist Eğitim Topluluğu'nun da katkılarıyla o dönem altı 

yüz bin dolarlık bir hibe ile 1890 yılında okulu kurmuş -bugün yaklaşık yirmi milyon 

dolar- ve devam eden süreçte de okula ve araştırmacılara yoğun bir finansal destek 

sunmuştur. Bu açıdan bir bakıma ABD'de iletişim alanının Rockefeller'in petrol ve lastik 

endüstrisinden gelen kazancıyla kurulduğunu söylemek mümkündür  

(Tokgöz, 2015, s. 70). 

Yeni kurulan bir okul olarak Chicago Üniversitesi, hızlı bir şekilde kent 

sosyolojisi alanında çalışmalara başladı. İlk Başkan William Rainey Harper, 

Rockefeller ile sıkı bir ilişki kurmuş, bu sayede üniversiteyi de büyük bir finansal destekle 

yönetebilmekteydi. Bahsi edilecek olan sosyoloji bölümü ve onun büyük ses getiren 

çalışmaları da bu üniversite bünyesinde gerçekleşmiştir. Bugün “Chicago Okulu” diye 

anılan işte bu okul, 1892'de Chicago Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler ve Antropoloji 

adıyla ortaya çıkmıştı.  

1.2.1. Chicago Sosyoloji Bölümü’nün Entelektüel ve Akademik Bağlamı 

1.2.1.1. Birinci Dönem 

Okulun sosyoloji alanına yaklaşımı farklı disiplinleri de içine alan bir bakış 

açısıyla şekillenmişti. Bunda okulun araştırmacılarının farklı alanlardan geliyor oluşu ve 

elbette bizzat çalıştıkları kentin yapısını anlayabilmek için buna ihtiyaç duymaları 

etkiliydi. Sadece kent değil, bir araştırma merkezi olmayı hedefleyen üniversite de yeni 

idi ve bu özelliği ile bilimsel araştırmalara bir dinamizm getirmişti (Morva, 2013, s. 58). 

Okul yaptığı çalışmaları kent, ekoloji ve sosyal psikoloji olmak üzere üç başlık altında 

                                                           
9 Açıklamanın tamamına erişmek için bkz: 
http://www.uchicago.edu/about/history/ (Son erişim tarihi: 10.04.2017) 

http://www.uchicago.edu/about/history/
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toplamıştı. Bu kategorilerden yöntem olarak kenti ampirik, ekolojiyi teorik, sosyal 

psikolojiyi ise kavramsal bir açıdan ele almıştı.  

Okulun Albion Small öncülüğünde okutulan genel sosyoloji derslerinin yanı sıra 

özellikle Chicago'daki toplumsal yapıya yönelik sosyolojik çalışmalarının önemi 

büyüktür. Yöntemlerinin en rahat görülebileceği kitaplarından birisi olarak The Polish 

Peasant in Europe and America (Avrupa ve Amerika’da Polonyalı Köylüler y.n.) 

William Thomas ve Florian Znaiecki'nin ve genel olarak okulun sosyolojiye bakış açısını 

da en iyi biçimde yansıtır. Yazarlar Polonya'dan gelen göçmenlerin ABD'ye yerleşme 

süreçlerini hem onların mektuplarından hem de kendi gözlemlerinden hareketle analiz 

ederler. Amaçlarının da sadece bu grubun değil, ABD'ye gelen tüm diğer grupların bu 

yeni ülkeye eklemlenme ve orada hayatta kalma çabasını anlamak olduğunu belirtirler 

(Thomas ve Znaniecki, 1927, s. 87–106). Morva'nın, okulun yarattığı eserlerin isim ve 

yöntemlerine bakmanın tam da Chicago Okulu’nun anlayışını göstereceğine yönelik 

düşüncesi, gerçekten de eserler dikkatle incelenince rahatça fark edilebilir: 

“The Polish Peasent in Europe and America” (Avrupa ve Amerika'da Polonyalı Köylü) - 

Thomas ve Znaniecki 1918-1920, "The Negro in Chicago (Chicago'da Siyahlar – Charles 

S. Johnson - Park'ın yönetiminde yazılmıştır, 1922), "The Hobo" (Aylak-Nels Anderson, 

1923), "The City" (Kent - Park ve Burges 1925) vd. (2013, s. 56) 

Okulun iletişim çalışmalarına giden süreçte sosyoloji açısından eğildiği noktaları 

ana hatlarıyla ele almak faydalı olacaktır. Onların önceki başlıklarda ele alınan pragmatist 

felsefe doğrultusunda şehri birey ve toplum ekseninde ele alma çabaları en geniş 

anlamıyla ekolojik yaklaşım ve kentsel sosyoloji alanında ortaya çıkmıştır denilebilir. 

Kente ve topluma atfettikleri anlamı bu açıdan irdelemek gerekir. Chicago'nun kendine 

has ve elbette Amerikan yaşam biçimi, serbest pazar değerleri ile olan ilişkisi, onun kent 

ve toplumsal yaşayışa bakışını da belirlemiş oldu. Spencer etkisindeki evrimsel 

organizmacı anlayışları, özellikle Robert Ezra Park ve Ernest Burgess'in kente 

yaklaşımını doğa bilimleri ekseninde ele almalarına neden oldu.  
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Önsözünde sosyolojinin çalışma yöntemini materyallerini toplayıp, kişisel 

deneyimleri de buna katarak sosyolojiyi deneysel bir çalışma prensibi olarak 

tanımladıktan sonra insanın doğasına yönelik, Thomas Hobbes'a bol göndermeli 

çalışmaları Introduction to the Science of Sociology (Sosyoloji Bilimine Giriş y.n.)'de 

Tötonik ve Nordik efsanelerden yola çıkarak kültür açısından bir tanımlamaya 

girişmeleri, sosyolojide kültürel yaklaşımı temele aldıklarını göstermektedir  

(Park ve Burgess, 1921, s. 73–95). Kitaptaki pozitivizme sıkıca bağlı bakış açısı 

Comte'tan aldığı temellerle 20. yüzyıl sosyoloji çalışmalarına uyarlanmak istenmiş ve 

yazarlar bu açıdan kenti de insan doğası ile açıklamaya çalışmışlardır. Bu anlamda 

Introduction to the Science of Sociology kitabı daha sonra yine Burgess ve Park tarafından 

yazılacak olan ve ekolojik yaklaşımın temellerinin atıldığı The City (Şehir y.n.) adlı eserin 

düşünsel ve teorik temellerini oluşturmuştur (Serter, 2013, s. 69).  

The City'de yazarların özel olarak Chicago şehri üzerine eğilmeleri ilginçtir. 

Sosyoloji üzerine genel yaklaşımlarını sergiledikleri ilk kitaptan sonra 

bu kitap, ele aldıkları deneysel ve pozitivist yaklaşımın sağlaması temelinde ortaya 

konmuştur. Şehrin ne olduğu üzerine yaptıkları tanım da sosyal organizmacı 

yaklaşımlarının tezahürüdür. Şehir sadece fiziksel bir mekanizma ya da yapay bir yapı 

değil, onu oluşturan insanların yaşamlarına dâhil olmuş, doğanın üretimi ve özellikle 

insanın doğasıdır (Park ve Burgess, 1984, s. 1). 

Aynı kitapta yer alan The Growth of the City (Şehrin Büyümesi y.n.) adlı bölümde 

Chicago kentinin bölgeler haritası yer alır. Buna göre beş bölümden oluşan şehir 

merkezinde iş ve yönetim merkezlerine ev sahipliği yaparken, geçiş bölgesi olarak 

adlandırılan ikinci bölgede ucuz iş gücü yer alır, üçüncü bölgede görece daha iyi konumda 

bulunan işçilerin yaşam alanı bulunur, dördüncü bölgede zenginlerin, üst sınıfın konutları 

bulunurdu. Son bölge ise banliyö bölgesiydi (Park ve Burgess, 1984, s. 50–63).  
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Kentin yapısı şehre atfedilen anlamla birlikte evrimsel bir sürecin katmanları 

olarak ele alınıyordu. Bu modelde bir yandan farklı gelirlerin sınıfsal değil ama süreçsel 

temelde farklı yerleşim yerlerinde var olmasına vurgu yapılıyor, bir yandan da bu doğal 

bir süreç olarak ele alınıyordu. Öte yandan şehrin doğal yapısı, topografyası veya mevcut 

bölgesel yerleşim modelinin diğer şehirlerde olup olamayacağı üzerine eğilme söz konusu 

değildi. İlginçtir ki yıllar sonra Homer Hoyt da bu modelin eksiklerini telâfi etmek için 

yeni bir model üzerinde çalışacak, ancak o da Chicago'yu sınıfsal değişimler ve sermaye 

ekseninde bir çözümleme açısından değil, salt arazi değerleri üzerinden yaşanan 

değişmeler ışığında Sector Theory (Sektör Kuramı y.n.) üzerinden ele alacaktı.  

Kent yaşamına ve içinde yaşanan toplumsal ve ekonomik temelli ayrışmalara 

doğal, evrimsel bir süreç gözüyle bakan araştırmacılar, bir başka açıdan da şehre göçü ve 

kentsel yapıyı ekolojik bir yaklaşımla ele almışlardır. Özellikle Park, Burgess ve  

Mc Kenzie'nin Chicago kenti üzerine yaptıkları çalışmalarda bitkilerin doğal 

ortamlarındaki istilacı yayılmalarının, insanlar açısından da şehirde gerçekleştirildiğine 

yaptıkları vurgu, sosyal organizmacı yaklaşımın izlerini taşır. Bunda kentin aldığı yoğun 

göçün etkili olduğu bellidir. Düzenin nasıl ayakta tutulabileceği sorusunun temel 

motivasyon olduğu okulun çalışmalarında, tıpkı bir benzerinin Adam Smith'in görünmez 

elinde fark edildiği üzere doğal ve evrimsel sürece güvenle gerçekleşeceği düşüncesi 

hâkimdir. Karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde aynı yerde yaşamak zorunda kalan 

canlılar birbirleriyle mücadeleye girerler ve bunun sonucunda oluşan ekolojik dengede 

her canlı hak ettiği şekilde kendine yer seçer (Serter, 2013, s. 71). 

Okulun kente yaklaşımındaki temel eleştiriler kenti liberal bir açıdan ele alarak 

sosyal organizma olarak görüp, müdahaleyi dışlamasında yatar. Bahsini ettikleri, dikkat 

çektikleri sorunlar ciddi sorunlar olarak ortadadır, bunu işaret ederler. Ancak bu 

sorunların çözülmesi konusunda bir alternatif ya da öneri sunmazlar. Louise Wirth'in 

Urbanism As A Way Of Life (Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme y.n.)  
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adlı makalesinde kenti kültürel bir yapı temelinde ele alarak çözümlemesi bunun en 

bilindik örneğidir. Nüfusun bir kenti anlamada temel etken olamayacağından hareket 

eden Wirth, kentlerin kültürel açıdan karmaşık yapısının çözümlenmesinin, kentlerin ve 

uygarlığın geleceğinin de anlaşılması olduğunu belirtir (Wirth, 1938, s. 2–4). İlginç bir 

şekilde kentleşmenin, kırsal yaşamdan farkını ortaya koyarken kent nüfusunun, kırsal 

nüfusa göre toplumsallaşma konusunda çok daha geri olduğunu belirtir. İletişimin bu 

nedenle şehirlerde olabildiğince az, ilişkilerin yüzeysel olduğunu belirtir  

(Wirth, 1938, s. 10). Oysa aynı makalede kentteki iş bölümü ve uzmanlaşmanın kent 

insanını birbirine daha fazla mecbur bıraktığını da dile getirir. Bu durum en nihayetinde 

onun kenti ve kent yapısını kültürel bir açıdan ele almasında saklıdır. Öyle ki kentsel 

kuram önerisini ampirik bir temele dayandırdığını belirtirken de kendi makalesinin 

ampirik yöntemlerden uzak bir şekilde ele alındığı ortadadır.  

Chicago Okulu'nun kent ve toplum anlayışı görüldüğü üzere zaman ve mekân 

açısından kısıtlı olmakla birlikte, kentte belirli yerleri temel alarak incelediği için de genel 

geçer bir kuram ortaya koymaktan uzaktır. Özellikle kendi çalışma alanları olarak kentin 

laboratuvar gibi görülüp haritalandırma, biyografik belgelerden faydalanma ve elbette ilk 

elden gözlem yöntemiyle çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kent sosyolojisi alanına 

önemli bir katkı yapıp onun seyrine etki etse de sosyal düzeni ekolojik bir anlayışa 

indirgemeleri görmezden gelinemez. Chicago Okulu, çalışma alanı olarak sadece 

Amerikan kentlerini ele almış, daha çok da Chicago özelinde çalışmalarını yürütmüştür 

(Serter, 2013, s. 74). Toplumun organizma, bireyin ise onda aktif bir aktör olarak 

görülmesi de bireyi içinde bulunduğu sınıfın çıkarları ya da zorunlulukları doğrultusunda 

değil, kültürel açıdan kendini var edebilen ve eyleyebilen olarak görmelerine neden 

olmuştur.  

Okulun kentsel sosyoloji alanında yapılan çalışmalarının ve sahip olduğu bakış 

açısının irdelenmesinin ardından, onun sosyal psikoloji ve iletişim alanında önde gelen 
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iki ismi John Dewey ve George Herbert Mead'den ayrıca bahsetmek gereklidir. Temel 

aldığı pragmatik felsefî arka plandan hareketle Dewey ve Mead'in iletişime,  

bireye ve topluma bakış açısı, sosyoloji bölümünün ardından ortaya çıkacak  

Chicago İletişim Komitesi'ni anlamak için bize iyi bir fikir verebilir. Bu nedenle sonradan 

sosyoloji ve iletişim alanları ile ilgili olarak son derece önemli olacak  

sembolik etkileşimcilik kavramı üzerinden Mead’i ele almak yerinde olacaktır. 

Chicago Okulu'na Dewey'le birlikte 1894 yılında dâhil olan Mead, ondan farklı 

olarak ömrünün sonuna kadar burada çalışmaya devam etti. Mead'in temel çalışma alanı 

sembolik etkileşimciliktir. Mead’in iletişim ve toplumu Dewey'den daha farklı bir açıdan 

ele alması, Chicago Okulu'na yönelik çalışmalarda ona ayrı bir önem kazandırdı. 

Dewey'in toplumu iletişim süreci içerisinde genel bir biçimde ele almasına karşın  

Mead iletişim kavramını ve bireyi en temel ayrımından başlayarak incelemeye başlar. 

Ona göre iletişim ile toplumun varlığından önce bireyin varlığı ortaya çıkar ve birey ancak 

diğerleriyle olan anlamlı etkileşimi sonucunda birey olarak var olabilir.  

Mead açısından iletişimin anahtarı dildir. Anlamlı semboller bütünü olarak dil, 

kişinin kendisi ve toplumla ilişkiye girmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda verili 

olmaması nedeniyle sürekli bir değişim içerisindedir. Bu açıdan süreç önemlidir ve değer 

ile anlam sürece göre değişecektir. Mead bu nedenle kartezyen düşünceden farklı bir 

şekilde yaklaşır insanın kendiliğini fark etmesine. Yapısalcılığın, davranışçılığın ya da 

işlevselciğin yaklaşımlarını eksik bulmasında onların gözlem ya da iç gözleme dayanan 

yöntemlerini kusurlu bulmasının etkisi vardır. Dil alanına, iç anlamların ifade edilmesi 

olarak değil de işaret ve jestlerin yardımıyla ortak ve kapsayıcı bir bakış açısı neticesinde 

ortaya çıkan anlam açısından yaklaşmak istediğini belirtir (Mead, 2015, s. 1).  

Descartes'ın ya da Kant'ın ele aldığı üzere birey; verili, kendi aklını kullanarak 

kendini karanlıktan kurtaracak biri değil, öteki ile dil vasıtasıyla girdiği etkileşim 
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sonucunda kendiliğini oluşturacak olan bireydir. Mead'de “kendilik” (self); “ben” (I) ve 

“kendi” (me) bileşenlerinden oluşan bir sürece işaret eder (Morva, 2013, s. 73). Bu süreçte 

diyalektik olarak ben ile kendi arasında karşılıklı ve zoraki bir etkileşim vardır. Bu süreçte 

anlamın oluşumu, iletişim sırasında ortaya çıkan sembollere bireyin nasıl anlam yüklediği 

ile ilgilidir (Blumer, 1986, s. 2). Pragmatik felsefenin izlerini taşıyan bu etkileşimcilik 

fikri, aslında anlamın ve gerçeğin rasyonalistlerin bahsettiği üzere net ve apaçık bir 

şekilde ortada olmayıp zaman ve mekâna bağlı olduğu görüşündedir. Bu açıdan 

bakıldığında anlamın ve gerçeğin, iletişime giren bireyin paylaşılan dilden anladığı ile de 

ilgili olduğuna yaptığı vurgu son derece önemlidir. Çünkü Mead'in çalışmalarından 

yoğun olarak etkilenen iletişim araştırmalarında uzun bir süre kabul edilen güçlü etki 

anlayışına karşı da alternatif bir anlayışın temellerinin bu bakış açısında var olduğunu 

söylemek mümkündür.  

Mead'in notlarından oluşan ve onun ardından kitap olarak basılan ünlü eseri  

Mind, Self And Society (Akıl, Kendi ve Toplum y.n.) bireyi, toplum içerisinde aktör olarak 

ele alır. Kendiliğin oluşmasının tanrısal, sınıfsal ya da herhangi bir tek olgu açısından ele 

alınamayacağını belirtip, sosyal sürecin ortak yan ve evrelerinden hareketle 

gerçekleşebileceğini savunur (Mead, 2015, s. 155). Bu temel vurgu Mead'in iletişim ve 

sosyal süreç ile varmak istediği noktanın da demokrasi olduğunu gösterir. Eğer kişi 

kendiliğini, ötekiler ile girdiği etkileşim aracılığıyla kurabiliyorsa, bu durumda bu 

etkileşimin olabildiğince çok sesli ve demokratik bir dil ile gerçekleşmesi gerekirdi. 

Ancak bu şekilde kişi kendiliğini geliştirebilir, bütünün bir parçası olarak kendine düşen 

görevi yerine getirebilirdi.  

Mead bireyleri birbirine yaklaştıran her yeniliğin, bireylerin kendilerini 

diğerlerinin yerine koymaya, deneyimlerin paylaşılmasına ve bireylerin sosyalleşmesine 

olanak tanıdığından bahseder (Morva, 2013, s. 123). Böylece bu sosyalleşme, basının ve 

kitle iletişim araçlarının demokratik bir toplum oluşturma yolunda ne derece önemli 
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olduklarını da ortaya koyar. Sembolik etkileşimciliğin özellikle Mead düşüncesindeki 

yeri her şeyden çok bireye verilen anlamda temellenir. Öte yandan etkileşimciliği 

iletişime yüklediği rol ile formüle etme çabasına girişen de John Dewey olmuştur.  

John Dewey'in 1894 yılında Chicago Okulu bünyesinde çalışmaya başlamasıyla 

eğitiminde ve düşünsel yapısında sahip olduğu psikolojik ve felsefi arka planın etkisi de 

okulun çalışmalarını şekillendirmeye başladı. Eğitim üzerine yaptığı ilk çalışmalarında, 

eğitimin nasıl olması gerektiğine dair vurgusu daima ortak bir iletişim vasıtasıyla 

gerçekleşecek etkileşim üzerineydi. Dewey'in düşüncesinde psikolojik faktörler ve sosyal 

faktörlerin koordinasyonunu sağlayacak olan şey iletişimdir (Morva, 2013, s. 108).  

Bu çalışmaların en bilinenlerinden biri olan Democracy and Education  

(Demokrasi ve Eğitim)'da eğitimi; deneyimlerin paylaşılıp aktarılması, bu sayede 

toplumun devamlılığının sağlanması, olarak tanımlar (Dewey, 1950, s. 2–4). 

Dewey'deki deneyimlerin paylaşılmasının yalnızca bunu sağlayacak iletişimsel 

bir eğitimle mümkün olduğu düşüncesi, ilk iletişim çalışmalarında ortaya çıkacak basit 

“gönderici” ve “alıcı” arasında gidip gelen “ileti” fikrine en başından uyarılar yaparak 

tartışmayı farklı bir noktaya çekiyordu. Ona göre toplum, iletişim ve aktarımla sadece var 

olmaya devam etmez, fakat aynı zamanda toplum yalnızca iletişim ve aktarım içinde 

mevcuttur (Dewey, 1950, s. 6). İletişimin toplumu var eden tek şey olması, iletişim 

çalışmalarının psikoloji ve sosyoloji alanlarında merkeze alınması açısından önemliydi. 

Öte yandan Dewey, bu iletişimin sadece farklı bireyler arasında yer alan basit bir veri 

aktarımı olmadığını belirttikten sonra, paylaşılan şeylerin deneyimler yoluyla 

genele yayılmasının, aynı zamanda paylaşılan tecrübe ve eşyanın da anlamlı olmasını 

sağladığını belirtir. Toplumu var kılan ve paylaşılan deneyimi anlamlı kılan yegâne şey, 

işte bu iletişim biçimidir (Dewey, 1958, s. 186–187).   
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Dewey’in en önemli çalışmalarından Art As Experience  

(Deneyim Olarak Sanat y.n) diğer çalışmalarında üzerinde durduğu eğitim ve toplum 

anlayışını, bu sefer farklı bir açıdan, ayinler ve sanat yapıtları açısından ele alır. 

Toplumun sahip olduğu inanç, sanat, felsefe ve tecrübeler de iletişimin biçimine göre 

yeniden anlam kazanır ve farklı zaman ve mekândaki toplumun, değerlerini yaratıp 

dönüştürmesinde başrolü oynar. Dewey’e göre sanat kolektif emek, bir ayindi. Bugünkü 

anlamda sanat eserlerini ve eski dönem kilimlerini, kâselerini bundan ayrı bir biçimde 

bireysel bir iş olarak ele almak yanlıştır. Bu ortak eylemler, sadece estetik formlara sahip 

eğitim ile toplumu pratikte bütünleştirmekle kalmaz, aynı zamanda deneyim vasıtasıyla 

tüm bu toplumsal değerleri de en etkileyici şekliyle öğretirdi (Dewey, 2005, s. 341). 

İletişimin en eski topluluklardan bu yana devam eden işlevi deneyimlerin 

aktarılması olduğundan, Dewey'e göre modern toplumun da en temel sorunu, farklı inanç, 

sosyo-kültürel yapıdan gelen ve kentlerde buluşup bir arada yaşamaya başlayan 

toplulukların demokrasiye bağlı bir biçimde, gelişmiş iletişim yolları aracılığıyla  

Büyük Toplum'a dönüşebilmesiydi.10  The Public and Its Problems  

(Halk Ve Sorunları y.n.) adlı çalışmasında sanayi toplumunun içinde bulunduğu 

sorunları, yine bu yeni toplumun iletişim aracılığıyla modern zamanlara uygun bir 

biçimde yaratacağı değerler vasıtasıyla aşabileceğine vurgu yapıyordu.  

Dewey'in etkili iletişim için önemsediği teori ve pratik birlikteliğini uygulama 

isteği, Thought News (Düşünce Haberleri y.n.) adlı projede yer almayı kabul etmesiyle 

anlamlı hâle geliyordu. Thought News bir gazeteci olan Franklin Ford'un çabası ile ortaya 

çıkması planlanan günlük bir gazeteydi. Ford, tarımla ilgili kritik verileri ortaya koyacak, 

ancak bunu da mevcut gazeteler gibi reklam ve tiraj mantığıyla yapmayacak ciddi, 

araştırmacı ve bilimsel bir gazete istiyordu. Bu nedenle akademiye yöneldi. Dewey'in, 

                                                           
10 John Dewey’e göre insanlar topluluklar hâlinde yaşadıkları eski ekonomik düzenlerinden 

kapitalist sürecin getirdiği modern kent hayatlarına geçtiklerinde bu topluluk yapısının mevcut 

hâli de ortadan kalkar. Ancak bunun demokratik, gelişmiş bir büyük topluluk olarak ortaya 

çıkabilmesi için iletişim gerekir. Bu açıdan sosyolojinin temel derdi, toplulukların bütün bir 

büyük topluluk hâline gelebilmesi için gerekli tedbirleri araştırmak, iletişimi temel alarak bu 

sorunları ortadan kaldırmaktır. 
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Büyük Topluluk olabilmenin aracı olan demokratik topluma yönelik inancı, Ford’un 

tasarladığı gazete fikriyle uyum içindedir (Morva, 2013, s. 114). Chicago Okulu açısından 

bu olayı önemli kılan nokta ise Dewey ile birlikte Mead ve Park'ın da bu projede yer 

almayı kabul etmeleridir.  

Üç isme göre bu gazete sayesinde akademideki öğrencinin sahip olduğu teorik 

bilgi uygulamaya, sahadaki muhabirin pratik bilgisi ise teorik bilgiyle zenginleşecekti. 

Böylece Dewey'in hep üzerinde durduğu teori ve pratik birlikteliği sağlanacaktı.  

Ancak bugün dahi üzerinde pek durulmayan nedenlerden ötürü bu proje iptal oldu. 

Morva, projenin diğer gazetelerin baskıları neticesinde kapandığına dair var olan genel 

kanı ile açıklar: 

“Pragmatik felsefenin kurumsallaşmış hâli olan okulun, okul içinde değil ama direkt 

piyasanın içerisinde var olacak bir gazete üzerinde kendi iletişim mantıkları 

doğrultusunda haberler yapmaları, iletişim alanının akademik meşrulaşmasında 

hızlandırıcı bir etki olabilirdi. Böylelikle sosyal gerçeklikte birliktelik sağlanabilecekti.” 

(2013, s. 117) 

Thought News projesinin ekonomik sebeplerden ötürü yarım kalması, tam da 

Dewey’in toplum ve iletişime yönelik ekonomik problemleri biraz daha geride tutan 

tartışmalarına ironik bir biçimde ders verici niteliktedir. Bu ders, özellikle 1930lara 

gelindiğinde iletişim alanının hükümet ve sermaye elinde şekillenmesi, Dewey’in 

bahsettiğinin aksine teknik ağırlıklı ve ölçülebilir çalışmaların toplum ve demokrasi 

düşünü geri plana atması şeklinde ortaya çıkacaktır (Peters, 1986, s. 533). Onun iyi niyetli 

ve toplumu iletişim ekseninde bir bütün olmaya yönlendirmek isteyen düşünsel yapısı, 

yıllar sonra Walter Lippmann’ın buna zıt görüşleri karşısında arka plana atılacaktı.  

ABD'de gazetecilik alanındaki temel tartışmalarda yer alması açısından oldukça 

dikkat çekmiş, gazeteciliğinin yanında politika ile iletişim alanlarında yazdığı kitaplar ve 

yaptığı çalışmalarla tanınan Walter Lippmann, kariyerindeki temel parlamayı  

I. Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Thomas Woodrow Wilson'a danışmanlık 
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yaptığında kaydetmişti. Wilson'ın savaşın sonuna doğru yayımladığı ünlü  

Fourteen Points (On Dört Nokta y.n.) olarak bilinen barış prensiplerini hazırlayan 

ekipteydi. Başkan ve ekibi savaşta harabeye dönen Avrupa kıtasının kendi problemleriyle 

uğraşacağını bildiğinden, bunu değerlendirmek istiyordu. Wilson geçmişte ABD'nin 

Güney Amerika'daki sömürgelerini Avrupa'nın diğer sömürgeci devletlerinin 

müdahalelerinden korumak için 1823 yılında Başkan James Monroe tarafından 

hazırlanan ve ABD'nin Batı Yarımküre'de kalmasını öngören Monroe Doktrini'ni rafa 

kaldırarak, ülkelerini artık kendi küresinden çıkarıp küresel bir güç yapmak istiyordu. 

Barış temennileriyle dolu maddelerin hemen hepsindeki ilginç serbest ticaret vurgusunun 

nedeni buydu. Lippmann'ın bu ekibe girmesini sağlayan etmen ise onun 1913 yılında 

yayımlamış olduğu A Preface to Politics (Politikaya Önsöz y.n.) adlı çalışmasıydı. 

Lippmann A Preface to Politics'te kamuyu ele alıyor, modern toplumun karmaşık, 

iletişim kopukluğu olan bir yapıda olduğunu, bu nedenle genel liberal düşüncenin 

bahsettiği üzere demokrasinin ve güçlü yönetimin gerçekleşemeyeceğini anlatıyordu. Bu 

aslında sert bir John Dewey eleştirisiydi. Lippmann'ın çıkış noktası ise 20. yüzyıl 

başındaki toplumun, yüzyıllar önceki felsefî yaklaşımlarla ele alınmasından doğan 

problemlerdi. Toplumun yönetimi açısından ortaya koyduğu bu probleme çözüm olarak 

halkının problemlerini, dilek ve memnuniyetsizliklerini anlayacak ve bu yolla onun 

politikaya müdahale etmesini gereksiz kılacak bir liderlik yapısını öneriyordu  

(Lippmann, 1913, s. 95–105). Bunun gerçekleşmesi ise yönetenler ile yönetilenler 

arasındaki ilişkinin doğru kurulmasında saklıydı.  

Dewey'deki demokrasi anlayışı Lippmann'da da vardı ancak Lippmann'ın 

demokrasisi Dewey'de olduğu üzere herkesi kapsayan ve doğru iletişim araçları ve 

yönetimi ile sağlanabilecek bir demokrasi değildi. Onun demokrasi anlayışı Platon ve 

Pisagor'dan bu yana süregelen, halka kapalı, yalnızca seçkinler tarafından elde tutulması 

gereken yönetim erkinin, yalnızca yönetilen ile yönetenler arasında kurulması gereken 
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hassas bir denge ile maksimum verime ulaşabileceği bir demokrasi anlayışıydı. 

Demokrasi, halk politikaya müdahalelerde bulunmazsa gerçekleşebilecek olan ve bu 

amaçla yönetim ile tabanın uyumunu sağlayan bir gereklilikti. Onun söyledikleriyle ses 

getiren bu çalışmasını okuyan ünlü reformist, ilerlemeci Herbert Croley 

eğitimli, seçkin kesimlere hitap etme hedefindeki bir dergi olan The New Republic 

(Yeni Cumhuriyet y.n.)'te çalışması için 1914 yılında Lippmann'a yardımcı asistanlık 

teklifinde bulundu (Soderlund, 2005, s. 314). Savaş sırasında Başkan Wilson'la doğrudan 

temas edebilmesini sağlayan ortam bu vasıtayla gerçekleşmiş oldu.  

ABD'nin Monroe Doktrini'ni terk edip I. Dünya Savaş'ına girme isteği, halkın 

Avrupa'daki bir savaşa katılmayı yanlış bulması nedeniyle zor görünüyordu. Bu nedenle 

1917 yılında bir büro açılması planlandı. Büronun amacı bildiri, afiş, rapor, film gibi 

farklı materyaller vasıtasıyla Amerikalılar üzerinde Alman korkusunu yayarak 

kamuoyunu etkilemek ve böylece savaşa girmek için gerekli halk desteğini alabilmekti. 

Kısa süre sonra Comittee on Public Information (Kamusal Bilgi Komitesi y.n.)  

adıyla kurulan büro, hızlı bir şekilde bünyesine kattığı akademisyenler, sanatçılar ve 

uzmanlarla birlikte savaşa katılan ülkelerin coğrafyaları temel olmak üzere araştırmalara 

girişti. Böylece düşmana karşı kullanılabilir bilgi elde etme faaliyetlerinin yanında yoğun 

bir propaganda çalışması da başlamış oluyordu. Aldığı daveti değerlendirerek büroya 

dâhil olan Lippmann, iletişim alanına dair hemen her şeyi hem teorik, hem de pratik 

olarak burada en yakından görme fırsatı bulacak, yeni işinin cazibesi ile  

The New Republic'teki görevinden ayrılarak büro bünyesinde başkanın denizaşırı 

ülkelerle ilgili yapacağı propaganda çalışmalarında yer alacaktı (Soderlund, 2005, s. 315).  

Yoğun propaganda çalışmaları, savaş sırasında ve sonrasında sahip olunan dış 

ilişkiler tecrübelerinin ardından 1922 yılında Lippmann, iletişim alanının yönelim ve 

kurumsallaşma açısından en etkileyici, en önemli eserlerinden biri olacak ünlü kitabı 

Public Opinion - (Kamuoyu y.n.)'ı yazdı. İlk yayımlanan kitabındaki modernleşme 
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üzerinden ele alınan toplumsal problemler, bu kitapta daha farklı bir açıdan ele alınmış, 

Lippmann'ın ideal yöneten ve yönetilen anlayışı, propaganda çalışmalarına ayırdığı uzun 

yıllarının ardından özellikle yönetim kısmı ekseninde değişikliğe uğramıştı.  

Lippmann çalışmasında mevcut modern ve nüfus olarak son derece karmaşık 

yapılı toplumların o güne dek idealize edilmiş ortak sağduyu, ortak istek, ortak yarar ve 

demokrasi gibi kavramlarla artık ele alınamayacağını belirtiyordu. Çünkü insanların yüz 

yüze iletişim imkânlarını kaybedip artık sadece olan bitenle ilgili kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla bir şeyler öğrenerek yönetime ortak olmak zorunda kaldıklarını belirtiyordu 

(Lippmann, 1998, s. 193). Eğer yönetim tek ve güçlü bir uzman yönetimi yerine bahsini 

ettiği “Bewildered Herd” (Şaşkın Sürü y.n.) eline bırakılırsa bunun yönetim açısından çok 

ciddi sorunları vardı. Ona göre halkın hükümeti yönetmesine izin verildiğinde hükümet 

hantallaşır ve tek bir istikamet yerine farklı yönlere yönelerek yolundan sapar  

(Soderlund, 2005, s. 317).   

Tüm bu nedenlerden ötürü demokrasinin yönetime de yansıması onu zayıf ve 

etkisiz hâle getirirdi. İşte bu yüzden basına büyük rol düşüyordu. Ona göre liberallerin 

bahsettiği üzere basın insanların yönetime katılmalarına imkân sunmuyor, aksine sahip 

olduğu kendi yapısal dinamiklerinden, haber seçiciliğinden -eşik bekçiliğinin temelleri-, 

olayları yönetim ya da sermaye açısından ele alış biçiminden hareketle buna aslında izin 

vermiyordu (Lippmann, 1998, s. 322). 

Basının, liberal öngörülerin ve yönetim anlayışının bu kadar problematik duruma 

getirilmesiyle Lippmann'ın varmak istediği nokta, aslında tüm bu ilişkileri ters-düz 

ederek toplumu en tepeden başlayarak yeniden tasarlamaktı. Bunun için de toplum iki 

temel eksen üzerinde ele alınmalıydı: Katılımcı sınıf ile şaşkın sürüden oluşan seyirci 

sınıfı. Seyirci sınıfın yapması gereken, katılımcı sınıfın belirlenmesi için gerçekleşecek 

seçimlerde oy vermek ve ardından yönetimle ilgili katılım ve arzularını bir sonraki seçime 
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kadar bir köşeye kaldırmaktır. Şaşkınlar sürüsünün seyirci olarak kalmaya devam etmesi 

içinse en önemli şey rızanın üretilmesidir. Noam Chomsky, Lippmann'ın savunusunu 

eleştirirken ondaki seçkinciliğin meşrulaştırılma çabasına dikkat çeker: 

"Zorlayıcı ahlaki ilke, halkın büyük çoğunluğunun bir şeyleri kavrayamayacak kadar 

aptal olmasıdır. Eğer kendilerini ilgilendiren konuların yönetiminde söz sahibi olmaya 

kalkarlarsa, sorun çıkarırlar. Bu nedenle böyle bir şeye izin vermek uygunsuz ve 

ahlâksızca olacaktır." (Chomsky, 2013, s. 5) 

Lippmann'ın tasvirine giriştiği yönetim A Preface to Politics'teki tek adamın 

liderliğinden, Public Opinion'ın arzuladığı üzere çok daha geniş bir uzmanlar kadrosu 

tarafından desteklenen, kendisine halkın arzularının, isteklerinin ve 

memnuniyetsizliklerinin en net biçimiyle aktarılacağı bir güçlü liderlik biçimine geçiştir. 

Böylece savaş sırasında Creel Komisyonu'nda propaganda üzerine çalışmış Lippmann, 

savaş sonrasının toplumunda kalabalığın istenilir biçimde bu uzmanlar tarafından 

yönlendirilebilir, bir arada tutulabilir ve elbette yönetimsel isteklere kanalize edilebilir 

duygu ve isteklere sahip olmasının da imkânını propaganda açısından ele alıyordu. Bu 

mantığa göre savaş sonrası toplumu, savaş öncesinden farklı olarak istenilen mesajı 

taşıyıp dönüştürülebilecek bir kalabalığa dönüşüyordu (Soderlund, 2005, s. 319). 

Kısacası Public Opinion'da dert edilen son şey kamunun oyuydu.  

Lippmann, kamuoyu üzerine bahsi geçen iki eserinde kamuoyuna önce giriş 

yapmış, ardından varlığını ele alıp pasifleştirilmesinden söz etmiş ve devamında 1927 

tarihli çalışması A Phantom Public (Hayalet Toplum y.n.) ile birlikte, tam da bu 

çalışmanın ismine yakışır biçimde onu yok saymıştır. Ancak hayalet, ara sıra da olsa 

ortaya çıkıp elitleri korkutabileceği için onun nasıl yönlendirilmesi gerektiği ayrıntılı bir 

biçimde ele alınmıştır. Propagandaya giden yolda halkın doğru yolu bulabileceğine 

yönelik inançlara karşı yaptığı tespit önemlidir: 
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“Bence bu bir hayâldir. Bunun arzulanamaz bir ideal olmasını kastetmiyorum. Demek 

istediğim ulaşılamaz bir idealdir, tıpkı şişman bir adamın balet olmayı denemesi gibi. Bir 

ideal, konunun gerçek olasılıklarını ifade etmelidir." (Lippmann, 2011, s. 27) 

Lippmann'ın, ABD'de halkla ilişkiler endüstrisinin kurucu babası Edward Barnays 

ile Creel Komisyonu'nda yaptığı iş birliğinden öğrendikleri açık bir şekilde belli 

olmaktadır. Barnays, Propaganda (1928) isimli ünlü çalışmasında insanları bilinçsiz 

tüketiciler olarak ele alıp onların bu durumunun mevcut demokrasi yapılanması nedeniyle 

gerçekleştiğini belirtiyordu (Bernays, 1928, s. 9). Lippmann da hemen ondan önce aynı 

şeyleri A Phantom Public'te söyledikten sonra iletişim çalışmalarının kendisinden sonraki 

pek çok araştırmacı ve kuramcısını etkileyecek bakış açısını ortaya koydu.  

Lippmann Creel Komisyonu'nda öğreneceğini öğrendikten sonra "rıza 

mühendisliği" dediği ve "demokrasinin özü" diye tanımladığı iletişim çalışmalarının 

üzerine eğildi. Bu razı etme işini gerçekleştirebilecek olanlar, bunu yapmalarını 

sağlayacak kaynaklara erişimi olan, güç sahibi insanlardı. Yani şaşkın sürünün hizmet 

ettiği insanlar (Chomsky, 2013, s. 13). Ancak Lippmann'ın halkın şaşkınlığı üzerinden 

ele aldığı yönetimsel planlamayı, elitlere ne kadar güvenilebileceğini ve elitlerin neden 

en iyi yönetimi sergileyeceklerine dair herhangi bir bilgi ışığında formüle etmemiş olması 

da onun en temel eksikliğiydi. Nasıl ki Dewey iyi niyetiyle toplumun özgürleşmesini 

iletişim üzerinden ele alıyor ancak bunun ne derece mümkün olduğuna dair bir şey 

söyleyemiyorsa, Lippmann da toplumu iktidar ve yönetilebilirlik açısından ele almakla 

birlikte, çok güvendiği elitlerin neden güvenilir olduklarını Platon’a yakışır biçimde 

irdelemeden bir kenara kaldırıyordu.  

John Dewey ve Walter Lippmann arasındaki ideal olanın toplumsal açıdan 

iletişimle ne türden bir ilişkisinin olması gerektiği üzerine yaşanan bu tartışmanın pratik 

anlamda ele alınması ise gerek savaş zamanında araştırma bürolarında üstlendikleri 

rollerle gerek de iletişim araştırmalarına özellikle benimsedikleri araştırma yöntemleri 
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açısından yön veren belirli isimlerle gerçekleşti. Bu isimler hiç kuşkusuz iletişimin 

üniversite fakültelerinde kurumsallaşma sürecine en büyük katkıları sunan Wilbur 

Schramm’ın, sonradan çok tartışılacağı üzere “Kurucu Babalar” olarak niteleyeceği 

Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Carl Hovland ve Kurt Lewin olacaktır. Bu isimlerden 

alana ilk temel katkıyı yapıp, ona etki çalışmaları ile ilgili bir perspektif kazandıran isim 

Lasswell oldu.  

Amerikalı siyaset bilimci ve iletişim teorisyeni Harold Lasswell, hem iletişim 

üzerine yaptığı araştırmalar, hem ortaya koyduğu iletişim formülü, hem de çalışmalarının 

temel odak noktasının iki dünya savaşındaki propaganda teknikleri olması nedeniyle 

iletişim alanının temelinde yatan en önemli isimlerdendir. Lasswell'in iletişim alanıyla 

ilgili ilk kapsamlı çalışması 1927 tarihli Propaganda Techniques In The World War - 

(Dünya Savaşı'nda Propaganda Teknikleri y.n.) idi. Lasswell bu çalışmasında İngiltere, 

Fransa, Almanya ve ABD’nin propaganda tekniklerini inceliyor, ancak bunu salt belirli 

bir açıdan değil, farklı alanlardan yola çıkarak da değerlendiriyordu. Bu açıdan iletişim 

alanında sonradan en sık kullanılan yöntemlerden olacak içerik çözümlemesine 

eğiliyordu.  

Lasswell çalışmasında propagandanın özellikle uluslararası ilişkilerdeki önemini 

anlatırken, eskiden savaşların tıpkı güneşin doğması ya da yağmurun yağması gibi sıradan 

bir olay olarak insanlarca ele alınmasına karşın artık dünya nüfusunun çok yüksek, 

karmaşık olması nedeniyle onlarda ciddi bir etkili propaganda kabulü olduğunu 

belirtiyordu. Buna verdiği örnek, Almanların savaşta yenilmelerine karşın aslında 

ordularının savaşta yenilmediğine ancak düşmanların etkili propaganda çalışmaları 

nedeniyle gerideki halkın bundan etkilenip pes ettiğine dair inançtı (Lasswell, 1938, s. 8). 

Bunu dönemin gazetelerinden aldığı örneklerle de destekliyordu. Öyle ki bununla paralel 

olarak Hitler'in Kavgam'da I. Dünya Savaşı'ndaki Alman yenilgisini askeri yenilgiden çok 
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propaganda yenilgisi olarak ele alması da bunun en ünlü örneklerinden biridir  

(Hitler, 1939, s. 170).  

İçerik çözümlemeleri, görüşmeler ve nicel yöntemlerle yapılandırılmış 

çalışmasında Lasswell, yaşanmış olan savaşın eski savaşlardan farklılığını ele alıp 

propagandanın kullanım farklılıklarına ve uluslararası siyasetteki etkisine vurgu 

yapıyordu. Çalışmasında modern savaşın üç cephede gerçekleştiğini belirtiliyordu: 

Askerî cephe, ekonomik cephe ve propaganda cephesi (Lasswell, 1938, s. 214). Buna 

göre propaganda düşmanın savaşma azmini kırmaya odaklanmalıydı. Nitekim bunu en 

iyi yapanlar ona göre savaşı kazanmış olanlardı.  

Lasswell'in propagandaya bunca eğilme nedeni aslında onun bu çalışmasını 

sonlandırırken yaptığı vurguyla belli oluyordu. Ona göre modern ve karmaşık toplumları 

anlayabilmek için onların propaganda ile olan ilişkisine bakmak gerekir çünkü demokrasi 

özünde bu tür görünmeyen bir mühendis tarafından yönetilmektedir. Bu yüzden eğer 

kitleler kendilerine takılı demir zincirlere karşı çıkarlarsa bu sefer gümüşten zincirleri 

arzulamalılar, olur da eğer buna da itaat edilmez ve yeni zincir sevilmezse o zaman bunun 

cazibesinden kaçmayı beklememelilerdir (Lasswell, 1938, s. 238). İşte bu sebeple açıktır 

ki dönemin iletişim çalışmaları süratle propaganda ve etki çalışmalarına yönelmiş, bu da 

politik ve iktisâdi yöneticilerin ihtiyacı olan savaş - ticaret ilişkisi açısından toplumu ele 

alma isteğiyle şekillenmiştir.  

Siyaset bilimi çalışmalarını etki ve etkilenme ekseninde ele alacak olan Lasswell, 

Chicago Üniversitesi'nden sonra bir süre Harvard Üniversitesi'nde bulunup, bu sırada 

psikanaliz ile ilgilenmeye başladı. 1925 tarihli Prussian Schoolbooks And International 

Amity (Prusya Ders Kitapları ve Uluslararası Dostluk y.n.) adlı çalışmasında ulusal 

sembollerin ders kitaplarında ele alınma biçimlerinden yola çıkarak propagandanın farklı 

ulusların, farklı semboller üzerinden geliştirdiği teknikler açısından okunması gerektiğini 



35 
 

belirtiyordu. 1927-1928 süresince doktora sonrası araştırmalar için Social Science 

Research Council (Sosyal Bilim Araştırma Konseyi)’den aldığı burs ile Berlin'de 

araştırmalarda bulunma ve böylece Freud'un öğrencisi olan Theodor Reik'le tanışma 

fırsatı buldu (Almond, 1987, s. 253). 

1936 tarihli Psyichopathology and Politicis  (Psikopatoloji ve Politika y.n.)  

adlı eser ampirik açıdan politik davranış biçimlerini ele alan ilk eser olmasına karşın, bu 

süreç içerisinde Lasswell'in yaptığı pek çok deneyin biçim ve kayıtlarının olduğu 

belgelerin, Chicago'dan Washington D.C.'ye giderken yanması nedeniyle bir bakıma 

muamma olduğunu belirtmekte fayda var (Muth, Finley ve F., 1989, s. 14). Bu yolculuk 

Chicago Üniversitesi'nde Lasswell'in Rektör Robert Maynard Hutchins'le yaşadığı 

anlaşmazlık sonucu olarak görünse de, buna ek olarak psikiyatr Harry Stack Sullivan ve 

Yale Üniversitesi'nde çalışan antropolog Edward Sapir ile birlikte Lasswell'in yeni bir 

araştırma enstitüsü açma isteği nedeniyle de gerçekleşmişti. Ancak bahsi geçen yolculuk 

sırasında önce Lasswell'in kişisel belge ve çalışmalarının yanması, kısa süre sonra da 

Sapir'in ölmesi ile bu arzu son buldu (Almond, 1987, s. 261). 

İlk dünya savaşı üzerine yaptığı propaganda incelemesinin ve ikinci savaşa 

kadarki süre içerisinde yaptığı diğer siyaset ve psikoloji alanlarına yönelik çalışmaların 

birikimiyle Lasswell, II. Dünya Savaşı sırasında Library of Congress (Kongre 

Kütüphanesi)'in Savaş Zamanı İletişim Çalışmaları Deneysel Bölümü'nde şef olarak pek 

çok insana, düzenlenen seminerler vasıtasıyla eğitim verdi. Lasswell, Paul. F. Lazarsfeld, 

Samuel Stouffer ve Carl Hovland gibi alandaki en önemli isimler, burada araştırma 

uzmanlarına, deneysel küçük gruplara ve propaganda ile içerik çözümlemesi gibi 

alanlarda çalışanlara eğitim verdi (Almond, 1987, s. 262).  

1939-1940 arasında Lasswell'in John Marshall ile gerçekleştirdiği kitle iletişim 

seminerinin finansörü Rockefeller Vakfı, eğitim yeri ise Rockefeller Plaza idi. Temel 
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geliri petrol ve enerji sahasında olan bir ailenin, savaştan elde edeceği müthiş kâr göz 

önüne alınırsa bu fonun verilme nedeni anlaşılır. Sosyoloji ve nihayetinde iletişim 

çalışmalarının değişmez finansörü, yaptığı destekle aslında Amerikalıların savaşa hazır 

hâle getirilmesini istiyordu. Çalışmalara destek amacıyla Rockefeller Vakfı bir iletişim 

metodolojisinin gerçekleştirilmesi için o dönem 85.400 dolar harcamış, böylece 

seminerden elde edilen bulgu ve raporlar ile hükümete uyarı olarak bilgiler sunulmuştur 

(Tokgöz, 2015, s. 113–117). 

Rockefeller Plaza'daki seminerde Lasswell'in sonradan ünlü hâle gelecek ve alanı 

derinden etkileyecek iletişim formülü ortaya çıktı. Bu, geçmişte siyaset bilimi üzerine 

gerçekleştirdiği formülün iletişim alanına uyarlanmasıydı: Kim, Neyi, Hangi Kanalla, 

Kime, Hangi Etkiyle Söyledi? İletişimin doğrusal bir şekilde ele alındığı bu formülün, 

hızlı bir bakışla propaganda çalışmalarının etkisiyle davranış üzerine sistemleştirilmiş bir 

mantıkla ortaya çıktığı kolayca fark edilebilir. Ancak savaş sonrasında Lasswell'in Yale 

Üniversitesi'ne hukuk profesörü olarak gitmesiyle birlikte iletişim çalışmalarında 

Lasswell sonrası dönemin başladığını, onun hemen tüm çalışmalarında üzerinde sıklıkla 

durduğu "Güçlü Etki" anlayışının da bu değişimden kendisine düşen payı alacağını 

belirtmek gerekir.  

Genel olarak Lasswell'in çalışmaları irdelenip onun iletişim alanına yaptığı 

katkılara bakılacak olursa, teknolojinin, araştırma enstitülerinin, iletişimle ilgili 

uzmanlaşmış kadroların ve faydalanılacak arşivlerin olmamasına karşın, 

yaptıklarının son derece önemli ve alanın meşruiyetini sağlamasında temel adımlar 

olduğu kolayca fark edilebilir. Bir diğer nokta ise Lasswell’in hiçbir zaman çıkıp 

kendisini iletişimci olarak nitelememesidir. Böylece alandaki ilk adımların aslında uzun 

bir süre alanı ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkarmak için değil, sadece onunla ilgili 

araştırma yöntemi ve çalışmalarını belirlemek için atıldıklarını unutmamak gerekir. Yine 

de onun özellikle içerik çözümlemesi ve farklı disiplinlerden hareketle konuyu ele alması, 
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bir diğer yandan ortaya koyduğu iletişim modeli ile eldeki iletişim araç ve metinlerini 

inceleme mantığı son derece önemlidir. Öte yandan medyanın güçlü etkileri 

varsayımından hareketle çalışmalar yapması alanla ilgili sonraki süreçte yapılacak en 

temel tartışmaların da başında gelir. Bu çalışmaların iletişim alanının ayrı bir alan olarak 

ele alınmasından ziyade mevcut politik ve ekonomik ihtiyaçlara göre şekillenmesi de bir 

diğer meseledir.  

1929 Ekonomik Buhranı'nın yaşandığı, piyasada ciddi kırılma ve dibe vurmaların 

gerçekleştiği süreçte elbette iletişim alanının özgür bir biçimde kendisini yaratması 

beklenemezdi. Kaldı ki devam eden süreçte yaşanan tarihin en kanlı savaşı nedeniyle 

Lasswell'in çalışmalarının etki, davranış ve propaganda dışındaki konulara ciddi olarak 

temas etmesi mümkün değildi. Özetle Lasswell'in çalışmalarından ve yaşadığı dönemden 

anlaşılması gereken, iletişim alanının diğer alanlarla olan zorunlu ilişkileri, onun ekonomi 

ve politikaya göbekten bağlı olduğu gerçeğidir. İlk kurumsallaşma hareketlerinin de 

hükümetler ve büyük finansörler elinde gerçekleşmesinin altında yatan başlıca neden 

budur.  

Lasswell’in güçlü etki savıyla bir bakıma paralel olarak birey ve toplum davranışı 

üzerinde çalışacak olan diğer bir isim de Kurt Lewin’di.  Almanya'da doğan Lewin, 

yüksek öğrenimi sırasında tıp, biyoloji ve felsefe gibi farklı alanlarda gidip gelmesinin 

ardından nihayetinde psikoloji alanında ilerlemeyi tercih etti. Berlin Üniversitesi 

Psikoloji Enstitüsü'nde geçirdiği zamanda motivasyon, öğrenme ve ihtiyaçlar üzerine 

çalışmalar yapma imkânı bulması, onun davranışsalcı yaklaşımdan etkilenip ileride 

dolaylı yoldan da olsa iletişim alanına ciddi katkılar verebilmesini sağlayan ilk adımlardı. 

Ancak Hitler'in başa gelmesinden sonra hem Yahudi olması hem de Frankfurt Okulu ile 

ilişkili olması nedeniyle artık Almanya'da tutunamayacağını anladıktan sonra 1933'te 

ABD'ye göç etmek zorunda kaldı.  
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ABD'ye gidişi, sonradan Tavistock Enstitüsü'nün kurucuları arasında yer alacak 

Eric Trist ile tanışması açısından önemliydi çünkü ondan fazlasıyla etkilenen Trist'in 

kliniğinde gerçekleşecek çalışmalar ile Lewin'in yapacağı çalışmalar arasında benzer 

bakış açıları söz konusuydu. İki tarafın da finansörlerinin sürprize yer bırakmayacak 

şekilde Rockefeller Vakfı olması, Lewin'in ölmeden önce M.I.T.'deki çalışmaları ile 

Tavistock'takileri birleştirme isteğinin mümkün olabileceğini düşündürüyor (Neumann, 

2005, s. 119–120). 

ABD'ye Büyük Buhran'ın etkileri devam ederken geldikten sonra bir süre işsiz 

kalan Lewin, önce Cornell, ardından Iowa Üniversitesi'nde uzun yıllar çalışacak, bu 

süreçte grup dinamiği üzerine yaptığı çalışmalar ile alandaki yerinin sağlamlaşmasını 

sağlayacaktı. Temelli yerleşiminden önce, altı aylık Standford'taki misafir öğretim 

görevliliği günlerinden beri devam eden kötü İngilizce şöhreti, yanında daima yetenekli 

öğrencilerin bulunması ve onlarla okul dışında sürekli görüşüyor olması nedeniyle onu 

engellemedi (Schramm, 1997, s. 72–76). 

Iowa Üniversitesi'nde çalışırken grup dinamiğini incelemek için çocuklar üzerine 

yaptığı 1938 tarihli bir deney oldukça ses getirdi. Child Welfare Research Station – 

(Çocuk Refahı Araştırma Merkezi y.n.)’da yapılan araştırmada çocukların otoriter ve 

demokratik liderlik türlerindeki davranışları gözlemleniyordu. Bir yıl sonra yeniden, 

detaylandırılarak yapılan deneyde dört farklı gruptan oluşan çocuklara tiyatro maskesi 

yapmak için süre verilmiş, bu amaçla belli aralıklarla toplanmaları sağlanmıştır. İki 

kulübün demokratik, diğer ikisinin ise otoriter bir şekilde yönetildiği gruplarda 

demokratik ve özgür bırakılan çocukların daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Öte 

yandan bu araştırmanın ele aldığı "doğal",  "demokrasi", "otoriterlik" gibi kavramların 

pek de nesnel olmadığı, kimsenin kendi durumunu doğal olmayan olarak 

nitelemeyeceğine dair bir eleştiri de geliştirilebilir (Billig, 2015, s. 440).  
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Lewin'in en önemli çalışmalarından biri de beslenme şekillerinin değiştirilmesi 

üzerine yapmış olduğu Food Habits And Methods of Change (Beslenme Alışkanlıkları ve 

Değiştirme Metotları y.n.) idi. Lewin'in bu çalışması çok yönlü bir araştırma olarak 

literatüre geçmiştir (Tokgöz, 2015, s. 166). II. Dünya Savaşı nedeniyle özellikle 

müttefiklerin ve ülke askerlerinin beslenebilmesi için domuz ve sığır etinin cepheye 

gönderilmesi neticesinde ülke içinde kırmızı et temini ve ücretlerinde sorunlar başlamış, 

hükümet de bunun üstesinden gelebilmek için Amerikalıların kırmızı et yerine sakatata 

yönelmesini istemişti. Besinlerin ikamesine dayanan çalışmada Lewin   

Iowa, Cedar Rapids'de yaptığı çalışmada ev kadınlarını gelirlerine göre gruplayarak 

onlara sakatatın vitamin değerlerinin yüksekliğinden, faydalarından bahsedilmesini 

sağlamış, bir yandan da nasıl pişirileceğini göstermiştir.  

Sakatat tüketimine yönelik yapılan araştırmanın sonuçları ilginçtir. Lewin kanaat 

önderlerinin yeme alışkanlığının değişmesindeki öneminin ortaya çıktığından 

bahsettikten sonra yemeğin herkes için olduğu düşüncesinden çok, kadınlarda bunun 

çocuklar ya da koca için olduğu düşüncesinin var olduğunu belirtir (Lewin, 1943, s. 41). 

Tıpkı Lazarsfeld'in benzer dönemlerde yaptığı etki çalışmalarıyla paralel olarak ele 

alınabilecek bu çalışmada vatandaşların ya da daha doğru bir ifade ile tüketicilerin 

algılarında değişim yaratılmak istenmiştir. Ekonomi politik bir ihtiyaçtan doğan değişim 

bu ve benzeri çalışmalar sayesinde etkisini göstermiş, savaş bittikten birkaç yıl sonra 

ABD'de sakatat yeme oranı artmıştır.11 

Lewin'in deneysel ve davranışsal psikoloji, örgütsel iletişim gibi yaklaşım ve 

alanların temelinde bulunması ele aldığı çalışmalardan hareketle kolayca anlaşılabilir. 

Kartezyen düşünceden beri süregelen beden ve zihin ikiliğine karşı çıkan Lewin bireyin 

benliğinin ve davranışlarının verili ya da bedeninden ayrı olmadığını, aksine iletişimde 

                                                           
11 ABD’de yeme alışkanlıklarının tarihsel gelişimi ile ilgili Kurt Lewin’in çalışmasını da ele alan 

ilginç bir kitap için bkz: (Duhig, 2014) 
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bulunduğu insanların, çevresel koşulların onun davranışlarına yansıyıp zihnini 

biçimlendirdiğini ortaya koydu. Bu aslında Amerikan pragmatizminde Herbert Mead'in 

bahsettiği bilişsel sürecin de sağlamasıydı.  

Onun dolaylı yoldan da olsa iletişim alanına katkısı açıkça gerçekleşmiş oluyordu. 

İletişim ağları veya toplumsal ağlara matematiksel araştırma yöntemleri uygulayarak 

grup dinamiğine yeni bir çehre kazandırdı (Tokgöz, 2015, s. 168). Onun psikolojiyi 

iletişim ve etki açısından ele alan çalışmalarının ortaya koyduğu sonuçlar, insanların 

davranışlarının ve alışkanlıklarının propaganda ya da eğitimsel çalışmalarla 

değişebileceğini gösteriyordu. Lasswell'in teori, Lazarsfeld'in pratik üzerinden 

gerçekleştirmeye çalıştığını Lewin, teori ve pratik birlikteliği ile göstermeye çalışıyordu. 

Öyle ki bu çalışmaları savaş sırasında ve sonrasında ABD'de yaşananların anlaşılması 

açısından da son derece önemlidir. Hemen yakın bir zaman sonra, onun yeme 

alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmaları, psikolojik savaş üzerinden gerçekleştirerek 

olumlamış olan bir başka isim de Carl Iver Hovland’dı. 

Carl Iver Hovland Yale Üniversitesi'nde Institute of Relations'dan doktora 

derecesi aldıktan sonra aynı üniversitede çalışmaya başladı. Son derece zeki olup müzik, 

dil, kimya gibi farklı alanlara da eğilimi olan Hovland, Yale'de deneysel psikoloji alanına 

yoğunlaştı. Buradaki çalışmaları Rockefeller Vakfı finanse ediyordu (Baran ve Davis, 

2012: 177). Ancak onun akademik alandaki konumu ve iletişim alanı açısından yeri, II. 

Dünya Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı'na bağlı Research Division of the Office of 

Armed Forces Information and Education (Silahlı Kuvvetler Bilgi ve Eğitim Araştırma 

Ofisi y.n.)'da görev yapması ile önemli hâle gelecekti.  

Araştırma Ofisi'ne bölümün başında olan Samuel Stouffer aracılığıyla psikolog 

olarak atanan Hovland, ilk grubu teorik, ikinci grubu ise deneysel olarak çalışma yapan 

bölümün, ikinci kısmının başına getirildi. Merton ve Lazarsfeld gibi isimlerin de burada 
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çalışmakta oluşu iletişim çalışmalarının filizlendiği koşulları anlamak açısından son 

derece önemlidir. Hovland'ın buradaki öncelikli görevi, Avrupa ve ABD'de konuşlanmış 

Amerikalı askerlerin eğitim programları amacıyla ofis tarafından hazırlanmış filmleri 

değerlendirmekti (Shephard, 1998, s. 16). Askerler üzerinde gerçekleştirilecek deneylerle 

etkisi ölçülecek filmler Frank Capra'nın hazırladığı 1942 yapımı  

Why We Fight (Niçin Savaşıyoruz? Y.n.) serisi idi. Bu seri Amerikalı askerleri bir yandan 

savaşta işlerine yarayacak bilgilerle eğitmeyi planlarken, diğer yandan "korkunç düşman" 

Almanlara ve Pearl Harbour'da ABD’yi vuran Japonlara karşı hazır hâle getirme 

çabasıydı. 

Ofisin sunduğu deneysel imkânlar ve gönüllü askerler sayesinde Hovland ve ekibi 

askerler üzerindeki etki araştırmalarına başladılar. Propagandanın ve medya etkilerinin 

son derece güçlü olduğu düşüncesi, her ne eğitim seviyesi ya da bölgeden gelmiş olurlarsa 

olsunlar askerlerin izledikleri filmden yüksek derecede etkilenmiş olmalarını 

gerektiriyordu. Ancak Hovland ve ekibi filmlerin askerler üzerinde böyle güçlü 

etkilerinin olmadığını ortaya çıkardı (Baran ve Davis, 2012, s. 150). Sonuçlara göre 

askerler bu filmler sayesinde savaş ve düşmanlarla ilgili ciddi bilgi sahibi olsalar da 

filmlerin onlar üzerindeki savaştırıcı, güdüleyici etkisi az olmuştur. Araştırmacılar bunun 

nedenini uzun ve kısa dönem olarak ayrı başlıklarda açıkladılar  

(Hovland, Lumsdaine ve Sheffield, 1949, s. 177–178). 

Sleeper effect (uyutma etkisi y.n.) ile filmlerin güçlü etkileri olsa bile askerlerin 

zamanla bunları unuttuklarına dair açıklama getirdiler. Uzun ve kısa dönem etkileri 

açısından bunu ele alarak da askerlerin eğitimlerine güçlü etkinin bahsettiği üzere kültürel 

ve eğitimsel geçmişlerinden ayrı bir biçimde filmlerden aynı derecede etkilenmediklerini, 

farklı askerlerin farklı biçimde etkilendikleri ortaya koydular. Bir diğer yandan savaşın 

uzun süreceğini askerlere kabullendirmek isteyen hükümet, onlara bunun en iyi biçimde 
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nasıl kabul ettirileceğini ölçmek için ofisi görevlendirmiş, ofis de Hovland'tan bu amaçla 

bir deney yapmasını istemişti. 

1945 yılında gerçekleştirilen deneyde, Hovland ve ekibi deney ve kontrol grupları 

hazırladılar, onların savaşın uzunluğuna göre verecekleri tepkiyi ölçmek için de radyoyu 

kullanmayı uygun gördüler. Sinema filmlerinin askerler üzerindeki düşük etkisi nedeniyle 

radyo üzerinden bunun gerçekleştirilmesinin daha uygun olabileceği düşüncesi vardı. 

Böylece bir gruba savaşın uzun süreceğine yönelik tek yönlü bir mesaj verilirken, diğer 

gruba da uzun ya da kısa sürebileceği ile ilgili iki farklı görüşe sahip bir başka mesaj 

verildi. Hovland ve ekibi mesajı duyanların, farklı tepkiler verdiklerini gördü. Eğitim 

seviyesi yüksek olanlar iki taraflı mesajı dinlerken daha etkilenmişken, eğitim seviyesi 

düşük olan askerler tek taraflı mesajı daha etkili bulmuşlardı. Bu sınırlı etkinin ortaya 

konmasına karşın Hovland ve arkadaşları Lazarsfeld gibi, etkiler yönünden bireylerin 

toplumsal ilişkilerine bakmamışlardır (Tokgöz, 2015, s. 179). 

Hovland'ın savaş sırasındaki çalışmaları sınırlı etki kuramına bir yeni destekleme 

sunarken, iletişim çalışmalarının giderek etki ve tutum değişikliği alanına yönelmesi de 

alanın basit bir araçsal alan olarak ele alınmasını normalleştiriyordu. Öyle ki Yale'e 

döndükten sonra yaptığı çalışmaların gerek mesajın uzmanlar tarafından verildiğinde 

inandırıcılığının yüksek oluşunun tespiti, gerekse etkinin uzun süreli değil ama uzun süre 

boyunca sık sık beslenmesiyle canlı tutulabileceğine yönelik çalışmaları bu anlayışın 

zenginleştirilmesine ön ayak oldu. Etki ve tutum üzerine yaptığı çalışmaların ardından 

Janis ve Kelley ile birlikte yaptığı, korku veren mesajın huzursuzluk durumunda etkisiz 

ancak sakin ve net olarak verildiğinde etkili olduğunu gösteren çalışması da buna 

ekleniyordu (Hovland, Janis ve Kelley, 1953). 

Ana hatlarıyla Lasswell, Lewin ve Hovland'ın çalışmalarının ve iletişim 

alanındaki eğilimlerinin neler olduğu ortaya konduktan sonra, bu üç isimle birlikte bu 
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bölümde ele alınan teorik ve pratik kurucuların gerek alan dışından gelmeleri gerekse de 

araştırma motivasyonlarının proje odaklı olmaları nedeniyle iletişimin ayrı bir disiplin 

olarak var olmasının ne kadar büyük bir öneme sahip olduklarını anlayamadıklarını ya da 

bunu önemsemediklerini hatırlatmak gerekiyor. Bu nedenle hiçbirinin de çıkıp kendini 

iletişimci olarak tanımlamamaları anlaşılırdır. Ancak, belki de alanın bizzat içinden 

çıktığı siyasal ortam ve sermaye hareketleri onun daha başından bu şekilde ele alınmasını 

da zorunlu kılıyordu.  

Kurucuların çalışmalarının alanın temelleri olduğunu ve geride bıraktığımız 

yüzyıl içerisinde bunların son derece önemli amaçlarla gerçekleştirildiğini kavramak 

gerekiyor. Tam da bu sebeple, Chicago Okulu’nun ikinci dönemine geçmeden önce, tam 

da bu iki dönem arasında etkisini hissettirecek, ikinci dönem ve sonrasını da kapsayacak 

bir paradigma değişimini ele almak gerekiyor. Bu değişim, Paul Felix Lazarsfeld’in 

iletişim alanında yapmış olduğu çalışmalarla gerçekleşti. Alanın hem yöntemsel hem de 

tarihsel seyri açısından son derece önemli bir yerde bulunan Lazarsfeld’i incelemek, 

kurumsallaşmaya giden süreci ve zaman içerisinde yaşanacak alanla ilgili tartışmaları da 

anlamak için son derece gereklidir.  

1.2.2. İletişim Çalışmalarında Paradigma Değişimi: Paul Felix Lazarsfeld 

İletişim alanının, alan dışından gelen en önemli isimlerinden olan Paul Lazarsfeld, 

Viyana Üniversitesi'nden matematik doktorası aldıktan sonra bir süre öğretmenlik 

yapmış, ancak zamanla eğilimini sosyal psikoloji alanına kaydırmıştı. Bu eğilimin 

sonucunda 1928 yılında Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle – (Ekonomik 

Psikolojik Araştırma Merkezi y.n.) kuruldu ve ilk çalışmalar pazar üzerine eğilerek 

tüketici davranışlarını ele aldı. Zamanla Viyana Radyosu için dinleyici araştırmaları da 

yapacak olan kurum daha çok Lazarsfeld'in ilk akademik çalışması olarak ünlenen 

Marienthal Çalışması ile tanındı. Bazı ticaret örgütlerinin ve Rockefeller Vakfı'nın 

finansal desteği ile Marienthal çalışmasına başlandı (Pooley, 2016, s. 1).   
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1931-1932 arasında gerçekleşen Marienthal çalışmasında amaç, Viyana yakınında 

bulunan Marienthal Köyü'ndeki yüksek işsizlik oranından hareketle bu işsiz insanların 

psikolojilerini incelemekti. Böylece 1929 Ekonomik Buhranı'nın yarattığı travma üzerine 

somut bir psikolojik veri elde edilebilecekti. Araştırmada işsizliğin uzun sürmesi 

durumunda kişilerde tepkisizliğe yol açtığı belirtiliyordu. Sonuçları dört aşamada 

toplamak mümkündü: Alışkanlıklarda yıkım, hayata karşı sahip olunan amacın erozyona 

uğraması, sosyal iletişimin azalması ve sosyal statüyle birlikte kimlik kaybı  

(Reznicek, 1991, s. 41).  

Araştırmada kullanılan anketler, birebir görüşmeler ve psikolojik testler, 

Lazarsfeld'in ampirik-deneyselci yaklaşımının da en temel belirtilerini sunuyordu. Öte 

yandan işsizlik üzerine elde edilen bulguların piyasa yapısı, işçi örgütleri ya da kapitalist 

üretim ilişkileri açısından ele alınmadan sadece veriler ekseninde kayda geçilmesi ise en 

temel eleştirilerdendi. Yine de bu çalışmadaki başarısından sonra Rockefeller bursu 

almasıyla Lazarsfeld'in çalışmalarında ABD dönemi başlıyordu. 

ABD'deki ilk kısa döneminde Lazarsfeld sonradan araştırmalarında kendisine 

yardımcı olacak, bakış açılarıyla onu etkileyecek Samuel Stouffer, Frank Stanton, Robert 

J. Lynd gibi isimlerle tanıştı. Bu kısa süreli ilk ziyaretteki en önemli olay, Lynd'in 

Middletown işsizlik araştırmasına dâhil olmasıydı. Görevi verileri çözümlemekti. Bu 

tanışıklık ve ortaklık sonucundadır ki Lynd, bursu bittikten sonra Viyana'ya dönen ancak 

Nazilerin yönetimde olması nedeniyle orada tutunamayacağını gören Lazarsfeld'in 

ABD'ye göç etmesine yardımcı olacaktı.  

Lazarsfeld ABD'ye geldikten sonra Viyana'daki araştırma merkezinin bir benzeri 

olan Research Center of the University of Newark - Newark Üniversitesi Araştırma 

Merkezi'ni Lynd'in yardımıyla kurmuş oldu. Ancak hemen hemen aynı dönemde Hadley 

Cantril ve Gordon Allport'un The Pyschology of Radio- (Radyonun Psikolojisi y.n.) adlı 
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çalışmalarının Rockefeller Vakfı yöneticilerinden John Marshall tarafından ilgi çekici 

bulunmasıyla, fonun 67.000 dolarlık dev yardımı sayesinde Princeton Üniversitesi'ne 

bağlı Office of Radio Research – (Radyo Araştırmaları Ofisi y.n.) kuruldu 

(Tokgöz, 2015, s. 134). Başkanlığını Hadley Cantril'in yaptığı ofis, radyonun 

Amerikalılar üzerindeki etkisini ölçmek için bir proje hazırladı ve yine Lynd'in araya 

girmesiyle Lazarsfeld projeye yönetici olarak atandı. Ancak Lazarsfeld'in Newark'taki 

araştırma merkezi nedeniyle ortaya çıkan sorun, Rockefeller Vakfı’nın New York’ta 

olması, bir yandan da bu çalışmaların orada daha rahat yapılabilecek olması gibi türlü 

gerekçeler ile merkez New York'a taşındı. 

Radyo çalışmalarının bu dönemde gördüğü temel ilgi, 1929 Ekonomik 

Buhranı'ndan sonra sessiz sinemanın çocuklar üzerindeki etkilerini araştırma amacıyla 

kurulan Payne Fonu'nun üç yıllık süre boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla yakından 

ilgiliydi. Buhranın etkisiyle insanların dışarıya çıkıp, sinemaya gitmeye ayıracakları 

zaman ve paralarının tasarruf nedeniyle hızla gerilemesi sonucunda radyo dinleme oranı 

artmıştı. İşte radyonun hemen her eve girmeye başladığı, dinleyen sayısının giderek 

arttığı bu dönemde Rockefeller fonlarının da neden bu tür projelere yoğun destek verdiği 

anlaşılabilir. Tam da bu bağlamda, bu dönemde gerçekleşen Pan American Radio Project 

– (Bütün Amerika Radyo Projesi y.n.)’ten bahsetmek gerekiyor.  

Radyonun 1930’lardaki ortaya çıkışıyla birlikte ilk kez insanlar kablolar, sınırlar 

ve duvarlar ötesinden birbirlerini dinleme, birbirlerinin düşünsel ve politik fikirlerine 

erişme imkânı buluyorlardı. Radyonun bu önemini fark eden ABD hükümeti ve 

Rockefeller Vakfı, onun kullanımıyla ilgili sistemli bir proje hazırlamak, mevcut korsan 

yayınları engellemek, radyodan basit bir müzik dinleme aygıtından çok daha farklı bir 

biçimde faydalanabilmeyi istiyorlardı. Bu amaçla Pan American Radio Project adında, 

sadece ABD’ye değil, Orta ve Güney Amerika’ya da yayın yapacak bir proje geliştirdiler. 

Bu projeye göre belli zaman dilimlerinde yayınlanacak eğitim programları, Rockefeller 
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Vakfı’nın finansal desteği ile Walter Lemmon’ın Boston’daki kısa dalga istasyonundan 

yayın yapacaktı. 

1937’de ilk Pan American Radio Project yayını yapıldı. Yayın genel olarak yerel 

Latin müziklerini kullanan, kültürel sohbetlerin ve programların ağırlıkta olduğu bir 

yayındı (Cramer, 2012, s. 43). Ancak eğitimsel yayınların tam olarak nasıl bir yayın 

politikası doğrultusunda verilmesi gerektiğine dair bir saptama yapabilmek, aynı 

zamanda ABD merkezli yayınları kısa dalganın problemlerinden kurtarabilmek adına, 

yerel istasyonlarla iş birliği imkânını araştırmak için Philip Barbour, Rockefeller fonu ile 

Güney Amerika’ya yerinde incelemeler yapmak için gitti. Ancak bu yolculuk sırasında 

Barbour, Avrupa’da yükselişe geçen faşizmin radyoyu son derece etkin ve propaganda 

amacıyla kullandıklarını gördü (Cramer, 2012, s. 49). Siyaset bir kez daha sanata galip 

gelmişti.  

Gerçekleştirilmek istenen Pan American Radio Project, hızla savaşa giden 

dünyada, radyonun kültürel ve eğitimsel amaçlardan öte propaganda faaliyetlerine 

aracılık yapması istemiyle son bulmuştu. Ancak son bulana kadarki süreç içerisinde 

dinleyiciler üzerinde herhangi ciddi bir izleme ya da deneysel çalışma yapılmadığı için 

ne derece bu yayınların etkili olduğu, ABD ve Rockefeller ilgilerinin Güney Amerika’da 

ne derece yankı bulduğuna dair net bir şey söylemek mümkün değildir.  

Radyo tartışmalarında özellikle Rockefeller Vakfı bünyesinde son derece kritik 

işlere imza atmış olan John Marshall’ın radyo üzerine katkılarından bahsetmek 

gerekmektedir. ABD’de korsan radyo yayınlarının önüne geçebilmek için ilk radyo 

kanunu düzenlenmeye çalışıldığında, yayınların reklam ve tanıtım için kullanılması 

karşısında Marshall, eğitim amaçlı kullanımını da savundu. Bu doğrultuda pek çok B.B.C. 

uzmanı Rockefeller finansı ile ABD’ye gelerek radyo ile ilgili çalışmalar yapıp, 

Amerikan yayıncılığının B.B.C. etkisinde kurulmasını sağladılar (Hilmes, 2009, s. 2). 
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Yine savaş sırasında pek çok farklı uzmanın savaş bürolarında iletişim üzerine hep 

birlikte çalışmaları bu finanslar ile mümkün olmuştu. 

Radyonun kitle iletişimindeki önemli etkisi, Lazarsfeld’i de cezbetmişti. 

Lazarsfeld'in içinde bulunduğu bu araştırmalardan en ünlüsü, kuşkusuz Orson Welles'in 

ünlü eseri The Invasion From Mars - (Marslıların İstilası)'ın radyoda yayınlandıktan sonra 

halkta yarattığı müthiş paniği ele alan çalışmaydı. İnsanları sanki anlatılanlar gerçekmiş 

gibi korkutup yollara döken bu oyun, radyo çalışmaları açısından bir milat olarak kabul 

edilebilir (Aziz, 2006, s. 12). Nitekim bu nedenle son derece dikkat çekici bir çalışma 

olarak finansal kuruluşlarının da dikkatini çekti. Yayın sonrasında yaşananları araştırmak 

için derinlemesine söyleşi yöntemi ile gerçekleştirilecek projeye Rockefeller Vakfı finans 

sağladı (Tokgöz, 2015, s. 137).  

Welles'in oyunu üzerine yapılan çalışmada radyonun etkilerinin ortaya konması, 

savaşa giden süreçte niçin bu çalışmaların desteklendiğini ve yükselen bir ivme ile 

gerçekleştirildiğini anlamayı kolaylaştırır. Lazarsfeld'in ele aldığı Marslılar, kısa süre 

içerisinde büyük düşman Almanlara dönüşecek ve buradan elde edilen bilgiler de savaş 

sırasında propaganda teknikleri üzerinde yapılacak çalışmalarda bir temel teşkil edecekti. 

Ancak çalışma sonrasında eldeki verilerden hareketle herhangi bir iletişim kuramı ortaya 

konmadı. Bu da Lazarsfeld'in iletişim çalışmalarında düşündüğü son şeyin, iletişimin ayrı 

bir disiplin olarak toplumsal yaşayışı analiz edebilecek potansiyelinin dikkate alınması 

olduğunu gösteriyordu. Onun kitle iletişim anlayışı, insanların tercih ve eylemlerini 

anlamak için kendi araştırma araçlarını geliştirebileceği davranışsal bir alandı  

(Morrison, 1988, s. 204). 

