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ÖZET 

 Doktora Tezi  

Medya ve Demokrasi:  Türkiye’de Siyasal Ġktidar-Toplum ĠliĢkisinde Medyanın 
Rolü  

Nigâr Değirmenci 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 
Doktora Programı 

Medyanın dördüncü güç olma sürecinin baĢlangıcından itibaren 
günümüze kadar analizinin ele alındığı bu çalıĢmadaki amaç; medyanın 
siyasal iktidar ve toplumun, iletiĢiminde belirleyici rolü ve siyasetin doğası 
üzerindeki etkinliğini araĢtırmaktır. Türkiye özelinde amaçlanan, siyasal 
iktidar–toplum iliĢkisi ve medyanın ekonomi-politiği çerçevesinde, siyasal 
hayat üzerindeki ölçülebilir etkisini belirlemektir. Bu tezin hipotezi; siyasal 
iktidar-toplum ilişkisinde medya, siyasetin bizzat doğasını ve demokrasiyi 
değiştirecek güce sahiptir, Ģeklindedir. 

Birinci bölüm, siyasal iktidar, demokrasi ve medya arasındaki iliĢkinin 
bir analizini sunmaktadır. Bu bölüm aynı zamanda medyanın, sistemin 
sürdürülebilir bir demokrasinin sağlıklı iĢleyiĢinde önemli rolünü 
göstermektedir. Ġkinci bölüm medyanın, siyasal hayatın unsurlarına etkilerini 
anlamak üzere genel bir teorik çerçeve sunar. Üçüncü bölüm Türkiye’deki 
medyanın yapısını hem ekonomik hem de hukuki açıdan resmeder. Dördüncü 
bölümün iki kısmı bulunmaktadır: Medya analizi ve alan çalıĢması. Tezin 
uygulamalı geçerliliği 5 Türkçe gazetenin ilk haberleri 2007 yılı parlamentodaki 
siyasal partiler ve liderleri, Genel Seçimler, CumhurbaĢkanlığı Seçimleri ve 
sosyal hareket bağlamında içerik analiziyle test edilmiĢtir. Sonuçla Ģunları 
ortaya çıkarmıĢtır: (a) medya içeriği, sahipliğine göre farklılaĢmaktadır, (b) 
medya sahipliği neyin haber olacağını belirlemektedir, (c) medya siyaseti, 
siyasal liderler üzerinde yüzeyselleĢtirmekte ve ne hakkında ve nasıl 
konuĢulacağını belirlemektedir. Alan çalıĢması uygulamaları olarak Ģunları 
ortaya çıkarmıĢtır:(a) medya temel bir siyasal kaynak olmasına rağmen en az 
güvenilir olanıdır, (b) sol ya da sağ söylemli medya, var olan siyasal tutumları 
güçlendirirken ana-akım medya oylar üzerinde etkili olmakta ve bunları 
manipüle etmektedir, bu, ana akım medyanın siyasal pazarlık gücünü 
kuvvetlendirmektedir, (c) okuyucuların siyasal eğilimleri ve tutumları, takip 
ettikleri medyanın haberlerinin söylemi ile uyum içindedir  

Bu tez, kitle toplumlarında siyasal iktidar-toplum arasındaki medya 
aracılığıyla gerçekleĢen siyasal iletiĢimin, kapitalizm etkisiyle beraber, medya 
kartelleri ile karĢılıklı bir bağımlılık iliĢkisine ve güç dengesine yol açtığını; 
medyanın dördüncü bir güç olarak siyasal sistemi demokrasiden 
medyakrasiye doğru dönüĢtürmekte olduğunu ortaya koymuĢtur.  
 
Anahtar Kelimeler: Medya ve Demokrasi, Medyakrasi, Siyasal ĠletiĢim, Siyasal 
Ġktidar, Kamuoyu, Siyasal Manipülasyon.    
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ABSTRACT 

Doctoral Thesis 

Media and Democracy: The Role of Media in the Relation between Political 
Power and Society in Turkey 

 

Nigar Degirmenci 

 
Dokuz Eylül University 

Institute of Social Sciences 
Department of Public Administration  

Doctorate Program 

 
This study deals with analysis of the process of media’s development  

to be the fourth power from the beginning to present and aims to explore the 
determinative role of media in the communication of  political power and 
society, efficiency on nature of politics. This study focuses primarily on 
Turkey, in the frame of the relation between political power and society and of 
the economy policy of media, to detect the quantifiable effect of media on 
political life. Our basic hypothesis is that media, in the relation between 
political power and society, has a strong power to change political life itself 
and democracy.  

The first chapter presents an analysis of the relationships between 
political power, democracy and media. This chapter also shows the media is 
essential to keeping the system working as sustainable democracy. The 
second chapter presents a theoretical framework to understand the media 
affects on the components of political life. The third chapter provides a picture 
of the current media structure in Turkey, in regards to both economics and 
law. The fourth chapter has two parts: media analysis and the survey. The 
empirical validity of the claim was tested by subjecting 5 Turkish newspaper’s 
first page news to content analysis, on the consideration of political parties in 
the parliament and their leaders, political movements, General Elections and 
2007 Presidential Elections. The results indicated that: (a) media contents 
differ due to ownership; (b) ownership defines which events are newsworthy; 
and (c) media makes superficial politics over political leaders, and determines 
what to talk about and how. The survey results revealed empirically: (a) media 
is the main political source, however, the least trust-able one; (b) the left or 
the right media strengthens settled political attitudes meanwhile mainstream 
media sways voters and so it enhances the media cartels' political bargaining 
power; and (c) readers' political tendencies and attitudes are congruent with 
media source(s) they follow.  

This study concludes that political communication between political 
power and society throughout media in mass societies accompanied by 
capitalism effects leads to mutual dependency and power balance between 
media cartels. Media as fourth power puts the political system into the 
process of transforming democracy into mediacracy.  
Key Words: Media and Democracy, Mediacracy, Political Communication, 
Political Power, Public Opinion, Political Manipulation. 
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GĠRĠġ 

Antik Yunan döneminde retorik konuĢmalarda ya da 17. ve 18. yüzyılda 

kahvelerde yükselen kamusal tartıĢmaların yerine, günümüz demokrasilerinde, kitle 

toplumunun birbirinden kopuk, yalnızlaĢtırılmıĢ ve vatandaĢlık statüsünden 

tüketiciliğe indirilmiĢ bireyleri, medya aracılığı ile iletiĢim kurarken, kamusal iyiliğin, 

siyasal geliĢmelerin ve siyasal iktidarın rolü hakkına, medyanın çizdiği çerçevede 

bilgilenmektedir. Medyanın iletiĢimsel çerçevesinin dıĢına çıkabilen bireyler ya bizzat 

kanaat önderleri olmakta ya da kanaat önderinin izinden gitmekte veyahut medyanın 

teĢhir direğinde damgalanarak daha da yalnızlaĢtırılmaktadırlar1. Ancak toplumun 

büyük bir çoğunluğu, yine medya tarafından dile getirilen “çoğunluğun sesine” uyma 

eğilimindedirler. “Çoğunluğun sesinin” içeriği neye göre ve nasıl bir süreçte 

belirlenmektedir? Siyasal iktidarın bu süreçteki rolü nedir? 

Siyasal iktidar ve toplum arasındaki iletiĢim sürecinin tersten okunduğu 

durumda ortaya çıkan yukarıdaki sorular, iletiĢim sürecinin kapsamına ve demokrasi 

açısından eksik yanlarına iĢaret etmesine rağmen, toplum tarafından dikkat edilebilir 

nitelikte olmamakta, aynı anda aynı Ģeyleri konuĢan farklı medyalar aracılığıyla 

yönetilmeye hazır bireyler, rıza göstermeye devam etmektedir. 

Rousseau‟nun “toplum sözleĢmesi”2 adını verdiği dolaylı bir tür konsensüs ile 

bir araya gelen bireyler üzerinde siyasal kararları uygulayıcı en büyük otorite olarak 

siyasal iktidarın, yerleĢik kurallara uygun bir Ģekilde yönetimine devam etmesini 

sağlayan, toplumun rızasıdır. Medya da siyasal iktidarın meĢruluğunu her gün 

yeniden üreten bir araç ya da araçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Siyasal iktidar, demokrasiyle yönetilen toplumlarda, en kaba hatlarıyla genel 

iradenin yasal bir çerçevede sayılara dönüĢmesiyle ortaya çıkmıĢ bir güç olmakla 

beraber, toplumun kendisini yönetebilmesinin araçlarından sadece biri ve pratikte en 

ön planda olanıdır ki, bunun anayasal karĢılığı yürütme olup yürütmenin de 

                                                 
1
 Alexis De Tocqueville, Amerika‟da Demokrasi, Çev.Taner Timur, Türk Siyasi Ġlimler Derneği Yay. 

Siyasi Ġlimler Serisi-4, Ġstanbul:1962, s.129, Elisabeth Noelle-Neumann, Suskunluk Sarmalının KeĢfi, 
Dost Kitabevi, Ankara: 1993, s.179. 
2
 Jean Jacques Rousseau, Toplum SözleĢmesi, (Orj. Baskı: 1762) 3.b. Ankara: Öteki Yay., 1999. 
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tamamını oluĢturmamaktadır. Ancak siyasal iktidarın yönetim iĢini 

kolaylaĢtırmasından dolayı, seçim sonucu ortaya çıkmıĢ genel irade ile egemenlik 

birbirlerine kasten karıĢtırılan kavramlar haline gelmiĢtir. 

Yasama ve Yargı kuvvetlerinin, seçim sonucu ortaya çıkan Yürütme 

organının bir kısmı olan siyasal iktidarın emir komuta zinciri altına girmesi gerektiği 

gibi ve siyasal sürece katılım açısından da oy vermenin zorunlu bir tür yetki devri 

anlamına geldiği gibi yanlıĢ bir kanı yaratılmaktadır. Abraham Lincoln‟un 

demokrasiyi tanımlarken kullandığı ünlü tanımlamasından (halkın, halk tarafından 

halk için yönetimi) güç alan bu yaklaĢıma ortam hazırlayan da günümüz kitle 

toplumlarının doğrudan demokrasi ile fiziksel uyumsuzluğu ile halkın seçtiği 

temsilciler, halk adına halk için halkın yönetimini gerçekleĢtirdikleri iddiasıdır.  

Demokratik toplumların anayasalarında değiĢen ağırlıklarla üç iradeye 

(Yasama, Yürütme, Yargı) yer verilmekte, demokratik toplumların anayasaları da bu 

kuvvetler ayrılığı ilkesince biçimlendirilmektedir.  Günümüzde medyanın, dördüncü 

bir güç olarak, Yürütme, Yasama ve Yargı güçlerinin yanında yer edindiği pek çok 

akademisyen tarafından dile getirilmektedir.3 Medya, siyasal iktidarın kullandığı 

terminolojiyi kullanarak kendisini “halkın sesi” olarak pazarlamaya çalıĢtığı iddia 

edilebilir.   

Siyasal iktidarın toplumla iletiĢiminde, medyanın ilkel formlarından 

günümüzdeki en geliĢmiĢ olanlarına kadar her zaman için bir bağımlılık iliĢkisi söz 

konusu olmuĢtur. Toplumların siyasal iktidarın karar ve eylemleri hakkında bilgi 

edinmelerine aracılık etmek suretiyle medyanın, demokrasiye katkı yapacağı 

varsayımında bulunulmuĢtur. Ancak aynı süreçte yine bazı demokrasilerde siyasal 

                                                 
3 Konuyla ilgili çalıĢmalar için bkz: Bogdan Stanciu, "The Fourth Power: Mass Media and Campaign 
Finance in South Eastern Europe" Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political 
Science Association, 25.05.2009, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois; Katrin Voltmer, Mass Media 
And Political Communication In New Democracies, Routledge, New york:2006; Michael 
Barnett, Raymond Duvall, “Power in International Politics”, International Organization, Vol. 59, No. 1 
(Winter, 2005), ss. 39-75; Simeon Djankov, Tatiana Nenova, Caralee McLiesh, Andrei Shleifer “Who 
Owns the Media?”, Journal of Law and Economics, Vol. 46, No. 2 (Oct., 2003), ss. 341-381; Hassan 
Robert, Media, Politics And The Network Society, McGraw-Hill House, Berkshire:2004. 
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iktidarın ekonomi-politik manevralarına takılan medyanın bekçi köpeği (watch-dog)4 

konumundan süs köpeğine (lapdog)5 dönüĢtüğü iddia edilmektedir.  

17. ve 18. yüzyıllarda kafelerde küçük el broĢürleri, gazetelerin ilk formları 

aracılığıyla yükselen tartıĢmalar, kamusal insanın sesini dile getiriyorken, zaman 

içinde iletiĢimin ticari bir meta olarak kârla satılabilir hale gelmesiyle basılı ve 

yayılmıĢ aracın kamusal insanın yerini aldığı görülmektedir. Basındaki tekelleĢmeyle 

birlikte, artık siyasal iktidarı eleĢtirmekten çok, onunla sürekli yenilenen bir tür 

konsensüs peĢinde olan ve aynı zamanda -konsensüse bağlı bir çerçevede- siyasal 

konuları tartıĢabilecek kamusal insanın da yerini aldığı yeni bir forma dönüĢmüĢtür. 

ÇalıĢmanın çıkıĢ noktasını oluĢturan bu iddia, medyanın, siyasal iktidar-toplum 

iliĢkisindeki rolüne odaklanarak ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada genel hatlarıyla betimsel bir yöntem izlenmiĢ olup birinci 

bölümde, medya ve demokrasi iliĢkisi, demokratik siyasal hayatın temel unsurları ve 

güç kavramından yola çıkılarak tartıĢılmaktadır. Birinci bölümde, Eski Mısır‟da 

otokratik monarĢinin iĢlemez hale gelmesiyle birlikte, rahiplerin kontrolündeki 

papirüsün demokratikleĢme aracı olarak kullanılmasından, Roma 

imparatorluğundaki resmi gazete örneği taĢ levhalara, Fransız Devrimi öncesinde 

siyasal liberalizmin yükseliĢini sağlayan basılı kitaplardan ve özellikle Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟nda güçlü bir propaganda aracı olarak görev yapan radyolara ve yine bir 

baĢka savaĢın küresel ölçekte propagandasını yapan televizyondan, yer yer 

doğrudan demokrasi örneklerinin elektronik ortamda doğrudan bilgisayarlar 

aracılığıyla uygulanmasına olanak yaratan internete devam eden medyanın 

yolculuğu özetlenirken, bu yolculuktaki diğer taraf, siyasal iktidarla olan iliĢkisi 

incelenmektedir.   

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, medyanın genel hatlarıyla demokrasilerdeki 

etkileri, Ģimdiye kadar ortaya koyulmuĢ teoriler çerçevesinde sistematikleĢtirilerek 

tartıĢılmaktadır. Medya, çoğunlukla tek yönlü bir iletiĢim aracıdır ve aynı zamanda 

tek bir kaynaktan birçok kiĢiye, kitleye aynı anda yayılan toplu mesajlar içerir. 

                                                 
4
 Paul E. Steiger, “Going Online With Watchdog Journalism”, Nieman Reports, Harvard Univ., Spring 

2008, EriĢim: http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=100064  (12.11.2009) 
5
 Jenifer Whitten-Woodring; “Watchdog or Lapdog? Media Freedom, Regime Type and Government 

Respect for Human Rights” International Studies Quarterly., 2009. (53), ss.595-625. 

http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=100064
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Böylece birey, bir kitle içerisinde -çoğunlukla geri bildirim kanalının kapalı olduğu 

iletiĢim sürecinde- yalnız ve çaresiz durumda bulunur. Diğer bir deyiĢle birey, medya 

ile iletiĢim sürecinde çoğunlukla sadece alıcı konumundadır ve bu Ģekliyle kazandığı 

siyasal bakıĢ açısının çoğu kez farkında bile olmayabilmektedir.  Bu çerçevede, 

medyanın bireyden sistemin diğer unsurlarına kadar etkileme yolları incelenecektir. 

ÇalıĢmanın üçüncü ve dördüncü bölümleri, sorunun Türkiye özeline inilerek 

Lasswell‟in klasikleĢen “kim, neyi, nasıl, kime ve hangi etkiyle” ilettiği sorularının 

cevaplarını araĢtırmaktadır. Öncelikle üçüncü bölümde, Türkiye‟de medyanın 21. 

yüzyıldaki yapısal ortamını hazırlayan hukuksal ve sosyo-ekonomik tarihine yer 

verilmiĢtir. Medyanın, baĢat aktörlerinin ve medya gruplarının el değiĢtirme 

operasyonlarından sonra, araĢtırmanın uygulamasının yapıldığı (2007 yılının ilk 6 

ayını kapsayan) dönemdeki durumu ele alınmıĢtır.  

EleĢtirel okul bağlamında cevabı aranılan sorular Ģunlardır: "Türkiye‟de kitle 

iletiĢimini kim kontrol ediyor?" "Türkiye‟deki medya, sermaye bakımından hangi 

grupların elindedir, bunların siyasal iktidara göre konumu nedir?” “Türkiye‟deki 

medyayı düzenleyen hukuksal yapının siyasal hayata etkileri nelerdir?” Son kertede, 

“Türkiye‟deki medyanın, Türk siyasal hayatına etkisi, dördüncü kuvvet tanımlaması 

içinde değerlendirilebilir mi, nasıl ve ne boyutta?” Türkiye‟de medyanın yapısına 

yönelik olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmanın bu kısmındaki soruların cevapları, medya 

analizi ve alan çalıĢmasının sonuçlarıyla tamamlanabilecek niteliktedir. 

Dördüncü bölümde, bir önceki bölümde Türk Medyasının ekonomi-politiği 

çerçevesinde verilen yanıtların ardından Lasswell‟in diğer sorularının yanıtları, 

medya analizi ve alan çalıĢması aracılığıyla sınırlı bir çerçevede de olsa verilmiĢ, 

Türkiye‟deki siyasal iktidar-toplum iliĢkisinde medyanın iletiĢim rolü araĢtırılmıĢtır. 

Lasswell ile Lazarsfeld‟in temelini attıkları ve Lazarsfeld ile Berelson‟un geliĢtirdiği, 

Berelson‟un deyimiyle de “(…)haberleşmenin görünen içeriğini nesnel, düzenli ve 

nicesel olarak belirten bir araştırma tekniği(…)”
6 

olan içerik analizinden 

yararlanılmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın bu kısmının amacı diğer içerik analizleri 

                                                 
6
 B. Berelson, “Content Anaylsis”, Communication Research, New York, s.1952, s.16‟dan aktaran 

Orhan Gökçe, “Ġçerik Çözümlemesinin Sosyal Bilimlerdeki Yeri ve Önemi”, Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi,cilt 7, Sayı 1-2, Kasım 1990, s.88  



 XVIII 

gibi, görünen haberleĢme süreçlerinin analizi sayesinde habercilerin niyetleri, 

içeriklerin okuyucu kitlesi üzerine etkileri ve haberlerin içeriğinden diğer siyasal 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiler hakkında sonuç almaktır
7
.  

ÇalıĢmanın bu kısmında, Üçüncü bölümde elde edilen veriler doğrultusunda, 

değerlendirilmeye alınacak gazeteler, sahipliğe ve tirajlara göre gruplandırılarak 

seçilmiĢtir. 5 ulusal gazetede, 1 Ocak 2007-30 Haziran 2007 tarihleri arasında, 6 ay 

boyunca çıkan ilk sayfa haberleri üzerinde, inceleme alanı olarak belirlenmiĢ 

“CumhurbaĢkanlığı seçimleri”, “Cumhuriyet Mitingleri” ve “22 Temmuz 2007 Genel 

Seçimleri” ile doğrudan ilintili 15 anahtar kelime taraması yapılmıĢ ve bulunan 

haberler, nitelik ve nicelik bakımından analiz edilmiĢtir. Tarama sonucu elde edilen 

haberler; kapladığı alan, resimli olup olmaması, tarafsızlığı, lider haberlerinde 

göreceli üstünlüğün bulunup bulunmaması ölçütlerine göre çapraz tablolarda 

değerlendirilmiĢtir. 

Medya analizinde, siyasal söylemleri doğrultusunda farklılaĢan medya 

organlarının, ilk sayfalarında yer alan analizine yer verilmiĢ ve bu analizler iktidar ve 

muhalefetin söylemleri ile iliĢkilendirilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında, medya sahipliği, 

siyasal iktidarın medyayı kontrol olanakları, siyasal geliĢmelere dair haberler ve 

kültürleme yer alırken, siyasal reklamcılık ve reklam okuyuculuğu kapsam dıĢında 

tutulmuĢtur.  