Kuramsal ağırlığı bir kenara bırakmasının yanında Stanton ile birlikte yaptığı 

çalışmalar ünlü Lazarsfeld - Stanton Program Analyser– (Lazarsfeld – Stanton Program 

Çözümleyici y.n.) isimli veri toplama aracını da ortaya çıkarmıştı. Dinleyiciler radyo 
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yayını sırasında dinledikleri müziğe ellerindeki butonlarla tepki veriyor ve bu tepkiler bir 

kâğıt üzerinde kaydediliyordu. Böylece ilk kez alıcının tepkileri teknoloji vasıtasıyla 

kaydediliyor ve uzun zamandır kullanılan reyting ölçme sisteminin de temelleri 

atılıyordu. Elbette bu, alıcıları ve vatandaşları etkilemek açısından pazar sahipleri ve 

hükümetler için son derece önemli, kullanışlı bir araçtı. Öte yandan 1941 tarihli makalesi 

Remarks on Administrative and Critical Communications Research - (Yönetimsel ve 

Eleştirel İletişim Araştırmaları Üzerine Açıklamalar y.n.) Avrupa'daki Frankfurt 

Okulu'nun eleştirel tavrı ile kendi çalışma yöntemlerinin uzlaşabileceği düşüncesini 

belirtip, eleştirellerin üzerinde durduğunun aksine geçmişe kıyasla kamuoyu ve kamu 

yönetimindeki eğilimin daha iyi sosyal koşullar yönünde olduğunu belirtiyordu  

(Lazarsfeld, 1941, s. 13). 

Lazarsfeld'in gerçekleştirmek istediği geleneksel ve eleştirel kuram birlikteliği, 

Adorno ile girişilen Radio Research Project (Radyo Araştırma Projesi)'deki çalışma 

sırasında Lazarsfeld'in, Stanton ile geliştirdiği cihaz üzerinden salt pratiğe yönelmesi, 

Adorno'nun ise teorinin arka plana atılıp yapısal ve sınıfsal konumlardan uzak bir veri 

toplama yöntemine karşı çıkması nedeniyle yürümedi. Lazarsfeld’in daha ortak çalışma 

başlamadan Adorno’ya yazdığı mektupta ampirik çalışma metodu yapılması uyarısı bir 

diğer nedendi (Levin & Linn, 1994, s. 320). Adorno ile Lazarsfeld’in, özünde Frankfurt 

Okulu geleneği ile Amerikan iletişim yaklaşımını birleştirebilme girişimi böylece yarım 

kaldı. Lazarsfeld’e göre çalışmayı aygıt vasıtasıyla gerçekleştirmek gerekiyordu ancak 

araç, amaç demek değildi ve bu aygıtı amaç yapan mekanikliğe indirgenmemeliydi 

(Erdoğan, İşler ve Durmuş, 2005, s. 17). 

Lazarsfeld'in radyo çalışmalarının yanında Bernard Berelson ve Hazel Gaudet ile 

yaptığı Erie Country çalışması ABD'deki ilk siyasal iletişim çalışmasıydı. Araştırmacılar 

1940'taki başkanlık seçimlerine doğru Ohio kentinden altı yüz kişilik bir gruba, Mayıs 

ayından seçimin yapılacağı Kasım ayına dek yedi farklı panel düzenledi ve onların 
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seçmen davranışlarını belirlemeye çalıştı. Lazarsfeld'in Erie County araştırması için 

ihtiyacı olan paranın bir kısmını Rockefeller Vakfı verse de kalan büyük kısmını 

toplamak problemdi. Bu nedenle Lazarsfeld radyo, buzdolabı üreticileriyle ve Life dergisi 

ile anlaşarak örnekleme yönelteceği sorulara bu sponsorlarla da ilgili soruları ekledi 

(Tokgöz, 2015, s. 146). 

Propaganda ve etki üzerine daha önce Lasswell'in yaptığı çalışma ekseninde güçlü 

etki ön kabulü vardı. Ancak çalışmanın sonunda medyanın sınırlı etkileri olduğu, mevcut 

fikirleri güçlü bir şekilde belirlemekten çok var olan fikirleri pekiştirdiği ortaya çıktı. 

Doğrudan etkinin az olması ile opinion leaders (kanaat önderleri) ve two-step flow (iki 

aşamalı akış) kavramları da iletişim alanına bu araştırma sonucu girmiş oldu. Buna göre 

iletişim Lasswell'in ele aldığı üzere gönderenden alıcıya düz bir biçimde gitmiyor, kanaat 

önderlerinin vasıtasıyla ve onlarca yeniden biçimlendirilerek topluma ulaşıyordu. İşte bu 

da iletişimin iki aşamalı akışını gösteriyordu.  

Her ne kadar kanaat önderi kavramı Edward Barnays'te, iki aşamalı akış ise 

Charles H. Cooley'de "birincil grup" olarak dile getirilmiş olsa da siyasal iletişim 

alanındaki bir çalışmada ilk kez bunlar ortaya çıkıyordu. Ancak C. Wright Mills buradaki 

sonuçları salt veriler olmaları nedeniyle eleştirecek ve politik yapının dinamikleri ile ilgili 

bir şey ortaya konmadığını söyleyecekti (Mills, 2000, s. 53). Benzer sonuçlar ve benzer 

yapılandırma Voting (Oy verme) araştırmasında da gerçekleşecekti. Ancak iki araştırma 

ile birlikte iletişim çalışmalarındaki güçlü etki ya da hipodermik şırınga kuramı bir kenara 

kaldırılacaktı. 

Ohio'daki çalışmadan sonra 1945 yılında Lazarsfeld Ilinois'da, ünlü Decatur 

araştırmasını yapmaya hazırlanıyordu. Bu çalışmada kitle iletişim araçları ile kişilerarası 

iletişim incelenmek istense de araştırmanın ortaya çıkış sebebi McFadden Publications 

(McFadden Yayınları)'ın yayımladığı dergilerin hedef kitlesini yüksek statülü evlere 



50 
 

taşımak istemesiydi (Tokgöz, 2015, s. 150). Araştırmada 800 kadının izledikleri filmler, 

modaya olan ilgileri ve oy verme eğilimleri arasında bir bağ olup olmadığı araştırılıyordu. 

Ancak tam da bu nedenledir ki Lazarsfeld tarafından bu projeyi yönetmek için atanan 

Mills, eldeki verilerin ve tabloların herhangi bir anlamlı bağ kurma konusunda yetersiz 

olduğunu söyleyince ikili arasındaki ortaklık son buldu.  

Decatur araştırması ortaya konan verilerin bir türlü bir araya getirilip basılması 

gerçekleşmediği için uzunca süre öylece bekledi. Ancak yıllar sonra Elihu Katz'ın 

Lazarsfeld'le birlikte tüm verileri ve hazırlanan tabloları değerlendirmesi ile birlikte 1955 

yılında Personal Influence- (Kişisel Etkilenme y.n.) kitabı yazılmış oldu. Çalışma 

sonuçlarına göre kanaat önderlerinin toplumsal düzende dikey değil, yatay eksende 

insanları etkilediği ortaya çıktı. Yani sanıldığı gibi kendilerinden daha aşağı ya da daha 

yukarı bir konumda bulunan insanlardan çok kendileriyle aynı seviyedeki etkilemeleri 

söz konusuydu. Yine aynı şekilde güçlü etki değil, sınırlı etki ortaya çıkıyordu. Bu açıdan 

bireylerin 1920'lerden beri düşündüğü gibi pasif değil aktif oldukları belirtiliyordu  

(Lazarsfeld ve Katz, 2009, s. 16). 

Her ne kadar Decatur araştırması Katz ve Lazarsfeld tarafından bir önceki  

The People's Choice çalışmasına atıf yapılarak medyanın sınırlı etkileri olduğunu 

sağlamlaştırmış olarak nitelense de Todd Gitlin, Lazarsfeld'in piyasa çıkarlarına hizmet 

eden bir araştırmacı olarak gerçekleri çarpıttığını ileri sürdü. Gitlin'e göre medya özellikle 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra sahiplik açısından hızlı bir tekelleşme sürecine girmişken ve 

ilk savaşta radyo çalışmaları üzerinde güçlü etki ortaya konmuşken Lazarsfeld ile Katz'ın 

sorunlu metotlardan yola çıkarak güçlü etkinin hatalı olduğunu, yüz yüze iletişimin daha 

etkili olduğu söylemeleri yanlıştır (Gitlin, 1978, s. 207–220). Aynı şekilde Jefferson 

Pooley de iletişim alanının başından beri reklam veren kuruluşların, Rockefeller 

yatırımlarının ve savaş dönemi hükümetinin arzuları doğrultusunda çalışmakta olduğunu 
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hatırlattıktan sonra Lazarsfeld'i iletişim çalışmalarının önemini ve ardında yatan güdüleri 

anlamayacak kadar iyi niyetli olmakla eleştirir (Pooley, 2016, s. 18). 

Ana hatlarıyla ele alınan çalışmalarının ardından Lazarsfeld'in iletişim alanına 

katkılarının özellikle kanaat önderleri, iki aşamalı akış gibi yeni kavramlar ortaya 

koyduğu ampirik çalışmaları ekseninde gerçekleştiğini belirtebiliriz. Onun tamamıyla 

piyasa odaklı çalışmaları her ne kadar iletişimin ayrı bir alan ve disiplin olarak var olması 

uğrunda gerçekleşmiş olmasalar da ortaya koydukları sonuçlar özellikle iletişim 

çalışmalarının geleceği açısından önemliydi: 

“Lazarsfeld, matematik alanındaki geçmişini sosyal araştırmalara yaşam boyu duyduğu 

ilgi ile birleştirerek, kitle iletişimi, işsizlik, yükseköğretim, siyasal davranış üzerinde kitap 

ve makaleler yazmış olan gerçek bir oyun kurucudur.” (2015, s. 153) 

Kurumsallaşma açısından ele alındığında, ABD'de Chicago Üniversitesi'nde 

Dewey öncülüğünde iletişimin sosyoloji ile iç içe ve demokratikleşmeyi gerçekleştirmesi 

üzerine kurulmuş misyonu, Lazarsfeld öncülüğünde Columbia Üniversitesi bünyesinde 

kurulan Bureau of Applied Social Research (Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Bürosu 

y.n.)'de ampirik ve bütünlükten yoksun, piyasa ile hükümet odaklı çalışmalar neticesinde 

bambaşka bir yönelime geçmişti. Böylece Rockefeller Vakfı'nın önceden Chicago 

Üniversitesi'ne ayırdığı fonların ortaya koyduğu sınıfsallıktan yoksun ancak sosyolojik 

açıdan bütüncül çalışmalarının, sonradan Columbia'ya aktarılmasındaki nedeni de 

anlaşılıyordu.  

ABD'de iletişim çalışmaları II. Dünya Savaşı sırasındaki kargaşa ve sonrasında 

yaşanan Soğuk Savaş kutuplaşmasında elbette Rockefeller Vakfı'nın finansı ve kapitalist 

hükümetin desteği ile eleştirel çalışmalara yönelemezdi. Bu yüzden Lazarsfeld ile 

başlayan süreçle birlikte uzun bir süre daha iletişim çalışmalarının ağırlıklı olarak 

istatistikî veri toplama yöntemi olarak ele alınıp, elde edilen bu bilgileri de sponsorlara, 

hükümetlere ya da reklamcılara pazarlaması sayılan nedenlerden ötürü normaldi. 
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Lazarsfeld tüm bu sayılan nedenlerden ötürü, uzun yıllar daha iletişim çalışma ve 

araştırmalarının temelinde yer almaya devam edecektir.  

Bu başlığın ardından Chicago Sosyoloji Bölümü’nün ve etkisindeki araştırmaların 

toplumu ve iletişimi birbiriyle son derece bütünleşik gören anlayışın artık zayıfladığını, 

özellikle iletişim çalışmalarında Lazarsfeld ile gerçekleşen paradigma değişimine paralel 

olarak bir yandan finansörlerin ilgilerini farklı alanlara kaydırmaları, bir yandan da II. 

Dünya Savaşı’nın çıkması neticesinde hemen tüm finans ve çabanın propaganda 

çalışmalarına yeniden yönelmesi ile birlikte artık son bulduğunu belirtmek gerekiyor. 

Okulun ikinci dönemi olarak kabul edilen komiteler dönemi ise bu bakış açısı ile ele 

alınırsa, ardından yaşanacak kurumsallaşma tartışmalarını anlamada iyi bir zemin olması 

sağlanabilir. 

1.2.3 İkinci Dönem: İletişim Komiteleri 

İletişim çalışmaları açısından aktif birey fikri, ABD'deki ilk iletişim 

çalışmalarında, çalışmaların finansının ve temel motivasyonunun pazar ve yaklaşan 

savaşla temellenmiş olması nedeniyle uzun süre görülmeyecektir. 1930'lu yıllardan 

itibaren Chicago tarzı yaklaşımın yerini Rockefeller Vakfı gibi vakıf ve kuruluşların 

desteğindeki yeni uygulamalı ve proje merkezli kamuoyu araştırmaları aldı  

(Tokgöz, 2015, s. 82). Avrupa'da yükselen faşizm ve yaşanan toplumsal hareketlerin, II. 

Dünya Savaşı'nın ayak sesleriyle birleşmesi sonucunda iletişim çalışmalarında birey, 

ölçülebilir bir yöntem ile ele alınmaya çalışılacak, ona yönelik ilgi artık daha çok etki 

çalışmaları ekseninde araştırılacaktır. Bu açıdan Chicago'dan uzun bir zaman sonra, 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren bireyin yeniden aktif olarak ele alınacağı çalışmalar 

ortaya çıkana kadar Chicago Okulu'nun iletişime ve bireye yönelik söyledikleri geri 

planda kalacaktır.  
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Okulun hemen tüm üyelerinin özellikle kent sosyolojisi ve sosyal psikoloji üzerine 

yaptıkları çalışmaların niçin daima demokrasi ve kültür sorunlarına odaklandıkları da 

ortaya konan genel özetten sonra anlaşılır olur. Temel amaç türlü ekonomik, politik ve 

kültürel krizler karşısında toplumun iletişim vasıtasıyla bir arada olup demokratik bir 

biçimde yaşayabilmesinin yollarını bulabilmektir. Oysa demokrasi basit ve kolay görünen 

pahalı ve zahmetli bir kazanımdır. Bu açıdan okula yönelik en temel eleştirilerin 

demokrasiyi ve onu ele alış biçimlerinden kaynaklı olduğunu fark etmek gerekir.  

İlk yıllarında ABD'de iletişim araştırmaları federal hükümet ve büyük kuruluşlar 

gibi birkaç kurumsal müşteri tarafından şekillendirilmiş, flantropik ajanda doğrultusunda 

sosyal bilimler harcamaları çılgınlığı 1930'larda Rockefeller Vakfı'yla başlayıp, 1950'ler 

boyunca da Ford Vakfı tarafından alanın genişletilmesi için sürdürülmüştü  

(Pooley, 2011, s. 211). Bu finansal destekler ve dolayısıyla yönlendirmeler sonucunda 

iletişim çalışmaları bir bakıma hükümet ile sermaye kontrolünde gerçekleşmiş, akademik 

anlamda bağımsız olmaktan uzun bir süre uzak kalmış oluyordu. 

1920’ler ve 1930’larda siyasal ve ekonomik alanda ortaya çıkan gereksinimler, 

nicel verilere dayanan ve güç odaklarına faydalı olan kuram ve araştırmaların ön plana 

çıkarılması ile ilgiliydi (Alemdar ve Erdoğan, 2010, s. 95). Daha çok nitel bir sosyoloji 

bakış açısına sahip okulun bu nedenle geri plana düşüp, finansman sahipleri açısından bir 

bakıma gereksiz hâle geldiği bir gerçektir. Öyle ki II. Dünya Savaşı ve ardından yaşanan 

Soğuk Savaş süresince iletişim çalışmalarının finansı da farklı alanlara kaydı. Tüm 

zayıflıklarına ve hükümet ile sermaye arasındaki planlar doğrultusunda var olma çabasına 

karşın okulun sosyoloji alanındaki katkıları sayesinde ilk kapsamlı iletişim çalışmalarıyla 

okulun ilk iletişim komitesinin temelleri atılmıştır. Burada iletişim alanının akademik bir 

biçimde ortaya çıkışı savaş zamanı propaganda çalışmaları ile göbekten bağlı olsa da bu 

kurumsallaşmanın Chicago’da gerçekleşmiş olmasının belki de daha önce sayılan 
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toplumsal ve ekonomik nedenlerden ötürü kaçınılmaz olduğunu belirtmekte fayda var 

(Wahl-Jorgensen, 2004, s. 548).  

II. Dünya Savaşı sırasında büyük fonlar ile kurulan araştırma merkezlerinde pek 

çok farklı araştırmacının bir araya gelmesi ile sonradan Robert Maynard Hutchins’in 

Rockefeller Vakfı’ndan alacağı yüksek fonlar ile ayrı bir iletişim komitesi kurmasının 

zemini hazırlanmış oldu. Bir avukat ve eğitimci olan Hutchins, genç yaşta Chicago 

Üniversitesi’ne rektör olmuştu. Onun disiplinler arası çalışma projesi, anayasal hak olan 

basın özgürlüğünü koruma amacıyla birleşince ortaya çıkan enstitü, yapısı nedeniyle 

bölümleşmemiş, daha özgür ve finans açısındansa desteklenir oluyordu  

(Wahl-Jorgensen, 2004, s. 554). 1942 – 1945 arasında Chicago Üniversitesi’ne bağlı 

olarak faaliyet gösteren The Comittee on Communication and Public Opinion   

(İletişim ve Kamuoyu Komitesi y.n.) siyaset bilimciler, teologlar, matematikçiler ve 

antropologlardan oluşan son derece geniş yelpazeli bir komisyondu  

(Blachard, 1977, s. 14). 

Komite hem reklam-tanıtım hem de akademik çalışmaları birlikte yürütme 

eğilimindeydi. Modern iletişim araştırmalarının akademik ve reklam-tanıtım ilgilerinin 

Rockefeller Vakfı ile seminerler şeklinde düzenlenmesinde büyük pay vardı  

(Wahl-Jorgensen, 2004, s. 552). Savaş sırasında komite özellikle propaganda 

çalışmalarına eğilmişken, savaş sonrasında bu ilgi artık iletişim alanının kurumsallaşması 

ve savaş sonrası düzende demokratik iletişim tartışmalarının yolunun açılmasına 

evriliyordu. İşte bu yeni ihtiyaçla iletişim alanının kurumsallaşması açısından asıl öneme 

sahip olacak Committee on Communication (İletişim Komitesi y.n.)’ın kurulmasına 

giden yol da açılmış olacaktı.  

1947-1960 arasında faaliyet gösterecek olan İletişim Komitesi, kökenlerini aldığı 

Chicago Sosyoloji Bölümü ile arasındaki onlarca yıllık süreçte tarihin en büyük savaşının 
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yaşanmış, dünyanın ilk kez sermaye eksenli iki kutup arasında kalmış olduğunu 

belirtmekte fayda var. Belki de bu nedenle komitenin kuruluş felsefesinde, kurulduğu 

ülke ile bağlantılı olarak, uygulanabilir ve istatistiki verilerle ölçülebilir bir davranışsalcı 

sosyal bilim anlayışının etkisi vardı. İletişim Komitesi, bu motivasyonla disiplinler arası 

bir gövde olarak, kitle iletişiminin insan davranışı üzerine etkileri üzerine yapılan 

araştırmaları olanaklı kılmak için kurulmuştur (Morva, 2013, s. 138). Sosyoloji 

bölümünün toplumu iletişim ve demokratik açıdan ele aldığı çalışmalar karşısında 

komitenin çalışmaları birey davranışlarını ölçülebilir, veriler açısından kategorize 

edilebilir, etki çalışmaları açısından da deneye tâbi tutulabilir bir nesne olarak ele 

alıyordu.  

Chicago Sosyoloji Bölümü'nün ve ardından İletişim Komitesi'nin bizzat kendi 

evrimsel süreçleri, aynı zamanda kapitalizmin ve dünya siyasetinin de seyri ile yakından 

ilgiliydi. 19. yüzyılın son çeyreğindeki ekonomik buhran sonrası ortaya çıkan ihtiyaçla 

var olan sosyoloji bölümü, 20. yüzyılın ilk yarısındaki siyasal buhrana giden yolda 

etkisini yitirmiş, savaş sonrası açılan iletişim komitesi ise savaşın ve sosyal bilimlerdeki 

dönemin etkisiyle çalışmalara başlamış ancak, Soğuk Savaş'ın tırmandığı yıllarda 

zayıflayıp bu etkisini yitirmişti. Özellikle aynı dönemde Lazarsfeld'in çalışmalarının 

etkilediği komite, iletişim alanının asıl kurucularının çalışmaları açısından gölgede 

kalmıştı. Ancak tüm bunlara karşın komite, Soğuk Savaş ile ilgili istihbarat ve psikolojik 

savaşa yönelik araştırmalar yapması için hükümetten ve finans kuruluşlarından yüksek 

derece fonlar sağlamıştı (Wahl-Jorgensen, 2004, s. 556). Bu da bir kez daha, iletişim 

alanının savaşlar ve finansal yapılardan bağımsız olarak ele alınamayacağını, gelişim ve 

olgunlaşmasının tam da bu koşullara bağlı olduğunu gösteriyordu.  

Komitenin genel olarak kullandığı nicel araştırma yöntemlerinin yanında, David 

Riesman’ın The Lonely Crowd – Yalnız Kalabalık adlı çalışması ise nitel bir yöntem ile 

ortaya konmuştu. Bunun yanında komitede Douglas Waples’in ama özellikle Bernard 
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Berelson’un etkisi yüksekti. Berelson ve Janowitz’in 1950’de birlikte çıkardıkları, 

komitenin alanla ilgili en ünlü yayını Public Opinion and Communication (Kamuoyu ve 

İletişim)’dı. İletişimi toplumsal sorunlar içerisinde demokratik toplumun sadece var 

olmasının değil, aynı zamanda hayatta kalmasının da en temel koşulu görmeleri 

açısından, Chicago Sosyoloji Bölümü ile benzer bir çizgide olduklarını söylemek 

mümkündür (Berelson ve Janowitz, 1950, s. 96). İkilinin yayınına ek olarak Kenneth 

Adler’in öncülüğünde çıkarılan Studies in Public Communications (Kamu İletişimi 

Çalışmaları) adlı yayın, zamanla komitenin ve iletişim alanının en önemli çalışmalarının 

yer aldığı bir dergi hâline dönüşecekti. Bunda hem öğrencilerin burada kendi 

çalışmalarını yayımlaması hem de özellikle Elihu Katz’ın Uses and Gratifications 

“Kullanımlar ve Doyumlar” adlı çalışmasını burada tanıtmasının rolü büyüktü  

(Wahl-Jorgensen, 2004, s. 558). 

Komitenin hem sosyoloji kökenlerine sahip olması nedeniyle bölümle yaşadığı 

sıkıntılar, hem sağlanan fonların çalışmalarını şekillendirmesi ama son olarak finansın 

artık azalması nedeniyle verimliliğinin düşmesi kaçınılmaz olmuştu. Öte yandan yapısal 

türlü problemlerle uğraşmak zorunda kalması nedeniyle sonu geldiğinde alanla ilgili en 

önemli kırılma noktalarından biri de gerçekleşmiş oldu. John Dewey ve Walter Lippmann 

arasındaki, iletişimin toplumsal anlamda iktidar/demokrasi ekseninde farklı biçimlerde 

ele alınmasına dair ünlü zıt görüşler, bu sefer bundan daha ünlü olacak yeni bir görüş 

farklılığını ortaya çıkarıyordu: Bernard Berelson ile Wilbur Schramm arasında iletişim 

alanının ölüp, ölmediğine dair tartışma.  

Berelson özellikle kesilen fonlardan ve kurucu babalar olarak nitelediği Lasswell, 

Lazarsfeld, Lewin ve Hovland’ın artık ecellerinden ya da farklı alanlara ilgilerinin 

kaymalarından ötürü artık bu alanda var olmamalarından hareketle iletişim alanının bir 

çıkmaza girdiğini belirtiyordu. Eğer alanla ilgili yeni ilgiler, yönelimler bulunmazsa 

alanın geleceği ile ilgili karamsarlıktan başka bir şey olamayacağını belirtiyordu. Elbette 
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iletişim alanının önemi yadsımıyordu. Ancak ona göre ortaya çıkışından bu yana alan, 

güç odaklarının ilgisine göre şekillenmişti ve dönemin koşulları içerisinde bu ilgi 

sayesinde fon bulup çalışmalar yapabilen araştırmacılar, bu ilginin başka yöne kayması 

sonucunda çalışmalarından vazgeçecek, alanın geleceği solacaktı.  

Berelson’a göre iletişim alanı, disiplinler arası bir bakış açısıyla dünya 

savaşlarının etkisinde dev finansörlerin ve hükümetlerin desteği ile gelişebilmişti. Alanın 

çalışma yöntemini bulabilmesi de özellikle 1930’larda Rockefeller Vakfı’nın radyo 

programlarına dev bütçeler ayırmasıyla gerçekleşebilmişti (Berelson, 1959, s. 1). Bu 

açıdan elbette haklıydı. Kendisinin de Ford Vakfı’ndan 1951-1957 arasında on 

milyonlarca dolar fon alması, ancak zamanla bu fonun kesintiye uğraması nedeniyle 

böyle düşündüğü de açıktır (Pooley ve Katz, 2008, s. 7). Berelson iletişim alanının 

finansal açıdan yaşadığı sıkıntıları ve yapısal problemleri ele aldıktan sonra belli başlıklar 

altında, alanın o güne kadarki çalışmalarını kategorize edip, verimlilik ve entelektüel 

zenginliğin artık kısırlaşmaya başlamasından ötürü de karamsar tavrını sürdürüyordu. 

Ona göre alan Lasswell’den Lazarsfeld’e geçiş sürecinde reformist bir tavır sürdürmüş, 

çalışmaların büyük bir kısmı entelektüel temel ve ilgiden yoksun olarak coğrafî ihtiyaçlar 

dâhilinde kalmıştı. 

Bunun yanında tarihsel ve toplumsal büyük sorunlar ampirik çalışmalar ekseninde 

ele alınarak altlarında yatan temel ekonomik ve sosyolojik problemler göz ardı edilmiş, 

diğer sosyal bilimler alanlarıyla sağlanabilecek karşılıklı düşünsel alışveriş yeterince 

yerine getirilememiş ve son olarak da alanla ilgili pratik eksiklikler entelektüel 

problemleri de ortadan kaldırmakta yardımcı olabilecekken, Lazarsfeld dışında bununla 

ilgilenen çok az insan olmuştur (Berelson, 1959, s. 5–6). Özetle Berelson için alanın 

hayatta kalması, ona yepyeni bir ivme kazandıracak büyük fikirlerin ortaya çıkmasına 

bağlıydı. Ancak kendisinin artık öldüğünü düşündüğü alanla ilgili asıl kararı, okuyucunun 

yine kendisi verecekti.  
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Schramm, Berelson’un ortaya koyduğu tespitlere karşı alaycı bir dille, alan 

öldüyse neden kendisinin hâlâ ders vermeye devam ettiğini, öğrencilerinin nasıl olup da 

hâlâ alanla ilgili yeni araştırmalar yapıp, teoriler kurmaya çalıştıklarını soruyordu 

(Schramm, Riesman ve Bauer, 1959, s. 7). Ona göre Berelson’un yaptığı hata, kurucu 

babaların ölmesi ile alanın ölmesinin aynı şey olarak ele alınmasında yatıyordu. 

Berelson’un karşısında Schramm, kurucuların miraslarının kurumsallaşma sürecinde yol 

gösterici olduğuna inanarak iyimser davranıyordu (Peters ve Simonson, 2004, s. 447). 

Schramm, kurucu babaların deneysel çalışmalarının aslında son bulmadığını, Standford 

ve Ilinois’da bu çalışmaların hâli hazırda zaten devam ettiğini belirtiyordu. Ona göre eğer 

bizler gelişim sürecine bakmaz da Berelson gibi sadece Everest’e ilk tırmanan insan ile 

ilk kez bir uçağı uçurmayı başaran insana odaklanırsak, onlardan sonra da bunu başarmış 

olanları ve hatta bunu çok daha öteye taşıyacakları görmezden gelmiş, yaptıklarını 

değersiz bulmuş oluruz (Schramm ve diğerleri, 1959, s. 7).  

Schramm, Tevrat’ın Genesis – (Yaratılış) bölümünde bir zamanlar yeryüzünde 

yürüyen devlere atıf yaparak yaşamın ne denli gizemli bir armağan olduğuna vurgu yapan 

Yehova gibi, kurucu dört devin bir kez yeryüzünde yürümüş olmalarının aslında iletişim 

alanında zengin ve artık olgunlaşmış sayılabilecek bir yolu açmış olduğunu dile 

getiriyordu. Onun Berelson’un yazısının sonunda ele aldığı sorulara karşın kendi soruları 

vardı. Alan öldüyse iki aşamalı akış kavramını yeterli hâle getirip açıklayacak, iletişim 

organizasyonlarını analiz edecek, iletişim sistemlerini mantıksal açıdan düzenleyecek, 

iletişim ekonomisini açıklayacak olanlar kimlerdi? Bir diğer yandan da televizyonun 

çocuklara yaptığını ya da çocukların televizyonla ne yaptığını irdeleyecek olanların 

kimler olmaları bekleniyordu (Schramm ve diğerleri, 1959, s. 9)? 

Berelson ve Schramm arasındaki tartışma ciddi bir kırılmanın, yeni bir dönemin 

de habercisiydi aslında. Her ne olursa olsun, bir alanın içinde, o alan üzerine tartışmanın 

artık çıkmış olması, o alanın gerçekten de geliştiğini, özellikle ciddi finans ve hükümet 
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ilgilerinin gölgesinde çalışmalar yapmak zorunda kalmış bu alanın ilk kez ciddi anlamda 

kendi üzerine düşünmesinin de göstergesidir. İki isim arasındaki tartışma, sadece basit bir 

tartışma olarak kalmadı. Farklı isimler, farklı zamanlarda Berelson – Schramm 

tartışmasına dâhil oldu. Örneğin David Riesman, Berelson’un alanın kurucularının varlığı 

ile son bulması düşüncesini eleştirirken, medya ve etkileri üzerine hiçbir başka sosyal 

bilim dalında bu denli araştırma yapılmadığını, kapsayıcı çalışmaların da her geçen gün 

daha da arttığını belirtiyordu (1959, s. 10). Hâlâ seçimler devam ediyor, hâlâ oy verme 

alışkanlıkları üzerine kafa yoruluyordu. Riesman, farklı ülkelerin mevcut siyasal 

durumları nedeniyle yerel ve ulusal gazetelerinde yaşanan değişimleri açıklayacak 

olanların da yine iletişimciler olduğunu söyleyerek, Berelson’u eleştiriyordu.  

Raymond A. Bauer, Jefferson Pooley, Elihu Katz ve Durham Peters ise farklı 

zamanlarda, daha farklı açılardan bu tartışmaya katılacaklardı. Bauer, iletişim alanının 

sınırları ile ilgili ciddi problemler olduğunu, alanın kendi sınırlarını ve disiplinini ortaya 

koyma konusunda diğer alanlarla iç içe geçmesinden dolayı net bir durumdan söz 

edilemeyeceğini belirtiyordu (1959, s. 14). Ona göre Berelson’un arayışı içinde olduğu 

yeni bir büyük düşünsel kırılma, davranışsalcı yaklaşım ile tutum değiştirme 

çalışmalarına yeni bir bakış açısıyla mümkün olabilirdi. Medyanın etkileri üzerine hemen 

herkesin emin olduğu bir konuda Bauer, bilim insanlarının çoğunun tutumları 

değiştirmenin, davranışları değiştirmekten daha kolay olduğuna yönelik kanılarının, 

Festinger, Kelman ve diğer araştırmacıların ortaya koyduklarından yola çıkarak aslında 

tam tersi olduğuna vurgu yaparak, bu açıdan alanda yeni bir verimli tartışma 

başlatılabileceğini belirtir (1959, s. 16).  

Pooley ve Katz, Schramm’ın kurucu babalar düşüncesini Berelson’dan aldığını 

belirtip, Berelson’un fonların kesilmesinden ötürü alanın zora düştüğünü belirten 

görüşünü haklı buldular. İki isme göre bu durum anlaşılmadan Schramm’ın yaptıklarının 

da anlaşılamayacağı açıktı. Nitekim tam da bu finansal sorunlar nedeniyle Schramm’ın, 
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ABD’de ilk iletişim fakültelerinin kuruluşunda alanı gazetecilik ve retorik bölümleriyle 

bir araya getirmek zorunda kaldığını belirtiyorlardı (J. Pooley ve Katz, 2008, s. 10). Yine 

Pooley, Schramm’ın bu kurumsallaşma sürecinde dört kurucu baba mitine yaslanmasını 

eleştirdikten sonra, bunun aslında bir bakıma iletişim çalışmalarının temelinde 

Berelson’un atıf yaptığı savaş propagandasının etkisini örtbas etme çabası olduğunu 

belirtmektedir. (2008, s. 15) 

Durham Peters Institional Sources of Intellectual Poverty in Communication 

Research - (İletişim Araştırmalarında Entelektüel Yoksulluğun Kurumsal Kaynakları 

y.n.)’de, Berelson’un alanı finansal durumdan ötürü ele alıp ayrı bir disiplin olarak 

görmezken, Schramm’ın iletişim alanını kurumsal açıdan ele aldığını belirterek arada net 

bir fark olduğunu belirtiyordu. Ona göre Berelson, entelektüel birikim ve yeni büyük 

kırılmaların olmamasından şikâyet ederken, aslında o zamana dek elde, alanla ilgili pek 

çok materyalin de birikmiş olduğunu görmüyor, ondan farklı olarak Schramm’ın bu 

materyali toplayarak kurumsallaşma işine yöneldiğine değiniyordu  

(Peters, 1986, s. 11–17). Ancak aynı çalışmada, Schramm’ın alanın kurumsallaşması 

sürecinde ortaya koyduğu entelektüel temellendirmeyi de baştan sona eksik ve hatâlı 

buluyor, Berelson’un alanın sınırları ile ilgili değindiği problemleri haklı buluyordu. 

Zaman Schramm’ı iletişimin ayrı bir disiplin olarak kurumsallaşmasında merkeze 

yerleştirecek, böylece 19. yüzyılın sonlarındaki karmaşa ortamında filizlenen ilk 

araştırmaların, yarım asır sonra artık üniversitelerde sistemli bir biçimde yeniden ele 

alınmalarına ve elbette alanın tarihsel yazımına da bu gözle bakılmasına imkân 

sağlayacaktı. Buraya kadar olan bölüm, tarihsel koşulların ve ekonomik ilgilerin alanın 

entelektüel ve yöntemsel açıdan oluşumunda nasıl bir merkezî öneme sahip olduğunu ele 

aldı. Bunun yanında gerek kurumsal gerek de kişisel ilgi ve çabalarıyla pek çok öznenin 

bu konuda ne derece belirleyici olduğunu vurguladı. Alanla ilgili tüm bu düşünsel ve 

yöntemsel birikim, bir sonraki başlıkta Wilbur Schramm’ın ABD’de iletişim 
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çalışmalarını üniversite çatısı altında kurumsallaştırmaya yönelik girişimleri açısından da 

ele alınarak, tarihsel gelişim çizgisinin en üst noktasına ulaşmış olacak.  

1.3. ABD’de İletişim Çalışmalarının Kurumsallaşması 

1.3.1. Wilbur Lang Schramm ve Katkıları 

İletişim alanının gelişim süreci üzerine düşünüldüğü zaman, en yoğun 

araştırmaların ardından her ne kadar kurucu babalar kendi alanlarına yönelseler de 

ABD’de alanın Wilbur Lang Schramm öncülüğünde, o güne kadarki iletişim büroları ya 

da pazarlama araştırmaları dışında ilk kez ciddi anlamda eğitim üzerinden 

kurumsallaşmaya başladığı görülebilir.  Gözden kaçırılmaması gereken nokta, ABD’de 

gazetecilik üzerine eğitim veren üniversite bölümlerinin Schramm’dan önce de var 

olduklarıdır. Ancak bu okullardaki iletişim anlayışı ile Schramm sonrasının iletişim 

anlayışı aynı değildir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ağırlıklı olarak ABD ve 

Fransa'da gazetecilik okulları kurulmuş, ancak bunlar o dönemde daha çok meslekî 

pratikler üzerine eğilen bir yönetim anlayışı sergilemişlerdir.  

ABD’de ilk gazetecilik eğitiminin temelinde, eski bir asker olan Robert E. Lee’nin 

1869’da Washington College’da bir eğitim kurumu oluşturması örnek verilebilir. Ancak 

temel pratiklere yer veren bu eğitim anlayışından sonra 20. yüzyıl başında Kansas 

Üniversitesi’nde gazetecilik kursunun açılması ile daha sonra gazetecilik ve iletişim 

eğitimi açısından son derece önemli bir yerde duracak Wisconsin Üniversitesi’nde 

Willlard Grosvenor “Daddy” Bleyer’ın gazetecilik eğitimi vermesi son derece önemliydi.  

İngiliz dili üzerine eğitimini alan, bir yandan da yarı zamanlı olarak gazetecilik 

yapan Bleyer, 1904 yılında Wisconsin’de gazetecilik üzerine ders vermeye, orada 

öğrencilerin çıkardığı Daily Cardinal adlı gazeteyi yönetmeye başladı. Bleyer’ın 

düşüncesinde tıpkı bir benzeri Dewey’de görüldüğü üzere, iletişim demokratik bir 

toplumun oluşturulmasında en kilit araçtı. Onun düşüncesinde ABD’nin refahını ve 
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demokratik düzenini koruyup geliştirebilmesi için özgür bir basına son derece önem 

verilmesi, bu nedenle gazeteciliğin de sadece okullarda değil, gazetecilik dernekleri, 

fonlar ve türlü kurumlarla desteklenmesi gerekiyordu (Rogers, 1994, s. 11).  

Bleyer’a göre iyi bir gazetecinin yetiştirilmesi için, onun sosyal bilimlere hâkim, 

çok yönlü determinist bir düşünce yapısına da sahip olması gerekiyordu. Gazeteci her 

şeyden önce tüm dünya ile ilgili doğru bir düşüme biçimine sahip olmalıydı  

(Bleyer, 1931, s. 39). 1927 tarihinde doktora programı olarak eğitimine devam eden 

gazetecilik bölümüne siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih bölümlerinden öğrenciler 

başvurabiliyor, böylece Bleyer’ın istediği tarzda farklı alanlardan insanlar bir araya 

gelerek gazetecilik işine girme imkânı buluyorlardı. Onun gazetecilik eğitimine verdiği 

önem ve alanla ilgili verilecek eğitimin yoğun bir teorik programa dayanması isteği, 

1940’larda gazetecilik okullarını da tümden etkileyecekti (Rogers, 1994, s. 12). Öyle ki 

“Bleyer Çocukları” olarak adlandırılan mezunlar, ABD’de hemen tüm okullara giderek 

yöneticilik, öğretmenlik yaparak alanın kurumsallaşmasında kilit rol oynadılar. 

Schramm’ın iletişim alanında yapacaklarında bu bakış açısı önemliydi. Özellikle Orta 

Batı’da kurulacak okullarda Schramm, Bleyer etkisi ile işe girişmişti  

(Schramm, 1997, s. 137).  

Bleyer’ın öncü çalışmalarına ve alanla ilgili temel motivasyonlarına karşın, bir 

diğer açıdan kurumsallaşma da ünlü gazeteci Joseph Pulitzer ile Harvard Üniversitesi 

rektörlüğü yapan Charles W. Eliot vâsıtasıyla gerçekleşti. İki ismin gazetecilik eğitimi 

üzerine giriştikleri çaba, Harvard Üniversitesi’nde hayata geçemese de kısa süre sonra 

Columbia Üniversitesi’nde meyvesini verecek, Pulitzer’in büyük finansal desteği ile 

Bleyer modeline son derece benzer bir okul ortaya çıkacaktı. İkili, eğitimi farklı alanlara 

da eğilen yoğun bir teorik eğitim olarak belirlemişti (Rogers, 1994, s. 14).   



63 
 

Ülkenin iletişim eğitiminde sonradan çok önemli bir role sahip olacak Iowa 

Üniversitesi 1924 yılında Gazetecilik Okulu’nu kurdu. George H. “Ted” Gallup’un 

temelinde yer aldığı Iowa Üniversitesi Gazetecilik Okulu, psikoloji kökenli eğitimi olan 

Gallup’un özellikle kamuoyu ve etki çalışmaları üzerine eğilen anlayışı nedeniyle 

özellikle Schramm’ın sonradan buranın başına geçmesinde önemli bir etken olacaktı.  

Kekeme bir çocuk olarak büyüyen Schramm, spor, müzik, edebiyat gibi pek çok 

farklı alanla ilgili, son derece faal ve başarılı bir insandı. Öğrencisi Jack Lyle, 

Schramm’ın farklı alanlara olan ilgisini, onun tam bir Rönesans aydını olup her şeyi 

başarabilecek bir dehâya sahip olması ile övüyordu (1974, s. 9). Gerçekten de son derece 

başarılı bir isim olan Schramm, İngiliz edebiyatı üzerine eğitim almış, Harvard’ta yüksek 

lisans yapmış ve doktora için de burada iken maddi zorluklar nedeniyle ayrılarak Iowa 

Üniversitesi’ne gitmişti. Onun Iowa’ya gitmesinin bir diğer temel nedeni de konuşma 

problemleri üzerine en iyi tedavinin Iowa’da verilmesi idi. Burada Wendell Johnson’ın 

Schramm ile gerçekleştirdiği tedavi sonucu kekemeliğinde gerileme yaşandı. Belki de 

onun iletişim alanı ile bu kadar ilgilenmesinin bir diğer nedeni de bu kişisel durumu idi 

(Rogers, 1994, s. 3). 

1935 yılında Iowa Üniversitesi’nde İngilizce üzerine dersler veren, bir yandan da 

yaratıcı yazarlık üzerine çalışmalara katılan Schramm aynı üniversitede Kurt Lewin ile 

tanışınca kariyerinde bambaşka bir noktaya gitmeye başladı. Lewin ve öğrencileri ile sık 

sık buluşup, onun alan teorisini tartışıyorlardı. Buna ek olarak artık II. Dünya Savaşı 

kapıya dayandığında Schramm üniversitedeki kariyerini bir süreliğine erteleyip 

Washington D.C.’de Savaş Ofisi’nde çalışmaya başlayacaktı. Burada alanın kurucu 

isimleriyle bir arada olması, özellikle halkın moralini yüksek tutmak için yapılan 

propaganda faaliyetlerinde yer alması, onun teorik bilgisini pratik ile birleştirmek için 

önemli bir fırsattı (Rogers, 1994, s. 6). 
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1943 yılında savaştaki görevi bitip yeniden Iowa’ya döndüğünde, yeniden 

yazarlık kursunun başına geçmesi mümkün yönetimsel ve kişisel sebeplerden ötürü 

mümkün olmadı. Ancak tam da bu sırada Gazetecilik Okulu’nun başındaki Frank Luther 

Mort’un ayrılığı nedeniyle okula bir yönetici gerektiği için Schramm buraya yöneldi. Tam 

zamanlı ya da uzun bir gazetecilik geçmişi yoktu ama savaş sırasındaki çalışmaları ve 

deneyimleri neticesinde buraya gelmesi mümkün oldu. Okulun farklı bölümlerden 

öğrencilere açık ve canlı bir fikir alışverişine ev sahipliği yapmasını istiyordu. Göreve 

başladıktan sonra burada iletişim alanı üzerine bir doktora programı kurdu. Everett 

Rogers’a göre, onun doktora programını direkt iletişim üzerine kurmuş olması, Bleyer’ın 

gazetecilik üzerine doktora programını kurmasından farklıydı ve böylece Schramm, 

kendisinden önceki öncülerden ayrılıyordu (1994, s. 15).  

Iowa Üniversitesi’nden sonra 1947’de Schramm Ilinois Üniversitesi’ne giderek 

burada Institute of Communications Research – (İletişim Araştırmaları Enstitüsü y.n.)’ı 

kurdu. Burada aldığı “İletişim Profesörü” unvanı literatürde bir ilkti. Tıpkı Iowa’da 

olduğu gibi burada da bir doktora programı kurdu. Ilinois’deki çalışmaları sırasında 

özellikle, hükümet, Rockefeller ve Ford fonlarından milyonlarca dolar alarak araştırmalar 

için kullandı, öğrencilerin imkânlarını genişletti (Rogers, 2009, s. 238).  

Sekiz yıllık çalışmasının ardından yeni durağı Standford Üniversitesi oldu. 

Standford’s Institute of Communications Research – (Standford İletişim Araştırmaları 

Enstitüsü y.n.)’de 1955-1973 arasında, uzun bir dönem çalıştı. Onun Ilinois’daki 

ayrılışından Standford’a gelişi sırasındaki düşüncesi, artık ulusların iletişim ekseninde 

gelişimlerini sağlayabilmek ile daha ilgiliydi (Chaffee, 1974:8).  

Schramm’ın Standford’ın ardından doktora öğrencisi David Berlo vasıtasıyla Michigan 

Üniversitesi’ndeki iletişim çalışmalarını da derinden etkilediğini düşünmek gerekir. 

Schramm’dan farklı olarak Berlo ise, daha önce sık sık farklı alanlarda okuyanlar için 
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açık olan doktora programlarını doğrudan iletişim okuyanlara açık hâle getirmeye çalıştı 

(Rogers, 2009, s. 239).  

Kurumsal açıdan pek çok üniversitede iletişim fakültelerinin açılmasına, bunların 

doktora programları ile desteklenmesine öncülük eden Schramm, bir yandan da 

televizyonun, geri kalmış ülkeler açısından eğitici işleve sahip olabileceği düşüncesiyle 

bazı projelerde yer alıyordu. Örneğin Standford – Denver Projesi ile ilkokul çocuklarına 

televizyon yoluyla İspanyolca eğitim verilmesinde yer aldı. Yine 1960’larda Guy 

Beviniste ve Philip Coombs ile eğitimin medyada geliştirilmesi için çalıştılar.  

UNESCO tarafından onlar eliyle basılan The New Media: Memo to Educational Planners 

(Yeni Medya: Eğitim Planlamacılarına Not y.n.) literatürü eğitim açısından zenginleştirdi 

(Chaffee, 1974, s. 14). Schramm, üniversitelerden sonra Hawaii’ye gidip 

kurumsallaştırma çabalarına devam etti. Buradaki East West Center’da her yerden 

iletişimcinin gelip konferanslar verip, birbirleriyle etkileşimde olabilmeleri için uğraştı. 

Böylece Asyalı araştırmacılarla Amerikalı araştırmacılar arasında bir köprü kurmak istedi 

(Chaffee, 1974: 8).  

Üçüncü Dünya ülkelerine yaptığı yolculuklar, 1965’te Hindistan’a gidişi, El 

Salvador özelinde Latin Amerika’da iletişimin eğitimsel bir açıdan kullanımına gayret 

göstermesi ve elbette Berelson’un ölümü gördüğü yerde yaşamı görmesi Schramm’ı 

değerli kılıyordu. Onun gözünde iletişim çalışmaları, toplumsal ve ekonomik gelişimler 

ile iç içeydi. İletişimi onların bir sonucu olarak görmüyor, iletişimsel gelişmişlik ve 

dönüşüm içerisinde toplumsal ve ekonomik yapıyı ele alıyordu  

(Singhal, 1987, s. 18–22). Öte yandan onun doktora programlarını ve iletişim derslerini 

özellikle gazetecilik ve geçmişin retorik bölümlerinde kurması, aslında iletişimin 

akademik bir alan olabilmesi için kendisine akademide yer açma çabası idi.  
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Schramm’ın iletişimi kurumsallaştırma çabasını ele alan Pooley ve Park, alanın 

iki temel zayıflığından bahsediyordu. İlki diğer sosyal bilimlerin iletişim alanından çok 

daha eski olmamalarına karşın entelektüel birikimleri dolayısıyla bunu çok daha kolay 

gerçekleştirmeleri, ikincisi de iletişim alanının 1950lere kadar kurumsallaşmayı 

beklemesi nedeniyle çok geç kaldığı idi (2008, s. 2). Bu tarihsel güdüklüğü kapatabilmek 

için Schramm, kurumsallaştırmayı gerçekleştirebilmek için gazetecilik ve retorik 

okullarına yönelmişti. Bu da alanın entelektüel eksikliğini genişleyerek düzeltebilme 

çabasına neden oluyordu. Yine Pooley onun alanı meşrulaştırma işine girişirken ele aldığı 

dört kurucu baba mitini yeriyor ve bunun, iletişim çalışmalarının aslında savaş ve 

propaganda ekseninde şekillendiğini örtbas çabası olarak değerlendiriyordu (2008, s. 15).  

Fakülteler açısından bakıldığında sadece derslerin işlendiği ancak alanın kendisi 

üzerine ne öğretmenlerin ne de öğrencilerin düşünmesi nedeniyle alanın hâlâ ciddi 

sıkıntılar içerisinde olduğunu öne sürdü. Schramm’ın kurumsallaştırma çabalarına ve bir 

yandan da iletişim alanına yönelik en sert eleştirileri ise John Durham Peters yaptı. Peters, 

ulus devlet metaforu ile iletişim alanını açıklarken, alanın tarihsel anakronizm, genişleme 

çabası, felsefî yoksunluk ve sınırlılık gibi temel problemleri olduğunu belirtti (Peters, 

1986: 529). Peters’a göre Berelson, entelektüel açıdan alanın zayıfladığını ele alırken 

Schramm kurumsallaşma ile bunu kapatmaya çalışıyordu. Öyle ki onun yaptığı aslında 

teorik ve entelektüel çalışmalardan uzak, halkla ilişkiler ekseninde iletişim alanını 

disipline etme girişimi idi (Peters, 1986, s. 543).  

Bu açıdan düşünüldüğünde Schramm, iletişim alanının ayrı bir disiplin olduğunu 

söylerken, aslında gazetecilik ve konuşma, drama gibi alanlara onu eklemleyerek 

meşruluk sağlamaya çalışıyordu. İlginç bir şekilde eleştirisini ulus devlet ile iletişim 

alanını benzer kılarak özetliyordu: Ulus devletin nasıl bir kurucu mite, yayılmacılığa, 

felsefî tutarsızlık ekseninde kendisini var etmeye ve bağımsız olmaya ihtiyacı varsa 
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Schramm da iletişim alanının kuruluş için ihtiyaç duyduğu bu unsurları ulus devlet ile 

aynı yolları izleyerek yapıyordu. (1986, s. 547).  

Özetlersek, iletişim alanı toplumsal ve siyasal krizlerin, ekonomik dönüşümlerin 

yaşandığı bir dünyanın içine doğmuş, son derece fazla sayıda etmen ile gelişimini ve 

yöntemlerini oluşturmuş bir alandır. Chicago’da başlayan toplumsalı anlama rolü, dünya 

savaşları sırasında propaganda ve etki davranışları açısından ele alınmış, savaş sonrasında 

ise bu sefer de Soğuk Savaş etkisinde ve elbette Wilbur Schramm’ın büyük gayretleri 

neticesinde üniversitede kurumsallaşmaya çalışmıştır. Bugün hâlâ iletişim alanının bizzat 

kendisi üzerine meşruiyet ve gelecek tartışmaları yapılıyorsa, bu onun zayıflığından öte 

zamanın ruhuna bağlı tükenmez dinamizmi ile ilgilidir. Kurumsallaşma ve ayrı bir 

disiplin olma sürecinin, her ülkenin kendi öz koşulları altında değerlendirilmesi ile 

anlaşılabileceğinin hatırlatılması ile artık bundan sonraki bölümde süreci bir de Türkiye 

açısından ele almak gerekmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. TÜRKİYE’DE İLETİŞİM EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ 

GİRİŞ 

Tezin ilk bölümünde iletişim alanının ve özel olarak Anglo-Amerikan iletişim 

çalışmalarının akademik anlamda ortaya çıkışının felsefi, iktisadi ve siyasi temellerinin 

ana hatlarıyla ele alınmasının ardından bu bölümde de iletişimin özellikle basın tarihi ve 

eğitimsel kurumsallaşma açısından Türkiye’deki süreci ele alınacaktır. Nasıl ki Amerikan 

pragmatik felsefesiyle temellenen ve zaman içerisinde ABD’nin finansal ve siyasal 

çıkarları ile kendine faaliyet alanı bulan ilk iletişim çalışmaları tam da içinden geçtiği 

tarihsel süreçle şekillendiyse, Türkiye açısından da yaşanan siyasal, kültürel ve finansal 

değişimler doğrultusunda alanın hem dışsal hem de özgül koşullar içerisinde akademide 

kurumsallaşmaya başladığı görülmektedir.  

Özellikle Osmanlı döneminde, gazeteciliğin profesyonelleşmesi ve bir gazetecilik 

okulu açılması önerisinde bulunan ilk isim Ahmet Rasim’in bunu isteme nedenlerini 

anlayabilmek için Osmanlı Devleti’nden yola çıkarak basın, gazetecilik, matbuat hukuku 

ve ilgili anayasal düzenlemelerin bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı mirası 

irdelemek gerekmektedir. Bu uzun süreçte yaşananlar Türkiye’nin akademik çatı altında 

kurulan ilk gazetecilik enstitüsü olan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü ile yine 

ilk basın yayın yüksekokulu olan Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun 

ortaya çıkış koşullarını ve kurumsallaşma biçimlerini de derinden etkileyecekti.  
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Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl sonrası hızlı bir şekilde parçalanma evresine 

girmesi, tarihsel açıdan o dönemki basınla ilgili faaliyetleri ve gelişmeleri önemli 

kılmaktadır. Özellikle II. Mahmut döneminde hızlı bir reform sürecine giren devlet, 

Avrupa’da yaşanan Fransız Devrimi’nden ve Napolyon Savaşları’ndan olabildiğince 

uzak kalmaya çalışmakla birlikte Napolyon sonrası dönemde artık büyük savaşların 

sonlandığı Avrupa’yı da hızla yakalamak için modernleşmek zorundaydı. Bunun için de 

hem hukuksal hem de yönetimsel anlamda etkin bir teşkilatlanma kurmak gerekiyordu. 

Özellikle nazırlıklar ve askeri alanda yapılan ciddi reformlar sırasında ilk gazetelerin 

ortaya çıkmaları da bu açıdan tesadüf değildir. 

Osmanlı yurdunda var olan azınlık ve yabancı devlet tebaasının çıkardığı 

gazetelerin karşısında, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın ilk Türkçe gazete olan  

Vekây-i Mısriyye’yi 1828 yılında eyaletin yönetimini bürokratik açıdan 

kolaylaştırabilmesi amacıyla hazırlatması önemli bir gelişmedir. Nitekim bunun 

karşısında II. Mahmut’un da basın tarihi çalışmalarında hatalı bir şekilde sürekli olarak 

ilk Osmanlı gazetesi olarak anlatılan Takvim-i Vekâyi’yi devlet işlerini kolaylaştırmak, 

yüksek mevkideki memurları ve yöneticilerin işlerini kolaylaştırabilmek için ondan üç yıl 

sonra çıkarmış olması, teşkilat idaresinde gazetelerin rolünü anlamak açısından 

önemlidir.  

İlk gazetelerin istikrarsız, resmi yayın organları olmaktan öteye gidememesi 

karşısında Osmanlı’nın Tanzimat Dönemi’ne (1839-1876) girmesi durumu değiştirdi. 

Tanzimat’ın getirdiği reformları koruyabilmek ve halkın reformlar karşısında karşıt bir 

tavır almasını engellemek adına devlet ilk kez 1857 yılında Matbuat Nizamnâmesi’ni 

çıkardı. Türkçe gazetenin son derece az ve etkisiz olduğu dönemde bu nizamnâme ile 

yapılmak istenen, aslında Osmanlı’da o dönem etkin olan yabancı dildeki yayınları ve 

çalışan matbaaları devletin kontrolü altına almaktı. Böylece bir yandan Tanzimat ve 
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Islahat fermanları ile ortaya konan reformların korunması sağlanmaya çalışılırken, bir 

diğer yandan da yabancı dilde çıkan yayınların ülkedeki azınlıkları istenmeyen biçimde 

etkilemelerinin önü kesilmek isteniyordu. Bu kanunla birlikte yabancı birinin matbaa 

açması devletin iznine bağlanırken, bir yıl sonraki ceza kanunu ile de devletin sansür 

yapabilmesi ve zararlı gördüğü matbaaları kapatabilmesi hukuki açıdan resmiyet kazandı. 

1857 Matbuat Nizamnâmesi sonrasında Türkçe gazete sayılarının da artması ile 

hareketlenmeye başlayan basına 1864 Matbuat Nizamnâmesi biraz daha enerji katmıştı. 

Yeni nizamnâmeye göre ön sansür kaldırılıyor ve basın yoluyla işlenen suçlar için ayrı 

bir mahkeme kuruluyordu. Bu hava içerisinde basın hükümete yönelik eleştirilerini daha 

rahat yapmaya başlamışken, üç yıl sonra Girit Meselesi nedeniyle basının sık eleştirilerine 

maruz kalan hükümet, Sadrazam Ali Paşa’nın çıkardığı Kararnâme-i Âli adıyla anılan 

düzenleme ile basını susturma, sansür mekanizmasını devreye sokma ve hatta uyarılara 

karşı gelen gazeteleri kapatabilme yoluna gitti. 1874 ve 1875 düzenlemeleri12 ile 

maddiyat ve içerik zenginliği açısından artık tükenme noktasına gelen gazeteler 

1876 yılındaki ön sansür kararı ile de işlevsizleşmişlerdi.  

Hızlı gelişmelerin ve köklü değişimlerin yaşandığı dönemde, 1876 yılında  

II. Abdülhamid’in tahta çıkışı sonrası Kanun-i Esasi13 ilan edildi ve sansürü iptal eden bu 

anayasa ile bir anda basın yeniden özgürlük havasına girdi. Ancak bir yıl sonrasında 

Rusya ile girilen savaştan ötürü sıkıyönetimin ilan edilmesi ve meclisin tatil edilmesi 

sonucu, basın bu sefer de ağır bir sansür ve denetim altına alındı. Ancak II. Meşrutiyet 

sonrasıdır ki, basında kısa süreli yeniden bir rahatlama, yayın patlaması yaşanacaktır. 

Uzun matbuat düzenlemeleri ve baskıların yaşandığı tüm bu süreçte, tam da bu hürriyet 

                                                           
12 1874 düzenlemesi ile gazetelere iki paralık pul yapıştırma zorunluluğu getirilmiş, bir yıl sonraki 

düzenleme ile de gazetelerin çıkardıkları eklerin yalnızca resmi bildirileri içerebileceği 

kararlaştırılmıştı. 
13 Kanun-i Esasi’nin tüm maddelerine erişebilmek için bkz: 

http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm (Son erişim tarihi: 08.08.2017) 

http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm
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havası içinde Ahmet Rasim’in bir daha eski baskıcı olayların olmaması, gazetecilik 

mesleğinin profesyonel olarak icra edilmesi gerektiğini söylemesi son derece önemlidir. 

Ona göre problemlerin temelinde kurumsallaşamamak ve sendikal olarak 

örgütlenememek yatıyordu. Onun erken dönem görüşleri ve bir gazetecilik arşivi 

oluşturulmasına yönelik istekleri, onlarca yıl sonra Roger Clausse’un Türkiye’ye gelişi 

sonrası hazırladığı rapora da yansıyacaktı.  

Resmi yıkılışına Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı ile girmeden önce 

Osmanlı’daki son matbuat düzenlemesi olan ve cumhuriyet döneminin 1931 yılındaki 

yeni matbuat kanununa kadar yürürlükte kalacak 1909 Matbuat Kanunu ön ruhsat alma 

zorunluluğunu kaldırdı. Ancak kısa süre içerisinde, savaşların yarattığı sıkıyönetim 

ortamında sık sık değişikliklere uğrayarak otoriter bir kanuna dönüşen bu kanunla, 

değişmeyen tek şey yine basının sıkı bir denetim altında var olma çabası olacaktı. Bunun 

bir benzeri cumhuriyetin kuruluşu sonrası ilk meşrutiyetin basında yarattığı etkide de 

görüldü. Her ne kadar Kurtuluş Savaşı sırasında son derece etkin ve özgür bir tavır 

sergilediyse de 1925 tarihli Takrir-i Sükûn ile basının kısa süreli özgürlüğü yine son 

buldu. Nitekim 1931 Matbuat Kanunu bazı maddeleri açısından liberal bir kanun olarak 

ele alınabilecekse de zaman içerisinde onda yapılan türlü değişiklikler ile –özellikle 50. 

Madde- 1950 yılındaki yeni matbuat kanununa kadar ülkede basını ciddi anlamda kontrol 

altına alındı. 

Türkiye’nin çok partili hayata geçtiği 1950 yılında, DP’nin başa gelmesi sonucu 

hazırlanan 1950 tarihli 5680 Sayılı Kanun ile özgürlükçü bir basın yasası yapıldı. Bundan 

sadece iki yıl önce, Hürriyet gazetesi sahibi ve İstanbul Gazeteciler Cemiyeti başkanı 

Sedat Simavi, II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninde artık demokratik 

yönetimlerin başta olacağını, bu yeni düzene uyum sağlayabilmek adına Türkiye’nin de 

basın açısından yapması gerekenler olduğunu bildiren bir mektubu İstanbul 
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Üniversitesi’ne yazdı. Çok partili hayata geçilmiş olmasının yanında artık çağı yakalamak 

için bir de profesyonel gazetecilik enstitüsüne sahip olunması gerektiğini bildiren bu 

mektup, Türkiye’de akademi çatısı altında kurulan ilk gazetecilik enstitüsü olan İstanbul 

Gazetecilik Enstitüsü’nün de temeli olacaktı.  

Her ne kadar 1950 yılındaki yeni basın kanunu özgürlük ortamını getirmiş görünse 

de kanun üzerinde kısa sürede yapılacak çok sayıda değişiklik ile ülke tarihinin en baskıcı 

yasalarından biri ortaya çıkacak ve 1961 Anayasası’nın basın açısından getireceği 

kazanımlara kadar da bu durum devam edecekti. Bu karmaşık ortamda açıktır ki, 1950 

yılında ilk gazetecilik enstitüsü olan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün 

kurulmasının temelinde II. Dünya Savaşı sonrasının yarattığı yeni düzen ve değişiklik 

ihtiyacı vardır. Okulun kuruluşundaki aksaklıklar, plansız kurumsallaşma girişimi ve 

öğretim elemanı ile maddi kaynaklar açısından karşılaşılan problemler bu işin sektöre 

hızlı bir şekilde eleman karşılama amacıyla gerçekleştiğini de gösterir niteliktedir. 

Okulun bu akademik amacı geri plana atan kusurlu kuruluşunun ardından, ülkenin 1965 

yılında sistemli ve planlı olarak kurulan ilk basın yayın yüksekokulu olan Ankara 

Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’na kadar geçen sürede yaşananlar önemlidir.  

İki okul arası dönemde Türkiye’de ilk kez iktidar değişikliği yaşanmış, ilk askeri 

darbe gerçekleşmiş, yeni anayasa ile özellikle basın ve gazeteciler açısından ilk kez geniş 

özgürlükler sağlanmıştı. Kurumsal açıdan ise TRT’nin faaliyetleri başlamış, Basın İlan 

Kurumu’nun ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmaları ile basında ve ekonomide 

ciddi değişimler yaşanmış ve en önemlisi Türk hükümetinin talebi doğrultusunda  

Oscar Pollak ve Oliver Reverdin Türkiye’ye gelerek basın üzerine incelemeler yapıp, bir 

basın okulu kurulması gerektiğine dair rapor hazırlamışlardı. İşte tüm bu olaylar 

arasındaki bağlantılar bilinir, bunların getirdiği dinamizm ve değişime, ortaya çıkan yeni 

ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara bakılırsa 1965 tarihli ilk basın yayın yüksekokulu olan 
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Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluş sürecini anlamak da 

mümkün olur. Tam da bu nedenledir ki, Türkiye’de iletişim eğitiminin kurumsallaşması 

ilk bölümde ABD üzerinden ele alınan süreçle kıyaslandığında hem benzerlikler hem de 

farklılıklar gösterir.  

Basın Yayın Yüksek Okulu 1965 yılında kurulmadan önce, onun Türkiye’nin 

içinden geçtiği büyük değişim döneminde planlı bir şekilde kurulması istenmekteydi. 

Gerek Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimleri gerek hükümetin talebi ve gerek de 

uluslararası kuruluşların katkıları ile kurulacak okul, sadece akademik bir 

kurumsallaşmanın değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda örnek, 

modern bir iletişim eğitimi verme perspektifine de öncülük edecekti. Nitekim bu 

doğrultuda UNESCO’nun yaptığı incelemeler, yerinde yapılan araştırmalar ve Hıfzı 

Topuz ile Roger Clausse’un okulun kuruluşu için yaptıkları çalışmalar bu kurumsallaşma 

sürecini de ciddi olarak şekillendirecekti.  

Hıfzı Topuz ve Roger Clausse’un yaptıkları incelemeler ve hazırlanan raporların 

ardından UNESCO’nun sadece düşünsel ve akademik açıdan temellerini attığı okul, 

gazeteciler cemiyetinin ve Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarının da gözetilmesi sonucu yerel 

bir duruşa da sahip olacaktı.  Kurumsallaşma sürecini en iyi biçimde anlayabilmek için 

kuruluş çalışmalarının ardından, okulun ihtiyaç duyduğu burs ve uzmanları da okula 

kazandıran Hıfzı Topuz ile kişisel bir görüşme yapılmıştır.  Yine bu kurumsallaşmanın 

sonrasında yaşananları anlayabilmek için de okulun ilk asistanlarından olup sonraki 

süreçte gerek verdiği derslerle gerek de okulun yapısal eksiklikleri ile ilgilenmesi 

nedeniyle tarihsel açıdan son derece önemli bir noktada yer alan Prof. Dr. Oya Tokgöz 

ile de kişisel bir görüşme yapılmıştır.  

Yüz yüze gerçekleşen görüşmeler sırasında alınan ses kayıtları ve hazırlanarak 

ekler kısmına koyulacak deşifreler ile çalışmanın tarihsel bir belge olması sağlanmak 
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istenmiştir. Nitekim Hıfzı Topuz ile yapılan görüşme sırasında ulaşılan Roger Clausse’un 

hiçbir kütüphanede tam metin olarak bulunamayan Fransızca raporu hem aynen hem de 

Türkçe çevirisi ile ekler kısmında sunulacaktır. Böylece mevcut literatürde 

kurumsallaşma üzerine çok az sayıda yapılan çalışmalara, bizzat süreçte yer alan kişilerle 

görüşülüp, ilk elden ulaşılan belgelerle desteklenerek oluşturulmuş bir çalışma ile katkı 

sunulmak istenmektedir.  

Tüm bu tarihsel gelişim ve kurumsallaşma sürecinin anlatımının ardından 

Türkiye’de iletişim eğitiminin kurumsallaşması sürecinin hem dışarıdan etkilenen hem 

de kendi özgül koşullarına göre de biçimlenen yapısının anlaşılır olması istenmektedir. 

Nitekim ABD’de temelleri güçlü bir felsefi arka plana dayanan ve özellikle sermaye 

ilgileri doğrultusunda ülkenin siyasi kaderi ile paralel olarak ortaya çıkıp gelişen iletişim 

çalışmalarıyla akademik kurumsallaşma gerçekleşmişken, Türkiye’de gazeteciliğe ya da 

iletişim alanına yönelik böyle ciddi bir finansal hareketlilik ya da güçlü felsefi temeller 

yoktu. ABD’de Willard G. Bleyer ile mesleki gazetecilik okulları ekseninde başlayan 

iletişim eğitimi süreci, Wilbur Schramm ile kapsayıcı iletişim alanı olarak akademik 

kurumsallaşmaya gitmişti. Tüm bu süreç felsefi temeller, piyasa ihtiyaçları ve finansal 

ilgi neticesinde şekillenmişti. Dolayısıyla ABD’de devletin iletişim alanının akademik 

olarak kurumsallaşması sürecinin başında doğrudan bir girişimi yokken, Türkiye’de bu 

devletin desteği ile gerçekleşmek zorunda kaldı. Öte yandan ABD’nin aksine Türkiye’de 

felsefi temeller ve güçlü sermaye girişimleri olmamasının yanında, Osmanlı’dan miras 

kalan basın faaliyetleri ve gazeteler olmasına karşın herhangi bir gazetecilik okulu, ekolü 

ya da geleneği de yoktu.  

Türkiye’nin sahip olduğu özgül koşullar ve yaşadığı siyasal süreçler onun 

başlangıçta yalnızca sektör ancak sonrasında akademik açıdan da yetişmiş iletişimcilere 

ihtiyaç duymasına neden oldu. Devlet kurumları, sektör ya da akademide iletişim 

alanında çalışacak bu insanlar, yaşadıkları ülkenin geçirdiği evrelerin ardından 
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oluşturulan okullarda belli bir perspektif ile eğitim göreceklerdi. Bu perspektifi ve 

yaşanan tüm süreci anlamak için ikinci bölümün başında 19. yüzyıl Osmanlı’sından 

iletişim alanında kurulan ilk akademik okullara kadar geçen süreci ana hatlarıyla ele 

almak gerekmektedir. Ancak bu yolla tüm bu bahsi geçen sürecin, farklı amaçlarla, 

kuruldukları dönemin ruhunu yansıtarak ortaya çıkan ilk iki okulun özelinde irdelenerek 

anlaşılabilir olacağı varsayılmaktadır. Bu sayede tarihsel, bütüncül bir anlatım yöntemi 

ile Türkiye’de iletişim eğitiminin kurumsallaşması sürecinin temellerinin de ilk bölümde 

yatan dinamikler ve koşullarla hem büyük benzerlikler hem de büyük farklılıklar 

gösterdiğinin anlaşılması bakımından kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

2.1.1. Osmanlı Devleti’nde Basının Durumu 

Özellikle 16. yüzyıldan sonra dev bir imparatorluğa dönüşen Devlet-i Aliyye’de 

mevcut çok kültürlü ve karmaşık yapı, devletin en yakın ve en sıkı ilişkiler içerisinde 

olduğu Avrupa’daki gelişmelerden de derin bir şekilde etkileniyor, siyasal krizler ve 

dönüşümler kısa süre içerisinde Osmanlı’yı da etkiliyordu. Dev sınırlara erişmiş devletin, 

19. yüzyıldaki sanayileşme sürecinde iletişim ve ulaşım açısından eski dünyanın durağan 

yapısına ters, yeni ve hızlı sürece uyum sağlayabilmesi her şeyden önce onun ayakta 

kalabilmesinin de tek yolu idi. 

Osmanlı’daki ilk gazetelerin ortaya çıkışına kadarki sürece bakıldığında 

yapılabilecek ilk tespit, Gutenberg sonrası matbaanın Avrupa’da yarattığı dev etkinin, 

Osmanlı yurdunda paralel bir dönemde aynı etkiyi göstermediğidir. Oysa Gutenberg’den 

kısa süre sonra İspanya’dan kaçan Yahudilerden bir kısmı İstanbul’da 1493’te ilk 

matbaayı kurmuşlar, ardından kısa süre içerisinde de Selanik’te, Edirne’de, Şam ve 

İzmir’de bu matbaaları yaymışlardı (MEGEP, 2008, s. 5). Onları sırasıyla Ermeniler ve 

Rumlar izledi, ülkenin farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda yeni matbaalar açıldı. Ancak 

bunlar kısıtlı kaldı ve sık sık da sıkıntılarla boğuştu çünkü devletin bizzat isteği ve desteği 

ile kurulmuş değillerdi. 



76 
 

Avrupa açısından ele alındığında; matbaa ekonomik ve siyasal nedenlerden ötürü 

bir bakıma iktidar ortakları ile adaylarının birbirlerine karşı giriştikleri savaşta etkili bir 

silah olarak kullanılırken, Osmanlı’da iktidar ortaklarının olmayışı ya da  

Kavalalı Mehmet Ali örneğinde olduğu üzere zayıf oluşu nedeniyle matbaa bu işleve 

sahip olmadı. Matbaanın Avrupa’da yarattığı etkinin altında Katolik Kilisesi merkezli 

ekonomik hâkimiyetin yarattığı mezhepleşme ve Reform Süreci’nin getirdiği canlı ortam 

vardı. Bu durum bildiri ve kitap basımını artırırken, bir yandan da Westfalya sonrası 

ortaya çıkacak merkezi krallıkların, Kilise’yi devirme çabası ile de eklemlenecekti.  

Kamusal açıdan ele alındığında matbaanın etkisi daha büyüktü. Katolik 

Kilisesi’nin karşı reform hareketi ile okuma-yazma öğretimini artırma girişimi ve 

günümüz okullarının 16. yüzyıl Cizvit rahiplerinin kurdukları okulları örnek alması, 

okumanın yaygınlaştırılmasını sağlarken, bir diğer yandan da kitapların diğer insanlar 

önünde okunuyor olması da kamusal alanı yaratma açısından son derece önemliydi (Poe, 

2015, s. 200). Matbaa her şeyden önce uygun ortam ve koşullar içerisinde gelişebilirdi. 

Bu nedenle ironik bir biçimde, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan matbaanın serüveni, yol 

üzerindeki Osmanlı’yı bu koşulların olmamasından ötürü ıskalamıştı. Bunda elbette 

matbaanın Avrupa’da yarattığı etki ile Reform Süreci’nin örtüşmesinden korkan Osmanlı 

yönetiminin, kendini bundan uzak tutarak güven içinde kalabilme arzusu da etkiliydi 

(Briggs ve Burke, 2011, s. 26).  

18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı’da ilk kez devletin isteği ve izni ile ilk Türk 

matbaası kuruldu. Lale Devri’nin etkisiyle reformcu padişah III. Ahmet döneminde 

Yirmisekiz Çelebi Zâde Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika’nın padişaha başvurusu 

üzerine şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’den icazet soruldu. Şeyhülislâmın 

onayı, padişahın izni ile 1727 tarihinde İstanbul’da ilk matbaa açılmış oldu. Verilen izin 

ise din dışı bilimsel eserler için tam bir yetki verirken, dini meseleler üzerine kitap basımı 
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istenmemiş, çünkü imparatorluğun çok dinli ve kültürlü yapısında bunun bir problem 

yaratabileceğinden çekinilmişti (Koloğlu, 2015, s. 15).  

Matbaanın artık devlet izni ve isteği ile kurulmasına karşın, ilk basılan eserlerin 

sınırlı sayıda ve ağırlıklı olarak sözlük çalışmaları ve Kuran-ı Kerim mealleri olması 

imparatorluğun içinde bulunduğu sıkıntıları çözebilmek için gerekli olan yönetimsel, 

ekonomik ve bilimsel tartışmaların da gecikmesine ve zayıf kalmasına neden oldu. 

Nitekim ilk yerli matbaayı açan isim İbrahim Müteferrika her ne kadar Batı kültürüne, 

bilimine vâkıf olsa da matbaasında dini kitaplar ile Doğu bilimlerine ait eserler dışında 

pek bir şey basamadı (Yüksel, 2012, s. 124). Bunda matbaanın Müslümanlar için geç 

gelmesi nedeniyle kitap okuma yerine gazete okuma kültürünü yaratacak olmasının etkisi 

ve Avrupa’daki gelişimlerin uzun bir süre uzaktan izlenmesi temel etkendi.  

Öte yandan Osmanlı’da basının gelişimi üzerine düşünürken, her şeyin tepeden indiği 

yaklaşımına da mesafeli olmak gerekir. Bu yaklaşım, bir bakıma halk içindeki değişim 

isteği ile hükümet açısından reformların korunması isteğinin bir yerde örtüştüğü gerçeğini 

göz ardı eden bir yaklaşımdır (Kızılca, 2016, s. 79). Nitekim ilk Türk matbaasının 

kuruluşu sonrasında basın açısından yaşanacak gelişmeler de bunun sadece devlet isteği 

ile şekillendirilmediğinin de kanıtıdır. Özellikle ilk matbaanın kuruluşundan  

II. Meşrutiyet’e kadar geçen süreçte Türk basını, devletin reform çabaları ve mevcut 

düzenden rahatsızlığı artan aydın kitlesi eliyle şekillenmiştir (Adaklı, 2006, s. 95). Bunun 

yanında sadece iç dinamiklerin değil, dış dinamiklerin de bu süreçte etkin olduğunu fark 

etmek gerekir.14  

                                                           
14 Örneğin, Osmanlı’da 1795 tarihinde Fransız Devrimi’nin etkilerini yayma amacıyla çıkmaya 

başlayan Bulletin des Nouvelles (Haberler Bülteni) ile sonrasında yayımlanmaya başlanan Gazette 

Française de Constantinople (İstanbul’un Fransız Gazetesi) gibi Fransızca gazetelerin, belirli 

çevrelerde yaygın olarak okundukları bilinmektedir. 
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Basının gelişimi ile ilgili olarak bizzat Osmanlı açısından en önemli gelişmelerden 

ilki 1820’lere gelindiğinde Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın Bulak Matbaası’nı 

kurdurmasıdır. Matbaada farklı konularda kitaplar basılırken, bir diğer yandan da devlet 

kademesinde çalışanların Osmanlı ve Mısır bölgesinde olan, biteni daha yakından 

anlayabilmeleri için bültenler basılmaya başlandı. Bu bültenler Arapça, Farsça ve Türkçe 

olarak basılıyordu (Kut, 1992, s. 389). İkinci önemli gelişme de Osmanlı topraklarındaki 

ilk Türkçe gazetenin 1828 yılında bu matbaada basılmış olmasıydı: Vakây-i Mısriye. Bu 

ilk gazete çıkana kadar Mehmet Ali Paşa’nın isteği ile dış ülkelerden bilgi alabilmek 

amacıyla jurnaller hazırlanıyor, Jurnal Divanı’nda bunlar bir araya getiriliyor, bu jurnaller 

“Jurnal Hidivi” adıyla bülten biçiminde basılıp üst kademe memur ve yöneticilere 

veriliyordu (Topuz, 2015, s. 13). 

Mehmet Ali Paşa jurnallerin daha etkin hâle getirilebilmesini ve Napolyon sonrası 

yeniden genişleyecek olan Akdeniz ticaretinde pay sahibi olabilmek için etkin bir 

bürokrasi olması gerektiğini düşünüyordu. Eğer ticaret hareketlerini ve devletlerarası 

politikaları bürokratlar ile memurlar bilir, böylece güncel konulara vâkıf olurlarsa, hem 

Mısır’ın yönetimi daha kolay hâle gelir, hem de Osmanlı hanedanlığı karşısında Mehmet 

Ali Paşa kendisini Avrupa ülkelerine karşı daha güçlü ve desteklenir kılabilirdi. Bu 

nedenle paşanın ikinci gazetesini de Girit’te Vakây-i Giridiye adı ile 1830’da çıkarmaya 

başlaması anlaşılırdır. Türkçe ve Yunanca bu gazetede eşit olarak kullanılıyordu  

(Topuz, 2015, s. 15).  

Mehmet Ali Paşa’nın gazeteyi etkin bir biçimde kullanmaya başlaması, onun en 

büyük düşmanı olacak İstanbul’daki Sultan II. Mahmut’u da tedirgin etmekteydi. 

Osmanlı tarihinin en reformist padişahlarından olan ve yeniliğe açık yapısı ile 

imparatorluğu toplayıp, Avrupa karşısında yeniden eski gücüne getirmeye çalışan 

padişah, 1831’de İstanbul, Beyazıt’ta Takvimhâne-i Âmire adıyla bir matbaa kurdurup, 
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burada mevcut Türkiye sınırları içerisindeki ilk Türkçe gazeteyi bastırdı:  

Takvim-i Vakâyi (MEGEP, 2008, s. 9).  

Acı bir şekilde, ilk matbaadan bir asır sonra kurulan ilk gazete, adından da 

anlaşılabileceği üzere olayların takvimini yani devletin resmi haber ve bildirilerini 

yansıtıyor, II. Mahmut’un isteği ile sade bir Türkçe ile çıkıyordu. Padişahın amacı bu 

gazete ile Osmanlı’nın yurt dışında propagandasının da yapılmasını sağlamaktı  

(Güz, 2000, s. 44). Kısa süre sonra imparatorluk tebaası için farklı dillerde de çıkacak 

olan gazetenin, haftalık olarak çıkarılması düşünülmüş ancak bu gerçekleşememiştir. 

Nitekim gazete 1860’dan sonra resmî gazete hâlini almış, zaman zaman kapanıp yeniden 

açılması nedeniyle de istikrarlı olamayıp, 1922 yılında tümden yayın hayatına veda 

etmiştir.  

Takvim-i Vakâyi’nin yayımlanmasındaki istikrarsızlık, haber gazeteciliğinden öte 

hükümetin resmî bildiri organı olması nedeniyle, Türk basın tarihinde ancak ondan sonra 

çıkan gazetelerle modern anlamda gazeteciliğin kökenlerinin atıldığı söylenebilir. 

Nitekim ilk yarı resmî gazete olması açısından Ceride-i Havâdis önemli bir adımdır. 

Türkçe yayımlanan ikinci gazete olan Ceride-i Havâdis 1840 yılında William Churchill 

adında bir İngiliz tüccar tarafından çıkarılmaya başlandı. İstanbul’da avlandığı sırada bir 

çocuğu yaralayan Churchill tutuklanınca, araya İngiliz Elçiliği’nin girmesi üzerine salınır 

ve bununla da kalınmayıp kendisine ticari ayrıcalıklarla birlikte bir de gazete çıkarma 

hakkı tanınır (Topuz, 2015, s. 17).  

Tam da Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu özetleyen bu olay neticesinde, 

Churchill satış rakamları pek de iç açıcı olmayan gazetesine devlet desteği almayı başardı. 

Özellikle şair ve yazarları bünyesinde toplayan gazete, kısa süre içerisinde aydınların 

ilgisini çekti ama asıl olarak 1854 Kırım Savaşı sırasında cepheden haberler vermesi 

nedeniyle Türk basın tarihinde önemli bir işe imza attı. Böylece ilk kez etkin telgraf 
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kullanımı ile basın, politik hayata da girmiş oluyordu. Öyle ki bu ilgi neticesinde gazete, 

Kırım Savaşı’nın haberleri ilgi görünce Ruznâme-i Ceride-i Havâdis adıyla ayrı bir ek de 

yayımlamaya başladı (Güz, 2000, s. 45).  

Özellikle Fransız edebiyatından yaptığı çeviriler ile önemli bir boşluğu dolduran 

gazete, aldığı ilânlarla da finansal durumunu güçlendirmekteydi. Ancak gazetenin yarı 

resmî nitelikte olması, onun tam da Osmanlı’nın ihtiyacı olan özeleştirinin yapılmasına 

engel teşkil ediyordu (Benek, 2016, s. 32). Gazetenin varlığı 1864’e kadar sürerken, tam 

da bu dönemde bahsi geçen nedenden ötürü Agâh Efendi’nin çıkarak yepyeni bir gazete 

kurma isteği ile Türk basın tarihi açısından önemli bir kırılma noktası ortaya çıktı. Ne 

Takvim-i Vakâyi gibi resmi haber organı olma, ne de Ceride-i Havâdis gibi hem devlet 

destekli hem de ilân peşinde koşmayı dert edinen gazete, Tercüman-ı Ahvâl adıyla 

1860’da ilk sayısını çıkardı.  

Tercüman-ı Ahvâl, diğer gazetelerden farklı bir biçimde siyasi fikirleri 

sayfalarında geniş bir biçimde yayımlıyor, özellikle Şinâsi’nin katkıları ile derin bir kültür 

misyonu da edinmiş bulunuyordu. Gazetenin şahsî sermaye ile kurulup eleştirel tavırda 

olması bir bakıma onu Türk basınının ilk profesyonel gazetesi de yapıyordu. Dikkat 

edilmesi gereken nokta, gazetenin önde gelen iki ismi olan Agâh Efendi ile Şinâsi’nin 

Fransa’da bulunmaları, Agâh Efendi’nin orada Paris Büyükelçiliği görevini üstlenirken, 

Şinâsi’nin de farklı alanlarda çalışmalar yapmış olmasıdır. Gazetenin edebiyat tarihini de 

yakından ilgilendiren ilk etkisi Şair Evlenmesi’nin ilk kez burada tefrika edilmesidir.  

Siyasi fikir ve sanatsal anlamda dimağları genişletebilecek potansiyele sahip 

gazete, Genç Osmanlıların muhalif düşüncelerini dile getirme imkânı ile gerçekten de 

düşünsel yazıları pratiğe dökebilme ortamını da hazırlayabilirdi. Ancak Osmanlı 

yurdundaki ilk gazetelerin aslında Tanzimat Dönemi’ne denk gelmesi ve onlardan 

beklenenin de reformları halka benimsetebilmek, bunların propagandasını yapabilmek 
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olduğu göz önüne alınınca neden Tanzimat’a yönelik eleştirilerin sert karşılandığı da 

anlaşılabilir (Koloğlu, 2015, s. 46). Tüm bu potansiyele karşın gazete gerek Şinâsi’nin 

gazeteden ayrılması gerek de hükümetin tepkileri üzerine 1866’da yayın hayatına veda 

etmek zorunda kaldı.  

Şinasi’nin erken vakitte Tercüman-ı Ahvâl’den ayrılarak tek başına ayrı bir gazete 

çıkarma isteği neticesinde 1862 yılında son derece önemli bir gazete Türk basın 

tarihindeki yerini aldı, Tasvir-i Efkâr. Yeni Osmanlıların fikir babalığını yapacak Şinasi 

ile onun ayrılığı sonrası gazetenin başına geçecek genç Namık Kemal’in kamuyu el 

üstünde tutarak hükümetin özellikle dış politikalarına karşın sert eleştiriler yönelttikleri 

gazete hem dil hem de yönetim açısından yeni fikirleri öne sürüyordu.  

Parlamenter sistemden yana Şinâsi ile Osmanlıcılık fikri ekseninde devleti 

kurtarma planları yapan Namık Kemal, sadece fikrî değil, aynı zamanda teknik açısından 

da son derece önemli yeniliklere imza atmışlardı. Her şeyden önce olumsuz eleştiriler 

içeren okuyucu mektuplarına da gazetelerinde yer vermeleri ile Arap harfleri ile dizgiyi 

kolaylaştırabilmek için harf sayısında değişikliğe gitmeleri ve Latin harflerinin 

kullanımının tartışmaya açılması gerektiğine yönelik düşünceleri ile basın dünyasında 

derin tartışmaları ateşlediler (Koloğlu, 2015, s. 45–47). Ancak bir memur olan Şinasi’nin 

yazılarından ötürü Paris’e kaçmak zorunda bırakılması, Namık Kemal’in de yazıları 

nedeniyle gazeteciliğinin yasaklanması sonucu gazete ağır bir yara almıştır. Sonradan 

Recaizâde Mahmut Ekrem gazetenin başına geçse de gazetenin ömrü çok uzun 

olmamıştır.  

Tasvir-i Efkâr’dan sonraki süreçte özellikle Muhbir ve ardından kurulacak diğer 

gazeteler yoğun bir şekilde hükümetin keyfî baskı ve sansürlerine maruz kaldılar. Ancak 

ilk olarak I. Meşrutiyet’e ardından da cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süreçte bu 

denetim ve uygulamaların ceza yasaları ya da nizamnâmeler eliyle gerçekleştirilmesi 
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yoluyla, matbaa ve basının hukuksal düzlem içerisinde kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bu 

nedenle bir sonraki başlıkta Osmanlı’da matbaa ve basın ile ilgili hukuksal düzenlemeler 

dönemler hâlinde ele alınacak, böylece Cumhuriyet sonrasındaki kurumsallaşma sürecine 

giden yolun da hukuksal ve politik düzlemdeki temellerinin anlaşılması için çaba 

gösterilecektir.  

2.1.2. Osmanlı Devleti’nde Basın Yasaları ve Düzenlemeler 

Matbaanın Osmanlı’ya ilk kez 15. yüzyılın sonunda gelmesinden, ilk resmî 

gazetenin çıkış tarihi olan 1831 yılına kadar geçen süreç içerisinde basınla ilgili kapsayıcı 

net bir kanun ya da yasal düzenleme yoktu. İlk matbuat kanununa kadarki süreçte yalnızca 

belirli konular ve diller dışında – Türkçe ve Arapça- yöneticilerin üzerine özellikle eğilip, 

kanunlara ya da teamüllere bağladıkları bir konu da yoktu. Var olan kurallar ana hatlarıyla 

gazete ya da kitap basımı için izin almak, içeriklerinin ne olduğuna yönelik yetkilileri 

haberdar etmek ve matbaa sahipliğinin Osmanlı tebaası olup olunmamasına göre farklı 

makamlarca denetlenmesi ile ilgiliydi (Ceylan, 2006, s. 146). Ancak Tanzimat sonrası 

kitap basım kuralları, içerikler ve matbaa açımı türlü yeni izinlere bağlandı.   

İlk kez 1857 yılında Matbuat Nizamnâmesi ile bir düzenleme yapıldığında, ülkede 

Takvim-i Vakâyi ve Ceride-i Havâdis dışında herhangi bir süreli gazete de yoktu. Ancak 

aynı dönem içerisinde ülkede özellikle Ermenice, Yunanca ve Fransızca başta olmak 

üzere azınlıklara ve ülkede yaşayan Avrupalılara yönelik yayım yapan gazetelerin var 

olması, ileride hızla açılması muhtemel yeni Türkçe gazetelerin geleceği ile birlikte ele 

alındığında, hükümet açısından matbuat ile ilgili bir düzenlemeyi gerekli kılıyordu. 

Unutmamak gerekiyor ki, bu süreçte özellikle İstanbul ve doğu illeri başta olmak üzere 

yurdun pek çok yerinde azınlık matbaaları ve misyonerlik faaliyetlerinin yürütüldüğü, 

çoğunluğu ABD tarafından açılan özel okullar vardı. American Board of Commissioners 

For Foreign Missions – (Amerikan Dış Misyonlar Komisyonu y.n.) adlı Boston merkezli 

görünüşte dinsel ancak temelinde Amerikan çıkarlarını ve piyasasını dış ülkelere 
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yayabilme amacını taşıyan oluşumun birinci sıradaki faaliyet alanı Osmanlı Devleti idi 

(Kocabaşoğlu, 2004, s. 140).  

Tanzimat süreci içerisinde ilk düzenlemelere tanıklık eden ve Osmanlı’nın 

parçalanmasına karşı çıkan Journal de Smyrne, Echo de L’Orient, Courrier d’Orient gibi 

Fransızca gazeteler de vardı. Ancak Koloğlu, bundaki genel amacın da kapitülasyonlar 

nedeniyle zaten kendi sınıfsal çıkarlarını muhafaza edebilen bu çevrelerin, Osmanlı’nın 

parçalanması nedeniyle kendi çıkarlarından olacaklarını anlamaları olarak okumaktadır 

(2015, s. 37).  

Yukarıda bahsi geçen nedenler açısından düşünüldüğünde ülkede Türkçeden çok 

yabancı dilde gazetenin var olma nedeninin salt Devlet-i Aliyye’nin politikalarından 

kaynaklı olmadığı anlaşılır. Bu aynı zamanda diğer ülkeler tarafından açılan ya da 

desteklenen azınlık ve misyonerlik okullarında okuyan gençlerin bu dillere hâkim olması 

neticesinde Avrupa düşüncelerine ve politikalarına uyumluluklarının sağlanması olduğu 

da ortadadır. İşte 1857 Matbuat Nizamnâmesi’nin ilânındaki temel motivasyonun 

gazetelerin içeriğini kontrol etmekten çok ülkedeki matbaaları düzenleme amacı gütmesi 

de bu açıdan manidardır. Nitekim böylece Osmanlı tebaasından birinin matbaa açma 

isteği Meclis-i Maarif ve Zaptiye denetimine bağlanırken, yabancı devlet tebaasından 

birinin matbaa açma isteği ise Hariciye Nezareti’nin iznine bağlanıyordu.  

Daha çok matbaa kuruluş iznini düzenleme amacıyla ortaya konan 1857 tarihli 

Matbuat Nizamnâmesi’nin ardından ilk kapsamlı ceza kanunu olan 1858  

Ceza Kanunnâme-i Hümâyun ile bir yıl önceki düzenleme içerik açısından da genişletildi. 

Tanzimat Dönemi’nin (1839-1876) hareketli ve reformist yapısı içinde Avrupa ile giderek 

kültürel, hukuksal ve politik açıdan eklemlenen Osmanlı’nın tam da bu dönemde, Islahat 

Fermanı’ndan hemen sonra bu düzenlemeyi yapması anlaşılırdır. Ahmet Cevdet Paşa 

öncülüğünde hazırlanan kanun, Fransız Ceza Kanunu’nun çevirisi olmakla birlikte, yapı 
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ve içerik açısından matbuat düzenlemesini hukuki bir temele oturtuyordu. Kanunun 

saltanat, devlet yöneticileri ve millet aleyhinde yapılacak eleştiriler ile müstehcen resim 

ve asılsız suç yüklemeyi ceza kapsamına alarak ilk resmi sansür mekanizmasını devreye 

sokması önemlidir (Topuz, 2015, s. 44). Devletin bu yolla ıslahat çalışmalarına karşı 

eleştirilerin ortaya konmasına engel olmaya çalıştığı sonucuna varmak mümkündür. 

Nitekim kanunun ardından hükümetin tehlikeli ya da zararlı bulması üzerine  

Tasvir-i Efkâr’ı inceletip, Ceride-i Havâdis’i toplatması bunun göstergesidir  

(Ceylan, 2006, s. 149).  

1858 tarihli Ceza Kanunu’ndan sonra 1864 yılında yayımlanan Matbuat 

Nizamnâmesi ile matbuat denetim ve düzenlemesi ileri bir noktaya taşınıyordu. Ön 

sansürün kaldırılıp basın yoluyla işlenen suçlar için ayrı bir mahkemenin kurulmasını 

kararlaştıran bu nizamnâme son derece önemli bir gelişmeydi.  İçerik olarak bu 

nizamnâme ülke basınını uygar Avrupa basını seviyesine çıkarma girişimi iken hukuksal 

açıdan da basın cezalarını hükümetin elinden alıp Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye devretmesi 

nedeniyle son derece önemliydi (Koloğlu, 2010a, s. 77). Bununla birlikte gazete 

çıkarmayı hükümet iznine bağlaması, onun basın özgürlüğünü sınırlamasına da neden 

oluyordu. Tüm bunlara karşın bu nizamnâme ile artık yerli basın ile yabancı basın 

arasındaki ayrımın ortadan kaldırılıp yaptırımların eşit olarak uygulanacak olması 

nedeniyle, bunun yerli basın için bir gelişme olduğu söylenebilir (Koloğlu, 2015, s. 60). 

1909 yılına kadar yürürlükte kalacak olan bu nizamnâme, sadece üç yıl sonra  

Kararnâme-i Âli ile dönüşüme uğrayacak, 1864 Matbuat Nizamnâmesi’nin getirmiş 

olduğu basın eşitliği, yerini hükümetin doğrudan doğruya gazete ve gazeteciler hakkında 

işlem yapabilme yetkisine devredecekti.  

1864 tarihli Matbuat Nizamnâmesi’nin yarattığı hava ile hükümete yönelik 

özellikle dış politika açısından eleştirilerde bulunan kimi gazete ve gazeteciler kısa sürede 

hedef hâline geldiler. Özellikle Girit meselesi yüzünden dış politikada sıkıntılı bir süreç 
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geçiren hükümet, bir yandan da Namık Kemal’in Tasvir-i Efkâr’da Şark Meselesi başlığı 

ile yazdığı yazılardan rahatsız oldu. Basını kontrol altında tutmak ve ağır bir sansür ile 

onu kendi çizgisine çekebilmek için 1867 yılında Sadrazam Ali Paşa yayınladığı için 

onun adıyla anılacak Kararnâme-i Âli, geçici olarak basında sansürün gerçekleşeceğini 

ve hükümetin gazete kapatma yetkisine sahip olduğunu belirtiyordu. Geçicilik, 1909’a 

kadar sürerken, her gelen hükümet bu kararnâmeyi kendi açısından ele alarak basını 

zincirlemeye çalışacaktı (Topuz, 2015, s. 48). Tüm bunlardan sonra denilebilir ki, 

Kararnâme-i Âli ile hükümet, basının aslî görevli olan hükümet işlerini denetlemesini net 

bir biçimde yasaklamıştır.  

Osmanlı’nın özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşadıkları 

imparatorluğun temellerini sarsacak gelişmelerdi. Fransız Devrimi’nin etkilerini 

olabildiğince bastırmaya yönelen devlet, bir yandan Avrupa’da yaşanan ulusal birliği 

sağlama mücadelelerinin kendi sınırlarına taşmasını engellemeye çalışıyor, bir yandan da 

yer bulamadığı 1815 Viyana Kongresi’nin çizmiş olduğu yeni Avrupa sınırları içerisinde 

ayakta kalmaya çalışıyordu. Ancak 19. Yüzyıl’da kapitalistleşme süreci içerisinde hızla 

ilerleyen ve bu amaçla ciddi bir sanayileşme atılımı yapan Avrupa ülkelerinin giderek 

kendisine olan ilgilerini, ancak bir denge siyaseti yoluyla bertaraf etmeye de çalışıyordu. 

İktisâdi anlamda ise 1854’teki Kırım Savaşı ile ilk kez dış borçlanmaya giden devlet, 

I. Meşrutiyet’e kadarki süreçte tam on altı kez yeni borçlar alma yöntemine başvurmuştu 

(Koloğlu, 2010a, s. 142).  

1838 Balta Limanı Antlaşması ile gümrük gelirleri ve iç pazar egemenliği 

açısından derin bir bataklığa düşen Devlet-i Aliyye, Kırım Savaşı ve ondan yaklaşık yirmi 

yıl sonra yaşanan 93 Harbi ile artık son demlerini yaşıyordu. İmparatorluğun bu zorlu 

döneminde ülkedeki gazeteciler ve özellikle edebiyatçı kesim, bahsi geçen 

kararnâmelerin baskısı nedeniyle memleketin sorunlarını artık gazetecilik ilkelerinden 

çok halkın eğitimini ön plana alarak, mevcut krizlere ve gelişmelere vâkıf olmaları 



86 
 

yoluyla düzeltebilmek yolunu tutmuşlardı (Atabay, 2015, s. 1). Kısıtlayıcı ve yıpratıcı 

Kararnâme-i Âli’ye 1874 eklemesi ile tüm gazetelere iki paralık pul yapıştırma 

zorunluluğu getirildi. Bu şekilde basına ekonomik baskı yapılırken, 1875 yılında da 

gazetelere eklerini yalnızca resmi bildirileri içerebilecekleri biçimde değiştirme 

zorunluluğunun getirilmesi ile içerik müdahalesi de yapılmış oldu (Koloğlu, 2015, s. 61). 

Basın bu kötü koşullar ile mücadele ederken bir de 1876 yılında tüm gazetelerin baskıya 

gitmeden önce denetime gönderilmeleri kararı alınınca artık nefes alması imkânsız hâle 

geldi (Topuz, 2015, s. 47). 

Tahttaki Sultan Abdülaziz’in şüpheli intiharının ardından başa önce V. Murad’ın, 

ardından da 1876’da Kanun-i Esasi’yi ilân ederek I. Meşrutiyet’i başlatacak olan Sultan 

II. Abdülhamid’in gelmesi ile bir anda basında yeniden bir canlanma başladı.  

Kanun-i Esasi bir bakıma ferman anayasa idi (Tanör, 2000, s. 19). Sürgündeki Osmanlı 

aydınları yurda dönmüş, meşrutiyet ülkede bir özgürlük havası yaratmıştı. Bunda kişi hak 

ve özgürlüklerinin zamanın liberal anlayışına uygun olarak oldukça geniş bir biçimde ilk 

defa bu anayasada ele alınması etkiliydi (Danışman, 1982, s. 6). Ancak meşrutiyetin 

getirdiği bayram havası kısa sürdü. 1877-1878 Osmanlı–Rus Harbi’nin patlaması ile 

padişah Sıkıyönetim Kararnamesi’ni kullanarak yeniden olağanüstü yetkilerini aldı ve 

1878’de de Mebusan Meclis’ini tatil etti. Basın açısından tüm sıkıntıların üzerine artık bir 

de savaş sırasında hükümet ya da savaş üzerine haber yapmanın vatana ihanet kapsamında 

değerlendirilmesi kararı eklendi. 

II. Abdülhamid yönetiminde son derece ağır sansür ve denetime maruz kalan 

basın, 1882 yılında Sansür Kurulu’nun kurulması ile gazeteden dergiye kadar hemen her 

yayının denetime gönderilmesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak uzun yönetimi sırasında 

padişah, yeni bir basın yasası düzenletmemiş, mevcut 1864 Yasası ile Kararnâme-i 

Âli’den faydalanarak basın üzerinde denetimi sağlamıştı. Onun düşüncesinde karmaşık 

ve tehlikeli bir süreçten geçen imparatorlukta basın bağımsızlık, milliyetçilik, devrim gibi 
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konulardan uzak, salt eğitim, edebiyat ve fenni konularda ortaya koyacağı gazeteler ve 

dergiler eliyle halkı aydınlatmaya odaklanmalıydı. Bu süreçte İkdam, Servet-i Fünun gibi 

gazete ve dergiler yurt içinde ciddi haberler ile önemli sanatsal ve düşünsel yayınlara 

imza atarken, baskılar nedeniyle yurt dışına kaçmış Jön Türklerin sürgünde çıkardıkları 

İstikbâl, Meşveret, Osmanlı ve Terakki gibi yayınlar da ülkenin içinde bulunduğu durum 

karşısında düşünsel ve siyasal çözüm yolları arıyorlardı (Koloğlu, 2015, s. 69). 

İmparatorluğun belki de en kritik dönemine denk düşen II. Abdülhamid’in mutlak 

iktidarı, İttihat ve Terakki’nin baskısı ile II. Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908’de ilân 

edilmesi ile son buldu. Bugün dahi hâlâ Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz, bir 

anda bütün memlekette özgürlük havası yarattı. Bir gün sonraki gazeteler sansürsüz 

olarak yayımlanmışlardı (Topuz, 2015, s. 82). Bu bir bahar havasıydı. Öte yandan bu 

dönem uzun zamandır gizlenmek, susmak zorunda kalan sınıf mücadelelerinin, ideolojik 

kutuplaşmaların ve siyâsî kamplaşmaların da en net biçimiyle ortaya çıktıkları dönemdi 

(Kocabaşoğlu, 2010, s. 3). Tam da bu nedenledir ki basın tarihimizde  

“Matbuat Patlaması” olarak bilinen dönem, işte II. Meşrutiyet’in ilânı ile başlayıp 

maalesef kısa süre sonra 31 Mart Olayı ve Balkan Savaşları ile yeniden esaret altında 

kalınacak döneme kadarki süreci anlatır.  

Değişim ve özgürlük düşünceleri 13 Nisan 1909 yılında İstanbul’da,  

Hüseyin Hilmi Paşa kabinesine karşı girişilen ancak sonradan Hareket Ordusu tarafından 

bastırılan başarısız bir darbe/isyan girişimi ile bir anda yerini yeniden karamsarlığa ve 

çatışmalara bıraktı. İsyan bastırıldıktan sonra II. Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine 

İttihat ve Terakki elinde gölge bir padişah olacak V. Mehmet Reşat getirildi. Bu tarihten 

itibaren İttihat ve Terakki artık ülkenin mutlak iktidarı olma yolunda büyük bir adım 

atmıştı. Tam da bu sırada 28 Nisan 1909 tarihinde, 45 yıldır yürürlükte olan 1864  

Matbuat Nizamnâmesi, yeniden düzenlenerek Mebusan Meclisi’ne getirildi. 18 Temmuz 

1909’da kabul edilerek yasallaşan yeni matbuat yasasına göre artık önceden ruhsat alma 
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zorunluluğu yoktu. Öte yandan kısa süre sonraki bir değişiklik ile gazete çıkarabilmek 

için iki yüz liralık bir depozito isteniyor, bu da gazetecileri ve basın alanında faaliyet 

göstermek isteyen bireyleri zorluyordu (Topuz, 2015, s. 85). Değişiklikler bununla sınırlı 

kalmayacak, 1909 Matbuat Kanunu 1931 tarihli bir sonraki matbuat yasasına kadar sık 

sık değişikliklere uğrayacaktı.  

1909 Matbuat Kanunu ile birlikte kısa süre içerisinde yasaklar konmaya başlandı. 

Askerlerin yazı yazmalarının yasaklanması, ordunun dünya savaşındaki manevraları ya 

da durumu ile ilgili haber yazımının yasaklanması, ahlâka aykırı yazılardan ötürü maddi 

ceza yerine gazetenin direkt toplatılması ve hükümet kararıyla gazetelerin kapatılabilmesi 

bunlardan bazılarıydı (Koloğlu, 2010a, s. 245). Bu baskılar özellikle Balkan Savaşları’nın 

çıkması ve 1913 tarihli Bâb-ı Âli Baskını sonucu İttihat ve Terakki’nin ülkenin mutlak 

hâkimi olması neticesinde giderek arttı. Avrupa’da Ahmet Rıza ve Prens Sebahattin 

çevresinde serpilen Jön Türklerin, yurttaki Tıbbiyeli ve Harbiyeli gençler ile gelişmesi 

süreci, artık iktidara gelebilmekle zirvesine ulaşmıştı (Seyitdanlıoğlu, 1996, s. 109).  

II. Meşrutiyet döneminin hareketli yapısında basının bunca baskı altında olduğu ve 

gazetelerin son derece politik bir tarafgirlik içinde var olmaya çalıştığı bir gerçekti.  

Ahmet Emin Yalman’a göre bu dönemde gazeteciler mevcut koşulların zorluğu 

nedeniyle özellikle dış basını takip ederek olayları anlayabilme çabasında idiler  

(1914, s. 86). Öte yandan meseleyi bir de eğitim açısından gören pek az kişi vardı. 

Gazetecilerin sert kamplaşmaların olduğu bir ortamda en iyi şekilde işlerini idare 

edebilmeleri için iyi bir eğitimden geçmeleri gerektiği özellikle Cenap Şahabeddin,  

Bedii Nuri ve Ahmet Rasim gibi isimler tarafından dile getiriliyordu  

(Kocabaşoğlu, 2010, s. 13). Bu isimlerden özellikle Ahmet Rasim gazetecilerin ayrı bir 

eğitim görerek mesleğe girmelerinden yanaydı. Rasim’in basınla ilgili düşüncelerini üç 

noktada toplamak mümkündür: Basın tarihimizi ciddi bir biçimde araştırmak, gazetecilik 

okulları açarak mesleğin profesyonelleşmesini ve sendikal haklarını kazanmasını 
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sağlamak ve son olarak da bu okullarda öğrencilere gazetelerin anlaşılması ve haberin 

nasıl yazılacağı ile ilgili ciddi derslerin verilmesi (İnuğur, 1982, s. 332–335). 

Basının profesyonelleşmesi ve bunun için gazetecilik okullarının açılması ile ilgili 

arzular, maalesef ülkenin içinde bulunduğu mevcut kötü koşullara bir de Balkan Savaşları 

ve I. Dünya Savaşı’nın eklenmesiyle artık kısa vadede unutulmak zorunda kalacaktı.  

Yine de II. Meşrutiyet’in ilânı sonrası kurulan Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye’nin ilk 

gazetecilik cemiyeti olarak ortaya çıkması önemlidir. Cemiyetin kanunun uygulanmasını 

beklemeden asılsız iftirada bulunan ya da genel ahlâka aykırı iş yapan gazetecileri 

meslekten uzaklaştırma kararı, alanın profesyonelleşmesi için de mihenk taşıdır  

(Aydın, 2010, s. 561). 

Tüm hareketli ve karmaşık değişimlerine karşın Osmanlı’daki ilk gazetelerin ve 

ilk matbuat düzenlemelerinin, gazetecilik alanının profesyonelleşip hukuk ya da 

politikadan ayrı bir alan olarak ele alınmasını sağlamada tarihsel bir temellendirme 

sunduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim Devlet-i Aliyye’nin yıkılış sürecinde ve 

özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun hemen başında basının rolü, ülkenin 

bizzat kaderinde derin etkiler çizecek kadar öne çıktı.  Öyle ki Kurtuluş Savaşı sürecinde 

basın ciddi anlamda İstanbul ile Anadolu basını olarak ikiye bölünecek, savaşın 

kazanılmasının ardından ilân edilecek cumhuriyet ile 1909 Matbuat Yasası üzerinde yeni 

düzenlemeler gerçekleşecekti. Bundan çok kısa bir süre sonra da yeni devletin ve rejimin 

gerekleri doğrultusunda 1931’de yeni bir matbuat yasası hazırlanacaktı.  

Yukarıda ele alınan tarihsel süreç ve nedenlerden sonra, bir sonraki başlıkta 

basının gelişimini Cumhuriyet dönemi açısından ana hatlarıyla ele almak ve bu 

temellendirmenin ardından da ilk kez gazetecilik eğitiminin profesyonel anlamda 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı döneme geçmek gerekmektedir. Böylece yeni ülkenin, yeni 
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matbuat yasasının ve içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal koşulların bu ilk profesyonel 

okullara nasıl yansıdığı da anlaşılabilir olacaktır.  

2.2. Cumhuriyet Döneminde Basınının ve Basınla İlgili Hukuki 

Düzenlemelerin Genel Çerçevesi 

I. Dünya Savaşı ile artık fiili olarak ömrünü tamamlayan Osmanlı Devleti,  

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Antlaşması ile de resmi olarak işgal altında kaldı. Boğazın 

İngiliz zırhlılarıyla kuşatılması, ilk İngiliz ve Yunan birliklerinin karaya çıkması, İzmir’in 

Yunanlar tarafından ilhak edilip, ülke yönetiminin fiili olarak dağıtılmasının ardından 

ülkede tam bir kaos hâkimdi. İşte bu ortamda özellikle Karadeniz civarında sulhu 

sağlamak göreviyle, üstün yetkilere sahip bir müfettiş olarak Mustafa Kemal’in 

Anadolu’ya geçerek gerek yerel eşrafı gerek de İstanbul’da olan mebuslar ve bürokratlar 

ile Anadolu’da henüz silah bırakmamış olan askeri birlikleri örgütleme çabası neticesinde 

Anadolu direniş hareketi başladı. Kısa sürede bu direniş, Ankara’da bir millet meclisinin 

açılmasını sağlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılacağı  

Kurtuluş Savaşı’nı başlatacaktı.  

İstanbul hükümetinin ve işgal kuvvetlerinin Ankara’da gerçekleşen örgütlenme ve 

direniş çabasına karşı çıkışı sadece politik müdahaleler ile değil, aynı zamanda 

propaganda çalışmaları ile de gerçekleştirilmeye çalışıldı. Matbaaların ve haberleşme 

sistemlerinin büyük bir kısmının İstanbul’da olması, bunların Anadolu’ya taşınmasının 

zorluğu ve masrafı göz önüne alınınca Anadolu’daki direnişçilerin içinde bulundukları 

zor koşullar daha rahat anlaşılır (Altun, 2006, s. 30). Ancak tam da burada ilk ciddi basın 

hizipleşmemiz de gerçekleşti. Vakit, Tasvir, İkdam gibi gazeteler bir yandan 

Anadolu’daki mücadeleye destek verirken, bir yandan da Anadolu’ya silah, haber ve 

mühimmat kaçırarak açıkça savaşta taraflarını belli ediyorlardı (Koloğlu, 2015, s. 116). 

Öte yandan açıkça milli mücadeleye cephe alan gazeteler de vardı. Peyami Sabah, 

Alemdar, Türkçe İstanbul gibi gazeteler geleceği İstanbul hükümetine bağlılık ve 
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özellikle İngiliz mandasının kabul edilmesinde görüyor, bu nedenle Anadolu 

mücadelesine karşı çıkıyorlardı (Topuz, 2015, s. 114).  

Anadolu yönetimince, savaş sürecinde İrade-i Milliye (1919), Hâkimiyet-i Milliye 

(1919), İzmir’e Doğru (1919) Yeni Gün (1920) ve Öğüt (1921) gibi Anadolu’nun farklı 

yerlerinde açılan gazeteler ile hem halkın savaşa etkin katılımını sağlama amacı güdüldü, 

hem de İstanbul hükümetinin her türlü propagandasını bertaraf etme çabası vardı. 

Ekonomi politik koşulların İstanbul’u matbaanın ve basımın merkezi hâline getirmesine 

karşın, İstanbul ile her türlü iletişimin kesilmesi neticesinde ilk kez gazetelerin etkin bir 

propaganda aracı olarak kullanılması fırsatı doğdu. İtilaf kuvvetlerine ve İstanbul 

hükümetine karşı girişilen savaşın her şeyden önce bir moral savaşı olduğunu ve 

propagandalar karşısında yılmadan ayakta kalıp karşı propaganda yapılması gerektiğini 

çok iyi bilen Anadolu direnişçileri, bizzat Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda  

6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı’nı kurdular.  

Anadolu Ajansı’nın amacı ulusal birliği ve direnişi engelleyecek, tehlikeye atacak 

her türlü haber, telgraf ve kışkırtmalara karşın gerekli tedbirleri almaktı. Ankara’daki 

meclisin talimatları doğrultusunda direnişçiler arasında haberleşme sağlanacak, 

İstanbul’a karşı propaganda hazırlanacaktı. Bundan kısa bir süre sonra da 

7 Haziran 1920’de Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü adında bir teşkilatın 

kurulması ile ilgili teklifin mecliste kabul edilmesiyle, Anadolu Ajansı’nın da bu teşkilata 

bağlanması yoluyla hızlı bir başarı kazanılmak isteniyordu (Atabay, 2015, s. 71). Savaşın 

kazanılmasının ardından Anadolu Ajansı’nın savaştaki önemini anlamış yönetim, onu 

1925 tarihli bir kanunla bağlı bulunduğu Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü’nden 

ayırarak özerk bir yapıda var olmasını sağlayacaktı. 

Savaş sürecinde adeta vatan meselesi üzerine hizipleşen ve bu doğrultuda ölüm 

kalım savaşı veren basın, savaşın kazanılıp cumhuriyetin ilân edilmesinin ardından da bir 
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müddet bu hareketli ve özgür havada çalışmaya devam etti. Bu bir bakıma  

II. Meşrutiyet’in ilânı ile yaşanan hareketlilik gibiydi. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nın15 77. maddesinde “Basın, kanun çerçevesinde 

serbesttir ve yayımından önce denetlenemez, yoklanamaz.” deniyordu.16 Temel hak ve 

hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlanabileceğinin belirtildiği bir anayasada, yalnızca 

basının böyle bir ayrıcalığa sahip olması önemliydi, ancak kısa süre sonra bu da  

“Kanun çerçevesinde…” kelimelerine atıfla işlevsiz kılınacaktı (Özbudun, 2012, s. 66).  

Sıkıntılar içerisinde kurulan ülkede, yeni anayasadan kısa bir süre sonra  

Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasının ardından 4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükûn Kanunu 

meclisten geçti. Ali Fethi Okyar yerine başbakanlığa gelen İsmet İnönü, isyanı 

bastırabilmek ve devrimleri sağlamlaştırabilmek amacıyla Takrir-i Sükûn Kanunu’nu son 

derece önemli görüyor, böylece gazete kapatmaktan, partileri ortadan kaldırmaya kadar 

geniş bir yetki veren kanunu etkin bir şekilde kullanabilmek istiyordu  

(Mumcu, 1982, s. 132). Kanundan kısa bir süre sonra isyan ile bağlantısı olduğu 

gerekçesiyle muhalefetteki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.  

Takrir-i Sükûn Kanunu ile birlikte, dünya savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı 

sürecinde son derece etkili ve hareketli bir ortam içerisinde etkin gücünü kullanan basın, 

yeniden otoriter yönetimin ve olağanüstü koşulların altında sindirilmiş oldu.  

1924 Anayasası maddeleri açısından aslında çoğulcu ve yumuşak bir anayasa idi. Ancak 

demokratik şartların yeşermediği bir ortamda anayasanın maddeleri de otoriter yönetim 

ve karmaşık koşullar altında erimiş oldu (Özbudun, 2012, s. 11). Bunun basın açısından 

fiiliyata döküldüğü en net kısım, 77. maddenin rafa kaldırılması ile gerçekleşti.  

                                                           
15 1924 Anayasası’nın tüm maddelerine erişmek için bkz: 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm (Son erişim tarihi: 31.07.2017) 
16 T.C. anayasalarının maddeleri açısından önemli bir karşılaştırması için bkz: 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/1982.pdf (Son erişim tarihi: 

31.07.2017) 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/1982.pdf
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İstiklâl Mahkemeleri’nin hızlı bir şekilde gazeteleri kapattığı, artık cumhurbaşkanının 

onayı ile hükümetin doğrudan basına sansür ve yasaklama koyabildiği bir ortamda,  

1924 Anayasası’nın 77. maddesi sadece kâğıt üzerinde kalıyordu (Atabay, 2015, s. 87).   

Kısa süre içerisinde ülkedeki olağanüstü koşullar, siyasetin doğasında da son 

derecede hızlı bir değişim yaşanmasına neden olacaktı. Bunun en önemli örneklerinden 

biri, Takrir-i Sükûn’un sadece Şeyh Sait İsyanı ile ilgili ortaya çıkmış görünmesine 

karşın, kısa süre içerisinde özellikle ülkedeki sol ya da İslâmî perspektife sahip 

gazetelerin ve gazetecilerin tasfiyesi yoluyla iktidarın bunu büyük bir koza çevirmesinde 

görüldü. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı destekleyen Tevhid-i Efkâr, Tanin, Vatan 

gibi gazeteler ile Aydınlık, Orak Çekiç gibi sol perspektife sahip yayınların kapatıldığı, 

Hüseyin Cahit, Cevat Şakir ve Zekeriya Sertel gibi gazetecilerin de hapse ya da sürgüne 

gönderildiği bu ortam, bir bakıma farklı siyasi akımların ama özellikle solun Kemalizm’e 

eklemlenmesi için gösterilen çabaydı (Koloğlu, 2015, s. 118).  

Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yarattığı kaotik ortamın gazeteler açısından bir başka 

sonucu da gelir korkusu nedeniyle basının sindirilmesinde yaşandı. Gazetelerin temel 

gelir kaynağı olan resmi ilânların, hükümete bağlı olarak verildiği düşünüldüğünde, 

muhalif basın açısından bunun ne derece baskıcı bir yöntem olduğu anlaşılabilir.  

Bu açıdan cumhuriyetin ilânı ile özgürlük ve canlılık kazanan basın, Takrir-i Sükûn ile 

yine kendi içine kapanmak zorunda kalmıştı. Buna ilaveten üç yıl sonra, her ne kadar kısa 

süre içerisinde ülkedeki okuma-yazma oranını hızlı bir şekilde yükseltecek olsa da  

1928 Harf Devrimi ile de kısa süre için ciddi bir gelir darbesi yedi basın.17  

Harf Devrimi sonrası basın hem yeni harfleri bilen okuyucu sayısının azlığı, hem 

de mevcut teknolojinin bunu kısa sürede kayıpsız bir şekilde atlatamayacak olması 

                                                           
17 1928 Harf Devrimi’nin ülkedeki okuma-yazma oranına yaptığı önemli etki için bkz: 

Uygur Kocabaşoğlu, Yoktur Zulme Rızamız, Phoenix, s.106-121 
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nedeniyle ciddi bir maddi sıkıntı yaşadı. Nitekim mevcut baskı teknolojilerinin, yeni 

harflere uyumlu olmaması, dizgi işini yapanların çok kısa süre içerisinde bunu 

halledebilmek zorunda kalması gibi nedenlerden ötürü gazeteler bu süreçte son derece 

zorlandı (Altun, 2006, s. 32). Hükümet, harf devrimi sonrası basın sektörünün yaşadığı 

kayıpları telâfi edebilmek adına yardım paketleri de hazırladı. 1929 tarihinden itibaren üç 

yıl süre ile gazetelere hazineden yardımda bulunulacaktı. Ancak bu yardımlar fiiliyatta 

herkesi kapsamıyordu. Özellikle basım evi sahipleri ile matbaa sahipleri en büyük zararı 

görenlerdi çünkü devletin bu yardım payından onlar faydalanamıyorlardı  

(Çiçek ve Karabulak, 2017, s. 131). Bir diğer yandan da bu dönemde gazetelerin devletin 

kâğıt ve resmi ilan sübvansiyonuna muhtaç oluşu, basın üzerinde net bir denetime de 

neden oldu (Koloğlu, 2010b, s. 17). Bu bir bakıma Ahmet Rasim’in yıllar önce ısrarla 

üzerinde durduğu, meslekte profesyonelleşme ve sendikalaşma gereğinin yerine 

getirilememiş olmasının da acı bir sonucuydu.  

Gerek dolaylı olarak inkılaplar gerek de basınla ilgili doğrudan hukuksal 

müdahalelerin sık ve sert yapıldığı bu dönem, kısa süre içerisinde 1931 tarihli yeni 

matbuat kanunu ile bambaşka bir sürece dönüşecekti. Böylelikle Osmanlı döneminde 

hazırlanan 1909 Matbuat Kanunu’ndan bu yana ilk kez kapsayıcı yeni bir matbuat kanunu 

düzenlenecek ve yeni ülkenin basın anlayışı da bu hukuksal düzenleme çerçevesinde 

oluşacaktı. 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan sonra yaşanan gelişmelere 1929 yılındaki 

ABD merkezli Ekonomik Buhran eklendiğinde durum ekonomik anlamda da kötüye 

gidiyordu. Sermaye sıkıntısı çeken hükümet, bir yandan inkılapları yerleştirebilmek için 

çaba gösterirken bir yandan da ekonomik gidişatın yarattığı problemleri dizginleyebilmek 

istiyordu. Bu dönemde iktidar yöneticilerinin il ve ilçelerdeki otoriter yönetimlerinin 

yarattığı öfke, devletçi ekonomi anlayışı nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluk ve 

demiryollarına yatırım nedeniyle tarımın geri planda kalmasının yarattığı sıkıntılar ile 
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birleşmiş, bu da halk nazarında iktidara karşı ciddi bir öfkeye neden olmuştu  

(Ertem, 2010, s. 72).  

1925-1930 arasında yaşanan ekonomik ve politik sıkıntılara liberal ekonomi 

anlayışı ile devletçi ekonomi anlayışı arasındaki sürtüşme de eklenince, Mustafa Kemal 

Paşa’nın isteği doğrultusunda Ali Fethi Bey Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu.  

S.C.F. liberal bir ekonomik anlayıştan yana iken, iktidardaki C.H.F. devletçi bir 

ekonomik anlayışa sahipti. Ancak C.H.F.’nin uzun zamandır tek parti olarak tüm 

yönetimde söz sahibi olması, son beş yıllık İnönü iktidarı döneminde bahsi geçen 

olayların yarattığı baskı ortamı halkı da bir alternatif özlemine itmişti.18 Her ne kadar 

partinin kaç sandalyeye sahip olacağı, başında kimin olacağı, bütçeden ne kadar pay 

alacağı ve hangi vekiller ile “muhalefet” yapacağı ağırlıklı olarak Mustafa Kemal Paşa 

tarafından belirlense de S.C.F. halk nezdinde ciddi bir ilgi uyandırdı (Ertem, 2010, s. 82).   

Kuruluşundan kısa bir süre sonra Ali Fethi Bey, ünlü İzmir yolculuğunda halk 

tarafından büyük bir kutlama ile karşılandı. Bu kutlamalar sonucunda, partisi her ne kadar 

halk eliyle C.H.F.’ye karşı büyük bir tepkinin sonucu olarak kurulmasa da mevcut 

durumdan iktidar ile ciddi bir kutuplaşma içine girerse iktidara yürüyebileceğini fark 

etmişti. Nitekim bir sonraki genel seçimlerin provası olma potansiyelini taşıyabilecek 

1930 yılının ekim ayında düzenlenen yerel seçimde S.C.F.’nin 502 seçim bölgesinden 31 

tanesini kazanması ile işler ciddileşti. Ali Fethi Bey, seçimde usulsüzlük yapıldığını, 

aslında partisinin çok daha büyük başarı sağladığını iddia ettiğinde iktidar ile muhalefet 

arasında da ciddi bir gerilim baş gösterdi (Ertem, 2010, s. 88).  

İktidara ve bir bakıma devrimlere karşı olanların S.C.F. içinde örgütlenmeleri, 

partinin meclis içinde ve dışında işlevsizleştirilme çabalarıyla sık sık karşılaşmak zorunda 

                                                           
18 İki partinin, oy aldıkları toplumsal tabakanın mesleki durumlarına göre sınıflandırıldığı tablo 

için bkz: (Kılınçkaya, 2012, s. 14–17) 
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kalması ve elbette işin giderek kamplaşma ekseninde yürüyecek olması nedeniyle aynı 

yıl içinde S.C.F. Ali Fethi Bey’in kararı doğrultusunda kendini feshetti. Partinin kısa 

ömrü içerisinde yarattığı heyecan dalgası ve özellikle Yarın, Son Posta, Hizmet,  

Halkın Sesi ve Yeni Asır gibi gazeteler tarafından ciddi bir destek alması, iktidarı rahatsız 

etmişti (Topuz, 2015, s. 156).   

S.C.F.’nin 6 Kasım 1930’da kapanma kararı almasından çok kısa bir süre sonra 

patlayan 23 Aralık 1930 tarihli Menemen Olayı birlikte ele alındığında durumun 

vahameti daha anlaşılır olmaktadır. Menemen Olayı’nın yaşanmasının ardından iktidar 

partisi C.H.F.’nin basın üzerine saldırıları arttı, basının mevcut olağanüstü koşullar 

nedeniyle yeni bir matbuat kanunu çerçevesinde düzenlenerek kontrol altında tutulması 

için Fazıl Ahmet Aykaç, Ahmet İhsan ve Ahmet Süreyya öncülüğünde meclise bir soru 

önergesi getirildi.19 Mecliste yaşanan tartışmalar, 1931 tarihli yeni matbuat kanununun 

da zeminini oluşturacaktı. Böylece ilk gazeteden bu yana bir türlü olağanüstü koşullardan 

kurtulamayan Türk basını, yine bir olağanüstü koşul neticesinde yeni bir düzenlemeyle 

karşı karşıya kalıyordu.  

Cumhuriyet döneminin en önemli basın düzenlemesi olan 1931 Matbuat Kanunu, 

1881 sayılı yasa olarak, 8 Ağustos 1931’de, 1867 sayılı Resmî Gazete’de20 yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Temel olarak devrimlerin korunması, halkı nefrete, kargaşaya 

sürükleyecek haberlerin engellenmesi gerekçeleriyle kabul edilen kanun, daha çok 

iktidara yönelik muhalefetin bastırılması, basının özgür haber yapabilmesinin önünün 

kapatılması için kullanıldı. 68 maddeden oluşan kanuna göre gazete ya da dergi çıkarmak 

için herhangi bir ruhsat alınmasına gerek yoktu.  

                                                           
19 Vekillerin basın özgürlüğünü övüp, aynı zamanda onu kısıtlamak için yaptıkları ilginç 

konuşmalardan kesitler için bkz: 

Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi, s.156-158 
20 Tam metne ulaşmak için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1867.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1867.pdf


97 
 

Ruhsat istenmemesine karşın 3. Maddeye göre bir basım evi açmak için önce 

açılacağı mülkiyedeki en büyük memura beyanname ile haber verilmesi gerektiğini 

belirtiyor, gazete ve mecmua neşri faslında ise sonradan bir değişiklikle kaldırılacağı 

üzere 12. madde vasıtasıyla, son derece önemli olan eğitim talebini vurguluyordu. Bu bir 

ilerlemeydi; gazete ya da dergi sahibi olabilmek için, yirmi yaşını bitirmiş bir Türk olmak, 

yüksek mektep veya lise ile buna denk diğer okullardan mezun olma zorunluluğu 

getirilmişti. Ancak aynı maddenin alt başlıklarında, milli mücadeleye, devrimlere, vatana, 

cumhuriyete karşı herhangi bir mahkeme veya divan tarafından mahkûm edilmemiş olma 

şartı konarak, kanunun kısıtlayıcı yanını da göstermiş oluyordu. Nitekim 21. madde ile 

gazetede ya da mecmuada çalışan herkesin isim listesinin bölgenin mülki âmirine 

verilmesi zorunluluğu vardı. Bu yolla hükümet çalışanları denetleyip sindirebilmek 

istiyordu (Topuz, 2015, s. 159).  

21. maddenin getirdiği denetim mekanizması, 27. maddede cezanın süresi ile 

açıklanıyor, buna göre gazete veya mecmua sahiplerinden çalışanlarına yönelik bilgi 

istendiği zaman bu karşılık bulmazsa, en az üç ay hapis cezası verilecekti. Yine aynı 

maddeye göre bir muhabirin yazdığı haberden ötürü cezanın sorumluluğu sadece o kişiye 

değil, onunla birlikte yazı işleri müdürüne, genel yayın yönetmenine ve matbuat sahibine 

de veriliyordu. Hukuka ve basın özgürlüğüne aykırı olan bu madde ile basın kontrol altına 

alınmak isteniyordu (Mazıcı, 1996, s. 148).  

Belki de en ilginç maddelerden üçü, 37., 38. ve 41. maddelerdir. 37. madde ile 

cinayet, haydutluk ve hırsızlık gibi olayların haberleri, 38. madde ile intihar vakalarının 

neşredilmesi yasaklanırken, nüfus kontrolü açısından devletin politikasını en net biçimde 

koyan 41. madde ile de kadının çocuk sahibi olmasını ya da aile kurmasını engelleyici, 

çeldirici nitelikte haber yazımının yasaklandığı belirtiliyordu. Ancak net bir şekilde basın 

özgürlüğüne en ağır darbeyi indiren madde, 50. madde idi. Bu maddeye göre, memleketin 

genel siyasetine dokunacak yayından dolayı İcra Vekilleri Heyeti kararıyla gazete veya 
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dergiler tatil edilebilecek, buna rağmen yayına devam eden olursa 18. madde uyarınca 

para veya hapis cezasına çarptırılacaktı.  

Sık sık değişikliklere uğrayacak 1931 Matbuat Kanunu’nun en sert maddesi olan 

50. madde 1946 yılına kadar yürürlükte kalacak, böylece iktidar uzun yıllar boyunca 

muhalif basını bu yolla susturmaya çalışacaktı. Basın kanundaki antidemokratik ve ucu 

açık maddelerin varlığı, hâliyle uygulamada hukukun gözetilmesini değil, fiili olarak 

sansürün işletilmesine neden oldu. Öyle ki telefon ederek verilen bir emirle gazetelerin 

kapatılması normalleştiriliyordu (Koloğlu, 2015, s. 119).  

Yürürlükteki 1931 Matbuat Kanunu üzerinde sık sık değişiklikler yapıldı. En 

önemlilerinden ilki, 2281 sayılı kanun olarak 8 Haziran 1933 tarihinde kabul edilip,  

2428 sayılı Resmî Gazete’de 15 Haziran 1933 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 

matbuat kanununun, B maddesindeki değişikliği içeren kanun idi.21 Bu değişiklik ile  

1931 Matbuat Kanunu’nun getirmiş olduğu eğitim talebi kaldırılmış oluyordu. Bu 

değişiklik, iletişim eğitiminin kurumsallaşması açısından geciktirici, zararlı bir karardı 

çünkü eğer bu talep zaman içerisinde kaldırılmak yerine sağlamlaştırılsa ve istenilen 

eğitim seviyesi yükseltilse, bu sayede sektör içinde eğitimli gazetecilerin ortaya 

çıkmalarını sağlayan koşulları daha erken bir tarihte görebilirdik. Hukuksal açıdansa bu 

karardan değişikliğin ilân edildiği tarihteki mevcut müdür, yazı işleri sorumlusu ya da 

matbuat sahipleri etkilenmezken, bundan sonrakiler için artık eğitim talebi resmen 

kaldırılmış oluyordu.  

Mevcut matbuat kanunu üzerinde sonraki değişikliklerden özellikle 1938 yılında 

yapılanlarla ise muhalif basın tam olarak iktidar güdümüne sokulmaya çalışıldı. İlk 

kısıtlama gazete veya dergi çıkartmak için bankaya 1000-5000 liralık bir garanti 

                                                           
21 İlgili değişimin yayımlandığı 15 Haziran 1933 tarihli, 2428 sayılı Resmî Gazete için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2428.pdf (Son erişim tarihi 01.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2428.pdf
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mektubunun sağlanması yoluyla koyularak, basının salt zenginler elinde olmasının önü 

açıldı, sonra da yeniden ruhsat alma zorunluluğu getirilerek basın hükümetin tekeli 

altında kaldı (Topuz, 2015, s. 167). Bu yapısal değişikliklere karşın, ortada öğrenci olayı 

yokken artık üniversitelerde yaşanacak olayların mülki âmirden izin alınmadan haber 

yapılması da net bir biçimde yasaklanıyordu.  

Basının derin bir kıskaca alındığı, mevcut kanunlar ile muhalefetin, eleştirinin, 

özgürce haber yapmanın önünün kapatıldığı 1931-1938 arası dönemin hemen ardından 

patlayan II. Dünya Savaşı ile artık basın daha sert bir kontrolle karşı karşıyaydı. Kurtuluş 

Savaşı sırasında İstanbul ve Ankara ekseninde yaşanan siyasal hizipleşmeler, bu sefer de 

savaşan ülkelerin sahip oldukları ideolojiler üzerinden gerçekleşiyordu. Nitekim  

1940 yılının kasım ayında İstanbul’da savaş nedeniyle sıkıyönetimin ilân edilmesinin 

ardından, koşullar daha da kötü hâle gelmişti.  

II. Dünya Savaşı’na bahsi geçen zor koşullar altında giren basın dünyasındaki 

yayınlar da cephede karşılaşan orduların izdüşümleri gibi basın dünyasında 

çarpışıyorlardı. Bu gazetelerden Tan, Vatan, Akşam ve Tanin müttefikleri desteklerken, 

Cumhuriyet ve Tasvir-i Efkâr ise Alman tarafını destekliyordu (Atabay, 2015, s. 115). 

Kutuplaşmanın diğer bir ucunda ise Türk Yurdu, Türk Amacı, Gök Börü, Tanrıdağ ve 

Bozkurt gibi Türkçü, Turancı yayınlar ile Yurt ve Dünya, Zincirli Hürriyet, Marko Paşa, 

Görüşler gibi sol perspektife sahip yayınlar vardı. Nitekim mevcut kutuplaşma nedeniyle, 

gazetelerin de savaşın seyrine göre ceza almaları anlamlıydı.22 

Tam da savaşın sonu itibarıyla artık müttefikler zaferlerini ilân edip, demokratik, 

liberal Batı cephesi öne çıktığı sırada Türk basın tarihi ve elbette ilk gazetecilik, iletişim 

okulları açısından son derece önemli iki gelişme de yaşandı. Bunlardan ilki, 1948 yılında 

                                                           
22 II. Dünya Savaşı sırasında hangi gazetelerin, ne kadar süre ceza aldıkları ile ilgili bkz: 

(Atabay, 2015, s. 115–116) 
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Sedat Simavi tarafından Hürriyet gazetesinin yayınlanması oldu. Bir siyasi gazete olarak 

yayımlanan gazete, sansasyonel haberciliğe uygun bir biçimde büyük resimler ile 

magazin ve ilânlara dayalı sayfaları neticesinde büyük satış rakamlarına ulaştı.  

1948 Londra Olimpiyatları’nı yerinden izleyen ve fotoğrafları büyük boyda veren gazete 

süregelen İstanbul basın anlayışına da tersti (Özkır, 2013, s. 51). Yine Kıbrıs Sorunu 

üzerine haberler yapması da onun satışını artırmıştı.  

Sektör ve okullar açısından ikinci önemli gelişme de kuşkusuz 1950 yılında  

Ali Naci Karacan’ın Milliyet’i yayımlamaya başlamasıdır. Abdi İpekçi’nin sonradan yazı 

işleri müdürlüğünü yapacağı gazete, Türk siyasi hayatı ve basını açısından sonradan çok 

kritik görevlerde bulunacak Bülent Ecevit, Burhan Felek, Metin Toker ve İsmail Cem 

gibi isimleri de bünyesinde barındıracaktı. Hem Hürriyet hem de Milliyet gazeteleri, 

II. Dünya Savaşı’nı Batı Cephesi’nin kazanması ile doğrudan bağlantılı olarak ortaya 

çıkmışlardı. Bu gazeteler, mesleğin profesyonelleşmesi bakımından öncü bir rol 

oynayarak, sahip oldukları meslekten gazeteci aileler eliyle yönetilme geleneği ile de 

teknik gelişmelere öncülük edeceklerdi (Adaklı, 2006, s. 115). Bunlardan özellikle 

Hürriyet’in kurucusu Sedat Simavi’nin 1946 yılında kurduğu  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önemine ayrıca değinmek gerekiyor.  

Dörtlü Takrir sonrası C.H.P.’nin karşısında bir alternatif olarak ortaya çıkan D.P. 

iktidar ile salt politik anlamda değil, aynı zamanda basın üzerinden de sert bir 

kutuplaşmaya girmişti. Bu dönemde C.H.P. hizasındaki Ulus ile D.P. hizasındaki  

Vatan gazeteleri arasında yaşanan tartışmalar, gazetecilik örgütleri üzerinden de kısa süre 

içerisinde gerçekleşmeye başladı. C.H.P. vekili ve Ulus gazetesinde başyazar olan  

Falih Rıfkı Atay’ın kurduğu Basın Birliği’ne karşılık, D.P. yanlısı Sedat Simavi’nin  

1946 yılında kurduğu Gazeteciler Cemiyeti, basının da politika ile eklemlenmiş bir 

şekilde nasıl da farklı iki kutup üzerinde yaşadığını anlamak açısından önemlidir 

(Koloğlu, 2015, s. 122).  
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II. Dünya Savaşı’nın ardından artık basının mevcut kanunlar ve sahip olduğu 

biçimiyle yoluna devam edemeyeceği, bunun yanında siyasal açıdan da ülkenin tek parti 

ile daha fazla idare edilemeyeceği belli olunca, ülkede hem yeni bir siyasi parti hem de 

profesyonel bir gazetecilik okulunun kurulması ihtiyacı doğmuştu. Ahmet Rasim’in 

hayalinin ancak yeni dünya düzeninin yansıması sonucunda gerçekleşiyor olması da 

aslında gazetecilik eğitiminin mevcut siyasal konjonktür ile ne kadar da iç içe olduğunu 

anlamak açısından önemlidir. Artık iletişim eğitiminin kurumsallaşmasının 

anlaşılabilmesi için tüm bu yukarıda bahsedilen ülke tarihinin basın açısından hukuksal 

ve siyasal düzenlemelerinin neticesinde, ilk gazetecilik ve iletişim okullarının ortaya 

çıkışını ayrı bir başlık altında ele almak daha anlamlı olacaktır.  

2.3. Türkiye’de İletişim Eğitiminin Kurumsallaşması 

2.3.1. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü 

İdeolojilerin çarpıştığı II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan yeni dünya düzeninin 

gereklerini en iyi anlayan isimlerden biri olarak Sedat Simavi, Türkiye’nin de artık bu 

düzene uyum sağlayabilmek adına çok partili hayata geçmesinin hemen ardından, 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti başkanı olarak, 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörü 

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar’a bir mektup yazdı.23 Bu mektup, Türkiye’de özelinde 

gazetecilik ancak genel anlamıyla iletişim eğitiminin kurumsallaşması açısından en temel 

girişim olarak kabul edilebilir. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanı sıfatıyla 

mektubu kaleme alan Sedat Simavi’nin mektubunu, ele aldığı hususlar açısından üç başlık 

altında özetlemek mümkündür: Kuruluş amacı, verilmesi istenen eğitimin içeriği, 

kimlerin bu eğitimi alabileceği. Bu üç temel noktanın tespitinden hareketle dönemin 

gazetecilik algısını ve özellikle cemiyetin gazetecilik eğitiminden ve gazeteciden ne 

anladığını kavramak mümkündür.  

                                                           
23 Mektubun tamamı için bkz: 

http://iletisim.istanbul.edu.tr/?p=68 (Son erişim tarihi 02.08.2017) 

http://iletisim.istanbul.edu.tr/?p=68
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Simavi mektubuna her şeyden önce mevcut ülke koşullarının betimlemesini 

yapıp, çok partili hayata geçiş nedeniyle artık basının öneminin çok daha ön planda 

olduğuna vurgu yaparak başlar. Partiler arası çekişmede ve toplumsal kanaatin 

oluşmasında gazetelerin önemi ortadayken, artık bu işin profesyonel olarak yapılması 

gerektiğini belirtir: 

“Amerika’da, Fransa’da, harpten önce Almanya’da, İsviçre’de ve Avusturya’da 

Üniversitelerde Gazetecilik Enstitüleri kurulmuştur. Partiler arasındaki mücadelelerde ve 

efkârı umumiyenin hazırlanmasında ve efkârı umumiye tarafından gazetelerin tesir 

altında bırakılmaları hâdisesinde, gazetecinin şahsi kanaatlerini ortaya atabilmesi için 

kendisinin bilgili, ruhunda memleket muhabbetiyle birleşmiş bir hak duygusu taşıması 

lâzımdır. Gazeteciliği merak edecek namzetlerde, umumi malumatı arttıracak, hak 

duygusunu telkin edecek, ona hukuki ve içtimai malumat verecek müessese, ancak bir 

Gazetecilik Enstitüsü olabilir.” 

Simavi siyasal yapıdan hareketle, bir bakıma dördüncü kuvvet olarak halkın ve 

memleketin çıkarları açısından bu işi sağlayabilecek kurumun yalnızca gazetecilik 

kurumu olduğunu belirtir. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için de artık bir an önce bir 

okul kurulması gerekmektedir. Kurulacak okulun sahip olması gereken ders içeriği ve 

yetiştirilecek gazetecinin fikir dünyasını besleyebilmek için gerekenler ise ana hatlarıyla 

şu alanlar olmalıdır: 

▪ Sosyoloji 

▪ İktisat ve iktisadi doktrinler, 

▪ Belli başlı hukuku amme ve hukuku esasiye meseleleri ve siyasi fikir cereyanları, 

▪ Devletlerarası hukuk ve bununla karışık olarak siyasi tarih, 

▪ Ceza hukuku nazariyatı ve basın yoluyla irtikab edilecek 

▪ Suçlar hakkında malumat, 

▪ Mukayeseli basın hukuku nazariyatı, 

▪ Maliye, 

▪ Beşeri ve iktisadi coğrafya, 

▪ İdare hukuku, 

▪ Mümkünse ceza ve hukuk mahkemeleri usulleri, 

▪ Ecnebi dil, bilhassa İngilizce 
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gibi dersler ve malumat ile, gazetecinin ve gazeteciliğe meraklı olanların nazari ve umumi 

bilgileri arttırılmış olur. Ancak bu yetmez. Bir de bu malumatın ameli ve mesleki 

bilgilerle de genişletilmesi lâzımdır ki, gazeteciliğin en basit kademesine giren bir 

namzet, en yüksek mertebelere kadar yükselebilsin. 

 

Dikkat edilirse cemiyetin son derece geniş bir kültürel eğitimden yana olduğu 

açıkça anlaşılır. Sosyolojiden hukuka, iktisattan coğrafyaya ve elbette yabancı dile kadar 

çok geniş bir perspektif söz konusudur. Öte yandan salt teorik eğitimin yeterli 

olmayacağına vurgu yapan Simavi, muhakkak teori ve pratik birlikteliği olması 

gerektiğinden de bahsederek yukarıdaki listeye bununla ilgili eklemeler yapar. Bu iletişim 

anlayışı, sonradan özellikle Ankara Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı 

olarak 1965 yılında açılacak olan Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluşunda dikkat 

edilen disiplinler arası, farklı alanlardan beslenen ve teori ile pratik birlikteliğini hedef 

alan iletişim eğitimi mantığına da bir bakıma temel olacaktır: 

▪ Bir gazetecinin mürettiplik ve matbaacılık hakkında umumi malumatı olması lazımdır. Harf ve 

makinelerin çeşitleri, kullanılış tarzları ölçüleri gibi. 

▪ Gazeteci her gün önüne gelen havadisler arasında o havadisleri değerlendirecek bir melekeye 

sahip olmalıdır. Okuyucunun alakasını cezbedecek tarzda bu havadislerin arz edilmesi, başlık 

koyma sanatını teşkil eder. Gazete sekreterliği ve gazetenin pratik olarak tertip edilmesi 

öğrenilecek mevzular arasındadır. 

▪ Havadislerin, röportajların, makalelerin yazılış tarzı ve bunların kıymetine göre yazıya verilecek 

istikamet ve yazıda merkezi sıklet tayini ve muayyen fikirleri, gazetedeki açık yerlere göre, 

yazının kıymetini düşürmeden muhtelif boyda yazabilmek melekesini temin edecek ders (tahrir). 

▪ Fotoğraf, resim ve çinkografi hakkında pratik malumat, matbaa makineleri ve umumiyetle 

malzeme hakkında fikir. 

▪ Stenografi, 

▪ Gazetecide sürat-i intikal, merak ve mesleki uyanıklık gibi hassaların inkişaf ettirilmesini temin 

edecek tatbiki dersler, 

▪ Gazeteciliğin inkişafını ve dünyadaki mevkiini iyice belirtmek için, gazeteciliğin ve gazetelerin 

tarihi. 

 

Cemiyet açıkça bir gazetecinin, en temel pratik bilgilerden en derin teorik bilgilere 

kadar çok geniş bir eğitim sürecinden geçerek profesyonel anlamda mesleğe adım 
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atmasını istemektedir. Simavi’nin mektubu aslında bir bakıma tam da o dönemin 

Avrupa’sında özellikle Alman ekolünün sahip olduğu gazetecilik eğitimi anlayışına denk 

düşmektedir. Nitekim Nermin Abadan Unat’ın Türkiye ve Avrupa’daki basın yayın 

öğretimi üzerine hazırladığı Batı Avrupa ve Türkiye’de Basın Yayın Öğretimi (1972) adlı 

çalışmada, II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de kurulan gazetecilik okullarının pratik, 

Belçika’daki okulların ise teori üzerine eğitimlerini inşa ettikleri gösterilir. Öte yandan 

bu ekollerin karşısında Almanya örneğinin net bir farklılık taşıdığı da açıktır. Kitle 

iletişim alanında, kitabın yazıldığı sürece kadar en önde olan ülkenin Hitler’in 

propaganda çalışmalarıyla temelleri atılan Alman basın-yayın okulları olduğunu anlamak 

kolaydır. Bunun kökenini Nazi döneminde gazetecilik eğitiminin propaganda ile eş 

tutulması ile açıklayan Abadan, bu ekolün savaş sonrası Federal Almanya’da da teori ve 

pratik birlikteliği üzerinden gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek,  

Simavi’nin isteklerinin vücut bulmuş hâlini oradaki okullar açısından görebilmemizi 

sağlar (Abadan-Unat, 1972, s. 5–40).  

Eğitimin nasıl olması gerektiğini belirttikten sonra Simavi, kimlerin enstitüde eğitim 

alması gerektiğini belirttiği son kısımda başka fakültelerde okuyan öğrenciler ile lise 

mezunu olmayan ancak fiili olarak gazetecilik yapmakta olan kişilerin okula 

başvurabilmelerinin doğru olduğunu belirtir. Ancak bu bakış açısının aslında akademik 

ya da bilimsel olarak gazetecilik eğitiminin verilmesinden öte, salt piyasa odaklı ve 

gerekli eleman ihtiyacının karşılanması için yapılan bir girişim olduğunu da açığa çıkarır. 

Nitekim hukuk fakültesi içerisinde bu işin gerçekleşmesini uygun bularak, 

gerçekleştirilecek eğitimin karşılığında verilecek mezuniyet belgesini ele alırken,  

Simavi aslında çok da bu işi teferruatıyla düşünmediğini sezdirir: 

1. Hem yüksek tahsil görmüş meraklı gençleri bu mesleğe celp edebilmek, hem de meslekte 

çalışan fakat lise mezunu olmadıkları için yüksek tahsile devam edemeyen gazetecilerin 

fikri inkişaflarını temin edebilmek için, bu enstitünün iki nevi talebe almasını temenni 

ediyoruz. Tasavvurumuza göre bu enstitü hukuk fakültesine bağlı olacağına göre, hukuk, 
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iktisat ve diğer fakültelere devam eden talebe veya yalnız gazetecilik tahsil etmek isteyen 

lise mezunları bu enstitüye devam ederek, imtihanda muvaffak oldukları takdirde kendi 

fakültelerinden aldıkları diplomadan başka bir de sertifika temin ederler. Bu sertifikanın 

yalnız lise mezunu enstitü müdavimleri için temin edeceği hakların şümulünü takdir 

keyfiyeti tamamıyla üniversiteye aittir. 

2. Gazetecilikte muayyen bir müddet çalıştığı Gazeteciler Cemiyeti tarafından tasdik edilerek 

bu enstitüye müracaat eden ve tahsil derecesi şartı aranmaksızın, enstitüye kabul edilerek 

imtihanda muvaffakiyet gösteren basın mensupları ise yüksek tahsil belgesi mahiyetini 

hiçbir zaman tazammun etmeyecek bir belge alırlar. Bu belge yalnız basın muhitinde, işe 

girerken bir tercih sebebi olarak kullanılabilir. Bu tip öğrenim, geçici mahiyette asıl enstitü 

mezunları yetişinceye kadar olabilir. 

Dikkat edilirse burada ele alınan gazetecilik eğitiminin kısa süreli bir eğitim ile 

mümkün olabileceğini, nitekim mezuniyet sonrası verilecek mezuniyet belgesinin de 

diğer fakültelerin, bölümlerini bitirenlere verdiği diploma ile eşdeğer olmadığı, yani 

buradan mezun olanların yüksekokul bitirmiş olanlara denk olamayacakları ortadadır.  

Bu açıdan, yetiştirilecek öğrencilerin salt bir sertifika ile okullarını bitirmeleri, onları 

sadece piyasa içerisinde iş bulabilirlerse gazetecilik sektörüne sokabilecekken, mevcut 

belgelerinin farklı sektörlerde bir işe yaramayacağı da ortadadır. Nitekim okul 

kurulduktan sonra bu problem net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu açıdan Simavi’nin 

mektubu, Türkiye’de iletişim eğitiminin kurumsallaşmasının temelinde olması nedeniyle 

bir yandan son derece önemli ve olumlu iken, bir yandan da cemiyetin doğrudan bu 

eğitimi ayrı bir disiplin olarak, akademik anlamda ele almadan salt piyasa ve eleman 

ihtiyacı açısından düşünmesi nedeniyle de sonradan yaratacağı etkiler bakımından 

kusurlu olmuştur.  

Tasarıya ilişkin mektubun sonunda eğitimin süresinin ne kadar süreceğinin okul 

yönetiminin kendi iradesine bırakılmasıyla yukarıda ele alınan eksikliklere bir yenisi daha 

eklenir. Ancak cemiyet, bu önemli mektubun sonunda kuruluş için de gereken desteği 

vereceğini belirtir. Bu açıdan Sedat Simavi’nin mektubu iletişim eğitiminin temelinde 

piyasadan gelen bir talep ile ortaya çıkışın gerçekleştiğini anlamak açısından önemlidir. 
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Nasıl ki ABD’de ilk iletişim kurumlarının ve okullarının ortaya çıkması, piyasa  

ve II. Dünya Savaşı’nın koşullarına göbekten bağlı ise, Türkiye’de de savaş sonrası çok 

partili hayata geçiş, demokrasi bloğunda yer alabilme kaygısı ve piyasanın da buna 

yönelik yenilenme çağrısı, ilk iletişim okulların kuruluşunda itici gücü oynamıştır.  

Genel olarak bu ilk dönem ele alındığında, cemiyetlerin girişimlerinin Türkiye’de ilk 

iletişim okullarının kurulmasının temelinde özerkliğin var olduğunu göstermesi açısından 

son derece önemlidir (Tokgöz, 2003, s. 14). 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti adına özellikle Sedat Simavi ve Cihat Baban’ın 

girişimi neticesinde İstanbul Üniversitesi’ne yapılan başvuru kısa zaman içerisinde 

değerlendirildi. 17-24 Kasım 1949 tarihli senato kararlarına dayanarak  

İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak bir Gazetecilik Enstitüsü 

açılması kararlaştırıldı (Abadan-Unat, 1972, s. 68). Gazetecilik enstitüsünün kuruluşu ise 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu 

uyarınca 20 Haziran 1950’de okul yönetmeliğini onaylaması sonucu kabul edildi, böylece 

okul resmi olarak 3 Temmuz 1950 tarihli ve 7548 sayılı Resmi Gazete’de yönetmeliğinin 

yayımlanması ile faaliyetlerine başlamış oldu.24 Eğitim ve öğretim ise 29 Kasım 1950 

tarihinde gerçekleşecekti.25 30 Kasım 1950 tarihli Milliyet gazetesinin haberine göre 

okula 480 kişi başvururken, bunlardan 87 tanesi faal gazetecilerden oluşuyordu.26  

Aynı tarihli Cumhuriyet gazetesinde bu olay, Necdet Evliyagil’in kalemiyle  

“Gazetecilik Enstitüsü Bugün Törenle Açılıyor” başlığıyla haber yapılırken, hangi dersi 

kimin vereceği de belirtiliyordu:  

                                                           
24 3 Temmuz 1950 tarihli, 7548 sayılı Resmi Gazete için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7548.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7548.pdf (Son erişim tarihi 02.08.2017) 
25 Gazetecilik Enstitüsünden İletişim Fakültesine, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Yayınları, 2002, s.8 
26 30 Kasım 1950 tarihli Milliyet gazetesinin haberine erişmek için bkz: 

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/x9wu_x2F_3cQeDILbSuzq2CsNQ_x3D__x

3D_ (Son erişim tarihi 03.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7548.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7548.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7548.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7548.pdf
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/x9wu_x2F_3cQeDILbSuzq2CsNQ_x3D__x3D_
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/x9wu_x2F_3cQeDILbSuzq2CsNQ_x3D__x3D_
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“Gazetecilik enstitüsünde okutulacak dersleri iki büyük gruba ayırmak mümkündür. Birinci 

grup, üniversitede okutulan ve gazetecilik için lüzumlu görülen branşları ihtiva edecektir. Bu 

dersler de şimdilik şunlardır: İktisat, Ord. Prof. Dr. Şükrü Baban ve Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla; 

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Kemaleddin Birsen, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Prof. 

Hıfzı Timur; Sosyoloji, Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu; Halk Efkârı Psikolojisi, Prof. Sabri Esad 

Siyavuşgil; Siyasi Coğrafya, Prof. Besin Dankot. Bu dersler yalnız bu sömestr içindir. Müteakip 

sömestrlerde bunlara yenileri ilâve olunacak, eskilerden bir kısmı da kaldırılacaktır. İkinci grup 

mesleki branşları ihtiva etmektedir. Bu dersler de tanınmış gazetecilerimiz tarafından verilecektir. 

Umumi Gazetecilik Tarihi, Ahmet Emin Yalman (Vatan Gazetesi sahibi ve başyazarı); Türk 

Gazetecilik Tarihi, Server İskit (Muharrir); Gazetecilikte Yazı Nevileri, Peyami Safa (Muharrir), 

Burhan Felek (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), muharrir Ercüment Ekrem Talu, muharrir Şevket 

Rado; Haber Alma-Bildirme, Cevat Fehmi Başkut (Cumhuriyet Gazetesi yazı işleri müdürü); 

Reşad Fehmi Yüzüncü (Yeni Sabah Gazetesi Yazı işleri Müdürü); Daktilografi ve Stenografi, 

İhsan Sevim. Mesleki dersler de bundan sonra sömestrlerde taaddüt edecektir.”27  

Resmî Gazete’deki kuruluş yazısı ile Sedat Simavi’nin kuruluşa yönelik yazdığı 

mektup karşılaştırıldığında, istek ve gerçekleşeni anlamak açısından son derece önemli 

bir durum söz konusu olmaktadır. Amaç, eğitimin içeriği ve kimlerin bu eğitimden 

faydalanabileceği üzerinden yeniden incelendiğinde üç başlık altında yönetmelik 

incelendiğinde, ilk olarak okulun cemiyetin isteği üzerine hukuk fakültesine değil, iktisat 

fakültesine bağlı olarak kurulduğu görülür. (Md.1) Öte yandan enstitünün kuruluş 

amaçlarının anlatıldığı 2. maddede, okulun gazetecilik konularıyla ilgili meseleleri 

araştırmak, mesleki öğretim yapmak ve akademik anlamda da yabancı üniversitelerin 

gazetecilik enstitüleriyle iş birliği yapma amacının belirtilmesi Simavi mektubuyla 

örtüşmektedir. 

Yönetim yapısının anlatıldığı “Üyeler ve Organlar” başlığında ise enstitünün iki 

yıllığına iktisat fakültesinin profesörler kurulunca seçilecek bir müdürle yönetileceği, 

yönetim kurulunun ise aynı üniversitenin sosyal bilimler alanında çalışan dört üyesi ve 

müdürle birlikte toplamda beş kişilik bir yönetim kuruluna sahip olacağı belirtilmektedir. 