Alan çalıĢmasında amaçlanan, medyanın bireylerin siyasal tutum ve 

algılayıĢlarındaki rolünü saptamak ve toplumun siyasal süreçlerini ne yönde ve nasıl 

etkilediğini tespit etmektir. ÇalıĢmanın bu kısmında, McLuhan‟ın8 görüĢleri 

doğrultusunda ĢekillenmiĢ olan Teknolojik Belirlenimcilik kuramından da 

yararlanılarak deneklerin hangi medya aracını ne sıklıkta kullandığı ve birincil 

siyasal kaynak olarak neyi gördükleri araĢtırılmıĢtır. Bu sorunun yanıtı, çalıĢmanın 

uygulama kısmının “gazete okuyucusu denekler” üzerine odaklanmıĢ olması 

nedeniyle önemlidir. Bu çalıĢmada yöntem olarak Lazarsfeld‟in "ampirik okul"unun 

getirdiği iletiĢimin nicel bir yöntemle ölçülebilir verilere dönüĢtürülmesi 

benimsenmiĢtir. Ayrıca, Noelle-Neumann‟ın “suskunluk sarmalı” adı ile bilinen, 

                                                 
7
 Gökçe, s.92 

8
 Marshall McLuhan, Yaradanımız Medya, Çev.Ünsal Oskay, Merkez Kitapları, Ġstanbul: 2005. 
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medyanın kamuoyu üzerindeki uzun sureli rolünü çözümlemekte kullanılan 

yaklaĢımdan da yararlanılmıĢtır.  

Yukarıdaki çerçevede, tezin temel hipotezi Ģu Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. Siyasal 

iktidar-toplum ilişkisinde medya, siyasetin bizzat doğasını ve demokrasiyi 

değiştirecek güce sahiptir. Hipotez doğrultusunda geliĢtirilen tezin kapsayıcılığı, 

çalıĢmayı bazı noktalarda zorlamıĢ olmasına rağmen, Türkiye‟de siyasal iktidar-

toplum iliĢkisinde medyanın rolüne dair makro düzeyden mikro düzeye inen ve 

bütünle birlikte parçaları görmeye olanak veren bir resim ortaya koymak açısından 

önemlidir.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. MEDYA ve DEMOKRASĠ 

Bir insanın kendi yaşamını nasıl sürdüreceği 
ve diğer insanlarla birlikte nasıl iyi bir yaşam 

sürdüreceği, felsefenin temel sorunudur. 
 Bu, aynı zamanda politikadır.  

Bu, Yunan felsefesinde ele alınan sorundur. 
Başlangıçtan beri, felsefe ve politika iç içe 

geçmiştir. Bizler yaşamı değiştirecek bir güce 
sahi olduğumuza inanıyoruz…  

Felsefe şu soruyu ortaya koyar: 
 Olanaklı en iyi yaşam elde etmek için ne 

yapmalıyız?   

Antik Yunan‟da retorik tartıĢmalardan günümüzün parlamento konuĢmalarına 

kadar bu sorunun cevabı aranmaktayken Derrida Ģu yanıtı verir: "(…) korkarım ki bu 

sorunun yanıtına ulaşmada yeterince ilerleme kaydedemedik.”9 Binlerce yıldır 

üretilen çözüm önerileri, ideal ile gerçek demokrasi arasındaki farkı ortaya 

çıkarırken, kitle toplumlarında iletiĢimin ve medyanın rolü gün geçtikçe daha çok 

önem kazanmıĢtır. Medya, demokrasi teorisi bağlamında siyasal hayata katkıları 

yanında tehdit edici ve yönlendirici etkilerde de bulunmaktadır. Bu bölümde medya 

ve demokrasi arasındaki iliĢkinin analizi yer alacak ve "siyasal hayatın unsurları 

üzerinden nasıl yaĢamalıyız?" sorusunun cevabı aranacaktır. 

1.1. DEMOKRASĠ ve SĠYASAL HAYATIN UNSURLARI  

1.1.1. Siyasal Ġktidar ve Demokrasi  

Ġktidar kavramının anlamsal temeline inildiğinde “güç” ile karĢılaĢılmasına 

rağmen güç ve iktidar aynı anlamda kullanılmamaktadır. Güç ile yalın bir fiziki kuvvet 

anlatılmak istenirken, iktidar ile bu kuvveti kullanma yetkisine sahip, ancak bireyler 

üzerinde dolaylı yaptırımları bulunan bir durum ifade edilir. Aralarındaki iliĢki ise Ģu 

Ģekilde açıklanabilir: “Güç kendisine zaman tanındığında iktidar haline gelir ama kriz 

anı, geri dönüşsüz karar anı gelince güç, çıplak güç haline geri döner. İktidar daha 

geneldir ve güçten daha geniş bir uzam üzerine işler; iktidar daha fazlasını içerir 

                                                 
9
 Kristine McKenna “The Three Ages of Jacques Derrida”, LA Weekly, 6 Kasım 2002‟den aktaran, 

Ertuğrul Turan, “Küskün Tanrılar Uykusuz Ozanlar, Ġsimsiz Acılar”, Doğu Batı, 10, Sayı:40, 2007, s.13. 
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ama daha az dinamiktir. İktidar daha törenseldir, hatta belirli bir sabır ölçüsü 

vardır.”10. 

Gücün iktidara dönüĢümü, bir takım yeni özellikler kazanmasıyla 

gerçekleĢmektedir. Bu özellikler ise gücün yalın halde kullanılmadığı durumlarda, 

bireyler üzerinde diğer bir takım etkileri ve araçları dolayısıyla belirmektedir. Dijk‟in 

anlatımıyla, “(…) bedensel güç kullanımı durumu hariç tutulduğunda, bir kişi ya da 

grubun bir başka kişi ya da grup üzerinde fiili ya da muhtemel eylemleri üzerindeki 

iktidarının oluşabilmesi için, iktidara sahip olacak kişi ya da grubun, diğer grubun 

eylemlerinin arzular, istekler, planlar ve inançlar gibi bilişsel koşulları üzerinde 

denetime sahip olması ön koşulu vardır.”11. 

Ġtaati kabul eden bireylerin tamamen güçsüz olmadığı gerçeği de göz önüne 

alındığında, iktidarın sonuçta sosyal bir etkileĢimden doğduğu12 ortaya çıkmaktadır. 

Ortaya çıkan durumun formülle ifadesi ise “İktidar=Kuvvet+Rıza”13 Ģeklindedir. 

Böylece bedensel güç, bireyin bedenini denetim altına alırken, iktidar, kendisine 

yönelik rızayı üretmek üzere doğrudan bireylerin beyinleri ve denetimleri aracılığı ile 

iĢlemektedir. Ġktidar içindeki fiziki güç (kuvvet) ise beynin ve beynin denetiminin 

yetersiz kaldığı durumlarda bir yaptırım gücü olarak ek unsur niteliği ile sınırlandırılır.  

Ġktidar, aile içinden uluslararası topluma kadar çok geniĢ bir yelpazede 

değerlendirilebilecek bir kavramdır. AraĢtırmanın konusu kapsamında 

değerlendirilen iktidar ise siyasal iktidar olgusudur. Siyasal iktidar, kendisinden 

yerine getirmesi beklenen iĢlevlerinin niteliklerine bağlı olarak,  diğer iktidar 

tiplerinden ayrılmakta ve bir toplum içerisinde göreceli olarak en üstün iktidar 

konumuna taĢınmaktadır. Ġktidarı açıklayan “kuvvet” ve “rıza”14 olguları, siyasal 

iktidar bağlamında ele alındığında, toplum bazında ayrıca değerlendirilmelidir. “Bir 

toplumdaki maddi kuvvet ve zor kullanma gücüne (…)”15 sahip olan siyasal iktidar, o 

toplumun rızasını koruduğu oranda meĢru bir iktidardır.  

                                                 
10

 Elias Canetti, Kitle ve Ġktidar, 2.b., Ġstanbul: Ayrıntı Yay. 2003,s.283-284 
11

 Teun A.van Dijk, “Söylemin Yapıları ve Ġktidarın Yapıları”, Medya, Ġktidar, Ġdeoloji, Der. ve Çev. 
Mehmet Küçük, 3.b. Ankara: Bilim ve Sanat, 2005, s.317 
12

 Dijk, s.318 
13

 Münci Kapani, Politika Bilimine GiriĢ, Bilgi Yay. 2003, s.50 
14

 Kapani‟nin “Rıza” ile ifade ettiği olguyu Sartori, (Consensus) “oybirliği/onay”; Easton (Support), 
“Destek” ile ifade etmiĢtir. Alıntılarda orijinal ifadelendirme korunmuĢtur. 
15

 Kapani, s.49 
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Ġktidara meĢruluk kazandıran rıza, üç aĢamada gerçekleĢmektedir: Toplum 

düzeyinde (temel) onay; rejim düzeyinde (yönteme iliĢkin) onay; siyasa düzeyinde 

onay. Easton, yönteme yani rejime iliĢkin onayı, demokrasi için gerekli ön koĢul 

olarak görmekte iken; toplum düzeyinde ideolojik açıdan ortaya çıkan onaya ve 

siyasa düzeyinde liderlere yönelik ortaya çıkan onaya, demokrasiyi güçlendirici rol 

biçmektedir16. 

Klasik demokrasi uygulamaları, kendilerine yönelik rızanın ortadan kalkma 

riskinin belirdiği, diğer bir deyiĢle siyasal iktidarın meĢruluğunu yitirdiği dönemlerde 

kendi aksaklıklarını gidermeye yolunda çeĢitli önlemler geliĢtirmiĢ olmasına karĢın 

döneminin çağdaĢlarınca yoğun eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Solon‟un, Atina‟daki 

mevcut düzeni koruyup Areios Pagos kuruluyla oligarĢik, üyelerinin yarısının tüm 

yurttaĢlarca, yarısının da ileri gelenler ve varlıklı kimseler arasından kurayla 

seçilmesiyle oluĢan “mahkemeleri” kurarak, var olan düzeni Atina demokrasisi 

Ģekline dönüĢtürmüĢtür. Solon‟un uygulamaları, “(…) mutlak ve su katılmamış 

oligarşiyi kırması; halkın köleleştirilmesine son vermesi; anayasayı bunların bir 

karması şeklinde hazırlaması” açılarından olumlu eleĢtiriler alırken, “(…) bu 

mahkemeler[in] güç kazanınca hemen tıpkı bir tirana yaltaklanıyormuşçasına halkı 

hoşnut edecek her şeyi yapmaya başlamaları (…)” da olumsuz eleĢtirilerin sebebi 

olmuĢtur17. Aktarılan aksaklığına rağmen “(…) vatandaşlar, klan kimliği olmayan on 

yeni topluluk (demos) şeklinde örgütlendikten sonra yapılan anayasaya, doğrudan 

doğruya ve temsili demokrasi biçiminde cesur bir deneme gözüyle(…)”18 

bakılabileceği de ifade edilmektedir. 

Demokrasinin, klasik formunun doğrudan demokrasiye olanak vermesini 

sağlayan; kadınların, 20 yaĢından küçüklerin, yabancıların ve kölelerin seçmen dıĢı 

bırakılmıĢ olmasıdır. 320 bin kiĢilik nüfustan çıkarılan 20 bin kiĢilik seçmen kitlesi19 

eliyle temsilcilerini seçen ve doğrudan demokrasiyi iĢleten bir rejim ortaya çıkmıĢtır. 

Ancak, özellikle genel ve eĢit oy ilkesinin yokluğu nedeniyle halen günümüz 

anlamında bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. 

                                                 
16

 David Easton, A Systems Analysis of Political Life. pp. xvi, 507. New York: John Wiley & Sons, 1965, 
s.278-310‟dan aktaran, Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri DönüĢ, Yetkin Yay.:Ankara, 1996., 
s.99-101 ve Kapani, s.89-90 
17

 Aristoteles, Politika, Çev. Mete Tunçay, Orijinal Yazım M.Ö.350, Remzi K., 9.b., Ġstanbul:2006,  s.65. 
18

 C. Northcote Parkinson, Siyasal DüĢüncenin Evrimi, 2.b., Remzi K., Ġstanbul:1986, s.159. 
19

 Parkinson, s.159. 
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Atina demokrasisine benzer bir Ģekilde, Roma Ġmparatorluğu‟nda da 

baĢlarda oy hakkı pek çok bakımdan sınırlı kiĢilere tanınan bir haktır. Yine de Roma 

tarihi boyunca yapılan düzenlemeler çoğu kez “özgürlük adına” gerçekleĢtirilirken, 

dönemin tarihçisi Polybios (M.Ö. 204-120), “(…) Roma Anayasası‟nı, aristokratik 

(senato), monarşik (konsüller) ve halk (meclisler) unsurları arasındaki dengeyi 

korumasından ötürü övmüştür.”20. Roma Ġmparatorluğu‟nda genel olarak, rejim 

düzeyinde mümkün olan en geniĢ tabanda bir onay yaratacak (rıza üretecek) en 

uygun sistemin geliĢtirilme amacı olduğu gözlemlenmektedir. Aynı amaç 

çerçevesinde geliĢtirilen çözümler de kimi zaman demokratik, kimi zaman 

aristokratik kimi zaman da monarĢik ve hatta teokratik niteliklerdedir21. 

Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nda Hıristiyanlığın imparatorluk içinde 

yayılmasıyla güçlenen kiliseye karĢı, halkın itaatini sağlamak için devlet yönetiminin 

de teokratik bir nitelik kazandığı görülmektedir: Ġmparator, Tanrının yeryüzündeki 

temsilcisidir. Ġmparatorun bir tür kamuoyu ya da güvenoyu yoklaması olarak 

düzenlediği yarıĢları, Freeman Ģu Ģekilde aktarmaktadır: Bu yarıĢlarda “(…) halka 

görünür ve kent halkı [bugünkü Ġstanbul] tarafından ya alkışlanır ya alay edilirdi (…) 

Pek çok imparator, kent halkının ruh halini yanlış değerlendirdiklerinde, kendilerini 

büyük bir kargaşanın odağında buldular.”22. 

Ancak halkın siyaseti ve dini böylesine özdeĢleĢtirerek yaĢaması sonucu, 

piskoposlar, zamanla eski elitlerin yerini almıĢ ve imparatorluk da din adamlarının 

denetimleri altında hareket etmek durumunda kalmıĢtır23. Bu etkinin Ortaçağ 

boyunca ortaya çıkan Krallıklar üzerinde de devam ettiği ve Rönesans‟la birlikte, 

                                                 
20

 Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları, Çev.S.Kemal Angı, Dost Yay. 
Ankara:2005, s.395. 
21

 Caesar‟ın tanrısal bir nitelik kazanması ama aynı anda da Senato‟nun varlığını devam ettirmesi de 
böylece mümkün olabilmiĢtir. Caesar‟ın, aristokratların dıĢında ve hatta onlardan çok, halkın desteğini 
(onayını) kazanması gerektiğinin ayrımında olduğunu gösteren uygulamalarına rastlanmaktadır. 
Freeman, s.422, Parkinson, s.172 “Her vatandaşa tahıl ve yağın yanı sıra para dağıttırması… 
Eyaletlerde yaşayan sadık yabancılara vatandaş hakkını vermesi (…) Kente bahçelerini, her vatandaşa 
da bir miktar para bırakması,” bu tip uygulamalarına örnek olarak verilebilir. Caesar‟ın karĢısına aldığı 
(popülaritesini kaybetmiĢ olan) soylular ve bürokrat sınıfı tarafından “özgürlük” adına öldürülmesi 
sırasında, halktan bu “özgürlük hareketine” destek gelmediği görülmesi, Caesar‟ın aslında bir diktatör 
olmasına rağmen kamuoyu desteğini almayı baĢarabildiği görülmektedir. Bkz. Freeman, ss. 431-432. 
22

 Freeman, s,621. 
23

 “Orta Çağ düzeni Roma İmparatorluğunun yıkılışıyla  (Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu şeklinde 
ayrımıyla) oluşan otoritelerin kendi alanlarında hâkim olduğu, kilisece tanımlanmış uhrevi ve hemen 
hemen dünyevi alanlarda, nüfuzunu rakipsizce gerçekleştirdiği ve kilisenin kutsadığı imparatorun diğer 
otoritelerce tanındığı bir düzendir. Bu düzen, papa, imparator ve lokal güçlerin karşılıklı bağımlılığına 
dayanır. Kil ise diğerlerinin otorite ve iktidarlarının meşruiyet kaynağı olarak dinsel ilkeler sunan aşkın 
güçtür. Dinsel meşruiyet bu dönem iktidar söylemlerinin temelidir.” Halis Çetin, “Liberalizmin Tarihsel 
Kökenleri”, CÜ ĠĠBF Dergisi, (3), 1, 2002, ss.79-96. s.80. 
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demokrasi ve cumhuriyetin klasik uygulamalarının, düĢünürlere ve siyasetçilere, 

güdülen amaca göre ilham verdiği gözlemlenmektedir24. 

Halk açısından, özellikle Roma Ġmparatorluğu deneyimi ve hemen 

arkasından gelen Ortaçağ krallıkları deneyimi, istedikleri özgür ortamın, yönetime 

katılmadan -yani demokratik bir karakteri bulunmayan bir yönetimle- elde 

edilemeyeceğini göstermiĢtir. Ancak bu durumun halkın bilinç düzeyine yansıdığına 

dair bir hareket görülmemektedir. Yine de aynı süreçte Papa, Kral ve Baronlar 

arasında imzalanmıĢ olan Manga Carta Libertatum‟un25 -daha ilk maddesinde Kilise 

ve Papa‟nın statüsünü garantiye alıp Tanrıya bağlılığı dile getirmesine ve aslında 

Baronların statüsünü korumasına rağmen- bütününde hukukun üstünlüğü ve halkın 

özgürlüğü için önemli bir adımdır. 

Rönesans ve arkasından gelen 17. yüzyıl idealleri doğrultusunda ortaya 

çıkan Ġnsan Hakları Bildirgesi de bu düĢünsel çabaların ve özgürlük mücadelesinin 

ürünü olarak değerlendirilmelidir. Bildirgede yer alan, “Parlamento üyelerinin seçimi 

serbest olmalıdır. İfade hürriyeti özgürlüğü, Parlamento‟daki tartışmalar ve 

görüşmeler, Parlamento‟dan başka hiçbir yerde ya da mahkemede suçlama ya da 

soruşturma konusu yapılmamalıdır (…)”26 ifadesi, özgürlüğün hukuksal güvenceye 

alınarak siyasal iktidarın meĢruluğunun demokratik bir zemine oturtulmaya 

baĢlandığının iĢaretlerini vermektedir.  

Aydınlanma Çağı (18. yüzyıl felsefesi), teokratik yönelimleri geriletirken, akla 

ve ilerlemeye dayalı düĢünsel ilkeleri ortaya çıkarmıĢtır. Söz konusu ilkelerin, 

yayınlanan kitaplar aracılığıyla oluĢan kamuoyu ile bir yandan Fransız Ġhtilâli‟nin alt 

yapısı oluĢurken, diğer yandan da ideal yönetim biçiminin koĢullarını belirlediği 

görülmektedir. Artık amaç sadece halkın onayını sağlayarak hükümdarları ayakta 

tutmak ya da devirmek değil, aynı zamanda halkın akılcı iyiliğini ve ilerlemesini 

sağlayacak bir yönetim biçimin ilkelerini saptamaktır. Bu çerçevede, demokrasi ve 

cumhuriyetin eski formları da masaya yatırılmıĢtır. 

                                                 
24

 Örneğin, “(…) klasik modeller, mutlak hükümdarları ayakta tutmak için kullanılırken, aynı zamanda 
kralların devrilmesini haklı göstermek için de kullanılabiliyordu”, Freeman, s.645. 
25

 Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler SözleĢmesi) (1215) Tam metni için eriĢim: British 
Library,  http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/index.html, (18.07.2007). 
26

 English Bill Of The Rights (Ġngiliz Ġnsan Hakları Bildirisi) (1689), Tam metin için eriĢim; Yale 
Üniversitesi, http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp, (18.07. 2007). 

http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/index.html
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp
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Dönemin düĢünürlerinden Rousseau (1712–1778) için gerçek demokrasi 

hiçbir zaman var olmamıĢtır ve olmayacaktır da. “Çoğunluğun yönetmesi ve 

azınlığın yönetilmesi, doğal düzene aykırıdır. Halkın kamu işleriyle uğraşmak için 

sürekli toplantı durumunda olması düşünülemez; ayrıca da bu işler için komisyonlar 

kurmanın da yönetim biçimi değişmediği sürece, olanaksız olduğu kolayca 

anlaşılır.”27 

Rousseau demokrasiye eleĢtirisini yöneltirken, aslında onu 

yüceleĢtirmektedir de. Nitekim ona göre, “Eğer tanrılardan oluşan bir halk olsaydı, 

demokrasi ile yönetilirdi; böylesine yetkin bir yönetim insanlara göre değildir.”28. 

Diğer bir deyiĢle Rousseau, insanların demokrasiyi etkin ve doğru bir Ģekilde 

kullanabilme kapasitelerinden Ģüphelidir29. Dolayısıyla Rousseau, halkın uyanık 

olmadığı ya da pasif kaldığı durumlarda demokrasinin kolayca bir baĢka yönetim 

biçimine dönüĢebileceğini vurgulamaktadır. GeçiĢin aslında ne zaman 

gerçekleĢtiğini tam olarak bilememek, durumu daha da tehlikeli kılmaktadır, çünkü o 

yönetim artık aslında demokratik bir yönetim biçimi Ģeklinde görünen ama aslında 

otokratik bir yönetim olabilir. 

Montesquieu da (1689–1755) “Kanunların Ruhu” eserinde, bir cumhuriyette30 

bulunabilecek aristokrasi ile demokrasi arasındaki ayrıma atıf yaparken, yönetim 

yetkisinin tüm millette olması durumunda buna demokrasi, milletin bir kısmının 

elinde olursa buna da aristokrasi adı verileceğini belirtmiĢtir. Her devlette üç çeĢit 

yetki olduğunu belirten düĢünür, bunlardan ilkinin yasama yetkisi, ikincisinin 

devletler hukukuna bağlı olan Ģeyleri uygulama yetkisi (yürütme), üçüncüsünün de 

medeni hukuka bağlı Ģeyleri uygulama yetkisi (yargı) Ģeklinde sıralamıĢtır31. 

                                                 
27

 Rousseau, s.113. 
28

 Rousseau, s.114. 
29

 “Hiçbir yönetim, demokrasi ya da halk yönetimleri ölçüsünde iç savaşlara ve karışıklıklara açık 
değildir; çünkü hiçbir yönetim, ısrarla ve sürekli olarak biçim değiştirmeye onlar gibi yatkın değildir ve 
bu yüzden de varlığını korumak için onlardan daha çok uyanıklık ve yüreklilik isteyen hiçbir yönetim 
yoktur”. Rousseau, s.114 
30

 Montesquieu‟ya göre üç çeĢit hükümet vardır; Cumhuriyet, Saltanat ve Ġstibdat; “Cumhuriyetle 
yönetim, milletin tümünün birden ya da milletin bir parçasının yönetimi elinde bulundurmasıdır. 
Saltanat, bir kişinin ama sabit ve yerleşmiş kanunlarla yönetimidir. İstibdatla yönetim ise hiçbir kanun 
ya da kurala bağlı olmadan kendi istek ve heveslerine göre yönetimidir.” Charles-Louis Montesquieu, 

Kanunların Ruhu Üzerine, Orj. Basım: 1748, Çev. Fehmi BaldaĢ, Ġstanbul: Seç Yay.Dağ., 2004, s.33. 
31

 Günümüzde yargının kapsamı medeni hukuktan çok daha geniĢtir Montesquieu, s.156. 
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DüĢünür, kuvvetler ayrılığı ilkesi adı verilen bu sıralamasını yapmasının verdiği 

kolaylıkla hangi durumlarda özgürlüğün ortadan kalktığını açıkça belirtmiĢtir32. 

Roma Ġmparatorluğunun özgürlükçü niteliğini değerlendiren Montesquieu, 

Roma Ģehrini ve Ġmparatorluğun diğer yönetim birimlerini ayrı ele alır. Roma Ģehri, 

imparatorluğun merkezi olarak Ġtalya üzerinde yasama (senato ve halk meclisleri) 

yürütme (Kral) ve yargı (senato ve halk meclisleri, yüksek rütbeli memurlar, bazı 

hâkimler–prateorler) aracılığıyla özgür bir ortam sağlamıĢtır. Ancak imparatorluğun 

eyaletlerine gönderilenlere, “(…) merkez yönetim örgütündeki yüksek memurlara 

verilen yetkilerin tümü birden verilirdi; üstelik senato ile halk meclislerinin yetkileri de 

bu kişilerde bulunurdu. Bunlar gönderildikleri yerlerin uzaklığına uygun düşecek 

derecede zorba kişilerdi. Üç yetkiyi birden kişiliklerinde toplarlardı.”33. DüĢünür, 

eyalet yöneticilerin sahip olduğu ölçüsüz gücün, toplanan vergilerin ağırlaĢmasına 

yol açtığını ve sonunda eyaletlerin “Roma‟nın özgürlüğünü yitirdiği anı, kendi 

özgürlüklerinin başladığı an olarak (…)” 34 gördüklerini belirtmektedir.  

Yukarıda en önemli sayılabilecek iki örneği verilen siyasal tartıĢmalar 

çerçevesinde ortaya çıkan Fransız Ġhtilâli‟nin arkasında esas olarak siyasal 

liberalizm ideolojisi yer almaktadır. Liberalizm perspektifine göre siyasal iktidarı, 

“(…) doğa durumunda eşit halde bulunan bireylerin mülkiyetini düzenlemek ve 

korumak için ölüm cezaları da dâhil diğer bütün hafif cezaları da içeren yasa yapma 

hakkı ve toplumun gücünü, bu yasaların uygulanması ve devletin dışarıdan gelecek 

zararlara karşı savunulması yönünde kullanma hakkı olarak(…)”35 algılamak gerekir.  

Ancak yukarıda ifade edilen doğal hukuk kaynaklı liberal düĢünce perspektifinde 

siyasal iktidar yetkilerinin, bireyin yararıyla birlikte yine kamu yararı için olması 

gerektiğini ön plana almaktadır.  

Bireylerin bir araya gelerek oluĢturdukları toplumla yine toplum ve bireyin 

kendi faydasını korumak üzere siyasal iktidarı araç olarak değerlendirdiği 

                                                 
32

  “Yasama yetkisiyle yürütme yetkisi aynı kişiye ya da memurlar topluluğuna verilirse, ortada özgürlük 
diye bir şey kalmaz; çünkü aynı hükümdarın ya da senatonun, şiddet kullanarak uygulamak için ağır 
kanunlar yapmasından korkulur(… )Yargılama yetkisi, yasama yetkisiyle yürütme yetkisinden 
ayrılmazsa ortada yine özgürlük diye bir şey kalmaz(…) (İlkinde) hâkim kanunun yapıcı olurdu, 
(ikincisinde) hâkimin elinde yargı yetkisinden başka bir de baskı kuvveti bulunurdu.” Montesquieu, 
Osmanlı‟nın PadiĢah yönetimini bu üç yetkiyi de toplaması nedeniyle bir istibdat yönetimi olarak 
değerlendirmektedir. 
33

 Montesquieu, s.180. 
34

 Montesquieu, s.181. 
35

 John Locke, Hükümet Üzerine Ġkinci Ġnceleme, (1666),  Ebabil Yay.  Ġstanbul:2004, ss.3-144,145. 
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düĢüncesine göre, birey devlet için değil, devlet birey için vardır ve onun lehine 

sınırlandırılmalıdır. Doğal hukuk öğretisinin biçimlendirdiği bu düĢünce biçimi, 

demokrasiyi klasik halinden günümüzdeki haline doğru evirirken, genel ve eĢit oy, 

ifade özgürlüğü, bilgiye eriĢim, siyasaların yapımı sürecine etkin katılım gibi 

unsurlarıyla liberal bir nitelik kazandırmıĢtır.  

Vurgusunu bireyden yana yapan siyasal liberalizm felsefesinin özü itibarıyla 

demokrasi ile uyuĢtuğu da bir gerçektir. “Liberalizm, her şeyden önce devlet 

iktidarının sınırlandırılması iken, demokrasi de halkın iktidarını, devlet iktidarına 

ortak etmektedir.”36 Bu Ģekilde ortaya çıkan yönetim de demokratik felsefeye en 

uygun olarak yaĢam alanı bulabilecektir. Ancak yine de liberal felsefe içerisinde bile 

farklı demokrasi görünümleri ve ideallerinin ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Liberal 

düĢünür ve Ġngiliz devlet adamı Mill (1806-1873) iyi bir yönetimin ilkelerini Ģu Ģekilde 

saptamıĢtır37: Halkın demokratik tartıĢmalara katılmaya hazır ve ehil olması; Temsil 

Meclisinin kamusal tartıĢma ve müzakerelere yoğunlaĢması, yasama ve yürütme 

için meclis komisyonları kurması; temsil düzeninin potansiyel aksaklıklarına karĢı 

güvenlikler inĢa edilmesi; azınlıkların uygun Ģekilde temsil edilmediği saf çoğunluk 

hükümeti olan “sahte demokrasi” yerine, nispi temsil usulüne yer veren “doğru 

demokrasi”nin desteklenmesi; genel fakat (zekâ ve bilgiye dayalı)  niteliklere göre 

derecelere ayrılmıĢ seçim hakkı; dolaylı seçimlerin olmaması; seçim mücadelesinin 

finansmanı ve milletvekili gelirlerinin harcamalarının kısıtlı olması; milletvekili görev 

sürelerinin sınırlı olması; emredici vekâletin olmaması; tek Meclisin olması; otorite 

ve kararların sorumluluğunun bireysel bir aktörde ya da bir kurulda toplanması; 

federal yerine merkezi bir yönetim biçimi seçilmesi. 

Mill‟in yukarıda özetlenen ideal demokrasi özelliklerine bakıldığında, 

kendisinin genel ve eĢit oya karĢı olduğu görülmektedir. Bu durum Mill‟in 

demokrasiye Aristoteles‟dan esinlenerek ancak bir tür meritokrasi38 yoluyla 

ulaĢılabileceğini düĢündüğünü göstermektedir. Ancak yine de yukarıdaki ilk ilkesinde 

belirtilen “halkın demokratik tartışmalara katılmaya hazır ve ehil olması” gerekliliği 

özü itibarıyla “zekâ ve bilgi” bakımından üstün niteliklilere daha yoğunluklu oy 

                                                 
36

 Sartori, Demokrasi…, s.416. 
37

 J.Stuart Mill, Representative Government, 1861, Chapter 5‟den aktaran Manfred G.Schmidt, 
Demokrasi Kuramlarına GiriĢ, Çev. M.Emin KöktaĢ, Vadi Yay., Ankara:2002, ss.94-98. 
38

 Meritokrasinin (Meritocracy) klasik formu, aristokrasinin bir türü olarak ele alınan liyakat ve 
yeteneğin, pozisyon ve ödül ile değerlendirildiği bir sosyal sınıf farklılaĢmasının yaĢatıldığı durumdur. 
Ayrıntılı bilgi ve meritokrasinin yeni formları için bakınız: Norman Daniels, “Merit and Meritocracy”, 
Philosophy and Public Affairs, Vol. 7, No.3, (Spring, 1978), ss. 206-223.  

http://www.jstor.org/view/00483915/di984893/98p0182h/0?searchUrl=http%3a//www.jstor.org/search/AdvancedResults%3fhp%3d25%26si%3d1%26q3%3dmeritocracy%26f3%3dti%26ar%3don%26wc%3don%26sd%3d%26ed%3d%26la%3d&frame=noframe&dpi=3&userID=c21b4094@deu.edu.tr/01c0a8346d3085118ea5ed2fc&currentResult=00483915%2bdi984893%2b98p0182h%2b0%2c00&backcontext=page&backurl=/cgi-bin/jstor/viewitem/00483915/di984893/98p0182h/0%3fsearchUrl%3dhttp%253a//www.jstor.org/search/AdvancedResults%253fhp%253d25%2526si%253d1%2526q3%253dmeritocracy%2526f3%253dti%2526ar%253don%2526wc%253don%2526sd%253d%2526ed%253d%2526la%253d%26frame%3dnoframe%26dpi%3d3%26userID%3dc21b4094@deu.edu.tr/01c0a8346d3085118ea5ed2fc%26currentResult%3d00483915%252bdi984893%252b98p0182h%252b0%252c00%26config%3djstor%26PAGE%3d0&config=jstor&PAGE=0
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vermenin yeterli olmadığına, halkın da bilinçli tercihler yapacak düzeyde bilgili ve 

istekli olması gerektiğine iĢaret etmektedir. 

Siyasal ve ekonomik liberalizmin yükseliĢ döneminin en iyi uygulama örneği 

olarak Amerikan tipi demokrasiyi aristokrasi ile karĢılaĢtıran Tocqueville (1805-

1859), “Demokrasi çoğunluğun görüşlerini ifade etmesine karşılık, aristokrasi daima 

bir azınlıktan oluşur.”39 demektedir. Demokrasiyi amaçları bakımından daha üstün 

tutan Tocqueville pratikte aristokrasinin üstünlüğünü vurgulamaktadır. Tocqueville‟e 

göre demokrasi çoğunluğun iradesi ile gerçekleĢtirilmesi sebebiyle er geç halkın 

lehine kararlara varacak bir yönetim biçimi iken, aristokrasi bir zümreyi temsil etmesi 

sebebiyle sonuçta o zümrenin çıkarlarını halkın çıkarlarından üstün tutacak bir 

sistemdir40. ĠĢte tam da bu nedenden ötürü, Aristokrasinin daha iyi organize olmuĢ 

olması onu daha iyi bir sistem yapmaya yeterli olmamaktadır.  

Tocqueville‟in, aristokrasiyi överken belirttiği “geçici heyecanlara” kapılmama 

olgusunun demokrasilerdeki yokluğu, demokrasiler için önemli bir dezavantaj olarak 

ortaya çıkmaktadır. Heyecanlar aracılığıyla kamuoyu yanlıĢ manipüle edilebilmekte 

ve toplum, uzun vadede kendi aleyhine sonuçlar doğuracak kararlar alabilmektedir. 

Ancak söz konusu manipülasyonu gerçekleĢtirecek organize küçük grupların 

varlığına bağlı olarak aristokrasi, günümüz rejimlerinde görünüm ve Ģekil 

değiĢtirerek yeniden ortaya çıkmakta ancak rejimin adı halen “demokrasi” olarak 

anılmaya devam edebilmektedir41.  Belki de demokrasinin en tehlikeli hali de bu olsa 

gerekir. Çünkü bir sistem demokratik olmadığında - ister faĢist ister komünist olsun - 

                                                 
39

 Alexis De Tocqueville, Amerika‟da Demokrasi, Orijinal Basım: 1835, Çev.Taner Timur, Türk Siyasal 
Ġlimler Derneği Yay. Siyasal Ġlimler Serisi-4, Ġstanbul: 1962, s.88 
40

 Tocqueville, s.88-89 
41

 Demokrasinin totalitarizme geçiĢ için araçsallaĢtırıldığı yönünde görüĢler mevcuttur. Tibi, bunu Ġslam 
dünyası için sınırlandırmaktadır: “İslam'ın reforma yönelik yorumunda İslam  ile demokrasi kesinlikle 
bağdaştırılabilir. Fakat İslamcıların  düşünceleri başkadır. Bunun için 'yeni totalitarizm' kavramını 
 kullanıyorum. İslamcılar hem İslam dünyasında hem de küresel  bazda farklı bir siyasal düzen 
istiyorlar. Demokrasiyi ise  sadece taktik nedenlerle onaylıyorlar(...) “ Bassam Tibi, “ġeytanla Ġttifak“, 
Financial Times Deutschland, 22.12.2003‟den aktaran BYEGM, “DıĢ Basında Türkiye AB ĠliĢkileri”, 
23.12.203 EriĢim: http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi/2003/12/23x12x03.htm, 
(25.12.2004). Ancak Özüerman‟a göre; “Yalnızca İslamcılara mal edilecek bir kavram olarak görülemez 
günümüz totalitarizmi. Sosyal yaşamın tüm alanlarının kontrol edildiği, bireye kendine özgü alan 
bırakmayan, tüketimden tutun siyasal tercihlere kadar yönlendirmenin yanında kontrol eden, 
özgürlüklerin alanını giderek sınırlandırarak azınlıkta olanların çoğunluğu oluşturan üzerinde baskı 
kurduğu biçime dönüştüren tek tip bir yönetim anlayışının evrenselleştirilme çabalarından söz 
etmekteyim. Sanal demokrasiye tutunmuşlar, içinde yaşadıkları gerçekliğin totalitarizmle örtüştüğünün 
ve bu yeni totalitarizmin onların açtıkları başlıklarla beslendiğinin farkında değiller mi? Demokrasinin 
hızla geri çekilişini ve özgürlüklerin özgürlükleri yok etmek için kullanıldığını göremiyorlar mı 
gerçekten!.. “ diyerek  “yeni totalitarizm” olgusunu daha geniĢ anlamda kullanmakta ve demokrasinin 

tehlikeli gidiĢatını vurgulamaktadır.. Tülay Özüerman, “Yeni Totalitarizm”, Cumhuriyet Gazetesi, 3 Mart 
2007 . Ayrıca bkz: Bassam Tibi, Islam Between Culture and Politics, 2nd Ed. NewYork:Palgrave, 2005. 

http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi/2003/12/23x12x03.htm
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o sistemin sorumluları bellidir. Memnuniyetsizliğinden güç alacak halkın tepkisini 

yönelteceği kiĢiler bellidir. Ancak sistem demokratik göründüğünde ve demokrasinin 

bir araç olarak kullanılması söz konusu olduğunda, yanlıĢ kararların sorumluları 

tespit edilebildiği ölçüde siyasal yargı mekanizması, yani seçim ile elenir42. 

Halk için doğru bir siyasal eleme, kendisi için neyin gerçekten iyi ve neyin 

gerçekten kötü olduğunu bilebildiği ölçüde gerçekleĢebilir ki bunu sağlayacak olan 

basın özgürlüğüdür43. Basının, iktidarın örtülü tekelinde olduğu rejimlerde bu tip bir 

denetim mekanizmasından doğal olarak bahsetme olanağı kalmamaktadır. 

Dolayısıyla böyle bir ortamda demokrasi amaçları ve görünüm bakımından ideal, 

ancak pratiği ve gerçek iliĢkileri bakımından toplum aleyhine dönen bir yönetim 

biçimi olarak ortaya çıkabilir.  

Amaçları bakımından ideal olan demokrasi sadece organize olamaması 

değil, çoğunluğun diktasına dönüĢmeye uygun yapısıyla da eleĢtiri almaktadır. 

Tocqueville‟in Amerikan tipi demokrasiyle ilgili endiĢesi de “(…) büyük ve sınırsız 

özgürlüklerden değil, diktaya karşı alınmış yetersiz önemlerden(…)”44 

kaynaklanmaktadır. Diktayı oluĢturacak olan Ģey ise yönetim biçiminin süreç 

içerisindeki dönüĢümü olabileceği gibi demokrasi uygulamasından kaynaklanan 

“sınırsız çoğunluk” yönetiminin bizzat kendisi de olabilir. “Amerikalıların politik 

yasaları öylesine biçimlendirilmiştir ki çoğunluk, toplumu hükümdar edasıyla yönetir. 

Böylece çoğunluğun kafalardaki doğal etkisi maddi olarak güçlenir.”45 Böyle bir 

ortamda Lazarfeld‟in anlatımıyla46,  toplumun düĢünce ve inançlarını kontrol eden 

daha az güce ya da daha çok kitle iknasına ihtiyaç duyulacaktır. Doğrudan fiziki 

gücün kaba kullanımı etki-tepki sürecini hızlandırmasından ötürü günümüz siyasal 

iktidarları, medyanın da yardımıyla ikincisini tercih etmektedirler.  