                                                           
27 29 Kasım 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://gazeteler.ankara.edu.tr/dergiler/62/1619/23548.pdf (Son erişim tarihi: 03.08.2017) 

http://gazeteler.ankara.edu.tr/dergiler/62/1619/23548.pdf
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(Md.6) Cemiyetin okulun kendi kararına bıraktığı öğretim süresi ise eğitimin dört sömestr 

süreceğinin belirtilmesi ile açıklığa kavuşmaktadır. (Md. 14)  

Mektupla bağlantılı bir şekilde son başlık olarak kimlerin eğitim alabileceğine 

bakıldığında ise lise diploması şartının konduğu görülmektedir. (Md. 16) Yine Simavi’nin 

mektubunda istediği gibi, muvakkat maddede meslekte bilfiil iki yıl çalışmış insanların 

da iki yıl içinde okula başvurmaları durumunda lise diplomaları olmasa da kabul 

edilecekleri belirtilmektedir. Bunun yanında okulu tercih edecek yüksekokul 

öğrencilerinin ve mezunlarının girecekleri dersleri, eğitimlerine göre yönetim kurulunun 

belirleyeceği belirtilir. Bu da aslında ortak bir eğitim verilmesine engel teşkil ederek, 

farklı disiplin ve mantıklarla öğrenci yetiştirilmesine neden olacak kötü bir uygulama idi. 

Tüm maddeler dikkatle incelendiğinde, sonradan en büyük problemi yaratan ve 

kurumsallaşma açısından en büyük kusura sahip olan maddenin kuşkusuz 19. madde 

olduğu hemen fark edilir. Bu maddeye göre enstitüyü başarıyla bitiren öğrencilere 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından “Gazetecilik Enstitüsü Bitirme Belgesi” 

verilir ancak bu belge hiçbir şekilde üniversite sertifikası mahiyetini taşımaz ve daha 

kötüsü bu belgeye sahip olanlar hiçbir şekilde herhangi bir üniversite öğrencisinin 

faydalandığı haktan faydalanamazlar. Ancak daha okulun kuruluşunda bunun yöneticiler 

tarafından etraflıca düşünülmeden alınmış bir karar olduğunu anlamak için 

30 Kasım 1950 tarihli Hürriyet gazetesinde “Gazetecilik Enstitüsü” başlığı ile çıkan 

habere gitmekte fayda var: 

“İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Ömer Celal Sarç, enstitünün açılışı münasebetiyle 

yaptığı konuşmasında, gazeteciliğin son çeyrek asır zarfında cemiyet hayatı üzerindeki tesirini 

belirtmiş ve bu bakımdan Türkiye’de böyle bir mesleğe eleman yetiştirecek bir mektebin 

vücuda getirilmesindeki isabete temas etmiştir. Daha sonra iyi gazeteci olmak için kültürün 

lüzumuna işaret eden rektör, Gazetecilik Enstitüsü’nden alınacak belgenin iş sahasında başarı 

temin etmek hususunda bir rolü olamayacağına temasla demiştir ki: 
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Enstitüden alınacak diplomanın gazetecilik mesleğinde başarı temin etmeyeceğini belirtmek 

isterim. Bütün bunlara rağmen enstitünün faydalı olacağını ve gazetecilik mesleği için kıymetli 

elemanlar yetiştireceğini ümit ediyorum.” (Alemdaroğlu, 2002, s. 11)  

Görülüyor ki yöneticilerin bitirme belgesini ya da mezunların bu belge ile nerede 

iş bulabileceklerini umursadıkları yokken, yukarıda alıntılanan konuşmadan hareketle de 

enstitünün kuruluşundaki amacın, salt piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kültürel 

bilgisini ve dil yeteneğini kullanabilecek gazetecilerin yetiştirilebilmesinin hedeflenmesi 

olduğu anlaşılıyor. Bu problemli bakış açısı neticesinde ortaya konan 19. madde, kısa 

süre sonra yaşanan ciddi sıkıntılardan ötürü 29 Kasım 1954 tarihli, 8365 sayılı  

Resmî Gazete’de28 yayımlanan değişimle düzeltilecekti. Artık 19. maddede vurgulanan 

bitirme belgesi “Gazetecilik Enstitüsü Sertifikası” olarak değiştirilmiş ve de “yüksekokul 

öğrencilerinin yararlandıkları hiçbir haktan faydalanamazlar” ibâresi de kaldırılarak 

problemin çözümüne gidilmişti.  

Kuruluşla ilgili yönetmeliğin son kısmında yer alan “Enstitü Öğretim Konuları” 

başlığı incelendiğinde, ortaya konan ders programının İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin 

istediği ders içeriğiyle birebir aynı olduğunu söylemek mümkündür. Tam da mektubun 

isteği üzerine son derece geniş bir yelpazede derslerin sıralandığı görülmektedir: 

- Umumi ve nazari öğretim:  

1 — İktisat ('Nazari İktisat, İktisat Siyaseti «Orman, (Sanayii Ziraat Politikası», Cihan Ekonomisi)  

2 — Esas Teşkilât Hukuku (Mukayeseli Esas Teşkilât Hukuku Türk Esas Teşkilât Hukuku).  

3 — Maliye ve Malî Mevzuatımız.  

4 — Medeni Hukuk. 

5 — İdare Hukuku.  

6 — Ceza Hukuku ve Usulü.  

7 — Coğrafya (İktisadi Coğrafya ve Siyasi Coğrafya, Türkiye İktisadi Coğrafyası).  

                                                           
28 29 Kasım 1954 tarihli, 8365 sayılı Resmi Gazete için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8865.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8865.pdf (Son erişim tarihi 02.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8865.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8865.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8865.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8865.pdf
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8 — (İçtimaiyat, Sosyoloji, İçtimai Doktrinler, İçtimai Siyaset, Türkiye Sosyal Siyaset, Halk Efkârı 

Psikolojisi).  

9 — Şehircilik ve Sosyal Meseleleri.  

10 — İstatistik ve Gazetecilikteki Tatbikatı.  

11 — Devlet Hukuku (Devletler Hukuku, Muahedeler Tarihi, Siyasi Tarih). , 

12 — Sanat ve Edebiyat Meseleleri.  

13 — Dünya ve Memleket Meseleleri (Aktüalite)  

14 — Yabancı Dil Egzersizleri (İhtiyari).  

II - Meslekî ve teknik öğretim: 

15 — Gazeteciliğin Tarihi {Umumi Gazetecilik Tarihi, Türk Gazetecilik Tarihi).  

16 — Meslek Terbiyesi ve Gazetecilik Ahlâkı.  

17 — Matbuat Hukuku (Mukayeseli Matbuat Hukuku, Matbuat Suçları, Matbuat Rejimleri).  

18 — Gazetecilikte Yazı Nevileri ve Kompozisyon.  

19 — Haber Alma, Toplama ve Bildirime Sanatı.  

20 — Arşiv ve Dosya Tanzimi.  

21 — Harf ve Makine Nevileri.  

22 — Tertip Sanatı.  

23 — Daktilografi ve Stenografi.  

24 — Gazete Fotoğrafçılığı.  

25 — Gazetecilik Tatbikatı. 
 

29 Kasım 1954 tarihli ve 8365 sayılı, bitirme belgesini düzenleyen  

Resmî Gazete’de ilk ders programına yönelik bir de küçük çaplı değişiklikler yayımlansa 

da genel olarak verilen dersler bir süre daha yukarıdaki ile benzer kalacak ancak daha 

sonraki zamanlarda giderek pratiğe yönelik olacaktı.  

Enstitü yukarıda anlatılan program ve ders listesi ile birlikte çalışmaya 

başladığında yönetim kadrosunda müdür Şükrü Baban olmak üzere, Hıfzı Timur,  

Refii Ş. Suvla, Besim Darkot ve Hazım Atıf Kuyucak vardı. Öğrenci kabulünde alım 

kolaylığı sağlanması ve talebin yüksek oluşu nedeniyle daha ilk yılından 479 öğrenci 

okula kabul edildi (Abadan-Unat, 1972, s. 68). Ancak yeterli öğretim görevlisinin 
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olmaması, fiziki yetersizlikler ve öğrenci sayısındaki yüksekliğe karşın tek bir memurun 

tüm bu işlerle ilgilenmek zorunda kalması nedeniyle kısa süre içerisinde ciddi sıkıntılar 

yaşanmaya başladı. 21 Ağustos 1952 tarihli bir raporda Enstitü İdare Heyeti, özellikle 

Umumi Gazetecilik Tarihi, Halk Efkârı Psikolojisi, Arşiv ve Dosya Tertip Sanatı gibi 

dersleri okutacak kimselerin olmamasından dolayı ciddi sıkıntıların yaşandığını 

belirtiyordu (Alemdaroğlu, 2002, s. 15) 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin okula katkısı, kimi isimleri okula ders vermeye 

göndermesi sayesinde gerçekleşti. Sıkıntılı süreç içerisinde okulda aralarında direkt 

cemiyetin de gönderdiği isimlerle birlikte Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut,  

Şevket Rado, Ahmet Emin Yalman, Ecvet Güresin, Abdi İpekçi gibi isimler derslere 

giriyor, ancak bütçenin darlığı nedeniyle bu derslerden düşük ücretler alıyorlardı 

(Abadan-Unat, 1972, s. 68). Yine aynı düşük ücret nedeniyle pek çok ders de öğretim 

elemanı bulunamadığı için boş kalıyordu. Verilen hukuk, iktisat, sosyoloji gibi dersleri 

İktisat Fakültesi’ne bağlı öğretim görevlilerinin, mesleki dersleri ise fırsat oldukça 

meslekten gazetecilerin vermesi de iki yapılı bir eğitime neden olduğu için sorunlar 

çıkıyordu (Tokgöz, 2006a, s. 38).  Tüm bunların yanında ilk mezunların verildiği 1952 

yılında öğrencilerin sadece bitirme belgesi almaları ancak bunun diplomaya denk 

olmaması neticesinde sektör ve okul arasında da problemler yaşandı.  

Her şeye karşın elden geldiğince farklı konularda dersler vermeye çaba sarf eden 

okulun 1955-1956 yıllarında uygulanan ders programı şöyleydi  

(Alemdaroğlu, 2002, s. 16): 

1.Sınıf                                        Saat  

İktisat ve İktisat Siyaseti            2 

Adalet ve Emniyet                      1 

Jeopolitik                                    1 

Basın ve Yayın Tarihi                2 

Yazı Nevileri                              2 

Gazetecilik Tekniği                    2 

Arşiv ve Dosya Tanzimi             1 

Gazete Fotoğrafçılığı                  2   
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Daktilografi ve Stenografi          5  

Yabancı Dil                                 4 

Radyo İşletmeciliği                     1 

 

2.Sınıf                                                                     Saat 

Siyasi ve İdari Bilgiler                                             2        

Maliye                                                                      2 

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset                                     2 

Devletlerarası Münasebetler ve Siyasi Tarih           3 

Günün Siyasi ve İktisadi Meseleleri                        1 

Şehircilik ve Sosyal Meseleler                                1   

Sanat ve Edebiyat Meseleleri                                  2 

Gazetecilik Ahlâkı                                                   1 

Basın Hukuku İle İlgili Mevzuatlar                         2   

Yazı Nevileri                                                           2 

Gazetecilik Tekniği                                                 2 

Daktilografi ve Stenografi                                       5 

Yabancı Dil                                                             4 

 

Dikkat edilirse ilk yıl teorik, ikinci yıl ise pratik derslerin ağırlıklı oldukları 

görülebilir. Simavi’nin mektubuyla uyumlu bir şekilde doğrudan gazetecilik pratiği ile 

yabancı dil eğitiminin diğer teorik derslere nazaran daha uzun saatler işlendiği böylece 

net bir şekilde görülmektedir. Ancak aynı tarihte, 1956 yılında, okulun içinde bulunduğu 

başta maddi yetersizlik ve yetişmiş eleman ihtiyacından doğan problemler sonucu, 

Federal Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nde Basın-Yayın Enstitüsü direktörü 

olarak bulunan Wilmont Haacke’den bir rapor yazması istendi.  

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nde aynı yıl misafir profesörlük de yapmış olan  

Haacke hazırladığı raporda okulun amacı ile eldeki teşkilatlanmanın akademik bir 

çalışma yapabilmek için uygun olmadığı üzerinde durarak, enstitünün genel kitle iletişim 

yerine gazetecilik üzerine eğilmesinin de onu kısır bıraktığını belirtiyordu: 

“Eldeki teşkilat ve takip ettiği gaye itibarıyla enstitünün durumu, tam akademik bir 

öğretim vermeye müsait görülmemektedir ve enstitü öğrencilerinin şimdilik milletlerarası 

araştırma alanındaki çalışmalara katılmalarına da elverişli değildir. Eğer İstanbul 

Üniversitesi’nde Avrupai manada yayın ilmi konusunda bir öğretim ve araştırma disiplini 

ilave edilirse, gazetecilik ilmini eski inkişaf stilinde idame ettirmekle kalmamalıdır. Aynı 

zamanda öğretim planına mesela Berlin veya Münster’i numune alarak bilcümle 

neşriyatçılık kollarının yani mass communication (kitle iletişimi)’a hizmet eden bütün 

mass media (kitle iletişim araçları)’ya doğru uzanmak şayanı tavsiyedir.  

Enstitünün basın, film, radyo, televizyon, propaganda, reklam ve amme psikolojisini 

tetkik, demoskopi gibi fenomenlerle meşgul olması gerekir”  

(Tuna, 1960, s.21’den aktaran Abadan-Unat, 1972, s. 69). 
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Haacke’nin maddi eksiklikler ve eleman yetersizliğinden öte özellikle akademik 

yapılanma ve iletişim anlayışı üzerinden bir eleştiri yapması son derece önemlidir. 

Haacke’nin raporunda Berlin ya da Münster’in örnek alınmasını istemesi de ayrı bir 

öneme sahiptir. Nitekim Gazetecilik Enstitüsü’nden hemen önce, 1948 yılında  

Hür Berlin Üniversitesi Basın Yayın Enstitüsü kurulduğu zaman, fakülte son derece geniş 

bir arşive sahipti ve kitle iletişim çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştı. Okulun ders 

programı UNESCO’nun kitle haberleşme için mesleki öğretim konusundaki perspektifini 

temel alarak hazırlanmıştı (Abadan-Unat, 1972, s. 7). Bununla paralel olarak olarak 

düşünüldüğünde 1919’da kurulan Münster Üniversitesi Basın-Yayın Enstitüsü’nde de 

durumun farklı olmadığı görülür. Özellikle tarih çalışmaları üzerine odaklanmış ve 

gazeteciliği de yoğun seminerler vasıtasıyla problem çözme odaklı ele alan okul, 

Gazetecilik Enstitüsü’nde gördüğümüz gibi salt basılı medyaya yoğunlaşmıyordu. 

Haberleşme, radyo, film, propaganda ve dil gibi konular üzerinde yoğun çalışmalar 

yapılıyor ve ders programı da buna göre ayarlanıyordu (Abadan-Unat, 1972, s. 11). 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin istekleri ve sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı 

neticesinde kurulan gazetecilik enstitüsünün, Türkiye’de iletişim eğitiminin akademik 

anlamda kurumsallaşması veya ayrı bir disiplin olarak iletişim alanının üniversitelerde 

yer bulabilmesini değil de piyasa odaklı eleman yetiştirme arzusunu kuruluşunun 

temeline almasından ötürü bu problemlerle karşılaşılması kaçınılmazdı. Buna ilave olarak 

eğitim süresinin iki yıl gibi kısa bir süre olması da okulla ilgili akademik anlamda görülen 

en büyük problemlerdendi.  

Yukarıda bahsi geçen tüm eksikliklere karşın alanın akademik anlamda göreceği 

en büyük problem, burada eğitim gören gençlerin büyük kısmının aslında başka 

fakültelerde okuyan öğrencilerden ya da sektörde çalışan gazetecilerden oluşmalarıydı. 

Tam da bu sebepledir ki, kendi fakültelerinde dersleriyle ya da mezuniyet işlemleriyle 
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uğraşan öğrencilerin29 veya sektörde bizzat çalışan ama bir yandan da enstitüde öğrencilik 

yapan gazetecilerin etkin bir biçimde bu alana ve enstitüye iki yıl kadar kısa bir süre 

içerisinde odaklanabileceklerini beklemek gibi bir hata vardı. Oysa tamamıyla bu alanda 

değil ama başka yerlerde de okuyup, çalışan bu öğrencilerin kendi derslerinden ya da 

işlerinden zaman ayırıp da enstitüdeki derslere aktif katılımlarını beklemek ciddi bir 

tasavvur eksikliğidir.  

Kuruluş aşamasında maddi kaynak, yönetimsel planlama ve eleman temini 

açısından geleceği sağlam adımlarla inşa etmekten ne yazık ki uzak kalmış okulun, bahsi 

geçen diğer problemlerinin düşünülmesiyle birlikte aslında nasıl da ağırlıklı olarak 

piyasanın talep ve endişeleri doğrultusunda, akademik kaygılardan uzak bir şekilde 

kurulduğu anlaşılabiliyor. Nitekim kuruluştaki kısa süreli eğitim programı nedeniyledir 

ki, öğrencilerin seminerler yapmaları ya da aktif olarak basın-yayınla ilgili dersleri takip 

edebilmeleri imkânsız hâle gelirken, bu alanda doktora yapabilmelerine de olanak 

yaratılmamıştı (Abadan-Unat, 1972, s. 69).  

Türkiye’nin ilk özel gazetecilik okulu olarak 1948 yılında Müderris Fehmi Yahya 

tarafından kurulan İstanbul Özel Gazetecilik Okulu’nun kısa hayatı sırasında verdiği 

görece daha temel seviye gazetecilik derslerinin ardından, Türkiye’nin ilk gazetecilik 

enstitüsü olan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan  

Gazetecilik Enstitüsü’nün iletişim eğitiminin kurumsallaşması açısından önemi büyüktür. 

Türkiye’de gazetecilik eğitiminin ilk kez bir akademik çatı altında bu enstitün aracılığıyla 

ortaya çıkması, onu bir bakıma ilk gazetecilik eğitim kurumu da yapmaktadır  

(Altun, 1995, s. 106). Ancak okulun bir diğer büyük önemi, kuruluşu sırasında yaşanan 

büyük problemlerin, maddi yetersizliklerin, öğretim elemanı eksikliğinin ve hatta  

                                                           
29 Okulun mezunları ile ilgili önemli bir kaynak için bkz: 

Zeynep Karahan, Kırk Yıllık 1950-1990, İstanbul, 1992. 
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1971-1972 ile 1972-1973 öğretim yıllarında iki yıl süreyle yaşadığı idari ve mali 

sıkıntılardan ötürü öğrenci kaydı alamamasına karşın ayakta kalabilmesidir.  

Enstitü 1967-1968 ders yılından itibaren eğitim süresini üç yıla çıkarırken, yıllar 

önce Haacke’nin uyarılarına uyularak artık halkla ilişkiler, propaganda, ilan ve 

reklamcılık dersleri ile radyo televizyon işletmeciliği derslerini programına katarak 

gazetecilik okulundan iletişim okuluna evrilmeyi başarabildi. Bundan bir süre sonra da 

13 Temmuz 1975 tarihli ve 15.294 sayılı Resmî Gazete’de30 yayımlanması ile birlikte, 

okulun adı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Enstitüsü olurken, okulu bitirenlere 

“Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Enstitüsü Diploması” verilmeye başlandı. Okul zaman 

ilerledikçe önce 1980 yılından itibaren yüksekokul statüsüne kavuşacak, 1989 yılında 

“Gazetecilik”, “Tanıtım ve Halkla İlişkiler”, “Radyo Televizyon” adında üç farklı 

bölümde eğitim verecek ve son olarak 1992-1993 tarihinden itibaren de fakülte olarak 

bugünlere gelecektir. 

Kuruluşundan günümüze dek yaşananlar içerisinde belki de ilk olması,  

ilk sıkıntıları yaşaması, uzun bir tarihe sahip olması açısından Gazetecilik Enstitüsü son 

derece önemli bir adımdı. Nitekim onun yaşadığı sıkıntılar ve görece plansız 

kurulmasından kaynaklanan akademik anlamdaki problemler bir sonraki okullara da ders 

olacaktı. Bu okullardan en önemlisi, Gazetecilik Enstitüsü’nün 1950 yılındaki 

kuruluşundan on beş yıl sonra 1965 yılında Ankara’da kurulacak ve bu kuruluşuyla da 

Türkiye’nin ilk basın yayın yüksekokulu olma özelliğini elinde bulunduracaktı.  

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan  

Basın-Yayın Yüksek Okulu, açıktır ki, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün 

ondan yıllar önce yaşadığı problemler ve kurumsallaşma sürecinin getirdiği sıkıntılar 

                                                           
30 13 Temmuz 1975 tarihli ve 15.294 sayılı Resmî Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15294.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15294.pdf (Son erişim tarihi 03.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15294.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15294.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15294.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15294.pdf
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olmasa, kendi kuruluşunu ona nazaran çok daha planlı ve programlı yaşayamazdı. Bunun 

elbette çok daha başka etmenleri de vardı. Bu açıdan bir sonraki başlıkta Türkiye’de 

iletişim eğitiminin kurumsallaşması ile ilgili olarak kuruluş dönemi, kuruluş çalışmaları 

ve elbette kurumsallaşma çabaları ekseninde Basın-Yayın Yüksek Okulu’nu incelemek, 

böylece iletişim eğitiminin Türkiye’deki tarihsel sürecinin genel bir çerçevesini çizmek 

gerekmektedir.  

2.3.2. İki Okul Arasında Bir Ara Dönem: Demokrat Parti Sonrası Basınla 

İlgili Yaşanan Gelişmeler 

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nün henüz kuruluş aşamasında, alanın ve 

kendisinin geleceğine yönelik eğitim planlamasını doğru ve ayrıntılı olarak yapamaması, 

kısa süre içerisinde bir de maddi kaynak ve yeterli öğretim elemanı eksikliğiyle birleşince 

mevcut durumun artık bu şekilde gidemeyeceği anlaşıldı. Wilmont Haacke’nin raporunda 

bahsettiği gibi, bu okulun iletişimi değil ama salt gazeteciliği temel alan anlayışının 

değişmesi ve böylece iletişimin her alanında eğitim veren, seminerler düzenleyen, dersler 

açan, milletlerarası ilişkilerini gerçekleştirebilecek bir okul olması gerekliydi. Nitekim 

Gazetecilik Enstitüsü’nün iletişimi dar anlamda ele alan, salt yazılı basına odaklanan 

eğitim politikası neticesinde gazeteciler cemiyetleri nezdinde de yeni bir okul ihtiyacı 

artık iyice hissedilir olmuştu (Tokgöz, 2003, s. 15).  

İletişim eğitimi açısından yaşanan mevcut problemlerin ve hâlâ net bir biçimde 

ortada olan ihtiyacın yanında, Türkiye’nin, Gazetecilik Enstitüsü’nün 1950 yılındaki 

kuruluşundan Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun 1965 yılındaki açılışına kadarki süreçte 

yaşadıkları da bizzat alanı şekillendiren bir dizi gelişmenin en net biçimde göründüğü 

dönemdi. Bu dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez iktidar değişikliği 

yaşanmış, 27 yıllık iktidarının ardından C.H.P. yerine 1950 yılındaki genel seçimlerin 

ardından D.P. ülke yönetiminin başına gelmişti.  
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D.P.’nin ilk kez seçime girdiği olaylı 1946 Türkiye Genel Seçimleri’nde  

yenilgi almasına karşın, yeni kurulan bir partinin son derece kısa bir sürede, büyük bir oy 

potansiyelini de arkasına alabileceği anlaşıldı.31  Böylece uzun zamandır memlekette 

yaşanan ekonomik ve siyasal sorunların yıprattığı C.H.P.’ye karşı ilk kez ciddi bir 

alternatif ortaya çıkmış oldu. Nitekim bir sonraki genel seçimlerin yapıldığı 1950 yılında, 

bu sefer, D.P. oyların yüzde 55’ini alarak iktidara gelmiş, mevcut çoğunluk sistemine 

dayalı seçim sistemi nedeniyle de meclisteki sandalyelerin yüzde 85’ini kazanmıştı.32 

Cumhuriyet döneminin demokrasi açısından iyi ve kötü pek çok ilkinin deneyimlendiği, 

son derece hareketli ve ilginç bir dönem olan D.P. döneminde kısa süre içerisinde basın 

da büyük bir değişime girecekti.  

D.P.’nin 1946’da kurulup 1950 yılında iktidarı ele geçirmesine kadarki süreç 

içerisinde, Türkiye ekonomik ve siyasal sıkıntılarının yanında özellikle basın özgürlüğü 

açısından da son derece zorlu bir süreçten geçiyordu. 1931 Matbuat Kanunu’nun  

50. maddesine dayanarak iktidar muhalif basını susturuyor, bazı gazeteleri kolayca 

kapatılabiliyordu. 1946 yılında Türk Basın Birliği’nin lağvedilmesi ile Türkiye aslında 

yeni bir döneme giriyordu (Altun, 1995, s. 87). Muhalif basının bu derece sert bir şekilde 

susturulduğu bir dönemde, D.P. farklı bir alternatif olarak ortaya çıkıyor ve demokrasi ile 

ekonomi üzerinden kurduğu eleştiri ile geniş bir kesimin desteğini alıyordu.  

Nitekim 1950 yılında iktidarı ele geçirdikten sonra, hızlı bir şekilde mevcut 1931  

Matbuat Kanunu’nu D.P. tarafından değiştirildi.   

                                                           
31 1946 Genel Seçimleri’nin sonuçları için bkz: 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMT

k0Nl9Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJpI2NpdGVfbm90ZS0x (Son erişim tarihi: 

04.08.2017) 
32 1950 Genel Seçimleri’nin sonuçları için bkz: 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMT

k1MF9UJUMzJUJDcmtpeWVfZ2VuZWxfc2UlQzMlQTdpbWxlcmk (Son erişim tarihi: 

04.08.2017) 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk0Nl9Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJpI2NpdGVfbm90ZS0x
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk0Nl9Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJpI2NpdGVfbm90ZS0x
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk1MF9UJUMzJUJDcmtpeWVfZ2VuZWxfc2UlQzMlQTdpbWxlcmk
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk1MF9UJUMzJUJDcmtpeWVfZ2VuZWxfc2UlQzMlQTdpbWxlcmk
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15 Temmuz 1950 tarihinde 5680 Sayılı Kanun olarak kabul edilen ve  

24 Temmuz 1950 tarihli, 7564 sayılı Resmî Gazete’de33 yayımlanarak yürürlüğe giren 

yeni basın kanunu son derece liberal bir bakış açısıyla hazırlanmıştı. Yeni basın 

kanununda, sorumlu müdürün eğitim talebi yine yokken (Md.5), son derece önemli bir 

gelişme olarak artık gazete veya dergi çıkartmak için hükümetten ruhsat ya da izin 

istemek gerekmiyordu (Md.8). Yine bir önemli gelişme de artık yazının sorumluluğunun 

gazete sahibini değil, bizzat yazıyı yazan ile yazı işlerinden sorumlu müdürü 

kapsayacağının belirtilmesidir (Md.16).  

16. maddenin önemi C.H.P. döneminde gazete sahiplerini yıldırma maksadıyla 

konan art niyetli bakış açısını düzeltme amacı taşımaktadır. Özellikle sıkıyönetim 

dönemlerinde 1931 Matbuat Kanunu’nun tanıdığı yetki ile gazete sahipleri zor durumda 

kalırken, artık bu madde ile artık yeni bir devreye giriliyordu. 16. Madde ile gazete 

sahipleri sadece maddi cezalar ile karşı karşıya kalmış, hapis cezalarından kurtulmuşlardı 

(Topuz, 1973, s. 179). Yine aynı kanunun, basın suçlarıyla ilgili davaları özel 

mahkemelerin göreceklerini ve basının öneminden ötürü adli tatil sürecinde de bu 

davaların görülebileceğini belirtmesi de önemli bir gelişmedir (Md.36 ve 39).  

Tüm bu özgür bakış açısı, aynı kanunun matbaalar ile ilgili hususları ele aldığı kısmında 

da matbaa açmayı izne gerek duymadan gerçekleştirme hakkı tanımasıyla tam bir 

bütünlük hâlindedir. 

Yeni basın kanununun getirdiği güzel havaya 13 Haziran 1952 tarihinde,  

5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 

Tanzimi Hakkında Kanun”34 da eklenince ülkede basınında hem bir rahatlama sağlandı 

                                                           
33 24 Temmuz 1950 tarihli ve 7564 sayılı Resmi Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7564.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7564.pdf (Son erişim tarihi: 04.08.2017) 
34 Kanunun tamamına ulaşmak için bkz: 

http://iskanunu.com/portal/wp-content/uploads/2012/03/5953-sayili-basin-is-kanunu.pdf  

(Son erişim tarihi 04.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7564.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7564.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7564.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7564.pdf
http://iskanunu.com/portal/wp-content/uploads/2012/03/5953-sayili-basin-is-kanunu.pdf
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hem de iktidar ile basın arasında ciddi bir yumuşama söz konusu oldu. Kısa süre sonra 

değişiklikler geçirecek olan bu ünlü kanun ile özellikle basın emekçileri ciddi kazanımlar 

elde ediyorlardı. Bu kanuna göre işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinde, işçinin 

yapacağı işin tanımı, alacağı ücreti ve kıdem gibi konuların yazılması zorunlu hâle 

geliyordu (Md.4). Kıdemin işe giriş tarihiyle birlikte başlaması garanti altına alınıp 

işveren, işçiyi kovarsa tazminat ödemeye zorunlu bırakılıyordu (Md.6). Mesleğe ilk kez 

giren işçiler için deneme süresinin üç ayı geçemeyeceği belirtiliyor (Md.10), işçinin 

hastalık sırasında işten atılmaması için de altı aylık bir süre hakkı tanınıyordu (Md.12).  

Bunun yanında hamile işçiler için doğum izni düzenleniyor (Md.16),  

işçinin ölümü durumunda işverenin, işçinin hak etmiş olduğu kıdem hakkı tutarınca 

tazminat ödenmesi garanti altına alınıyordu (Md.18). Yine haftalık bir günlük izin 

kanunla garanti altına alınırken (Md.19), işçinin yıllık izninin de feragat edilemeyecek bir 

hak olarak ücretli olması sağlanıp (Md.20) son ve belki de hepsinden önemlisi olarak 

işçinin sendikal hakkı tanınıyordu.  

Tüm hızlı ve pozitif gelişmelere karşın, 1954 yılındaki genel seçimlere giden 

yolda, ülkenin içinde bulunduğu koşullarla devam edegelen kronik problemler birleşip 

iktidarı zor durumda bırakırken, bir yandan da basının eleştirilere başlaması iktidar 

tarafından hoş karşılanmamaya başlandı. Genel seçimlerde zafer elde etmek isteyen ve 

sonrasında da çalışmalarında muhalif basın tarafından eleştirilmek istemeyen hükümet, 

basın tarihimiz açısından son derece zararlı olacak bir kanunun çıkardı. 9 Mart 1954 

tarihinde 6334 sayılı kanun olarak kabul edilip, 17 Mart 1954 tarihli ve 8660 sayılı  

Resmî Gazete’de35 “Neşir Yoluyla Veya Radyo İle İşlenecek Bazı Cürümler Hakkında 

Kanun” başlığı ile yayımlanarak yürürlüğe girecek olan kanunla birlikte gazetecilerin 

elinden ispat hakkı alınıyordu.  

                                                           
35 17 Mart 1954 tarihli ve 8660 sayılı Resmi Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8660.pdf (Son erişim tarihi: 04.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8660.pdf
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1. maddeye göre “her ne şekilde olursa olsun” birinin namus, şeref ve haysiyetine 

tecavüz edilmesi ya da hakarette bulunulması yasaklanırken, birinin itibarını, şöhretini ve 

servetini zedeleyecek her türlü haber de yasaklanıyordu.36 Yani bir devlet yöneticisi 

yolsuzluk yapar ve bir gazeteci de bunun hakkında yazarsa, gazetecinin bu konuda haklı 

olduğunu ispat edip etmemesine bakılmaksızın, hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası verilebilir ya da onu bin ile on bin lira arasında da para cezasına çarptırmak 

mümkündür. 2. madde ise böyle bir durumda yapılacak işlemin sadece şikâyete bağlı 

olmadığını belirterek, örneğin Cumhuriyet savcıları tarafından işlem yapılabilmesine 

imkân sağlanmıştır. Özellikle devleti yönetenler hakkında yapılacak haberlere dikkat 

çeken 3. madde de yine bir yıldan üç yıla kadar olan hapis cezasına vurgu yapmaktadır.  

1954 Genel Seçimleri’nden37 de zaferle ayrılan ancak bu sefer sahip olduğu 

sandalye sayısını 503’e çıkaran D.P. artık iktidarı tümden kontrol altına almış, yerini 

sağlamlaştırmıştı. Öyle ki demokratlığını ve gücünü, kendisine oy vermeyen Kırşehir ve 

Malatya illerini parçalara ayırarak tüm memlekete göstermişti. Nitekim bu seçimden iki 

yıl sonra 1956 yılında basınla ilgili tartışmalı bir kanun değişikliği daha yapıldı.38  

7 Haziran 1956 tarihinde, 6732 sayılı kanun olarak kabul edilip, 8 Haziran 1956 tarihli ve 

9327 sayılı Resmî Gazete’de39 yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemede özellikle  

3. Madde dikkati çekmektedir. Bu maddeye göre devletin siyasi ve mali itibarına 

dokunabilecek veya halkın telaş ve heyecanına neden olarak mevcut huzurunu 

                                                           
36 Bu kanunun dönemin gazetelerinde haber olma biçimlerini gösteren bir tablo için bkz: 
(Kubilay, 2014, s. 19) 
37 1954 Genel Seçim sonuçları ve sandalye dağılımı için bkz: 
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk
1NF9Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJp (Son erişim tarihi: 04.08.2017) 
38 Adnan Menderes’in matbuat kanunları hakkında meclis tutanaklarına geçen tüm konuşmaları 
için bkz: 
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/basbakanlarimiz_genelkurul_konusmalari/basbakanlarimiz
_cilt4.pdf (Son erişim tarihi 04.08.2017) 
39 8 Haziran 1956 tarihli ve 9327 sayılı Resmî Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 
http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/9327.pdf  

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk1NF9Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJp
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk1NF9Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJp
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/basbakanlarimiz_genelkurul_konusmalari/basbakanlarimiz_cilt4.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/basbakanlarimiz_genelkurul_konusmalari/basbakanlarimiz_cilt4.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/9327.pdf
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bozabilecek her türlü haber, metin ve resim yasaktır, uymayanlara bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile on bin liradan aşağı olmamak üzere para cezası verilir.  

8 Haziran 1956 tarihli aynı Resmî Gazete’de 6733 Sayılı Kanun olarak 

yayımlanan bir diğer değişiklikte ise gazete veya dergi çıkarmak için hâlâ izin almak 

gerekmediği belirtiliyor ancak bir farklılık olarak, sorumlu müdür olmak için lise 

diploması şartı getiriliyordu (Md.5). 6733 Sayılı Kanun’un getirdiği değişikliğin en 

önemli maddesi ise 30. maddedir. Bu maddeye göre gizli toplantılara dair haber 

yapılması, orada alınan kararların basın yoluyla aktarılması yasaktır ve buna uymayanlara 

bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile beş bin liradan az olmamak kaydı ile para cezası 

verilecektir. Milli Birlik Komitesi’nin 29 Kasım 1960 yılında yapacağı değişikliğe kadar 

bu madde yürürlükte kalacak ve basın özgürlüğüne zarar verecektir.   

Ekonomik anlamda işlerin iyice kötüye gitmeye başladığı 1954 sonrası dönemde, 

D.P. mevcut vekil sayısını kullanarak kendisini koruma altına almaya çalışıyor,  

bunun için de gerekli kanunları çıkararak hem diğer partiler hem de basın üzerinde otorite 

kurmaya çalışıyordu. 27 Haziran 1956 tarihinde, 6761 sayılı kanun olarak kabul edilen 

ve 30 Haziran 1956 tarihli, 9346 sayılı Resmî Gazete’de40 yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun” ile diğer partilerin seçim dışındaki 

toplantıları için düzenlemeler vardı.  

Bu kanuna göre yalnızca seçim ve kongre dönemlerinde partiler toplantı 

yapabilirler (Md.2), bunun dışında bir toplantı yapılacaksa da toplantının yapılacağı 

zamandan iki gün önce oranın mülki amirinden izin almak zorunlu kılınıyordu. (Md.3) 

Ancak bu toplantıda nutuk söylenmesi, umumi konuşma yapılması kesinlikle yasaktır, 

yürüyenler yalnızca döviz kullanarak dertlerini anlatabilirler. (Md.5) Buna uyulmaması 

                                                           
40 30 Haziran 1956 tarihli ve 9346 sayılı Resmi Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/9346.pdf (Son erişim tarihi 04.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/9346.pdf
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durumunda polisin toplantıyı dağıtma ve hatta ateş açma yetkisi olacaktır. (Md.12)  

Tüm bunlara bir de bir ay sonra gazetelerin kâğıt teminlerini hükümetin belirleyip kota 

koyacak olması41 ile bir yıl sonra ilanların da artık hükümet eliyle dağıtılacak olması 

eklenince basının ne derece sert ve otoriter bir durumla karşı karşıya kaldığı anlaşılır 

(Kaya, 2010, s. 105). 

1957 Genel Seçimleri’nde42 iktidarını korusa da ciddi bir oy kaybı yaşayan, 

kendisine muhalefetin giderek şiddetlendiği, ülkede basın açısından özgürlüklerin artık 

son derece kısıtlanmış olduğu bir dönemde D.P.’nin muhalefeti susturup, kendisine yakın 

gazeteleri desteklemesi, bir besleme basın tartışması da yaratmıştı. 1960 yılında 

gerçekleşecek olan askeri darbe sonrası yaşanacak Yassıada Duruşmaları’nda, hükümetin 

kendisine yakın olan gazete ve dergilere yaptığı yardımlar43 ve verdiği ilanlar da davanın 

suçlamaları arasında yer alacaktı. Bu durum, basın tarihimizde II. Abdülhamid 

döneminde yaşanan besleme basın durumunun yeniden yaşanması olacaktı  

(Topuz, 1973, s. 191).  

İktidara geldikten sonra basını gerçekten de özgürleştirerek, ona güzel kazanımlar 

vererek işe başlayan D.P. ne yazık ki bu tutumunu iktidarı sırasında yaşadığı ekonomik 

sıkıntılar, siyasal hesaplaşmalar ve ülke refahının giderek kötü bir hâl almasıyla terk 

etmişti.44 1950 yılında ortaya konan basın kanunun zaman içerisinde otoriter 

düzenlemeler ile basına ve muhalefete nefes aldırmaz hâle gelmiş olması, Türk basın 

tarihinde en büyük sıkıntıların ve en kara lekelerin yaşandığı dönemlerden birini de 

                                                           
41 Demokrat Parti döneminde Milli Korunma Kanunu’nun işlenişine dair bkz: 

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-67-68-69/demokrat-parti-doneminde-milli-korunma-kanunu-

uygulamalari-1955-1960 (Son erişim tarihi: 04.08.2017) 
42 1957 Genel Seçimleri’nin oy oranı ve sandalye dağılımına göre sonuçları için bkz: 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMT

k1N19Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJp (Son erişim tarihi: 04.08.2017) 
43 Bu dönemde gazete ve dergilere yapılan yardımların tablosu için bkz: 

(Topuz, 1973, s. 192–193) 
44 İktidara gelişinden darbe ile düşüşüne kadar Demokrat Parti döneminde yaşanan basın 

olaylarının kronolojik bir sıralaması için bkz: 

http://www.68dayanisma.org/index.php/kyazinmenu-27/693-1950-1960-basknemi-ve-

gazeteciler.html 
(Son erişim tarihi: 04.08.2017) 

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-67-68-69/demokrat-parti-doneminde-milli-korunma-kanunu-uygulamalari-1955-1960
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-67-68-69/demokrat-parti-doneminde-milli-korunma-kanunu-uygulamalari-1955-1960
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk1N19Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJp
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk1N19Uw7xya2l5ZV9nZW5lbF9zZcOnaW1sZXJp
http://www.68dayanisma.org/index.php/kyazinmenu-27/693-1950-1960-basknemi-ve-gazeteciler.html
http://www.68dayanisma.org/index.php/kyazinmenu-27/693-1950-1960-basknemi-ve-gazeteciler.html
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beraberinde getirdi. Nitekim bu kısıtlayıcı, otoriter anlayış, 27 Nisan 1960 yılında 

Tahkikat Komisyonu’nun kurulması ile de memleketi dev bir gayya kuyusuna 

dönüştürmüştü.  

Türkiye’nin sonraki yıllarını politik açıdan etkileme hususunda belki de en kritik 

dönemi olan, D.P. iktidarının 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbe ile son 

bulması neticesinde, hızlı bir şekilde kanunlarda düzenlemeler ve demokratikleşme 

açısından kurumların yeniden tahsisi süreci başladı. Basın açısından  

Milli Birlik Komitesi’nin basınla ilgili iki düzenlemesi son derece önemlidir. Bunlardan 

ilki 212 Sayılı Kanun ile yürürlükte olan 5953 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi, diğeri de 

Basın İlan Kurumu’nu kurmuş olmasıdır.  

4 Ocak 1961 tarihinde, yürürlükte olan 5953 Sayılı Kanun’un değiştirilerek  

212 Sayılı “Basın İş Kanunu” olmasıyla gazetecilere, işverenleri karşısında ciddi haklar 

verildi. Gazete sahiplerinin ortak eylemle karşı çıktıkları değişim, gazete işçileri 

tarafından büyük destek görürken, yeni kanun ile gazetecilere haklı nedenlerle iş akitlerini 

feshetmeleri durumunda tazminatlarını alma hakkı verirken, bir yandan da kıdem 

tazminatı için bir tavan belirlemeyip işçi haklarını koruyordu. Bunlara bir de izin 

maaşlarının geciktiği her gün için işverenin faiz ödemek zorunda kalması eklenince ciddi 

anlamda gazetecileri mesleki olarak koruyacak bir kanun ortaya çıktı. Bu nedenledir ki 

uzun süre bunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak gününü gazeteciler  

“Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutladılar. Ancak bu kanun yine de işçinin 

özgürlük ve iş garantisi gibi sorunlarını çözüme ulaştırmaması bakımından da 

eleştirilmektedir (Topuz, 1973, s. 211).  

Yeniliklerden ikincisi olan, 2 Ocak 1961 tarihinde, 195 Sayılı Kanun olarak kabul 

edilen ve 9 Ocak 1961 tarihli, 10702 sayılı Resmî Gazete’de45 yayımlanarak yürürlüğe 

                                                           
45 9 Ocak 1961 tarihli ve 10702 sayılı Resmî Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10702.pdf&mai
n=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10702.pdf (Son erişim tarihi 04.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10702.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10702.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10702.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10702.pdf
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giren “Basın-İlan Kurumunun Teşkiline Dair Kanun” idi. D.P. döneminde yaşanan 

usulsüz ilan dağıtımını engellemek amacını güdüyordu. Nitekim bu kanun, fikir ve içtihat 

farkı aranmaksızın belli hususlara göre ilan dağıtımı yapılacağını belirtiyor (Md. 32), 

resmi ilan verilecek olan yayınların münderecat, sayfa sayı ve ölçüsü, kadro, fiili satış ve 

en az yayın süresine bakılarak değerlendirileceği belirtiliyordu. (Md.34) Bu belki de 

dönemin basını için yapılan en önemli ve başarılı eylemlerden biriydi.  

1961 tarihinde hazırlanacak yeni anayasa46 da yukarıda ele alınan gelişmelere 

paralel olarak basının özgür ve etkili olmasını sağlayacak maddelere sahip olarak 

hazırlanmıştı. “Basın ve Yayımla İlgili Hükümler” başlığı altında basının sansür 

edilemeyeceği belirtiliyor (Md.22), gazete ve dergi çıkarmak için ise önceden mali 

teminat şartının aranamayacağı vurgulanıyordu. (Md.23) Basın evlerine ve basım 

araçlarına el konulamayacağı belirtiliyor (Md.25), izin almaya gerek kalmadan herkesin 

toplantı ve gösteri yapma hakkı olduğu vurgulanıyordu. (Md.28) 

Basın alanında yaşanan süratli dönüşüm ve gelişmeler, yeni anayasa sonrası  

7 Mart 1962 tarihli ilk kısıtlama olarak Tedbirler Kanunu’nda yeniden değişime uğrasa 

da Türkiye Cumhuriyeti artık bambaşka bir evreye giriyordu. Özellikle 12 Mart 1971’e 

kadar yürürlükte kalacak Milli Birlik Komitesi kararları ve perspektifi, bu süreçte ülkede 

hem sendikalaşma hem de sol başta olmak üzere daha önce kısıtlanan, yaşamasına izin 

verilmeyen yayın ve örgütlerin de serpilmesine ön ayak olacaktı. Bir diğer açıdan da ömrü 

kısa sürecek olsa da 1961 Anayasası’nın getirdiği çoğulculuk ortamı ile dinamizm 

kazanan basın, bunun etkilerini uzun yıllar yaşayacaktı (Koloğlu, 2015, s. 133).  

Yukarıda ele alınan tarihsel duraklar birlikte düşünüldüğünde 1960lar 

Türkiye’sinde basının durumunun son derece müstesna olduğu da kavranır. 1950 yılında 

D.P. ile başlayan sürece paralel olarak ortaya çıkmış İstanbul Gazetecilik Enstitüsü daha 

önceki başlıkta ele alınan nedenlerden ötürü verimsiz kalmış, iletişim alanının 

                                                           
46 1961 Anayasası’nın tüm maddelerine erişmek için bkz: 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm (Son erişim tarihi 04.08.2017) 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm
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kurumsallaşması için ciddi bir başlangıç olsa da alanın Türkiye’de ayrı bir disiplin olarak 

meşruluğunu sağlaması açısından son derece zayıf kalmıştı. 1960larla birlikte gelen 

toplumsal ve siyasal değişimler ise nihayetinde Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak 

kurulacak Basın-Yayın Yüksek Okulu’nu etkileyecekti.  

Okulun kendisinden önceki Gazetecilik Enstitüsü’nün eksikliklerinin tespiti ile 

kurulacak olmasıyla, bu kuruluşa bizzat UNESCO’nun da katkı sağlaması gibi etkenler 

birlikte düşünüldüğünde, Türkiye’de iletişim eğitiminin ilk kez sağlam temeller üzerine 

inşa edileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye’nin bu bölüme kadar basın tarihi 

özelinde ele alınan toplumsal ve siyasal tarihinin getirdiği kültürel ve düşünsel birikimine, 

artık Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluş sürecini de dâhil ederek bakmak 

gerekmektedir. Böylece tüm bu süreç ve devralınan kusurlu miras, akademik 

kurumsallaşma süreciyle birlikte düşünüldüğünde daha kolay anlaşılacaktır.  

2.3.3. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksek 

Okulu 

2.3.3.1. Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin Girişimleri 

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün yaşadığı sıkıntıların ve istenilen 

verimi sağlayamayacağının artık açık bir biçimde anlaşılmasının ardından, ülkede 

profesyonel basın mensubu yetiştirme ve bunun yanında genel anlamıyla basın, medya, 

iletişim alanıyla ilgili çalışmalar yapabilecek bir okulun var olması gerektiğini düşünenler 

de vardı. Böyle düşünenlerden ilk grup 1962 yılında bu amaçla bir girişimde bulunacak 

olan Ankara Gazeteciler Cemiyeti iken, daha geniş anlamıyla basının incelenip, 

eksikliklerin ve problemlerin kaynağını teşhis etmenin gereğine inanan ikinci grup ise, 

1963 yılında görevde olan İsmet İnönü başbakanlığında kurulan 27. dönemin hükümeti 

idi. 
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1960 yılında yaşanan darbe ve ardından hazırlanan 1961 Anayasası sonrası artık 

ülke eskisi gibi olamazdı. Artık daha hareketli, çok daha çeşitli düşünsel hareket ve 

yayının dolaşıma girmeye başladığı, gazetecilerin çok daha ciddi kazanımlar elde ettiği 

ancak bir yandan da darbe sonrası kurulacak hükümetlerin, Milli Birlik Komitesi’nin 

aldığı kararları tersine çevirmesinden endişelenilen bir dönemdi bu. Okulla tam da 

bağlantısı olacağı üzere yine bu yıllar, Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu, birinci 

beş yıllık kalkınma planının hazırlandığı, TRT ile yayın hayatında büyük bir dönüşümün 

başlayacağı yıllardır (Tokgöz, 2000, s. 26). İşte bu ortamda, 1962 yılının başında  

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, basın mensuplarının yetiştirilebilmesi amacıyla yeni bir 

okulun kurulması için bir girişimde bulunacaktı. Temel amaçları,  

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nde yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağı, basını ve 

gazeteciliği çok daha geniş bir açıdan ele alacak, tüm medya üzerine eğilecek bir okul 

kurabilmekti. Bu da ancak iletişim, tanıtma ve etkileşimle birlikte gerçekleşebilirdi 

(Tokgöz, 2003, s. 15). 

Cemiyetin 13 Ocak 1962 tarihli, 5 numaralı karar sayısında47 ele alınan 

konulardan biri de basın enstitüsü hazırlığı idi. Altında Başkan Metin Toker’in, 

ikinci başkan Cüneyt Arcayürek’in, muharrir üye olan D. Tanyar’ın ve üye sıfatıyla  

Ü. Arman’ın imzalarının bulunduğu belge, Basın Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluşuyla 

ilgili en eski belgedir. Gündemin altıncı maddesinde kuruluşa yönelik çalışma kararından 

bahsedilir: 

“15.01.1962 günü, saat 10:00’da yapılacak toplantıya gazetecilik enstitüsü kurulması 

yolundaki faaliyetlerle ilgili olarak bilgi alınmak üzere daha önce bu konu ile uğraşmış 

olan cemiyet üyelerinden Seyfettin Turhan, Ecvet Güresin, Altemur Kılıç’ın davet 

olunmalarına karar verildi.” 

                                                           
47 Ek-1 
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Alınan kararın ardından, 6. maddede bahsedildiği üzere, 15 Ocak 1962 tarihinde 

toplantı gerçekleşti ve aynı günün, 6 numaralı karar sayısında48, okulun kurulabilmesi 

için gerekenler yeniden gözden geçirildi. Başkan Metin Toker, ikinci başkan  

Cüneyt Arcayürek, genel sekreter D. Kasaroğlu, muharrir üye D. Tanyer, üye D. Tokatlı,  

üye Ü. Arman ve üye C. Çetinel imzalı belgenin ilk maddesi işleri hızlandırıp temaslarda 

bulunma kararı ile ilgiliydi: 

“Toplantıya daha önce çağrılan S. Turhan, G. Güneş ve A. Kılıç da geldiler. Basın 

enstitüsü kuruluşuyla ilgili eski çalışmalar gözden geçirildi. Bundan sonraki çalışmaların 

başarıya ulaşması için işin ciddi tutulması ve derhal bir komite tebdiline karar verildi. 

Komitede A. Kılıç, S. Turhan ve D. Günsin’den gayrı bulunması gerekenlerin 17.01.1962 

günü, saat 11.00’de yapılacak toplantıda tespiti kararlaştırıldı. Bu işle ilgili olarak  

C. Arcayürek ve Ü. Deman’ın Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı ve Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi rektörüyle temasları kararlaştırıldı.” 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve ODTÜ ile yapılan temasların ardından, bir sonraki 

toplantı 23.01.1962 tarihinde, 8 numaralı karar sayısı49 olarak belgelere geçti ve gündem 

maddelerinden biri de yine basın enstitüsü idi: 

“Basın Enstitüsü kuruluş hazırlıklarıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması için 

bu işle görevli üyelere ricada bulunulmasına karar verildi.” 

2.3.3.2. UNESCO’ya Yapılan Başvuru ve Hıfzı Topuz’un Gelişi 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti okul kurulmasıyla ilgili çalışmaların hızlandırılması 

kararı doğrultusunda özellikle ODTÜ ile sıkı bir temas kurdu. Cemiyet ODTÜ’nün yeni 

kurulan bir okul olması nedeniyle, buraya bağlı bir basın-yayın enstitüsünün ya da 

fakültesinin kurulmasının kolay olabileceği düşünmüştü (Abadan-Unat, 1972, s. 70). 

Ancak daha önce böyle bir tecrübenin bulunmaması nedeniyle İdari İlimler Fakültesi, 

durumu değerlendirmek ve cemiyetin arzusunu gerçekleştirebilmek amacıyla B.M.’ye 

bağlı Teknik Yardım Teşkilatı’na başvurarak yardım istedi. Teknik Yardım Teşkilatı 

                                                           
48 Ek-2 
49 Ek-3 
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daha çok, gelişmekte olan ülkelere teknik bir konuda yardım edebilmek üzere tasarlanmış 

olması nedeniyle, eğitimle ilgili bu talebi yerine getirebilmesi için konuyu UNESCO 

Haberleşme Bölümü’ne yönlendirdi. İşte tam da bu sırada Haberleşme Bölümü’nde 

görevli olan Hıfzı Topuz, konuyla ilgilenmesi için Türkiye’ye gönderildi.  

UNESCO, gazeteci yetiştirme maksadıyla ilk yüksekokulu Fransız hükümetiyle 

yaptığı iş birliği sonucu 1957 yılında Strasbourg Üniversitesi’ne bağlı olarak açmıştı 

(Unesco, 1987, s. 20). Bununla bağlantılı olarak örgüt, bütün dünyada gazeteci yetiştirme 

maksadıyla ülkelerin bilgilendirilerek ortak bir çalışma yapılmasını istedi. Hemen hemen 

aynı dönemde, 19 Ocak 1961 tarihinde BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi de bir rapor 

yayımladı. Development of Information Media in Under-Developed Countries50 – 

(Gelişmemiş Ülkelerde Bilgi Medyasının Geliştirilmesi y.n.) adlı rapor, bölgelere ayırdığı 

dünyayı, o bölgelerdeki gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin sinema, radyo-televizyon, basın 

ve gazetecilik faaliyetleri üzerinden bir analizini sunuyor, böylece ortaya koyduğu 

rakamlar51 ile gelişmemiş ülkeler için bir eylem planı öngörüyordu. Rapor 1959 tarihli 

UNESCO çalışmalarından faydalanarak hazırlanmıştı ve gelişmemiş ülkelerde ekonomik 

gelişimi sağlayabilmek adına özellikle ulusal bir yayın sistemi kurulması için gereken 

altyapı faaliyetlerini hazırlama amacına sahipti. Bu maksatla önce üç toplantı yapılması 

kararlaştırıldı; ilki Ocak 1960’ta Bangkok, ikincisi Şubat 1961’de Şili’de ve üçüncüsü de 

1962’de Addis Ababa’da yapıldı.  

UNESCO genel bir kriter olarak her ülkede en azından on gazete, beş radyo alıcısı, 

iki sinema salonu ve iki televizyon alıcısı olması gerektiğine dair bir saptamadan sonra 

yaptığı araştırmada gelişmemiş ülkelerde sayının son derece az olduğunu görünce 

yapılması gereken iki nokta tespit etti: İlk olarak özellikle tropikal bölgelerde oldukları 

                                                           
50 Raporun tamamına erişmek için bkz: 

http://repository.un.org/handle/11176/276122 (Son erişim tarihi: 08. 08.2017) 
51 Ek-4 

http://repository.un.org/handle/11176/276122
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için elektrik ve altyapı konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ülkelere ulusal yayın 

sistemlerini kurabilmeleri için yardım edilecek, ikinci olarak da  

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) öncülüğünde gelişmemiş ülkelere düşük 

maliyetli alıcılar kurularak bölgelerin iletişim sistemlerinin temelleri atılarak ekonomik 

ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanacaktı (Gjesdal, 1961, s. 171–172). 

Projenin altyapısal gelişimleri ve teknik destekleri sağlamasının yanında, 

iletişimcileri ve iletişim okullarını desteklemesi de kısa süre sonra gerçekleşecekti. Bu 

amaçla bir çalışma grubu oluşturuldu ve bu işin başına Norveç hükümetinde iletişim 

bakanlığı yapan, gazeteci Tor Gjesdal getirildi. Yola iletişim yoluyla barışa hizmet etmek, 

böylece dünyadaki ülkeler arasında yakınlaşma ve iş birliğinin iletişim vasıtasıyla 

sağlanabilmesi maksadıyla çıkan UNESCO, bu çerçevede iki aylık staj programları 

düzenleyerek, üye ülkelerin gazetecilerinin bir araya gelmelerini ve seminerler yoluyla 

birbirlerinden haberdar olmalarını istiyordu. İşte bu nedenle milli komisyonlara bildiriler 

verildi ve Türkiye adına komisyonda görev yapan genel sekreter Zekai Baloğlu 

vasıtasıyla Hıfzı Topuz da bundan haberdar oldu.52  

Akşam gazetesindeki yazı işleri müdürlüğünden, Strasbourg’da düzenlenecek ilk 

seminer için iki aylığına izin alan Topuz, ilk toplantıda dünyanın farklı yerlerinden gelen 

gazeteciler, iletişim fakültesi dekanları ve bakanlık çalışanlarıyla birlikte çalıştı ve bir 

sonraki yıl yeniden seminere katılarak iletişimle ilgili bölgesel çalışmalar için 

Türkiye’nin de aktif olarak katılımını sağlamış oldu. Bu sıra, seminerler sonrasında 

bölgesel iletişim okulları kurma ile ilgili bir karar alınmış, yine Zekai Baloğlu vasıtasıyla 

Hıfzı Topuz bundan haberdar edilmişti.53  

                                                           
52 Hıfzı Topuz, Kişisel Görüşme, 20 Temmuz 2017 
53 Hıfzı Topuz, Kişisel Görüşme, 20 Temmuz 2017 
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Kurulacak gazetecilik eğitimi masası bir çalışma programı belirleyerek, 

gelişmekte olan ülkelerde iletişim eğitiminin verileceği okullar ve iletişim çalışmalarının 

gerçekleştirilebileceği kurumlar açmak istiyordu. Yaptığı başvurunun ardından bu 

programın başına Hıfzı Topuz kabul edildikten sonra, aynı yerde Wilbur Schramm,  

Pierre Navaux gibi isimlerle özellikle Afrika ve Latin Amerika’da iletişim eğitimi ile ilgili 

çalışmalar yaptı. İşte Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin başvurusu üzerine ODTÜ’de bir 

basın-yayın okulu açılması talep edildiğinde Hıfzı Topuz tam da bu iş için gerekli 

imkânların başında bulunuyordu.  

Hıfzı Topuz, UNESCO’daki görevi sırasında, Basın-Yayın Yüksekokulu 

kurulmadan önce de Türkiye ile ilgilenmişti.  Özellikle Orhan Tuna döneminde  

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü ondan seminer, konferans, belge ve ders kitabı konularında 

yardım istemiş, Burhan Felek, Enis Tahsin Til gibi isimlerle birlikte enstitüde zaman 

zaman konferanslar vererek, yardımcı olmaya çalışmıştı. İşte  

Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin ODTÜ’ye yaptığı girişimle ilgili haber kendisine 

ulaşınca da harekete geçti. O dönem açısından ele alındığında,  

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nün devam zorunluluğunun olmaması, öğretim elemanı ve 

maddi kaynaklarının yetersiz olmasından ötürü yeterli ve uygun bir gazetecilik okulu 

olarak kabul edilmemesi karşısında, enstitünün kurulduğu dönemde de aslında gazetecilik 

okullarının dünyada pek yaygın olmadığını belirtmek gerekir.  

İletişim ya da gazetecilik okulları özellikle ABD’de çok yaygınken, İngiltere’de 

daha çok meslek okulu olarak kurumsallaşmış, Almanya’da ise sosyal araştırma 

maksadıyla kurulmuşlardı. Moskova’da daha güçlü bir şekilde kurulmuş olmalarına 

karşın örneğin, Hollanda ve Danimarka’daki okul sayısının azlığı, İtalya’da yeni yeni bu 

işlere el atılması ve Fransa’da bu okulların zayıf kalmaları ama sendikaların girişimleriyle 

pratisyen gazeteci yetiştirilmesi gereğiyle yüzleşildiğinde aslında genel anlamda 
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gazetecilik okullarının henüz emekleme aşamasında olduğu ortaya çıkmaktadır.54  

Yine Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’nu etkileyecek olan Belçika’da ise 

o dönem, pratikte gazetecilik değil de teorik anlamda bu işle uğraşacak ve bu alanda 

araştırmalar yapacak bir okulun var olduğundan bahsetmek gerekiyor  

(Unesco, 1965, s. 22).  

Gazetecilik okullarının azlığı ve henüz yeterince kökleşememelerinin olağan 

olduğu bu dönemde, Hıfzı Topuz ODTÜ’ye gelerek yerinde incelemeler yaptı.  

Ancak bu okulun henüz kuruluş hâlinde olması ve eğitim dilinin de İngilizce olması 

nedeniyle Topuz okulun burada açılmasına sıcak bakmadı. Nitekim  

Arif Turgut Payaslıoğlu ile burada yaptığı çalışmalar neticesinde Rektör  

Mustafa Kemal Kurdaş’ın yanına gitti. Ancak onun da hem okulun daha yeni kuruluyor 

olması hem de bir teknik okul olmasından ötürü ODTÜ’de gazetecilik ile ilgili bir enstitü 

ya da fakülte kurulması fikrine pek sıcak bakmaması neticesinde yeni bir arayış başladı.55 

Hıfzı Topuz Türkiye’deki çalışmalarına devam ederken, o sıra hem  

Ankara Üniversitesi rektörlüğü yapan hem de UNESCO’da  

Türkiye Milli Komisyonu’nun başkan vekilliği görevini yürüten Prof. Dr.  

Suut Kemal Yetkin devreye girerek, Topuz’u Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yönlendirdi. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dekanlığını yapan Prof. Bedri Gürsoy’un desteklemesiyle, 

Profesörler Kurulu 20 Haziran 1962 tarihinde Haberleşme Enstitüsü’nün kurulmasını ilke 

olarak kabul etti (Abadan-Unat, 1972, s. 70). Bu kararın ardından, 30 Haziran 1962’de 

dönemin Basın Yayın ve Turizm Bakanı Celal Tevfik Karasapan,  

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Bedri Gürsoy, Anadolu Ajansı Genel Müdürü  

Nail Mutlugil, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Toker ve  

                                                           
54 Hıfzı Topuz, Kişisel Görüşme, 20 Temmuz 2017 
55 Hıfzı Topuz, Kişisel Görüşme, 20 Temmuz 2017 



132 
 

Ankara Gazeteciler Sendikası Başkanı Beyhan Cenkçi ortak bir bildiri yayımladılar. Bu 

isimler, kurulacak okulla ilgili belli noktalara dikkat edilmesini istiyorlardı:  

1. Okul 1963 sonbaharında faaliyete geçmelidir. 

2. Öğretim süresi dört yıl olmalıdır. 

3. Okul müdürüne bağlı bir yönetim kurulu bulunmalı ve bu kurul, eğitim ve öğretimin 

aşağıdaki hususlarla yakın iş birliği ile yürütülmesine dikkat etmelidir: 

Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı, Ankara Radyosu Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, 

UNESCO Milli Komisyonu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Sendikası 

4. Okula seçme sınavıyla öğrenci alınmalıdır. 

5. Program çok yönlü olmalı, yazılı basının yanında radyo, televizyon, ajans, basın 

ataşelikleri ve Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı’nda çalışacak haberleşme personelinin 

yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

6. Programda duyma ve görme araçları ile eğitim metotlarına, basın ahlâkına, taşra 

gazeteciliğine ve yabancı dil öğretimine önemli yer verilmelidir. 

7. Gazeteler, radyolar, ajans idareleri ve Basın Yayın Turizm Bakanlığı öğrencilere pratik 

staj imkânı sağlamalıdır. 

8. Okulun uluslararası kurumlardan iç ve dış mesleki tesislerden yardım alabilmesi için 

yönetmeliğe gerekli maddeler konulmalıdır. (Abadan-Unat, 1972, s. 71)  

Dikkat edilirse yukarıdaki bildiride vurgulanan noktalardan eğitim süresinin dört yıl 

olması, eğitimin sektör ve kurumlarla iş birliği içinde çalışması gerektiği, basılı medyanın 

yanında diğer medya kanallarına da önem verilmesiyle okulun sadece yurtiçi değil 

uluslararası kurumlarla da iş birliği içinde olması son derece önemlidir. Bu noktalar 

kuşkusuz İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nün yaşadığı eğitimle ilgili problemler ile sektör 

ve okul arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırarak, uluslararası çapta bir okulun 

kurulabilmesi içindir. TRT’nin de bu dönemdeki faaliyetleri ile yetişmiş eleman ihtiyacı 

göz önüne alındığında anlaşılıyor ki, yukarıdaki bildiriye imza atanlar sadece sektöre 

gazeteci yetiştirilmesi değil bundan çok daha fazlasını isteyerek, alanla ilgili ciddi 

akademik çalışmaların da yapılmasını tasarlamaktalardır.   

2.3.3.4. Oscar Pollak ve Olivier Reverdin Raporu 

Hıfzı Topuz’un Türkiye’ye gelip yaptığı çalışmaların ardından, kurulacak okul 

için Ankara Üniversitesi’nde karar kılınması ve bu okulun yayımlanan bildiriden 

hareketle hangi noktalara önem vererek eğitim yapacağının anlatımından sonra, bir de bu 

işin Ankara Gazeteciler Cemiyeti kısmının dışındaki ikinci ayağını ele almak gerekiyor. 
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Dönemin Türk basınının içinde bulunduğu durumu teşhis ve neden yeni bir okul 

ihtiyacının hâsıl olduğunu anlayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin56  

1963 yılında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)’e yaptığı başvuruya değinmek gerekiyor.   

1960 Darbesi sonrası yaşanan süreç ve hazırlanan yeni anayasa basınla ilgili de 

düzenlemeler yapmış, özellikle Basın İlan Kurumu’nun açılması ve 212 Sayılı Kanun ile 

gazetelere ve gazete çalışanlarına ciddi kazanımlar getirmişti. Ancak kanunda yapılan 

düzenlemelerin basını ve çalışanlarının yaşam koşullarını hem ekonomik hem de yapısal 

anlamda tümden düzeltecek olması beklenemezdi. Nitekim basın faaliyetlerini ve onun 

yaşam alanını üretimden içeriğe ve oradan da dağıtıma dek hızlıca çağdaş standartlara 

taşıyıp, çok sesliliğe destek olacak biçimde üst bir konuma getirebilmek Türkiye’nin 

içinde bulunduğu türlü koşullar nedeniyle elbette hemen gerçekleşmesi mümkün olmayan 

isteklerdi. İşte hem mevcut problemlerin analizi hem de yapılması gerekenlerin teşhisi 

için IPI’ye yapılan başvuru sonrasında Oscar Pollak ile Olivier Reverdin adlarında iki 

gazeteci görevlendirilerek Türkiye’ye gönderildiler.  

IPI Oscar Pollak ve Olivier Reverdin’den Türkiye’de demokratik bir basının var 

olabilmesi için gerekli koşulları araştırıp bu amaçla da mevcut durumu analiz etmelerini 

istemişti. İki gazetecinin Türkiye’ye gelerek çalışmaları 11 – 17 Nisan 1963 tarihinde 

İstanbul ve Ankara olmak üzere iki adımda gerçekleşti. Bu çalışma da kamuoyuna 

Milliyet gazetesi vasıtasıyla duyuruldu.57 Çalışmaları sırasında hem hükümetle hem de 

üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve gazetecilerle iletişim kuran araştırmacılar, her 

şeyden önce demokrasinin Türkiye’deki durumunu değerlendirip bunun basına 

yansımasını incelediler. Bu genel değerlendirmenin ardından da sırasıyla basının mevcut 

                                                           
56 27. Hükümet’in yönetim kadrosuna erişmek için bkz: 

https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_Cabinets.aspx  

(Son erişim tarihi: 06.08.2017) 
57 Çalışmayı duyuran Milliyet’te 30 Haziran 1963 tarihli ilgili haber için bkz: 

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1963/06/30 (Son erişim tarihi: 06.08.2017) 

https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_Cabinets.aspx
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1963/06/30
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durumunu, gazetelerin iktisadi koşullarını, gazetelerin sahipleri ve çalışanları arasındaki 

ilişkileri, Türkiye’de basının öğretici rolünü, basının hukuki yapısını ve tüm bunlardan 

yola çıkarak da yapılması gerekenleri yazdılar.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrası devrimlerin gerçekleştirilip 

korunabilmeleri için basın üzerinde hükümetin etkisi olduğunu anlatan Pollak ve 

Reverdin, 1950’den sonraki Demokrat Parti döneminde ise basın açısından yaşananların 

son derece kötü olduğunu belirtiyorlardı. Nitekim 1960’ta yaşanan darbenin aslında bu 

ülkede demokrasinin henüz zayıf ve son derece yeni bir kavram olduğunu göstermesi 

bakımından önemli olduğunu dile getirdiler (Alemdar, 2009, s. 186). Bu özetten sonra 

gazeteciler Türkiye’deki gazeteleri ekonomi politik açıdan inceleyerek altı açıdan 

değerlendirme yaparlar: 

1. Maddi açıdan gazeteler zor durumdadır. Ancak satış oranları çok düşük olmasına karşın 

Türkiye’de çok sayıda gazete vardır. Bunun ilk nedeni ilan dağıtımıdır çünkü satışları az 

olsa da devletin dağıttığı ilanlardan pay alabilmek isteyen gazeteler varlıklarını korurlar. 

İkinci neden ise, devletin gazetelere ithal kâğıt yasağı koyması nedeniyle aslında bizzat 

kendisi onlara kâğıt satarak kâr ettiği içindir. 

2. Mevcut matbaa makineleri modern olmadıkları için masrafları yüksekken, verimleri 

azdır. 

3. Maddi zorluklar nedeniyle çalışan ücretleri ve sigortalarında problemler yaşanmaktadır. 

4. Dağıtım ilkel biçimlerle icra edilmekte, geniş bir dağıtım ağı yerine satış hâlâ sokak 

satıcıları eliyle yapılmaktadır. 

5. Satış fiyatları son derece düşük ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bunları 

artırmak da mümkün değil. 

6. İlan sayısı az olduğu için büyük getirisi olan ilanları ancak yüksek satış rakamlarına sahip 

gazeteler alabildiği için yayın politikalarında da buna göre düzenleme vardır.  

(Alemdar, 2009, s. 187–188) 

Basının mevcut ekonomik durumunu özetledikten sonra araştırmacılar,  

212 Sayılı Kanun’un gazete çalışanları için getirdiği kazanımlara değinip, ücretin 

gecikmesi durumunda, gecikme günü başına alınan %5 oranındaki faiz oranının küçük 

gazetelerin sahipleri açısından son derece ciddi problemler çıkardıklarını belirtirler. 

Ancak ufak taşra gazetelerinde ise kanuna pek de uyulmadığı için sahiplerin bunu ciddi 

anlamda problem etmediklerine dikkat çekerler (Alemdar, 2009, s. 189).  
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İşte yukarıdaki tahlillerinin ardından Pollak ve Reverdin basının mevcut 

seviyesini yükseltebilmek için hem kanuni nizamların devreye girmesini hem de basının 

kendini disiplin altına alması gerektiğini belirttikten sonra çalışmalarını beş temel 

yapılması gerekeni belirterek sonlandırırlar: 

1. Özgürlükçü anayasanın geçmişten gelen ağır cezaları üzerinde değişim yaparak cezaların 

daha net bir kavrama oturtularak basını sindirme amacıyla kullanılmamalarını sağlamak. 

2. Rekabetin ve itibarın korunabilmesi için gazetelerin kendilerini disipline etmelerini teşvik 

etmek. 

3. Halkın entelektüel seviyesini ve basının moral seviyesini yükseltebilmek için basının artık 

öğretici işlevini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu maksatla basının edebiyat, ilim, müzik, 

teknik, iktisat ve mimarlık gibi hem sanatsal hem de yönetimsel konularda programlar 

yapmaları sağlanmalıdır. İşte bunun için de UNESCO’nun kuruluşunda yer alıp, muhakkak 

destekleyeceği bir okul kurularak, basında eksiği hissedilen hususlarda gerekenlerin 

yapılması sağlanmalıdır. 

4. Basın Şeref Divanı’nın otoritesini artırmak. 

5. Resmi ilan kurumunu ortadan kaldırarak basının etkili hale gelmesini sağlamak. Ancak bu 

uzun vadede gerçekleşmesi gereken bir hamledir çünkü ciddi işsizliğe neden olacaktır. Öte 

yandan kâğıt ithaline izin verilerek gazetelerin daha ucuza gazete çıkararak maliyetlerinin 

azalıp daha uygun koşullarda çalışmaları sağlanabilir (Alemdar, 2009, s. 192–193). 

 

Oscar Pollak ve Oliver Reverdin’in, hazırladıkları raporun sonuç kısmına 

ekledikleri yukarıdaki beş maddeden en önemlisi kuşkusuz üçüncü maddedir. UNESCO 

vasıtasıyla Hıfzı Topuz’un gelip bir iletişim okulu kurabilmek için Türkiye’de yaptığı 

çalışmalara paralel bir dönemde, iki araştırmacının da gelip Türkiye’de basının durumunu 

incelemeleri karşısında özellikle bir okul eksikliğinden bahsetmeleri dikkate değerdir. 

Araştırmacılar basının yaşadığı problemlerin temelinde aslında halkın eğitim seviyesini 

artıracak, mevcut kanalları etkili kullanarak hem fikir hürriyetini hem de kültürel bir 

aydınlanmayı sağlayabilecek olan yegâne unsurun demokratik bir anayasa ile uyumlu 

basın faaliyetleri olduğunu anlamışlardı. Ancak basının hem o dönemdeki mevcut iktisadi 

ve politik sorunlar içerisinde var olma kaygısı, hem de profesyonel olarak yetişmiş 
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elemanların görevde olmalarına duyulan ihtiyaç birlikte ele alındığında hem  

Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin taleplerinin 

ne derece anlaşılır ve haklı talepler oldukları ortaya çıkmaktadır.  

2.3.3.5. UNESCO’nun Roger Clausse’u Ankara’ya Göndermesi ve 

Hazırlanan Rapor Sonrası Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun 

Kuruluşu 

Hem cemiyetin hem de Hıfzı Topuz’un yaptığı çalışmaların ve saha 

araştırmalarının ardından, yeni bir okul için en uygun yerin Ankara Üniversitesi  

Siyasal Bilgiler Fakültesi olduğu kararlaştırılmıştı. Bu amaçla 25 Temmuz 1963’te Bilgi 

Teknolojisi Bölümü Başkanı Pierre Navaux, o dönem Brüksel Üniversitesi  

Toplu Yayın Teknikleri Ulusal Araştırma Merkezi’nde müdür olarak görev yapmakta 

olan Roger Clausse’a bir teklifte bulunarak UNESCO çatısı altında bir katılım programı 

kurulmasını sağladı. Programın amacı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

bünyesinde bir Basın Enstitüsü’nün kurulması konusunda Türk makamlarına tavsiyelerde 

bulunmaktı.58  

Hıfzı Topuz’un çalışmaları, cemiyetin girişimleri hızlı bir şekilde okulun 

kuruluşunu hazırlarken, bu sürecin en önemli ayağı olan UNESCO da üzerinde anlaşılan 

Roger Clausse ismini, bu sefer Topuz’un ardından Türkiye’ye göndererek bizzat okulun 

kurulacağı üniversiteyi incelemek ve yapılabilecekleri tespit etmek istiyordu. Clausse, 

görevi kabul etmesi durumunda bizzat işin içinde yer alan bir uzman olarak UNESCO’ya 

nihai raporu da verecek olan isimdi. Bu olay, UNESCO’nun kendi örnek eğitim 

politikasını gerçekleştirebilmek amacıyla bir ülke çapında sıfırdan bir okulun kurulması 

                                                           
58 Roger Clausse, Turquie: Développement Du Journalisme, Paris, 1964. 
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için yaptığı ilk girişimdi ve Basın-Yayın Yüksekokulu bu açıdan UNESCO’nun daha 

sonraki Afrika ve Latin Amerika çalışmalarına da örnek olacaktı.59 

Roger Clausse, 10 Eylül 1963’te görevi kabul ettikten sonra, Türk hükümeti de  

17 Ocak 1964’te bu misyonu ve Clausse’in danışmanlığını onayladı. Clausse böylece 

resmen Mart – Haziran 1964 tarihinde üç ay boyunca Türkiye’de çalışacaktı. Ancak 

Türkiye’ye gelmeden önce, Pierre Navaux ile yapılacak çalışma öncesi üç görüşme 

gerçekleştirdi; İlki 28 Şubat’ta Paris’te, ikincisi 6 Martta Strazburg’da ve üçüncüsü  

1 Nisan 1964’te yine Paris’te. Misyonun Clausse’dan beklentisi, onunla yapılan 235-5102 

numaralı ve Mart 1964 tarihli sözleşmede (Clausse, 1964, s. 1) açıkça ifade ediliyor, 

Ankara’nın yanında İstanbul’un da incelenmesi isteniyordu: 

“İlk madde: Atama. (1) Danışman, Türk Hükümeti’nin talebi doğrultusunda, 

Katılım Komisyonu üyelerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 

bağlı olarak bir enformasyon bölümünün kurulmasıyla ilgili tavsiyelerde 

bulunmak üzere Ankara’ya gidecek. Talep edilirse, İstanbul Gazetecilik Enstitüsü 

için de bir reform projesi hazırlayacak.”  

Sözleşmede yazdığı üzere, Clausse’un bir görevi de eğer talep gelirse  

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nün durumu hakkında da bir incelemede bulunmaktı. 

Nitekim Dr. Ahmet Kılıçbay ve Reform Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Tuna’nın isteği 

üzerine Clausse, Hıfzı Topuz’la iş birliği yaparak İstanbul’da da incelemelerde 

bulunacaktı.  

Gerekli kabullerin ve hazırlanan programın ardından Clausse, üç aylık dönemde, 

9 Nisan – 10 Mayıs arasında Ankara’da incelemeler yaptıktan sonra  

11 Mayıs – 5 Haziran aralığında da İstanbul’a giderek, orada  

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nün mevcut durumu ve sıkıntıları ile ilgili tespitlerde 

bulundu. Clausse, görevinin en önemli ayağı olan Ankara’ya geldiğinde, burada  

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Bahri Savcı, Doç. Dr.  

                                                           
59 Hıfzı Topuz, Kişisel Görüşme, 20 Temmuz 2017 



138 
 

Nermin Abadan, Doç. Dr. Bülend Daver, Doç. Dr. Mümtaz Soysal, Doç. Dr. Şerif Mardin 

ve asistan Erdoğan Güçbilmez ile birlikte çalıştı.  Üç aylık sürecin ardından da nihai 

raporunu sunarak kuruluş öncesi son çalışmayı bitirmiş oldu.  