                                                 
42

 Ancak burada da siyasal aktörlerin siyasal partiler arası mobilizasyonu, siyasal yargı 
mekanizmasının iĢlerliliğini aksatmaktadır. 
43

 “Aristokratların yönetimi altında yaşayanlar için basın özgürlüğü olmasa da olur ama demokrasilerde 
durum böyle değildir” diyen Tocqueville,  “kişisel özgürlüklerin korunması için büyük politik örgütlere, 
parlamentonun ayrıcalıklarına ve halkın egemenliği ilkesine” kesinlikle güvenmemektedir. “Bunlar 
bireyin köleleştirilmesi için kullanılabilir; ama kölelik, basın özgür oldukça tam anlamıyla 
gerçekleştirilemez, basın, özgürlüğün en güçlü demokratik silahıdır.”  Kendisinin sözünü ettiği basın 
hürriyeti de özü itibarıyla bağımsız kamuoyunun oluĢmasının ön koĢuludur. Tocqueville, s.279. Burada 
Tocqueville‟in basına adadığı görevi, 20.yüzyılda “Basının sosyal sorumluluk görevi”, bekçi-köpekliği 
(watchdog) olarak açıklamaktadırlar.  Ayrıntılı bilgi için bkz: Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur 
Schramm Four theories of the press, 6th edition, University of Illinois Pres, 1971. 
44

 Tocqueville, s.99 
45

 Tocqueville, s.129 Tocqueville‟in burada sözünü ettiği olguyu sonraki yüzyılda Elisabeth Noelle-
Neuman tarafından geliĢtirilen “Suskunluk Sarmalı Kuramı” çerçevesinde açıklanmıĢtır. 
46

 Paul Lazarsfeld & Robert Merton, “Mass Communication, Popular Taste, Social Action”, The 
Communication of Ideas, The Ins. for Religious and Social Studies, New York:1948, s.556. 
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En yalın anlatımıyla çoğunluğun kararına bağlı iĢleyen demokrasi, gerek 

yasama boyutunda ve gerekse kamuoyu gücüyle azınlık üzerinde bir tür baskı 

aracına dönüĢebilmektedir. Tarihsel süreçte ele alınan demokrasi eleĢtirilerinden 

yola çıkıldığında, demokrasinin iĢlerliği için Ģu olgular ön plana çıkmaktadır:  

Seçim ve oy verme davranıĢı (siyasal katılmanın diğer yolları ile birlikte genel 

ve eĢit oy); basın özgürlüğü; basın özgürlüğüne bağlı olarak biçimlenen bilinçli 

kamuoyu; Yasama-Yürütme-Yargı kuvvetlerinin ayrılığı ile birlikte hukuk devletinin 

varlığı; çoğunluğun diktasına dönüĢmeyi engelleyecek önlemler ve muhalefete 

vurgu.  Bu bağlamda Sartori‟nin de önemle belirttiği gibi, “Demokrasi nedir‟i, „ne 

olmalıdır‟dan ayırmaya gerek yoktur. Demokrasi ancak,  idealleri ve değerleri ona 

varlık kazandırdığı sürece var olur(…) Demokrasi, onun idealleri ve gerçeği 

arasındaki karşılıklı etkileşimden, „olanla olması gereken‟in çekişmesinden doğar ve 

bunlar tarafından şekillendirilir.”47. Demokrasi, klasik uygulamalarından günümüze 

doğru gerçekleĢen evriminin ardından, az sayıdaki birkaç örnek dıĢında günümüzde 

temsili ve liberal demokrasi olarak yerleĢmiĢ görünmektedir. Ancak demokrasinin 

evriminin tamamlandığını söylemek de doğru olmayacaktır. Liberal-temsili 

demokrasinin, bu türün uygulamalarından kaynaklanan eksiklikleri onarmak üzere 

yeni modeller geliĢtirildiği görülmektedir48. Günümüz demokrasilerinin en belirgin 

özelliği seçime vurgusu olmakla beraber seçimlerin sonucunu da bireylerin siyasal 

sosyalleĢme süreçleri ve siyasal davranıĢları belirlemektedir. 

1.1.2. Siyasal SosyalleĢme ve Siyasal DavranıĢ 

Siyasal sosyalleĢme olgusu,  siyasal sosyalleĢme, siyasal kültürlenme ya da 

siyasallaĢma kavramlarıyla da karĢılık bulmakta ve Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: 

“(…) siyasal sosyalleşme, sosyal-siyasal çevre ile birey arasında yaşam boyu süren 

dolaylı ve doğrudan etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistemle ilgili görüş, 

davranış, tutum ve değerlerinin gelişmesidir.”
49

. 

Turan tarafından yapılan tanıma göre de siyasal sosyalleĢme, “(…) kişinin 

toplumda ya da toplumun alt birimlerinde yürürlükte olan değer yargılarını, davranış 

                                                 
47

 Sartori, Demokrasi…, s.8 
48

 Bazı demokrasi tipleri: Katılımcı Demokrasi (bkz. Pateman 1970; G. Sartori, 1996,:), Müzakereci 
Demokrasi  (Bkz. S.Benhabib, 1966; Gutmann & Thompson 1998, Fairfield 2000) Radikal Demokrasi 
(Laclau & Mouffe 1985; Giroux, 1996; Freire, 2004) 
49

 Türker Alkan ve Doğu Ergil, Siyaset Psikolojisi,  Turhan Kitabevi, Ankara:1980, s.5. 
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kurallarını öğrenmesi sürecidir.”50. Bu süreçte bireylerin yaĢadıkları toplumun siyasal 

inanç, davranıĢ ve değerleri çeĢitli kurumlar aracılığıyla kazandıkları ve bunu 

hayatları boyunca güncelledikleri gözlemlenir.  

Oysa 1959‟da çocuğun siyasal sosyalleĢmesi ile ilgili çalıĢmalarına 

baĢladığında Hyman, bireylerin siyasal tutumlarını çocuklukta oluĢturduğunu ve 

sonraki dönemde de bunlara sadık kaldığını ileri sürmekteydi51. Ancak Turan, 

siyasal sosyalleĢme sürecinin belli bir yaĢ döneminde bitmeyip yaĢamı boyunca 

devam edebileceğini, “(…) bazı durumlarda insanın daha küçük yaşlarda edindiği 

siyasal kültürü tamamıyla terk edip yeni bir kültür edineceğini, diğer durumlarda ise 

çocuklukta edindiği kültürün ana hatlarını korumakla birlikte, ona yeni bir kapsam ve 

anlam verebileceğini (…)”52 belirtmektedir. 

Siyasal bilincin geliĢimi, “somuttan soyuta, duygusaldan bilişsele”53 doğrudur. 

Böylece siyasal sosyalleĢmenin daha çocukluktan itibaren karmaĢık bir süreçte 

yaĢandığı görülmektedir. Çocukluğunda baĢlayan ve hayatı boyunca sürecek olan 

bu süreçte, çeĢitli kurumlar aracılığıyla çevrelenen birey, siyasal kültürü yeniden ve 

sürekli olarak öğrenmektedir. Sürecin çocuklukta baĢlaması dolayısıyla siyasal 

sosyalleĢme sürecinde öncelik de aile kurumuna aittir. Daha sonra okul ve çevre bu 

süreci pekiĢtirmekte ya da tam tersi yönde etkilemektedir.  

Aile, bireyin siyasal sosyalleĢme sürecini farklı yönlerden etkileyebilmektedir. 

1980‟lerin baĢında, ailenin gücünün, “(…) siyasal bağların aktarılmasında, genel 

değerlerin benimsetilmesinde ve sınıfsal kökenlerde (…)”54 yattığı ileri sürülürken, 

ailenin etkisini, önce “zaman” sonra da “okul ve arkadaşlık grupları” sınırlandırdığı 

iddia edilmiĢtir. Özellikle çocuğun yaĢının ilerledikçe, siyasal konuları, ailesinden çok 

arkadaĢları ile konuĢma eğiliminde olduğunu belirtilirken,  aile disiplininden 

hoĢlanmayan çocukların, arkadaĢlarının etkisine daha açık olduğu da tespitler 

arasındadır. Günümüzde medyanın yaygın ve sürekli kullanımı göz önüne 

                                                 
50

 Ġlter Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal DavranıĢ, ĠÜ. Ġktisat Fakültesi, Ġstanbul:1977, s.47 
51

 Duverger, bu durumun ancak kapalı, az geliĢmiĢ geleneksel toplumlarda mümkün olabileceğini, 
çocuklar büyüdükçe toplumun statik kalmasıyla, küçüklükte öğrenilen çevre ile büyüdüğünde de aynı 
çevre ile karĢılaĢan bireyin siyasal sosyalleĢmesinde bir değiĢiklik olmayacağını belirtir. Maurice 
Duverger, Siyaset Sosyolojisi, Çev.ġirin Tekeli, Varlık Yay., Ġstanbul:1996, s.101,106 
52

 Turan, s.55 
53

 Alkan ve Ergil, Siyaset…, s.50 Turan, kiĢinin siyasal sosyalleĢmesine ailenin katkısının çoğunlukla 
dolaylı olduğunu aktarmaktadır: “(…) aile siyasete ilişkin kültür öğelerini aktarmayabilir, hatta çocukların 
önüne siyasal hiçbir konudan söz etmemeye gayret edebilir. Bununla beraber, çocuğun aileden 
öğrendiklerinin siyasal sonuçları olabilir..” Turan, .s.56. 
54

 Alkan ve Ergil, Siyaset…, ss.76-78. 
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alındığında, medyanın ailenin etkisini sınırlayan veya tam tersine bu etkiyi pekiĢtiren 

bir etkide bulunduğunu hatırlatmak gereklidir. 

Bireyin siyasal sosyalleĢmesindeki önemli etkenlerden biri de okuldur. 

Okulun bireyin siyasal sosyalleĢmesi üzerinde çeĢitli etkileri bulunmaktadır: ideoloji 

oluĢumuna katkıda bulunmakta; siyasal etkinlik konusunda pekiĢtirici rol 

üstlenmekte; öğrencilerin siyasal konularda bilgi edinimini sağlamakta; ders dıĢı 

ortamları aracılığıyla da “arkadaĢ ve öğretmenleriyle” siyasal konuları tartıĢabileceği 

ortamları oluĢturmaktadır55. 

Bireysel özelliklerden cinsiyet, siyasal sosyalleĢmeyi, içinde bulundukları 

kültüre bağlı olarak farklı yönlerde biçimlendirmektedir. Örneğin, araĢtırmalara göre 

kızlar, daha pasif, siyasal düzeni idealize eden, siyasal konularla az ilgilenen kiĢiler 

olarak geliĢmektedir. “Türkiye‟de yapılan araştırmalarda da kızların, siyasal 

sosyalleşmesinin erkeklerden geride kaldığını ortaya koyuyor.”56 Böylece cinsiyet, 

kadınların siyasal sosyalleĢmesinde bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.  

1980‟lerin baĢında Türkiye‟de, daha sınırlı bir kavram olan “basın” ile 

tanımlanan medyanın, siyasal sosyalleĢme üzerindeki etkisinin, yine o dönemlerde 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde sınırlı olduğu ileri sürülmüĢtür. “Basın araçları ile siyasal 

bilinçlilik arasında bulunan bağlılaşımlar, basın araçlarının bağımsız değişken 

olduğu yolunda bir yargıya ulaşmamız için yetersiz kalıyor.”57 Ancak yukarıdaki 

tespitlerin yapıldığı dönemde henüz televizyonun günümüzdeki kullanımından çok 

uzak ve okuma yazma oranlarına bağlı olarak basılı araçların tiraj oranlarının da 

günümüzdeki seviyesinden çok aĢağıda olduğunu belirtmek gerekir. Benzer bir 

Ģekilde, 1960‟larda yapılan bir araĢtırmanın, sinema ve radyonun siyasallaĢtırıcı 

etkisinin, radyonun tek baĢına olan etkisinden daha yüksek olduğunu ortaya 

koyması, günümüz medyasının televizyon ve internetle beraber görsel yoğunluklu 

etkisinin çok daha yüksek olabileceği yolunda ipuçları vermektedir.  

Duverger için çocukların [siyasal] sossallaĢtırılmasındaki amaç, “onlara 

yerleşik kültürü ve özellikle de otorite, iktidar, hiyerarşi olaylarının temelinde yatan 

                                                 
55

 Alkan ve Ergil, Siyaset… s.110-111 
56

 Alkan ve Ergil, Siyaset… s.140-141 
57

 Alkan ve Ergil, Siyaset… s.156-158 
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değerleri iletmektir.”58. Duverger bu noktada siyasal iktidarın meĢruluğunun 

bireylerinin onayına dayandığı gerçeğinden yola çıkarak, siyasal kültürleĢmenin 

[sosyalleĢmenin] baĢlıca amacının mevcut meĢruluk sistemini korumak olduğunu 

sonucuna varmaktadır. Siyasal iktidarın bu amacı doğrultusunda siyasal 

sosyalleĢme araçları değerlendirildiğinde Duverger, “(…) modern çevreleme ve 

haberleşme araçları o derece güçlüdür ki, insanları, kendileri farkına bile 

varmaksızın ve okul sistemindekinden çok daha etkin bir „simgesel zorbalık‟la59 

derin bir şekilde etki altına almak mümkündür.”60 demektedir. Diğer bir deyiĢle 

Duverger için siyasal iktidar, özellikle medya aracılığıyla çoğu kez bireylerin farkında 

olmadığı bir süreçte kendini onaylatarak meĢruluğunu devam ettirmektedir.  

1.1.2.1. Siyasal Katılma 

Tıpkı diğer olgularda olduğu gibi, sosyolojik, siyasal olguları tanımlamak için, 

onun iĢlevine ve/veya içeriğine, kapsamına bakmak gerekir. Siyasal katılma 

olgusunun içeriği onun hangi siyasal davranıĢ kalıplarını kapsadığı ile ilgilidir ancak 

siyaset bilimcilerce bu konuda oluĢmuĢ bir görüĢ birliği bulunmamaktadır.  

Özbudun, siyasal katılmanın kapsamı ile ilgili tartıĢmaların altı ana soru 

etrafında yoğunlaĢtığını saptamıĢtır. Buna göre, siyasal katılma: “(…) devlet dışı 

alanlardaki iktidar ilişkilerini kapsıyor mu; siyasal yönelim veya tutumları da kapsıyor 

mu; destekleyici ya da törensel niteliktekileri kapsıyor veya onlardan mı ibaret; 

mobilize katılımları da kapsıyor mu; başarısız eylemleri de kapsıyor mu; siyasal 

katılma hukuka aykırı eylemleri de kapsıyor mu?”
61. Bu sorulara verilecek yanıtlara 

bağlı olarak, oldukça dar bir katılma anlayıĢından neredeyse siyasal davranıĢ ve 

tutumların tümünü kapsayacak bir alana doğru geniĢleyen bir tanımlama yapmak 

mümkün olabilir. Örneğin, Huntington siyasal katılmayı, “Hükümetin kararlarını 

etkilemeye yönelik bütün çabaları, yasal-yasa dışı, şiddetçi veya barışçı, başarıya 

ulaşmış ulaşmamış olsun, içine almaktadır.”
62 

Ģeklinde açarken, kapsamlı bir siyasal 

katılma tanımı ortaya koymaktadır.  Bununla birlikte burada gerçekleĢtirilen her bir 

                                                 
58

 Duverger, Siyaset…, s.105 
59

 Duverger bu deyimi, P. Bourdieu ve J.C.Passeron‟un 1970 tarihli La Reproduction adlı eserinden 
alıntı yapmıĢtır. Buna göre “simgesel zorbalık”, “iktidarın halka bazı anlamları benimsetebilmesi, üstelik 
de bunları kendi gücünün temelinde yatan güç ilişkilerini gözden saklayarak meşru diye kabul 
ettirebilmesi olgusudur.” Duverger, Siyaset… s.105 
60

 Duverger, Siyaset…, s.106 
61

 Ergün Özbudun, Türkiye‟de Sosyal DeğiĢme ve Siyasal Katılma, AÜHF Yay.363, Ankara:1975, s.2 
62 

Samuel P Huntington ve Jorge. I. Dominguez, Siyasal GeliĢme, S Yayınları, Ankara:1985., s.43.
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ayrım, aynı zamanda farklı bir siyasal katılıma türüne iĢaret ettiğini ileri sürmek 

mümkündür.  

Siyasal katılmanın önemi, toplumda yerine getirdiği iĢlevlere bakıldığında 

ortaya çıkmaktadır. Siyasal katılma her Ģeyden önce toplumun farklı kesimlerine 

temsil olanağı sağlayarak, toplumda belirli bir dengenin ve uzlaĢmanın oluĢumunu 

kolaylaĢtırmakta
63

 ve dolayısıyla da sistemin sürekliliğini sağlamaktadır.  

Özellikle 1950‟lerden itibaren davranıĢçı yaklaĢımın siyaset bilimindeki 

yaygın kullanımıyla artan siyasal katılma çalıĢmaları, genellikle oy verme davranıĢı 

üzerinde odaklanmasına karĢın, “(…) siyasal katılma yalnızca zamanı geldiğinde, 

sandık başına gidip oy kullanmak değildir. Siyasal katılma, siyasal tartışmalara 

katılma, baskı gruplarına üye olma, siyasal literatürü izleme, kanaat önderliği yapma 

vb. gibi davranışları da içerir.”
64

. 

Oy verme davranıĢı, siyasal katılma yollarından sadece birini ifade etmekle 

birlikte onun ölçülebilir ve açıkça gözlemlenebilir olmasından dolayı siyaset bilimi 

incelemeleri açısından daha zengin ve güvenilir verileri bulunmaktadır. Bu Ģekliyle 

oy verme davranıĢı,  diğer siyasal katılma türlerinin taĢımadığı birtakım özelliklere 

sahiptir
65

.
 
Bunun sonucu olarak da siyasal katılma çalıĢmalarının çoğu seçmen 

davranıĢı ile sınırlı kalmıĢtır. Oy verme davranıĢı Ģeklindeki siyasal katılım türü, son 

iki yüzyıldır demokrasi ile yönetilen rejimlerde geniĢlemiĢ ve cinsiyet, gelir, ırk, 

mezhep gibi değiĢkenlerden bağımsızlaĢtırılarak kitleselleĢtirilmiĢ ve oy ağırlığı 

bakımından da eĢitlenmiĢtir. Günümüz demokrasilerinin en önemli unsurlarından biri 

haline gelen genel ve eĢit oy ilkesi, “demokrasi” ile yönetilen rejimlerde genel bir 

kabul görmesine karĢın seçim çevrelerinin eşitsizliğine66 bağlı olarak gerçek 

anlamıyla uygulamaya geçirilemeden sembolik bir ilke olarak kalabilmektedir. Genel 

ve eĢit oydan baĢlayarak her düzeyde gerçekleĢtirilen siyasal katılım, demokratik bir 

devlet için vazgeçilmezdir. Sorun, sosyo-ekonomik açıdan, eğitim, vb. kamusal 

haklara eriĢim açısından seçim çevrelerinin eĢitlenmesinde yoğunlaĢmaktadır. 

Bunlar eĢitlenmediği sürece de oyların eĢitliği de sanal kalmaya devam edecektir. 
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 Ahmet T. KıĢlalı, Siyasal Sistemler, 5.b., Ankara:Ġmge Kitabevi, 2000, s.220-221 
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 Ahmet Yücekök, 100 Soruda Türkiye‟de Din ve Siyaset,  Gerçek Yay. Ġstanbul: 1976, s.24 
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 Özbudun, s.7. 
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 Cem Eroğul, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, 2.b., Ġmge Kitabevi, Ankara:1999, s.209. 
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Devletten ve özel olarak siyasal iktidardan beklenen iĢlevlerin ilk baĢta 

geleni, “(…) toplumun ortak çıkarına hizmettir. Devleti bu hizmete zorlamanın en iyi 

yolu, yığınsal katılmadır. (…) Katılma, devleti kamu yararına yöneltmenin büyülü 

anahtarıdır.”67 Öte yandan siyasal katılma, toplumun kendini devlet aygıtını elinde 

bulunduran siyasal iktidara karĢı korumasının da bir garantisi olarak algılanmaktadır. 

Nitekim devletin kendini koruma gereksinimini aĢırıya götürmesi, toplumu çıkarı için 

ezmesi de mümkün olabilmektedir. “Katılma, işte sözü edilen bu korkunç tehlikenin 

en güçlü panzehridir. (...) Devletin bu biçimde canavarlaşmasını önlemek 

bakımından, bütün sınıfların, (…) devlet yönetimine katılması gereklidir.”68. Genel ve 

yaygın bir siyasal katılma demokratik bir devlet için gerekli görülmesine karĢın, 

katılmanın türü, içeriği ve oluĢum sürecine bağlı olarak sistemin, daha demokratik 

bir hale gelebileceği gibi, demokrasiden uzaklaĢabilmeleri de söz konusu 

olabilmektedir. Ancak bu yönelimlerden hangisinin gerçekleĢeceğini belirleyen çok 

sayıda unsur bir arada bulunmaktadır.  

1.1.2.2. Siyasal Katılımı Etkileyen Unsurlar 

Siyasal katılımı ve özelde oy verme davranıĢını etkileyen unsurlar dört 

grupta değerlendirilmektedir: Biyolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel69. Bu 

unsurların alt baĢlıklarının açılımı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1: Siyasal Katılımı Etkileyen Unsurlardan Bazıları 

Biyolojik Psikolojik Sosyo-Ekonomik Kültürel 

YaĢ BiliĢsel Duygusal Aile Kültür 
Cinsiyet Siyasal Ġlgi VatandaĢlık Duygusu Eğitim Siyasal 

Kültür Siyasal Bilgi Etkenlik Duygusu Örgüt Üyeliği 
Siyasal Ġnanç Empati Meslek 
Siyasal Tutum Sosyal GiriĢkenlik Gelir 
Siyasal Güdü Anomi (Kuralsızlık) MEDYA 

Apathy (Kayıtsızlık) 
Cynisim

70
 

YabancılaĢma 
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 Eroğul, s.275 
68

 Eroğul, s.276 
69

 Burada yer alan unsurlar çeĢitli kaynaklardan derlenmiĢtir. Bkz: Turan, s.75-91; Eroğul, ss.105-124 
Milbrath Lester, Political Participation, Chicago: Rand McNally, 1965, s.10-18 
70

 Cynic kelimesi etimolojik olarak Latince “kyon”, köpek kelimesinden türediği belirtilmektedir. 
“Kynikos” “köpek gibi” olup bir Sokrates öğretisini ifade eder. Kinikler, her türlü gelenek ve göreneğe 
karĢı çıktıklarından “kinizm” deyimi, törebilim kurallarını hor görme anlamında kullanılmaktadır. Online 
Etymology Dictionary, “Cynic“ EriĢim: http://www.etymonline.com/index.php?term=cynic, (20.03.2007) 
Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar 3, Remzi K., Ġstanbul, 1977, s.291 
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Tablodan da anlaĢılacağı üzere bireylerin siyasal katılımın içeriğini, yönünü, 

Ģeklini belirleyen çok sayıda ve birbirinden bağımsızlaĢtırılamayacak düzeyde 

değiĢkenler bulunmaktadır. Burada sayılan dört ana gruptaki değiĢkenin biri ya da 

birkaçı, aynı anda bireyin en temel siyasal katılım biçimi oy verme davranıĢından 

daha üst seviyelerdeki aktif katılımlarına kadar etkide bulunmaktadır. Her bir 

değiĢken, bireyin sadece siyasal katılımını etkilememekte, aynı zamanda diğer 

değiĢkenler üzerinde de etkide bulunmak suretiyle sürekli bir dönüĢüm 

yaratabilmektedir.  

Bireylerin biyolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel etkenlere bağlı 

olarak Ģekillendirdikleri siyasal katılımları törensel ya da demokratik; mobilize ya da 

özerk; yasal açıklayıcı ya da araçsal71 bir görünümde olabilmektedir.  Genel olarak 

ifadelendirilmesi gerekirse, devrim vb. geçiĢ dönemleri hariç tutulduğunda, 

vatandaĢlar tarafından gerçekleĢtirilecek demokratik; özerk ve açıklayıcı bir siyasal 

katılım türü, rejimin de demokratik bir niteliğine katkıda buluncu nitelikte olacaktır. 

Ancak törensel, mobilize ve araçsal bir siyasal katılım türü de rejimin seçim, genel 

ve eĢit oy vb. unsurlarına karĢın özünde demokrasiden uzaklaĢılmıĢ bir rejime doğru 

dönüĢüme yol açacaktır. 

Yine de günümüz temsili demokrasilerini, diğer rejimlerden ayıran en önemli 

unsur siyasal katılım yollarının varlığı; bu yollar içerisinde de öncelikli olarak genel 

ve eĢit oyun yasal zemininin varlığıdır. Bununla beraber rejimin demokratik 

karakterini koruması için, bu unsurların gerekli Ģart olduğunu ancak yeterli Ģart 

olmadıklarını belirtmek gerekir. Sosyo-ekonomik değiĢkenlerden medya, bireyin 

hem psikolojik/biliĢsel değiĢkenleri hem de psikolojik/duygusal değiĢkenleri üzerinde 

etkide bulunabilmektedir. Ayrıca bu etkiler, bireyin yaĢından, cinsiyetinden, sosyo-

ekonomik statüsünden ve içinde bulunduğu kültürel çevreden bağımsız olarak 

açıklamak mümkün değildir.  

Medyanın, siyasal davranıĢ ve özel olarak siyasal katılma üzerinde nasıl bir 

etkide bulunduğu konusunda bir görüĢ birliği bulunmamaktadır. Medya, bazı 

araĢtırmacılara göre siyasal duyumsamazlık  (political apathy) yaratmaktayken 
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baĢkalarınca da medya, duyumsamazlığı azaltmakta, diğer bir deyiĢle, siyasallaĢma 

(politicization) yönünde olumlu etkide bulunmaktadır72. 

Medyanın siyasal katılma üzerindeki etkileri çeĢitli kollardan iĢlemektedir. 

Dolayısıyla yapılan her bir araĢtırma bu etkilerin bir ya da birkaçını aydınlatırken 

diğer etkileri gözden kaçırmaktadır. Ancak her Ģekilde tüm araĢtırmacıların görüĢ 

birliğinde vardığı nokta, hem medyanın hem de siyasal katılımın demokrasiler 

açısından vazgeçilmez olduğu yolundaki inanca dayanmaktadır. 

1.1.3. Siyasal Partiler ve Demokrasilerdeki Önemi 

Temsili demokrasilerin en önemli siyasal sosyalleĢme ve özel olarak da 

siyasal katılma araçlarının baĢında gelen siyasal partilerin ortaya çıkıĢı, iktidarın 

kaynağının sorgulanıp, ekonomik, sosyal ve siyasal değiĢimin yaĢandığı ve oy 

hakkının geniĢlediği zamanlara denk gelmektedir. “Oy hakkının yaygınlaşmasına 

paralel olarak, geniş kitlelerin siyasal katılımını sağlamak, siyaset alanında onları 

temsil etmek üzere siyasal parti adını verdiğimiz örgütsel yapılar gelişmişlerdir.”73 

Turan, siyasal partilerin ortaya çıkıĢını farklı gereksinimlere bağlamaktadır.  

Örneğin, “(…) siyasete katılmaya hak kazanan kitlelerin nasıl katılacağı, tercihlerinin 

ne yönde olması gerektiği ve benzeri konularda kendilerine bilgi verecek önderlik 

edecek örgütlere olan gereksinimleri (…)”74 bunlardan biridir. Ayrıca bu geniĢ 

kitleler, “(…) farklı bekleyişleri birleştiren, tüm toplum için anlamlı ve geçerli 

alternatiflere dönüştüren aracı kurumlara gerek duymuştur.”75. ĠĢte tüm bu gerekler 

sonucunda siyasal partiler ortaya çıkmıĢlardır. 

Yukarıda aktarılan gereksinimler, siyasal partilere farklı rejimlerde farklı 

iĢlevler yüklerken, zaman içerisinde dönüĢüme uğrayan siyasal partilerin kendileriyle 

birlikte iĢlevlerini de değiĢtirdiği, geliĢtirdiği gözlemlenmektedir.  

Siyasal partilerin demokrasilerde yerine getirdiği iĢlevlerinin özet olarak 

Ģunlar olduğu söylenebilir76: Siyasal kimliğin belirmesi, ifade edilmesi ve güçlenmesi; 
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ulusal bütünleĢme; siyasal katılmanın uyarılması ve katılma olanaklarının 

hazırlanması; bireylerin siyasal sosyalleĢmesi ve siyasal ilgi uyandırılması; 

muhalefet rolüyle iktidarın denetlenmesi ve bulguların kamuoyuna açıklanması, 

tartıĢma ortamı yaratması; siyasal sisteme isteklerin girdi olarak dâhil edilmesini 

sağlaması suretiyle sistemin sürekliliğini sağlaması; farklı isteklerin birleĢtirilip 

seçmene farklı alternatifler sunulması ve çoğulculuk sağlanması. 

Ancak 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın baĢlarında yaĢanan ekonomik, 

siyasal ve teknolojik köklü değiĢimlerle birlikte siyasal partilerin, siyasal süreçte 

yerine getirdikleri özellikle köprü iĢlevlerinin, artık günümüzde dönüĢüme uğrayarak 

“(…) örtük bir biçimde demokrasiyi bir tür konu plebisitine çevirdiklerini (…)”77 ileri 

süren Meyer, bu dönüĢümde medyanın önemli bir rolü olduğunu belirtir.  

“Anında tepkiye yönelik aralıksız medya baskısı”78 ile siyasal parti 

yöneticileri-siyasal taban arasındaki bağ, “medya demokrasisi”79 olarak 

değerlendirilen bu dönüĢümde, kopartılmıĢtır. Hızlı iĢleyen etki tepki zincirinde parti 

liderleri de medya gibi hızlı tepkiler göstermek zorundadırlar ve bu durum, “siyasal 

amaçlara ulaşmada başarıya öncelik veren anlayış ile partileri söylemsel örgütler 

olarak gösteren ve partiler içinde daha fazla siyasal katılımdan yana olan yönelim 

arasında bir çelişki ortaya çıkar.”80. Bu çeliĢki, siyasal partilerin köksüzleĢmesine ve 

partilerin varlık sebebi olan geniĢ kitleleri temsil ve katılımın süreç içerisinde ortadan 

kalkmasına yol açmaktadır.  

70‟li yılların ortalarında Amerika‟da belirginleĢen bu durum, Ģu sözlerle ifade 

edilmiĢtir: “Medyanın, siyasal örgütlerin ve kurumların etkilerinin yerini almakta 

olduğu görülmektedir. (…) Siyasiler ve siyasal fikirler günümüzde medya tarafından 

makineleştirilmişlerdir.”81. Medyanın en kapsamlı sonuçlarının bizzat siyaset 

sürecinin dönüĢümü üzerinde olduğu ileri sürülmektedir. Medya, “(…) partileri ve ara 

sistemi [medyanın hızına ayak uyduracak düzeyde zamanı olmayan kesimin 

katılımını] marjinalleştirmekle, sivil toplumun siyasal girdileri etkileme olanaklarını 

azaltır. Bu yüzden bir yurttaş örgütünde daha eleştirel bir siyasal bilinç ortaya çıksa 
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bile, üyelerinin siyaseti etkileme olanakları önceden zaten sınırlanmış olacaktır.”82 

Böylece siyasal partiler de siyasal hayattaki rolleri bakımından geriletilmektedir. 

KıĢlalı, siyasal partilerin yerine getirdiği önemli iĢlevlerden birine iĢaret 

ederek, “(…) hangi türden olursa olsun [sağ ya da sol] siyasal partiler, çok sayıda 

yurttaşın siyasal yaşama etkin olarak katılımını sağlayan araçlardır.”83 demektedir. 

Günümüz demokrasilerinde bu iĢlev, medya tarafından ele geçirilmiĢ gibi görünse 

de medyanın temelde ticari birlikler olduğu ve eline geçirebileceği bir iktidarı, 

“izleyicisi” konumundaki tabanıyla paylaĢmayacağı düĢüncesinden hareketle siyasal 

partilerin yerine getirmekte olduğu demokratik iĢlevin, medyanın yerine getirmesi 

beklenemeyecektir. 

1.1.4. Siyasal Elitler 

“Elit deyimi toplum bilim literatüründe „çoğunluk üzerinde azınlık yönetimini‟ 

açıklamak üzere kullanılır.”84 Bu bağlamda demokrasi ile doğrudan bir bağlantısı 

olmaması beklenebilir. Ancak Rousseau‟nun da belirttiği gibi, tarih boyunca ve hatta 

günümüzde de her zaman için bir yönetici sınıf ya da elitler grubunun varlığı söz 

konusu olmuĢtur ve mevcut koĢullar altında olmaya devam edecektir. Demokrasi, 

azınlığın değil çoğunluğun yönetimi olmakla beraber, “(…) çoğunluğun yönetimini, 

„halkın doğrudan doğruya yönetimi‟ biçiminde değil, çoğunluğun kendisini yönetecek 

elitleri seçmesi olarak ele alırsak o zaman elitlerin varlığı demokrasi ile 

bağdaşabilir.”85. 

Kitlelerin tutumu ve ekonomik yaĢamın iĢleyiĢi siyasal elitleri de bu 

doğrultuda davranmaya yöneltmektedir. Ancak bu durum, siyasal elitlerin mutlak 

bağımlılığı anlamına da gelmemelidir. Özellikle „rekabetçi piyasa modeli‟ 

demokrasiler düĢünüldüğünde siyasal elitlerin, seçmenlerden daha bağımsız olduğu 

gözlemlenmektedir.  
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Rekabetçi sistemler “(…) adından da anlaşılacağı gibi, piyasa modeli, öz 

çıkara dayalı bireysel kararların genel refaha ulaşacak şekilde otomatik olarak 

uyumlulaştığı bir mal ve hizmet piyasasını varsayan klasik iktisat kuramından yola 

çıkar.”86. Siyasete uygulanan bu modele göre, seçmenler için yalnızca elitler 

arasında bir tercih yapma olanağının var olması, rejime demokratik nitelik 

kazandırmak için yeterli görünmektedir.  

Bir ülkedeki elitlerin, ekonomik, siyasal ve askeri yapıların gittikçe 

kenetlenmesinden oluĢtuğunu belirten C. Wright Mills, bu iktidar üçgeninin çağımızın 

tarihsel yapısı için en önemli öğesi olan “birlikte yönetimin” de kaynağını teĢkil 

ettiğini ileri sürmektedir. Amerika‟nın yönetim biçimi üzerine değerlendirmesini 

yapan Mills, iktidarı oluĢturan elitlerin oluĢum sürecini Ģu Ģekilde özetlemektedir: “Bu 

üç kurumsal alanın her biri diğeri ile bağıntılı bir karar alma niteliği kazandığı; 

sonuçları bakımından, alınan kararlar da total kararlar olmaya başladığı için, bu üç 

kurumdaki yöneticiler -üst askerler, şirket yöneticileri ve siyasal yöneticiler- 

birbirlerine yaklaşmışlar; hep birlikte, Amerikan toplumundaki iktidar seçkinlerini 

meydana getirecek şekilde birbirlerine kenetlenmişlerdir.”87. 

Bu tür bir birliktelik, sistemi aristokrasiye dönüĢtürmemekle birlikte, belirtilen 

her üç gruba da fayda sağlamaktadır. “Seçkinlerin üst mevkilerde bulunduğu bu 

kurumlar, iktidar, servet ve prestij elde etmek için gerekli birer üs niteliğinde olup 

aynı zamanda iktidarın kullanımı, servetin elde edilmesi ve sürdürülmesi ve en son 

da prestij sağlayıcı işler için para sarf etmekte çok önemli araçlar yerine 

geçmektedir.”88 Bu araçlardan faydalanan elit grupların, toplumda bir tabaka 

Ģeklinde yer almıyor olmaları, onların kimler olduğunu açık bir Ģekilde ifade etmeyi 

engellemektedir.  

Günümüz toplumunun kısa bir analizini sunan Mills, orta düzeydeki iktidar 

alanında yarı-örgütlü bir dağınıklığın meydana geldiğini; en alt düzeyde kitle 

toplumunu andıran bir toplum yapısına varıldığını ve son olarak da bugünkü 

toplumda iktidarın, eski toplumdaki iktidarın tersine, insanların özgür iradelerine 
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dayandığı klasik düĢünürlerce söylenen kamuya dayanan bir iktidar olmaktan 

çıktığını89 ileri sürmektedir. 

Demokrasilerde elitlerin bulunduğu, bulunabileceği gerçeğiyle yüzleĢme, 

elitlerin sebep olduğu sorunları çözme noktasında aĢama kaydedici olacaktır. Bu 

bağlamda büyük medya patronları, milyonları yönlendiren haberciler bu elitlerin 

içinde yer alıp sistemi, olduğundan daha kötü bir noktaya getirebilmektedirler.  

1.1.5. Seçim ve Demokrasilerdeki Önemi 

Sartori, seçimlerin demokrasilerle olan iliĢkisini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

“Çağdaş demokrasiler, (a) sınırlı çoğunluk yönetimine, (b) seçim usullerine ve (c) 

iktidarın temsil yoluyla devredilmesine dayanır (…) ve halkın iradesi denen şey de 

daha çok halkın „onaması‟‟[rızası] gibi görünmektedir.(…) Demokrasinin geniş ölçekli 

bir siyasal sistem olarak kurulmasını sağlayan amaç ve usullerden hiçbirinin 

demokrasi sözcüğünün gerçek anlamı ile bir ilgisi yoktur.”90. Diğer bir deyiĢle, 

demokrasinin kurulmasını sağlayan araçların hiçbiri demokrasiye eĢ değer değildir, 

bu nedenle de seçimi demokrasiyle özdeĢleĢtirmek de doğru olmayacaktır. 

Genel oyun kabulünden günümüz toplumlarının kitleselliğine doğru geçiĢ 

sürecinde, doğrudan demokrasiyi uygulama olanağı -birkaç küçük örnek ve 

referandum uygulamaları dıĢında- kalmamıĢtır. Bu noktada ülke vatandaĢlarından 

seçmen olma niteliğine sahip kiĢiler için, ülke içinde uygulanacak siyasal kararların 

neler olacağını belirlemek yerine, bu siyasal kararları alacak kiĢileri seçmek ve belli 

hukuki sınırlar çerçevesinde bu kararların alınmasını ve uygulanmasını bu kiĢilere 

bırakmak zorunlu hale gelmiĢtir.  Yine de hemen belirtmek gerekir ki “(…) çağdaş 

baskı rejimlerinde de görüldüğü gibi, her seçim demokrasi anlamına gelmemekle 

birlikte, seçimsiz bir demokrasi de düşünülemez.”91. 

Demokrasiyi halkın iktidarından ibaret olarak görmek yanıltıcı olmaktadır. 

Sartori‟ye göre bu deyim, kimi öğeleri eksik ancak anlamı aksatmayan bir deyimdir. 

“Deyim bir sürecin başlangıcını anlatmakta ancak onu bir sonuca 
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bağlamamaktadır.”92 Buradan, demokrasinin aslında herhangi bir anda gerçekleĢen 

bir olgudan ziyade aslında bir sürece iĢaret ettiği anlaĢılmaktadır93. Sürecin 

baĢlangıcı seçimdir ancak rejimi demokratik kılan seçim ve sonrasındaki süreçtir. 

Benzer bir Ģekilde “(…) halkın iktidarı kavramından başka bir şeye dayanmayan bir 

demokrasi teorisi, yalnızca otokratik iktidarla savaştığı sürece yeterlidir. Bu hasım 

yenilince halka otomatik olarak devredilen şey, yalnızca saymaca bir haktır.”94. 

Seçimin asıl önemi, siyasal iktidarın toplumun rızasına dayandığını 

göstermesinde yatmaktadır. “Seçimle iktidara gelen ve seçmenlerin düşünce ve 

kanaatlerini yansıtan, ayrıca, (düzenli aralıklarla yenilenen özgür seçimlerle) 

seçmenlerine karşı sorumlu olan yönetimlere (hükümetlere) -anlamını pek fazla 

zorlamadan- onaylanmış-rıza gösterilmiş yönetimler adı verilebilir.”95 Demokratik 

rejimlerdeki yönetimlerin de bölümün baĢında aktarıldığı üzere, rızaya dayanan yani 

meĢru rejimler olması gerekmektedir. 

Seçimler, o toplumun iktidarına yönelik onayın (consesus‟un) varlığını 

kanıtlar ve “(…) demokrasinin mekanik güvencesidir.”. Ancak Sartori bu sürekli 

güvenceyi yurttaĢın bilgi alma koĢullarına ve kamuoyu oluĢturanların baskısına açık 

olmasına bağlamaktadır. Böylece seçimler, „kanaat yönetimi‟ amacına ulaĢmanın 

araçlarıdırlar ve buna paralel olarak “(…) düşünce ve kanaatler özgür değilse, özgür 

seçimler hiçbir şey ifade etmez.”96. DüĢünce ve kanaatlerin özgürlüğü, günümüz 

kitle toplumlarında medyanın özgürlüğü ile paralel tutulmaktadır. Bu bağlamda 

kamuoyu ve medyanın demokratik niteliği, seçimin demokratik sistemlerdeki görevini 

yerine getirebilmesi için belirleyici rol oynamaktadır. 
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1.1.6. Kamuoyu 

Ġngilizce “public opinion” kavramının karĢılığı olarak kullanılan kamuoyu 

kavramı, Osmanlıca‟da “efkâr-ı âmme” ya da “efkâr-ı umumiye” olarak geçmektedir. 

Genel olarak bakıldığında kamuoyu olgusu kamunun genel istenci, fikri olarak 

değerlendirilse de asıl tartıĢmaların kamuoyunun gerçekliği, gücü ve yanılmazlığı 

üzerinde döndüğü görülmektedir.  

Kamuoyu çalıĢmasına yönelik bir bibliyografya oluĢturan Childs, 

kamuoyunun -özellikle siyasal alanda- önemini arttıran faktörleri Ģu Ģekilde 

sıralamıĢtır:97 Demokrasi ve oy hakkının yayılması; yönetime halkın katılımının 

artıĢı, eğitimde ilerleme ve okuryazarlıkta artıĢ; iletiĢim ve kiĢi iletiĢiminde geliĢmiĢ 

yöntemler; kitlesel üretime, kitle tüketimine yol açan ve kitle izlenimine vurgu yapan 

teknik ve endüstriyel geliĢmeler; düzenleme ve uygulamada gittikçe artan halk 

desteği gerektiren idari eylemlerin hızlı yayılıĢı.  