Raporunda Clausse, öncelikle Türkiye’deki genel durumu özetler. Bunu yaparken 

de üç nokta üzerinden yola çıkar: Hıfzı Topuz’un Pierre Navaux’a yazdığı rapor, 

gazetecilik enstitüsü kurulmasıyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi  

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin talebi ve Cumhuriyet gazetesi Ankara direktörü  

Sait Terzioğlu’nun gazetecilerin eğitimi konusunda mesleki görüşlerini bildiren raporu.  

Genel durum hakkında ilk nokta olan Topuz’un raporuna göre, UNESCO  

Türk Ulusal Komisyonu, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Kurulu daimi temsilcisi, 

hükümetin enformasyon bakanı ve genel sekreteri ile Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 

ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve birçok şahsiyet okulun kurulmasını beklemektedirler.  

Öte yandan İstanbul’daki Gazetecilik Enstitüsü için de bir yeniden yapılanma talebi 

vardır. Ancak özellikle Türk gazetecilerin mesleki ve kültürel düzeyini öğrenebilmeleri 

için Ankara'da bir enstitü veya gazetecilik okulunun kurulmasını son derece önemlidir. 

İşte bu yüzden okulun ve vereceği eğitimin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak 

Gazeteciler Cemiyeti, Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı, Anadolu Ajansı ve 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 30 Haziran 1962’de ortak bir bildiri 

yayımladılar (Clausse, 1964, s. 2): 

- Okulun, tüzük ve programını hazırlamak için Ankara Üniversitesi  

Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde bir komisyon kurulması; 

- Birleşmiş Milletler ve UNESCO'dan teknik yardım talep edilmesi; 

- Okulun yapımına 1963 yılının Ekim ayında başlanılması; 

- Eğitimin dört yıllık olması; 

- Okulun gazetecilerin eğitimi ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olması; 

- Basılı, sözlü, görsel ve bütün alakalı alanlarla ilgili, her tür gazetecilik eğitiminin 

verilmesi; 
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- Görsel-işitsel medyaya, meslek ahlakına, il gazeteciliğine ve yabancı dillere önem 

verilmesi gerekmektedir.  

Clausse’un üzerinde durduğu ikinci nokta, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 

hazırlamış olduğu rapordur. 30 Haziran 1962 tarihli bildirinin ardından bir çalışma grubu 

kuran fakülte, 17 Ekim 1962 tarihli UNESCO’ya gönderdiği raporunda üç şeye ihtiyacı 

olduğunu belirtti: Yerinde inceleme yapması için bir uzman, görsel ve işitsel destek, 

öğretim elemanı yetiştirebilmek için iki aylık burs. Bu raporun ardından 5 Kasım 1962 

tarihinde akademi ve gazetecileri bir araya getiren fakülte elde ettiği görüşlerden yola 

çıkarak bir tüzük taslağı hazırladı ve Profesörler Kurulu’nda bu kabul edildikten sonra da 

Ankara Üniversitesi Senatosu’na gönderdi. Temmuz 1963’te senatoya gönderilen  

Basın-Yayın Yüksek Okulu ve Kitle Medyasının Oluşturulmasına Dair Yönetmelik" 

taslağı, kabul edildi. Clausse’a göre bu rapor (Clausse, 1964, s. 4) incelendiğinde ortaya 

çıkan genel özet şudur: 

- Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olan yüksekokul tüzel kişiliğe, idari ve 

akademik özerkliğe sahiptir. 

- Basın enstitüsü, sinema, radyo ve televizyon, gazeteler hakkında genel, teknik ve 

mesleki bilgi vasıtasıyla eğitim verir; gazetecilik ile alakalı konularda araştırma 

yapmaya yöneliktir. 

- Öğretim dört yıldır; iki yıl herkes için ortaktır ve sonraki iki yıl gazetecilik, 

iletişim ve halkla ilişkiler alanında uzmanlık kazanmak içindir.  

- Okulun kuruluşu ile ilgili olarak yönetim organları şunlardır: Fakülte Kurulu 

üyeleri tarafından seçilen bir müdür; üniversitenin öğretim üyeleri arasından, 

Okul Akademik Kurulu tarafından seçilen bir müdür yardımcısı; 

- Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Kurul tarafından seçilen yedi 

üyeden oluşur; müdür ve müdür yardımcısı kurul üyeleridir. 

- Akademik Konsey, yabancı dil ve pratik çalışmayı öğretenler dışındaki tüm 

üyelerden oluşur. 

- Fakülte üyelerinin atanması üniversitelerin yasalarına tabi olmakla birlikte 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeleri Konseyi tarafından yapılır. 

Clausse’un ele aldığı son nokta ise, Sait Arif Terzioğlu’nun mesleğin ihtiyaçları 

doğrultusunda bir okuldan beklenen temel özellikleri sıraladığı rapordur  

(Clausse, 1964, s. 4). Terzioğlu’na göre bir gazeteci: 

1- 4 yıl enstitüde eğitim görmeli, 

2- İlk iki yıl boyunca genel kültür oluşumu sağlanmalı, 

3- Lisede okuduklarından farklı, yabancı bir dilde kapsamlı bir çalışma ortamı sağlanmalı,  
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4- İlk iki yıl boyunca steno ve daktilo, genel ekonomi, özel hukuk, hukuk, siyasal tarih, 

uluslararası hukuk, yöntembilim, istatistik, şirketlerin araştırma-kompozisyon yönetimi 

konularını öğrenmeli, 

5- Üçüncü yıldan itibaren; gazetecilik, radyo-TV, yayıncılık teknikleri ve siyasi ilişkiler 

bölümlerinde uzmanlaşmış olmalıdır. 

6- Öğretim materyalinin bölümlere göre dağılımı ise şu şekilde olmalıdır: 

 

Gazetecilik Bölümü: Yabancı diller, güncel ekonomik sorunlar, güncel siyasi ve sosyal 

sorunlar, haber toplama, haber yazarlığı, fotoğraf, mizanpaj, propaganda, basın tarihi, 

gazetecilik kompozisyonu türleri, sosyal ekonomi, halkla ilişkiler, basın, araştırma 

seminerleri. 

 

Radyo-Televizyon Bölümü: Görsel ses raporu, gazetecilik bölümü dersleri, konuşma 

tekniği, sinema ve tiyatro tarihi, senaryo hazırlama, kamuoyu ölçümü, görsel sanatlar. 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü: 

Diplomatik yazışma, ticari yazışma, propaganda, halkla ilişkiler, diğer bölümlerin bazı 

dersleri. 

 

7- Az sayıda öğrenci olmalı,  

8- Gazetecilik mesleğinin, kurumun yönetim organlarınca temsil edilmesi,  

9- İki yıl çalıştıktan sonra sarı karta sahip olan meslek mensupları için tesisler, öncelikler ve 

muafiyetler sağlanmalı,  

10- Profesyonel çalışmalara büyük önem verilmeli, 

11- Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından genel eğitim dersleri; İşletme 

Bölümü öğretim elemanları tarafından Steno ve daktilo kursları; profesyoneller 

tarafından da pratik dersler verilmeli, 

12- Gençleri uzmanlaştırmak amacıyla yurt dışına göndermeli ve onlara burs verilmeli. 

Yukarıdaki üç temel adımdan hareket eden Roger Clausse, göreve başladıktan 

sonra hemen bir çalışma planı hazırladı. Öncelikle Topuz’un raporundan kendisinin 

gelişine kadar geçen süre içerisinde pek bir şey değişmediğinden emin olmak için birçok 

siyasetçi, gazeteci ve akademisyenle görüştü. Bunlardan bazıları da Enformasyon Bakanı, 

Metin Toker, diğer gazeteciler ile Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı ile profesörleri, 

Profesör Tuncel ve UNESCO Komisyonu’nun diğer üyeleri idi. Bu görüşmelerin 

ardından da çalışma komisyonları (1964, s. 6) kurarak sürecin hızlı ve verimli olmasını 

sağladı.  

Kurulan komisyonlardan ilki olan Ankara Komisyonu, 15 Nisan- 6 Mayıs tarihleri 

arasında on iki toplantı düzenlemiştir. Komisyon, aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 

Başkan: Prof. Bahri Savcı 

Üyeler: Doçent Nermin Abadan, Doçent Şerif Mardin, Doçent Mümtaz Soysal, Doçent  

Bülent Daver 
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Danışman: Prof. Roger Clausse 

Sekretarya: Janine Clausse, Erdoğan Güçbilmez  

12 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında sekiz toplantı düzenleyecek İstanbul Komisyonu 

ise şu yapıya sahip olacaktı: 

Başkan: Prof. Ahmet Kılıçbay,  

Gazetecilik Enstitüsü Müdürü: Doçent Öztekin Tosun 

Asistanlar: Akım İlkin, Duygun Yarsuvat 

Danışman: Prof. Roger Clausse 

Sekretarya: Janine Clausse 

Komisyonların çalışmalarının ardından Clausse, gazeteciliğin durumuna göre 

yaptığı araştırmada yerleştirme olanakları, gazetecilik faaliyetlerinin niteliği, hali hazırda 

örgütlenmiş veya ortaya çıkan yeni işlevler ve sektörde en çok talep edilen ihtiyaçlar 

doğrultusunda bir çerçeve çizmeye çalıştı. Bir sonraki aşamada eğitim seviyesinin 

belirlenmesine yönelik temel seçenekleri, eğitimin kapsamını, niteliğini, yönergeleri, 

gerekli kurumları ele aldı. Topuz ve cemiyetlerin yayımladığı rapor ve ortak bildirilerdeki 

maddelerden hareketle, zorlayıcı konuları da gözeterek, bir program hazırlamanın 

mümkün olduğunu, okulun da buna göre kurulabileceğini belirtti.  

Mevcut durumlara baktığında Clausse’un önündeki en büyük problem, okulun 

vereceği eğitimle ilgili olarak meslekten gazeteciler ile akademisyenler arasındaki 

çekişme idi. Gazeteciler derslerin sektörle bağlantılı olması gerektiğini ve kendilerinin de 

bu okulda yönetim bazında söz hakkına sahip olmaları gerektiğini söylerken, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi buna karşı çıkıyordu. Zaten akademik konseyde yalnızca 

akademisyenlerin bulunabileceğine yönelik yukarıda bahsi geçen Temmuz 1963 tarihli 

madde de bununla ilgiliydi. Clausse bunu aşabilmek için yönetim ve ders içeriği ile ilgili 

yapılanmayı iki başlık altında ele aldı: İdari özellikler ve akademik özellikler. 
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İdari açıdan ele aldığında Clausse, okulun hem meslekten isimlerin hem de 

akademisyenlerin ortak yönetimiyle idare edilmesine net bir şekilde karşı çıktı. Çünkü 

akademi çatısı altında kurulacak bir okulun kesinlikle akademisyenler tarafından 

yönetilmesi gerektiğini, eğer yalnızca sektöre eleman yetiştirilmek isteniyorsa o zaman 

da sadece gazetecilerin yönetiminde bir okul kurulması gerektiğini savundu. Gerekçesi 

iki farklı grubun yönetimde anlaşamayıp okulu ciddi sıkıntılara sürükleyecekleri 

düşüncesidir. Bu açıdan da danışmanın okulun idari yapısının nasıl olması gerektiğine 

dair düşünceleri dört madde (1964, s. 14) hâlinde özetlenebilir: 

1. Yönetim sadece akademisyenlerin elinde olmalıdır çünkü tüm köklü kurumlar bu yollar 

ilerleme kaydederler. Aksi takdirde yapılması gereken işlerle ilgili iki taraf da 

sorumluluktan kaçabilirler. 

2. Akademik gelenek içerisinde köklü gelişmeler akademik yönetimle gerçekleşir, hiçbir 

akademik dalda sektörün egemenliğine izin verilmez, bu açıdan gazetecilerin yönetimde 

söz sahibi olması kabul edilemez. 

3. Verilecek eğitim disiplinler arası olacağı için meslekten gazetecilerin bu alanlara hâkim 

olmalarını ve yönetimde de buna göre davranmalarını beklemek hayâl olur. 

4. Zaman içerisinde ortaya çıkacağı belli olan yönetimsel tartışmalar ve yeniden planlamalar 

yerine daha başından katı bir akademik disiplin ve kurallar içerisinde açılırsa ancak okul 

istikrarlı ve verimli olur. 

Gazetecilerin akademik yönetimden uzak tutulduğu bir anlayışta, eğer gerekli 

tedbirler alınmazsa eğitimin meslekten kopukluğunun da kaçınılmaz olacağının 

farkındaydı Clausse. Bu nedenle bir yandan okuldaki pratik derslerin meslekten 

gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilmesini istiyor, bir yandan da tam da bu sayede 

mesleğin sesini akademik alanda duyurabilmesini tasarlıyordu. Öte yandan yönetimsel 

açıdan da akademisyenlerin söz sahibi olacağı üniversitede, gazetecilerden oluşan bir de 

danışma komitesi kurularak idari problemlerin çözülebileceğini öngörüyordu.  

Clausse yönetimsel planlamanın idari kısmına yönelik tasarıdan sonra işin 

akademik kısmını ele aldığında, ders seçimlerinin ve eğitim politikasının fakültenin oy 
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birliği ile seçilmesinden yanaydı. İşin felsefesinin, iç dinamiklerinin ve eğitim anlayışının 

uygunluğuna göre demokratik bir yolla seçilecek dersler, bu yolla eğitimin de açık 

görüşlü ve hümanist temelli olmasını sağlayacaktı. Seçilecek derslerin oluşturulmasında 

ise üç temel ayak vardı. İlki UNESCO’nun gazetecilerin mesleki gelişimleri için 

uzmanlarla yaptığı görüş alışverişlerine uygunluk, ikincisi akademik ve mesleki anlamda 

çeşitli gazetecilik okullarının ders programlarının karşılaştırmalı analizi ve son olarak 

kendisinin Brüksel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde otuz,  

Belçika Yayıncılık ve Televizyon Müdürlüğü’nde ise yirmi yıllık idareciliğin ardından 

sahip olduğu deneyimler.  

Clausse üç temel dayanaktan yola çıkarak, hem daha önce  

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hem Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin ve hem de  

Sait Arif Terzioğlu’nun üzerinde durduğu tavsiyeleri birleştirip on maddelik bir plan 

(1964, s. 14–15) hazırladı. Okulun kuruluşunda benimsenecek eğitim politikasının ve 

ortaya konacak perspektifin sonradan değiştirilmesi ile okula ve kuruluştaki eğitim 

politikasına ciddi zarar verileceğinin uyarısını da yaparak, değiştirilmemesini temenni 

ettiği şu on maddeyi sıraladı: 

1. Sadece yazılı basına değil, medyanın diğer tüm alanlarına eşit derecede ilgi olmalıdır. 

2. En geniş ve en çeşitli genel kültür anlayışı, bireysel ve toplu olarak mümkündür.  

3. Meslek kültürünün günlük yaşamda disiplinler arası kullanımı çağdaş bilgi ve etkinliğin 

üç temel alanında gerçekleşebilir: sosyal bilimler, doğa bilimleri ve teknik bilimler.  

4. Gazetecilerin meslekleri hakkında derin bir bilgi sahibi olmaları ve toplumsal rolleri 

açısından yaygınlaştırma tekniklerinin yararlarından faydalanılmalıdır.  

5. Püf noktalarının ötesinde, ticaretin temel mekanizmalarının mantıklı bilgisiyle ilgilenen, 

kendiliğinden ve karşılaştırma yoluyla ve her türden gazetecilik üzerinde çalışılan pratik 

bir eğitim sağlanmalıdır. 

6. Çalışmaların tüm öğrencileri çağdaş gazeteciliğin üç biçimi için (basılı, sözlü, görsel) 

hazırladığı kişisel bir uzmanlık olmalıdır. Uzmanlık da ancak bu üçlü oluşumun 

zenginleştirilmesi ile mümkündür.  

7. Yaygınlaştırma tekniklerine, muhtemel lisansüstü eğitimin organizasyonuna veya 

bilimsel araştırmalara yönelik bir bilimsel araştırmalar merkezi kurulmalıdır.  

8. Bir yabancı dilde derinlemesine bilgi veya daha az bilgi ile birkaç dilin pratik bilgisi 

verilmelidir.  
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9. Gazetecilik mesleğinde gerekli olan fakülteleri doğal olarak geliştiren, özel bir 

entelektüel metodoloji uygulanmalıdır. Bu da dokümantasyon, anlama ve yargılama, 

ifade etme, yaygınlaştırma ile mümkündür.  

10. Gazetecilere ofislerde, üniversite öncesi eğitim organizasyonu düzenlenmelidir.  

Ele aldığı on maddeyi genel kültür dersleri ile destekleyen Clausse, eğer yoğun 

bir genel kültür programı konmazsa verilecek eğitimin kalitesiz olacağını, bu nedenle de 

yetişecek gazetecilerin farklı alanlara hâkimiyetlerinin az olacağını düşünüyordu. Bunu 

engellemek içinse hem okula girişi hem de öğrencilerin farklı bölümlerde eğitim 

görebilmelerini sağlayacak bir formül gerekiyordu.   

Bu nedenle okula girmek için en az lise diploması sahibi olmak ya da bir üniversite 

bölümünde iki yıl eğitim almış olmak şartı aranmalıydı. Bununla birlikte okula giren ve 

iki yıl eğitim gören öğrencilerin, fakülte yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda 

herhangi bir fakültenin, herhangi bir bölümünde ya da belli bir fakültenin, belli bir 

bölümünde ders alabilmesinin de önünün açılması gerektiğini düşünüyordu  

(Clausse, 1964, s. 16). Clausse bunu, hukuk, siyaset bilimi, edebiyat fakültelerinde kayıtlı 

öğrencilerin lisans sürelerinin son iki yılında bu okula devam ederek uzmanlık dersleri 

alabilmelerini de istemiş, ancak sürenin dört yıl olmasında direten SBF  

Profesörler Kurulu, bunu reddetti (Abadan-Unat, 1972, s. 73).  

Clausse, Basın-Yayın Yüksek Okulu açısından günümüzde hâlâ uygulanan çift 

ana dal sistemini, kuruluş aşamasında dahi düşünmesi nedeniyle büyük bir öngörüye 

sahip olduğunu göstermiştir. Onun bu idari anlayışının yanında akademik içerik açısından 

en çok üzerinde durduğu bir başka konu da genel kültürdü. Öğrencilerin almaları gereken 

dersleri üç başlık altında toplayan Clausse, beşerî bilimler kategorisinden felsefe, güzel 

sanatlar, tarih ve coğrafyayı, sosyal bilimler kategorisinden hukuk, siyaset bilimi, 

ekonomi, sosyoloji derslerini ve son olarak da doğa bilimleri kategorisinden fizik, 

biyoloji ve psikolojiyi alarak genel kültür derslerinin şemasını çizmiş oluyordu.  
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Akademik içerik açısından yoğun ve disiplinler arası eğitimi stajla da desteklemek 

gerekiyordu. Clausse’a göre stajla ilgili olarak asla unutulmaması gereken nokta, eğer 

stajla ilgili çalışmalar ciddiye alınmazsa öğrenciler için okul sonrası dönemde ciddi 

problemlerin de kaçınılmaz olacağı gerçeğidir. Bu sebeple staj programı düzenlenirken, 

ticaretin ve sektörün püf noktalarını atlamamak gerektiği gibi öğrencilerin başarılı 

olabilmeleri için de bu stajların daima yoğun teorik bilgilerle desteklenmesi 

gerekmektedir. Okul açısından ise üniversitenin entelektüel seviyeyi daima üst mertebede 

tutması elzemdir. Eğer bu noktalar üzerinde dikkatle durulursa, o zaman stajın şu dört 

şeyi kazandırması gerekir: 

1. Basılı bir gazetede veya görsel-işitsel bir gazetede staj yapan öğrenciler, bir hocanın 

gözetimi altında fikir değiş-tokuşu yapmalıdırlar. Bu süre her bir gazetecilik dalı için 15 iş 

gününü geçmemelidir.   

2. Gazetelerin mesaj kaygıları arasındaki farklar karşılaştırılabilmelidir.   

3. Redaksiyon, redaksiyon sekretaryası, röportaj, editörlük gibi alanlar hakkında bilgi sahibi 

olunmalıdır.   

4. Profesyonel alanda pratik yapılmalı; yazılı, çizili, sözlü, sinematografik ve televizyon 

alanları gibi (1964, s. 19)   

Stajın bu genel çerçevenin ardından oturaklı bir şekilde gerçekleştirilmesi teoride 

mümkündü. Ancak staj sadece akademik olarak örgütlenme neticesinde gerçekleşemezdi. 

Daha çok meslek örgütleri ve sektör ile kurulacak ilişkiye bağlıydı. Bu açıdan ne yazık 

ki Clausse’un uyarılarına karşın okulun kuruluşundan sonra staj açısından ciddi sıkıntılar 

yaşanacaktı. Bunların aşılması, öğrencilerin mesleki pratikleri elde edebilmeleri için her 

ne kadar ders programına “Gazete Yayımlama Tekniği” adında bir ders konsa da staj 

imkânlarının zorluğu nedeniyle problem ortadan kalkmayacaktı. Bu problemi çözebilmek 

ve öğrencilerin staj yapabilmeleri için önce Şevket Evliyagil sahibi olduğu Ajans Türk’te 

staj imkânı yaratacak, ardından Oya Tokgöz ve Nevzat Dağlı yerel gazeteler ile iletişime 

geçeceklerdi. Bu dönemde yaşanan problemleri anlamak açısından 1985-1986 ders 
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döneminde Oya Tokgöz ve Nevzat Dağlı’nın yerel gazetelere bir mektup60 göndererek, 

öğrencilere o gazetelerde staj imkânı tanınmasını istemeleri, önemli bir belgedir. 

Staj imkânlarının yaratılmasına yönelik düşüncesinin ardından Clausse,  

dil bilmeye öncelik verilmesi gerektiğini de düşünüyordu. En az bir uluslararası dilin 

öğrenilmesi, bir başka dilde de temel gazetecilik terimlerinin bilinmesi gerekiyordu.  

Hatta bunu daha da geliştirebilmek için İngilizce gazetecilik terimleri dersinin de olması 

gerektiğini savundu. Öte yandan danışman, kurulun kararına göre teori ya da pratik 

şeklinde bir bilimsel çalışmanın da haftada en az bir saat gerçekleştirilmesini gerekli 

gördü. Bu yolla hem öğrencilerin kendi okullarını bitirmelerine fayda sağlanabilecek hem 

de mesleki-bilimsel oluşumlar bizzat bu çalışma ile görülebilecekti (1964, s. 21)  

Okulda gazetecilik üzerine verilecek derslerde, öğrencilerin kişisel uzmanlıklarını 

geliştirebilmeleri için belirli noktaları önemle vurgulamak gerekiyordu. Nitekim Clausse, 

bölümle ilgili olarak üzerinde dikkatle durulması gerekenleri ayrı başlıklar hâlinde 

özetledi. Buna göre dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardı: 

1. İyi Gazetecilik Özellikleri: Gazeteciler için üç temel gazetecilik alanı vardır: Yazılı 

gazetecilik, sözlü gazetecilik ve televizyon gazeteciliği. Öğrencilerin bu eğitimler 

bağlamında bir alan seçerek uzmanlaşmaları gerekir. Bunu yapabilmeleri için de bu 

alanlardan seçecekleri birine kayıt yaparak haftada en az beş saat eğitim görmelidirler. 

Bu sayede iyi gazetecilik özelliklerini kazanıp, halkla ilişkilerden, görsel-işitsel 

prodüksiyondan ve yetişkinler için eğitimin gözlenmesinden anlamaları sağlanabilir. 

Onların profesyonel ve iyi yetiştirilmiş bir gazeteci olabilmeleri için, profesörlerin 

meslekten gazetecilerle bir araya gelerek onların gerekli eğitimlerini sağlamaları, bu 

doğrultuda bir planlama yapmaları gerekmektedir. 

2. Halkla İlişkiler: Üniversitelerin, basınla, kültürle, turizmle alakalı halkla ilişkiler 

konularına eğilmelerinin zamanı gelmiştir.  Ancak önce halkla ilişkileri insan ilişkilerinin 

ve endüstri ilişkilerinin daha genel çerçevesine yerleştirerek bu öğretiyi üniversite 

seviyesine oturtmak gerekiyor. Ardından bunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek ve 

nihayetinde hangisinin gerçek bir yeterliliğe ve yeni bir mesleğin felsefi ve sosyal 

anlayışına ulaşması gerektiğini görerek öğrenmek gerekmektedir. Bunun için de iş 

organizasyonu, şirket hukuku, iş sosyolojisi vb. dersleri verilmelidir.   

 

3. İşitsel-Görsel Prodüksiyon: Prodüksiyon ve prodüktör kelimeleri çift anlamlıdır. 

Burada prodüktör kelimesi, bir girişimin fikirlerini yürüten ve geliştiren, içeriğe karar 

                                                           
60 Mektubun tamamına erişmek için bkz: (Dağlı, 1991, s. 207) 
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veren yapının oluşmasını sağlayan ve sonuç olarak “gerçekleştiren” anlamında 

kullanılmaktadır.  Prodüktörlük mesleği, tiyatronun, sinemanın, radyonun, televizyon 

vs.nin kuruluşuyla ortaya çıkmıştır.  Bu eğitimin oldukça sistematik olması, programın 

köklerinin sağlam bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.  Öğrencilere bu programda, 

tiyatro, sinema, radyo ve televizyon hakkında sağlam bilgiler verilmelidir. Gerekirse 

bunların tarihi de öğretilmelidir.   
 

4. Yetişkinler İçin Eğitimi Gözlemlemek: Burada üniversite bir yol gösteren 

konumundadır ve deneysel bir program uygulamalıdır. Problem saptandıktan sonra kurul 

şu kararları vermiştir: Üniversite, özellikle okuma-yazma oranının düşük olduğu 

ülkelerde yetişkin eğitimi konusunu göz ardı etmemelidir. Bu açıdan gazetecilik 

programı, yapısı gereği gözlem yapabilecek konumda olmalıdır.   

 

Tüm bu temel sınırların belirlenmeleri ve içerik tavsiyelerinin ardından Clausse, 

bir tablo (1964, s. 24) hazırlayarak okulda hangi dersin, ortalama ne kadar süre ile 

verilmesi gerektiğini gösterir. Burada önemli olan nokta, derslerin okulun kendi 

akademik ve idari yapısına göre belirlendikleridir. Nitekim İstanbul Üniversitesi 

Gazetecilik Enstitüsü için daha teorik bir ders planı ortaya koyulması gerektiğini belirten 

Clausse, Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu için gerekenin ise genel kültüre 

ağırlık verilen, teori-pratik birlikteliğinde gerçekleştirilebilecek bir ders programı 

olduğunu söyler. Ortaya konan tablo da bu çeşitliliği anlamak açısından kolaylık sağlar. 

 PROGRAMIN SİNOPSİSİ  

1. VE 2. 

YIL  

  

GENEL KÜLTÜR, KİŞİSEL GELİŞİM, LİSE+2 YIL DAHA 

EĞİTİM  

  

  ORTAK ÇEKİRDEK: Gazetecilik eğitimi  

Gazeteciliğin 4 alanında olmalı: Yazılı, sinematografik, sözlü, 

televizyon gazeteciliği.  

  Profesyonel 

bağlamda kültür  

Derin 

düşünebilme  

Staj  Bilimsel 

girişimler  

  +/- haftada 30 

saat  

+/- haftada 8 saat  +/- haftada 6 

saat  

+/- haftada 2 

saat  
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3 ve 4. Yıllar  

+/- Haftada 50 

saat  

Beşeri bilimler ve 

Sosyal bilimler  

Felsefe  

Güzel Sanatlar  

Tarih  

Hukuk  

Siyasi Bilimler  

Ekonomi  

Sosyoloji  

Tabii Bilimler ve 

Teknik  

Bilim ve 

Teknik tarihi  

Ya da   

İnsanlık Tarihi  

Tarih ve Güncel 

Durum  

Hukuk ve Tüzük  

Sosyoloji ve 

Sosyal Psikoloji  

Gazetecili 

tekniklerinin, 

Dağıtımın ve 

Mesleğin  

Ahlak Bilimi  

  

Staj  

Basılı  

İşitsel-Görsel  

  

Profesyonel 

Pratik  

  

Basılı  

İşitsel-Görsel  

  

Gazetecilik 

mesleği  

Günü Yansıtan 

Gazete Bilgisi, 

Olayların 

yorumlanması 

veya içerik 

bilgisi  

  

İngilizce 

Gazetecilik 

Terimleri  

Araştırma ve 

anket   

-teori  

-pratik  

  

Yabancı Diller  

  

En az 1 yabancı 

dil  

  

Diğer yabancı 

dillerde pratik  

  Kişisel Uzmanlık 

alanı için haftada 

+/- 5 saat  

Kişisel Uzmanlık 

alanı için haftada 

+/- 5 saat  

Kişisel 

Uzmanlık alanı 

için haftada +/- 5 

saat  

Kişisel 

Uzmanlık alanı 

için haftada +/- 

5 saat  

  Gazetecilik 

niteliklerini 

artırmak   

Halkla İlişkiler  İşitsel-Görsel 

Prodüksiyon  

Yetişkinlerin 

eğitimlerini 

gözlemleme  

  

Tabloya bakıldığında genel kültüre dayalı derslerin geniş bir yer kapladığı ve 

bunun dört yıla yayıldığı rahatça görülebilir. Ancak bu bölümün ardından kabul ve devam 

koşullarını ele aldığı sırada Clausse, ekonomik sebeplerden ötürü sadece ilk iki yılın ders 

programının hazırlanıp kısa zamanda eğitime başlanacağını söylerken, hızlı bir şekilde üç 
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ve dördüncü yılların derslerinin de bu yukarıdaki tablo temel alınarak, hazırlanması 

gerektiğini belirtir.  

Dört yıl olarak tasarlanan ancak o an için mevcut koşullar nedeniyle ilk iki yılı 

belirlenen gazetecilik programında öğrencinin başarılı olabilmesi için bir yıl arayla 

gireceği iki sınav vardır. Bu sınavlardan alacağı “Başarılı” sonucu ile ona bir bitirme 

belgesi verilir. Eğer okul bunu diğer fakültelerin belgeleri ile denk tutarsa ancak böylece 

okula başka fakültelerden de denkliği olan öğrencileri kabul edebilmek mümkün olacaktır 

(1964, s. 25). Açıktır ki bu nokta, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün yaşadığı 

benzer sıkıntının gerçekleşmemesi içindir.  

Clausse derslerin seçiminde dikkat edilmesi gereken husus olarak, öğrencilerin 

seçmeli dersleri haftada beş saat olarak alabilmelerinin sağlanması olarak gösterir.  

Bunun yanında fakülte, diğer konularla ilgili dersleri de kendisi belirlemelidir. Öğrenciler 

bu dersleri girecekleri sınavlara göre ayarlayarak almalılar, başarılı oldukları takdirde iki 

yılın ardından meslekte iki yıllık pratik gazetecilik yapmaları sağlanmalı ve böylece 

profesyonel gazeteci olmaları sağlanmalıdır. İşte tüm bu saptamaların ve uyarıların 

ardından Clausse, dersleri, staj programını, üzerinde durulması gereken derslerin tam bir 

listesini çıkararak haftada hangisinin, kaç saat verilmesi gerektiğini bir tablo  

(Clausse, 1964, s. 26–31) ile ortaya koyar. Ekonomik nedenlerden ötürü ilk iki yılı 

öncelikle aralarından seçilecek derslerin, son iki yıl için de bu tablodan alınarak fakülte 

tarafından öğretilmesi temennisinde bulunur: 

DERS TABLOSU  
Öğretim Materyalleri  Haftalık 

saat  

Lisans 

Yılı  

Mevcudiyet  Oluşum  

MESLEKİ TEMEL KÜLTÜR  

           BEŞERİ ve SOSYAL BİLİMLER  

• Günlük felsefi problemler ve tarihi 

kavramların kavranması  

31  

  

1  

  

  

  

II  

  

  

  

  

  

  

  

X  
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• Karşılaştırmalı edebiyat  1   

  

I   

  

  

  

X  

  

• Müzik Tarihi  1  

  

I  

  

  

  

X  

  

• Plastik Sanat Tarihi  1  

  

I  

  

  

  

X  

  

• Çağdaş Tarih, özellikle 20. Yy.   2  I    X  

• Türk Meclisi ve Türk siyasi partileri tarihi  1  I    X  

• Siyasi, ekonomik ve beşerî çağdaş dünya 

coğrafyası  

1  II    X  

• Uluslararası İlişkiler  2  

  

I  X    

• Uluslararası siyasi problemler (bugünkü)   1  

  

II  X    

• Uluslararası Kamu Hukuku  3  I  X    

• Siyaset Bilimine Giriş  1  I   X    

• Siyasi Sistemler (Fikirler, Güçler, Rejimler)  4  II  X    

• Genel Ekonomi  3  I  X    

• Türkiye’nin ekonomik problemleri  2  II    X  

• Anayasa Hukuku  3  I  X    

• Genel Sosyoloji  2  I  X    

       TABİİ ve TEKNİK BİLİMLER  

• Çağdaş insanlık tarihi, (Bilimsel ve teknik 

açıdan)  

2  II    X  
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       TEKNİKLERİN ve MESLEĞİN TANINMASI  8        

• Gazetenin evrimi, yapısı ve işlevi  2  I    X  

• Basının, sinemanın, radyonun ve 

televizyonun ulusal ve uluslararası hakları  

2  II    X  

• Kitle iletişimi (sosyoloji ve sosyal psikoloji)  2  II    X  

• Gazetecilerin durumu, hakları ve 

sorumlulukları  

1  I    X  

• Kamuoyu   1  II  X    

STAJ  6        

• Staj: Basılı gazetecilik (en az 15 gün)  ½  I    X  

• Staj: İşitsel-görsel (en az 15 gün)  ½   II    X  

• Olayların yorumlanması (Gazetede meydana 

gelen)  

1  II    X  

• Profesyonellerin yorumuyla gazetecilik 

mesleği (profesör tarafından hazırlanmış bir 

konferans)  

½   I    X  

• Profesyonel Pratik: Basılı Gazetecilik  1  I    X  

• Profesyonel Pratik: İşitsel Görsel Gazetecilik  1  I    X  

• Profesyonel pratiklerin karşılaştırılması  1  II    X  
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• İngilizce gazetecilik terimleri  ½   II    X  

YABANCI DİL          

Kabul ve devam koşulları;  

Gazetecilik bölümünün yabancı dil öğretme 

zorunluluğu yoktur. Tıpkı daktilo yazımı öğretme 

zorunluluğu olmadığı gibi.  

        

BİLİMSEL GİRİŞİMER  Minimum 

1  

      

Gazeteciliğin araştırma yöntemleri  

• Teori ve Pratik  

1  II    X  

KİŞİSEL UZMANLIK  5         

Gazetecilik yeterliliği   

• Üniversitenin programında yer alan 

derslerden birini seçerek yapılır.   

        

Halkla İlişkiler  

• Beşerî ilişkiler, ticari ilişkiler, halkla ilişkiler  

1      X  

• Listedeki diğer dersler:  

• Organizasyonun genel esasları,  

• İdari, endüstriyel, işin ticari sosyolojisi 

hukuku.   

• Sosyal psikoloji  

• Sosyal mevzuat  

        

Görsel-İşitsel Prodüksiyon          

• Sinematografik sanat   1      X  

• Radyo-tv programları hakkında bilgi  1      X  

• Dramatik çalışma hakkında bilgi  ½       X  
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• Görsel-işitsel program seyircisi  ½      X  

• Sanatsal alandaki diğer dersler          

        Yetişkin eğitiminin gözlemlenmesi           

• Görsel-İşitsel prodüksiyondaki derslerin 

aynıları  

        

• Türkiye’deki yetişkin eğitimi  1      X  

• Yetişkin pedagojisi eğitimi  ½       X  

• Hobilerin sosyolojisi  ½      X  

 

1. Lisans   Haftalık Saat  

• Çağdaş zamanın karşılaştırmalı 

edebiyatı   

1  

• Müzik tarihi  1  

• Plastik sanat tarihi  1  

• Çağdaş tarih, özellikle 20. Yy   2  

• Uluslararası ilişkiler  2  

• Uluslararası kamu hukuku  3  

• Siyasi bilime giriş  1  

• Ekonomi  3  

• Anayasa hukuku  3  

• Sosyoloji  2  

• Gazetenin evrimi, yapısı ve işlevi  2  

• Gazetecilerin hakları ve sorumlulukları  1  
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• Staj (basılı alanda) en az 15 saat  ½   

• Profesyonellerin habercilik dersleri 

(konferanslar)  

½   

• Profesyonel pratiğin tartışılması: basılı 

gazetecilik  

1  

• Profesyonel pratiğin tartışılması: Görsel-

işitsel gazetecilik  

1  

2. Lisans    

• Felsefenin aktüel sorunları, tarihsel 

kavramları anlama  

1  

• Güncel yaşamdaki politik, ekonomik ve 

beşerî coğrafya  

1  

• Uluslararası politikanın aktüel sorunları  1  

• Siyasi sistemler (Fikirler, güçler, 

rejimler)  

4  

• Türkiye’nin ekonomik sorunları  2  

• İnsanlık tarihi  2  

• Sinemanın, basının, radyonun ve 

televizyonun ulusal ve uluslararası hakları  

2  

• Kitle iletişim  2  

• Komuoyu  1  

• Staj: Görsel-işitsel (en az 15 gün)  ½   

• Gazetedeki olayları yorumlama  1  

• Profesyonel pratiğin tartışılması  1  

• İngilizce gazetecilik terimleri  ½   

• Araştırma yöntemleri; teori ve pratik  1  

• (Bu satır iki lisans için de geçerli)   

Seçmeli dersler  

5   

 

İlk iki yıllık eğitim açısından yukarıdaki tablodan yola çıkıldığında Clausse, 

toplam ders saatlerini ve kategorilerini özetler. Bunu yaparken de zamanla ders saatlerinin 
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değişebileceğini ancak haftalık beş saatlik seçmeli ders süresinin aşılmaması gerektiğini 

de belirtir. Böylece aşağıdaki istatistiki veri ortaya çıkmış olur: 

1. 1. Yıl: 26 saat + 2. Yıl: 20 Saat + 5 seçmeli = 51  

2. Mesleki kültür: Beşerî bilimler: 10 saat + Sosyal Bilimler: 21 = 31 saat  

3. Mesleğin kuramsal bilgisi: 8  

4. Mesleğin pratik bilgisi: 6   

5. Kişisel uzmanlık: 5  

6. Bilimsel girişim: 1  

Kurulacak okulun genel kültür ve diğer alanlarla ilgili teorik dersleri üniversite 

bünyesindeki fakülteler ve öğretim görevlilerinin yardımlarıyla verebilmesi mümkündü. 

Ancak yine de pratik derslerin işlenmesini mümkün kılacak ekipmanlara ihtiyaç vardı. 

İşte hem bu zorunluluk hem de kurulacak okulun tüm bunları temin edebilmesini 

sağlayacak yeterli maddi olanakların olmaması nedeniyle farklı bir yol tutmak 

gerekiyordu. Clausse’un bulduğu formül, okul içinde pratiğe yönelik dersler hem fiziki 

koşullar hem de maddi gereklilikler açısından yetersizse yapılması gereken tek yoldu: 

Meslek çevreleri ile iletişime geçerek, eğitimi okulun sınırları içerisinden dışarı taşıyarak 

pratik eğitimin gerçekleştirilmesini sağlamak. Ancak bu yolla ekipman ihtiyacı asgari 

düzeye indirilebilirdi. 

Her ne kadar ekipman açığını meslekten yardım alarak çözme düşüncesine sahip 

olsa da Clausse’un işi böylece sonlandırması beklenemezdi. Nitekim o, en azından görsel-

işitsel dersler için temel seviye ekipmanların olmazsa olmaz olduklarını bildiği için bir 

liste (1964, s. 37–38) hazırladı. Eğer o listedeki ekipmanlar temin edilir, eğitime de ilk 

iki yıl teori ağırlıklı olarak yön verilirse, iki yıl sonrasına kadar okul kalan ekipmanları 

ve gerekli fiziki koşulları sağlayarak problemin üstesinden gelebilirdi. Gereken miktarın 

5000$ olduğu ancak mevcut bütçenin 1000$ olduğu o koşullarda, listedeki ekipmanların 

tamamlanması da zaman alacak, maalesef maddi yetersizlikler nedeniyle okul 

kurulduktan sonra dahi bu sıkıntılar yaşanacaktı. 20 – 30 kişilik bir sınıf için hazırlanan 

Clausse’un ekipman listesi şu şekildeydi: 
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1. 2 adet yazma aleti 

2. 1 adet Ronéo veya stenoiler makinesi 

3. 1 adet Verifax 

4. 2 adet tripodlu ve flaşlı fotoğraf makinesi  

5. 3 adet magnetofon  

6. 2 adet elektrofon  

7. 2 adet sound table 

8. 1 adet radyo alıcısı 

9. 1 adet Tv alıcısı  

10. 3 adet 8 mm. kamera 

11. 3 adet görüntüleyici  

12. 3 adet yapıştırıcı  

13. 1 adet yazıcı 

14. 2 adet projektör (Bütün materyalleri ile birlikte)  

Gerekli ekipmanların temininin ardından Clausse, okulun eğer ekipmanlar hemen 

alınmazsa mevcut olarak acil temin etmesi gereken fiziki ihtiyaçları da şu şekilde 

sıralamıştır: 

1. 1 adet konferans salonu 

2. 1 adet görsel-işitsel atölye 

3. 1 adet redaksiyon salonu 

4. 1 adet arşiv odası ve kütüphane 

5. Çalışanlar için büro 

Raporun son kısmına geldiğinde, Clausse tüm bu bahsi geçen saptamalar, 

araştırmalar ve hazırlanan ders programlarının ardından bu doğrultuda kurulması gereken 

okulun geleneksel bir akademik eğitim uygulamasının doğru olacağı sonucuna varır. 

Bunun temel nedenini de geleneksel eğitim çatısı altında örgütlenmiş üniversitelerin, bu 

okulun vereceği eğitimle ilgili ihtiyaçlara destek olabileceği kanısıdır. Ancak eğer bu 

mümkün olmazsa, o zaman fakülte kendi iradesiyle daha farklı bir eğitim yapısı 

belirlemede özgürdür. Nitekim yönetim örgütü ve yatırım bütçesi buna göre ayarlanırsa, 

o zaman geleneksel eğitim mümkün olacaktır.  

Yönetim örgütü açısından fakültenin de kendisi ile aynı fikirde olduğunu belirten 

Clausse, raporunun Ankara kısmını tamamlamadan önce hem UNESCO’nun hem de 

fakültenin yönetim örgütü ile ilgili olarak şu noktalar (1964, s. 42) üzerinde uzlaşıya 

vardıklarını belirtir: 
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1. Hızlı bir şekilde dersler hazırlanmalı, mümkünse 1964 Kasım ayında.  

2. Yasama müdahalesi gerektiren her türlü sorundan kaçınmak gerekir, yoksa derslerin 

başlama süresi uzar. 

3. Geleneksel yapıda şubelerin bütçeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı yoktur.  

4. Hacettepe Tıp ve İstanbul Teknik Üniversitesi örnek alınarak Ankara Üniversitesi’nde 

bir yüksekokul kurulabilir.  

5. Bu yüksekokulun düzenlemeleri Ankara Diş Hekimliği Yüksek Okulu’ndan alınabilir.   

6. Halkla ilişkiler bağlamında okulun yönetimi için de bir düzeltme sunuldu: 

Müdür sekretarya tarafından desteklenmelidir.  

7. Okul için iki sekreter gereklidir: Biri basılı gazetecilik, diğeri de görsel-işitsel gazetecilik 

için.  

8. Bu okul için kurulun önerdiği isim: Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu 

Sonuç kısmının yönetim bütçesi bölümünde (1964, s. 46) ise danışman yönetimle 

birlikte ortak olarak alınan kararlardan bahseder. Bu kararlar şunlardır: 

1. İdari işler 1964-65 yılında yeni dönemin başlayabilmesi için hızlandırılacaktır.   

2. Danışmanın fikrine göre şu anlık yurt dışından eğitmen getirmek gerekmiyor.   

3. İlk iki yıl için tasarlanan maddi dağılım, ilk yıl sıkıntı yaşanmayacak şekilde 

ayarlanmıştır.    

4. UNESCO’dan ve başka kaynaklardan gelen paralar ise şu şekilde ayrılmıştır:  

A. Profesyonel pratik için kullanılacak ekipmanlar için   

B. Türk Gazetecilik Arşivi oluşturmak için   

C.  Kütüphane oluşturmak için   

Yukarıda ayrıntılarıyla anlatılan raporla ilgili başlığın altında ele alınan tüm bu 

tespitlerin ardından, raporun ilgili bölümünü Türkiye’nin Batı ülkelerinin sahip oldukları 

eğitim kurumlarını yakalamada herhangi bir eksiğinin olmadığını söyleyerek tamamlar 

Clausse. Öte yandan bunu sağlayabilmek için ille de yurt dışından gazetecilik alanındaki 

akademisyenleri getirip burada kadro verilmesine lüzum olmadığını da belirterek, yeni 

kurulacak okulun bunu göstereceğine inandığını söyler. 

Böylece UNESCO’nun dâhil olduğu, gazetecilik cemiyetlerinin talebi ve katkıları 

doğrultusunda planlı, sistemli bir şekilde kuruluşu tasarlanan okulun, kurulmadan hemen 

önceki son tasarı aşaması da geçilmiş olur. Takip eden süre içerisinde 6 Mayıs 1963’te 

kurul çalışmasını sonlandırdı ve projenin kabul edilmesiyle birlikte okulun 1964 yılının 

Kasım ayında kapılarını eğitime açması planlandı. Roger Clausse 5 Haziran 1963 
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tarihinde Türkiye’den ayrılmadan önce tüm bu çalışmalar Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 

Senato’da tartışıldı. Nihai olarak 10 Haziran 1964 gün ve 471/2805 sayılı senato kararı 

ile de Clausse’un raporu üzerine hazırlanan yönetmelik resmi olarak kabul edildi 

(Abadan-Unat, 1972, s. 73).  

Roger Clausse’un çalışmalarını yakından takip eden Ankara Gazeteciler Cemiyeti 

de onun çalışmasını sonlandırıp nihai raporunu yazmasının ardından artık ilişkilerini 

Ankara Üniversitesi ile daha çok geliştirmeye yönelerek okulun bir an önce kurulması 

için çaba sarf etti. Kurulacak okulun adresinin belli olmasının ardından 27 Şubat 1964 

tarihinde, 22 karar sayılı61 tutanağa cemiyetin bununla ilgili planı yansımıştı: 

“Yönetim kurulu Doğan Kasaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Yönetim kurulundan 

bazı üyeler, Basın Enstitüsü kurulması konusunda yapılan çalışmalar ve sonuçları 

hakkında bilgi istediler. Bu konu ile ilgili görevli başkan ve genel sekreter ayrı ayrı 

izahlarda bulunduktan sonra bu teşebbüse ne şekilde devam edilmesi gerektiği yolundaki 

mütalaaların ışığı altında basın enstitüsü kurulması çalışmalarına devam edilmesine, bu 

arada öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde yeniden teşebbüste 

bulunulmasına, bu işle Metin Toker, Cüneyt Arcayürek ve İffet Aslan’ın 

görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.” 

Gerçekten de aynı yıl 24 Ağustos 1964 tarihli ve 11788 sayılı Resmî Gazete62de 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Basın ve Yayın Yüksek Okulu 

kurulduğu duyuruluyordu. (Md.1) Cemiyetin ve Clausse’un perspektifini belirlemeye 

çalıştığı okulun Resmî Gazete’de yayımlanan genel hükümlere bakıldığı zaman ne derece 

bu doğruluda kurulup kurulmadığı da anlaşılabilir olmaktadır. Nitekim ilk maddede 

okulun kuruluş amacı tam da istenildiği biçimde geniş bir kültürel bilgiye vâkıf olacak, 

disiplinler arası çalışacak, bunların yanında pratikte de olgunlaşacak eleman yetiştirme 

olarak açıklanır: 

                                                           
61 Ek-5 
62 27 Şubat 1964 tarihli ve 11788 sayılı Resmi Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11788.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11788.pdf (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11788.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11788.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11788.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11788.pdf


159 
 

“Okulun amacı basın, radyo, televizyon, film gibi kütleye hitabeden yayın ve eğitim 

alanlarında eleman yetiştirmektir. Bu amaçla, Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu, toplumdaki sosyal, siyasal ve ekonomik olayları 

kavramayı sağlayacak şekilde, çok yönlü, geniş kültür, teknik ve ihtisas bilgileri verecek, 

Türkiye’nin basın ve yayın hayatını ilgilendiren sorunlar üzerinde öğretim, eğitim ve 

araştırma yapar.” (Md.1) 

Her ne kadar temel motivasyonun “eleman” yetiştirmek olduğu direkt dikkat 

çekse de okulun bir görevinin de bahsi geçen konularda geniş araştırmalar yapacak olması 

olarak vurgulanması, onu İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nden net bir 

biçimde ayıracaktır. Bu açıdan bakıldığında hem cemiyetlerin hem Hıfzı Topuz’un hem 

de Roger Clausse’un isteklerinin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Bir sonraki madde ise 

üzerinde çok tartışılan eğitim süresini ve bitirme belgesinin nasıl olacağını tanımlar: 

“Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim süresi dört yıldır. 

Yüksek Okuldaki öğrenim sırasında öğrenciler geniş anlamıyla basın mesleği için gerekli 

uzmanlık nitelikleri, göze ve kulağa hitabeden yayın teknikleri, halkla münasebetler ve 

yetişkinlerin eğitim alanlarında yetiştirilirler. Yüksek Okuldan mezun olanlara 

yüksekokul diploması verilir. Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda yükseköğrenim yapmış olanlar için belli süreli bir 

eğitimden sonra meslek sertifikası verilebilir. Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu, basın ve yayın mesleğinde çalışanların okulun eğitim 

çerçevesi içine giren alanlarda yetiştirilmeleri için gerekli kurs ve meslek içi eğitim 

kuruluşları meydana getirmek ve bunlara devam edenlere gerekli belgeleri vermek 

yetkisine sahiptir.” (Md.2) 

Eğitim süresinin dört yıl olarak kesinleştirilmesi ve mezunlara yüksekokul 

diplomasının verilecek olması İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nün yaşadığı sıkıntıların 

Ankara’da yaşanmasına izin vermeyen maddelerdi. Öğrenciler meslek okuluna değil, bir 

yüksekokula gidecekler ve mezun olduklarında da diğer fakültelerden mezun olanlarla 

aynı haklardan faydalanabileceklerdi. Öte yandan bu maddede, okulun meslekte 

yetişecek, çalışacak insanlara yönelik gerekli kurs ve eğitim kuruluşlarını açma yetkisine 

sahip olması da onun geniş bir yetki ile donatıldığını göstermek açısından önemlidir. 
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Okulun yönetim yapısının anlatıldığı sonraki maddelerde ise yönetimin müdür, yönetim 

kurulu ve akademik kurul olmak üzere üç organa sahip olduğu belirtilmektedir. (Md.3) 

Ancak bir sonraki maddede fakültenin, yüksekokul üzerindeki güçlü etkisi de net bir 

biçimde vurgulanır: 

“Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nun müdürü,  

Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörler Kurulunca kendi üyeleri veya  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nun öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından, tam üye 

sayısının salt çoğunluğu ile ve iki yıl için seçilir. Süresi biten müdür tekrar seçilebilir.  

Okul müdürlüğü görevi, dekanlık ve rektörlük ile bağdaşamaz.” (Md.4) 

Yukarıdaki maddeden okulun yönetimsel açıdan özerk olmadığı sonucu çıkmakla 

birlikte sonraki maddeler de yönetimsel ve maddi açıdan okulun fakülteye olan bağlılığını 

net bir biçimde ortaya koyarlar. Bu doğrultuda müdür, kendi yardımcılarını üniversite 

öğrenimini bitirmiş ve meslek alanında tecrübe edinmiş kimseler arasından kendisi 

seçebilir. İki yardımcıdan birinin gazetecilik okulunda, diğerinin de gazetecilik dışındaki 

basın ve yayın kollarından birinde en az üç yıl çalışmış olması gerekmektedir. (Md.5) 

Böylece bizzat mesleğin içinden gelen ama eğitim sahibi insanların okul yönetiminde söz 

sahibi olması sağlanmaktadır.  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nun yönetim kurulu, biri okulun müdürü, dördü 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Profesörler Kurulu üyeleri ve de okulun kendi akademik 

kurulu tarafından seçilecek iki kişiden oluşmak üzere toplam yedi kişiden teşekkül 

edecektir (Md.6). Hemen hemen bir denge unsuru ortaya çıksa da ardından gelen iki 

madde ile yüksekokulun akademik kurulunda alınan kararların fakülte için bir teklif 

statüsünde olduğu vurgulanır (Md.7). Yüksekokulun statüsü ile ilgili sonraki maddeler 

önemlidir. Yüksekokulun mevcut statüsünde yapılacak her türlü değişikliğin  

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilgili kurullarının tasvibinden geçtikten sonra ancak 

Senato’ya sunulabileceği belirtilir (Md.8). Öğretim üyeleri ile ilgili olan 9. Madde de 
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yüksekokulun öğretim üyeleri ve yardımcılarının Üniversiteler Kanunu’na bağlı olarak 

çalışacaklarını belirtmesine karşın bu görevlileri okula yalnızca fakültenin alabileceği de 

vurgulanır.  

Türlü aktörlerin içinde bulunduğu uzun bir araştırmanın, detaylı çalışmanın 

ardından artık Resmî Gazete’de de okulun kurulması kabul edilmesine karşın dersler bir 

sonraki yıl olan 1965-1966 döneminde ancak ilk öğrencilerine kapılarını açabilecekti. 

Buna hazır olabilmek adına okul çalışmalarına hız verdi ve ilk müdür olarak da  

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’nu seçerek işe koyuldu.63 Armaoğlu başkanlığında 

gerçekleştirilen 25 Mart 1965 tarihli ilk yönetim kurulu kararları64 da okulun 1965-1966 

eğitim-öğretim dönemine yetişebilmek için aşması gereken sorunları gösterir niteliktedir. 

3. Numaralı kararda okulun ihtiyacı olan öğretim görevlilerinin yetişememesi durumunda 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli bulunan öğretim görevlilerinin yardımı talep 

edilirken, 4. Numaralı kararda da okulun ihtiyacı olan bina ile gerekli masrafların beş 

yıllık plan içine alınması talep edilmektedir. Yönetim Kurulu’nun yardımcıların da seçimi 

ile tam olarak teşekkül edinceye kadar bu görevi icra edecek tüm isimler ise şunlardır: 

- Başkan: Prof. Dr. Fahir H. Armaoğlu 

- Üye: Prof. Bahri Savcı 

- Üye: Porf. Dr. A. Suat Bilge 

- Üye: Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu 

- Üye: Doç. Dr. Nermin Abadan 

Okulun eğitime kapılarını 1965-1966 yılının Kasım ayında açmasıyla birlikte 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti de 3 Aralık 1965 tarihli toplantısında65 bunu bir kokteyl ile 

kutlama kararı aldı. Okulun kuruluşu hem sektörde hem de akademide büyük bir sevinçle 

                                                           
63 Okulun bugüne kadarki tüm yöneticilerinin listesine ulaşmak için bkz: 

http://ilef.ankara.edu.tr/fakulte/ (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 
64 Ek-6 
65 Ek-7 

http://ilef.ankara.edu.tr/fakulte/
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karşılanmıştı. Öte yandan derslerin nasıl olması gerektiğine yönelik olarak  

Roger Clausse’un çalışmalarına paralel bir şekilde ders programı da hazırlanmıştı.  

Hem rapor hem de anketler yoluyla en uygun derslerin seçilmesi amaçlanmıştı. Bu plana 

göre basın, halkla ilişkiler ve radyo-televizyon olmak üzere üç ana başlık altında 

uzmanlaşma sağlayacaktı. Ancak 1968 sonrası daha nitelikli bir eğitim için basın ve 

halkla ilişkiler konuları tek şube olarak birleştirildi (Abadan-Unat, 1972, s. 74).  

Bu birleştirmede halkla ilişkiler alanında okutulacak kitap ve kaynak bulma konusunda 

yaşanacak sıkıntı temel etken olacaktı.66 Clausse raporu doğrultusunda ders program ilk 

iki yıllık eğitim için hazırlandı ve sonradan dört yıla yayıldı.  

Okulun kuruluşu sonrası ders programı (Abadan-Unat, 1972, s. 74–75) şöyleydi: 

 

1. Sınıfta:  

Anayasa Hukuku, İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimine Giriş, Uluslararası İlişkiler Tarihi, Hukukun 

Temel Kavramları, Dünya Edebiyatı, Türk Dili ve Kompozisyon, İstatistik.  

(Hepsi haftada 2 saat, Yabancı Dil 6 saat, Sertifikalı Zorunlu Ders Daktilografi 3 saat) 

2. Sınıfta: 

Sosyal Psikoloji, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Siyasal Düşünceler ve Rejimler  

(Ağırlık 20. Y.Y.), Sosyal Politika, Türkiye’nin İdari Yapısı, İktisadi ve Siyasi Coğrafya, 

Fotoğrafçılık, Türk Edebiyatı (Ağırlık 20. Y.Y.) 

(Hepsi haftada 2 saat, Yabancı Dil 6 Saat, Devrim Tarihi 1 Saat) 

3. Sınıfta Ortak Dersler: 

Basın Yayın Tarihi, Haber Toplama ve Yazma Tekniği, Kamu Oyu, Haberleşme Teorileri ve 

Araçları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Türk Ekonomisi, Türk Siyasal Hayatı (Haftada 2 saat.) 

Bilgi Kaynakları ve Arşivcilik, Günün Ekonomik Sorunları, Günün Sosyal Sorunları, Teknoloji 

ve Toplum (Haftada 1 saat.) Yabancı Dil (Haftada 4 saat.) 

 

- Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü: 

                                                           
66 Oya Tokgöz, Kişisel Görüşme, 12 Haziran 2017 
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Gazete Yayınlama Tekniği (5 saat ve uygulamalı.) 

- Radyo ve Televizyon Bölümü: 

Radyo ve Televizyon Programcılığı (1 saat) 

Radyo ve Televizyon Yayını (5 saat ve uygulamalı.) 

 

4. Sınıfta Ortak Dersler: 

Haberleşme Hukuku, Fikri Haklar, Basın Yayın İşletmeciliği, Günün Uluslararası Politika 

Sorunları, Devletler Hukuku ve Uluslararası Kuruluşlar, Siyaset Sosyolojisi, Turizm,  

Kamu Hürriyetleri (Haftada 2 saat.) 

Basın Yayın Yolu İle Halk Eğitimi (1 saat), Yabancı Dil (4 saat) 

- Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü  

Halkla İlişkiler, Yazı Çeşitleri ve Yazı Yazma Tekniği (Haftada 2 saat ve uygulamalı.),  

Gazete Yayınlama Teknikleri (4 saat ve uygulamalı.) 

 

- Radyo ve Televizyon Bölümü: 

Radyo ve Televizyon Yazarlığı (2 saat) 

Radyo ve Televizyon Yayını (Haftada 4 saat ve uygulamalı.) 

Radyo ve Televizyon İdaresi (1 saat) 

 

- Seçimlik Dersler: 

Öğrenciler beş seçimlik dersi haftada iki saat ve iki yıl süre boyunca okumak zorundalardır. Bu 

dersler birinci ve üçüncü yıllarda seçilirdi. Dersler şunlardı: Müzik, Tiyatro, Resim, Sinema, 

Anadolu Sanatı. 

Basın Yayın Yüksek Okulu işte bu derece geniş bir ders programına sahip olarak 

çalışmaya başladı. Hem teori hem de pratik dersleri etraflıca geniş bir şekilde listede 

kendilerine yer bulurlarken, yabancı dil de yoğun bir ders olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nermin Abadan Unat’a göre derslerin bu kadar geniş bir perspektife sahip olması Bonn 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kieslich ile Salzburg Üniversitesi’nden Dr. Langenbucher’in 
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Alman Basın Konseyi için hazırlamış oldukları memorandumda yer verdikleri 

uzmanlaşma programından neredeyse birebir etkilenmeleri sebebiyleydi (1972, s. 75).  

İki uzmanın özellikle Batı Almanya gazetecilik okulları ile ABD’deki gazetecilik 

fakültelerinden de etkilenerek hazırladıkları ders listesinde67 iki ya da üç yıllık bir 

uzmanlaşma ihtiyacı vurgulanıyordu. Bu yerinde bir tavsiyeydi ancak her ne kadar  

Basın Yayın Yüksek Okulu da bundan etkilenmiş görünüyorsa da maddi yetersizlikler 

nedeniyle uzun yıllar boyunca uygulamalı dersler ciddi bir problem olacaktı.  

Bir başka açıdan ise Basın Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluşunda her ne kadar  

Roger Clausse UNESCO görevlisi olarak yaptığı çalışmalarla derslerin şekillenmesine 

net bir katkı sağlamışken, onun Belçika’daki Brüksel Üniversitesi  

Gazetecilik Bölümü’ndeki yöneticiliği sırasında özellikle hukuk ve siyaset ağırlıklı 

dersler vermesi de bir başka etken olmuştur.  

Kurumsallaşma sürecinin artık fiili olarak da gerçekleşmesinin ardından okulun, 

dersleri verebilme konusunda karşılaştığı iki temel sıkıntı söz konusu oldu.  

İlki Türkiye’de iletişim alanıyla ilgili yeterince hatta neredeyse hiç akademik kitabın 

olmamasıydı, ikincisi ise bu dersleri verebilecek yetişmiş öğretim elemanı sıkıntısı vardı. 

Bu problemleri çözmek uzun zaman gerektirirdi. Ancak devreye yine Hıfzı Topuz girdi. 

Topuz’un özellikle okula ders vermeleri için uzmanlar göndermesi ile eleman açığı 

kapatılırken, UNESCO ve sonradan Fullbright vasıtasıyla Basın Yayın Yüksek Okulu’na 

burslar sağlamasıyla da okulun asistanları ABD’ye giderek lisansüstü eğitimlerini 

tamamlayıp Türkiye’ye dönebildiler.68 Asistanlar gelir gelmez hızlı bir şekilde, 

oradayken derslerde kullandıkları kitapları ve kaynakları Türkçeye çevirerek, derslerde 

kullandılar. Bu asistanlardan Oya Tokgöz Boston Üniversitesi’ne, Ünsal Oskay  

Standford Üniversitesi’ne, Aysel Aziz staj için BBC’ye, Haluk Şahin  

                                                           
67 Listenin tamamına ulaşmak için bkz: (1972, s. 38) 
68 Oya Tokgöz, Kişisel Görüşme, 12 Haziran 2017 
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Indiana Üniversitesi’ne gönderildiler. Özellikle Ünsal Oskay’ın döndükten sonra kitle 

iletişim kuramları üzerine ABD’de gördüğü ders kaynaklarını Türkçeye çevirerek okulda 

okutmaya başlaması son derece önemli bir gelişme idi. 

Bahsi geçen nedenlerden ötürü okulun kuruluşu sonrasında özellikle Oya Tokgöz 

ve Aysel Aziz etkisinde Anglo-Sakson iletişim perspektifinin derslere yansıdığını 

söylemek mümkündür. Nitekim UNESCO desteği ile okula gelen uzmanlar da sonradan 

asistanların çevirerek derslerde okutacakları kitapları yanlarında getirdiler. Bu, 

kurumsallaşma açısından bir okulun hem kuruluşunda göreceği maddi yardımların hem 

de sonrasında ihtiyacı olan fiziki koşullar ile uzman kadrosunu temin ettiği yerin ya da 

kültürün, o okulun gelişimine etkisini de göstermesi bakımından önemli bir ayrıntıdır. 

Okula ilk televizyon vericisini Federal Almanya’nın hediye etmesi ile Alman iletişim 

anlayışının teori ve pratik birlikteliğine dayanan yapısının, Basın Yayın Yüksek Okulu 

ile olan benzerliğini anlamak açısından da önemi önemlidir.  

Bu sürecin sonunda asistanlar yurda döndükten sonra, yazmış oldukları ilk beş 

tezle69 okulun vermek istediği eğitimin de anlaşılması açısından önemli bir ipucu ortaya 

koymuş oldular. 70 Cengiz Taşer ile Ersan İnal’ın TRT özelinde iletişim üzerine yazdıkları 

tezler dışında literatürde pek bir şey yokken yazılan bu tezler son derece önemlilerdir. 

Bunlardan Oya Tokgöz’ün 1972 tarihli Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinde Radyo-

Televizyon Sistemleri (Mukayeseli Bir Araştırma) adlı tezi literatürde son derece önemli 

bir yeri olan, o dönem için Türkiye ve Ortadoğu üzerine karşılaştırmalı analiz ihtiyacını 

karşılarken, Aysel Aziz’in 1975 tarihli Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi 

adlı tezi de televizyonun Türkiye’de nasıl halk yararına kullanılabileceğini anlatıyor, 

gerekirse izleme merkezleri kurularak halkın eğitim seviyesinin yükseltilebilmesi 

                                                           
69 Bu tezlerle ilgili önemli bir belgesel için bkz: (Karakuş, 2015) 
70 Okulun çevrimiçi olarak paylaşılan tüm tezlerine ulaşabilmek için bkz: 

http://ilef.ankara.edu.tr/tezler/doktora-tezleri-1994-oncesi/ (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 

http://ilef.ankara.edu.tr/tezler/doktora-tezleri-1994-oncesi/
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açısından bunun yararlı hale getirilebileceğine vurgu yapıyordu. Nitekim tezin ortaya 

koyduğu gibi televizyon vericilerinin son derece pahalı olması nedeniyle devletin bir an 

önce bu yola başvurması, halkın eğitimi için adım atması gerekmektedir. 

1978 tarihli Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna: TRT Öncesi Dönemde 

Radyonun Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri adlı son derece 

kapsamlı, arşivden toplanan pek çok belge ile oluşturulmuş Uygur Kocabaşoğlu’nun tezi 

ise radyo açısından literatürdeki eksikliği kapatıyor, kitle iletişim araçlarının kültür 

üzerindeki etkisini özellikle propaganda açısından ele alıyordu. Yine aynı tarihli  

Türk Sinemasının İşleyişi ve Sorunları adlı tezi ile Nilgün Abisel de görüşmelerle 

gerçekleştirdiği çalışmasında diğerlerinden farklı olarak sinema üzerine eğilmişti.  

1982 tarihli Ünsal Oskay’a ait 19. Yüzyıl’dan Günümüze Kitle İletişiminin 

Kültürel İşlevleri: Kuramsal Bir Yaklaşım adlı tez, Tokgöz ve Aziz’in çalışmalarından 

farklı olarak derslerde de net olarak kullanılabilecek, betimleyici, ana hatlarıyla kültürel, 

edebi ve kuramsal açıdan kitle iletişimini ele alan bir eserdi. Oskay’ın bu çalışmasında, 

onun iletişim çalışmaları ve sanatsal eserlere eleştirel bir açıdan yaklaşarak analizler 

yapması son derece önemlidir. Onun Frankfurt Okulu’na yönelik eğilimi ve ilk kez 

oradan yaptığı eserlerin çevirileri sadece okul açısından değil, Türkçe literatür açısından 

da son derece önemli gelişmelerdir.  

Görülebileceği gibi özellikle kitle iletişim alanına yönelmiş olan bu tezler ile 

okulun kitle iletişim alanında eleman yetiştirmesi ve araştırmalar yapması amacı da 

gerçekleşmiş oluyordu. Bu doktora tezleri, sonraki tezleri de etkileyerek iletişim alanında 

önemli bir dönüm noktası oldular. Bu hem alana yön vermek hem de literatürü 

zenginleştirmek açısından gerçekleşti. Her ne kadar iletişim alanının günümüzde dahi 

Türkiye’de ciddi olarak derinleşememesi, zenginleşememesi, Amerika ya da Avrupa 

düzeyini yakalayamamış olması kurumsallaşma, özerklik durumu, maddi kaynak,  
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Türkçe kitap ve kaynak eksikliği, çeviri yetersizliği gibi türlü nedenlerden ötürü 

yaşandıysa da tüm bu süreç pek çok şey de öğretti. 

Tüm bu bahsi geçen kurumsallaşma sürecinin ve türlü sıkıntılara karşın 

yapılanların anlatımının ardından, Basın Yayın Yüksek Okulu’nun sistemli bir kuruluşu, 

planlama ekseninde gerçekleştirilen kurumsallaşması, sendika, meslek, akademi, 

uluslararası kuruluşlar gibi farklı ayaklar açısından desteklenmesi nedeniyle derslerinin 

ve eğitim politikasının son derece kapsayıcı olduğunu söylemek mümkündür.  

Öyle ki dört yıl sonra ilk mezunlarını71 verdiğinde, okul giderek rayına oturmaya da 

başlayacaktı. Ancak tüm bunlara karşın Türkiye’de özellikle iletişim alanının akademik 

açıdan ayrı bir disiplin olarak kurumsallaşması türlü sıkıntılarla karşılaşacaktı.72  

Yapısal anlamda 8 Haziran 1965 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Kanunu73 

uyarınca özel okulların kurulmasına izin verilmesinin ardından Türkiye’de özellikle 

büyük şehirlerde iletişim okulları ortaya çıkacaktı. İdari yapı açısından ise 1982’de  

YÖK Yasası74 ile Ankara, İstanbul, Marmara, Ege ve Gazi üniversiteleri bünyesindeki 

gazetecilik / iletişim okulları doğrudan rektörlüğe bağlanarak  

“Basın Yayın Yüksek Okulu” statüsüne kavuşacaklardı. Ancak bu tüm okulları da tek 

tipleştirmeye yönelik en önemli girişimlerden biriydi. Okulların kendi özel koşulları ve 

eğitim politikaları doğrultusunda yaşamalarına izin vermeyen bu müdahale ile günümüze 

kadar sarkan ciddi sorunlar da ortaya çıkmış oldu. Ancak 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun 

ile bu yüksekokulların fakültelere dönüşmeleri75 ile iletişim alanı da akademik anlamda 

görece bağımsızlığını kazanmış oldu.  

Alanın kurumsallaşma sürecinin, tarihsel ve siyasal olaylar ile iç içe olduğunun 

fark edilmesinin ardından, iletişim alanının gerek ortaya çıkış koşullarının gerek de 

                                                           
71 Okulun kuruluşundan 1997 yılına kadarki tüm mezunlarının listesine ulaşabilmek için bkz: 

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı, 1997) 
72 Basın Yayın Yüksek Okulu özelinde Türkiye’de iletişim alanının akademik açıdan genel bir 

eleştirisi için bkz: (Mutlu, 1991) 
73 18 Haziran 1965 tarihli ve 12026 Sayılı Resmî Gazete’de ilgili kararı okumak için bkz: 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12026.pdf&mai
n=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12026.pdf (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 
74 6 Kasım 1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de ilgili kararı okumak için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 
75 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmî Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12026.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12026.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12026.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12026.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf
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sonraki süreç içerisinde yaşadıklarının birbiriyle bağlantılı gelişmeler olduğunu 

kavramak gerekiyor. Nitekim ABD’de derin bir felsefi geçmişten beslenen, özellikle 

ekonomik ilgiler doğrultusunda pazar ve savaş ihtiyaçları ile iç içe ortaya çıkarak serpilen 

alan, Türkiye açısından ele alındığında da daha farklı iç dinamiklerden beslenerek 

kendine akademide yer bulabilmiş oldu. Her ne kadar hâlâ süregelen problemler ve 

akademik anlamda zayıflıklar söz konusu olsa da iletişimin kurumsallaşma sürecinin, 

hem kurumsallaşmaya çalıştığı ülkenin özgül koşulları ile hem de uzun bir süreç olarak 

dış gelişmelerle yakından ilgili olduğuna dikkat edilmelidir.  
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SONUÇ 

Tarihsel süreç açısından ele alındığında iletişim alanının düşünsel anlamda ortaya 

çıkışı, temellerini 19. yüzyıl Amerikan pragmatist felsefesinden ve dönemin sosyolojik 

çalışmalarından alır. Sanayi Devrimi öncesinde yüzlerce yıllık durağan, yerel ve toprak 

temelli ekonomik yapıya sahip olan ülkeler devrim sonrasında hızlı bir şekilde aktif, 

küresel ve sermaye temelli bir ekonomik yapı içerisine girdiler. Bu büyük dönüşüm bir 

yandan seri üretimi artırıp insanları ekonomik faaliyetlere katılmak için kentlere 

sürüklerken, bir yandan da kâr maksimizasyonu temelinde yükselen kapitalist ekonomi 

aracılığıyla, seri şekilde üretilen mal ve hizmetler kısa süre içerisinde dünyanın bir 

ucundan diğerine taşınmaya başladı. Telefon, telgraf, radyo, gelişmiş posta ağı gibi 

iletişim teknolojileri ve işlemlerindeki baş döndürücü gelişmelerin de bu dönemde 

yaşanmış olmasıyla artık bilinen dünya “Küresel Köy”76 olma yolunda ilerlerken, iletişim 

ise günlük yaşamın en önemli unsuru olmaya başladı. 

Sanayi Devrimi sonrası yaşanan süreç her ne kadar teknolojik açıdan hızlı 

gelişmelere, mal ve hizmetlerde ucuzlamaya ve yayılmaya neden olsa da bu ancak dev 

bir mülksüzler ordusu yaratılmasıyla mümkün olabildi. Feodal dönemin durağan  

ve görece güvenli ekonomik faaliyetlerinden kopan mülksüzlerin emeklerini satarak var 

olma çabası, ekonomik etkinliklerin büyük oranda gerçekleştiği kentlere de dev bir nüfus 

akışına neden oldu. 19. yüzyılın sonuna doğru özellikle büyük sanayi kentlerinde farklı 

dil, ırk ve inançlardan on binlerce insan ekonomik faaliyetler nedeniyle bir arada 

yaşamaya başladı. Bu birliktelik şehir planlaması, kültürel farklılıklar, ekonomik 

güvencesizlik gibi pek çok nedenden ötürü ciddi sorunların ortaya çıkışına da neden oldu. 

                                                           
76 “Küresel Köy” tanımını Kanadalı düşünür Marshall McLuhan 1962 yılında yayımladığı 

“Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu” adlı eserde, telekomünikasyon sistemlerinin 

gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte bütün bir dünyanın aslında düşünsel ve iletişimsel anlamda 

küresel bir köy hâline geldiğinden bahsetmek için kullandı. 
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Özellikle 19. yüzyılın sonunda hızlı bir büyüme ile bünyesinde hemen her yerden insanı 

barındıran Chicago’da bu farklılıklar son derece ciddi problemlere sebep oldu.  

Chicago’da yaşanan problemlerin çözümü basit bir hukuksal, ekonomik ya da 

siyasal karar ile ilgili değildi. Burada yaşananlar ancak sosyolojinin konusu olarak ele 

alındığında anlaşılabilecek sorunlardı. 1873-1896 yılları arasında yaşanan ekonomik 

bunalıma denk gelen bu dönemde, çalışma koşullarının denetimsizliği, sermayenin 

ihtiyaç duyduğu ucuz iş gücü için kente yapılan göçün desteklenmesi ve yerleşimin 

plansızlığı sonucu, işçiler ve göçmenler hem kültürel hem de ekonomik sebeplerden ötürü 

toplumla sıkı bir ilişki kuramıyordu. Alt sınıflar Chicago’da kendilerini ait hissettikleri 

yine kendi kültür ve inançlarından insanlarla gruplar hâlinde yaşıyorlardı. Bu problemli 

durum, 1886 yılına gelindiğinde krizin en tepe noktasının da yaşanmasına neden olacaktı.  

Chicago’da 1886’da çalışma koşullarındaki sorunlar nedeniyle işçilerin greve 

gitmesiyle başlayan süreç önce polis saldırısı, ardından da olayların iki taraf arasında 

çatışmaya dönmesiyle kontrolden çıktı. 1 Mayıs 1886 tarihinden sonra  

“Haymarket Olayı” olarak tarihte anılacak bu olayla birlikte pek çok işçi ve polis hayatını 

kaybetti. Giderek büyümekte olan ekonomilerin yüksek doğum ve göçe duyduğu ihtiyaç, 

ancak bunun sonucu olarak yaşanan toplumsal problemler, sermayenin bunu çözmesini 

zorunlu kılıyordu. Tam da bu nedenle kendi çıkarları ile ülke çıkarlarını birleştirmeyi 

başarabilmiş, tarihin gördüğü en büyük sermayedarlardan John D. Rockefeller,  

1892 yılında çok büyük bir bağış ile Chicago Üniversitesi’ni kurdu. 

Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, kuruluşundan sonra yaptığı çalışmalarda 

ağırlıklı olarak kent sosyolojisi çalıştı. William Thomas ve Florian Znaiecki kentteki 

karmaşayı özellikle etnik gruplar üzerinde çalışmalar yaparak anlaşılır kılmaya 

çalışırlarken, Robert Ezra Park, McKenzee ve Ernest Burgess de kenti yaşayan bir 

organizma olarak ele alıyor, evrimsel bir süreç açısından ona bakarak da mevcut 
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problemlerin normalliğini, kısa süre içerisinde bu sorunların ortadan kalkacağını 

düşünüyorlardı. Kenti sınıfsal ve ekonomik faaliyetlere göre beş ayrı halkaya ayıran  

Park ve Burgess, bu halkaların aslında doğal evrimsel sürecin bir sonucu olduğunu, 

keskin sınıfsal ayrımların dışarıdan müdahalelerle değil, zaman içerisinde kendiliğinden 

çözülerek şeffaflaşacağını düşünüyorlardı. Bu aslında okulun toplumsal meselelerin 

çözümü konusunda sahip olduğu pozitivist, organizmacı yaklaşımı da özetliyordu.  

Okulun kent sosyolojisi üzerine yaptığı çalışmaların sonradan özellikle  

George Herbert Mead ve John Dewey ile birlikte sosyal psikoloji ve sembolik 

etkileşimcilik üzerine kaymasıyla da ilk iletişim çalışmalarına giden yol da açılmış 

oluyordu. Mead açısından toplumsal problemlerin temelinde iletişimsizlik yatarken, bunu 

çözebilmek için de dil üzerinde çalışmak gerekiyordu. Kişinin, kendi olabilmesi için 

kendisi olmayan bir karşıt ile bir araya gelmesi düşüncesi Mead’in en temel çıkış 

noktasıydı. Bu yalnızca bir toplum içinde ve iletişim aracılığıyla mümkün olabilirdi. 

Ancak toplumsal iletişimde yaşanacak sorunlar da toplumdaki demokrasi kadar,  

kişi açısından birey olabilmeyi de zora sokabilirdi. İşte bunu çözebilmek gerekiyordu. 