19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl baĢında meydana gelen tüm bu 

değiĢikliklere bağlı olarak, kamuoyu, ekonomik ve siyasal alanda “halkın seçimi, 

kararı” olarak değerlendirilerek hem tüketimde hem de siyasal mekanizmanın 

iĢletiliĢinde bir tür koz olarak görülmeye baĢlanmıĢ ve böylece kamuoyunun ne 

olduğu, ne düĢündüğü ve nasıl ölçüldüğü önemli hale gelmiĢtir.  

Kamuoyunu tanımlama çalıĢmalarında siyaset ve sosyal psikoloji alanlarında 

farklı tanımlamalar ortaya koyulmuĢtur. Siyaset kökenli tanımlamaların, öncelikle 

“public” ve “opinion” kavramlarını tanımlama giriĢiminde bulunduğu 

gözlemlenmektedir. “Public opinion” yani kamuoyu olgusunu tanımlamada 

karĢılaĢılan zorluk da temel olarak “public” yani “kamu” kavramını tanımlamadan 

kaynaklanmaktadır.  

Türk Dil Kurumu (TDK), kamuoyu kavramını “bir konuyla ilgili halkın genel 

düşüncesi, halkoyu”98 Ģeklinde tanımlamasına karĢın, halkoyundaki, oy kelimesinin 

doğrudan kullanımı ile bu kelimenin referanduma karĢılık geldiği görülmektedir. 
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, Harwood L. Childs, A Reference Guide to the Study of Public Opinion, Princeton: Princeton 
University Press, 1934, s.7. 
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 TDK, “Kamuoyu” EriĢim:  
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CD
E&Kelime=kamuoyu(12.01.2007) 
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Ancak kamuoyundaki oy kelimesi, “düĢünce, kanaat” anlamında kullanılmaktadır. 

Benzer bir Ģekilde kamu kelimesinin TDK tarafından yapılan üç farklı tanımlaması 

mevcuttur: “Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü; bir ülkedeki halk bütünü, 

amme; hepsi, bütün.”99.
 
Böylece kamuoyu kavramını oluĢturan kelimelerin hiçbirinin 

doğrudan tek bir ifadeyle karĢılanmadığı, kamuoyu kavramının içeriğinin de zaman 

içerisinde geliĢtiği anlaĢılmaktadır. 

Allport100 için kamu kavramın iki farklı anlamı vardır. Kavram, geniĢ anlamda 

ele alındığında ortaya çıkan “siyasal, coğrafi, topluluk” ya da “bir yerde yaşayan ve 

ortak çıkarları bulunan kişiler topluluğu(…)” tanımında kamuoyundan söz 

edilemezken, dar anlamda ele alındığında ortaya çıkan “nüfus içerisinde belli bir 

çıkar ya da çıkarlar grubu etrafında bir araya gelmiş kişiler(…)” tanımında 

kamuoyundan söz edilebilmektedir. Allport, kamunun bu Ģekilde kullanımını “kısmi 

kapsayıcı” olarak değerlendirmekte ve buradan yola çıkarak kamuyu 

tanımlamaktadır: “Belirli bir fikri savunan bir kısım insan kamudur ve bu fikri savunan 

bireyler de bu kamunun bir parçasıdır.” Ancak bu tanımlama ne kamu ne de 

kamuoyu hakkında net bir açıklama getirmektedir. 

Kamu kavramın Ġngilizce‟de bilinen ilk kullanımında, “toplumun ortak çıkarı” 

ile bir tutulduğu ileri sürülmektedir101. Burada,  bir araya gelerek ortak çıkarlarını 

korumak üzere devleti oluĢturan bireylerin toplamına atıf yapılmakta ve bir tür 

metafor kullanılmaktadır. Önemli olan herkesi ilgilendiren sorunlar ve konuların ele 

alınmasıdır. Herkesi ilgilendiren sorunlar ve konuların, yine herkese açık olması da 

beklenen bir sonuçtur. Böylece kamunun “herkese açık” anlamı ortaya çıkarak ileriki 

dönemlerde kamuoyu kavramına katkı yapmıĢtır. Sennett bu anlamdaki kamuyu, 

“genel gözleme açık ve ortada olan”102 Ģeklindeki sözleriyle özetlemektedir.  

Ancak tarihsel süreçte geriye doğru gidildiğinde Atina demokrasisinde, az 

önce sözü edilen “kamu” olgusunun, belli bir düzeyin üstünde vergi veren ve bu 
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http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=kamu
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=kamu
http://www.etymonline.com/index.php?term=public
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sebeple aktif siyasal katılımda bulunabilen özgür erkek bireylerle sınırlı kaldığı 

görülecektir. Böyle bir kamu anlayıĢı çerçevesinde, Aristoteles, kamuoyuna dair 

fikirlerini “kalabalığın ortaklaşa bilgeliği”103 sözleriyle özetlemektedir. Buna göre 

kamuoyu, daha yetenekli vatandaĢların doğrudan yönetim sürecinde yer aldığı bir 

demokraside daha az yetenekli fakat konuyla ilgili vatandaĢların ortaklaĢa görüĢ 

bildirerek siyasal sisteme dâhil edilme aracı olarak ortaya çıkmaktadır104. 

Bu anlayıĢın etkisiyle kamu, daha sonraki dönemlerde de toplumun geneli 

hakkında karar veren ve bu kararları uygulayan kesimlerle sınırlı kalmaya devam 

etmiĢtir. Ancak sanayi devriminin ardından basının da devreye girdiği ve toplumu 

dönüĢtürmeye, siyasal ve ekonomik eĢitliğin filizlenmeye baĢladığı 16. ve 17. 

yüzyıllardan itibaren, kamu olgusu da Ġngiltere‟den baĢlayarak günümüzdeki 

“kamuoyu” kavramında yer alan anlamına doğru bir dönüĢüm yaĢamıĢtır. 

Kamuoyunun siyasal düĢünce üreten kamusal topluluk Ģeklindeki 

görünümün, ilk kez Ġngiltere‟de, Fransız Devriminin baĢlamasından üç yıl sonra, 

1792‟de, Charles James Fox (1749-1806)‟un Avam Kamarası‟ndaki bir konuĢması 

sayesinde, kamusal eleĢtiri iĢlevi yönünde kabul ve onay gördüğü belirtilmektedir105. 

Bu konuĢmayla birlikte geliĢen kamuoyu, “(…) halkın eğitim ve iletişim yoluyla, 

temellendirilmiş bir düşünceyi kavrayacak duruma getirilmesinden sonra kamusal 

tartışma içinde oluşur. Fox‟un, „halka bir kanaat oluşturması için gerekli araçları 

verme‟ şeklindeki düsturu, kaynağını buradan alır.”106. 
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Halkın, bir siyasal konuda kanaat oluĢturması için gerekli araçlara sahip 

olduğu varsayıldığında, kamuoyunun sisteme katılım aracından öte bir iĢlevi ortaya 

çıkmaktadır. 18. yüzyıl düĢünürlerinden François Guizot (1787 -1874) için kamuoyu: 

“(…) Tüm yurttaşları durmaksızın ve her fırsatta iktidarı fiilen düzenleyecek olan 

hakikati, aklı, adaleti aramaya zorlayan, mutlak iktidarın meşruiyetini hiçbir yerde 

kabul etmeyen sistemin karakteridir.”107. Böylece kamuoyunun, temsili sistemin hem 

denetçisi hem de katılımcısı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kamuoyunun denetim iĢlevi toplum açısından her zaman olumlu bir duruma 

iĢaret etmemektedir. Örneğin 19. yüzyılda Tocqueville, Amerika‟da sayısal 

çoğunluğun iradesi ile seçilen iktidarın, baskın kamuoyunu oluĢturmasına ve bu 

kamuoyunun dıĢına çıkılması durumunda bireylerin karĢılaĢabileceği tecrit vb. 

yöntemler içeren psikolojik cezalarına tanıklık etmiĢtir108. Bu cezalar da özü itibariyle 

çoğunluk tarafından Ģekillendirilen kamuoyunun, içerik olarak değiĢimini 

engellemesine yaramaktadır. 

Kamuoyuna yönelik bir baĢka benzer güçlü eleĢtiri liberal felsefeci J. S. Mill 

(1806-1873) tarafından getirilmiĢtir. Mill, bir yandan çoğunluğun diktasıyla ilgili 

uyarıda bulunurken, diğer yandan da çoğunluğun fikri olarak değerlendirdiği 

kamuoyunu, birey üzerinde bir tür baskı aracı olarak ele almaktadır. O dönemde 

kamuoyunun sosyal alanda bireysel özgürlükleri kısıtlarken, çoğunluğun elinde olan 

fakat henüz farkında olmadığı siyasal güçle, ileride bireysel özgürlükler üzerinde 

daha büyük bir tehlike yaratacağı noktasında uyarıda bulunmuĢtur109. Mill‟in, 19. 

                                                                                                                                          
yeni forumunun önüne taĢınmasına yardım eden bir araç haline getirmiĢtir. Fransa‟da ise bu süreç 
ancak 18. yüzyılın ortasından sonra yaĢanabilmiĢtir. Habermas‟a göre bu gecikmenin nedeni sadece 
geliĢmiĢ hür bir siyasal gazeteciliğin eksikliği değil, aynı zamanda böyle bir gazeteciliğin etkisi altında 
yavaĢ yavaĢ halk temsilciğine dönüĢebilecek zümre meclisinin de yokluğudur. Fransa‟da 18. yüzyıl 
boyunca, Kral‟ın (ve memurlarının) dıĢında kalan herkes, eĢit derecede tebaadır. Ancak 1750‟lerden 
itibaren yükselen entelektüellerin yardımıyla siyasal düĢünce üreten bir kamu alanı oluĢmaya baĢlamıĢ 
ve devrim koĢullarını hazırlamıĢtır. Ayrıca, bkz. Habermas, s.135-150. 
107

 François Guizot, Historie des Origines du Gouvernement Représentatif en Europe, Bruksel 1851, 
11, s.10-11‟den aktarandan Habermas, s.199 
108

 Kamuoyu bağlamında Tocqueville demokrasiyi, despotizmden daha sert bir Ģekilde eleĢtirir: “Tek bir 
kişinin mutlak idaresinde despotizm, ruha kadar tesir etsin diye, vücuduna haince vuruyordu ve ruh bu 
darbelerden kaçınarak, yükseliyordu. Fakat demokratik cumhuriyetlerde baskı bu şekilde 
gerçekleşmemektedir, vücudu terk ederek direkt ruha gidiyor. İktidar artık „ya benim gibi 
düşüneceksiniz ya da öleceksiniz‟ diyor: ‟hayatınız, malınız ve her şeyiniz size kalıyor fakat bu andan 
itibaren aramızda bir yabancısınız. (…) Sizin gibi düşünenlere yaklaştığınızda sizden bir yaratıktan 
kaçar gibi kaçacaklar ve masumiyetinize kani olsalar dahi sizi terk edecekler; zira vaktiyle onlardan da 
öyle kaçıyorlardı. (…)”. Tocqueville, s.101-102. 
109

 “Çoğunluk, güçlerinin hükmedici gücünü ya da iktidarın fikrinin, onların fikri olduğunun henüz 
farkında değildir. Bunu gerçekleştirdiklerinde, bireysel özgürlük, kamuoyu tarafından uğradığı işgale, 
iktidar tarafından da açık hale gelebilecektir.” John Stuart Mill, On Liberty, Chapter 4, (1869) , EriĢim:  
http://ebooks.adelaide.edu.au/m/mill/john_stuart/m645o/chapter4.html, (20.10.2007). 

http://ebooks.adelaide.edu.au/m/mill/john_stuart/m645o/chapter4.html


 28 

yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya koymuĢ olduğu bu öngörüsü, 21. yüzyılda 

çoğunluğun sesini duyuran medya ve “(…)halkın iktidarı kavramından başka bir 

şeye dayanmayan bir demokrasi teorisi (…)110” ile birlikte gerçekleĢmiĢ 

görünmektedir. 

Godkin‟in 1898 tarihli, “Demokrasinin ÖngörülmemiĢ Eğilimleri” adını taĢıyan 

çalıĢmasında111 kamuoyunun kendini ifade etmesinin yalnız iki yolu olduğunu 

belirtir:112 “Seçimler” ve “Gazeteler”. Ancak Godkin‟in de tespit ettiği gibi seçimler, oy 

verme davranıĢı binlerce konu içerisinden ancak sınırlı bir kısmına göre yapılmakta, 

kamuoyu seçim sırasında değerlendirilemeyen ya da göz yumulan diğer belirli 

konularda kendini ifade olanağı bulamamaktadır. Gazeteler ise o dönemin koĢulları 

çerçevesinde, kamuoyunun biçimlendirildiği araçlar olmaktan çok, okuyucuların 

kanılarını güçlendirici alanlar olarak değerlendirilmiĢtir113. Ancak bu 

değerlendirmenin biyolojik, ekonomik, sosyo-ekonomik ve demografik değiĢkenlere 

bağlı olarak, geçerli ya da geçersiz olabildiğini belirtmek gerekir. 

19. yüzyıl sonlarında, kamuoyunu “bir demokrasideki çekişmeli konularda 

akılcı tartışmalar”114 Ģeklinde ifade eden rasyonalizmin etkisiyle birlikte, Lowell‟in 

Birinci Dünya SavaĢı hemen öncesinde kaleme aldığı kitabı, modern kamuoyu 

kavramının ele alıĢında önemli bir adımdır. Lowell, tespitlerinde kamuoyunun, hem 

bir fikir hem de kamuya ait olması noktasında vurgusunu yaparken, onun, her 

zaman “sayısal” çoğunluğun görüĢü olmadığını da eklemiĢtir115. 
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Lowell‟a göre kamuoyu etkililik anlamında niteliksel çoğunluğun görüĢüdür ki 

kamuoyu ölçümleri yapılırken göz önüne alınması gereken bir noktadır116 ve “doğru 

bir kamuoyu”, iknalardan oluĢan açık bir uyum ya da çatıĢma içeren bir soru üzerine 

var olabilir117. Ancak kamuoyuna dayanan demokratik akılcı bir toplum anlayıĢının 

fazlasıyla idealist ve gerçek dıĢı bulan siyaset bilimciler de yer almaktadır.  

Örneğin Mills, konuyla ilgili olarak Ģunları ifade etmektedir: “Kamuoyuna 

dayanan liberal demokrasi anlayışı, kısaca, on dokuzuncu yüzyıl düşünürlerinin 

temelsiz iyimserliklerini yansıtmaktadır.”118 Nitekim çok geçmeden, pek çok etkenin 

yanında oy hakkının da geniĢlemesiyle birlikte kitle toplumuna119 doğru yaĢanan 

dönüĢüm, kamuoyuna dayalı demokrasi anlayıĢında temkinli bir tutumu da 

beraberinde getirmiĢtir. 

Allport‟un tüm bu dönüĢümlerden sonra ulaĢtığı kamuoyu kavramı, kitle 

içerisindeki dağınık halde olup belirli konularla ilgili fikri bulunan, farklı zamanlardaki 

aynı ya da farklı bireylerin durumunu ifade eder. Buna göre bireyler, kesin bir 

duruma, kiĢi ya da önemi yaygın bir öneriye iliĢkin olarak destekleme ya da yanında 

yer alma (ya da desteklememe/yanında yer almama) Ģeklinde kendilerini ifade 

ederler ya da kendilerini ifade etmeye çağırabilirler.  Söz konusu kendini ifade etme 

durumu, ilgili konuya yönelik dolaylı ya da dolaysız eylemleri etkileme olanağı 

yaratacak güçte ve tutarlılıktadır120. Bu tanımla kamuoyu, ilgili konunun siyasal 

olması durumunda bireylerin siyasal katılma aracı olarak düĢünülebilir. Ancak 

siyasal katılım aracı olarak kamuoyu bu sefer, Atina demokrasisinden farklı olarak 

halkın bütününe açıktır. 

Kamuoyu ve demokrasi ile arasındaki organik bağ, onun diğer rejimlerdeki 

varlığını tartıĢmalı hale getirmektedir. Örneğin Speier için kamuoyu  “(…) hükümet 

dışı ancak hükümetin karar, eylem, personel ve yapılarını etkileme hakları olduğunu 

iddia eden insanların, ulusla ilgili bir sorun üzerine kamu içinde ve özgürce 

açıklayabildikleri fikirleridir.(…) Kamuoyu öncelikle vatandaş, hükümet, ikinci sırada 
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da vatandaş-vatandaş arası bir iletişim şeklidir.”121. Böylece Speier, otokratik 

rejimlerde kamuoyu olmadığını ancak baskılanmıĢ, gizli fikirlerin olduğunu ileri 

sürmektedir.  

Kamuoyunu özü itibariyle demokrasilerin baĢat unsuru olduğu yargısına 

varıldığında, demokrasi ve kamuoyu arasındaki karĢılıklı iliĢki daha da önem 

kazanmaktadır.  Ancak bu iliĢkide, günümüz kitle toplumlarının iletiĢim aracılığını 

üstlenen medyadır ve Meyer‟in de belirttiği gibi, “yeterli zaman verilen ve 

kısıtlamalardan kurtarılan bir kamuoyu, neyin gerekli, adil, sürdürülebilir ve 

sorumluca olduğu konusunda makul ölçüde aydınlanmış bir konsensüse eninde 

sonunda ulaşabilir.”122. 

Kamuoyunu, “(…) bir halka [kamuya] veya birden çok halklara ait 

düşüncelerin [kanaatlerin] res publica‟nın123 durumuna ilişkin bilgi akışıyla karşılıklı 

etkileşmesi (…)”124 olarak değerlendiren Sartori için basın, kamuoyunun 

Ģekillenmesinde önemli bir araçtır. Ona göre basın, haberlerin ve haber 

yaprakçıklarının ortaya çıkmalarına olanak sağlayıncaya değin anlamlı bir kamuoyu 

oluĢturulamamıĢtır. Bu bağlamda basının, günümüz terminolojisiyle medyanın, 

siyasal iktidar ve kamuoyu iliĢkisinde önemli bir iĢleve sahip olduğu görülecektir. 

1.2. MEDYA ÜZERĠNE 

Medyalar kavramı ile “(…) bir topluma; mesaj ve bilgilerin saklanması, 

uzaktan iletilmesi ve kültürel siyasal pratiklerin güncelleştirilmesi yönündeki üç temel 

işlevi, tamamen ya da kısmen yerine getirme olanağı sağlayan bütün iletişim 

sistemleri anlatılmaktadır.”125. Medya kavramı da yazılı basını gerileten televizyon 

yayıncılığının yaygınlaĢmasıyla, iletiĢim literatüründe yerleĢmiĢ bir kavram olup “(…) 

her türlü kamuoyu oluşturma araçlarını kapsamaktadır.”126. 
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Medyanın araç olma niteliğine vurgu yapan Kılıçbay‟a göre, “(…) kökeninde 

nötr olan bir kavram, bizim zihniyetimiz içinde taraflı hale gelmiştir.”127. Böylece 

medyanın nasıl aracılık etmesi gerektiği sorusunun yerini medyanın kimin aracı 

olduğu sorusunun ön plana geçtiğini ileri sürer. Ancak bu soru Türkiye ve bugün ile 

sınırlı bir soru değildir. 

Medya‟nın bilinen en eski formlarından biri olan papirüs, doğrudan doğruya 

din adamlarıyla bağlantılı ve onların tekelinde olduğunu belirten Ġnnis‟e göre, “(…) 

otokratik monarşinin gücünün işlemez hale gelmesiyle birlikte demokrasiyi arttırmak 

için bir araç sağladı. (…) Tekelci yönetime özgü ağ, kralların gücünü zayıflattı ve 

evrimsel nitelikteki sosyal değişimleri sınırlandırdı.”128. Bu örnek, medyanın siyasal 

iktidar lehine olduğu kadar aleyhine de iĢleyebilen bir araç olmasına vurgu yaparken 

her iki Ģekilde de siyasal iktidar–toplum iliĢkisinde önemli bir konuma sahip olduğunu 

anlatmaktadır. 

Medya tarihi daha eskilere götürülebilmesine rağmen genelde, 1438‟de 

Johannes Gutenberg tarafından matbaanın bulunmasının milat alındığı ve internetin 

yaygın bir medya aracı haline geliĢtiği günümüze kadar getirildiği bir tarih dizgisi 

oluĢturulmaktadır.  