Dewey açısından da iletişim, toplumun istediği zaman kullandığı değil, ancak 

onun sayesinde var olabildiği bir zorunluluktu. Bu açıdan iletişimin sağlıklı olması, her 

kesimden insanın iletişime katılmasını sağlayacak demokratik hakların ve bunun için 

gerekli olan fiziki imkânların gerçekleştirilmiş olmasıyla mümkündü. Chicago’da  

ve Sanayi Devrimi sonrası gelişmiş ülkelerde yaşanan toplumsal farklılıklara dayalı 

kaosun ortadan kaldırılabilmesi için demokrasi ve iletişim olmazsa olmaz iki temel 

unsurdu. İşte sosyolojinin yapması gereken çalışmalar da iletişim üzerine yapılması 

gereken çalışmalardı. Dewey’in düşüncesinde iletişimin ayrı bir disiplin olarak ortaya 

çıkışı söz konusu olmamakla birlikte sosyolojinin temeline iletişim çalışmalarını alması 
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sonradan bu alanın da sosyoloji içerisinden ayrışarak kurumsallaşmaya gidecek olmasını 

etkilemişti.  

 Chicago Sosyoloji Bölümü’nün iletişim ve toplumu demokratik açıdan ele alarak 

yaptığı çalışmalar, I. Dünya Savaşı’na giden süreçte özellikle Walter Lippmann’ın sert 

eleştirilerine maruz kalacaktı. Her şeyden evvel “Şaşkın Sürü” ile demokrasi 

olmayacağını, Platon’un eğitim seviyesi yüksek olmayan bir toplumda demokrasinin, 

avamın iktidarı ele geçirmesinden başka bir şeye yaramayacağına yönelik düşüncesini 

vurgulayan Lippmann, seçkinlerce yönetilen bir ülke hayali kuruyordu.  

O, iletişim alanının da bunu sağlamak için ağırlıklı olarak propaganda çalışmalarına 

yönelip “rıza üretmek” için çabalaması gerektiğini dile getiriyordu. Gerçekten de  

I. Dünya Savaşı çıkınca iletişimin sosyoloji içerisindeki rolü, yerine propaganda 

çalışmalarına bıraktı. Lasswell’in propaganda teknikleri üzerine savaş sonrasında 

hazırladığı çalışma ile iletişimde güçlü etki modeli ortaya konmuştu. Gönderen ile alıcı 

arasında doğrusal bir iletişimi öngören model, Lazarsfeld’in sınırlı etki üzerine yapacağı 

çalışmalara kadar geçerlilik gördü.  

I. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan süreçte askeri ve siyasi propaganda 

çalışmaları 1929 Ekonomik Buhranı ile mevcut gıda sıkıntılarını çözebilmek için tüketim 

davranışları üzerine kaydı. Kurt Lewin, Amerikalıların sakatat yeme alışkanlıkları 

üzerine çalışmalar yaparak tedarik edilmesinde sorun yaşanan kırmızı et yerine sakatatı 

tercih etmelerinde başarılı oldu. Bu davranışsal çalışmalar, Lazarsfeld’in siyasi tercihler 

ve tüketim alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmalarla bir araya gelince anlamlı oluyordu. 

İletişim alanında Decatur Araştırması ile sınırlı etki kuramını ortaya koyarak paradigma 

değişimine neden olacak Lazarsfeld’in hem bu açıdan hem de radyo üzerine yoğunlaşarak 

Frankfurt Okulu ile Anglo-Amerikan iletişim çalışmaları arasındaki ilk teması 

gerçekleştirmesi de önemlidir. Ancak Adorno ile Radyo Projesi sırasında bir araya 
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gelmelerinin sonuçsuz kalmasıyla, proje devam edecek ancak iki farklı anlayış arasındaki 

kısa süreli birliktelik de son bulacaktı.  

II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yeni ortamda ABD savaş ofislerinde pek çok 

uzmanı iletişim, propaganda, psikoloji çalışmalarında bir araya getirerek savaş için etkili 

yöntemlerin ortaya konmasını istiyordu. Hem hükümetin hem de Ford ve Rockefeller gibi 

dev sermayedarların desteği ile seminerler ve deneyler gerçekleştirildi. Carl Hovland’ın 

askerlere izletilen propaganda filmleri üzerine yaptığı çalışmalar bunun en bilinen 

örneklerindendi ve o da sınırlı etkiyi göstererek Lazarsfeld’i doğruluyordu.  

Savaş sırasında gerçekleştirilen bu çalışmalar aslında iletişim alanının sosyolojiden ayrı 

bir disiplin olarak kurumsallaşması için gereken nüveleri de ortaya koydu.   

Savaş sırasında diğer isimlerle birlikte çalışmalara katılarak onlarla bir arada olma 

şansını yakalamış Wilbur Schramm iletişimin ilk kez kapsayıcı bir alan olarak 

fakültelerde sosyolojiden bağımsız bir şekilde kurumsallaşmasını sağlayan isim olacaktı. 

Schramm öncesinde özellikle yüzyılın başında Willard G. Bleyer öncülüğünde ABD’de 

ilk gazetecilik okulları açılmışken, bunlar genel kültürün yanında ağırlıklı olarak mesleki 

dersler vermektelerdi. Schramm ile birlikte ise daha önceden var olan retorik ve 

gazetecilik okullarının birleştirilerek iletişim fakülteleri haline gelmesi sonucu alanın ayrı 

bir disiplin olarak kurumsallaşması gerçekleşmiş oldu. Düşünsel temellerden yola çıkarak 

ele alındığında özellikle ABD’de iletişim çalışmaları piyasa ilgileri ve savaş nedeniyle 

şekillenip ortaya çıkmış, serpilmesinde bizzat bu kaotik ortamın katkısı olmuştur.  

Deneye dayalı ilk çalışmalarında da bütüncül bir toplum teorisi ortaya koymak yerine 

amaca yönelik çalışmaların gerçekleştirilmiş olması da bunu gösterir. 

Anglo-Amerikan iletişim çalışmalarının düşünsel ve tarihsel temelleri son derece 

farklı uzam ve mekânlara yayılırken, Türkiye açısından gazetecilik özelinde iletişimin 

kurumsallaşması başlangıçta bir istek olarak Osmanlı döneminde ünlü gazeteci  
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Ahmet Rasim’den çıktı. 1828 yılında Osmanlı’daki ilk Türkçe gazete olarak Mısır valisi 

Mehmet Ali Paşa tarafından çıkartılan Vakay-i Mısriyye, bürokratik işlemleri 

kolaylaştırabilmek adına ortaya çıkışıyla padişah II. Mahmut’u da etkileyerek, 

kendisinden üç yıl sonra devletin ilk resmî gazetesi olarak çıkacak Takvim-i Vakayi’ye de 

öncülük etti. Ancak bu gazetede çalışacaklar memurlardı ve hiçbir zaman onların 

yetişmeleri için kapsamlı bir eğitim girişiminde bulunulmadı. 

II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen reformların korunması, ardından 

reformların devam ettiricisi oğlu I. Abdülmecid’in Tanzimat ve Islahat fermanlarını ilân 

etmiş olması ilk gazeteler ve matbuat düzenlemeleri ile de birbirine temelden bağlıydı. 

Osmanlı açısından basın, reformların ve saltanatın meşruluğunu sağlama alma, devleti de 

Avrupa karşısında ayakta tutabilmek için gerçekleştirilen reformları koruyacak bir araçtı. 

Bu hassasiyet özellikle ilk Türkçe gazetelerden daha önce var olan ve 1857 tarihli  

ilk matbuat düzenlemesi yapıldığında sayıları çok olan azınlık ve yabancı dillerdeki 

gazetelere yönelik üstü örtülü düzenlemelere bakılarak anlaşılabilir. Bu hassasiyetin 

temelinde, Osmanlı’nın her tarafına yayılmış olan yabancı ülke okullarında yetiştirilen 

ağırlıklı azınlık çocuklarının eğitim görüyor olması da vardı. Nitekim bu gençlerin 

yabancı dil bilmeleri sayesinde devlet aleyhine haber yapacak yabancı dildeki 

gazetelerden etkilenmelerini önleme isteği de vardı.  

1876 yılında I. Meşrutiyet’in ilânı sonrasında basın Osmanlı’da kısa bir süre 

soluklansa da çıkan Rus Savaşı ve akabinde gerçekleşen istibdat döneminde son derece 

güç bir süreçten geçti. II. Abdülhamid döneminin basına karşı yoğun sansür ve baskı 

sürecinde olmasının altında yatan temel kaygı, azınlıkların Avrupa’da ortaya çıkan 

milliyetçilik ya da sosyalizm gibi akımlardan etkilenerek çözülüşü hızlandıracak 

eylemlerde bulunmaları ihtimaliydi. Ancak II. Meşrutiyet sonrasında kısa süre için hem 

basın rahatladı hem de II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle İttihat ve Terakki  
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ülke yönetiminde tek söz sahibi grup oldu. Osmanlı’nın Balkan Savaşları’nda çözülüp  

I. Dünya Savaşı’nda parçalanması sonrasında kurulacak Türkiye Cumhuriyet’ine,  

sahip olduğu gazetelerden başka basın alanında verebileceği herhangi bir basın okulu ya 

da gazetecilik ekolü yoktu. İşte bu nedenledir ki, Türkiye’de ilk gazetecilik enstitüsü 

olarak kurulacak İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün kuruluş tarihi olan 

1950’ye kadar, Türkiye’de basın kanunları çok ama basın okulları hiç yoktu. 

 İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün kuruluşuna yönelik talebin 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nden gelmesi Türkiye’de iletişim çalışmaları ya da iletişim 

alanının kurumsallaşmasına giden yolda düşünsel veya geleneksel bir itici gücün 

olmadığının da kanıtıdır. Sedat Simavi’nin kuruluş talebini dile getirdiği mektubunda 

gerekçe olarak akademik kaygılar yerine savaş sonrası dünya düzenine uyum 

sağlayabilmek adına devletin bir an önce profesyonel gazeteci yetiştirmesine yönelik 

vurgu yapması da kuruluşun altındaki temel motivasyonu gösterir niteliktedir.  

Nitekim mektuptan kısa bir süre sonra enstitünün sadece sektöre eleman yetiştirme 

amacıyla kurulması ve akademik kaygılardan uzak bir şekilde plansız olarak kurulmanın 

getirdiği gerek maddi yetersizlik gerek de öğretim elemanı eksikliği açısından yaşanan 

sıkıntılar, kurumsallaşmanın altında düşünsel miras ve itici güç yoksa işlerin nasıl da 

zorlaştığını gösterir niteliktedir.  

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nün yaşadığı sıkıntıların ve eğitimin 

yetersizliğinin ardından artık çok daha kapsamlı, teori ve pratik birlikteliğine önem veren, 

sadece sektöre ya da devlet kurumlarına değil ama aynı zamanda akademiye de insan 

yetiştirecek bir okul ihtiyacı vardı. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 

kurulduğu zaman, kuruluşunun temelinde sendikaların, gazetecilik cemiyetlerinin, 

sektörün, hükümetin ve özellikle UNESCO’nun ciddi katkısının olması bu açıdan 

önemlidir. Roger Clausse’un gelip yerinde yaptığı gözlemler ve çalışmalar detaylıca 
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incelendiği zaman, planlı ve kapsayıcı bir eğitim verebilecek okul yaratmak için ortaya 

konan emekler de rahatça anlaşılabilir olmaktadır. Yine okulun ilk öğrencilerine burslar 

sağlanarak ABD’ye gönderilmeleri, oradan aldıkları derslerin ardından Türkiye’ye 

dönerek hem öğrendiklerinden faydalanıp hem de oradayken elde ettikleri ders 

kaynaklarını çevirerek alanın Türkiye’de akademik anlamda gelişmesine katkıları 

büyüktür. 

Türkiye açısından ele alındığında kurulan ilk gazetecilik ve iletişim okullarının 

zaman ilerledikçe daha sistemli olarak ortaya çıktıkları görülmesine karşın kanuni açıdan 

yapılan pek çok değişiklikle zaman içerisinde dönüşüme de uğradılar. 1960’larda yeniden 

açılmaya başlanan özel gazetecilik okulları, 1472 Sayılı Kanun’un 2 Haziran 1979 tarihli 

ve 16654 sayılı Resmî Gazete’de77 yayımlanmasıyla birlikte devletleştirilerek bağlı 

bulundukları şehirlerdeki üniversitelere bağlandılar. Ancak özellikle 1982 tarihli  

YÖK Yasası78 sonrası tek tipleştirilmeleri ile akademik anlamda sağlanabilecek çeşitlilik 

ve zenginlik de ortadan kalkmıştır.  

Her okul, kendi bulunduğu şehrin ekonomik ve coğrafi yapısına göre ya da her 

şeyden evvel kendi eğitim politikasına göre öğrenci kabul edip, kendi oluşturduğu bir 

plan dâhilinde eğitimine devam edebilecekken, tüm iletişim fakültelerinin bağlı oldukları 

üniversitelerle birlikte YÖK’e bağlı olmaları bunu imkânsız kılmaktadır.  

Aday öğrencinin kendi verecekleri eğitim için yeterli olup olmadığını hiçbir şekilde 

ölçmeyen merkezi sınav nedeniyle, ders programları benzeşmek, verilen eğitim ise teori 

ya da pratik arasında bocalamak durumunda kalmıştır. Üstelik öğrencilerin yeterli staj 

                                                           
77 2 Haziran 1979 tarihli ve 16654 sayılı Resmi Gazete’nin tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16654.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16654.pdf (Son erişim tarihi 13.08.2017) 
78 41 Numaralı KHK olarak 20 Temmuz 1982 tarihli ve 17760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

kararın tamamına erişmek için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17760.pdf

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17760.pdf (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16654.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16654.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16654.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16654.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17760.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17760.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17760.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17760.pdf
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imkânlarına sahip olamaması da ciddi bir problemdir. Belki de bunların temelinde yatan 

en net sebep ihtiyaçlar ve istihdam gözetilmeden bunca okulun açılmasıdır.79  

Tezin ikinci bölümünde ele alınan ilk kurumsallaşma hareketlerinden günümüze 

bakıldığında, artık onlarca iletişim fakültesi, alanda çalışan yüzlerce öğretim görevlisi ve 

binlerce öğrenciden80 söz edebiliyoruz.  

Kuruluş döneminde yaşanan sancıların aksine artık daha gelişmiş ekonomik 

koşullar ve imkânlar ile kurulan okullar söz konusu. Ancak yine de yetişmiş uzman 

ihtiyacı hissedilir derecede fazla81 ve belki de mevcut problemleri çözmek açısından 

bakılması gereken ilk yer, yine kurumsallaşma çabasının verildiği, o eski, zor zamanlar. 

Fakültelerin, kuruldukları şehrin ihtiyaçlarına göre eğitim politikası belirlemeleri bir 

öneri olabilecekken (Abadan-Unat, 1972, s. 79–80), teori ve pratik üzerine82 

kurumsallaştırılan okulların bu yanlarını sektörü işin içine katarak problematik hale 

getirmek de bir başka tavsiye olabilir. Elbette tüm bu problemlerin83 büyük ölçüde 

çözümlenmesi için okulların akademik özerkliklerinin hem hukuki hem de maddi açıdan 

sağlanmış olması gerekiyor. Son olarak alanın tarih yazımında eksikliği hissedilen 

kurumsallaşma çalışmalarının üzerine eğilmenin de mevcut problemlerin saptanıp 

geleceğin akademik anlamda daha güçlü, daha gelişmiş ve daha kapsayıcı eğitim verecek 

iletişim fakültelerinin kurulmasında yol gösterici olabileceği düşünülebilir. 

 

 

                                                           
79 Buna değinen bir rapor için bkz: (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007) 
80 Mevcut iletişim fakültesi sayısı KKTC de hesaba katıldığı zaman altmışa yaklaşmıştır. Ayrıca 

akademisyen ve öğrenci sayıları için bkz: 

https://istatistik.yok.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 13.08.2017) 
81 Hem iletişim fakültelerinde yazılan doktora tezleri hem de uzman açığıyla ilgili bir makale için 

bkz: (Tokgöz, 2006b) 
82 Bu konuyla ilgili yapılan tartışmaların ana hatları için bkz: (Besim, 2006) 
83 Eğitimle ilgili yapısal problemleri ele alan bir çalışma için bkz: (Dağtaş ve Kaymas, 1998) 

https://istatistik.yok.gov.tr/
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ÖZET 

İletişim alanının akademik anlamda ortaya çıkışı uzun bir düşünsel birikimin ve tarihsel 

sürecin sonucudur. Özellikle 19. yüzyıl sosyolojisinin ve Amerikan pragmatik 

felsefesinin, Sanayi Devrimi’nin yaratmış olduğu toplumsal problemler karşısındaki 

çözüm arayışları onların iletişimi ön plana almalarına neden oldu. Ekonomik ve toplumsal 

sorunları demokratik bir toplumda yalnızca iletişim aracılığıyla çözebileceğini düşünen 

Amerikan pragmatik düşünürleri ile Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü çalışanları, 

yaptıkları çalışmalarda özellikle ABD’de yaşanan toplumsal, ekonomik ve kültürel 

çatışmalara odaklandılar. Ancak bu kapsayıcı çalışmalar I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla 

birlikte hızlı bir şekilde propaganda çalışmalarının finans çevreleri ve hükümet tarafından 

hızla desteklenmesiyle geri planda kaldı. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında büyük 

finansal ve kurumsal destekler sonucu ilk kez farklı yerlerden uzmanlar bir araya gelerek 

iletişimle ilgili deneysel, psikolojik ve sosyolojik açıdan çalışmalar yaptılar. Savaş 

sonrası iletişime ayrılan fonların kesilmesinin de etkisiyle alan daha önce elde ettiği 

bulgular, çalışmalar ve deneyimler ile akademide Wilbur Schramm öncülüğünde 

kurumsallaşmaya başladı.  

Derin bir düşünsel birikim ve finansal kaynaklar eliyle şekillenerek akademide 

kurumsallaşması mümkün olan iletişim alanının, Türkiye açısından ele alındığında hem 

Anglo-Amerikan iletişim çalışmalarından hem de kendine has pek çok koşuldan 

etkilenerek şekillendiğini görmek mümkündür. Nitekim ilk gazetecilik enstitüsü olan 

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü ile bu alanda ilk yüksekokul olarak kurulan 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun kurumsallaşma süreçlerinin 

anlaşılması, ülkenin basın ve iletişim özelinde geçirdiği tarihsel süreci anlamayı da 

mümkün kılmaktadır. 
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ABSTRACT 

The emergence of the field of communication is a result of intellectual accumulation and 

historical proces. The 19th century sociological thought and American pragmatic 

philosophy resulted in the foregrounding communication as they were looking for 

solutions to the problems cast by the Industrial Revolution. The American pragmatic 

thinkers who believe the problems of economy and society can only be resolved in a 

democratic society via communication and the members of the Chicago Shool of 

Sociology focused mainly on the social, economic and cultural conflicts. These 

inclusionary studies however, remained in the background hence the swift support 

channelled for propaganda studies provided by financial circles and governments short 

after the break of World War I. With the major financial and institutional supports experts 

from different fields were gathered to conduct research concerning communication be it 

experimental, psychological or sociological. The field of communication, bereft of its’ 

war time funds, left with its’ previously acquired findings, studies and experiences, 

started to institutionalize in the leadership of Wilbur Schramm within the academy.  

The institutionalization of the field of communication within academy made possible by 

deep intellectual accumulation and financial support; when reconsidered in terms of 

Turkey, it is possible to observe that it was sculpted by Anglo-American communication 

studies as well as by unique conditions. Thus it deems it possible to understand the history 

of it in terms of communication and journalism via understanding the process of 

institutionalization of the first journalism institute of Turkey being Istanbul University 

Institute of Journalism and the first graduate school of the field being  

Ankara University the School of Press and Broadcasting. 
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EKLER 

Kuruluş Metinleri  

EK-1  
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Toplantı Tarihi: 13.01.1962             

Kanun Sayısı: 5 

Gündem: 

1- Geçmiş hesapların durumu 

2- Kongre borcu 

3- Cemiyetin mâli borcu 

4- Teksir makinası onarımı 

5- Balo hazırlıkları 

6- Basın enstitüsü hazırlığı 

Yönetim Kurulu Metin Toker'in başkanlığında, Cüneyt Arcayürek, Doğan Tanyer,  

Ülkü Arman ve Canan Çetinel'in başkanlığında toplandı.  

1. Muharrir üye Doğan Tanyar geçen yönetim kurullarından intikal eden cemiyet 

alacakları ve borçları hakkında bilgi verdi. 

2. Son kongrede genel kurul üyelerine verilen sandviç ve meşrubat tutarı 150 TL,  

yüzelli, liranın ödenmesi kararlaştırıldı. 

3. Cemiyetin bugün İş Bankası Yenişehir Şubesi 614 numaralı hesabında "1951,12 

TL1 bulunduğu tespit edildi. 

4. Teksir makinasının onarımı için teknik onarım müessesesine ve bu paranın 

teksir makinesinden faydalanan sendika, kooperatif ve cemiyet aralarında 

paylaştırılmasına karar verildi.  

5. Basın Balosu ve Cemiyet yararına düzenlenecek diğer organizasyonlar için  

Canan Çetinel ve Doğan Tanyer'in izahları dinlendi. Daha önce seçilen 

komitenin, bu yoldaki hazırlıkları tasvir ve devamı uygun görüldü. Bir yabancı 

sanatkâra verdirilecek konser için de Hamit Batu ile temasa Cüneyt Arcayürek 

ve Doğan Tanyer görevli kılındı.  

6. 15.01.1962 günü saat 10:00'da yapılacak toplantıya gazetecilik enstitüsü 

kurulması yolundaki faaliyetlerle ilgili olarak bilgi alınmak üzere daha önce bu 

konu ile uğraşmış olan Cemiyet üyelerinden Seyfettin Turhan, Ecvet Güresin, 

Atemur Kılıç'ın davet olunmalarına karar verildi.  

Başkan  

Metin Toker 

2. Başkan 

C. Arcayürek 

M. Üye 

D. Tanyer 

Üye 

Ü. Arman 
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Ankara Altıncı Noterliği Mührü İle 

Toplantı Tarihi: 15.01.1962 

Karar Sayısı: 6 

Yönetim Kurulu Metin Toker başkanlığında üyelerin tamamının katılmasıyla 

toplandı. 

1. Toplantıya daha önce çağrılan S Turhan, G. Güneş ve A. Kılıç da geldiler. Basın 

enstitüsü kuruluşuyla ilgili eski çalışmalar gözden geçirildi. Bundan sonraki 

çalışmaların başarıya ulaşması için işin ciddi tutulması ve derhal bir komite 

tedbiline karar verildi. Komitede A. Kılıç, S. Turhan ve D. Günsin'den gayrı 

bulunması gerekenlerin 17.01.1962 günü Saat: 11:00'de yapılacak toplantıda 

tesbiti kararlaştırıldı. Bu işle ilgili olarak C. Arcayürek ve Ü. Deman'ın Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü ile temasları 

kararlaştırıldı. 

2. Cemiyet müdürü Melih Temizyürek ve odacı Hüseyin Turgut'la imzalanan hizmet 

mukaveleleri tespit edildi ve karar sonuna eklenen bu makalelerin Cemiyet adına 

Başkan Metin Toker tarafından imzalanması kararlaştırıldı. 

 

Başkan 

Metin Toker  

2.Başkan  

C. Arcayürek 

G. Sekreter 

D. Kasaroğlu 

M. Üye 

D. Tanyer 

Üye 

D. Tokatlı 

Üye 

Ü. Arman 

Üye 

C. Çetinel 
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EK-3
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Ankara Gazeteciler Cemiyeti 

Toplantı Tarihi: 23.01.1962 

Karar Sayısı: 8 

Gündem 

1- Balo hazırlığı 

2- Basın Enstitüsü 

3- Parlamento Muhabirleri 

Yönetim Kurulu, Metin Toker'in başkanlığında, üyelerinin tamamının katılmasıyla 

toplandı. Cemiyet çalışmaları gözden geçirildi. 

1. Balo hazırlıklarına hız verilmesine,  

2. Basın Enstitüsü kuruluş hazırlıklarıyla ilgili çalışmaların bir an önce 

tamamlanması için bu işle görevli üyelere ricada bulunulmasına, 

3. Parlamento muhabirlerinin gazete yazı işleri müdürleri ve mümesilleriyle 

görüşmek üzere temsilcilerin 24.01.1962 günü Cemiyet Lokali'nde toplantıya 

çağırılmalarına karar verildi. 

 

Başkan 

Metin Toker 

2.Başkan 

C. Arcayürek 

G. Sekreter 

D. Kasaroğlu 

Muhasip Üye 

D. Tanyer 

Üye 

D. Tokatlı 

Üye 

C. Çetinel 

Üye 

Ü Arman 
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EK-5
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Ankara Gazeteciler Cemiyeti 

Toplantı Tarihi: 27 Şubat 1964 

Karar Sayısı: 22 

Yönetim Kurulu Doğan Kasaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Yönetim kurulundan 

bazı üyeler, Basın Enstitüsü kurulması konusunda yapılan çalışmalar ve sonuçları 

hakkında bilgi istediler. Bu konu ile ilgili görevli Başkan ve Genel Sekreter ayrı ayrı 

izahlarda bulunduktan sonra bu teşebbüse ne şekilde devam edilmesi gerektiği 

yolundaki mütalaalarını bildirdiler. Bu mütalaaların ışığı altında basın enstitüsü 

kurulması çalışmalarına devam edilmesine, bu arada Ankara Üniversitesi rektörü, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı ve öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı 

nezdinde yeniden teşebbüste bulunulmasına, bu işle Metin Toker, Cüneyt Arcayürek 

ve İffet Aslan'ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca cemiyetin 

üyesi olan bazı parlamento üyelerinin meclisteki tutumlarını incelemek ve yönetim 

kuruluna şifahi bilgi vermek üzere Orhan Tokatlı, Erdoğan Örtülü ve Behiç Ekşi'nin 

görevlendirilmesi kararlaştırıldı.  

Başkan 

Doğan Kasaroğlu 

Genel Sekreter 

Orhan Tokatlı 

Muhasip Üye 

Erdoğan Örtülü 

Üye 

Güngör Yerdeş 

Üye  

Nurettin Yerdelen  

Üye 

Behiç Ekşi 
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Toplantı Tarihi: 03.12.1965 

No: 20 

Başkanın Adı ve Soyadı: D. Kasaroğlu 

Azaların Adı ve Soyadı: G. Yerdeş, O. Tokatlı, F. Taşkıran, E. Örtülü 

1. Basın-Yayın Yüksek Okulu'nun öğretime başlamış olması sebebiyle bir kokteyl 

verilmesine 

2. "Yılbaşı - 1966" adlı gazetenin Basım-İş ve cemiyetimiz tarafından elde edilecek 

kâr %50 olarak bölüşülmeye, teşekkül kasalarına ve defterlerine geçirilmek üzere 

çıkarılmasına karar verildi.  

3. Bugüne kadar yapılan masrafta elden ve gözden geçirilen uygulamaları tespit 

olunacak. 

4. Çankaya'da Basın Sitesi önündeki arsanın Basın Dispanseri Yapılması için 

alınması imkânlarının araştırılması, M. Ali Kışlalı'nın kitaplarının basılması için 

gereken sarfiyatın yapılabileceğine karar verildi.  

 

D. Kasaroğlu 

G. Yerdeş 

O. Tokatlı 

F. Taşkıran 

E. Örtülü 
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Ek-20 Roger Clausse’un Raporu (Orijinal)
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Ek-21: Roger Clausse’un Raporu (Türkçe) 

Çeviren: Zeynep Şebnem Suri 

TÜRKİYE’DE GAZETECİLİĞİN GELİŞİMİ (MART- HAZİRAN 1964) 

Roger Clause 

GİRİŞ  

25 Temmuz 1963 yılında, Bilgi Teknolojisi Bölümü Başkanı Pierre Navaux, Üniversite Libre de 

Bruxelles ‘e ve Kolektif Dağıtım Teknikleri Araştırmaları Ulusal Merkezi Direktörü ‘ne gayri 

resmi bir teklifte bulunarak UNESCO Katılım Programı adı altında bir misyon ortaya çıkardı. 

Üye devletlerin faaliyetlerinde, bu misyonun amacının “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi bünyesinde bir Basın Enstitüsü’nün kurulması konusunda (Türk makamlarına) 

“tavsiyelerde bulunmak” olduğunu belirtti.  

10 Eylül 1963’te, Sayın Clausse bu misyonun kabul etti. 17 Ocak 1964’te Türk Hükümeti, Mart-

Haziran ayları boyunca bu üç aylık misyonun yerine getirilmesi arzusunu değerlendiren 

danışmanın misyonunu resmen onayladı; kısa süre sonra, Sayın Clausse’un da adaylığı onaylandı.   

Misyonun anlamını ve sınırlarını açıklığa kavuşturmak için Pierce Navaux ve Roger Clausse’un 

üç görüşme yapması gerekiyordu. İlki 28 Şubat’ta Paris’te, ikincisi 6 Martta Strazburg’da ve 

üçüncüsü 1 Nisan 1964’te Paris’te.  

Danışman, misyonun hazırlanmasında etkin yardımları için Sayın Navaux ve Sayın Topuz’a içten 

teşekkürlerini iletmektedir.  

 

Bu misyon Danışman Sözleşmesi’nde aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (no 235-5102 – Mart 

1964): 

İlk madde: Atama. (1) Danışman, Türk Hükümeti’nin talebi doğrultusunda, Katılım Komisyonu 

üyelerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olarak bir enformasyon 

bölümünün kurulmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere Ankara’ya gidecek. Talep edilirse, 

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü için de bir reform projesi hazırlayacak.  

Dr. Ahmet Kılıçbay ve Reform Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Tuna, Danışman ayrılmadan 

önce İstanbul Gazetecilik Enstitüsü Müdürü Sayın Clausse’un Sayın Hıfzı Topuz ile iş birliğinde 

bulunmasını istediğini belirtti.  

2 Nisan'da Marsilya'ya gelen danışman, 7 Nisan'da İstanbul'a, 9 Nisan'da Ankara'ya geldi. 

Türkiye'deki durumu inceledikten sonra, görevini iki ay içinde yerine getirmenin mümkün 

olduğunu düşünüyor. Çalışmanın dağılımı şu şekildedir:  

9 Nisan’dan 10 Mayıs’a kadar Ankara’da, 

11 Mayıs’tan 5 Haziran’a kadar İstanbul’a dönüş tarihi 

Brüksel’de 15 ila 20 gün arasında talep edilen raporun tamamlanması.  

 

1- Türkiye’deki Durum 

Bunu açıklayabilmek için Danışman üç belge kullanacaktır:  

1. Sayın Hıfzı Topuz'un Pierre Navaux'a raporu.  

2. 9 Temmuz 1962'de bir Gazetecilik Enstitüsü (İstanbul) kurulmasını incelemek için 

oluşturulan Türkiye Misyonu. 

3.  Bir Gazetecilik Enstitüsü’nün kurulmasını amaçlayan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara 

Üniversitesi) Ankara Cumhuriyet Müdürü Sayın Sait Terzioğlu'nun gazetecilerin eğitimi 

konusundaki mesleki görüşleri üzerine hazırladığı özel bir belge. 
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 Topuz’un Raporuna Göre:  

Unesco Türk Ulusal Komisyonu, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Kurulu Daimi Temsilcisi, 

Sayın İnönü’nün Enformasyon ve Hükümet Genel Sekreteri, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 

Ankara Gazeteciler Birliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve birçok 

şahsiyet, gazetecilerin Türk gazetecilerin mesleki kültürünün düzeyini öğrenebilmeleri için 

Ankara'da bir enstitü veya gazetecilik okulu hazırlamayı bekliyorlar.  

Çeşitli görüşmelerden ve Gazeteciler Cemiyeti'nin merkezindeki bir toplantı sonrasında birliğin 

temsilcileri, Gazeteciler Sendikası, Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı, Anadolu Ajansı 

ve Ankara Gazetecileri Sendikası, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 30 Haziran 

1962'de Gazetecilik Okulu'nun kurulması ve alınan kararların uygulanması için gereken ilkeler 

hakkında halkı bilgilendiren ortak bir bildiri yayınladılar: 

- Okulun, tüzük ve programını hazırlamak için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi bünyesinde bir komisyon kurulması; 

- Birleşmiş Milletler ve Unesco'dan teknik yardım talep edilmesi; 

- Okulun yapımının 1963 yılının Ekim ayında başlanılması; 

- Eğitimin 4 yıllık olması; 

- Okulun gazetecilerin eğitimi ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olması; 

- Basılı, sözlü, görsel ve bütün alakalı alanlarla ilgili, her tür gazetecilik eğitimi verilmesi; 

- Görsel-işitsel medyaya, meslek ahlakına, il gazeteciliğine ve yabancı dillere önem 

verilmesi.  

 

Haziran 1962’de Ankara’da durum bu şekildeydi. Aynı dönemde, Topuz'un raporuna göre 

İstanbul'daki durum şu şekildedir:  

"İstanbul'daki meslek örgütleri, İstanbul'daki Gazetecilik Enstitüsünün gazetecilere eğitim 

vermesinde etkili olmadığı konusunda hemfikirler. Unesco tarafından gönderilebilecek bir uzman 

yardımıyla bu Enstitünün yeniden düzenlenmesini istiyorlar. Yeniden yapılanması kaydıyla 

Enstitü ile iş birliği yapmaya hazırlar. Enstitü liderleri yeniden yapılanma ihtiyacını kabul 

ediyorlar. Unesco ve Türkiye Milli Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı'na, Unesco tarafından 

Ankara'ya gönderilmek üzere, mesleki kuruluşlar ve Enstitü tarafından, bir uzman talep edilmiştir. 

Bu talep üzerine bir talep yapılmıştır. Aynı zamanda İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nün yeniden 

yapılandırılması üzerine de çalışılmalıdır.”  

Topuz'un raporuna ek olarak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı olan Gazetecilik 

Enstitüsü'nde, Danışman İstanbul'a geldiğinde çalışması tamamlanmış olan bir Reform 

Komisyonu kuruldu. Bunu, bu raporun ikinci bölümünde tartışacağız. 

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ RAPORUNA GÖRE ANKARA 

Bu raporda, Danışman'ın Ankara'ya gelmesinden önce yaşanan olayların sıralaması mevcuttur.  

Ortak tebliğ yayınlandıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi bir Çalışma Komitesi oluşturdu, 

Gazetecilik Okulu için bir tüzük taslağı ve program hazırladı ve gerekli teknik desteğin niteliğini 

belirterek Unesco Türk Ulusal Komisyonu'na şu şekilde sundu: Üç ay boyunca bir uzman, görsel-

işitsel yardım, öğretmen eğitimi için iki aylık burs olmalıydı. (17 Ekim 1962).  

Fakülte, 5 Kasım 1962'de durumu ve programı tartışmak için akademisyenlerle gazeteciler 

arasında bir toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda, Enformasyon ve Gazeteciler Birliğinin 

görüşlerini fakülteye belirtti. Fakülte bu görüşleri ve çeşitli kişilerin görüşlerini dikkate alarak 

yeni bir proje hazırladı, tekrar tartışmaya sunuldu ve bu da onaylandı. Ardından, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dekanlığı, 23 Mayıs 1963'te üniversitenin rektörlüğüne gönderdiği bir mektupla, 

Profesörler Kurulu tarafından oylanan tasarı tüzüğünü iletti.  

Temmuz 1963'te, "Basın-Yayın Yüksek Okulu ve Kitle Medyasının Oluşturulmasına Dair 

Yönetmelik" taslağı, Senato tarafından kabul edildi. Fakat fakülte yönetmelik yayımlama 
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konusundaki isteksiz tavrı ile Nisan 1964'te Danışman gelene kadar yürürlüğe girmesini erteledi. 

Bu belgenin kısa incelemesi şu şekildedir;  

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olan yüksekokul tüzel kişilik, idari ve akademik özerkliğe 

sahiptir. Basın enstitüsü, sinema, radyo ve televizyon, gazeteler hakkında genel bir bilgi, teknik 

bilgi ve mesleki bilgi vasıtasıyla eğitim verir. Gazetecilik ile alakalı konularda araştırma yapmaya 

yönelik olmalıdır. Öğretim dört yıldır, iki yıl herkes için ortaktır ve sonraki iki yıl gazetecilik, 

iletişim ve halkla ilişkiler alanında uzmanlık kazanmak içindir.  

Okulun kuruluşu ile ilgili olarak yönetim organları şunlardır: Fakülte Kurulu üyeleri tarafından 

seçilen bir müdür; üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Okul Akademik Kurulu tarafından 

seçilen bir müdür yardımcısı. Yönetim Kurulu ise Fakülte Kurulu ve Akademik Kurul tarafından 

seçilen yedi üyeden oluşur; kurul üyeleri müdür ve müdür yardımcısıdır. 

Yabancı dil öğreten ve pratik çalışmayı yönlendirenler dışında tüm üyelerden oluşan bir akademik 

konsey kurulmalıdır. Fakülte üyelerinin atanması üniversitelerin yasalarına tabidir. Bu atamalar 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeleri Konseyi tarafından yapılır. Gazetecilerin bu statüye 

karşı tutumunun, okulun yönetim organlarında mesleğe yer verilmediğinden ve jüri üyelerinin 

lehine bir istisna öngörülmediğinden kaynaklandığını belirtmek isteriz. 

 

SAYIN SAİT TERZİOĞLU TARAFINDAN OLUŞTURULAN BELGEYE GÖRE  

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu Müdürü gayri resmi istişareleri takiben, mesleğin 

gereklerini sunması gereken okulun nasıl olması gerektiğini 14 maddede özetler: 

13- 4 yıl Enstitüde eğitim görmek. 

14- İlk iki yıl boyunca genel kültür oluşumu sağlamak. 

15- Lisede okuduklarından farklı, yabancı bir dilde kapsamlı bir çalışma sağlamak.  

16- İlk iki yıl boyunca steno ve daktilo, genel ekonomi, özel hukuk, hukuk, siyasi tarih, 

uluslararası hukuk, yöntembilim, istatistik, şirketlerin araştırma-kompozisyon yönetimi 

konularını öğretmek. 

17- Üçüncü yıldan itibaren gazetecilik, radyo-TV, yayıncılık teknikleri ve siyasi ilişkiler 

bölümlerinde uzmanlaşmış olmak, 

18- Öğretim Materyali Bölümlere Göre Dağılımı: 

 

Gazetecilik Bölümü: Yabancı Diller, güncel ekonomik sorunlar, güncel siyasi ve sosyal 

sorunlar, haber toplama, haber yazarlığı, fotoğraf, mizanpaj, propaganda, basın tarihi, 

gazetecilik kompozisyonu türleri, sosyal ekonomi, halkla ilişkiler, basın, araştırma 

seminerleri. 

 

Radyo-Televizyon Bölümü: Görsel ses raporu, Gazetecilik Bölümü dersleri, konuşma 

tekniği, sinema ve tiyatro tarihi, senaryo hazırlama, kamuoyu ölçümü, görsel sanatlar. 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü: 

Diplomatik yazışma, ticari yazışma, propaganda, halkla ilişkiler, diğer bölümlerin bazı 

dersleri. 

 

19- Az sayıda öğrenci olmalıdır.  

20- Gazetecilik mesleğinin, kurumun yönetim organlarınca temsil edilmesi gerekir. 

21- İki yıl çalıştıktan sonra sarı karta sahip olan meslek mensupları için tesisler, öncelikler ve 

muafiyetler sağlanmalıdır. 

22- Profesyonel çalışmalara büyük önem verilmelidir. 
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23- Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından genel eğitim dersleri, işletme bölümü 

öğretim elemanları tarafından Steno ve daktilo kursları, profesyoneller tarafından da 

pratik dersler verilmelidir. 

24- Gençleri uzmanlaştırmak amacıyla yurt dışına göndermek ve onlara burs vermelidir. 

 

8. ve 9. Maddeler önemlidir, Ankara Üniversitesinin taslak tüzüğüyle bağlantılı olan 4. 

sayfada yapılan açıklamayı hatırlatma niteliğindedir.  

 

2. ÇALIŞMA ORGANİZASYONU 

Danışman, Ankara'ya geldiğinde yaptığı çalışmaların organizasyonu için bir plan hazırladı, 

bu plan şu şekildeydi:  

a) Bilgi ve kontrolle ilgili kişisel ilişkiler. Topuz'un raporundan bu yana durumun önemli 

ölçüde değişmediğinden emin olmak için birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyenle 

görüşülmüştür. Özellikle, Enformasyon Bakanı ve meslektaşlarından Metin Toker ve 

diğer gazeteciler, Siyaset Bilimi Profesörü Dekan, Profesör Tuncel ve Unesco 

Komisyonunun diğer üyeleri vb. ile. 

b) Üniversite çalışma komisyonlarının kurulması. Sürekli olarak çalışan birkaç üyeden 

oluşan çalışma komiteleri kuruldu; Yönetim çalışmalarının geciktirilmemesi için 

komisyonların Sekretaryası Sayın R. Clausse Hanım tarafından devralındı.  

Ankara Komisyonu, 15 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında 12 toplantı düzenlemiştir. 

Komisyon, aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; 

Başkan: Prof. Bahri Savcı 

Üyeler: Sayın Doçent Nermin Abadan, Sayın Doçent Şerif Mardin, Doçent Mümtaz Soysal, 

Doçent Bülent Daver 

Danışman: Prof. Roger Clausse 

Sekreterya: Sayın Janine Clausse, Sayın Erdoğan Güçbilmez (Çeviri)  

İstanbul Komisyonu, 12 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 8 toplantı düzenlemiştir. 

Komisyon aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur;  

Başkan: Prof. Ahmet Kılıçbay, Gazetecilik Enstitüsü Müdürü 

Sayın Doçent Öztekim Tosun 

Asistan Akım İlkin 

Asistan Duygun Yarsuvat 

Danışman: Prof. Roger Clausse 

Secreterya: Sayın Janine Clausse 

 

c) Yaklaşım ve uygulama yöntemi 

İhtiyacının ve imkânının vurgulanmasına gerek yoktur. Bunun sayesinde eğitim planı 

rasyonel olarak organize edilebilir. Sağlam bir temel üzerinde uyumlu bir yapı yükselir ise; 

bütünün tutarlılığının verimli olacağı unutulmamalıdır.  

Danışman tarafından geliştirilen yöntem şu şekildedir:  

1- Yerleştirme olanakları, gazetecilik faaliyetlerinin niteliği, hali hazırda örgütlenmiş veya 

ortaya çıkan yeni işlevler, en çok talep edilen ihtiyaçlar, genel şartlar vb. Belirlemeyi 

mümkün kılan genel "gazetecilik" durumunun incelenmesi. 

2- Eğitim seviyesinin belirlenmesine yönelik temel seçenekler, bu eğitimin kapsamı, 

eğitimin niteliği, ayrıcalıklı yönergeler, gerekli kurumlar vb. 

3- Programın on tane olan temel ilkeleri, tutarlı, sistematik ve anlamlı bir program 

geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. 

4- Programı yürütmekle ilgili zorlayıcı sorunlardan bazılarına değinen özel konuların 

incelenmesi. 
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Ankara ve İstanbul'a uygulanması onun işleyişini ve faydalılığını gösterecek olması 

nedeniyle, yaklaşım ve gerçekleştirme yöntemine ilişkin bu genel görüş burada yeterlidir. 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu Kuruluşu  

  

GİRİŞ  

 

Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi herkes en geniş anlamıyla "akademik" 

gazetecilik öğretimi kurma ve düzenleme zorunluluğu ve aciliyeti konusunda hemfikirdir. Ancak 

ortada bir sorun var: Okulun idari yapısı. Gazeteciler bu okulun yönetiminde kesinlikle söz sahibi 

olmak istiyorlar ve bazı ayrıcalıkları geri alıyorlar. Akademisyenlerse kendi 

muhataplarına, akademik konularda kontrolün ve yönetimin üniversitelerde olması gerektiği 

konusunda karşı çıkıyorlar.   

Danışmanın bu çıkmazı aşması bekleniyor.   

  

KISIM 1  

TEMEL ÖZELLİKLER  

 

İkiye ayrılır:  

a) İdari Özellikler  

b) Akademik Özellikler   

 

A. İDARİ ÖZELLİKLER   

Uzmanların neredeyse oybirliği ile görüşlerini takiben gazetecilerin (ve asimile 

edilebilir işlevleri olan diğerlerinin) profesyonel eğitime ilgi duyanların büyük çoğunluğu bugün 

kabul ediyor: Verilen eğitim üniversite seviyesinde olmalıdır.  

Yüzyılın başından bu yana gazetecilik devrimci dönüşümlere uğradı. Bilgi alanının muazzam 

genişlemesi, sonsuz çeşitlilikte merak, gazeteciliğin yeni biçimleri, derginin yeni işlevleri ve 

özellikle de psiko-sosyal işlevleri genel ve topolojik bilgilerin aşırı önemi ve etkinliği, iletişimin 

modifikasyonu ve zenginleştirilmiş biçimleri, tartışmalar, mesleğin talepkâr bir 

sosyal misyona dönüşmesi, edebi değerin gazetecilik tekniği lehine yeteneklerin artması vs.  

Ancak üniversitenin standartlarına göre ve onun yönergesi altında, üniversite içi eğitim arasında 

seçim yapmak, bu amaçla yaratılan ancak kısmen üniversite tarafından ve kısmen üniversite 

tarafından yönlendirilen bir kurumda eğitim ve meslek konusunda fikirler paylaşılmaya ve 

tartışılmaya başlanır.   

Ankara'da da başka yerde olduğu gibi bu iki fikri birbirlerine karşı savunmak için kararlı taraflar 

bulunmaktadır. Bu nedenle bir sonuca varabilmek için Danışman’ın fikirlerini sunarak tartışmaya 

yön vermelidir.  Ona göre alternatif, üniversitenin eğitimi veya meslek ve üniversite tarafından 

verilen eğitim değil, sadece ve sadece üniversitenin eğitimi veya meslek eğitimi şeklinde 

olmalıdır. Karışık formüller aşağıdaki nedenler sebebiyle reddedilmelidir:   

 

1. Sallantıda ve zor olan her yeni teşebbüste olduğu gibi kaçınılmaz bir karışıklık ve 

çatışma kaynağı ortaya çıkarıyor ve sorumlulukları hafifletiyor.  

2. En köklü akademik uygulamalar ile resmi bir çelişki içeriyor. Ne 

doktorlar, ne avukatlar, ne mühendisler akademik hayatta liderliğin bir bölümünün 

ayrıcalığını talep ederler. Bu ayrıcalığı gazetecilere vermek tehlikeli bir emsal oluşturacaktır.  
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3. Nitelikleri diğer üniversite formasyonlarına eşit olan bir üniversite eğitimine ihtiyaç 

duyulduğu anda gazetecilerin eğitiminin kısmen üniversiteden farklı bir yerde olmasını 

istemek akıl dışı değil mi?  

4. Zorluklarla dolu bir tecrübenin başlangıç noktasında bütün çabayı, çabucak 

değiştirilmesinin gerekeceğini önceden görebildiğimiz bir yapı oluşturmaktan ziyade bilinen 

ve katı bir şekilde yapılandırılmış bir çerçeveye yerleştirmek daha akıllıca değil mi?  

  

Bununla birlikte üniversitenin, gazetecilerin üniversite eğitimi ile meslek arasında geniş ve 

kendine güvenen bir iş birliğinin zorunlu olduğunu vurgulaması, tehlikeleri önlemesi, 

deneyimlerden ders çıkarması, gerçek sorunları anlaması ve evriminin devamı için 

gerçeklikten kopmaması adına gereklidir.  Burada sunulan tüm fırsatları hesaba katmadan, bu 

iş birliği iki şekilde organize edilebilir, hatta edilmelidir:  

  

1- Deneyim ve uygulamaların özel nitelikli gazetecilerin temelinde olduğu konularda öğretim 

için akademik mesleğe erişim açılması; böylece akademik toplantılarda mesleğin sesini 

duyurma fırsatı bulunacaktır.  

2. Akademik ve mesleki gelişim dersini düzenleyerek akademisyenlerden ve gazetecilerden 

oluşan yönetim kurulunun ikili bir role sahip olur: (a) bu eğitimi yönetmek, (b) Gazetecilik 

Yüksek Öğrenim Danışma Komitesi haline gelmek.  

  

 

B- AKADEMİK ÖZELLİKLER  

 

Eğitimin iç organizasyonu, faaliyet alanı, amaçları ve felsefesi büyük ölçüde aşağıda 

verilen akademik seçeneklerin olduğu tablolarda yapılan seçime bağlıdır.  

Çalışma Komitesi tarafından kabul edilenleri vurguladık. Bu seçimde eğer keyfi bir bölüm dikkat 

çekerse, burada oybirliği ile aynı özerklik, aynı haklar ve aynı sorumluluklar verilir ve diğer 

üniversitelerde olduğu gibi iyi bir eğitim vermek için oylama yapılması istenir. Bunun sebebi 

de "Hümanist" değerlerden ödün vermeksizin zamanlarının gerçeklerine duyarlı, yeni gazetecilik 

mesleklerine ve öz sayılabilen mesleklere erişim açan gazetecilere eğitim vermektir. 

 

İNCELENEN ÖZELLİKLER TABLOSU  

 

1. Bilimsel çalışmalar ve araştırma kaygısı ile öğretim veya tek başına öğretim.  

2. Bu bölümde veya siyasal bilimler bölümünde uzmanlık veya diğer bölümler arasında 

uzmanlık.  

3. Herhangi bir fakülte veya bölümde 4 yıllık eğitim süresini tamamlamış olmak veya 2 

yıllık ön lisans öncesinde herhangi bir bölümde 2 yıl eğitim almış olmak.  

4. Yaygın olduğu üzere geç uzmanlık, çok amaçlı eğitim veya erken uzmanlık.  

5. Geleneksel tipteki gazetecilik veya basılı, sinematografik, konuşma ve televizyon 

yayıncılığı.   

6. Diğer mesleklere açılmadan öğretim veya diğer asimile edilebilir veya paralel mesleklere 

açık öğretim.  

Bu seçenekler için, gerektiği takdirde raporun geri kalan kısmında, özellikler ikinci ve üçüncü 

bölümlerde açıklamalar yapılacaktır.  
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KISIM 2  

PROGRAMIN YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ   

 

İhmal riskine girmeden hazırlanan ve farklı alanlarda yönlendirmeye açık olan programın 

ilkeleri hiçbir şekilde keyfi olarak hazırlanmamıştır. Bunlar:  

1. UNESCO'nun gazetecilerin mesleki eğitiminde uzmanlar arasında çeşitli vesilelerle 

düzenlediği görüş alışverişleri.  

2. Çeşitli gazetecilik okullarındaki programların karşılaştırmalı analizi hem akademik 

hem de mesleki olarak.   

3. Brüksel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde 30 yıllık deneyimi olan ve Belçika 

Yayıncılık ve Televizyon Müdürlüğü'nde neredeyse 20 yıllık çalışma geçmişine sahip olan 

bir Danışman.  

 

Değerlendirme için Komisyon'a gönderilen bu on ilke, programın geliştirilmesinde bir kılavuz 

olarak kabul edildi: 

  

1. Tüm gazetecilik yayıncılık tekniklerine eşit derecede ilgi: Basın (sabit resim dâhil), 

radyo, sinema, televizyon (sanatsal yaratım ve dağıtım hariç).  

2. En geniş ve en çeşitli genel kültür anlayışı bireysel ve toplu olarak mümkündür.  

3. Meslek kültürünün günlük yasamda disiplinler arası kullanımı çağdaş bilgi ve etkinliğin 

üç temel alanında gerçekleşebilir: İnsan bilimleri, doğal ve teknik bilimler.  

4. Yaygınlaştırma teknikleri, toplumsal rolü ve gazetecilerin mesleği konularında derin ve 

yararlı bir bilgi sunar.  

5. Püf noktalarının ötesinde ticaretin temel mekanizmalarının mantıklı bilgisiyle ilgilenen, 

kendiliğinden ve karşılaştırma yoluyla ve her türden gazetecilik üzerinde çalışılan pratik 

eğitim.  

6. Çalışmaların tüm öğrencileri çağdaş gazeteciliğin üç biçimi için (basılı, sözlü, görsel) 

hazırladığı kişisel bir uzmanlık: Uzmanlık da ancak bu üçlü oluşumun zenginleştirilmesi ile 

mümkündür.   

7. Yaygınlaştırma tekniklerine ve muhtemel lisansüstü eğitimin organizasyonuna veya 

bilimsel araştırmalara yönelik bir merkeze bilimsel araştırmalara ve araştırmaya giriş.  

8. Bir yabancı dilde derinlemesine bilgi veya daha az bilgi vererek birkaç dilin pratik 

bilgisi.  

9. Gazetecilik mesleğinde gerekli olan entelektüel fakülteleri doğal olarak geliştiren 

özel metodoloji: Dokümantasyon, anlama ve yargılama, ifade etme, yaygınlaştırma.  

10. Gazetecilere ofiste üniversite öncesi eğitim organizasyonu.  

Uyarı! Seçenekler seçildiğinde ve yol gösterici ilkeler kabul edildiğinde, eğitim 

planını değiştirmek, planın iç mantığına uygun olmayacağı için tehlikeli olabilir. Bütünün uyumu 

bozabilir ve varmak istenilen sonuç elde edilemeyebilir.  

 

  

KISIM 3  

 

Kılavuz ilkelere uygun olarak ve mevcut programın uygulanmasında, programın genel yapısında 

oluşturulması, üstesinden gelinemeyecek sorunlar ortaya koymaz. Daha detaylı açıklamalar 

yapılmadan önce yapılması tavsiye edilen bu genel yapı, neredeyse kendiliğinden ortaya çıkar.   

İlke 4 ve elbette pratik eğitim (İlke 5) için, ilke 1, derin ve yansıtıcı bilginin konuları için 

uygulanılabilirdir. İlke 9 söz konusu olduğunda, özellikle derin ve önemli bilgilerin geçerliliği 

söz konusudur.   
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A. GENEL KÜLTÜR   

 

Genel kültür geleneksel anlamda çok önemlidir. Tüm gazetecilerin eğitiminin en önemli 

parçasıdır, o olmadan yani bilgi ve ruhunu anlamadan tüm çaba boşa gider. Ayrıca her bir birey 

için "kolektif" kültür, her bir disiplinde ayrı önem taşır ve bilginin tamamına erişim 

ancak kültürün zenginliklerini öğrenmekten geçer. Bunun için de: 

  

1. Orta öğretim diplomasına sahip olunmalı,   

2. En az 2 yıllık bir akademik eğitime sahip olunmalı,   

Üniversitede iki yıllık eğitimi tamamlayabilir için ise durum şu şekilde olmalıdır:  

1. Özellikle 2 yıl daha eğitim olmalı,   

2. Gereken bir fakültede 2 yıl daha okumak  

3. Herhangi bir fakültede 2 yıl daha okumak   

4. Herhangi bir fakültede herhangi bir bölümde 2 yıl daha okumak gerekir.  

 

Bu formülleri çıkan bazı sıkıntılara rağmen, kurul Formül 2’yi veya sıkıntılar ortadan kalktığı 

takdirde Formül 3’ü seçecektir. Aşağıdaki tartışmalar kurulda sunulmuştur: 

   

a. Eğer seçim daha da ertelenir, öğrencinin gelişimi daha büyük bir problem olacak,  

b. Üniversitenin oryantasyonunda bir hata olması halinde, seçilen 2 yılda eğitim 

devam edecek ve gazetecilikten vazgeçilecektir.    

c. Gazetecilerin kolektif kültürünün bu kadar çeşitlilik göstermesi, üniversitenin 

kökenlerini garanti altına almaktadır.    

 

B- PROFESYONEL ANLAMDA KÜLTÜR 

 

Geleneksel anlamda genel kültürün eğitimini tamamlamak için geleceğin gazetecilerin bütün 

düşünce ve eylem köklerini öğretecek ve tarihi nosyonları anlamalarını sağlamak gerekir.   

Yani, öğrencilere bilginin anahtarını vermek gerekir.   

Bu zorlu uğraş, aşağıdaki bölümleri içerir,  

Beşerî Bilimler Grubu  

Sosyal Bilimler Grubu  

Tabii Bilimler ve Teknikleri Grubu  

Felsefe, Güzel sanatlar, Tarih, Coğrafya   

Hukuk, Siyasi Bilimler, Ekonomi, Sosyoloji  

Fizik, biyoloji, psikoloji.  

Disiplinlerin bölünmesi uyumsuzluk yaratabilir, fakat bunlar sadece öneri 

şeklindedirler, uyumsuzluk yaratmayacak düşünüldüğünde modifiye edilebilirler.  Beşerî 

bilimler ve sosyal bilimler grupları eğitim problemleri teşkil etmezse, Tabii Bilimler ve Teknikler 

Grubu, büyük bir kapsam, uzmanlık ve hassasiyet gerektiren bir bilgi birikimi göz önüne 

alındığında, gazetecilik eğitiminde büyük bir engel oluşturmaktadır. Eğer gazeteciler iyi bir 

şekilde yetiştirilmeden, kritik konularda bilgisiz ve cahil kalırlar ise, toplum için bütün tehlike arz 

ederler.  Bu nedenle, gerekli bilgiyi sağlayabilmek için gerekli araçlar bulunmalıdır.  

Dikkate alınması gerekenler, bir tarafta şu anda iyi bir tarihçi bulmanın zorluğu, diğer 

tarafta gazetecilerin günlük hayat ihtiyaçlarının karşılanması. (Mesleki 

ihtiyaçlar) İnsanlık tarihini ana hatlarıyla bilmek gerekli ve yeterli olacaktır.  Fransız 

Akademisyenler söylendiği gibi, bir toplumun, malumatı, gelenekleri, sanatı ve Teknikleri bir 

bütündür.   İnsanlık tarihi dersleri Beşerî Bilimler grubunda yer alacaktır.    
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C- DERİN BİLGİ   

 

Dersler, gazeteciliğin temellerini oluşturan araçlara, yayın tekniklerinin sosyal rollerine ve o anki 

gazetecilik yöntemlerine odaklanacaktır.   

Bilinmesi gerekenler;  

1. Mesleğin tarihi ve o anki teknolojinin durumu,   

2. Haklar, ulusal ve uluslararası durumlar,  

3. Sosyoloji ve sosyal psikoloji  

4. Bireysel ve sosyal etik   

Birinci İlkenin uygulanması durumunda, bütün Teknikler ve gazetecilik dersleri, paralel ve 

karşılaştırmalı olarak ilerleyecektir.  

9. İlkenin uygulanması durumunda, 5. Kısım’da bahsedilen yöntem 

bilim metodu uygulanacaktır.    

D- STAJ  

Aşağıdaki noktalar vurgulanmalıdır;  

1. Bu eğitimin önemli bir yere sahip olması gerekirken, yapılan bazı hataların sebebi, bu 

eğitime yeterince önem verilmemesinden kaynaklanmaktadır.   

2. Ticaretin püf noktaları atlanmadan (küçümsenmeden) sistemli bir düşünce tarzının 

oluşumuna odaklanılacaktır.   

3. Bu eğitimin işe yaraması için, sürekli olarak teorik öğreti ile bağdaştırılmalıdır.   

4. Üniversite’nin seviyesi sürekli olarak korunmalıdır. Entelektüel seviye yukarıda 

tutulmalıdır.   

Gazetecilik öğrencilerinin yapacağı stajın sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır;  

2. Basılı bir gazetede veya görsel işitsel bir gazetede staj yapan öğrenciler, bir hocanın 

gözetimi altında fikir değiş-tokuşu yapmalıdırlar. Bu süre her bir gazetecilik dalı için 15 iş 

gününü geçmemelidir.   

3. Gazetelerin mesaj kaygıları arasındaki farklar karşılaştırılabilmelidir.   

4. Redaksiyon, redaksiyon sekretaryası, röportaj, editörlük gibi alanlar hakkında bilgi sahibi 

olunabilmeli.   

5. Profesyonel alanda pratik yapılmalı; yazılı, çizili, sözlü, sinematografik ve televizyon 

alanları gibi.   

Not: Öğrenciler daktilo yazımı gibi alanları öğrenmelidirler, ancak lisans öğretimi bu eğitimi 

vermek zorunda değildir.   

 

E- YABANCI DİL BİLMEK  

Uluslararası etkisi olan bir dil (en az) öğrenilmelidir.   

Aynı zamanda diğer dillerin de gazetecilik ile alakalı bağlamları öğrenilmelidir.   

Aynı zamanda İngilizce gazetecilik terimleri dersi de olmalıdır.   

  

F- BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMA  

Bu girişimin 2 hedefi vardır; 1) öğrencilerin üniversiteyi bitirmesi, 2) Mesleki bilimsel 

oluşumların burada öğrenilmesi.   

Bu da haftada en az 1 ders saati ile iki şekilde mümkün olabilir;   

1. Teorik bir biçimde  

2. Pratik yaparak.  

Not: 7. Bölümde lisansüstü eğitimin ve/veya bir bilim merkezinin olası organizasyonu 

savunuldu.   
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G- KİŞİSEL UZMANLIK 

Burada, gazetecilerin 3 alanda bilgisi olması gerektiğini unutmayalım (Yazılı gazetecilik, sözlü 

gazetecilik ve televizyon gazeteciliği).   

Öğrencilerin, bu eğitimler bağlamında kapasitelerine ve isteklerine göre bir alanda 

uzmanlaşmaları gerekir.   

Bunun için;  

1. Seçtiği bir derse kayıt yaptırması (haftada en az 5 saat)  

2. Aşağıdaki 4 önemli uzmanlık alanlarını organize etmesi  

a. İyi gazetecilik özellikleri  

b. Halkla ilişkiler  

c. İşitsel-görsel prodüksiyon  

d. Yetişkinler için eğitimi gözlemlemek.   

3. Gazeteciliğin hızlı gelişimine ayak uydurabilmek için sürekli olarak bu listeyi göz önünde 

bulundurmak.   

Bu girişimin sonucunda;  

a. İyi niteliklere sahip olmak  

Profesörler, mesleki yardım alarak, gazetecilikte en çok kullanılan uzmanlık alanlarının listesini 

çıkarmalı, öğrencilere alan seçmelerinde yardımcı olmalıdır.   

b. Halkla İlişkiler  

Üniversitelerin, basınla, kültürle, turizmle alakalı halkla ilişkiler konularına eğilmelerinin zamanı 

gelmiştir.   

Ancak bir tarafta halkla ilişkileri insan ilişkilerinin ve endüstri ilişkilerinin daha genel çerçevesine 

yerleştirerek, bu öğretiyi üniversite seviyesine oturtmak gerekiyor; Öte yandan, bunları bilimsel 

yöntemlerle inceleyerek ve nihayetinde hangisinin gerçek bir yeterliliğe ve yeni bir mesleğin 

felsefi ve sosyal anlayışına ulaşması gerektiğini öğrenerek, bu öğreti iş organizasyonu, şirket 

hukuku, iş sosyolojisi vb. dersleri ile verilmelidir.   

c. İşitsel-Görsel Prodüksiyon  

Prodüksiyon ve prodüktör kelimeleri çift anlamlıdır. Burada, prodüktör kelimesi, bir girişimin 

fikirlerini yürüten ve geliştiren, içeriğe karar veren yapının oluşmasını sağlayan ve sonuç olarak 

“gerçekleştiren” anlamında kullanılmaktadır.   

Prodüktörlük mesleği, tiyatronun, sinemanın, radyonun, televizyon vs. nin kuruluşuyla ortaya 

çıkmıştır.   

Bu eğitimin oldukça sistematik olması gerekmektedir.   

Programın köklerinin sağlam bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.   

Öğrencilere bu programda, tiyatro, sinema, radyo ve televizyon hakkında sağlam bilgiler 

verilmelidir. Gerekirse tarihi de öğretilmelidir.   

d. Yetişkinler için eğitimi gözlemlemek  

Burada üniversite bir yol gösteren konumundadır ve deneysel bir program uygulamalıdır.   

Problem saptandıktan sonra, Kurul şu kararları vermiştir;   

1. Üniversite, yetişkin eğitimi konusunu göz ardı etmemelidir, özellikle de okuma-yazma 

bilmeyen oranının yüksek olduğu ülkelerde.   

2. Gazetecilik programı, yapısı gereği gözlem yapabilecek konumda olmalıdır.   

3. Uzmanlık dersleri öğrencilere bu alanda seçenekler sunmalıdır.   

  

Fakülteler ve Pedagoji Enstitüsü iş birliği ile denenebilecek ilginç bir deney mevcuttur.   

 

 

 

 



387 
 

H- PROGRAMIN SİNOPSİSİ  

2. VE 2. YIL  

  

GENEL KÜLTÜR, KİŞİSEL GELİŞİM, LİSE+2 YIL DAHA EĞİTİM  

  

  ORTAK ÇEKİRDEK: Gazetecilik eğitimi  

Gazeteciliğin 4 alanında olmalı: Yazılı, sinematografik, sözlü, televizyon 

gazeteciliği.  

  Profesyonel 

bağlamda kültür  

Derin düşünebilme  Staj  Bilimsel 

girişimler  

  +/- haftada 30 saat  +/- haftada 8 saat  +/- haftada 6 saat  +/- haftada 2 

saat  

3 ve 4. Yıllar  

+/- Haftada 50 saat  

Beşeri bilimler ve 

Sosyal bilimler  

Felsefe  

Güzel Sanatlar  

Tarih  

Hukuk  

Siyasi Bilimler  

Ekonomi  

Sosyoloji  

Tabii Bilimler ve 

Teknik  

Bilim ve 

Teknik taihi  

Ya da   

İnsanlık Tarihi  

Tarih ve Güncel 

Durum  

Hukuk ve Tüzük  

Sosyoloji ve Sosyal 

Psikoloji  

Gazetecili 

tekniklerinin, 

Dağıtımın ve 

Mesleğin  

Ahlak Bilimi  

  

Staj  

Basılı  

İşitsel-Görsel  

  

Profesyonel 

Pratik  

  

Basılı  

İşitsel-Görsel  

  

Gazetecilik 

mesleği  

Günü Yansıtan 

Gazete Bilgisi, 

Olayların 

yorumlanması 

veya içerik bilgisi  

  

İngilizce 

Gazetecilik 

Terimleri  

Araştırma ve 

anket   

-teori  

-pratik  

  

Yabancı Diller  

  

En az 1 yabancı 

dil  

  

Diğer yabancı 

dillerde pratik  
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  Kişisel Uzmanlık 

alanı için haftada 

+/- 5 saat  

Kişisel Uzmanlık 

alanı için haftada +/- 

5 saat  

Kişisel Uzmanlık 

alanı için haftada 

+/- 5 saat  

Kişisel 

Uzmanlık alanı 

için haftada +/- 5 

saat  

  Gazetecilik 

niteliklerini 

artırmak   

Halkla İlişkiler  İşitsel-Görsel 

Prodüksiyon  

Yetişkinlerin 

eğitimlerini 

gözlemleme  

  

 

KISIM 4 

DERSLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ 

Programdaki ana dersleri ve genel hatları belirledikten sonra, Kurul derslerin çeşitliliği hakkında 

görüşmeler yapmıştır.   

Derslerin analitik çeşitliliği, üniversitenin durumuna göre ayarlanmıştır. İstanbul Üniversitesi için 

teorik olarak bir program oluşturulmuştur.   

Bu bölümde, çeşitlilik, kabul ve devam koşulları çerçevesinde incelenmiş ve son olarak da 

Danışman’ın gözlemleri ve önerileri verilmiştir.   

 

A. KABUL VE DEVAM KOŞULLARI   

Gazetecilik eğitimi iki yıllık bir lisans eğitimi içerir, sınavlar 1 yıl arayla olmak üzere 2 

tanedir.  Bir öğretim üyesi tarafından yayınlanan ve öğrencinin ilk iki akademik yılı "Başarılı" 

sözüyle geçtiğini gösteren belgelerin tümü, bu öğretim için uygundur; Fakülte, bu sertifikanın 

eşdeğer bir seviyede eğitim temin ettiğini düşünürse, başka bir üniversiteden bu belgeyle sunulan 

başvurular kabul edilecektir. Öğrenciler, kişisel bir uzmanlık alanı olarak, üniversite lisans 

programına dâhil edilen konuların seçmeli derslerinin arasından haftada 5 saatlik olması kaydıyla 

seçim yapmalıdır; bu programlar dışındaki derslerin seçimi Fakülte tarafından 

yetkilendirilmelidir. Öğrenciler, bu saatleri 2 sınav arasındaki uygunluk durumlarına göre 

bölebilirler.  Bu dersleri alıp lisans diplomasına sahip olanlar, testlerin konusu olan derslerden 

muaf tutulurlar ve onlara seçmeli ders imkânı tanınır. Lisans derecesi ile mezun olan profesyonel 

gazeteciler, meslekte iki yıllık tam zamanlı etkinliklerini göstermeleri, pratik eğitim derslerini ve 

seçmeli dersleri aldıklarını ve daha önceki testlerinden birini geçtiklerini göstermeleri koşuluyla 

muaf tutulacaklardır. Her ikisi de sınav kâğıtlarını tek bir sınav olarak sunma şansına sahiptir.   

 

B. DERS TABLOSU  

Öğretim Materyalleri  Haftalık 

saat  

Lisans 

Yılı  

Mevcudiyet  Oluşum  

MESLEKİ TEMEL KÜLTÜR  

           BEŞERİ ve SOSYAL BİLİMLER  

• Günlük felsefi problemler ve tarihi 

kavramların kavranması  

31  

  

1  

  

  

  

II  

  

  

  

  

  

  

  

X  

  

• Karşılaştırmalı edebiyat  1   

  

I   

  

  

  

X  

  

• Müzik Tarihi  1  

  

I  

  

  

  

X  
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• Plastik Sanat Tarihi  1  

  

I  

  

  

  

X  

  

• Çağdaş Tarih, özellikle 20. Yy.   2  I    X  

• Türk Meclisi ve Türk siyasi partileri tarihi  1  I    X  

• Siyasi, ekonomik ve beşerî çağdaş dünya 

coğrafyası  

1  II    X  

• Uluslararası İlişkiler  2  

  

I  X    

• Uluslararası siyasi problemler (bugünkü)   1  

  

II  X    

• Uluslararası Kamu Hukuku  3  I  X    

• Siyaset Bilimine Giriş  1  I   X    

• Siyasi Sistemler (Fikirler, Güçler, Rejimler)  4  II  X    

• Genel Ekonomi  3  I  X    

• Türkiye’nin ekonomik problemleri  2  II    X  

• Anayasa Hukuku  3  I  X    

• Genel Sosyoloji  2  I  X    

       TABİİ ve TEKNİK BİLİMLER  

• Çağdaş insanlık tarihi, (Bilimsel ve teknik 

açıdan)  

2  II    X  

       TEKNİKLERİN ve MESLEĞİN TANINMASI  8        

• Gazetenin evrimi, yapısı ve işlevi  2  I    X  
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• Basının, sinemanın, radyonun ve 

televizyonun ulusal ve uluslararası hakları  

2  II    X  

• Kitle iletişimi (sosyoloji ve sosyal psikoloji)  2  II    X  

• Gazetecilerin durumu, hakları ve 

sorumlulukları  

1  I    X  

• Kamuoyu   1  II  X    

STAJ  6        

• Staj: Basılı gazetecilik (en az 15 gün)  ½  I    X  

• Staj: İşitsel-görsel (en az 15 gün)  ½   II    X  

• Olayların yorumlanması (Gazetede meydana 

gelen)  

1  II    X  

• Profesyonellerin yorumuyla gazetecilik 

mesleği (profesör tarafından hazırlanmış bir 

konferans)  

½   I    X  

• Profesyonel Pratik: Basılı Gazetecilik  1  I    X  

• Profesyonel Pratik: İşitsel Görsel Gazetecilik  1  I    X  

• Profesyonel pratiklerin karşılaştırılması  1  II    X  

• İngilizce gazetecilik terimleri  ½   II    X  

YABANCI DİL          

Kabul ve devam koşulları;          
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Gazetecilik bölümünün yabancı dil öğretme 

zorunluluğu yoktur. Tıpkı daktilo yazımı öğretme 

zorunluluğu olmadığı gibi.  

BİLİMSEL GİRİŞİMER  Minimum 

1  

      

Gazeteciliğin araştırma yöntemleri  

• Teori ve Pratik  

1  II    X  

KİŞİSEL UZMANLIK  5         

Gazetecilik yeterliliği   

• Üniversitenin programında yer alan 

derslerden birini seçerek yapılır.   

        

Halkla İlişkiler  

• Beşerî ilişkiler, ticari ilişkiler, halkla ilişkiler  

1      X  

• Listedeki diğer dersler:  

• Organizasyonun genel esasları,  

• İdari, endüstriyel, işin ticari sosyolojisi 

hukuku.   

• Sosyal psikoloji  

• Sosyal mevzuat  

        

Görsel-İşitsel Prodüksiyon          

• Sinematografik sanat   1      X  

• Radyo-tv programları hakkında bilgi  1      X  

• Dramatik çalışma hakkında bilgi  ½       X  

• Görsel-işitsel program seyircisi  ½      X  

• Sanatsal alandaki diğer dersler          
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        Yetişkin eğitiminin gözlemlenmesi           

• Görsel-İşitsel prodüksiyondaki derslerin 

aynıları  

        

• Türkiye’deki yetişkin eğitimi  1      X  

• Yetişkin pedagojisi eğitimi  ½       X  

• Hobilerin sosyolojisi  ½      X  

  

C. GÖZLEMLER ve ÖNERİLER  

Bu bölümde her lisans yılı için yapılan gözlemleri ve önerilerin istatistiklerini göreceğiz.   

I. Lisans yılına göre ders tablosu  

2. yıl Haftalık Saat  

• Çağdaş zamanın karşılaştırmalı 

edebiyatı   

1  

• Müzik tarihi  1  

• Plastik sanat tarihi  1  

• Çağdaş tarih, özellikle 20. Yy   2  

• Uluslararası ilişkiler  2  

• Uluslararası kamu hukuku  3  

• Siyasi bilime giriş  1  

• Ekonomi  3  

• Anayasa hukuku  3  

• Sosyoloji  2  

• Gazetenin evrimi, yapısı ve işlevi  2  

• Gazetecilerin hakları ve sorumlulukları  1  

• Staj (basılı alanda) en az 15 saat  ½   

• Profesyonellerin habercilik dersleri 

(konferanslar)  

½   

• Profesyonel pratiğin tartışılması: basılı 

gazetecilik  

1  

• Profesyonel pratiğin tartışılması: Görsel-

işitsel gazetecilik  

1  

3. Lisans    

• Felsefenin aktüel sorunları, tarihsel 

kavramları anlama  

1  

• Güncel yaşamdaki politik, ekonomik ve 

beşerî coğrafya  

1  

• Uluslararası politikanın aktüel sorunları  1  
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• Siyasi sistemler (Fikirler, güçler, 

rejimler)  

4  

• Türkiye’nin ekonomik sorunları  2  

• İnsanlık tarihi  2  

• Sinemanın, basının, radyonun ve 

televizyonun ulusal ve uluslararası hakları  

2  

• Kitle iletişim  2  

• Komuoyu  1  

• Staj: Görsel-işitsel (en az 15 gün)  ½   

• Gazetedeki olayları yorumlama  1  

• Profesyonel pratiğin tartışılması  1  

• İngilizce gazetecilik terimleri  ½   

• Araştırma yöntemleri; teori ve pratik  1  

• (Bu satır iki lisans için de geçerli)   

Seçmeli dersler  

5   

  

Ekonomik sebeplerden dolayı, bu derslerden bazıları sadece ilk iki yılda mevcuttur. Lisansın 

seviyesini gelecekte düşürmemek için, bu dersler bir an önce 3. Ve 4. Sınıf için de 

hazırlanmalıdır.   

 

 

  

II.İstatistik ve Denge  

2. Lisans: 26 saat + 2. Lisans 20 Saat + 5 seçmeli = 51  

3. Mesleki kültür: Beşerî bilimler: 10 saat + Sosyal Bilimler: 21 = 31 saat  

4. Mesleğin kuramsal bilgisi: 8  

5. Mesleğin pratik bilgisi: 6   

6. Kişisel uzmanlık: 5  

7. Bilimsel girişim: 1  

  

Bu sayılar ileride değişebilir. Ancak 5 saati artırmaya ihtiyaç yoktur (hatta Danışman azaltılması 

taraftarı).    

 

KISIM 5  

GİRİŞ  

MESLEKİ UYGULAMA PRATİĞİ   

Konu, bir önceki kısımda da vurgulanmış olsa da önemli bir konu olduğu için bir kısım da ona 

ayırmak gerekiyor.   

Mesleki uygulama pratiklerinin iyi işleyebilmesi için; ekipmanların ve bilhassa mekanların 

düzenlenmesi gerekmektedir.   

Bu, gelecekteki gazetecilerin ticaretin hilelerini öğrenmeleriyle alakalı değildir, usta olabilmeleri 

için asgari gerekli ekipmanı öğrencilere sunma meselesidir, ancak çağdaş gazeteciliğin temel 

ilkeleri, gerçeği göz önüne alınarak, Üniversite düzeyinde bu öğrenme, bu işlemler ve teknikler 

üzerinde sistematik ve kapsamlı bir vesileyle yapılmalıdır.   

Fakat bu ekipmanlar oldukça pahalıdır. Yine de asgari düzeyde bulundurulmalıdır.   

Aynı zamanda, danışman bu ekipmanları sağlayabilmesi için, Üniversite’ye öneri götürmüştür. 

Ekipmanların eksikliği, hayal gücü ile doldurulabilir.   

Aşağıdaki başlıkları sırasıyla incelemek gerekir.  
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A. GAZETECİLİK MESLEĞİ  

 

Bu meslek hakkındaki bütün eylemler, her yerde yapılmalıdır. Eğitim sadece içeride değil dışarıda 

da olmalıdır.    

Gazetecilere özgü şekilde hareket edilmeli ve her alanda eğitim verilmelidir (yazılı, çizili, görsel-

işitsel). Bunun sebebi:  

  

1. Bulunan bu formülle beraber ekipmanın çok pahalıya gelmeyecek olmasıdır.    

2. Üniversite öğrencilerine gazetecilik ile ilgili her türlü alt yapıyı sağlayabileceği bir ortam 

oluşturmalıdır.  

3. Bu iki formülün ardından, “üniversite hayatı” fikri, Üniversitenin insan kaynakları servisi 

tarafından uygulanabilecek hale gelir.   

4. Elde edilen materyaller toplanarak “Türkiye’nin gazetecilik arşivi” oluşturulabilir.    

5. Bunlar, uzmanlaşma için kullanılabilir.   

6. Üniversitenin daha iyi bir seviyeye ulaşması için her sene yenileme yapılabilir.    

 

B. ŞEKİLLENDİRME VE YAYINLAMA  

Materyali kararlaştırmak, ne sıklıkla basılacağına karar vermek, iskeleti çıkarmak gibi önemli 

unsurların profesyonel şekilde verilmesi gerekir.   

Burada, basım için şekillendirme eğitimsel problem teşkil edebilir.   

Bu bağlamda “kılavuz” adı altında kullanacağımız form 4 maddeden oluşmaktadır.    

Bunlar;  

1. Yazılı mesaj  

2. Fotografik mesaj  

3. Sözlü mesaj  

4. Sinematografik mesaj  

  

Eğer yazılı basım için yeterli ekipman yoksa, Üniversite dışardan yardım alabilir.  

Görsel işitsel için ise ekipman amatör de olsa gereklidir.   

  

C- MATERYAL 

20-30 öğrenci için hazırlanmıştır.  

1. Derslere materyal olmadan yazılı metinler üzerinden başlamak mümkündür.  

2. Sonraki yıllarda materyal gereksinimi olacaktır (deneyim kazanmak ve teknolojik 

gelişmeleri takip edebilmek için) 

3. Atölye ihtiyacı vardır.  

4. Görsel işitsel alanlar için amatör materyaller büyük ölçüde yeterli olacaktır. 

5. Öğrencilerin materyal tekniklerini öğrenmekle zaman kaybetmemeleri istenir, onun 

yerine dışarda deneyim kazanmalı ve otomatik materyaller kullanmalılar. 

Materyal listesi 

2Yazma aleti 

1Ronéo veya stenoiler makinesi 

1Verifax 

2Tripodlu ve flashlı fotoğraf makinesi  

3 magnetofon  

2 elektrofon  

2 Sound table 

1 Radyo alıcısı 

1 tv alıcısı  
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3 8 mm kamera 

3 görüntüleyici  

3 yapıştırıcı  

1 yazıcı 

2 projektör (bütün materyalleri ile birlikte)  

Bunlar 5-6 bin dolara tekabül ediyor.  

Yıllık harcama maksimum 1000 dolar.  

 

D. MEKANLAR 

İlk yıl hiç ekipman olmaması üzerinden planlanmıştır.   

Okulda gerçekleştirilecek aktiviteler için aşağıdakiler gereklidir, 

Konferans salonu 1 

Görsel işitsel Atölye 1 

Redaksiyon salonu 1 

Kütüphane ve arşiv için oda 1 

Çalışanlar için büro 

 

KISIM 6 

GİRİŞ  

GAZETECİLİK EĞİTİMİNİN BELLİ BAŞLI YÖNTEMLERİ  

Geleneksel yöntemin en uygun yöntem olduğu kanısına varılmıştır. Üniversitenin kapasitesi göz 

önüne alındığında bu yöntem öğrencilerin gelişmesi için en uygun yöntemdir. Şema şu şekildedir,   

A. Bir materyal verildiğinde:  

1. Anlama ve özümseme  

2. Kararlılık  

3. Materyale zarar vermeme 

4. Materyalin kitleleştirilmesi 

B. Verilmeyen materyaller de: 

1.  Belge toplama 

2. İç ve Dış kaynakları eleştirme 

3. Kaynakları değerlendirme 

4. Senterzi  

5. Materyalin kitleleştirilmesi  

 

C. MONOGRAFİK KONULAR İÇİN  

 

1. Sempozyumlar öğrenciler için ve öğrencilerle birlikte bir profesörün 

gözetmenliğinde ve mümkünse katılımıyla gerçekleştirilecektir.   

KISIM 7 

İDARİ YAPI  

Bulduğumuz faklı eğitim çeşitlerinin hepsinin sonucu aynı; gazetecilik yüksek eğitimi verilmesi 

şarttır. Eğitim şekli;  

A. Üniversite Eğitimi  

Danışman, üniversitede ve fakültede geleneksel eğitimin uygulanmasını söylemiştir.  

Sebepleri: 

1. Bütün eğitim çeşitlerinin geleneksel eğitim kapsamındadır ve bu başlık altında 

hepsinden faydalanılabilir. Duruma bağlı olarak eğer geleneksel eğitim sistemi 

uygun değilse, yeni sistemler adapte edilebilir.  

2. Doğası gereği gazetecilik eğitiminde geleneksel tarz kullanılmalıdır.   
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3. Yeni getirilecek bütün sistemlerin bir başlangıç noktasına ihtiyacı vardır.   

4. Daha önce denenmiş bir yol olduğu için başarılı olacağından şüphe yoktur. Eski 

bir organizasyonun içine doğan yeni bir organizasyon doğal olarak daha 

dayanıklıdır.   

Fakat bu yöntemin işe yaraması için iki şey gereklidir, 1) yönetim organı 2) yatırım bütçesi  

Eğer bu iki koşul yerine getirilemez ise, geleneksel yöntem uygulanamaz. Fakültenin Kurul 

üyeleri yukarıdaki konuda hemfikir olduktan sonra şu fikirleri öne sürdüler: 

9. Hızlı bir şekilde dersler hazırlanmalı, mümkünse 1964 Kasım ayında.  

10. Yasama müdahalesi gerektiren her türlü sorundan kaçınmak gerekir, yoksa derslerin 

başlama süresi uzar. 

11. Geleneksel yapıda şubelerin bütçeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı yoktur.  

12. Hacettepe Tıp ve İstanbul Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi örnek alınarak Ankara 

Üniversitesinde bir yüksek okul kurulabilir.  

13. Bu Yüksek Okulun düzenlemeleri Ankara Diş Hekimliği Yüksek Okulundan alınabilir.   

Dış Hekimliği incelendikten sonra, Danışman bir öneri sunacaktır.   

Halkla ilişkiler bağlamında Okulun yönetimi için bir düzeltme sunuldu, 

1. Müdür sekretarya tarafından desteklenmelidir.  

2. Okul için 2 sekreter gereklidir.   

3. Biri basılı gazetecilik diğeri de görsel işitsel gazetecilik için.  

 

Bu okul için Kurulun önerdiği isim, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Basın ve Yayın Yüksek Okulu  

 

B. ÜNIVERSITE DIŞI EĞİTİM  

Bu eğitimin verilme sebepleri aşağıda verilmiştir.  

Bu eğitim sadece gelecek gazeteciler için değil aynı zamanda çalışan gazeteciler için de geçerlidir.   

Verilen eğitim sıradan bir eğitim olmamalıdır, yüksek okul seviyesinde akademik olmalıdır.   

Kurul eğitimin şu şekilde olması gerektiğini düşünmüştür: 

1. Sarı kartı (kimliği) olan gazeteciler içindir.   

2. Yönetim kurulu tarafından idare edilir. 

3. Yönetim kurulunun burada iki görevi vardır; organizasyonu yönetmek, danışmanlık 

yapmak 

4. Aşağıdaki dersler için sertifika verilecektir; 

A. Mesleki kültür  

B. Yüksek bilgi birikimi  

C. Kişisel uzmanlık  

5.  Program temelde üniversite dersleriyle aynıdır.   

6. Dersler, öğrencilere hangi saat uygunsa o zaman verilir. Gece de olabilir.  

 

SON DEĞERLENDİRME  

Türkiye’nin akademik gelişiminin Batı ülkeleri ile kıyaslanabilir olması, bize üstesinden 

gelinemeyecek hiçbir zorluk olmadığını gösteriyor.   

Bir sonraki değerlendirmeler İstanbul için de geçerlidir.   

 

A. YURT DIŞINDAN HOCA ÇAĞRILMASI  

Bu proje, gazetecilere verilen üniversite eğitimine karşılık gelmektedir.  

Aşağıdaki bildiri hem Ankara hem İstanbul için geçerlidir.   
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“Zorunlu hale gelmediği sürece, yabancı hocaların Üniversitenin uzmanlık koltuğuna 

oturmalarını doğru bulmuyorum. Deneyimlerim bana, gelecek neslin bilim insanlarını yetiştiren 

bu Üniversite eğitiminin temellerini bu hocaların veremediğini gösterdi.” 

Türkiye’de şu an böyle bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Yüksekokul çerçevesinde bu eğitim dış 

akademik yardımlar olmadan da her yerde olduğu gibilerini adayan, organize, azimli çalışan 

insanlarla beraber yapılabilir. Danışman başarıya giden bütün araçlara sahip olunduğu için 

durumdan memnun. 

 

B. KREDİNİN KULLANIMI VE ATILACAK ADIMLAR  

Yukarıdaki başlığa bağlı olarak, kurul aşağıdaki kararları almıştır;  

2. İdari işler 1964-65 yılına yeni dönemin başlayabilmesi için hızlandırılacaktır.   

3. Danışmanın fikrine göre şu anlık yurt dışından eğitmen getirmek gerekmiyor.   

4. İlk iki yıl arkasındaki maddi dağılım, ilk yıl sıkıntı yaşanmayacak şekilde ayarlanmıştır.    

5. UNESCO’dan ve başka kaynaklardan gelen paralar şu şekilde ayrılmıştır;  

B. Profesyonel pratik için kullanılacak ekipmanlar için   

C. Türk gazetecilik arşivi oluşturmak için   

D.  Kütüphane oluşturmak için   

 

C. MÜDÜR ve PERSONEL EĞİTİMİ 

Müdür ve müdür yardımcısının seçimi son derece önemlidir.    

1. İçerideki personelin eğitimi   

Geleneksel yöntem uygulanacaktır.   

2. Dışardan gelen personelin eğitimi   

Dışardan gelen personelin seçiminde dikkat edilecekler; Üniversite diploması, 

gazeteciliğe olan ilgisi.   

3.  Okulun yönetimi   

İki koldan paralel olarak ilerleyecektir.  

A. İçeriden, organize ve gözlemle;  

B. Dışardan   

Dışardan gelen personelin a. Meslekte tek olarak görülüyor olması ve hatta öyle 

olması, b. Gazeteci yetiştirme isteğinin bıkıyor olması gereklidir. (Bunlardan ikisi 

veya daha iyisi 2si birden olmalıdır.)   

 

D. DEVAMI  

Kurul, çalışmasını 6 Mayıs’ta bitirdi.  

Proje kabul edildi.  

Daha sonra Kasım 1964’te okulun kapılarının açılması için alınması gereken önlemler ele alındı.   

Projeyi Haziran sonundan önce Fakülte ve Senato'ya sunmaya ve metnin derhal tercüme 

edilmesine ve yayınlanmasına karar verilmiştir.  

Danışman 5 haziranda Türkiye’den gittiğinde proje de fakültede tartışılıyor olacak.   

  

1.  Ek  

Türkiye Gazetecilik Arşivi  

Hakkında: 

                1960'da Ulusal Sendikal Dağıtım Teknikleri Merkezi (Brüksel) tarafından 

kurulan Arşivlerin Koruma Merkezi kurulması için bir ön projeye dayanarak. 

 

Görsel işitsel arşiv  

KOLEKTİF DAĞITIM TEKNİKLERİ ARAŞTIRMASI MİLLİ MERKEZİ  
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Brüksel,  Nisan 1960 

Profesör Roger Clausse, buralara dikkatinizi çeker.  

 

TARİH VE SOSYOLOJİ ALANLARINDA GÖRSEL İŞİTSEL DOKÜMANTASYON 

HAZIRLANMASI İÇİN VERİLEN TEKLİF  

Başlangıç;  

Bu merkezi oluşturma fikri 1959 yılında ortaya çıkmıştır.   

 

Fikir Roger Clausse tarafından ortaya atılmıştır.   

Bunun için oluşturulan grubu çoğunlukla teknisyenler, sinema, radyo ve tv profesörleri 

oluşturuyordu.  Bu merkezi oluşturmanın genel ihtiyacı ve aciliyeti konusunda herkes 

hem fikirdi. O sıralarda, Sayın Michel Logie (Lille Üniversitesi Gazetecilik yüksek okulu 

profesörü) on hazırlıklara odaklanmıştı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Sayın Jean 

Prinet, konservatuvar şefi Jean Jay’den oluşan bir çalışma grubuna dahil oldu. Grupta 

hangi ülkelerin ölçütlerinin kullanılacağı konusunda belgeler yazıldı. Bu belgelerden 

daha sonra bahsedilecektir.  

 

AMAÇ:  

Bu imgenin kültürel bir birikim olduğunun herkes farkında. Eğitim veren insanlar için bu 

imge bir araçtır. Ve onlar bu aracı kullanmaya devam ettikçe kültür onlar için bir EYLEM 

haline gelmektedir. Ülkeler artık sadece eylemleri değil yazılı metinleri de saklama 

ihtiyacı hissetmektedir; kitaplar, gazeteler gibi. Yazı, artık gelenekleri, kültürü ve bilgiyi 

aktarmada bir yazı türü olan imgelerden daha önemli hale gelmiştir. Bu sebeple tarihi, 

sosyolojik ve teknolojik alanlarda çalışmaları ilerletmek de daha ön plana çıkmıştır.  

İmgeler, doğrudan şahitlik eder. Ancak olayların nasıl ifade edildiğini öğrenmek 

istiyorsak, imgelemenin bütün çeşitleri üzerinde çalışılmalıdır.  

Michel Logie 

 

İşitsel, görsel, yazılı ve benzeri dokümanlar tarihçiler ve sosyologlar için öncelikli 

durumdadır;  

- Çapraz inceleme olanağı veren yeni bir seri oluştururlar, 

- Gerçeği tam olarak göz önüne sererler, 

- Sosyolojik içerik üretirler,   

- Dağıtım teknolojisini tarihine ilgi çeker.   

Bu görsel işitsel dokümantasyonun şu anki dağıtımı, ait olduğu sınıfın yetersizliği, kaybolma riski 

bilim insanlari arasında telafi edilemeyecek kayıpların yaşanabileceği konusunda endişeleri 

arttırıyor.  Merkezin arşiv oluşturmasının amacı hazırda bulunan dokümanları korumak ve onları 

yok olmaktan kurtarmaktır.   

Merkezin eylemleri şu şekilde düşünülebilir; 

- Belli bir sınıflandırma standartı belirlemek 

- Dosyalandırma, 

- Belgeleri isteyenlere teknik yardım sağlamak  

- Araştırmacıları bilgilendirmek 

- Belgelerin izinleri ve organizasyonunun danışmanlığını yapmak 

Merkez, adı üstünde merkez olduğu için üniversitenin araştırma merkezinde yer alacaktır.   

BELGELERİN KAYNAKLARI: 

Belçika’daki belgeler üç kaynak altında toplanacaktır; Sinematografik haberler, radyo haberleri 

ve Televizyon haberleri.  
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SİNEMATOGRAFİK HABERLER 

Bu tipik Belçika prodüksiyonu BELGAVOX şirketi tarafından temsil edilecektir. Dokümanların 

toplamı milyonlarca metre pelikülden oluşmaktadır.  Belçika’daki diğer kaynak dağıtımı yapan 

firmalar yabancı firmalardır. Bunlar; DİSCİBEL, PATHE CONSORTIUM CINEMA, 

GAUMONT, TWENTIETH CENTURY FOX FILME BELGE. 

Bu firmaların bazıları BELGAVOX kurulmadan önce bile doküman açısından zenginlerdi.  

 

TELEVİZYON  

1953 yılında kurulduğundan beri, Belçika televizyonunda gösterilen Haberler ve Röportajlar, 

Cinémathèque iş birliğiyle korunmaktadır. Bu dokümanlar her gün kronolojik olarak 

sıralanmaktadır.Aynı zamanda televizyon 1953’e kadar olan süreçten de önemli belgeler 

barındırmaktadır.   

 

RADYO 

Radyo arşiv kayıtları 1934’e kadar uzansa da bu kayıtların 1945’e kadar olanları silinmiştir.   

Yaklaşık 3.000 belge sağlanmaktadır. Bunların sınıflandırmaları üç şekilde olur; evrensel ondalık 

sınıflandırma, temaya ve kronolojiye göre sınıflandırma ve niteliklerine göre.  Dokümanlar 

kasetlerde de disklerde tutulmaktadır fakat bu Teknikler kalıcı olmadığı için problem teşkil 

etmektedirler.  

 

DİĞER KAYNAKLARI  

Diğer kaynakları taramak Merkezin sorumluluğudur. Arşivlerin belediye Sinematografik 

servislerinde tutulduğunu biliyoruz. Bunlar özellikle; büyükelçiliklerde, halk eğitimi 

merkezlerinde, milli savunmada ve halk ve aile sağlığı merkezleridir.  

 

KORUMA:  

Manyetik bantlar 10 yıldan uzun süre kayıtları koruyamayabilir.  

Bu sebeple en önemli belgelerin kopyaları oluşturulmalıdır.   

 

SEÇİM VE SINIFLANDIRMA: uzmanlar tarafından merkezi ve sistematik bir uygulama 

bulunması yararlı olacaktır. Bu yöntemin uygulanması geleceğe yönelik olacaktır.  

 

HUKUKİ SORUNLAR: Görsel işitsel alandaki kanunları göz önünde bulundurmak gerekir. İlke 

olarak, öğretmenlik veya bilimsel amaçlar için kullanımlar söz konusu olduğunda bu haklardan 

belirli sayıda olanlar askıya alınır, ancak her belgede ve bir araştırmacının kullanımı ve kısmen 

çoğaltılmasından doğan farklı yasal sorunları doğrulamak gerekecektir. 

 

YASAL FORMLAR VE AMAÇ: Var olan bir yapının üzerine inşa etmektense, burayı sıfırdan 

bağımsız bir kuruluş olarak amaçlamalıyız. Derneğin tam adı:  

TARIH VE SOSYOLOJİ ALANINDA GÖRSEL İŞİTSEL BELGELENDİRMESİ 

ÜNİVERSİTE MERKEZİ  

Yönetim kurulu şu amaçlarla bir araya gelebilir; 

1- Üniversitelerden gelen hocalarla birlikte Merkezin seviyesini tartışmak için,  

2- Tecrübeleri bizimkine yakın Kraliyet kütüphanesi ve genel arşiv delegelerinin keşfi, 

3- İletişim ağı oluşturmak, 

4- Proje destekçisi olarak Toplu Yaygınlaştırma Teknikleri tarafından gündeme getirilen 

tüm sorunlarla ilgilenen Ulusal Topluluk Dağıtım Teknikleri Araştırma Merkezi'nin 

temsilcileri için, 

5- Sorun çözümleri için teknisyenlerin, bir avukatın, elektronik mühendisinin araya gelmesi.  
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FİNANSMAN: Kamudan sağlanacaktır.  

 

2. BÖLÜM  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  

Sayın Profesör Kılıçbay, Roger Clausse’u İstanbul’a davet eder. Clausse daveti kabul 

ederek 10 Mayıs’ta İstanbul’a gelir. Çalışmanın organizasyonu için 2 toplantı yapılır.   

Katılımcılar:  

Prof. Ahmet Kılıçbay 

Prof. Burhan Felek  

Prof. Sulhi Dönmeser  

Prof. Hasan Refik Ertuğ  

Doçent Öztekin Tosun  

Asistan Duygun Jarsuvat 

Asistan Akın İlkin  

Kararlar;  

1. Bir alt çalışma komisyonu oluşturulacak. Bu komisyonda, Prof. Kılıçbay, Asistan 

Tosun, İlkin ve Jarsuvat olacak. Danışman; Prof. Clausse, sekreter; Clausse 

Hanım  

2. 20, 21, 28 ve 30 Mayıs tarihlerinde toplantı yapılacak,  

3. Çalışma planı Danışman tarafından hazırlanacak  

4. Kurulun çalışma hazırlıkları tartışmaya açık değildir fakat fikir beyan edilebilir.  

 

1. KISIM  

Gazetecilik Enstitüsü’nün Durumu  

1. 1950’den beri var olan program hiçbir gelişim göstermemiştir. 

2. Bu görev meslek açısından kritik sonuçlar doğurabilir. 

3. Bunun yaşanmaması için  bir Yenilik Kurulu oluşturulmalıdır.   

4. Danışmanın gelişi ile birlikte uzmanların fikirleri dinlenilmiştir.  

 

Program hakkındaki 2 belge;  

a) Enstitünün yapısı ve amacı  

Madde 1: Gazetecilik Enstitüsü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlıdır.   

Madde 2: Amaçlar: gazetecilik hakkında araştırma yapmak, bilimsel ve mesleki giriş yapmak, 

yabancı enstitüler arası bilimsel çalışma yapmak. 

Madde 3, 4, 5: hocaların belirlenmesi  

Madde 6: Kurul başkanı seçmek  

Madde 7: kurul başkanının görevleri; temsil, yönetim, bütçe  

Madde 8: müdür yardımcısı seçmek  

Madde 9: yüksek mahkeme: hocaların genel kongresi  

Madde 10: personel seçimi  

Madde 11: iç organizasyon  

Madde 16, 17, 18, 19, 20: kabul şartları  

Madde 21, 22, 23, 24: finansal kaynakların belirlenmesi.  

 

b) Enstitü programı 

İlk yıl 

İktisadi bilimler- Dr. A. Kılıçbay 2 saat 

Ceza hukuku- Prof. Dr. N. Gensoy 1 

Siyasi ve İktisadi bilimler- Prof.  Dr. S. Özçalık 1  
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Jeopolitik- ord. Prof. Dr. B. Darkot 1 

Sosyoloji- ord. Prof. Dr. Z. F. Fındıkoğlu, doc. Dr. C. O. Tütengil 2 

Gazetecilik Teknikleri- konferanslar (Okut. C. F. Baskut, Konf. E. Güresin)2-1 

Basın yayın tarihi- (Okut. H. R. Ertuğ)1 

Sanat ve edebiyat- doçent Dr.  F. Timurtaş 1 

Gazetecilik yazımı- Okut. B. Felek 1 

Mali durum- Prof.  Dr.  B. Feyzioğlu 1 

Sosyal siyaset- Prof.  Dr. O. Tuna 1 

Fotoğraf- Konf. C. Işın 1 

İngilizce- Konf.  A. Serialp 2 

 

İkinci yıl  

Uluslararası ilişkiler-  Prof.  Dr. E. Çelik 1 

Siyasi tarih- doc. Dr. O. Aldıkaçtı 1 

İstatistik-  doc. Dr. K. Gürtan 2 

Propaganda- Okut.  H.R. Ertuğ 1 

Gündem- Prof.  Dr. F. Engin 1 

Gazetecilik Teknikleri- Okut. C.f. Baskut, Konf.  Abdi İpikçi 2, 1 

Kamuoyu- Prof.  Dr. S. E. Siyavusgil 1, ½  

Basın hakları- ord. Prof. Dr. S. Dönmezer 1 

Sanat ve edebiyat- doçent. Dr. F. Timurtaş, Okut. H. Taner 2 

Gazetecilik yazımı- Okut.  B. Felek 1 

Belgelendirme ve arşiv- Okut.  N. Kosken 1 

Stenografi- Okut.  D. Saraç 4 

Daktilo- Okut.  N. Berkman 4 

İngilizce- Konf.  A. Sarıalp 2 

Ahlak bilimi- Okut. E. Batumlu 2 

B. Kurulun bir önceki projesi  

Proje 2 yıl 4 dönem veya 3 yıl 6 dönem olarak planlanmıştır.  

 

3 yıllık plan:  

1. Yıl: Sosyoloji, siyasi ve ekonomik coğrafya, siyasi ve sosyal tarih, iktisadi bilimler, 

finans, hukuk, Siyasi Bilimler, bireysel ve sosyal psikoloji, pozitif düşünce, Türkçe, 

İngilizce.  

2. Yıl: sosyal ve siyasi sorunlar, iktisadi ve finansal sorunlar, istatistik, basılı bir gazeteden 

faydalanma, ceza hukuku ve prosedürü, basın hakları, kamuoyu, güzel sanatlar, Türkçe, 

İngilizce.  

3. Yıl; basın tarihi, ahlak bilimi, gazetecilik yazımı, haber analizi, mizanpaj, radyo, reklam 

ve propaganda, uluslararası siyaset, Daktilo, yabancı dil. 

 

KISIM 2 

SEÇENEKLER, İLKELER, UYGULAMALAR  

Ankara ile aynı süreç burada da geçerlidir.   

A. TEMEL SEÇENEKLER 

Göz önünde bulundurulacaklar; 

1. Enstitünün uzun zamandır varlığını sürdürmesi  

2. İstanbul Üniversitesi’nin geleneklerine uygun şekilde eğitim verilmesi 

3. Bir idari kurulun ve bütçenin varlığı. 
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Akademik seçenekler 1 

- Üniversite dersleri  

- Şube ve organizasyonlar arası geçiş  

- Hangi fakülte olduğu fark etmeksizin iki yıllık lisans eğitimi  

- Bilimsel derslerle meşgul olma 

- Yazılı, çizili, sözlü,  görsel gazetecilik  

- Kişisel uzmanlık  

- Paralel mesleklere yönelme  

         Akademik seçenekler 2 

- Yüksek eğitim  

- Bir bölümde uzmanlaşma  

- 4 senelik eğitim dönüşünü tamamlama  

- Başka dersler olmadan sadece belli derslerle meşgul olma 

- Geleneksel formda gazetecilik 

- Erken uzmanlık  

- Başka mesleklere yönelmeme  

Danışman alt kurula Türkiye’nin akademik kurulunu göz önünde bulundurarak tercihlerini açık 

bir şekilde belirtmiştir.   

“Tam anlamıyla bir üniversite eğitimi olmalıdır.  Eğitim, 4 seneliktir. Bilimsel araştırmalar 

yapılmalı ve gazetecilik teknolojileri ile ilgili çalışmalara yer verilmelidir. Öğrenciler paralel 

alanlara da yönelmelidir.” 

Danışman, bunların sebepleri olarak aşağıdakileri söylemiştir;  

A) Üniversite Eğitimi düşünenler için  

Unesco tarafından çeşitli vesilelerle bir araya getirilen uzmanların görüşüne göre, artık her türden 

ve benzer meslek mensubu gazetecilerin eğitimi sadece üniversite düzeyinde yapılmamalıdır.  

Gazeteciliğin gelişimine ayak uydurmak için aynı zamanda bu mesleği soysal bir mesele olarak 

da görmeliyiz.   

Kültürlü, gerçekleri görebilen, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmelidir.  

Eğitim de bu sebeple, bu nitelikleri öğrencilere kazandıracak seviyede olmalıdır.   

B) Bu eğitim sürecini düşünenler için  

Amaca ulaşmak için 4 senelik bir eğitim yeterli olacaktır.  Eğitim süresi Ankara’daki gibi 2 yıl + 

2 yıl olarak isteyecektir. Danışman seçenekleri Ankara’da olduğu gibi ele almıştır.   

İTİRAZ:  

Bazı alt kurul üyeleri 2+2 sistemin uygulanamayacağını çünkü herhangi bir bölümde 2 yıl geçiren 

bir öğrencinin sonraki 2 yılda gazeteciliğe ilgisinin kaybolabileceğini savunuyor. Bu pek ala 

mümkün. Fakat eğitim geri kalanını tamamlamak kapasite ve zevk meselesidir. Bu sayede zaten 

devam edemeyecek olanlar elenir. Bu şekilde de daha kaliteli bir eğitim sağlanabilir. Zaten eğitim 

2/3 yıl ya da 2+2 yıl değil, 2+2 ya da 4 sene olarak belirlenmiştir. Bu kararı verecek olan da Türk 

otoriteleridir.  

C) Yol gösterici ilkeler ve özet  

Seçilen unsurların hiçbiri keyfi değildir. En iyi programlar göz önünde bulundurularak ve 

deneyimler sayesinde seçilmişlerdir. Programın özeti (24. Sayfadaki tablonun aynısı) 

Bu program her duruma uygulanabilir ve adapte edilebilir. İki programın ortak birçok noktası 

vardır.   

Üç tane önemli farkları vardır: Pratik şekli, bilimsel girişimler, görsel işitsel eğitimin yeri.  
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1. Temel mesleki kültür  

A. Beşerî ve sosyal bilimler 

- Felsefe 1 saat  

- Güzel sanatlar; edebiyat 1 saat, müzik tarihi 1 saat, plastik sanatlar 1 saat  

- Tarih; güncel tarih 2 saat, ulusal siyaset ve uluslararası siyaset sorunlar 1+1 saat, 

ulusal tarih 2+2 saat  

- Coğrafya 2 saat  

- Hukuk; anayasa hukuku 1 saat, kamu hukuku 2 saat, uluslararası hukuk sorunları 1  

- Siyasi Bilimler 2 saat  

- İktisadi bilimler 2 saat  

- Sosyoloji; genel Sosyoloji 2 saat, kamuoyu 1 saat 

B. Tabii ve teknik bilimler  

- Bilimsel düşünce 2 saat  

2. Mesleği tanımak  

A. Tarih  

Basın, sinema, radyo, televizyon tarihi  

B. Yasa ve kanun  

Teknikleri karşılaştırma ve gerekli hakları öğrenme  

C. Sosyoloji  

         Genel Sosyoloji  

                                Sosyolojik durumların analizi  

D. Etik  

Profesyonel etik anlayışı  

3. STAJLAR  

A. Stajlar 

- Yazılı bir gazetede staj yapmak  

- İşitsel görsel bir gazetede staj yapmak  

B. Egzersizler  

- Profesyonel pratik (yazılı) 

- Profesyonel pratik (işitsel görsel)  

- Karşılaştırmalı egzersiz  

C. Gazetecilik dersleri  

- Yazılı veya işitsel görsel gazetede çalışan bir Profesyonel tarafından verilen 

konferanslar  

D. Günlük gazeteler  

- Günü gününe gazete çeşitlerinin analizi  

- Gazetesi mesaj kaygılarını karşılaştırma  

D. Terminoloji  

- İngilizce Terminoloji  

 

4. Bilimsel girişimler  

- Araştırma yöntemleri (teori ve pratik) 

5. Yabancı diller 

- Uluslararası geçerliliği olan bir dile hakimiyet  

6. Kişisel uzmanlaşma  

A. Gazetecilikte yüksek niteliklere sahip olma  

B. Halkla ilişkiler  

C. İşitsel görsel üretim  

D. Yetişkin eğitimini gözlemleme  
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KISIM 3  

 Spesifik konular  

- Pratik  

- Spesifik metotlar 

- Üniversite üstü eğitim  

- Yabancı öğretmenlerin çağrılması  

- Gazetecilik Arşivi  

 

Ek bilgi  

Staj hakkında; Ankara’da basitçe kopyalamak yerine, buranın turistik imkânlarından 

yararlanılmalıdır. Üniversite üstü eğitim hakkında; Ankara’da uygulanan yöntem uygulanacaktır. 

Karşılaştırma için farklı sistemler ve kanallar oluşturulacaktır   

B. Dağıtım Teknikleri Merkezi  

Hocalarla yapılan görüşmelerden sonra kitle iletişim üzerine bir çalışma yapılması gerektiği 

kararına varıldı. Ankara’da arşiv kurulacağı için burada da bilimsel çalışmalar yapılması ön 

görüldü. Merkezin amacı:  

- Araştırma yapmak  

- Uygulamalı araştırma yapmak  

- Türkiye’deki durumu araştırmak  

- Yabancı kaynak karşılaştırması yapmak  

Belçika’daki bu merkez 5 yılda kuruldu. Bu merkez hakkındaki bilgiyi yardım amaçlı olması için 

bir sonraki bölüme koyduk.  

 

İKİNCİ BÖLÜM EKİ  

DAĞITIM TEKNİKLERİ BİLİMSEL ÇALIŞMA MERKEZİ  

Merkez 5 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Buradaki maddeler 5 yıllık çalışmanın 

ürünüdür. Merkez 1958 yılında ULB Sosyoloji Enstitüsü iş birliği ile kuruldu. Adresi: Abbé 

Cuypers caddesi, numara 4, Brüksel. Merkezin şu anda 2 bilimsel araştırmacısı vardır;  

Emily Hanotiau-Venken  

Gabriel Thorveron  

Merkezin eylemleri aşağıdaki gibidir;  

- Kolektif dağıtım tekniklerinin işlevleri  

- Benzer merkezlerle eşit seviyeye gelmek için yapılan çalışmalar  

Çalışmaları ve araştırmaları bütün formlarıyla istihdam etmek. 

 

1-10 NUMARALI DEĞERLENDİRMELERİN İÇERİK TABLOSU  

1 numara Ekim 1959 138 sayfa 

Çalışma- eğlence sektörünün kısa incelemesi- Roger Clausse 1 

Sentez testi- Gabriel Thorveron 6 

Çalışma- Roger Clausse 47 

Sentez testi – Gabriel Thorveron 68  

Belge- 94  

Araştırma- Annette Kirkpatrick 100  

Belge- Joffre Dumazedier 131  

2 numara Nisan 1960 178 sayfa  

Çalışma- Roger Clausse 7 

Belge- 23  

Çalışma- Annette Kirkpatrick 27  
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Belge- Georges Vandermissen 

Sentez testi- Gabriel Thorveron 50 

Araştırma- Françoise Bolle de bal 70 

Sentez testi- Gabriel Thorveron 107  

Güncel- Françoise Bolle de Bal 168  

Merkez projesi- 177 

3 numara Ağustos 1960 162 sayfa 

Araştırma- Gabriel Thorveron 7 

Çalışma- Roger Clausse 46  

Sentez testi- Jacques Lacomblez 52 

Araştırma- Gabriel Thorveron 75  

Belge- 81 

Sentez testi- Annette Kirkpatrick 88 

Belge- 108  

Çalışma- Annette Kirkpatrick 125, Françoise Bolle de Bal 149 

5 numara Kasım 1961 146 sayfa  

Çalışma- Roger Clausse 7 

Araştırma- Emily Venken 31  

Sentez testi- 53 

Belge-87 

Sentez testi- Françoise Bolle de Bal 97  

Belge- Annette Kirkpatrick 121, Françoise Bolle de bal 137 

7,8 numara 1962 234 sayfa  

Çalışma- Roger Clausse 7 

Sentez testi- Alphonse Silbermann 15 

Arastirma- Clausse, Thorveron, Venken 53  

Sentez testi- Robert Stephanie 123  

Çalışma – Roger Clausse 157 

Araştırma- Clausse, Thorveron, Venken 165  

Belge- Roger Clausse 191  

Araştırma-  Monique Basch,  Gabriel Thorveron 201 

Belge- Raymonde  Vertommen 229 

9, 10 numara 1963 

Araştırma- Emily Hanotiau-Venken 7 

Belge- F. Bastenier, M. Tossun 31 

Araştırma- Gabriel Thorveron 43  

Belge- H. Lhoest 85  

Araştırmalar- CL. Geerts – E. Watrin, F. Bolle de Bal 

 

SONUÇ  

DANIŞMANIN UNESCO’YA DAİR İSTEKLERİ  

Gazetecilik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunduğu için UNESCO’ya teşekkür ediyor. Sayın 

Navaux yaveri Sayın Topuz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor.  

Özellikle Bahri Savcı ve Zeki Karabuda’ya iş birlikleri için teşekkür ediyor.  

1. Yurtdışı eğitim bursları hakkında; bu mesele Türkiye’nin durumu göz önüne alındığında 

başlıca düşünülmesi gereken meselelerden biridir. 

2. Gazetecilik Arşivi Hakkında; bu arşivin oluşturulmasının önemi asla unutulmamalıdır.  

Gerekirse tarihçiler ile ve sosyologlar ile de çalışılmalıdır.  
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3. Bu çalışmanın metodu hakkında; Ankara’da ve İstanbul’da bu çalışma şeklinin ne kadar 

uygun olduğunu görmüş olduk. Gazetecilik eğitiminde bütün gerekenlere bu çalışma 

metodu ile birlikte ulaşılabilir.  

30 Temmuz 1964  

Roger Clausse  
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Ek-22 

Hıfzı Topuz İle Yapılan Kişisel Görüşme – Cem Evrim Aslan 

Tarih: 20 Temmuz 2017 

C.E.A: Osmanlı’da gazetecilik faaliyetleri başladığı zaman, ilk gazeteler ortaya çıktığı zaman 

bazı gazetecilerin de tartışmaları oluyor. Örneğin Ahmet Rasim; bu iş acemice olmaz, bizim 

gazeteci yetiştirmemiz gerekiyor, diyor. Böyle bir talep de var. Ama sonradan görüyoruz ki 

aslında bu kurumsallaşamıyor. 

  

H.T: Evet. Zaten Ahmet Rasim zamanında gazetecilik okulları yoktu. Yani, Avrupa’da bile 

yoktu. Yani, eğitim, kurslar vs. Öyle demek istemiştir Ahmet Rasim. Ahmet Rasim benim çok 

sevdiğim bir adam. Tanımadım tabii. Ama babamın arkadaşıydı. Yazılırını beğenirim. Neslin 

acılarını çekmiş bir adamdır Ahmet Rasim. 

  

C.E.A: Bu acaba sonraki tartışmalara da bir izdüşüm gibi miydi? Yani, böyle bir istek var, 

gazeteciyi düzgün yetiştirsin? 

  

H.T: Ben bu işe başladığım zaman yoktu böyle gazetecilik okulu filan. Bir ara İstanbul 

Üniversitesi’nde bir teşebbüs oldu. İktisat Fakültesi çerçevesi içinde Basın Yayın Yüksek Okulu 

diye kuruldu. 2 yıllık bir okuldu. Bunun ciddi bir okul olduğu kanısında değilim. Enstitüydü zaten. 

Bir takım polisler memur olmuşlardı. Yüksek tahsil diplomaları yoktu. Onların hepsi yazıldılar 

diploma almak için. Sonra, meslekte diplomasız yani yüksek eğitimi olmayan birçok arkadaş 

vardı muhabir olarak çalışan da. Recep Bilginer, Selami Akpınar vs. Saydığım isimler. Bunlar da 

yazıldılar. Yani sırf 2 senelik diploma. Devam mecburiyeti yoktu filan. Ve zaten hoca yoktu. Ve 

hoca ne oldu? Gazetecilere gelin dediler konuşun. Kıdemli gazetecilere, gelin burada ders verin 

dediler. Burhan Felek, Enis Tahsin Til filan. O zamanın yaşlı gazetecileri. Kabul ettiler. Ama 

onların sermayesi hemen tükeniverdi. 3 derste, 4 derste, 5 derste bilemedin, bütün birikimlerini 

tükettiler. Ben işte o sıralarda UNESCO’ya gitmiştim. Bana yazıyorlardı, aman n’olur bize belge 

gönderebilir misin? Gazetecilik dersi nasıl verilebilir? Ne olur? Belge var mı? Nelerle 

anlatılabiliriz? diye. Yani bu derece ihtiyaç içindeydi. Hoca yoktu, okul vardı. Derslerden mesleki 

dersler zaten azınlıktaydı. Böyle de bir durum. Hatta enstitünün başkanı bir ara Orhan Tuna idi. 

Orhan Tuna da benim sevdiğim bir adamdı. Bana geldi, sen de ders ver dedi daha UNESCO’ya 

gitmeden evvel. Ben de geldim orda birkaç, bir ay mı ne, konferanslar verdim. Böyle bir şey. 

Orada benim de bir şeyim oldu, deneyimim oldu. Sonra ben UNESCO’ya gittim, bu iş unutuldu. 

Bizde bunlar olurken dışarıda durum neydi? Gazetecilik eğitimi bazı ülkelerde gelişmişti. O 

zaman Amerika’da birçok yerde gazetecilik fakülteleri vardı. İngiltere’de de gazetecilik meslek 

içinde programlanıyordu. Yani sendika gazeteleri programlar yapıyordu. Stajyerleri üniversitelere 

gönderiyor, orada bazı kurlara devam, onlardan belge alıyorlar. Yani çeşitli derslerden belge ala 

ala bir birikim yapıyorlardı. Almanya’da yeni yeni şeyler açılıyordu ama bunlar sosyal araştırma 

konusu içerisindeydi. Mesleki ders yoktu. Mesleki ders için bir Munich’ de böyle bir merkez 

kuruldu. Onlar da çok acemiydi. Daha yeni yeni kurmaya çalışıyorlardı. Belçika’da yoktu 

gazetecilik eğitimi. Ama işte Roger Clausse vardı. Sosyal bilimlerin, sosyal araştırmaların 

başındaydı. Ama pratik gazeteci yetiştirmek gibi bir amacı yoktu. Hollanda’da tek tük vardı. 

Danimarka’da Aarhus’ta bir gazetecilik okulu vardı. Ondan sonra, İspanya’da derme çatma bir 

şeyler vardı. Fransa’da yoktu. Fransa’da Centre de formation des journalistes diye bir merkez 

açılmıştı. Gazeteciler tarafından. Gazetecilik sendikaları. Böyle bir okulu kurdular. 2 senelik bir 

okuldu. Lise diploması şart değildi. Pratisyen gazeteci yetiştiriyorlardı. O hakikaten pratik 

gazeteci eğitimi öğretti mesleğe girecek olanlara. Yararlı bir okuldu. Ondan sonra Paris’te 

gazetecilik okulu diye özel bir okul vardı. Yani ona yazılıp da ücretini muntazaman ödediğin 

zaman, bir iki derse giriyorsun, diploma alıyorsun. Lille’de papaz okulu vardı. O ciddi bir okuldu 

gazetecilik okulu olarak. Başka bir şey hatırlamıyorum. Yoktu galiba. İtalya’da publicissmo diye 

pubblicisti dalında birtakım enstitüler, okullar kuruluyordu. Ama pratik gazeteci yetiştirme 

olanağı yoktu. Sovyetler’de 6 7 yerde gazetecilik fakültesi kurulmuştu. School of Journalism diye. 

Okul, fakültenin içinde, üniversitenin içinde. Onların en önemlisi de Moskova’da açılandı. Durum 
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aşağı yukarı böyleydi. Afrika’da tabii hiç yoktu. Arap ülkelerinde hiç yoktu. UNESCO bu işi ben 

daha UNESCO’ya girmeden evvel ele almıştı. Yani 1958’de UNESCO Paris’te bir toplantı 

düzenlemişti, gazetecilik eğitimi konusunda. O zaman genel müdür yardımcısı vardı, Tor Gjesdal 

diye bir adam. Norveçli idi. Ajans müdürlüğünden gelmeydi. Ve sonra II. Dünya Savaşı içinde 

bu adam geçici Norveç özgür hükümetinin iletişim bakanı olmuş Londra’da. İletişime çok 

meraklıydı. O bu işi ele aldı. Amaç gazetecilerin, bir defa, iletişim yolu ile Dünya’da barışa hizmet 

etmek, ülkelerin iletişim yolu ile gelişmesine katkıda bulunmak, insanları birbirine yaklaştırmak. 

Böyle bir amacı vardı. Gayet ulvi amaçlarla yola çıkmıştı. O ara, işte bu Paris’teki toplantıdan 

sonra, dediler ki böyle bir toplantı yapalım ve bu işi Dünya çapında düzenleyelim. UNESCO bu 

toplantıyı Strasbourg’da düzenledi. 1957’de galiba. Bu toplantıya, dendi ki bütün dünyadan 

gazetecilik eğitimi ile ilgili insanları çağıralım, genç gazetecileri çağıralım, orada iki aylık bir staj 

düzenleyelim, seminer düzenleyelim ve bunun ihtiyaçlarını anlatalım. Amaç buydu yani. Ve, 

milli komisyonlarda gazetecilikle, eğitimi ile ilgili olan arkadaşların dikkatini çekmek üzere 

bildiriler asıldı. UNESCO’da bizim Milli Komisyona da bu gelmişti. Milli komisyonda genel 

sekreter Zekai diye bir adam vardı. Bu Zekai Bey bu işlere çok meraklıydı. Beni de tanıyordu. 

Bak, dedi Hıfzı böyle böyle bir şey var, sen buraya katılır mısın dedi? Katılırım elbette. Ben o 

sırada Akşam’da yazı işleri müdürüydüm ama izin alır bırakırım dedim 2 ay. Kalkar gelirim, bu 

benim için daha önemli, dedim. Yani yazı işleri müdürlüğünden daha önemli bu dedim. Ve 

kalktım, gerçekten de izin aldım, Strasbourg’a gittim. O ilk toplantıya katıldım. Yani gazetecilik 

eğitiminin kurulması için bölgesel merkezler kurulması, dünya çapında bunun planlanması. 2 ay 

orda bu işler konuşuldu. Ve Fransa’nın ünlü gazetecileri geldi.  [Fernand] Terrou vardı, Fransız 

Basın Enstitüsü müdürüydü. O basın enstitüsü önemli bir enstitü, onun müdürü Terrou geldi. 

Onun yardımcısı Jacques Kayser vardı, o geldi. Ondan sonra Fransa’daki ünlü gazetelerin 

başyazarları geldi. İngiltere’den önemli gazeteciler geldi. Moscova Gazetecilik Fakültesi’ne 

[Moscow State University] ithafen [Evgeniy] Kudyakov diye bir adam geldi. Ondan sonra 

İtalya’dan, İspanya’dan, Amerika’dan birçok insan geldi. Amerika’dan gelenler arasında 

gazetecilik fakültesi dekanları filan vardı. Ve bunlar hakikaten değerli insanlardı. Biz onlarla 

konuştuk bu işi. Ve bir seminer daha yapılacaktı ertesi sene. Ben o seminere de katıldım. Yine 

toplantıya gittim. Ben yine gazetedeydim. O ara UNESCO’da proje olduğunu bana yine Zekai 

Bey bildirdi. Dedi ki proje varmış, seni ilgilendirirse oradasın, başvur dedi bana. Başvurdum. 

Kalktım Paris’e gittim. Dedim ki böyle böyle, sizde bir proje varmış. Evet, dedi gazetecilik 

eğitimi için. Böyle bir masa kuruyoruz. Onun başına geçecek birini düşünüyoruz. Arıyoruz. Ona 

hemen aday oldum. Beni ilgilendirir, dedim. Ona dediler 80 aday var. Ben de 81. olarak yazıldım. 

Hiç umudum yoktu yani, 80 kişinin aday olduğu bir göreve. Stajım bitti, İstanbul’a döndüm yine. 

O ara Akşam’da gazete sahibi değişmişti. Yeni patronla hiç anlaşamıyordum. Hiç onayladığım bir 

arkadaş değildi. Galatasaray’dan sınıf arkadaşımdı. Ama bu işi bir hırsla ele almıştı. Yani iktidara 

yaranıp işler yapmak için filan. Onun üzerine ben ayrılıyorum dedim, benim amacım bu değil 

dedim. İstifa ettim yazı işleri müdürlüğünden ve sendika başkanıydım aynı zamanda. [O zamanki 

adıyla İstanbul Gazeteciler Sendikası] Gazeteciler Sendikası başkanıydım. O zaman elbette insan 

sonuç olarak da anlıyordu. 1 sene aşağı yukarı işsiz kaldım ama kendimi tamamen yüksek lisans 

işine verdim. Ve Paris’te son defa yüksek lisansa yazılmıştım Strasbourg Üniversitesi’nde. Ona 

çalışıyordum. Ve ümidim kesilmişti. Karamsar bir havadaydım. İşsiz kalmışım, bırakmışım kendi 

isteğimle. Ve o ara UNESCO’dan seçilmişim. Bana yazı gelmiş. Apartman değiştirdim buraya 

geldim. Dışarıda, bıraktığım apartmanın kapıcısı bir hayvan, adresini bilmiyoruz gitti buradan 

demiş. UNESCO’ya da yazı gitmiş bilmiyoruz diye, adresi kayboldu diye. Derken bir telefon 

UNESCO’da tanıdığım birisinden. Yahu sana ne oldu, vaz mı geçtin bu işten? Aman dedim nasıl 

olur yahu? Hemen geliyorum, diye telgraf çektim. Ondan sonra UNESCO’ya, işte 1-2 ay sonra 

filan UNESCO’da göreve başladım. UNESCO’da görevim bu oldu. Gazeteciliğin geliştirilmesi 

programının başı benimdi. Asıl işim buydu yani. Ve onun için ilk olarak Dakar’da bir şeyin 

kurulması için çalıştık, merkez, bölgesel bir merkezin. Sonra Latin Amerika ülkelerinde. Bunlar 

kuruldu. Biri CIESPAL oldu. Sonra Arap ülkelerinde, sonra Uzak Doğu Asya’da, sonra 

Afrika’da. Böyle bir takım merkezler üzerinde çalıştık. 

  

C.A: Wilbur Schramm’ın da yolculuğu var, bununla paralel mi? 

  

H.T: Schramm bizim uzmanımızdı, çağırdığımız zaman gelirdi bize. Raporlar hazırlardı 

Schramm. Çok sevdiğimiz bir arkadaştı Schramm. Bizim bölümün müdürü Navaux vardı Pierre 
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Navaux, İngiliz onun iyi arkadaşıydı. Ama gayet beraber içki içerdik Schramm ile. Böyle bir 

şeydi. Ondan sonra, şimdi Türkiye’de bir şey yok. Genel müdür, bir misyonla Ankara’ya 

gidecekti. Beraber gittik. Ankara’da, Milli Komisyonda bir basın toplantısı yapıyor. Milli 

Komisyon Müdürü Bedrettin Tuncel vardı, profesör. O, anlatıyor. Bir ara bir dilekçe geldi bize, 

gazetecilerden. Ankara’da imza toplamışlar. Ankara’da bir fakülte kurulmasını, bir okul 

kurulmasını istiyorlar. Buna baktı, bana verdi. Sen meşgul ol, dedi. Efendim, canıma minnet. 

Ankara’da, genel müdürü döndü ben kaldım Ankara’da. Araştırmalara başladım bu okulu. 

Cemiyetteki arkadaşlarım vardı tabii. Onlarla görüştüm, ne istediklerini filan. UNESCO kalkınma 

fonundan da para istemişler. Onun için ki o da zaten bize havale etti bu dilekçeyi. UNESCO’ya. 

Bu işe BM çerçevesi içinde bakan tek organ bizdik. Bana geldi bu iş ve Ankara’daki temaslarıma 

başladım. Evvela ODTÜ’ye gittim. Yani onlarda gazetecilerle yeni kurulmuştu ODTÜ. Burada 

olsa daha iyi olur herhalde, diyorlardı. O zaman Kemal Kurdaş’tı rektör. Bir de Arif (Turgut) 

Payaslıoğlu vardı. Sonra profesör filan oldu. O da bir bölümün başındaydı. Evvela Arif ile çalıştık. 

Sonra kalkıp rektöre gittik. Dedik böyle böyle. Burada bir gazetecilik fakültesi yahut bölümü 

kurulması için bir dilekçe var, ne dersiniz? Onlar da zaten araştırma yapmışlardı. Ele alabiliriz 

ama bu hemen olmaz, daha yeni, sınıflar daha yeni kuruluyor. Birinci sınıf var ikinci sınıf yok 

filan. Böyle bir şey uzun vadeli bir iş. Ama bizde eğitim İngilizce olur. Ben İngilizceye pek sıcak 

bakmadım. Yani, gazetecinin bizde Türkçeye hâkim olması lazım. 

  

C.E.A: Doğru. 

  

H.T: İngilizce ikinci dil ama İngilizcesi iyi değil diye bir insan gazeteci olamaz diye bir şey kabul 

etmedim ben. Ve, Kemal Kurdaş’la zaten daha teknik konular üzerindeydi üniversitenin kuruluşu. 

Gazeteciliği biraz kendi, üniversitenin amaçları dışında gördü. Pek olumlu ondan cevap 

alamadım. Kalktım Ankara Üniversitesi’ne gittim. Rektör Suut Kemal Yetkin’di. Onunla 

görüştüm. Suut Kemal çok olumlu baktı işe, hay hay, dedi. Biz yapalım. Nerede, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi içinde, o zaman onun müdürü vardı adı aklımda kalmadı, ona havale etti beni. Gittim 

onunla görüştüm. O da çok sıcak baktı. Ve, işte Bahri (Savcı), Nermin (Abadan Unat) ondan sonra 

bir iki arkadaş daha vardı. Orada çalışmalara başladık. Dedim ki, siz buna sıcak bakıyorsunuz, 

biz bu konuda size uzman göndeririz. Araştırma yapar arkadaşlar. Yani dışarıdaki fakülteler ve 

meslek okulları nasıl kurulmuş, neler öğretiyorlar ona göre bir program hazırlarız. Siz ona 

yardımcı olursunuz. Böyle anlaştık. Raporumu hazırladım verdim UNESCO’ya. UNESCO’dan 

da çok sıcak baktı zaten bu genel müdür yardımcısı olan Norveçli Tor Gjesdal. Bana çok 

güveniyordu, bu işi çok benimsemişti. Zaten beni alan o’ydu oraya. Yani o seksen kişinin içinde 

beni uygun gören o olmuştu. Bölümdeki arkadaşlar da, Pierre Navaux Schramm’ın arkadaşıydı. 

O da çok iyi baktı. Ve bu iş için UNESCO’da biz hazırlıklara başladık, ben UNESCO’ya girdikten 

sonra. Uzman olarak ben UNESCO’ya ‘59 başında girdim. Bu iş yani Ankara’daki toplantı, 

Mario’nun gelmesi ‘61’deydi. Ve, ‘61 Temmuz’unda Roger Clausse’u çağırdık. Clausse Belçikalı 

bir adamdı. Çok saygınlığı olan, yaşlı başlı bir adamdı. Onu çağırdık. Böyle bir şeye gider misiniz, 

dedik. O da bizim Gjesdal’in ve şeyin arkadaşıydı, Navaux’nun. Adam; hay hay, dedi, kabul 

ederim. İşte bu rapor, onun hazırladığı rapor. Çok önemli bir rapor oldu. Yani Dünya’da ilk olarak 

UNESCO eğitim meselesini, bir ülke çapında eğitimi Türkiye olarak ele aldı. O da benim 

yüzümden galiba. Bölgesel programlar var daha. Ülkeye yardım, ilk ülkeye yardım Türkiye oldu. 

  

C.A: Peki o sıra Ankara Üniversitesi’ne bu proje yapılırken, aynı sıra buna paralel olarak başka 

yerlerde de yapıldı mı? 

  

H.T: Hayır. 

  

C.A: Sadece Ankara, Türkiye için yapıldı. 

  

H.T: Yani. Talep, yani ben Ankara’ya söyledim, bize başvurun, diye. Yani önceden beri yoktu 

böyle bir şey. Olsa onlar da başvururdu. Olmadı. Yani gelseydi onlardan da bir talep biz sıcak 

bakardık, onlarla da ilgilenirdik. Ama ilk talep Türkiye’den geldi. Daha sonra da genişlediği için 

başka yerlerden de geldi, uzmanlar gönderdik filan. Ama ilk Türkiye ile başladık bu işe. Ondan 

sonra; bizim için bu bir pilot proje olacaktı. Clausse’dan sonra bir kadın gönderdik, sonra bir 
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Amerikalı gönderdik. Sonra, (George) Pitoeff diye bir Fransız gazeteci gönderdik. Televizyon 

gazetecisiydi 

Pitoeff. Onu 6 ay misyonla gönderdik, Pitoeff’i. Orda artık temeli atılmıştı, ders vermek için 

gönderdik Pitoeff’i. Yani daha evvel dört beş misyon gönderdik, onların raporları hazırlandı, 

onları inceledik filan ve pilot proje olarak bir bunu ele aldık. Ve bu iş gerçekleşti. Gerçekleştikten 

sonra da biz burslarla, gerçekleşirken, işte evvela Oya’ya (Tokgöz) Aysel’e (Aziz), bir çocuk daha 

vardı, Fındıkçıoğlu mu, Fındıkoğlu mu neyse, onları Amerika’ya gönderdik. Ondan sonra 

Strasbourg toplantılarına burs verdik. Onları da Strasbourg toplantılarına çağırdık. Bu iş böyle 

böyle gelişti. Yani Ankara bir örnek proje oldu. Hem Dünya’da hem de Türkiye içinde ilk proje 

oldu. Ondan sonra Türkiye’de gelişti. Ne oldu, bir takım özel okullar açıldı, özel gazetecilik 

okulları açıldı. Onları pek listeye almıyorum, zaten hepsi yok oldu onların yani. Ayakta kalan ne 

oldu onlardan, Marmara. Ondan sonra Ankara tabii. Ondan sonra İzmir de, daha sonra. Böyle 

böyle Türkiye’de bu iş yerleşti, gelişti. Yani şimdi galiba 90’a yakın şey var… 

  

C.E.A: Çok fazla, evet. 

H.T: … fakülte var. Ama kadro ona göre yok galiba değil mi? 

  

C.E.A: Yok. Sektöre o kadar eleman ihtiyacı da yok. 

  

H.T: Evet. 

  

C.E.A: Peki, bu kuruluş sırasında en temel problemler neydi? Yani en çok rastladığınız? Ankara 

Üniversitesi’ne UNESCO bu katkıyla orayı kurmayı çalışırken temel problemler nelerdi? 

  

H.T: Vallahi ben mesleğe öncelik verilmesinden yanaydım. Bir genel kültüre filan, 1. sınıfta. 

Genel kültür derslerine çok önem veriyordum. Ondan sonra 2. sınıfta meslek, yani gazetecilik, 

yazılı basın, radyo -o zaman daha televizyon yoktu, daha çok yeniydi- bunlara önem verilmesini 

istedik. Ve, gazetecilik ahlakına önem verilmesi için biz bu konuda bol bol toplantılar yaptık, 

seminerler… Gazetecilik ahlakı bizim çok önem verdiğimiz bir konuydu. Ve, bir taraftan da 

gazetecilik fakülteleri yöneticileri arasında toplantılar düzenliyorduk. Yani bir yandan mesleksel 

toplantılar düzenliyorduk. Gazete cemiyetleri, sendikalar arasında toplantılar, bölgesel toplantılar. 

Bir taraftan da meslek örgütleri arasında toplantıları, işbirliğini geliştirmek istiyorduk. Onun için, 

o bir başlangıç oldu, çok gelişti bu iş. 

  

C.A: Peki, gazeteciler cemiyetinin Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin o sıra ciddi bir talebi var 

mıydı? Ankara’da bir gazetecilik okulu kurulması için? 

  

H.T: Böyle kurulsun diye bir talep geldi. O zaman Metin vardı, Toker. Ondan sonra şey vardı, 

iki arkadaş daha vardı. 

  

C.E.A: Celal Tevfik mi vardı? 

H.T: Hayır, hayır. Daha sonra. şey vardı, Ankara cemiyetten. Sonra İstanbul’a geldi. Çok 

sevdiğim bir arkadaşımdı. Evet, onlardan çok yardım gördük ama onlar sonradan karışmadılar 

şeye. 

C.E.A: Oya Tokgöz bir makalesinde; okul kurudu, cemiyet de bunu istiyordu, böyle bir şeyin 

kurulmasını. Ama bu sefer de öğrenciler de mezun olacağı zaman cemiyetlerin buna yönelik bir 

yardım etme çabası olmadı. 

  

H.T: Olmadı hiç. Olmadı. 

  

C.E.A: Yani aynısı burada da [Ankara’da] gerçekleşti, diye. 

  

H.T: Cemiyetin yardımı olamaz. Cemiyet ancak öğretim üyesi filan verebilirdi. Değil mi? 

  

C.E.A: Evet. 
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H.T: Derslere katılırdı. Ama başka bir şey yapamazdı. İş bulma hakkında cemiyetler çok olumlu 

karşıladı. Yani bugün, fiilen çalışan gazetecinin birçoğu gazetecilik fakültesi mezunu. Yani, 

cemiyet çok sıcak baktı her zaman. Ankara cemiyeti de İstanbul cemiyeti de. Yani bizim cemiyet 

çok sıcak baktı buna. Evet. 

  

C.E.A: İstanbul açısından şöyle bir problem olmadı mı peki; Sedat Simavi’nin yazdığı mektuptan 

sonra burada kuruluyor bir okul… 

  

H.T: Hayır hayır. Sedat Simavi, zaten çok kısa süre Sedat Bey başkanlık etti. Arkasından Cevat 

Fehmi (Başkut) başkan oldu. Burhan Felek oldu. Yani Sedat Bey kuruluşta 1 sene mi 1.5 sene mi 

ne kaldı, o kadar yani. O bir öneri getirdi, bitti yani. 

  

C.E.A: Şöyle bir eleştiri yapılıyor: “İstanbul Gazeteciler Cemiyeti bir şey talep etmişti o dönem, 

yani Ankara Üniversitesi’nden daha önce, ilk kez kurulacağı zaman burada (İstanbul). Kuruldu, 

çok kötü kuruldu. Plansız, programsız, bütçesi çok kötüydü okulun, İstanbul’daki okulun durumu 

çok kötüydü…” 

  

H.T: Kadro yoktu. 

  

C.E.A: “...çok fazla öğrenci alınıyor, çok az memur var…” 

  

H.T: Program meslek ağırlıklı değildi. 

  

C.E.A: “…ve sonradan da cemiyet oradan çıkanlara soğuk baktı. Yani, pek de çalıştırmak 

istemedi,” diye bir eleştiri var. 

  

H.T: Cemiyet çalıştıramaz ki. 

C.E.A: Gazetelerde filan… 

  

H.T: Hayır hayır. Doğru değil bu. Çünkü çıkanlar arasında cemiyetin yönetim kurulu üyeleri 

vardı yahu. Recep (Yaşar) yıllarca cemiyetin yönetim kurulundaydı, Selami (Turgut Genç) 

yönetim kurulu üyesiydi. İkisini saydım, ikisi de okulu bitirdiler. Sıcak bakmak ne yahu. Baksa 

ne çıkar bakmasa ne çıkar. İşe almak patronların işi. Cemiyeti ilgilendirmez. Cemiyet, işte 

cemiyet başkanı senelerce ders verdi. Onun için böyle bir ayrılık olmaz. Cemiyetin soğuk bakması 

falan söz konusu değil. Asla değil. 

  

C.E.A: Tokgöz’ün bir makalesinde bundan söz ediliyor. 

  

H.T: Kim? 

  

C.E.A: Oya Tokgöz’ün bir makalesinde bundan bahsediliyor. 

  

H.T: Yok canım. Oya İstanbul’daki havayı ne bilsin yahu? 

  

C.E.A: Ankara için peki durum ne idi? 

  

H.T: Onu ben pek bilemem. Bilemem. 

  

C.E.A: Anladım. O açıdan pek bir problem yok diyorsunuz hocam. 

  

H.T: İstanbul’da yok. 

  

C.E.A: Peki hocam, bu süreç içerisinde siz ‘61 Anayasası’nın etkili olduğunu düşünüyor 

musunuz? 
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H.T: Bilmiyorum. Hiç duymadım. Yani yok demiyorum, duymadım diyorum. Bilmiyorum öyle 

bir şey. 

  

C.E.A: Peki UNESCO’dan, okul kurulduktan sonra siz varken ya da çok daha sonra… 

  

H.T: Boyuna yardım ettik, yıllarca burs verdik. 

  

C.E.A: Peki uzman ya da ders versin diye birisi arandı mı? 

  

H.T: Burs verdik, kaç uzman gönderdik. Hiçbir yere böyle yardım etmedik biz. İşte bir İngiliz 

kadın gönderdik, Clausse’u gönderdik, bir Amerikalı gönderdik, ondan sonra bir Fransız 

gönderdik… boyun uzman gönderdik. 

  

C.E.A: Teknik açıdan ne tür yardımlar oldu? 

H.T: Olamaz bizim teknik yardımımız. UNESCO teknik yardımda bulunamaz. BM’nin teknik 

yardımı vardır. O (BM) girmedi bu işe katiyen. BM teknik yardımı ile burs alabilir, malzeme 

alabilir. Böyle bir şey söz konusu olmadı hiçbir zaman. 

  

C.E.A: Çünkü Nevzat Dağlı’nın da bir yazısı vardı. O da okul kurulduktan sonra matbaa 

kurulmadığı için, yani [okulun] kuruluşunda böyle bir şey olmadığı için bunun çok problemli 

olduğundan bahseder. 

  

H.T: Görevi değil UNESCO’nun. UNESCO böyle bir yardımda bulunamaz, bütçesi yok böyle 

bir şeye UNESCO’nun. Ki, hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. BM’den yardım isterler, o ayrı bir 

şey. UNESCO programı ulusal gelişme programıdır. O çerçeve içinde işler. Onu da, istersen 

ondan yardım iki sene sonra gerçekleşiyor. Onu da UNESCO konferansında böyle bir şey 

ödemelidir. Konferansta bu yardım istenir. Onun dışında UNESCO yardım yapamaz yani. Biz 

genel konferans kararıyla bağlıyız. Konferansta karar verilmemişse çok güçtür yardım etmesi. 

Ben bunları yaptım, ondan sonra kendi dar olanaklarımızla yaptık bunları. 

  

C.E.A: Ders programında bahsettiniz, ben genel kültüre dayalı derslerin de çok olmasından 

yanaydım, diye. Peki o süreç içerisinde pratik ağırlıklı mı teorik ağırlıklı mı ders verelim 

tartışması olmuş muydu? 

  

H.T: Yok, hayır. Biz bunların ayrıntılarına girmedik katiyen. 

  

C.E.A: İstanbul Üniversitesi [hakkında] demiştik ya, onlar kurulduğu zaman ilk burada, planlı-

programlı değil. 

  

H.T: Değil değil. İletişim Fakültesi onun dışında kuruldu. Yüksek okul ile alakası yok iletişim 

fakültesinin. Basın Yayın Yüksek Okulu diye üniversite içinde kuruldu ama öbürüyle hiç alakası 

yok yani. Öbürü, iki yıllık okullarla, enstitüyle alakası yok iletişim fakültesinin. Yani Basın Yayın 

Yüksek Okulu’nun enstitüyle alakası yok. Ben enstitüde bir ay mı iki ay mı ne ders verdim, o 

kadar. Ama iletişim fakültesi, beş dilimle ders verdim. Yani BYYO çerçevesi içinde, emekliye 

ayrıldıktan sonra. 

  

C.E.A: Peki, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmasının sizce avantajı ya da 

dezavantajı nedir? Yani dersleri etkiliyor olabilir mi, bakış açısını? 

  

H.T: Yok, o zaman üniversite çerçevesi içerisinde biz ona karışamazdık yani. Katiyen müdahale 

etmedik yani. Rektörlüpe bağlı da kurulabilir, fakülteye bağlı da kurulabilir. Onlar ülkenin kendi 

içişleri yani. 

  

C.E.A: Peki sizce doğrusu nedir? Mesela Amerika’da bu sosyoloji okulları içerisinden ayrışıyor, 

bizde siyasal bilimlerden. 



413 
 

H.T: Genelde, genelde fakülteler içinde, üniversiteler içinde oluyor. “The School of Journalism” 

ya da “Faculty of Journalism” diye kuruluyor. Yani iki formül de var yani. Bir handikap değil 

yani. 

  

C.EA.: SBF o yüzden bir problem değil yani? 

  

H.T: Hayır hiç problem değil. 

  

C.E.A: Çünkü çok tartışılıyor. Dersler, bugün hala siyaset ağırlıklı dersler çok fazla var iletişim 

fakültesinde. 

  

H.T: UNESCO ile alakası yok. 

  

C.E.A: Anladım, bu okulun kendi politikası ile ilgili açıkçası. 

  

H.T: Hiç meşgul olmadık bunlarla. 

  

C.E.A: Anladım. Bu kuruluş süreci ile ilgili bunlardan bahsettik sizle birlikte. UNESCO’daki 

görevinizden bahsettiniz. Orda bir talep üzerine bunun yapıldığını, kendi inisiyatifinizi de 

kullanabildiğinizden bahsettiniz. 

  

H.T: Talep üzerine. Evet, ben de… yani şöyle bir şey; bizden isteyin, demiş olabilirim. Mesela 

bazı Afrika ülkelerinde bir iletişim bakanı ile tanışıp dostluk kuruyorum. Benden yardım isterken 

diyorum ki, şu yola başvurun diyorum. ben böyle çok yardım ettim. Senegal’e yarıdm ettim. 

Fildişi Kıyısı’na yardım ettim. Yani, tanıdığım insanlara yol gösterdim. İstisnai olarak yol 

gösterdim yani. 

  

C.E.A: Peki bunlara UNESCO’nun bu projesi ve artık bu iletişim okullarının kurulmaya 

başlanması II: Dünya Savaşı sonrası müttefiklerin zaferinden sonra bununla bir ilgisi var mıdır 

yok mudur? 

  

H.T: Alakası yoktur. Yani şimdi, Tor Gjesdal, müttefiklerin zaferinden sorumlu şeye geçti. 

Londra’daki (Norveç) bağımsız hükümetin enformasyon bakanıydı. Savaş yılları çalıştılar elbette 

değil mi. Ve, gazeteciydi. Ve bunlar UNESCO’da hakim değildi yani. UNESCO kadrosu içinde 

böyle bir ağırlık diye bir şey söz konusu değildi. Katiyen, asla. Rolü olmadı böyle bir şeyin. 

  

H.T: Ama yani savaş bitti, 1945. Bu işi biz kaçta ele aldık? 1958’de. 13 senesi var yani. 

  

C.E.A: Şu açıdan sordum, mesela Mussolini ve Hitler iktidardayken basın üzerine, bugünkü 

anlamıyla değil ama propaganda üzerinden araştırma enstitüleri var yine. Yani bugünkülerin ilkel 

biçimleri. 

  

H.T: Tabii, elbette. 

  

C.E.A: II. Dünya Savaşı sonrasında acaba UNESCO biraz bunu düzeltmeye çalıştı mı projelerle 

yoksa hiç karışmadı mı? 

  

H.T: Hayır hayır hayır. Yani biz barış için iletişimi ele alıyorduk, gelişme için. İki şey var: 

Uluslararası barış ve ulusal gelişme. Barışın buna hizmeti olarak UNESCO bir şey örgütü değil, 

eğitim örgütü. 

  

C.E.A: Evet. 

  

H.T: Bir eğitim çerçevesi içerisinde biz ele aldık projeleri. Değil mi? Biz uluslararası basın 

enstitüsü değiliz yani. Değil mi? Eğitim programı içinde bu konuyu ve olumlu işler yapmayı 

becerdik yani. bunları ele aldık. 
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C.E.A: Peki Ankara’daki bu kuruluş süreci sırasında Türkiye’den başka bir üniversite de daha 

sonra böyle bir şey talep etti mi? Yani o sıra, bizde de yapsak diye? 

  

H.T: Tabii tabii. Çok yaptık. 

  

C.E.A: Türkiye’de peki UNESCO ile bizzat temasa geçip böyle bir şeyi yapmaya çalışan başka 

okul oldu mu? 

  

H.T: Strasbourg toplantısında neredeyse bütün devletlere söylüyorduk. Gelen temsilcilere 

söylüyorduk. Onlar da kendi ülkelerinin dikkatini çekmeye odaklanıyor, UNESCO aracılığıyla 

böyle bir şey olabilir diye, değil mi. Onlardan da bizden yardım isteyenler oldu, yardım ettik 

elbette. Türkiye’ye münhasır kalmadı yani. Türkiye’ye özgü bir şey olmadı. Pilot proje olarak 

Türkiye. 

  

C.E.A: Başarılı bir proje oldu o zaman. Başarılı bir projeydi ve gerçekleşti. Peki şahsi olarak 

düşündüğünüzde -mesela bu, bugün çok tartışılıyor- ilk nasıl bir iletişim eğitimi vermeli diye. 

  

H.T: Ne eğitimi? 

  

C.A: İletişim eğitimi verilirken, gazetecilik ya da halkla ilişkiler veya bugün radyo-tv-sinema 

üzerine eğitimin nasıl olması gerektiği ile ilgili tartışmalar var. Kimi derslerin pratik ağırlıklı 

olması gerektiğinden bahsediyor, kimi teorik. 

  

H.T: Evet. 

  

C.E.A: Bugün mesela çok ciddi problem var iletişim fakültelerinin sayısının fazla olmasıyla, 

kontenjanların çok yüksek olmasıyla, okul ve medya sektörünün arasında kopukluk olmasıyla. 

  

H.T: Bir konferans toplar, onda uzmanlar karar verirler, temsilciler karar verirler ve raporları 

hazırlarlar. 

  

C.E.A: Şahsi olarak siz bu meseleyi düşündüğünüz zaman, UNESCO değil ama şahsi olarak 

düşündüğünüz zaman; şu şekilde verilse ve medya ya da sektörle şu şekilde bir bağı kurulabilse 

daha iyi olabilir diyebiliyor musunuz? 

  

H.T: Valla, medyayla çok sıkı bir ilişkisi olsa iyi olur. Ama bu kolay kolay yapılamıyor yani. Her 

yerde böyle bir sorun var. Stajını gazetede, radyoda, televizyonda yapması lazım. Yani başka 

ülkelerde kapalı kalıyorlar, medya kapalı kalıyor. Medya ile işbirliği çok önemli. Bunu yapanlar 

var yapmayanlar var. Değil mi? Yapanlardan yanayım ben ve yapılmasını destekliyorum tabii. 

Yani, çalışma alanı, öğrencilerin yahut araştırmacıların medya olmalı, medyada kolaylık görmeli. 

Bunu bazı şeyler çok kıskanıyorlardı istemiyorlardı medyada. Ama şimdi öyle değil. Medyada 

zaten mezunlar çoğunlukta yani. Öyle bir sorun kalmadı zannediyorum. 

  

C.E.A: Peki, o zaman şeye de inanıyor musunuz? Ankara Üniversitesi (BYYO) kurulduğu sırada 

Avrupa’da da başka üniversiteler var iletişim eğitimi üzerine eğitim yapan, aralarında aslında yani 

Türkiye’nin, Ankara’nın onları yakalamış bir seviyeye gelecek şekilde altyapısının hazırlandığına 

inanıyor musunuz? Yani mevcut UNESCO çalışmalarıyla bu okul kurulduğu zaman Ankara 

Üniversitesi’nde aslında Avrupa’dan çok da geri değil, onu yakalayabilecek düzeyde miydi sizce, 

yapısal olarak belki? 

  

H.T: Yani iletişimde, iletişim eğitiminde biz başı çektik yani. O önemli bir şeydi. Ama biz ondan 

sonra, birçok burs verdik, uzman gönderdik ama birkaç sene yani. Ondan sonra bıraktı gerisini. 

Bağımsız oldu. Meşgul olmadı ondan sonra hiç. 

  

C.E.A: Anladım. 
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---Ara--- 

  

C.E.A: Başarılı bir proje dediniz hocam. Bizde mesela Orhan Koloğlu da mesela bu işin temeline 

dair bir şey yazdığında ya da siz yazdığınızda… 

  

H.T: Orhan’ı biz bursla Strasbourg’a çağırdık. Bir iki defa seminere katıldı Orhan. Ama 

UNESCO’da çalışmadı yani. Basın ataşesiydi. Ondan sonra basın yayın genel müdürlüğü yaptı. 

(Bülent) Ecevit zamanında iyi görevlerde bulundu. Yani bu işi bilen önemli bir arkadaştır Orhan. 

  

C.E.A: O da biraz şeye bağlıyor, diyor ki, matbaanın bize Avrupa’ya kıyasla Osmanlı’ya geç 

gelmesi bizde bir kitap okuma değil gazete okuma kültürü geliştirdi. Ama bunun çok sonra, 

Türkiye Cumhuriyeti’nde bile o farklı okuma kültürü nedeniyle biz iletişim eksikliğini çektik, 

diyor. Yani uzmanlaşmanın olmaması… 

  

H.T: Saygı duyuyorum. 

  

C.E.A: Merak ettiğim buydu. Acaba ‘61 Anayasası’nın bir etkisi olmuştur çünkü… 

  

H.T: Anayasa ile bir alakası yok. 

  

C.E.A: Şöyle bir şey düşündüm; İsmet İnönü o sıra başbakan, Metin Toker onun damadı ve bir 

gazeteci. ‘61 Anayasası var ortada. Yeni bir sürece giriyor Türkiye Cumhuriyeti. Yeni bir dönem 

içerisinde yeni bir iletişimci ihtiyacı ortaya çıkmış olabilir. Hani bu belki de bir motivasyon 

muydu? 

  

H.T: Zannetmiyorum. Metin (Toker) damattı ama yani Metin’in üzerinde etkileri bu kadar yoktu. 

Yani, katiyen. Metin, bu fakülte işlerine filan hiç karışmadı ondan sonra. Yani hocalığa, basın 

yayında (BYYO) ders vermeye filan hiç alaka… O Akis’i çıkartıyordu. Onunla meşguldü. O, çok 

daha siyasi bir adamdı, siyasi çalımaları vardı. 

  

C.E.A: ‘63 yılında yanılmıyorsam onun bir şeyi var, bir ilan veriyorlar, kamuoyuna duyuru 

olarak. İşte, biz yeni okul açıyoruz diyor Ankara Üniversitesi’nde. Bunu muştulayarak yapıyorlar 

böyle. Ama sonradan bazı problemler oluyor. Sizin gelmeniz bekleniyor ondan sonra. Yani 

UNESCO’nun bu işe el atarak yapması gerekiyor. 

  

H.T: Ben Metin’le çalışmadım hiç. Metin benim sınıf arkadaşımdı Galatasaray’da. Ortadan lise 

son sınıfa kadar beraber okuduk ama bu konuda katiyen bir ilişkimiz olmadı. Katiyen olmadı! 

Hiç. Yani ihmal filan değil, olmadı, kesin olarak. O, böyle bir işe girmedi yani. 

 

C.EA: Ankara peki sizce niçin önemliydi? Yani, bu işin Ankara’da yapılması… Mesela niçin 

İstanbul’da yeniden bir şey yapılması istenmedi de…. 

  

H.T: Teşebbüs Ankara’dan geldi Ankara’da oldu. İstanbul’dan gelse… 

  

C.E.A: Oraya yapardınız? 

  

H.T: O da olabilirdi yani. Çünkü benim öyle bir şeyim yoktu, düşüncem yoktu yani. İstanbul’da 

da Orhan Tuna vardı filan, İstanbul’da Burhan Felek… Pekala onlara da sıcak bakabilirdim, 

olmadı.  

  

C.A: Bu Ankara’nın talebiyle ilgiliydi daha doğrusu? 

  

H.T: Doğru. 
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C.A: Anladım. 

  

C.A: Güzel, ben aldım hocam cevaplarımı. Verdiğiniz rapor da benim bayağı işime yarayacaktır. 

O ders programının hazırlanışı, neye ehemmiyet verildiği… 

  

H.T: Clauuse önemli hoca, Ankara’ya gönderdiğimiz (George) Pitoeff oldu. 1 sene kaldı. Aysel 

(Aziz) de onun çevirmeniydi. Aysel ile 1 sene çalıştılar beraber. Aysel daha evvel biz Amerika’ya 

göndermiştik bursla. Ama Pitoeff’nun yardımcısı Aysel’di. Pitoeff çok bağlandı, çok sevdi 

Ankara’yı. İyi bir arkadaştı. Alçak gönüllüydü. Hiç iddiası filan yoktu. Ankara’da kendini 

sevdirdi Pitoeff. Daha evvel yolladıklarımız aynı sıcaklığı kuramadılar galiba. Pitoeff uzun süre 

ders verdi. 

  

C.A: O zaman hem akademik açıdan hem de sizin gibi işin teknik kısmında yer alan insanlar 

açısından şahsi inisiyatifler de çok mühimdi bu olay sırasında. 

  

H.T: Ben, meslekten olanlara sıcak bakıyordum yani. Kendim meslekten geldiğim için yani. 