1.2.1. Matbaa Sonrası Basın  

Medyanın ilk evresi129, Gutenberg‟in takipçilerinden -1500‟lü yıllardan- 

baĢlayıp 19. yüzyıl baĢına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde matbaa alanında çok 

da fazla bir yenilik geliĢtirilmemiĢtir ancak, Fransa‟da belli bir bölgedeki matbaa 

sayısının loncalarca sınırlandırılmıĢ, tekel ayrıcalığı tanınması gibi mevcut teknolojik 

olanaklar çerçevesinde basın üzerinde dolaylı bir kontrol geliĢtirildiği görülür.  

Ġlerleyen yıllarda da basılan herhangi bir yayının sürekli bir denetime ve 

sansüre tabii olduğu görülmektedir. Örneğin, “(…) 1623‟te kurulan kraliyet 

sansürcüleri, metinlerin kontrolü konusunda Kilisenin ve üniversitenin sahip olduğu 
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eski imtiyazı üstlenmişlerdir. İktidar, resmi matbaacıların vergileri yoluyla asgari de 

olsa belli bir düzeyde geliri garanti etmiştir.”130. 

Böylece günümüz anlamındaki medyanın daha ilkel görünümlerine aracılık 

eden matbaalar, ironik bir Ģekilde sansür uygulamalarının da aracı haline 

gelmiĢlerdir. Siyasal iktidarın, medyanın geliĢimine paralel olarak daha ilk baĢından 

itibaren, kontrol etme yollarını geliĢtirdiği gözlemlenmektedir. 

18. yüzyıl sonlarına doğru (ihtilal öncesinde) “(…) monarşik yönetim teorik 

olarak yasak durumundaki eser ve yayınlara izin verir ve bu izin, kitapevi, kitap ve 

okuyucu sayısını katlamıştır.”131. Ancak bu izin, Fransız ekonomi politiği ile doğrudan 

ilgilidir. Krallık, uyguladıkları merkantilist politika132 ile ihracata karĢı çıkmasına 

rağmen, yasakladığı yayınların diğer Avrupa ülkelerinden giriĢini engelleyememekte 

olduğunu fark etmiĢtir. Böylece yasal olarak içeride üretimine izin vermek ve bunlar 

üzerinden gelir kaydetmek çok daha mantıklı görünmüĢ olmalıdır.  

Matbaa üzerindeki kitap yasağının kalkmasıyla beraber artan kitap sunumu 

aynı zamanda kendi arzını da yaratarak okuyucu kitlesini geliĢtirmiĢtir. Bu süreçte 

içerik olarak da dini konulardan bilimsel konulara doğru yoğunluklu bir dönüĢüm 

yaĢandığı görülmektedir133. ĠĢte bu dönüĢüm, toplumdaki siyasal dönüĢümün de 

habercisidir.  
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 Barbier vd., s.30. Öte yandan bu yayınların okuyucu kitlesi de son derece sınırlı sayıda ve 
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Fransa Lille‟de, Aydınlanma döneminde çalıĢmaya baĢlayan bir kitapçının 

oğlu ve Voltaire‟in kiĢisel dostu olan Charles-Joseph Panckoucke‟un basın 

imparatorluğuna dönüĢümü de bu dönemde (1736-1739) gerçekleĢmiĢtir. 

“Panckoucke, siyasal iktidarla olan yakın ilişkileri sayesinde aldığı ayrıcalıklarla 

Paris‟e gelir. Panckoucke, hem liberal hem de muhafazakâr duyarlılığa sahip, 

Temmuz Monarşisi134 için gerekli olacak büyük kapitalist yayıncıların prototipini teşkil 

etmektedir.”135 Bu haliyle Panckoucke, o dönemin Murdoch‟u gibi düĢünülebilir.  

Görüldüğü üzere, aslında medyanın ilk evresinde (15. yüzyıl-19. yüzyıl arası) 

yine o döneme özgü bir tür kartelden söz etmek olasıdır. Daha önce de belirtildiği 

üzere Fransa‟da belli bölgelerde belli ayrıcalıklar ve az sayılabilecek bir vergi 

karĢılığında belli bir matbaanın basım ve satım kuruluĢu olarak çalıĢmasına izin 

veriliyordu ki bu, kitapevi sahibinin oto-sansür uygulamasına aracı olmuĢtur. 

Lilleli Jean-Baptise Joseph Henry, 1770‟te kendisine yasaklanmıĢ kitaplar 

öneren Ġsviçreli arkadaĢına Ģöyle yazmaktadır: “Belli bir türde makale kabul etmek 

benim için mümkün değildir. Zaten, itiraf edeyim baylar, bazı kitapların 

sorumluluğunun üstlenilmesiyle göze alınan bazı tehlikeler, kayıplar ve sıkıntılar, 

benim düşünme biçimime uysa da beni bu ticaretten soğutuyor. Fakat belli bir 

noktaya gelmiş bir kitabevi, huzuru, tehlikeli kararlara tercih etmelidir.”136. 

Bu geliĢmelere rağmen, merkantilist prensler için nüfusun okuryazar olması 

ve asgari bir eğitim düzeyine sahip olması gerekir, ancak bu düzeyi geçmesi 

gereksiz, hatta tehlikelidir. Örneğin “(…) dinsel ve siyasal çıkarların/ilişkilerin 

örtüştüğü (Prensin aynı zamanda kilisenin baĢı olduğu) Germen bölgesinde okuma 

ya ahlaki bir ödevi yerine getirmede ya da kullanımcı bir işleve sahip olmalıdır.”137 ve 
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özü itibarıyla ya siyasal ya dinseldir. Sonuçta her iki durumda da okumanın bir 

amacı olduğu ve bunun da Prense itaat üretmekten ibaret olduğu görülecektir. 

Almanya‟da Leipzig merkezli kitap basım ve dağıtım iĢlemleri Fransa‟ya göre 

çok daha organizedir ve bu profesyonellik, sisteme bir tür kültürel ve ticari 

emperyalizmin öncüsü olma gücü verir. O dönemde Ġskandinav ülkelerinin basılan 

kitaplarının dili de Almanca olmuĢtur. Ayrıca ülkenin dört bir yanıyla kurulan örgüt 

ağı, özellikle 18. yüzyıldan itibaren kültürel dönüĢüm, hukuk ve düĢünce alanında 

ilerlemenin Almanya orijinli gerçekleĢmesini sağlamıĢtır138. Avrupa‟da medyaların 

sanayi mantığına geçiĢi, “(…) ileri düzeyde şehirleşme, gelişmiş hayat düzeyi ve 

sosyal-siyasal yapılarla ve son aşamada hayli yoğun ilişkilerle gerçekleşir.”139.   

Ġngiltere‟ye bakıldığında matbaa sonrasında basın üzerinde kontrol amaçlı, 

önceden izin almayı düzenleyen Licensing Act‟ın140 getirildiği görülür. 1695‟de bu 

yasanın kaldırılmasından itibaren Ġngiltere‟de basın özgürlüğünün ivmesinin gittikçe 

arttığına Ģahit olunmuĢtur. Ancak bu değiĢimde, okuryazar oranlarının yüksekliği, 

gazeteleri yüksek sesle okuyup kahvelerde yorumlamak alıĢkanlığı ile halkın 

gazetesine ve gazetecilere sahip çıkıyor oluĢu önemli bir etkendir. Jeanneney, basın 

özgürlüğünün önemli bir rol kaydediĢinde bir diğer faktör olarak Whigler (Kral‟ın 

iktidarını sınırlandırılmasını isteyen liberaller) ile Toryler (Kralcı muhafazakârlar) 

arasında bir rekabet ortamının varlığı ve siyasal çekiĢmeleri görmektedir141. 

Muhalefet geçen grup, ifade özgürlüğünün Ģiddetli savunucusu haline gelirken, 

iktidara geçen de onu, özellikle basın aracılığıyla kontrol altına alma çabası 

göstermiĢtir142. 
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Licensing Act‟ın kaldırılmasının yanında önemli bir geliĢme, mahkemelerde 

jüriye, gazetecinin o haberi yapıp yapmadığından daha fazlası olarak, o haberin 

doğru olup olmadığı konusunda da takdir hakkının verilmiĢ olmasıdır. Ancak basın 

özgürlüğün önündeki önemli engellerden biri de parayla satın alınabilen yazarlar 

olmuĢtur. Jeanneney, Whiglerden BaĢbakan Walpole‟un iktidarının son on yılında 

sadece hakkında olumlu yazılar çıkmasını sağlamak için 50.000 sterlin harcadığı 

ortaya çıktığını belirtmektedir. Basın özgürlüğü önündeki diğer önemli engel de 

1712‟de çıkarılıp 1724, 1756 ve 1775‟te ağırlaĢtırılan damga vergileri olmuĢtur143.  

1.2.2. Fransız Devrimi Sonrası Fransa’da Basın  

Medya dönüĢümünü hızlandıran Fransız Devrimi incelendiğinde, bizzat 

devrimin kendisini etkileyen devrimsel düĢünceyi yayan dönemin medyası (kitaplar, 

baskı ve okuma evleri, broĢürler, gazeteler ve ansiklopediler vb.) oluĢu paradoksal 

bir sürece iĢaret eder. Basın, Fransız Devriminin “(…) sadece aynası değil, aynı 

zamanda merkezi bir aktörüdür.”144. 

Öncelikle, “Aydınlanma”nın hedef kitlesi seçkinlerken, Fransız Devriminin 

getirdiği değiĢen koĢullarla birlikte hedef artık geniĢ halk kitleleridir. Bu durum, 

gazetelerin içeriğinde ve sosyal hayattaki kullanımında değiĢiklikler gerektirmiĢtir. Bu 

değiĢim, “(…) dile, „birinci tekil şansın‟ sık kullanımı, daha saldırgan bir tarz olarak 

ya da çocuksu anlatımlı resimler şeklinde yansır. Son kertede de yayınların amacı 

„işlevsel açıdan‟ artık entelektüel sohbetlere bilgi iletmek değil, aynı zamanda „taraf 

olunan partiyle ilgili‟ yorumları da aktarmak eklenir.” 145 1789‟dan itibaren toplu 

okumalar gündeme gelmiĢtir ve böylece vekillerin mektuplaĢmalarının bazı kent ana 

meydanlarında, kafelerde toplu okunmasıyla baĢlayan sürece bir süre sonra 

gazeteler de dâhil edilmiĢtir146. Gazetelerin sadece entelektüel ve okuryazar kesime 

değil, daha geniĢ kitlelere ulaĢmasını sağlanmıĢtır.  

                                                                                                                                          
açmıĢtır. Örneğin 1703‟te, Robinson Crusoe‟nun yazarı Daniel Defoe, pilori ile teĢhir cezasını çekerken 
halkın alkıĢlarla yücelttiğine tanık olunmuĢtur. Ġngiliz halkının, yakılmak üzere toplanan gazeteleri 
kurtararak parlamentonun bir daha böyle bir karar almasını da engellemiĢtir. Jeanneney, ss.43, 44. 
143

 Jeanneney, s.44. 
144

 Jeanneney, s.62. 
145

 Barbier vd., s.58. 
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 Devrimin önemli siyasetçisi, gazeteci Camille Desmoulins (1760-1794), Palais-Royal‟in bahçesinde 
gerçekleĢtirdiği bu türden bu konuĢmaları ile halkı devrime yüreklendiren kiĢilerden biri olmuĢtur. Ancak 
aynı türden konuĢmaları, kendisinin ve eĢinin hayatına mal olmuĢtur. Jeaneney, ss.71,72. 
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28 Ağustos 1789'da, Fransız Devriminden sonra, Etats-generaux147 

tarafından kabul ve beyan olunan, Fransa Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi (La 

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen)148, Madde 11‟de; “Düşüncelerin ve 

inançların özgür iletimi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle bu özgürlüğün 

yasada belirlenen kötüye kullanılması hallerine denk durumlar hariç, her yurttaş 

özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir.”  denmektedir.  

Devrimin ilk yıllarından itibaren basılı üretimin en hafif yayınların, tek parça 

kâğıtların, karikatürlerin, ince kitapların ve gazetelerin artıĢıyla katlanarak arttığı ve 

kökten bir yeniden yönelim yaĢadığı, buna karĢın birkaç yıl içerisinde kitap 

üretiminin büyük oranda düĢtüğü görülmektedir. Süreli yayınların ve bu vesilelerle 

çıkan ürünlerin tirajları ise artarak 80 bini bulmuĢtur. Süreli yayınların bazıları söylev 

ve raporlara ayrılmıĢtır, bazıları ise partizanları örgütlemeye yönelik yayınlardır.  

Yukarıdaki geliĢmeler doğrultusunda, Fransız Ulusal Meclisi tarafından 

çıkarılmıĢ olan ilk Fransız Anayasası, 1791 tarihini taĢır ve Anayasa tarafından 

garantilenen temel haklar içerisinde, “(…) herkesin düşüncelerini, herhangi bir 

sansüre ya da baskı öncesi soruşturmaya maruz kalmaksızın konuşma, yazma, 

basma ve yayınlama ve dileği şekilde ibadet etme özgürlüğü(…)”149  yer almaktadır.  

Ġfade özgürlüğünün, “Yargının Gücü” baĢlığı altında tekrar güvence altına 

alındığı görülür: 

Hiç kimse, kanunlara kasten itaatsizlik göstermedikçe, kurumsal otoriteleri 
kötülemedikçe ve onların eylemlerine direnmedikçe ya da kanun 
tarafından suç ya da kabahat olarak tanımlanan eylemlerde 
bulunmadıkça, bastırdığı ya da yayındıklarındaki yazıları nedeniyle neyle 
ilgili olursa olsunlar sorgulanamaz ya da dava edilemez. (…) Kurumsal 
otoritelerin sansür hakkı izin verilmiştir ancak kamu görevlilerinin 

                                                 
147

 Etats–Generaux: (BirleĢmiĢ Devletler) 1301 yılında Fransız Kralı IV.Philip tarafından, Papa 
VIII.Boniface‟e karĢı, krallığın tüm bölgelerinden toplanmıĢ din adamları, soylular ve halkın oluĢturduğu 
(üç devletin temsilcilerinden oluĢan) Fransız Ulusal Meclisinin adıdır. Encyclopædia Britannica, 
Academic Edition, ”Etats–Generaux”, EriĢim: http://search.eb.com/eb/article-9033071 (12.05.2007). 
Yasa, iki turlu seçime dayalı yasama organı oluĢturmuĢ, oy hakkını vergiyle sınırlandırmıĢtır. Yürütmeyi 
Krala, yargıyı mahkemelere vererek Monstesquieu‟nun kuvvetler ayrılığı ilkesini yaĢama geçirmiĢlerdir.  
148

 Orijinal metin için bkz: “Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789” Fransız 
Anayasa Komisyonu, EriĢim:http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm,(12.05.2007), 
Metnin Ġngilizcesi için bkz: http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/cst2.pdf (12.05.2007)  
149

 1791 Fransız Anayasası, “The Constitution of 1791, 3 September 1791,” EriĢim: 
http://sourcebook.fsc.edu/history/constitutionof1791.html,(12.05.2007). Bu anayasa doğrultusunda 1 
Ekim 1971-20 Eylül 1792 tarihleri arasında Konvansiyonun yerini almasına kadar varlığını sürdürecek 
birinci “Assemblée Législative” oluĢturulmuĢtur. Encyclopædia Britannica, Academic Edition, 
“Assemblée Législative”, EriĢim: http://search.eb.com/eb/article-9047642, (12.05.2007) 

http://search.eb.com/eb/article-9033071
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm
http://sourcebook.fsc.edu/history/constitutionof1791.html,(12.05.2007)
http://search.eb.com/eb/article-9047642
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dürüstlüğüne ve onların görevlerinde performanslarının amaçlarındaki 
dürüstlüğe karşı kasti yazılar, bunların sansür eylemlerine konu 
olabilir.(...)  

Böylece devrim öncesi dönemde Kral tarafından çıkarılan sansür eylemleri, 

hukuksal bir zeminde sınırlandırılmıĢtır. Bu düzenleme, bir yandan basın üzerindeki 

kontrolün siyasal sistem üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunun ayrımına 

varıldığına iĢaret ederken, diğer yandan da Fransız Devrimi‟nin siyasal ve düĢünce 

sistemini demokratikleĢtirme ve Kral‟dan bağımsızlaĢtırma ruhunu yansıtmaktadır.  

Konvansiyondaki Girondenlerin sayısal üstünlüğüne rağmen Jakobenler150 

tarafından çıkarılmıĢ olan 1793 tarihli Fransız Anayasası da basına özgürlük tanır: 

“Hakların Garantililiği Üzerine” baĢlığı altında ele alınan haklardan biri 

“sınırlandırılmamış basın özgürlüğü”dür. Madde 7: “Basın yoluyla ya da diğer 

yollarla düşünce ve fikirleri açıklama hakkı, barış içinde toplanma hakkı, ibadet 

özgürlüğü yasaklanamaz.”151. Bu kanunun en önemli özelliklerinden biri de seçme 

ve seçilme hakkının kullanımı için vergi barajını kaldırmıĢ olmasıdır. 

1795‟te plebisitle kabul edilen yeni Anayasa, bir yandan Direktuar dönemi152 

baĢlatırken, diğer yandan da basınla ilgili olarak Ģu düzenlemeyi getirmiĢtir. Madde 

355: “Basın özgürlüğünde ne ayrıcalık ne kontrol ne lonca ne de sınırlama 

vardır.(…) Bu türdeki her türlü yasaklayıcı kanun, koşullar gerektirdiği zaman, 

temelde geçicidir ve resmi olarak yenilenmediği sürece ancak bir yıl etkisi vardır.”153. 

Barbier bu düzenlemelerin olumlu etkilerini Ģöyle yorumlamaktadır: “1795-1799 arası 

Direktuar dönemde devrim, hem çok sayıda insanın yazı yoluyla doğrudan ya da 

                                                 
150

 Jakobenler (Montanyarlar): Fransız Devrimi sonrasında önde gelen üyeleri Robespierre, Marat ve 
Mirbeau olan Fransız radikal partisidir. Ġktidarları boyunca birçok demokratik düzenlemelere yer vermiĢ 
olmalarına karĢın 300-400 bin kiĢinin giyotine gittiği bir “terör dönemi” yaĢatmıĢlardır. Tanilli, 
Jakobenlerin devrimci demokratik bir diktatörlük olduğunu belirtir. “Sert bir merkezileşmeyle tabanda –
en güçlü biçimiyle- halk girişimini birbirine bağlıyordu.(…) Fransa‟daki bütün komünlerde, kent 
seksiyonlarında seçilmiş olan on iki üyeli devrimci komiteler, kitlelerin devlet oluşumuna katılımının en 
geniş biçimi oldu.(…)”. Ayrıntılı bilgi için bkz: Server Tanilli, Dünyayı DeğiĢtiren 10 Yıl, 4.b., 
Ġstanbul:Alkım Yay.2007, s.97. Rakipleri Girondenler ise karĢı-devrimci tutumları olan ve taĢra 
burjuvazisinin, tacir, sanayi ve toprak burjuvazisinin çıkarlarını temsil ediyorlardı. Jakobenler, orta ve 
küçük burjuvaziyi, köylüleri ve kentlerin yoksul halkını temsil ediyordu. Tanilli, s.87. Jakobenlerin 
iktidarı, Thermidorian Reaction Ġle son bulmuĢtur. Encyclopædia Britannica, Academic Edition, 
“Jacobeans”, EriĢim:: http://search.eb.com/eb/article-9072074 (15.05.2007) 
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 La Constitution Du 24 Juin 1793, Fransız Anayasa Komisyonu, EriĢim: http://www.conseil-
constitutionnel.fr/textes/constitution/c1793.htm (15.05.2007) 
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 Direktuar Dönem: Ekim 1795-Kasım 1799 arasında görev yapmıĢ yönetimdir. Direktuar yönetimi 
kuran 1795 Anayasası, 7 milyon seçmenden yaklaĢık 1 milyonu katılıp onayladığı, 40 bin kiĢinin hayır 
dediği bir plebisit ile kabul edilmiĢtir. Digithèque De Matériaux Juridiques Et Politiques,  “Référendum 
sur la constitution de l'an III” (1795) EriĢim: http://mjp.univ-perp.fr/france/ref1795.htm, (16.05.2007). 
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 “Constitution de 1795 Directoire 1ere République, III (22 Août 1795)”, EriĢim: http://www.roi-
president.com/bio/bio-fait-constitution+de+1795+directoire+1ere+republique+.html, (18.05.2007) 
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1793.htm
http://mjp.univ-perp.fr/france/ref1795.htm
http://www.roi-president.com/bio/bio-fait-constitution+de+1795+directoire+1ere+republique+.html
http://www.roi-president.com/bio/bio-fait-constitution+de+1795+directoire+1ere+republique+.html


 38 

dolaylı olarak kültürleşme dünyasına girişine hem de geniş ölçekli okuma modelinin 

süratli yayılımına tanık olur.”154. 