Kaldı ki UNESCO’da meslekten gelen alt düzey veyahut orta düzey insan genel müdür yardımcısı 

hariç. Öbürleri mesleği bilen insanlar değildi yani. O başka. Orda fiilen meslekten insanlar da 

çalışıyordu. Ama bu yardım, gelişme programlarında onların alakası yoktu hiç. Yani o alanda, hiç 

bir şeyimiz olmadı. Sonra da, yine bu program çerçevesi içinde 1 sene Kongo’ya gittik. Kongo’da 

bir eğitim, gazetecilik eğitimi ele aldık. Ne yapacağız? Orda hiç, sömürgeciler bırakıp gitmişler. 

Kovulmuşlar, gazeteci yok. Bir iki gazete çıkıyormuş, Belçikalılar çıkartıyormuş. Radyoyu 

Belçikalılar yönetiyormuş, kimse kalmamış. UNESCO Kongo’ya gitti, 4 kişilik bir misyon 

düşündüm. Yani biri radyo için, biri basın için, biri bakanlık için, hep öyle. Ben birini 

gönderebilirdim, kendim gittim. Yani uzman yerine kendim gitmeyi tercih ettim. 1 sene Kongo’da 

kaldım. Orada iki büyük, biri 4 aylık biri 3 aylık seminer düzenledim, mesleki eğitim semineri. 

Benim için müthiş bir, öğretici bir şey oldu. Afrika’da gazeteci yetiştirmek, değil mi. 

  

C.A: Kesinlikle. 

  

H.T: Afrika’da gazeteci yetiştirmek işini ben çok sevdim. Çok ele aldım. Ondan sonra Mali’de 

bir seminer düzenledim. Ondan sonra Burkina Faso yani eski adıyla Yukarı Volta, orda hepsinde 

böyle seminerler düzenledim. 4 yıl kendim oraya. Çok benimsedim. 

  

C.A: Peki bu Ankara Üniversitesi olayından sonra, siz gittiğiniz diğer yerlerde Ankara 

Üniversitesi’nde yaptığınız şeylerden faydalandınız mı? Yani Bir nevi orası bir örnek teşkil etti 

mi? 

  

H.T: Tabii tabii. Örnek teşkil etti, tabii. 

  

C.A: Bu da aslında mühim yani. Ankara Üniversitesi kurulduğu zaman daha sonraki kuruluş 

yerlerine de örnek olabiliyor. 
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Oya Tokgöz İle Yapılan Kişisel Görüşme – Cem Evrim Aslan 

Tarih: 12 Haziran 2017 

 

C.E.A: Şimdi bu okulların kuruluşu ile ilgili baktığım zaman Amerika'da bunun sosyoloji 

 üzerinden ayrı bir bölüm olarak, ayrı bir alan olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Daha çok 

 deneysel çalışmalar... 

    

O.T. - Yani şimdi, Amerika'da şöyledir: Amerika'daki sosyoloji üzerinden değil, yine edebiyat 

vs. gibi şeyde, çünkü ilk deneyimi şey kurar, Ohio'da Wilbur Schramm kurar. Iowa'da, 

şey değil, Ohio'da değil de Iowa'da, orada kurar. Ondan sonra şeye gelir, hayır Illinois'ya 

gelir. Illinois'da iyice kalır. Illinois'da bütün bu şeylerin, işte II. Dünya Savaşı sırasında 

yapılmış olan bütün çalışmaları derleme çalışmalar hâline getirerek, işte şeyi, 

Lazarsfeld'i, Lasswell'i, ondan sonra Kuplemin'i, ondan sonra…  

C.E.A.– Carl Hovland.  

O.T.-  Evet Carl Hovland'ı falan öne çıkarır ve daha başka kimseler öne çıkmaya başlar. Wilbur 

Schramm bu derlemelerle aslında şeyi, yani Amerikan İletişim tarihine geldiğin zaman 

bunu Wilbur Schramm ile başka bir, Everett Rogers'ın yaptığını görürsün ve bunları 

ortaya çıkarırlar. Fakat ondan sonra asıl şeyin, Illinois'dan sonra bu işin gelişmesi şeyin, 

yani, Wilbur  Schramm tarafından, Stanford'a gitmesiyle oluyor. Ha, ondan başka 

gazetecilik okulları kuruluyor, o ayrı mesele, o da ayrı bir olarak Amerikan İletişim 

şeyinde gelişir. Onları benim kitaplarımda yazdıklarımda bulursun. Evet, sor bakalım 

başka? Şeyi yaptın, değil mi? Yani iki koldan, sosyoloji değil aslında.  

C.E.A. – Düşünsel temelleri ile ilgili...  

O.T- Sosyoloji olarak düşünürsen Chicago da var. Ha, onu söylüyorsun. Evet, Chicago'da bu 

işi yapmaya çalışıyorlar, ama güdük kalıyor. Yani bunu benim son kitabımı okursan…  

C.E.A. – Okudum.  

O.T.-   Ha, son kitabımın en son bölümünü okursan, orada ayrıntılı olarak anlatılıyor. Onu çok 

dikkatli oku! 

C.E.A. -Ondan çok faydalandım zaten. Çok fazlasıyla not aldım ve bunu Amerikan pragmatist 

 düşüncesiyle biraz birleştirerek anlatmaya çalıştım 

O.T. - Amerikan pragmatist düşüncesini, o günkü zamanın koşullarını bilemiyorum. Onu 

 bilemiyorum. Yani çünkü onu, onlarla tartışmak lazım. Onlarla da yani son zamanlarda, 

 Wilbur Schramm ile hiç karşılaşmadım, ama Everett Rogers ile karşılaştım hayatımda. 

 Stanford'a gittiğimde. Ondan sonra, onunla konuştum ama bilmiyorum. O zaman Wilbur 

Schramm şeye gitmişti, Honolulu'ya gitmişti. Daha ölmemişti, sağdı yani. Ondan sonra, 

hayattaydı. Fakat onunla hiç karşılaşmadım. Ünsal'ın danışmanıydı Wilbur Schramm. 

Benim danışmanım ise David Andrew White idi. İkimizin de yani böyle şansımıza, şeye, 

yani iletişim tarihine damga vurmuş isimler danışmanlarımız oldu. 

        

C.E.A. -Benim ilk merak ettiğim şuydu hocam: Elinizde bu okulun kuruluşu ile ilgili hiç rapor 

ya da  belge var mı? Ben bazılarına ulaştım, ama bazılarına... 

 

O.T.-  Nerenin? 

 

C.E.A. -Bu okulun kuruluşu ile ilgili. İletişim Okulu'nun. 

 

O.T.- Dolu burada. 

 

C.E.A. -Benim bulduklarım var, ama acaba siz… 

 

O.T. - Kütüphanede vardır bunlar. Bizim kütüphanede vardır bunlar ve şeyin, işte o, ne derler 

ona, şeyin raporu... Ne derler ona... Hollandalı adamın? Ay, adamın ismi neydi? 

 

C.E.A. -Roger Clausse mu? Onun raporunu buldum. 
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O.T. - Onun raporu. Ondan sonra, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde şeyler, yapılan çalışmalar, yani 

Nermin Abadan, yani birçok kimsenin şeysi var, çalışmaları var. Ve aslında Hıfzı Topuz babası. 

Çünkü çok büyük katkı sağlıyor. Ve bizim, benim, Amerika'ya gitmeme katkı  sağlayan, Hıfzı 

Topuz'dur. 

 

C.E.A. -Burcu Hoca ile de konuşurken, zaten, bu tezi nasıl seçeceğim sırasında şey olmuştu. Ya 

bak, buradan çok iyi hocalar geldi geçti. Çok önemli işler yapıldı. Ama bunlarla ilgili derli toplu 

hiçbir şey yazılmadı maalesef. Sizin makaleleriniz var, yazılarınız... 

 

O.T. - Benim yazdıklarım yenilir yutulur şeyler değil, çok yani böyle... 

C.E.A. -Yok o bizim açımızdan dedi, öğrenciler açısından tez çalışması... 

 

O.T. - Benim yani, çok iğneleyici benim yazdıklarım. Maalesef yani, şey değil. Hani hâlâ da 

düzeldik falan demiyorum hiçbir zaman. Yani işte kötüdür diyorum, söylüyorum, açıkça 

söylüyorum. 

 

C.E.A. -Yok, güzeller. 

  

O.T. - Kibarca yani, kibarca söylüyorum bunları. Ama yani hiç iyi şey değil. Öyle iğneleyicidir, 

ÇoK iğneleyicidir benim yazdıklarım. Evet, devam et çocuğum. 

 

C.E.A. -Burada ders programı ilk seçileceği zaman, ayarlanacağı zaman anketler gönderilmiş 

bazı  üniversitelere. Hangi dersleri burada okutsak, etsek diye... 

 

O.T. - Aaa onu bilmiyorum. Çünkü nerede... Ben TRT'de çalışıyordum o zaman. Ondan sonra 

işte ben, oğlum doğmuştu, oğlum gelmişti, 3-4 aylık mıydı? Bilmiyorum ne kadarlıktı... 

Ondan sonra dediler ki seni TRT'den SBF Basın Okulu'na gönderiyoruz dediler. Niçin 

dedim. Sekreter olarak falan mı dedim. Yok dediler. Okul müdürü, profesörü Reşat 

Aktan, işte bazı akademik işlerde yardım edebilecek insan istiyor. Çünkü asistan falan, 

Ünsal o zaman şeydeymiş, Amerika'daymış. Benim hiçbir şeyden haberim yok, ondan 

sonra yani işte şey yaptım, peki dedim. İşte o zaman daha önce bu anketlerin 

gönderildiğini öğrendim. Fakat bu anketleri ben görmedim. Anketlerin ne olduğunu 

biliyorum, fakat kimlere gönderildi, edildi, bilmiyorum. Yani onların sonuçlarıyla, yani 

çünkü dünyanın çeşitli  üniversitelerine anketler gönderilmiş. Benim bildiğim budur ve 

bunun sonucunda bir ders programı hazırlanmış ve ona göre işte üç bölüm olarak 

hazırlanmış. Halkla İlişkiler, Gazetecilik ve Radyo-Televizyon. Fakat Halkla İlişkiler'de 

ders bulunamayacağı düşüncesiyle daha ikinci yılında halkla ilişkiler ile gazetecilik 

bölümünün birleştirildiğini biliyorum. Bu önemli bir şey. Ama yani ondan sonra da 

anketler falan gönderilmedi. Fakat işte ben zaman zaman gittim. Yani, her zaman orada 

olduğumu sanıyorlardı, değil. Mecburen TRT'ye de gidip geldim, oraya da gidip geldim. 

Ve böyle acayip acayip tipler girdi, işte biz bu işi şöyle biliriz, bu kadarını biliriz falan 

diye. Ama Reşat Bey bunları kibarca sepetlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani, ondan 

sonra da yani işte programda zaman zaman, hep değişiklikler yapıldı. Önemli, işte hoca 

bulunmasına, hoca yetiştirilmesine vs. göre. Çünkü ben işte, şimdi şöyle söyleyeyim, 

Ünsal  görmedi/dönmedi. Ünsal yine Amerika'da mı? Evet, Ünsal daha Amerika'daydı. 

Ondan sonra işte şeye, ne derler ona, arada asistanlar alındı. İşte Ahmet Taner Kışlalı, 

Ahmet Danışman gibi. Ondan sonra işte şey açıldı, benim ikinci çocuğum oldu o arada, 

 ondan sonra işte ben hep kendimi TRT'den atlayıp akademik kadroya geçmek istiyordum.  

Fakat bir türlü kendine Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasal'dan mezun bulamıyordum. 

Ondan sonra işte bu sırada UNESCO Ulusları Dünya Kültürel Mirası zaten, şimdi anı 

kitabı  hazırladım. Ondan sonra bu, burada şey değil, şey kocamla konuştuk. Kocam, 

dedim ki yani o, çünkü o da yüksek lisans tezi, Stanford'tan mezundur kocam. Onun 

yüksek lisansı vardı. Doktora yapmak istemiştir fen fakültesinde. Fakat yapamamıştı. 

Çünkü istediği şey, mekanik mühendisiydi, fizikte yapmaya çalışmış, fakat fiziktekilerle 

anlaşamamış. Ondan sonra, işte benim doktora yapmamı çok istiyordu. Ondan sonra 

yüksek lisans ve doktora yapmaya, ben yeterliliği falan vermiştim Siyasal'da. Fakat bir 

türlü, kurula girildi, her şeye girildi, fakat bir türlü ben şey yapamıyordum. Yani doktorayı 
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yazamıyordum, çünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne işte bağış olarak gönderilen  kitaplar 

olsa, o zaman Amerikan Kütüphanesi vardı, Amerikan Kütüphanesi'ndeki kitaplar falan 

olsa idi, bir türlü şey olmuyordu. Ondan sonra işte tez sonunda, ben dedim, buna bir 

müracaat edeyim. Ve müracaat ettim. Benimle beraber işte Amerika'ya o sene, beni 

Boston  Üniversitesi'ne şeye gönderdiler, Faculty Of Communication'a gönderdiler. Bir 

de Haluk Şahin var, tanıyorsun, meşhur gazeteci. Profesör oldu ondan sonra. Onu da 

Indiana Üniversitesi'ne gönderdiler. İşte öyle derken, arkadan işte ben döndüm. Ondan 

sonra işte şey açıldı burada, kadro ayarlandı ve işte ben şey oldum. Ve ben döndüğümde, 

Amerika'dan döndüğümde işte Aysel Aziz, ondan sonra Sema Güler ve daha başkaları 

falan, epeyce asistan alınmıştı. Ondan sonra bizim yaptığımız, UNESCO'dan şey gelirdi, 

uzmanlar gelir, Fullbright'tan uzmanlar gelirdi. Onların dersine girip, çevirirdik. Fakat 

şimdi burada önemli bir şey yapıyorduk: Bu çeviri içinde o zaman mevcut şey vardı 

yalnız, gazetecilikle ilgili iyi kötü bir terminoloji vardı azbuz, ondan sonra azıcık radyo 

ile ilgili vardı. Ama iletişim ile ilgili hiçbir şey yok, terminoloji yok ve televizyon ile ilgili 

hiçbir şey yok. 

Şimdi bunlara karşılık bulmak, bunları yerleştirmek. Bizim görevimiz oydu. Bunu 

danışarak yapıyorduk hepimiz. “Bu nasıl uyar? Bu daha mı iyi?” diyor vs. falan filan, 

yani bizim çok  büyük bir görevimiz vardı. Yani asistanların ve asistanlar terminolojinin, 

yani bugün kullanılan terminolojinin yerleşmesinde çok büyük katkı sağladılar. İşte 

kurumsallaşma  diyorsan, kurumsallaşma bu da. Ve yani bu böyle ilerledi. Ondan sonra 

tabii işte bu adamlar gelmemeye başladı. Bizim doktoralarımız bitti. Bizleri derslere 

sokmaya başladılar. Ünsal daha önce başlamıştı. Ünsal'ın en büyük katkısı, Türkiye'de ilk 

defa Kitle İletişim Kuramlarını vermek. İletişim ile ilgili bir şeyler anlatmak. Aynı şekilde 

ikincisini, Oğuz Onaran yani bir adam göndermişti Hıfzı Topuz, James B. Orrick diye, 

yani hep kitapta var. Benim yazdıklarımda var. Onun yazdığını Türkçeye çevirmişti. 

Fakat dersi Oğuz Onaran ile birlikte geçen yıl hayatını kaybeden Alâeddin Asna 

giriyordu. Alâeddin de Amerika'da halkla ilişkiler üzerinde yüksek lisans yapmıştı. O da 

Siyasal'dan mezundur. Çok iyi arkadaşımdı tabii hepsi. Ve onlarla beraber halkla ilişkiler 

de yerleşmeye başladı. Ondan sonra işte şey derslerine, meslek derslerinin bazılarına işte 

bazı kimseler giriyordu. Aslında televizyonla Mahmut Tâli Öngören'in TRT'nin şey 

dairesi başkanı olması ve bizde ders vermeye başlamasıyla birlikte birçok şey daha 

ayrıntılı olarak, ondan sonra yerleşti. Aynı zamanda, ne derler ona... Kurumsallaştı. Tabii 

birçok kimsenin katkısı var; Sarıoğlu'nun, işte... Ne derler ona... Mahmut Tâli Öngören'in, 

daha pek çok kimsenin bir yandan radyo/televizyon... Aysel tabii, Aysel şeyini bitirdikten, 

doktorasını bitirmeden önce mi, yoksa bitirdikten sonra  mı? Onda, o şeye gitti, yani bir 

üniversiteye gitmek istemedi. BBC'de çalışmak istedi. Ama diğer iki doktorayı yapan 

Uygur ve Nilgün daha sonra dışarıda, yani şeyi. İşte eğitim gördü diyelim, işte uzmanlık 

görme olanağını yakaladılar. Nilgün, biliyorsun, onu söyleyeyim, Nilgün okulun, ilk, Erol 

gibi, ilk ikinci mezunudur. Öyle, bu önemli şeydir. Yani beşinci doktorayı yapan Nilgün, 

okulun ilk mezunu olarak da doktora yapmıştır. Fakat diğer dördümüz hep Siyasal'dan 

mezunduk. Fakat Aysel ile ben sınıf arkadaşıyım, Ünsal bizden büyük, anlatabiliyor 

muyum, Uygur bizden küçük. Yani bunu şey yap. Ondan sonra yapılan doktoraları da 

bulabilirsin. Onlarda da yani işte çeşitli konularda hep şeye kadar, yani şeyle de beraber 

çakışır,1988'de İstanbul'da verilen doktoralarda burada  çakışan doktoralar, yani mesela 

Haluk Geray'ın doktorası, bilmem kimin doktorası. Yani bir de bunlar var, ama oradakiler, 

değil, halkla ilişkiler... İsimleri orada yazılıdır. Demin kitabım, yazdığım makalelerde 

hepsi yazılıdır. Bunlar önemlidir. Bunları da tartışacaksın. Başka sor bakalım soruyu. 

 

C.E.A. -Bu anketlerden bahsettim. Ondan sonra şeye denk geldim ben; Nermin Hoca'nın bir 

kitabı  var, “Batı Avrupa ve Türkiye'de İletişim Okulları” ile ilgili, orada, “Brüksel 

 Üniversitesi'nden biz aldık ders programını” diye bir şey düşmüş... 

 

O.T. - E tamam işte. Yani Brüksel, Roger Clausse'dan aldığını söylüyor, ama yani başka 

 anketlerle onun içinde tam, tam bilgi yok. O kitap var, yani kütüphanede var. 

 

C.E.A .-Ben de buldum onu. 
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O.T. - O kütüphanede var, evde bende de vardır. Aramam lazım yalnız. Başka? 

 

C.E.A. -Hocam, bunun dışında şunu merak ediyordum: Ünsal Hoca Stanford'a gitti, siz Boston'a 

 gittiniz, Aysel Hoca BBC'ye gitti. Burada aldığınız eğitim ve deneyimleriniz buraya nasıl 

 yansıdı? 

 

O.T. - Şimdi, Siyasal'da aldığımız eğitimlerimiz ile aldığımız iletişim eğitimi arasında çok 

büyük  bir fark var. Ünsal tamamen, yani Wilbur Schramm'ın gözetimi altında o iletişim 

yüksek  lisansı yapılan şeye gitti. Benim yaptığım, benim gittiğim, Boston 

Üniversitesi'ndeki gazetecilik yüksek lisansıydı. MS Journalism aldım çünkü. Ve burada 

iletişim ile ilgili tek ders vardı ve o zaman, yani şeyde tabii tam kurumsallaşmamış olduğu 

için Amerika'da iletişim. Yani Ünsal da aynı şeyi söylerdi. Benim de karşılaştığım, yani 

orada, çok daha kurumsallaşmış bir yere gitse dahi benim karşılaştığım, işte iletişimi, 

özellikle belirli  şekilde, işte ne derler ona, resimlerle etkileşimle falan filan öğretme 

yönündeydi. Yalnız, onu yazdığım kitapta da makalelerde de belirttim, işte Wilbur 

Schramm'ın yazmış olduğu derleme bir kitap vardı. Onu okurduk biz. Bu çok önemliydi. 

Başka işte ne yani, başka pek kitap falan okutulmazdı. Fakat ben işte yani, şey de 

bulunmazdı, o Wilbur Schramm'ın derlediği pek çok kitap bulunmazdı. Ben bunları 

depolardan falan ısmarlayarak  getirtmişimdir. Onları beraberimde değil, postayla 

gönderdim. Çünkü beraberinde  getiremezsin. Çok ağır şeyler. Öyle yani bu şekildeydi. 

Fakat bana daha çok (?)dan da (26')    üstümde dersler vardı. Ondan sonra, haber yazma 

vs. üzerinde dersler vardı. Yani bu şekildeydi ve ben bir tane de yüksek lisans tezi yazmak 

durumundaydım ve bunu yazdım ve döndüm. Ünsal, yüksek lisans tezi yazmadan döndü. 

Benim tezi yazıp, paçayı kurtarıp kaba tabirle dönmemin tek nedeni, ben, TED Ankara 

Koleji'nden mezun olmamdı. Yani gayet iyi İngilizce biliyordum, çünkü hatta haber 

yazma hocaları çok şaşırırdı. Ben Amerikalı arkadaşlarımdan daha iyi imlâ yazardım, 

daha iyi gramer kullanırdım. “Bakın utanın” derlerdi, “Kız şeyden gelmiş, Türkiye gibi 

bir yerden gelmiş, çok iyi İngilizce biliyor. Siz imlâ yazamıyorsunuz, grameri 

kullanamıyorsunuz.” derdi. Ben çok şaşırmıştım öyle söylediğine. “Sahi mi efendim?” 

dedim, “Vallahi” dedi, “Bunlar yapamıyor.” Ama kaç kere tekrarlanınca, ha, dedim, doğru 

bu ve hakikaten doğru. Yani işte orada ben biraz basın tarihi öğrendim. Ondan sonra hep 

böyle şeyler öğrendim. Daha çok propaganda, yani propaganda işlevi üzerine durulan 

dersler vardı. Çok ilginç bir şey, ki iletişimin esasıdır o.  Bütün her şey propaganda ile 

başlar. Bunları gördüm. Ama yani kurumsallaşmamış olduğu için, yani Amerika'da dahi, 

yani 1968-69, düşünsene daha fazla kurumsallaşmamış özetle. Onun için, ben bu 

zamanda gittim ve yani Siyasal Bilgiler eğitimi ile Birleşik'in eğitimi arasında tabii ki bir 

farklılık gördüm. Fakat benim çok uyarıcı oldu. Benim tezimi, yani, o meşhur, çok meşhur 

o tez. Türkiye'de de işte Orta Doğu ülkelerinde mukayeseli bir araştırma falan filan. Bunu 

 yapmamı kolaylaştırdı, ama yani çok uğraştım. Çünkü yani bana yardım edecek kişi 

yalnız Nermin Abadan'dı ve o da pek yardım edemiyor. Yani işte kaç tane kitap 

 devirdiğimi ve çalıştığımı bilmem. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, şeyde, o kaç tane 

şeyden süzerek çıkararak onu yazdığımı hiç bilmem. Yani canıma okunmuştu.  Fakat 

doçentlik tezini hazırlarken, ben artık şey olmuştum, yani kaba tabirle, kaşarlanmıştım ve 

çok daha rahatlıkla işi götürdüm, ki ampirik araştırmaydı. Aslında o da belgesel 

araştırmaydı, ampirik  araştırma kadar zordu. Ve o zaman, bak onu da söyleyeyim sana, 

ben medya ekonomisi üzerinde çalışıldığını bilmiyordum ve zaten medya ekonomisi diye 

bir laf da yoktu. Ve ben işte siyasal sistem, medya sistemi falan filan dediğim zaman, 

halkla ilişkiler sistemi bilmem ne falan dediğim zaman, Siyasal'da böyle bir şey olmaz 

diye kıyamet kopuyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani Siyasal'ın sistem yaklaşımını 

bilmiyorlardı. Daha sonra işte  Nermin Hanım'ın çabasıyla, yani birçok arkadaşımla 

beraber siyasal sistemi oturtturduk biz. Yani bunda işte şeyin, bu meşhur uluslararası 

Profesör Hilmi Sezer'in rolü vardır, Ahmet Yücekök'ün rolü vardır, benim rolüm vardır. 

Bunlar hep Nermin Hanım ile baştan doktora  yapmış insanlardır. Anlatabiliyor 

muyum? 

 

C.E.A. -Hocam, peki bu yurtdışında aldığınız dersleri de buraya uygulamaya çalışırken, yani 

burada  bu dersleri... 
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O.T. - Buraya uygulamaya çalışmadık. Buraya uygulamaya çalışırken değil, şöyle bir şey ile 

 karşılaştık: Burada daha farklıydı. Burada, burası dengeli bir eğitim kurdu. Yani  bir 

yandan kuramsal odaklı bir yandan da mesleki eğitim vardı. Bunun içinde yer aldık. 

Özellikle benim, işte doktoramı bitirdikten sonra Nermin Hanım, “Sen artık doktoranı 

bitirdin.” dedi, “Gazetecilikten dersler üstlenmeye başlayacaksın.” dedi. Eyvah, dedim, 

yani ben şaşırdım kaldım ve şey olmuş, yani o zaman üçüncü çocuğum da doğmuş, 

düşünsene! Ben iki çocuklu olarak şeye gittim, yüksek lisans yapmaya gittim, yani iki 

çocuğu bıraktım kocama ve anneme, işte şey vardı, iki tane de bakıcı vardı çocuklara 

bakan, onlar. Ondan sonra arkadan üçüncü çocuğum da doğdu. İşte ben tabii, işte birisi, 

şey yani, ben, hepsi ayaklarımın etrafında dolaşıyor ve ben şey yapıyorum, bilimsel 

çalışma yapıyorum. Düşün! 

Yani, anla! Bunları anlatıyorum, yani çünkü söyledim şeyi anlatırken çok şaşırdılar. Nasıl 

 yaptınız, nasıl ettiniz. Yaptım. Yani insan azmedince hepsini yapıyor. Yani işte son 

 doktorama gidiyorum ben, hepsi de azminize hayranım, diyor bana. Öyle. Kızım da vardı 

 yanımda. Annenizin azmine hayranım, dedi. Ha, doğruymuş, hakikaten doğru. Ondan 

sonra  işte, “Eyvah!” dedim, “Ben ne yaparım?” ondan sonra işte bazı çeviri, eee, 

Amerikan şeyi  Amerikan kitapları var, bir Sırp piyes yazarının yazdığı, piyes yazarı 

biliyorsun, onun bir kitabı var. Başka bir şey yok. Amerika'dan getirdiğim bazı kitaplar 

var.  Şimdi, dersin adı “Haber Toplama ve Yazma Teknikleri” fakat yani onu okursun 

edersin, ama çocuk şey soruyor, haber nedir, bilmem ne nedir? Ben çocuğun dersinde 

bunları anlatmam lazım. Bunları anlatabilmem için ben derse girmeden önce harıl harıl 

çalışıyordum ve ondan sonra ilk önce artık şey hazırladım elimde, böyle ders notları 

hazırlamıştım. Ondan sonra bunu çoğaltma hâline getirdik. Bu çoğaltma sonra, şimdi işte 

bu hâlâ çok meşhur olan, benim “Temel Gazetecilik” kitabımın temelini oluşturdu ve 

1981'de bu kitap yayınlandı. Anlatabiliyor muyum? Kaç senelik, hesapla yani. Ve yani 

şimdi, işte şimdi tekrar bu hafta içinde ben İmge Yayınevi ile konuşacağım, çünkü o yine 

tükenmek üzereymiş. Onun içine neler koyacağız, neler edeceğiz? Onun yani, ne gibi 

düzenlemeler yapacağız, onunla uğraşacağım. Anla yani. Ondan sonra işte ben bu şekilde 

işte şey yaptım ve yani gazetecilik benim üzerime yıkıldı yani resmen. Aysel'in üstüne 

radyo-televizyon yıkıldı, Ünsal da şey ile meşgul oluyordu, kitle iletişim kuramları vs. 

gibi şeylerle meşgul oluyordu. Aysel'in yanında yani şey vardı, Mahmut Tâli Öngören... 

Ondan sonra ve yani işte böyle. 

 

C.E.A. -Peki hocam, bu kendi aranızda buradaki dersleri verme konusunda en çok ortak noktada 

 buluştuğunuz ya da zıtlaştığınız meseleler nelerdi? 

 

O.T. - Hayır, yani hiç zıtlaşmıyorduk. Yani bütün derdimiz sana söylediğim gibi terminolojiyi 

 yerleştirmek şeklindeydi. Yani herkes kendi alanında çalışıyordu. Yani birbirimizin işine 

 burnumuzu da sokmuyorduk. İşte ilerliyorduk. Yani öyle söyleyeyim. Yani gayet

 iyi işler gidiyordu tıkırında. Çünkü herkes bir şey yapmak, yani okulu diğer okullardan 

daha iyi bir şekilde, ne derler ona... Kendimizi göstermek istiyorduk. Anlatabiliyor 

muyum? Yani çok uğraştık. Yani Aysel'in de benim de Ünsal'ın da çok emeğimiz vardır. 

Bu... Arkadan  tabii şeyin de Uygur'un da Nilgün'ünkini de inkâr edemeyiz. Ama 

hepimizin de çok emeği vardır. 

 

C.E.A. - Anladım Hocam. Bunu sormuştum... Bu diğer sorumu da sormuşum zaten size az önce. 

 Amerika'da bu, ilk başta konuşmuştuk, sosyoloji içerisinden ayrışan bir izlek... 

 

O.T. - Evet, yani o Chicago Üniversitesi'nde, onu kitapta ayrıntılı olarak yazıyor ve o yani 

 başlangıçta yani onun birkaç katmanı var. Onu çok dikkatli oku. Yani evet, yani, bu şey 

 yapanlar da var, ne derler ona, kabul edenler de var, bunun başlattığını, hakikaten dersler 

 veriliyor, biraz yüksek lisans programı da ilgi topluyor. Fakat asıl önemli olan sonra 

 buradaki insanlar ayrılıyor. Ayrıldığı için ilerleyemiyor, kalıyor ve sosyoloji bölümü şeye 

 geliyor, üstüne. Yani bunu istemiyor Chicago, Türkçesi ve yani kapanıyor 

 

C.E.A. -Peki burayla kıyasladığınız zaman hocam... 
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O.T. - Yani onu demem. Ben şimdi Chicago'yu hiç görmedim. Chicago'yu hiç görmediğim, hiç 

 gitmedim ve yani ondan sonra onların programlarını falan filan bilmiyorum. Çünkü çok 

 evvel başlamış. Hiç bilmiyorum. 

 

C.E.A. -Merak ettiğim şuydu: Buradan mesela SBF içerisinden siz çıkarak burayı yaratmaya 

 çalıştınız. Orada tabii ki tam aynı değil... 

 

O.T. - Oradakilerin bir kısmı sosyolog. Yani sosyolojiden iletişime doğru kayan insanlar, hatta 

siyaset biliminden bilmem ne kayan insanlar var. Bütün dünyada böyledir aslında. Amerika'da da 

böyledir. Yani benim birçok arkadaşım vardı, yani isimlerini sonra sorarsan verebilirim. Bunların 

bir kısmı daha çok siyaset biliminden gelip bu işi yapmışlardır. Bir kısmı hakikaten iletişim 

bilimcidir. Yani saf, saf iletişimcidir. Bir kısmı sosyologdur vs.dir. Yani bunlar yok değildir. 

 

C.E.A. - Ciddi bir finansman ekseninde çıkıp bayağı bir araştırma yapabiliyor Amerika'da. Bunu 

ilk  ortaya çıkışında da görebiliyoruz. 

 

O.T. - O şey, Rockefeller. 

C.E.A. -Evet. 

O.T. - Rockefeller fonları. Yani onu şey koparıyor, yani Lazarsfeld bunun en önemli şeylerinden 

 birisi. Yani işte o radyo araştırmalarından başlayarak, bütün zaten, ondan sonra Merton

 onun şeylerini düzeltmiş, kuramsal taraflarını düzeltmiş. Fakat Rockefeller para bulup 

bütün  araştırmaları oturtmuş. Onu kapatırmış öbürüne başlarmış falan. 

 

C.E.A -İngilizce pek çok kaynakta özellikle bu kurucu babaların ve Chicago Okulu'nun elbette, 

 .ciddi şekilde oradan finanse edildiği şeklinde kaynak bulmuştum. 

 

O.T. - Rockefeller, yani işte şeyden kazandığı, petrolden kazandığı parayı bunlara şey yapmış. 

Hatta kendisi de üniversitesi de var ayrıca, bunları bütün kullanıyor. Ve yani şeyin aslında 

II. Dünya Savaşı'ndan önce yapılan bazı çalışmalar var. Onda da yani Rockefeller'ın çok büyük 

katkısı olduğu söyleniyor. Yani sen benim o son yazdığım kitabı çok dikkatli okursan sana tezinde 

çok fazla yardımcı olur. 

 

C.E.A. -Bayağı faydalandım ilk bölümde zaten. Çünkü hem sizin yazdıklarınızda bunu çok fazla 

gördüm hem de ben kendi taramalarımda çok fazla denk geldim buna. Hatta bununla ilgiliayrı 

bazı kitapçıklar da buldum. Sosyal bilimlere bu Rockefeller Foundation'ın etkisi ne oldu diye? 

 

O.T. - Efendim? 

 

C.E.A. - Bu Rockefellerlar'ın sosyal bilimlere, özellikle Amerika'da ne tür katkıları olduğu ile 

ilgili bazı kitaplar buldum. 

 

O.T. - Yani adamlar işte petrolden kazandığı paraları, yani işte şeyde buluyorlar yani. Bu 

adamlar da tabii birçok şeyi desteklemek için yani, orada yazar, bilmem neyi ne yaptığını her, her 

şeyi böyle... İnanamazsın. Çok iyi tüccar veyahut da çok iyi işte şeyci bunlar, işletmeci diyeyim 

ve onları çok iyi toparlayıp kullanıyorlar. 

 

C.E.A. -Kendi sitelerinde bunu çok filantropik bir şekilde ele almışlar. Yani biz tamamen sosyal 

bilimler için, iletişim alanı gelişsin diye biz bu kaynakları verdik, diyorlar. Ancak şunu da 

görüyoruz: Mesela bu iletişim alanında yapılan çalışmaları da ciddi, bir yöne kanalize ediyor. 

Çünkü daha çok pazar araştırmalarını görüyoruz ilk çalışmalarda. 

  

O.T. - Şimdi şunu söyleyeyim: Lazarsfeld, şeycidir, yani o ara mülteci gelmişti. Ne derler ona, 

Columbia Üniversitesi'nde kurmuş olduğu o enstitüden önce, Viyana'da bulunuyor. Ve Viyana'da 

bunu finanse edebilmek için her türlü reklam araştırması, yani Ünsal'ın, işte ne  bileyim ben, 

yani yiyeceklerin gibi, ondan sonra vs. Aynı şeyi burada da yapıyor. Yani şeyden pazarlama 

araştırmasıyla iletişim araştırması arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bunu kabul etmek gerekir 
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ve yani kabul etmeyen olamaz. Yani bu da şey ile ilgili, efendim ne derler ona, 20. Yüzyılın 

başında, 20. Yüzyılda, özellikle yani 1930'larda, hatta daha evveliyatına gir, işte ilk sosyal 

bilimlerde şeylerin, yani ne derler ona, yöntemlerin yaptığı, aynı zamanda metod, yöntem değil 

de metodolojinin gelişmesi, istatistik biliminde  gelişmeler vs. ve aynı zamanda bunların 

pazarlama ile ilişkisini düşündüğün takdirde bunları görebilirsin. Bu da şeyde var, bunun 

anlatılması nerede var, araştırmalar diye benim  şeyimi okuduysan, “Seçimler, Reklamlar ve 

Siyasal İletişim” kitabının başında bu ayrıntılı, yani, bu araştırmanın siyasal araştırmalar vs. gibi 

şeylerin veyahut da benim araştırmalar diye, iki ayrı kitabım var da ismi Yıldırım'ın son kitabı, 

yazmış olduğu metodoloji kitabının başındaki benim makalemde de bunlar var. Bunları ayrıntılı 

olarak görebilirsin. Her şeyi yazdım. 

 

C.E.A -Gördüm, özellikle bu iletişim kuramlarına anlam vermekte, bunlara iyi değinmişsiniz. 

 Çünkü işin daha çok... 

 

O.T - Aynı zamanda araştırmalara da değindim, yapmış olduğum araştırmalara değindim. 

Başka  soru, evet? 

 

C.E.A -Bunu hocam, şu açıdan sormak istiyorum; Türkiye'yi ele aldığımız zaman, burada da 

iletişim kurumları, daha doğrusu okullar açılacağı zaman Gazateciler Cemiyetlerinin bir katkısı 

var. Burada da ciddi bir şekilde, sanki daha çok personel yetiştirme amacıyla ortaya çıkan okullar 

bunlar. Kıyasladığımız zaman bizde o tarz bir, Amerika'da olduğu gibi bir finansman yok, belli 

bir şeye insanları kanalize edebilecek kurumlar yok. Kıyasladığımız zaman, buradaki 

çalışmaların, Amerika'daki çalışmalar, oradaki kurumsallaşma aşamasından farkı nedir sizce? 

Temelinde? 

 

O.T - Farkı şöyle: Yani bunlar istiyorlar. Yani adam yetiştirmek için vs. istiyor. Tamam. Ama 

şimdi  adam yetişiyor. Adam yetiştiğinde, yetiştikten sonra, medya sektörü, eğer varsa 

başlangıçta,  bunları çalıştırmak için kabul etmiyor. Zar zor kabul ettirdik. Yani Mahmut 

Tâli'nin çok  büyük katkısı olmuştur. Özellikle ilk mezunlarımızı TRT'de istihdam ettirmekte. 

Ondan  sonra, biz de zar zor, Rüzgârlı Sokak'tan başlayarak birçok yerde, işte e şimdi birçok 

önemli  isimler var biliyorsun piyasada hâlâ, onların çalışmasını kabul ettirdik. 

 

C.E.A -Nevzat Hoca ile burada Görünüm Gazetesi'ne büyük emek vermişsiniz. Ben sizin 

yazdığınız bir dilekçeyi buldum; buradaki öğrencilere staj imkânı yaratabilmek için. Yerel 

gazetelere bir dilekçe ya da mektup gönderiyorsunuz. 

 

O.T - Ondan evvel nelerle uğraştık. Yani ben hiç, çünkü... Oktay Ekşi işte. Staja ilk defa 

yerleştirmeye çalışıyoruz Ankara'da, okulda. Ondan sonra işte, kabul etmiyorlar.  Yani biz bir tane 

birisini alırız, çalıştırırız, ondan sonra adam ederiz, gazetede çalışmaya başlar. Ondan sonra, şeye 

dedim ki Oktay Ekşi'ye telefon ettim. Bak, dedim, Oktay Bey, yani tanışmıyoruz da telefonla 

konuşuyoruz. Gönderdiğim bir veya iki çocuğu bir dene. Yani işe yarayacak mı, yoksa sizin 

söylediğiniz şeyle ikisi arasında ne fark var? Ondan sonra, iki hafta sonra bana telefon etti. 

“Haklıymışsınız” dedi. “Çocuk çok çabuk adapte oldu” dedi. “Biz artık bundan sonra sizden staja 

kabul edeceğiz.” dedi ve bütün gazetelerle, ben yani resmen birebir konuşarak buradaki Ankara 

temsilcileri ile falan filan, yani büyük gazetelere çocuk toplattırdım. 

 

C.E.A -Nevzat Hoca bir makalesinde şeyden bahsetmiş; 80 Darbesi sonrasındaki süreçte SBF'nin 

Görünüm'e ve buraya zararları olduğuna dair bir bahsi var. Yani burada özellikle kendisinin de 

dâhil olduğu bir ekibe öğrencilerden ve hocalardan, Görünüm Gazetesi ile ilgili bir mesafe 

konulmaya çalışıldığı, sürekli çalışmalarının etkilenmeye çalışıldığı ile ilgili bir şeyden 

bahsediyor. 

 

O.T - Yani, bunu... O kendi görüşü. Ben o kadar mesafe şey yapmadım. Yani ben hiç 

aldırmıyordum. Nevzat  ile ikimiz hiç aldırmıyorduk. Yani ondan sonra işte sekreterlik de onun 

adamı, orada diğer adamların işte şeylerini, bu hezeyanlarını falan biz dinliyorduk. Yani bu 

olacaktı, çünkü biz şeyiz, şey furya başlamıştı, muhafazakâr furya başlamıştı, anlatabiliyor 

muyum? Yani bununla karşılaştık, karşılaşmadık değil. Ama yani aştık tabii. 
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C.E.A -Peki temelinde Hocam bu okulun hem kurumsallaşma açısından hem yönetim açısından 

karşınıza çıkan ciddi sorunlar nedir? Hem dersler açısından, bu derslerin nasıl... 

 

O.T - Tabii, dersleri okutturmakta çok zorlandık tabii. Yani başlangıçta daha çok Siyasal 

Bilgiler'de verilen dersler vardı. Yavaş yavaş biz şey onun içinde yani şey yaparak, oyuklar açarak 

iletişim ile ilgili dersleri koyduk. Ama kolay olmadı, yani bunu söyleyeyim sana. Yani Aysel de 

ben de çok fazla uğraştık. Çünkü Ünsal 86'da ayrıldı. İşte şeye gitti, Marmara Üniversitesi'ne gitti. 

Çünkü ikinci karısı Feryal, şey, Mehmet Yılmaz'ın kız kardeşidir. Ondan sonra ondan da boşandı 

ya Ünsal, ondan sonra orada iş bulmuştu. Ünsal da yani  tabii karısı, çocuğu için, Çınar küçüktü o 

zaman, işte hepsi sonunda Marmara Üniversitesi'nde Ünsal, ilk defa Marmara Üniversitesi'nde 

iletişim dersi verilmeye başlandı. 

 

C.E.A -Öyle mi? 

 

O.T - Yani bunu, yani çok tanınmış birkaç profesör söyledi bana. Alışacaksınız efendim, dedim. 

 

C.E.A. -Doğru. Peki... 

 

O.T. - Yani şimdi bunları sen duyunca çok şaşırıyorsun, değil mi? 

 

C.E.A.- Çünkü bana çok zor bir süreç gibi geliyor. Yani ortada hiçbir şey yokken bir şeyi ortaya 

 koymak çok zor. 

 

O.T. - Çok zor bir süreç. Yani biz sıfırdan yarattık. 

 

C.E.A.-Peki Hocam, bunun sıkıntısını düşündüğümüz zaman, bana mesela, ilk matbaa burada 

kurulmaya çalışılırken, Görünüm Gazetesi çıkarılmaya çalışılırken, öğrencilere işte staj  imkânı 

yapılmaya çalışılırken, okul bir yandan şu mu oluyor? İki soru çıkıyor karşımıza: 

Ya okul çok zamansız kuruldu ya da zamanı zaten çoktan gelmişti bu okulu kurmanın, ama finans 

ve destek yoktu. Ya bu okul diyoruz ki hani bu eksiklikleri olmasına karşın kurulmasıyla çok 

zamansız kurulmuş oldu ya da zaten kurulmasının zamanı gelmişti, ancak yeterli bir finans imkânı 

olmadı. 

 

O.T. - İkincisi. Yani çoktan zamanı gelmişti. Yani ve bu ilk kurulan, UNESCO'nun kurduğu 

okullardan bir tanesi. Yani deneme yaptığı okullardan bir tanesi. Yani Hıfzı Bey onu söyler ve çok 

başarılı olduk tabii. Yani bunu, çok başarılı olduklarını söyler. Hakikaten de öyle ve yani çok 

büyük bir katkısı olmuştur. İnanamazsın. Yalnız, işte söylediğinize dair,  finansmanında, tabii 

işte yani onların verdiği burslar, bilmem neler, getirdikleri öğretim üyeleri, uzmanlar bilmem 

neler... Çok büyük katkısı oldu. Yani Türk Devleti bunu  karşılayamazdı. İmkânsız. Böyle şeye... 

Zaten o zaman eğitime ne kadar para ayrılıyordu, ediliyordu, hiç bilmiyorum. 

 

C.E.A. -Hâlâ ciddi sıkıntılar var zaten. 

 

O.T. - Hâlâ ciddi sıkıntılar olduğunu düşünürsen, yani çok zor bir şey. Çok zor bir süreçten 

geçtik. Ama kurulduk. 

 

C.E.A. -Peki, UNESCO'nun hem Avrupa'da hem Türkiye'de, Ankara Üniversitesi'nde olduğu 

gibi, bazı okullara desteği var kuruluş aşamasında. Hıfzı Topuz'un buraya gelmesi, buranın 

kuruluşu... 

 

O.T. - Hıfzı Topuz'un şeysi, yani bize çok büyük katkısının olması, UNESCO'da böyle bu işlerin 

başındaydı. Yani işte ne derler ona, burs verilmesinin, okullarla ilgili programın başındaydı. Onun 

için yani çok büyük katkısı oldu. Hıfzı Bey de gazetecilik kökenli olduğu için ve Strasbourg 

Üniversitesi'nden doktorası olduğu için, yani bir deneme yaptı ve fakat tuttu.  

 

C.E.A. -Merak ettiğim şuydu: UNESCO'nun, özellikle bu II. Dünya Savaşı sonrası yaptığı bu 
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yardımlarda, iletişim yardımları, yani iletişim okullarının açılması, bursların verilmesi, hem 

uzman hem öğrenci yetiştirilmesi... 

 

O.T. - E o zaman yani UNESCO'nun politikası itibariyle yapılıyor. Yani oradaki politikası 

itibariyle yapılıyor. 

 

C.E.A. -Yani bunları şöyle göbekten bağlı gibi de düşündüm biraz. II. Dünya Savaşı sonrası işte, 

 bizde de gazetelerin, mesela Hürriyet'in ve Milliyet'in ortaya çıkması... 

 

O.T. - Hürriyet'in ve Milliyet'in ortaya çıkması tamamen spontane olaylar. Yani o işte finansman 

 sahibi olan insanların ve daha önce gazetecilik yapıp, çeşitli gazetecilik kurumlarında 

 çalışmış; bunları batırmış veyahut da devam ettirmiş, o gibi insanların, yani paralı 

insanların kurduğu gazetelerdir. Yani Hürriyet, düşünsene, Simavî Ailesi'ne ait, öbürü de 

Karacan Ailesi'ne ait. Ve yani ilk şeydeki, bizim, yani onu da söylerler aynı şey, bizim 

gazetecilik sektöründeki işte babalardır bunlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ondan sonra 

işte daha başkaları gelecek bunlardan başka. Yani Hürriyet ve Milliyet'ten sonra daha 

başka babalar gelecek ve bunlar uzunca bir müddet gazetecilik sektörünü idare edecek ve 

 yöneteceklerdir. 

 

C.E.A. -Merak ettiğim şuydu: Mesela Simavî bu İstanbul Üniversitesi'nde bir gazetecilik 

enstitüsü kurulsun diye yazdığı mektupta, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni dünya düzeninde 

çok partili hayata geçilmesi gerektiğine bir vurgu yapıyor. Ondan sonra iletişim okullarının 

açılması gerektiğinden bahsediyor. 

 

O.T. - İşte yani, evladım, yani bunu şeye, yani Türkiye'deki çok partili yaşama veyahut da çok 

partili düzene geçmekle de yapılan bir iş olduğunu söyleyeceğiz. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. 

Yani işte Siyasal... CHP'nin içinden Demokrat Parti'nin kuruluşu, ondan sonra işte İnönü'nün buna 

he demesi ve ondan sonra aynı zamanda işte burada şeyin kurulup, yani okul kurulurken şeyin, 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanının damadı olması, Metin Toker olması vs. yani bunları 

hep düşündüğün takdirde işte yani hükümet politikaları, o zaman başbakan İnönü de... Bunlarla 

ilgili şeylerin olduğunu söylemek gerekiyor. 

 

C.E.A. -Peki bu Gazeteciler Cemiyeti mesela İstanbul'da İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin 

oradaki okulun kuruluşunda bir isteği var. Simavi mektubunu biliyoruz. Burada Ankara 

Gazeteciler  Cemiyeti'nin böyle bir okul kurulmasıyla ilgili bir talebi var. 

 

O.T. - Yani, Anadolu Ajansı'nın ve sendikanın böyle şeyleri var. 

 

C.E.A.- Peki okul kurulduktan sonra bazı makalelerde şuna denk geldim: Bu talebin karşılığında 

buradan yetişen öğrencilere ne oralarda ne gazetelerde ne piyasada... 

 

O.T. - Tamam işte, onu söylüyorum. Yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur. Medya sektörü 

şey yapmamıştır. Yani işte kendisini rakip olarak mı gördü, onu bilemeyeceğim. Bu soru işaretini 

hâlâ kendi kafamda tartışırım. Yani bize rakip olacak kimseler mi bu okullardan  yetişti? Yani 

bizi işimizden edecek mi, meselesi. Bir de yani işte, hani biz gene böyle idare ediyoruz, buna, 

bunlara ne gerek var? 

 

C.E.A. -Hasan Refik Ertuğ da “Bu okul bizi çok aştı. Türkiye bu kadar özgür bir ülke değildir.” 

der. 

  

O.T. - Aştı... Ha, yani işte söylüyorum. Eski tip gazetecilik, benim söylediğimle aynı kapıya 

çıkıyor. Yani bunu ve hâlâ yani, şimdi artık her yer iletişim fakültesi mezunudur. 

 

C.E.A. -Maalesef. 

 

O.T. -  Her yer iletişim fakültesi, maalesef deme, her yer iletişim fakültesi mezunudur. Hani 

bunları  atsalar dahi, ha hakikaten yeniden gelecek vardır, derler. 
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C.E.A. -Sizin... 

 

O.T. - Bak bu çok önemlidir. Artık yerleştirdik. Artık yerleştirdik. Yalnız yani bütün büyük 

 gazetelerde büyük şehirlerdeki, bunları yaptık. Ama Anadolu'da hâlâ yapamadık. 

 

C.E.A. -Şu açıdan diyorum; siz de bir makalenizde sanırım bahsediyordunuz, iletişim... 

 

O.T. - Anladım da yani yerel gazeteleri de bu şekilde adam edebiliriz. Fakat yerel gazeteciler 

hâlâ, yani orada da tekelleşme var şehirdeki gibi. Fakat bunu hâlâ, yani, yerleştiremediler. Çünkü 

yerel gazetecilerin sanayiilerinin olduğunu söylersen çok gayret içindeler, adam  oduncudur, 

dericidir, bilmem nedir. Yani düşünsene bunun gazeteci olmasını. Bu kadar gazetecilik yapar. 

Parayı, yani finansördür, bu işe yatırmıştır. Bunu, yani, işte yani, işte kendi propagandasını 

yapmak için yapar. Kendine destek olmak için yapar. Yani hepsini düşünebilirsin. 

 

C.E.A. -Siz çalışmalarınızda ama daha çok, iletişim fakültelerini bu kadar çok açıyoruz, ama 

uzman  yetiştirmemiz çok daha mühim diyorsunuz. 

 

O.T. - İşte... Hayır. Burada en önemli mesele, öğrenci, evet, biz bunları yerleştirdik. Ama bizim 

 için, eğer iletişim fakültesi açıyorlarsa, ki açtılar, şimdi kaç tane olduğunu bilmiyorum.

 Buraya şey yetiştirmek lazım, adam yetiştirmek lazım. Adam olarak yetişmiyor ve yani 

 yetişse bile bunların çok iyi yetiştiğini söyleyemiyorum. Ha, buradan yetişenler iyidir, 

birkaç  yerden yetişenler işte nispeten iyidir. Fakat diğer yerlerden yetişen... Zaten bu işe, 

ne derler  ona, baş koymuş belli başlı yerler var. Yani doktora verilen, yüksek lisans 

verilen yerler var. Ama doktora verebilen... Yani zor. Verebilen yerler az ve işte 

bunlardan bazılarından mezun  olanlar, işte yani hani önemli mevkilere gelebiliyor. Yani 

işte bunların bazıları da okullara  yerleşebiliyor. İşte bugün konuştuk. İşte yani 

bunların bazıları yani yetiştiği, öğretim üyesi olarak şey yapanlar iyi yetişmediği için 

onlar da iyi öğrenci yetiştiremiyor. Bu da en büyük problemlerimizden bir tanesi. 

 

C.E.A -Alan ile ilgili sizce en temel sorun sizce ne Hocam? İletişim alanı ile ilgili? 

 

O.T - Çok fazla iletişim fakültesi olması ve aynı zamanda şeye adam yetiştirilememesi. Yani 

ikisi,  ikili gidiyor. Yani bu kadar iletişim fakültesine gerek yok. Çünkü medya sektörü 

bunu kal dıracak düzeyde değil. Yani neresi... Şimdi çok bu şey yapıldı. Ne derler 

ona... Bölümlere  ayrıldı. Yani işte editörlük var, ne bileyim ben, reklam, reklam 

editörlüğü var, yönetmenlik  var, efendim ne bileyim ben... Programcılık var, işte 

reklam yazarlığı var bilmem ne falan... Buna rağmen çok şeye, ne derler ona, 

profesyonelleşse bile, profesyonelleşti sözüm ona, profesyonelleşti. Fakat yani 

söylediğim gibi medya sektörü kaldırmıyor. Yani en önemli şey, şeyde, yerel basında... 

Yerel basında bunu henüz daha benimsemedi. 

 

C.E.A. -Nermin Hoca bir çalışmasında şundan bahsediyor: Diyor ki, Türkiye'de iletişim fakültesi 

 açılacaksa, açılacağı şehrin medya sektörü ile olan ilişkisine göre bir şey... Bu mesela 

 İstanbul'da medya üzerine eğitimlere ağırlık verilirken, İzmir'de belki bu işin biraz daha 

 ticari kısmı, güneyde ise belki de turizm boyutunda ele alınmalı, diyor. 

 

O.T. - Tabii, yani hayır. O boyutlarda da olabilir. Onu ben şey yapmayayım. Hani yadsımıyorum 

da şey, şimdi başka tarafı var. Şu, şunu da söylemek lazım, yani bu kadar sayıda iletişim fakültesi 

çok. Bu kadar öğrenci mezun oluyor, bunlar işte yani söylediğim gibi kimisi bu alanda çalışıyor, 

kimisi başka alanlara kaymak zorunda kalıyor. Bu acı bir şey. Yani çocuğu, hani yani büyük 

ümitlerle yetiştiriyorsun, ediyorsun. Ondan sonra böyle bir şeyle karşılaşıyor. Böyle şeylerle 

karşılaşsın. Bazı yerlere, bazı yerlere buradan doktora yapmış pek çok kimse gitti. Yani bu bir 

fleksibilitedir aslında. Fleksibilite yüzünden, yani hani yer değiştirme, oradan oraya gitme 

meselesi ile ilgili. Bunlar değişik. Mesela Hatay Üniversitesi'nde buradan iki tane, doktora yapmış 

Nazih Bey ile Süleyman var. Ondan sonra mesela, hep orada mesela birçok önemli 

üniversitelerdendoktora yapmış insanlar var vs. Yani bu böyle. Anadolu  Üniversitesi'ne gittim, 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gittim, yani ne bileyim ben... Akdeniz Üniversitesi'ne gittim. Hep 

konuştum. Yani anlatabiliyor muyum? Her, birçok yere  gidiyorum ve bana işte yöne... Senin 

sorduğun sorulara benzer sorular soruyorlar, hatta başka sorular soruyorlar. O kadar kalabalık 

oluyor ki inanamazsın. Marmara Üniversitesi'nde konuştum. Yani birçok yerde konuşuyorum. Bu 

böyle. 

 

C.E.A. -Bu, bunlarla ilgili bir şeyler okuyunca en çok şununla ilgili soruna akademisyenlerin 

eğildiğini gördüm: Bu çok fazla tartışılmıştır, teori ve pratik üzerine. Okulun eğilimi nasıl olmalı? 

Nasıl bir eğitim verilmeli, diye. Tarihsel olarak baktığımızda İngiltere'de daha çok bu işin pratik 

kısmını gördüm. Teorik olarak oradaki üniversiteler çok fazla bu işe eğilmemiş. Almanya'da 

özellikle ciddi bir teori-pratik birlikteliği var. Belçika'da ise ve Fransa'da bu birazcık daha, 

Almanlar kadar ciddi değil belki, ama ağır bir biçimde değil ama teori-pratik birlikteliği var. 

 

O.T. - Amerika'da da öyle. Bazı yerlerde teori ve pratik birlikteliği var. Bazı yerlerde tamamen 

pratiğe dönüktür. 

 

C.E.A. -Bu derslerin, en çok tartışmalarda şu var: Yüzde 50'ye 50 mi olsun oranları? Siz bu 

konuda  ne düşünüyorsunuz? 

 

O.T. - Yani şeyin, eğer doğru dürüst eğitim vereceksen yüzde 50-50 normal. Ben yani bunu 

kabul ediyorum. Yani biz de bunu yaptık. Hâlâ da devam ediyor. Hiçbir zaman biz, hani pratiği 

çok fazla... Yani sen de buradan mezunsun oğlum, pratiği çok fazla. Teoriyi daha az şey  yapmak 

için teori yüksektir. Yani ikisi birlikte gider ve yani o şekilde öğretiriz. Ama yani bazı okullarda, 

mesela İstanbul'da, ondan sonra Marmara'da, Ege'de falan filan pratik öndedir. 

 

C.E.A. -Peki ekol açısından bakarsak mesela Ankara Üniversitesi dediğiniz zaman belli bir 

duruşu  olduğunu biliyoruz. İletişime belli bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. 

 

O.T. - Tabii, 50 yılı da devirdik, yani biliyorsun. Yani o yüzden bir bakış açımız var. 

 

C.E.A. - Peki sizce bütün okulların böyle bir ekol içerisinde olması alana daha çok bir katkı sağlar 

 mı? 

 

O.T. - Vallahi onlar, tabii ben onları şey yapamam. Çünkü onların yani açılış şekli ve aynı 

zamanda işte hukuki genelgedeki tanımları onların kendi işte şeyleriyle üniversitenin konumuyla 

birlikte düşünmen lazım. Bizim üniversite bunu şey yapıyor; yani Ankara Üniversitesi 

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olduğu için bunu benimsemiş. Zaten Cumhuriyetin, yani  Ankara 

Üniversitesi yeniliği temsil eder. 

 

C.E.A. -Elbette. 

 

O.T. - İstanbul Üniversitesi eskiyi temsil eder. Anlatabiliyor muyum? Ankara Üniversitesi'nden 

sonra kurulan üniversiteler hep yeniyi temsil eder. Yani bunu kabul et. Ve bu şekilde düşündüğün 

takdirde bu böyle ilerler. 

 

C.E.A. -Ama bundan sonrası için genel olarak bütün üniversitelerimizi düşünürsek, yani iletişim 

 fakültelerimiz... 

 

O.T. - Ama şimdi, özellikle 1995'ten sonra bu vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla beraber 

çeşitli  aşamaların olduğu söylüyorlar. İşte birinci aşama üniversiteleri, ikinci aşama, 

üçüncü aşama  üniversiteleri falan. Onlarda da farklılık var aralarında. Yani bunların 

hangisi hangisidir, ben  bilemem. Bunlar kendi aralarında tartışıyorlar. Şeye gitmiş 

olsaydın, belki, yani, şimdi... Akreditasyon üzerinde duruluyor, biliyorsun. Hani onun da 

farkındasın. İşte şey günü, cumartesi günü geçen cumartesi günü çalıştay vardı. Ben 

doktora gidecektim, doktora gideceğim, Aysel beni azatladı. Yoksa yani beni çalıştıracaktı 

orada. Benim de işte değerlendirme çalışmalarında falan söz verdim, Aysel, dedim, 

bundan sonra çalıştaya  geleyim. Çünkü doktordan randevuyu zor kopardık. O vaziyette 
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mecburen gitmek zorunda kaldım ve şimdi yani daha başka yetişmiyor, daha başka bir 

kişi daha var. Bir şeye gidiyorsun, arkasından bir başka bir şey çıkıyor. Yani böyle artık. 

Belirli bir yaşa geldikten sonra bunları göze alman lazım. Yani bu böyle. Böyle 

söyleyeyim sana. Yani vakıf üniversitelerindeki durum bu. Çok ayrı şekilde değerlen... 

Yani devlet üniversiteleri ayrı bir ekol, koldan gidiyor. Öyle söyleyeyim, ama şey yani 

devlet üniversitelerinin sayısından vakıf üniversitelerinin sayısı belki daha fazla, 

saymadım çünkü parmak hesabıyla. Sen saydın mı? 

 

C.E.A. -Bir site buldum, orada Türkiye'deki bütün iletişim fakülteleri, özel ya da var. Yani 60-70 

 taneden bahsediliyor. 

 

O.T. - Yani şeyden fazla, devlet üniversitelerinden fazla. Ben öyle biliyorum. 

 

C.E.A. -Eğer özel okulları da katarsak, fazla. Ama şu an değil diye biliyorum ben. Özel 

 üniversitelerin iletişim fakülteleri şu an devlet üniversitelerinden daha az diye biliyorum.

 Yine kontrol etmem gerekecek, ama geçecek. 

 

O.T. - Yani bilmiyorum. Kontrol et, kontrol et. Yani çünkü daha fazla olmaya başladı gibi 

geliyor  bana. 

 

C.E.A. -Evet, onda haklısınız. 

 

O.T. - Yani parmak hesabıyla saymadım çocuğum. Yani şimdi birçok yeni, yani Anadolu'da 

birçok kurulmuş. Öyle deniliyor. Ankara'ya Anadolu aslında, denilseydi... Biz Ankara'yı 

 Anadolu'dan saymıyoruz. Anadolu'dan İstanbul'a gittiğin zaman burası taşra. 

 

C.E.A. -Kesinlikle. 

 

O.T. - Ha. Yani, yeni kurulmuş, işte, işte şehirlerdeki üniversiteler falan da yani iletişim 

fakültelerinin olduğunu görüyoruz. Yani bu, bunlar isteniyor. Yani orada, yani şimdi üniversitenin 

Nermin Hanım'ın görüşüne geliyoruz şimdi. Orada medya sektörü var. Yani yerel basın var. Ama 

yerel basın şeyi, o öğrencileri istihdam edecek. İstihdam etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani en 

büyük problem o. Yani istihdam etse, o zaman hani oradaki yerel basın da belki adam olur. Yani 

şimdi bu kelimeyi kullanma, sakın ha, yani adam olur ve daha ilerler. Yani bu çok önemli. Yani 

ben çünkü çok sivridir dilim, söylemek  durumundayım. 

 

C.E.A. -Erol Mutlu ile herhalde bu konuda ben biraz daha benzer düşünüyorum. Mesela bunu ele 

aldığı zaman, bu, sizle bahsettiğimiz yani istihdam yetersizliğine karşı okulların açılmaya 

başlanması ve gelinen noktada henüz hâlâ istenilen yerde olunmamasından ötürü karamsar 

olduğundan bahseder ve der ki, hani, iletişimin teori ve pratik üzerine, nasıl olması gerektiği 

üzerine tartışıyoruz... 

 

O.T. - Yani karamsar... Karamsar değilim. Yani işte bir yandan yetiştiriliyor. Adam yetiştiriliyor

 ama kâfi değil. Yani şeye, bunların, o geometrik diziyle anlatıyor, bunlar belki şeyle 

artıyor  Ne derler... Başka diziyle artıyor. Bulamadım şimdi. Yani az, yani yetişemiyor, 

 ayak uyduramıyor. Yani çünkü benim anlamadığım, yetiştirilmesi kolay değil. Onu 

 söylemeye çalışıyoruz. Yani, hani, açıyorlar. Evet. Açıyorlar. Ama yani bu kadar lüks

 yerler ki inanamazsın. Gördün mü hiç Anadolu'dakileri? 

 

C.E.A. -Bazı yerleri gördüm. Bazı üniversiteleri... 

 

O.T. - Çok lüks. Anadolu'dakiler, yani devlet üniversiteleri çok lüks. Ha şeyler, yani, ben, yani 

 Ankara'da çok sayıda vakıf üniversitesi var. Adlarını bilmiyorum. Samimi söylüyorum, 

 adlarını bilmiyorum. Onun için ben hiç böyle şeylere... Aysel Hanım maşallah bu işi çok 

iyi götürüyor. Hâlâ işte daha Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Ben yani 

yöneticilik falan filan yapmıyorum artık. Yani yapamayacağımdan falan filan değil, 

yaparım da... Fakat yani hani böyle, ne derler ona... Yani böyle şeylerle uğraşmak 
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istemiyorum. 

 

C.E.A. -Piyasaya çok fazla emanet edilmiş gibi geliyor mu size hocam? Yani bana bu açıdan pek 

 düzelecek gibi gelmiyor. 

 

O.T. - Piyasayla çok... Piyasa düzeniyle çok yakından ilişkili ve yani olmak çok. Ben ağzının 

 kokusunu dinleyemem. Orasını bilemem. Yani orasını bilemem artık, olabilir. Yani, yani, 

çünkü bu da var İstanbul'da. İstanbul piyasasında yok çünkü yani tamam. Belki Ankara 

piyasasında da var. Çünkü bazılarını kapattılar işte biliyorsun. Yani Turgut Özal'ı, ondan 

sonra Ufuk'u da kapattılar. Yoo... Işık'ı kapattılar. Yani bunları kapattılar. 

 

C.E.A. -Son olaylarda bayağı bir kapatıldı zaten. 

 

O.T. - Yani bayağı kapatıldı, ama İstanbul'da çoğu. Yani Anadolu... Anadolu'da pek vakıf 

 üniversitesi yok. Ama orada daha çok devlet üniversitesi var. Devlet üniversitesi içinde 

 açıyorlar. Ve yani şey işte, medya sektörü yok orada. Yani işin acı tarafı. Çocuk oradan 

 mezun  oluyor, yani büyük ümitlerle falan mezun oluyor, ama yok. 

 

C.E.A. -Ya bu bir bakıma aynı zamanda sanki mevcut yönetiminde bunu biraz propaganda 

 çalışmalarına evriltmeye çalışması gibi mi yani? 

 

O.T. - Hayır, yani YÖK'ün, yani şimdi işte ona giriştiler, bu şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra 

o yapılıyor anladığım kadarıyla, öğrenci sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Hem onu azaltıyorlar 

hem de aynı zamanda şeyleri de azaltacaklarmış. Yani işte şey, istihdam analizi yaparak bazı 

şeyleri yani ya kapatacaklar veyahut da işte açmayacaklarmış. 

 

C.E.A. -Peki bu son ihraçlardan sonra burayla ilgili ne düşünüyorsunuz? 

 

O.T. - O son ihracı... O... O benim şeyim dışında. Yani tabii benim için çok üzücü, hepsi benim 

 eski öğrencim. Yani o bakımdan çok üzücü. Ve bir tanesiyle de ondan sonra konuşmadım, 

 çünkü konuşursam çok daha fazla fena olacağım. Fena oldum. İlk geldiğim zaman buraya 

 bir ölü sessizliği vardı. Şimdi alıştım artık. Yani bu kadar canlı bir okul... Yani şimdi yine 

 kötü değil, ama yani bu kadar canlıydı eskiden. 

 

C.E.A.-Ama benim endişem bu saatten sonra, bu kadar ihraçtan sonra gerçekten bu okul, 

bahsettiğimiz sizinle bu tarihini yazmaya çalıştığımız şey, aynı şekilde kalabilecek mi? Ben pek 

sanmıyorum. Yani çünkü... 

 

O.T. - Yani birçok yerde işte söylüyorum, yani ben Şermin Hanımı da gördüm. 432'yi de 

gördüm, ondan sonra işte 80 Darbesi’nden sonra olanları da gördüm. Bu üçüncü karşılaştım ve 

hepsinden sonra bunlara tazminat veriyorlar ve geri, işlerine geri döndürüyorlar. 

 

C.E.A.-Bu zaten çok böyle herkesin beklediği bir şey herhalde. Bundan sonrası öyle devam eder 

 değil... 

 

O.T. - Yani böyle çocuğum. Bu böyle. Bu olacak. Yani olmayacak değil. Zaten bir kişiyi de iade 

 ettiler. 

 

C.E.A. -Evet. 

 

O.T. - Ondan sonra, bu olacak. Yani çok acı bir şey tabii. Çok acı bir şey ve onların, onları şey 

olarak hem mânen hem de madden çok ağır yani yaptıkları şey. Ama tabii işte Tayyip Erdoğan'ın 

dediği gibi, maalesef kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu böyle. Yani şey yapamıyorlar. Dikkat... 

Yani bilemiyorum çünkü bu siyasetle ilgilenmek istemiyorum. Beni çok şey yapıyor, yaralıyor. 

 

C.E.A. -Çok kasıtlı bir operasyon gibi geliyor bana. Yani belli yerlere özellikle yapılan işlemler. 
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O.T. - Bilmiyorum, beni çok yaralıyor. Benim yani başka yerlerde de problemler var. Onlara 

 dokunmadılar ve belki sonra onlara da dokunacaklar. Bilmiyorum artık. Çünkü yani 

bilinen  birçok şey var. Evet, başka sorun var mı? 

 

C.E.A.-Çok az kaldı hocam. İki tane daha şey var aklımda. 61 Anayasası'nın sizce buraya ne 

etkisi  oldu? Yani bu tartışılan bir şey. Kuruluşunda buranın bu kadar... 

 

O.T. - 61 Anayasası, şimdi 61 Anayasası'nın en önemli şeylerinden bir ta... Şey var, anayasal 

kurumlar var, işte Anayasa Mahkemesi, işte ondan sonra Devlet Planlama Teşkilatı ve şey, TRT 

kurumu. Yani işte TRT kurumunun şeyiyle, buraya çok yakından ilişkisi var ve özellikle hani 

bizim Aysel'in Ünsal'ın o doktora tezlerimizde Radyo-televizyon kurumunun geçmesinin nedeni, 

öyle bununla işte Türkiye'nin daha çok gelişeceği, şey yani o kuramla ilgili kullanılmıştır, yani 

değişme kuramlarıyla. Evet, önemli katkısı olmuştur. Fakat bunun yapılabilmesi için Devlet 

Planlama Teşkilatı'nın işte o şey hatlara, yani radyo- televizyon hatları dediğimiz hatları kuruyor. 

Ancak o hatlar bittikten sonra televizyonun gelişimine izin vermiştir. Bu da önemli şeylerden. 

Yani radyo da değişiyor. Hepsi yani şey... 

 

C.E.A. -TRT ile hepsi çok göbekten bağlı aynı zamanda birbirine herhalde. 

 

O.T. - Yani tabii. Hepsi göbekten bağlı. Şimdi tabii TRT hani sözüm ona özerk falan haline geldi.

 Ama değil. Yani ondan sonra, yanında tabii şimdi şeyler var, özel veyahut da ticari 

kurumlar çok fazla. Yalnız, yani çok duymuştuk. İşte şeyi, bunlar, TRT'den, işte 

nedir, kaptıkları  kimselerle işi gücü yapıyorlar.  Ha ve o onları adam etti hakikaten 

ve ondan sonra, ondan sonra da TRT onların yanında BBC gibi kaldı, derler. 

Hakikaten çok düzgün ve kurumsal bir yer onlara karşı. Ama yani şimdi bir kısmı 

da tabii çok kurumsallaştı. Ama yani son satışla  birlikte devamlı sürekli, yani bunlar çok 

taraf olduğu için, o satıyor, bu satıyor, işte birbirlerine satışlar ve yeni şeydir, önemli 

şeylerden bir tanesi, Ak Parti yönetimiyle birlikte yeni patronların girdiğini, işte 

görüyorsun. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Yani bazı eski patronlar çıkıyor. Onların 

yerine yeni patronlar giriyor. Yani işte bu Milliyet'te olduğu gibi, işte Ethem Sancak'ta 

olduğu gibi, mesela Habertürk'te olduğu gibi  vs. olduğu gibi, onu söyleyeyim ben 

sana. Yani daha ne söyleyeyim ben sana? Yani bütün hepsinde şey patron ve bunlar 

müteahhit kesimden. Müteahhitlerin girdiğini, yani şey yap an, ihale alan bazı 

müteahhitlerin bu işe girdiğini söylemek mümkün. 

 

C.E.A. -Piyasa açısından, bu da son sorum benim merak ettiğim, düşünsel süreçte burada biz 

 Frankfurt Okulu'nun etkili olduğunu görüyoruz. Eleştirel çalışmaları. Bununla ilgili sizin 

 söyleyebileceğiniz bir şey var mı? 

 

O.T. - Şimdi düşünsel süreçte Frankfurt Okulu, yani Ünsal'ın bunu tanıtmasıyla işe girmiştir. 

 Sonradan düşündüm de Amerika'da okurken bir halkla ilişkiler dersi almıştım. O derste 

bana  Erich Fromm okutmuşlardı. Fakat Erich Fromm'un o zaman ben Frankfurt ekolüne bağlı 

 olan birisi olduğunu bilmiyordum. Yani bilmeyerek okumuştum. Çok da hoşlanmıştım. 

 

C.E.A.-Hâlâ pek bilinmiyor. 

 

O.T. - Bilinmiyor Erich Fromm'un olduğu. Ve Erich Fromm yani giriyor, çıkıyor, gidiyor aynı 

zamanda. Çok daha büyükleri var, babalar var tabii. Ondan sonra yani Frankfurt ekolü bir ara 

Türkiye'de çok meşhur oldu. Ve çok, işte yani bunun tanıtımı falan filan yapıldı. Şimdi Frankfurt 

ekolü yalnız Habermas vs gibi kimselerle... Yaşar gibi. Yani öyle çok fazla dünyada etkisi yok 

olan eleştirel bir yaklaşım. Ve onun yanında daha başka eleştirel yaklaşımlar var yani. Bunun bizle 

geliştirdiği şeyler var, kültürel çalışmalar var. Yani ondan sonra işte daha başka yerlerde yani, 

İskandinavya'da olanlar, Amerika'da olanlar falan filan  var. Yani onları düşünürsen yani 

Frankfurt ekolü... Ha yaşıyor. Yaşamasına yaşıyor. Ama  yani eskisi kadar çok büyük önemi yok. 

 

C.E.A. -Bu açıdan düşünüyordum: 60'larda daha çok bir Türkiye'de filozofların ya... 
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O.T. - 60'larda değil, 70'lerde. 

 

C.E.A. -Ha, yok. Şunu diyecektim: 60'larda biz hemen hemen bazı eserlerin Almancadan 

Türkçeye çevirilişini görüyoruz. 61 Anayasası denen bir süreçten geçiliyor ve bu okul da tam 

bunların göbeğinde kuruluyor aslında. Bu yüzden çok göbekten bağlı geliyor düşünsel olarak. 

 

O.T. - Yani tabii 70'te yani, Ünsal yani baştan şey anlatırdı. Anglo-Amerikan kuramı anlatırdı. 

 Sonra bunları ona, nereden bulurdu ederdi bilemem, ona kitaplar gelirdi ve onları işte 

 kendince çevirir, yani Ünsal'ın yazdığı kitapların pek çoğu çeviri kitaplardır. Anladın yani 

 bunu herhalde. Yani birkaç tanesi teliftir. Ondan sonra orada dersi de bunlara anlatırdı. 

 Çocuklar, ders çok kalabalık olurdu. Deli gibi dinlerlerdi. Fakat yani çeviri yaparken de 

 aslında ona şey, yorum katarak yapardı. Onun için değişik. 

 

C.E.A. -Siz kendinizi peki böyle, iletişim çalışmalarını düşündüğümüz zaman, alanın içerisinde 

 düşündüğünüz zaman... 

 

O.T. - Yani bizim, bize, yani şey Beybin Kejanlıoğlu, Aysel ile ikimizi daha çok  

Anglo-Amerikan şeyineyatkın olarak görüyor. Ama yani benim gazetecilikte yazdığım veyahut 

da siyasal iletişim bakımından yazdığım her şey eleştirel. Yani hani kuramları anlatırken ben 

Anglo-Amerikan kuramını anlatırken herhalde eleştirel kitaplara onun içine sokarak anlatamam. 

Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler var. Ama yani ben hani, bunu bana hep der. Kitabı 

yazdıktan sonra, çok uğraştım kitabı yazarken, yirmi küsur yıl dersini vermiştim. Şey anlatır, 

eleştirel kitap yaz. Vallahi hiç eleştirel anlatmadım. Belki uğraşırsam yani şeyi... Mazeret 

toplarsam, çünkü yeni mazeretleri toplamam, var elimde eski mazeret. Eski yani bütün metinler 

var da yeni mazeret toplamadan ben bir şey yapamam. Yani onu çok zaman... Yani kızım artık 

Amerika'da değil. Eskiden kızım Amerika'da şey oturuyordu. 

 

C.E.A. - Kitabınızda görmüştüm. 

 

O.T. - Çalışıyor. İşte 3 – 3,5 yıl kaldı. Ben üç kere gittim Amerika'ya. 

 

C.E.A. -Bayağı kitap toplamışsınız. 

 

O.T. - İlk gittiğim zaman oradan kitap topladım. Ve gelirken, sen bilmiyor... Sen benim işte 

bavullar şeye veriliyor, ama kitapları veremiyorsun, çünkü başıma iş çıkacak. Çünkü öyle şey 

torbaları, böyle bayağı işte şey, hani eskiden zengin derlerdi. O şekilde... Ondan sonra torbalarla 

kitap dolu, böyle şey taşıyarak, ben geliyorum. Bir de ilk önce İstanbul'a çocuklara, torunlarım 

var orada, hediyelerini veriyorum, ondan sonra Ankara'ya geçiyorum. 

 Düşün. 

 

C.E.A .-Hâlâ çeviriler çok az, hocam? Buna muhakkak dikkat etmişsinizdir. 

 

O.T. - Çeviri ben yapmam. 

 

C.E.A. -Yani sizce niçin çok az? 

 

O.T. - Ben, yani, çok iyi dil bilmek lazım. 

 

C.E.A. -Yani bu açıdan mı sizce bir sorun var? 

 

O.T. - Çok iyi, çok iyi dil bilmek lazım. Ve yani bunu yapmak için sabır da lazım. Sabır gerek. 

 

C.E.A.-Tezin ilk bölümünde mesela Lazarsfeld'in, Hovland'ın, Walter Lippmann'ın eserlerine 

baktım. Ama tabii Türkçe tabii ki yok hiçbiri. Sonradan şeye çok şaşırdım böyle, hiçbir şey... 

 

O.T. - Ancak bazıları, bazı kısımlar çevrilmiştir. O kadar. Yani o, işte şimdi yani benim son 

kitapta kullandığım çok atıf, şeyler var, alıntılar var. Onları benim Türkçe veya insanların 
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anlayacağı Türkçeye çevirebilmem için canım çıktı. Yani çünkü çeviri kokacaktı. Çeviri 

kokmuyor kitap hiç. Ama söylediğim gibi işte çok tezim, çok huysuzum. Şimdi 

kitaplarımı yazıyorum, yani bir kere yazdım anılarımı. Dört kitap mı ne? Yani dört tane 

defter var. Şimdi onları şey yaparak ben şey yazacağım. 

 