Basılı yayın, önceden zor bulunan, pahalı, okunan ve devamlı yeniden 

okunan niteliğini de bu süreçte kaybederek, içeriği de doğrudan ve süratli tüketime 

yönlendiren yaygın basılı yayının haline dönüĢmüĢtür. “19. yüzyılın ilk on yılı 

itibarıyla basılı yayın üçe katlanmıştır. Yayın kontrolü 1810 reformlarından sonra 

tekrar geri döner ve yayın politikaları her ne kadar yüksek satış fiyatı/sınırlı tiraj 

doğrultusunda gerçekleşse de basılı üretimin aşamalı ama oldukça sınırlı büyümesi 

yönündeki eğilimi durduramamıştır.”155 

Basılı yayın, bir kitle siyasallaĢması sürecinin temel dayanağı haline gelir ve 

pazardaki bu açılım en azından Fransa‟da sanayi kitapların ortaya çıkıĢına öncelik 

etmiĢtir. Nitekim 19. yüzyıl ortalarında Charpentier öncülüğünde maliyet fiyatının 

altında ancak sürümden kazanım mantığı çerçevesinde bir anlayıĢ geliĢir bu ki aynı 

zamanda bilgi akıĢının kitleselleĢmesi yolunda bir dönüm noktasıdır.  

Ne var ki Napoleon Bonaparte tarafından,  Direktuar yönetimine son 

verilmesi ve Fransız Ġhtilalinin sonunun getirilmesiyle çıkarılan 1799 

Anayasası‟nda156, oy verme dıĢında kalan, basın özgürlüğü dâhil herhangi bir hakkın 

devlet güvencesi altına alınmadığı görülür.  Ayrıca Ģu sözlerin kendisine ait olduğu 

rivayet olunmaktadır: “Dizginleri basına bırakırsam, iktidarda üç aydan fazla 

kalamam.”157. Bu anlayıĢ, Napolyon‟un imparatorluğu süresince kendini, basının 

dizginlenmesi Ģeklinde göstermiĢtir. Bu dönemdeki Ġlk özgürlük dalgası 1814-15 

yıllarında gelmiĢtir.  

“Gazete, halkın ağzı, hükümetin kulağı olmalı” anlayıĢıyla çıkarılan Le 

Mercure rhénan‟ın hemen kapatıldığı görülür158. Almanya‟da otoriter eğilimlerin 
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http://www.napoleon-series.org/research/government/legislation/c_constitution8.html (18.05.2007) 
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 Jeanneney, s.85. 1805‟de sansürcüler gazetelere kadrolu olarak yerleĢtirilirken, izin belgeleri 
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yayıldığı ve Napolyon‟dan esinlenerek yeni katı yasaların çıkarıldığına tanık 

olunmaktadır. Örneğin 1832‟de Ren-ötesi basın tarihinin kara metni olarak kalan, 

uygulamada her türlü siyasal yayını yasaklayan altı madde onaylanmıĢtır. 1840-

45‟ten itibaren ise tekrar bir özgürlük dönemi yayılmıĢtı159. 

Süreli basın, 18. yüzyılın sonundan itibaren ve 19. yüzyılda giderek artan bir 

Ģekilde basılı kitle iletiĢim araçlarının değiĢiminde itici öğe iĢlevini görmüĢtür. 

Ġngiltere‟de süreli yayınların yıllık dağıtımının 1780‟li yıllarda 9,5 milyondan 

1830‟larda 30 milyon civarına geldiği görülmektedir. Almanya gibi kıta iktidarları da 

biraz gecikmeyle de olsa bunu takip etmiĢtir. Ancak basılı yayının asıl 

kitleselleĢmesi 1836‟da Girardin tarafından uygulamaya koyulan yeni bir mantığa 

dayalı olarak gerçekleĢmiĢtir. Girardin, kurduğu derginin yıllık abonmanlığından elde 

edeceği gelirin, masrafları karĢılamaktan uzak olmasıyla dergiye ilan almayı 

kararlaĢtırır. Ġlanın bedelinin de abonman sayısı ile doğru orantılı olarak artmasıyla 

tiraj/maliyet iliĢkisi, medyanın kitleselleĢmesi sürecinde bir baĢka boyutuyla 

eklemlenmiĢtir160. 

1.2.3. 19. Yüzyılda Amerikan Basını 

Tocqueville‟in, 19. yüzyılın baĢlarında yaptığı gözlemlerine göre Amerika‟da, 

“(…) Fransa‟da olduğu gibi yayınevlerine ruhsat verilmez, yayımcılardan teminat 

istemezler.  Ayrıca İngiltere ve Fransa‟da olduğu gibi pul vergisi de yoktur. Sonuç 

olarak, küçük bir okuyucu kitlesinin masrafını karşılamaya gücü yettiği için gazete 

çıkarmaktan daha kolay iş yoktur. Bu durumda Birleşik Devletler‟de inanılmayacak 

kadar yayın ve dergi vardır.”161. Bu geliĢmeler o dönemde, basın gücünün organize 

olamadan yayılmasına ve toplum üzerindeki etkisinin azalmasına yol açmıĢtır.  

Amerika‟da, o dönemde basın gücünün etkisinin azalmasının bir diğer 

nedeni, gazetenin mali politik anlayıĢının, gazete içeriğine nasıl yansıdığı ile ilgilidir. 

Amerikan gazetelerinin kitlesel satıĢı, finansmanını reklâm yoluyla gerçekleĢtirmeyi 

mümkün kılabilmiĢtir. Oysa “Fransa‟da ticari reklâmlara ayrılan yer çok kısıtlıdır, 

haberler fazla çeşitli değildir, gazetenin önemli bir bölümü günün politik yorumlarına 

ayrılmıştır. Amerika‟da ise gazetenin dörtte üçü reklâmlara ayrılmıştır, geri kalanı da 
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politik haberler ve küçük makalelerle doldurulmuştur.”162. Böylece dönemin 

Amerikan gazete tüketicisi de aslında Fransız çağdaĢlarından farklı olarak siyasal 

tartıĢmalardan çok, reklâm tüketicisi durumundadır.  

 Amerika 19. yüzyıla girerken, tamamen basılı kültür egemendir ve 

Kongre‟nin posta ücretlerini indirmesi sayesinde de basılı ürünler kolaylıkla temin 

edilir hale gelmiĢtir. Bununla birlikte “(…) Amerika‟da gazetelerin bu kadar çok 

çoğalması, basının özgürlüğü ve ülkenin siyasal özgürlüğü değil, yönetim gücünün 

bölünmesi neden olmuştur.(…) Yerel yönetimler arttıkça, kanunun bu kuvvetleri 

kullanmaya davet ettikleri kimselerin sayısı da artmaktadır, bu da gazetelerin 

sayısının artışını getirmektedir.”163. 

Tocqueville‟in gözlemlerine göre Amerikan gazeteleri, “(…) hükümeti farklı 

yöntemlerle över ya da yererler. Ama ne var ki sağlam barajları yıkabilecek güçte 

olan o büyük fikrin akımlarını kıramazlar.”164. Tocqueville‟in bu ifadeleri, günümüz 

Amerikan medyasından çok uzak bir tablo çizmektedir. Örneğin Tocqueville 

“kartelleĢme olgusu”ndan habersiz olarak Ģu yorumu yapacaktır: “(…) gazetelerin 

kolaylıkla kurulabilmeleri sayılarının artmasına neden olur ama aralarındaki yarış, 

fazla kâr etmelerini engellediğinden önemli kişiler bu işi üstlenmez.”165. 

O dönemde gazete çıkarmanın merkezileĢememesinin yanında ucuz 

oluĢuyla beraber, içeriğinin çoğunlukla reklâmdan oluĢması, her yerel yönetim 

biriminde kendi çıkarları doğrultusunda çok sayıda gazete çıkarmasına olanak 

vermiĢtir. Bu durum, gazetelerin, çok farklı sesleri aynı anda duyan kamuoyu 

üzerindeki siyasal etkinliklerini azaltmıĢ, gazetelerin elde ettikleri kâr paylarını 

düĢürmüĢtür ve böylece sermayenin gazete sektörüne yatırım yapmasını 

engellemiĢ, günümüz anlamındaki gazete holdinglerinin ortaya çıkmasını geçici bir 

süre için de olsa ertelemiĢtir. Ġç savaĢ sonrasında gazeteler, sayfalarında daha çok 
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reklama yer vermeye baĢladılar. Ancak giderek merkezileĢen Federal Devletin 

sürekli artan sansürü yüzünden, gazeteler, haberlerden oluĢan bir ilan tahtası 

görünümüne bürünmüĢlerdir166. 

1.2.4. Basında SanayileĢme ve KartelleĢmeye Doğru 

Kitle haberleĢmesini sağlayan araçların iĢleyiĢ mantığı temelde tek yönlüdür. 

Medya, sahibi kiĢilerin kontrolünde geniĢ bir kitleye doğru ifade ve düĢünce 

aktarımında bulunurken, bunlardan gelecek mesajlara -çoğunlukla– kapalıdır. 

Basında sanayileĢme, tek yönlü iletiĢimin etkide bulunduğu kapsamı geniĢletmiĢ ve 

kartelleĢme ile medya kaynaklarının belli kesimlerde toplanmasına yol açmıĢtır. 

1850-1950 yılları arasında iletiĢimin, posta, telefon, telgraf, radyo ile dünyaya 

yayılması ve aynı zamanda yine bu araçlar sayesinde sürat kazanması hem 

enformasyon akıĢında hem de ekonomisinde büyük bir değiĢime yol açmıĢtır. 

Basının ölçülü fiyatlarla daha geniĢ kitlelere dağıtılması, modern temsili 

demokrasilerinin bir parçasını oluĢturur ve seçmen vatandaĢın hak ve ödevlerine, 

bilgi alma Ģeklindeki somut bir içeriğini kazandırmıĢtır. BaĢlarda, posta yoluyla 

hükümet yayınlarının dağıtımı gerçekleĢtirilirken, 1890‟larda Fransa‟da basına 

ayrıcalıklı dağıtım tarifeleri sağlamak konusunda tüm siyasal oluĢumlar arasında 

anlaĢma sağlanmıĢtır167. 

Enformasyon akıĢının, posta dıĢında da kontrolünün, demokratik hükümetler 

için gittikçe artan bir önem arz etmesi sonucunda, bilgi toplanması ve yayılması 

süreci bizzat bu hükümetler tarafından desteklendiği görülmektedir ki bu durum 

günümüz medya kartellerine uzanan yolun baĢlangıcı sayılabilir. Öte yandan basılı 

yayınların üretim sürecindeki giderek artan mekanikleĢme, makinelere yönelik 

yatırım ve makineleri kârlı hale getirme sorunlarını ortaya çıkarmıĢtır. Gazeteyi 

makinelerle basmak için, önemli miktarlarda sermayeye sahip olmak gerekmiĢ ve 
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böylece süreli basın Fransa‟da en azından Ġkinci imparatorluk yıllarından itibaren en 

önemli yatırım araçlarından biri haline gelmiĢtir168. 

Tek elde toplanmanın ivmesini arttıran unsurlar, sanayiye dayalı süreli 

basının gerektirdiği yatırımların yanı sıra,  buradan elde edilen kâr maksimizasyonu 

ile kartel olmayan yayıncılar karĢısında sağlanan avantajlı satıĢ üstünlüğüdür. Bu 

yolla toplamda, 19. yüzyılın sonundan itibaren ABD‟de, sonra da Ġngiltere‟de 

Harmsworth, Beavebrooke ve Berry adındaki üç grup  (Press Lords), iki dünya 

savaĢı arasındaki süreçte önemli yayınların neredeyse tümünü kontrol altına alır ki 

1929 ekonomik buhranı da bu süreci desteklemiĢtir. Ekonomik daralmayla beraber, 

reklâmın maliyet paylaĢıcı etkisi zayıflamıĢtır, bu durum da fiyat artıĢına yol açmıĢtır. 

Sonuçta kapanmalar artmıĢ ve sadece en güçlülerin hayatta kaldığı bir medya 

örüntüsü ortaya çıkmıĢtır169. 

Öte yandan Tocqueville‟in de Amerika‟da tespit etmiĢ olduğu, sermayedarın 

bu alandan uzak durmasına neden olan, gazetelerin merkezi olmama durumu ile 

çok sayıda dağınık halde olma özelliklerinin sonucu olarak “zenginlik kaynağı 

olamama durumu” ortadan kalktığı için, günümüzde özellikle televizyon kuruluĢları 

aracılığıyla genel olarak medya çok ciddi reklâm gelirleri elde etmektedirler. 

Günümüz medyasının 19. yüzyıl Amerikan medyası ile ortak yanı, sayıca çeĢitliliği 

ve reklâmlara ayrılan kısmın geniĢliğidir ki bu durum günümüz medyasını aslında 

ticari bir iĢletme haline dönüĢtürmüĢtür. Ticari iĢletmelerin, gündemi belirleme ve 

yönlendirme işlevi ile kâr pastasındaki paylarını belirleyen gazete tirajları ve 

izlenme/dinlenme oranlarıdır. Dolayısıyla daha çok satıĢ demek daha çok reklam 

geliri, daha güçlü kartel ve kamuoyu üzerinde daha çok güç anlamına gelmektedir. 

Böylece bir kartel grubu içinde yer alan farklı gazete ve televizyonlar da toplamda, 

pazarın daha büyük bir oranına hâkim olmaktadırlar. Öte yandan sayıca çeĢitlilik 

içerik olarak da çeĢitlilik anlamına gelmemektedir.  

Yukarıda örneği verilen ve diğer medya tiranlarının da benzer süreçlerden 

geçtiği, tiraj olgusunun baĢrolü oynadığı bu süreci kitle medyası olarak adlandıran 

Bennett, 1930-1990 yılları arasındaki dönemin, günümüzde büyük oranda 

                                                 
168

 Örneğin tekstil alanında aktif bir aileden gelen Jean Prouvost, 1924‟te Paris-Midi, 1930‟da Paris-
Soir‟i, 1938‟de Match‟ı satın alır. Tek bir matbaada basılan bu yayınların hedef kitleleri ve dolayısıyla 
içerikleri de birbirinden ayrıdır. Barbier vd.ss.165 (Ġkinci Ġmparatorluk Dönemi: 1852-1870) 
169

 Barbier vd., s.307. 



 43 

kiĢiselleĢmiĢ medya çağı tarafından saf dıĢı bırakıldığını ileri sürmektedir: “Yeni 

çağda, insanlar sayısız kablolu kanal, bilgisayar araştırma servisleri ve özel yayınlar 

arasında tercihte bulunabiliyorlar (…) Aslında, en kötüsü insanların sosyal açıdan 

geleneksel kitle medyası ortamından çok daha yalıtılmış bir ortamda çeşitliliği çok 

daha sınırlı bilgi alıyor olmalarıdır.”170. 

Tocqueville, o dönemde henüz medya kartellerinin var olabileceğinden 

habersiz ve basının tek sesliliği ile ilgili olarak Ģu yorumu yapmıĢtır: “Basında birçok 

gazete ve dergi aynı davranışı benimserse, uzun vadede etkileri karşı konulmaz bir 

durum alır. Kamuoyu aynı yönden saldırıya uğrayınca da sonunda buna boyun 

eğmek zorunda kalır.”171. Günümüzde medyanın kartellerinin üretimleri, kamuoyunu 

kuĢatmakta ve onu, söylemlerine tabi hale getirmektedir. 

Yine kartelleĢme sonucu çıkan haberleri, “(…) farklı ambalajda çıkan aynı 

ürünler” olarak değerlendiren Bennett‟e göre, “(…) aynı ürünleri üretmek ve farklı 

etiketler altında farklı imajlarla satmak, pahalı başarısızlık riski taşıyan farklı ürünler 

üretmekten çok daha karlıdır (…) Haberlerdeki ayrıntı miktarı ve ele alınan konular 

açısından basın kuruluşları arasında farklılıklar vardır. Ancak farklı kanalların haber 

programları arasında belli kritik meseleler hakkında göze çarpan bir uzlaşma 

vardır.”172. Ġnsanların bu kadar çok haber kaynağından asıl olarak elde edebildikleri 

tek Ģey, dünyaya, ülkelerine ve kendi yörelerine dair birbirlerine oldukça benzer 

politik bakıĢlardır. Ancak bu bakıĢlar tüketicilerin hayat tarzlarına, öz imajlarına, 

çalıĢma programlarına, sosyal statülerine, eğitim seviyelerine ve hatta yaĢlarına 

uyacak Ģekilde ambalajlanmıĢlardır. Farklı medya kartellerinin ortaklığı, iktidarla olan 

çıkar iliĢkileri az önce aktarılan süreci pekiĢtiren diğer unsurlardır. Chomsky, Ģirket 

birleĢmeleri Ģeklindeki medya modelinin kapitalist demokrasinin doğal bir sonucu 

olarak görür. Dolayısıyla bu sistem, en üst biçimine en ileri kapitalist toplumlarda, 

medyadaki yoğunlaĢmanın ileri boyutlara vardığı Amerika‟dan baĢlayıp, kapitalizmin 

küreselleĢmesiyle medya kartelleri de küresel bir görünüm kazanmıĢtır173. 
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Medyanın kartelleĢmesini sağlayan unsurlardan haber medyasında 

profesyonelleĢme ve aĢırı uzmanlaĢmanın sonuçlarından biri olarak muhabir 

tarafından üretilen haber materyalinin farklı mecralara farklı sunumlarla taĢınabilir 

hale gelmesi, üreticisinden bağımsızlaĢmasıdır. “Muhabir tarafından yayına hazır 

hale getirilmiş, başlığı atılmış haberler, editöryal süreçte muhtelif süzgeçlerden 

geçirilmek suretiyle çekirdek üretimin öznesine yabancılaşmaktadır.”174  

Haber medyasında profesyonelleĢme ve aĢırı uzmanlaĢmanın sonuçlarından 

biri olarak muhabir tarafından üretilen haber materyalinin farklı mecralara farklı 

sunumlarla taĢınabilir hale gelmesi, dolayısıyla üreticisinden bağımsızlaĢmasıdır: 

“Muhabir tarafından yayına hazır hale getirilmiş, başlığı atılmış haberler, editöryal 

süreçte muhtelif süzgeçlerden geçirilmek suretiyle çekirdek üretimin öznesine 

yabancılaşmaktadır.”175. Kapitalizmin günümüzdeki görünümü, uzmanlaĢma yanında 

devlet yardımıyla kartelleri geliĢtirici yönde iĢlemektedir. Örneğin Amerika‟da 2003 

yılında (dönemin DıĢiĢleri Bakanı Colin Powell‟in oğlu, Michael Powell‟in baĢkanlık 

ettiği, üç Cumhuriyetçi üyenin kabul, iki Demokrat üyenin de red oyu verdiği Federal 

ĠletiĢim Komisyonu [FCC] toplantısında) yapılan değiĢiklikle medya patronlarının 

yeni TV kanalları kurmalarına veya satın almalarına olanak tanınmıĢ, yürürlükte olan 

%35 oranında ulusal piyasa payı tavanı %45'e çıkarılmıĢtır176. 

Kartellerin süreç içerisindeki dönüĢümünü görmek açısından Murdoch 

incelemesi gerekli bir önek olaydır. Günümüzdeki en büyük medya kartellerinden biri 

olan bu kartel, 1937 doğumlu Avustralyalı Rupert Murdoch‟a aittir. Babasının 1953‟te 

yönetimini devraldığı bir gazeteyi, bulvar formatına177 sokarak dağıtımını önemli 

ölçüde arttırmıĢ, 1960lar‟da Ġngiltere‟deki News of the World ile Sun gazetelerini; 

1980‟lerde altı tematik kanal yayını yapan Sky‟ı; Amerika‟da New York Times Post 

gazetesini, 20th Century Fox‟un stüdyolarını ve 2000 filmden oluĢan stoklarını 

almıĢtır. FoxTV ile bulvar gazetesi uygulamalarını (haber programları yerine, reality-

show programlarının sistemli halde yayılması vb.) televizyona aktarmıĢtır. Sinema 

aktörü olan ABD eski BaĢkanı Ronald Reagan‟ın döneminde destekçisi olmuĢtur. 

Murdoch‟un, 1980‟lerde Ġngiltere‟de de Margaret Thatcher‟ı desteklediği, halen ĠĢçi 

Parti ve Tony Blair ile yakınlığı bilinmektedir. Yakın zamanda Almanya‟da, 
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Bertelsmann ve VoxTV ile birleĢmiĢ, Güneydoğu Asya ülkelerine 50 kadar program 

yayınlayabileceği uydu kanalı satın almıĢtır. Türkiye‟de TGRT kanalını satın alarak 

FoxTV (Türkiye) adı altında yayına baĢlatmıĢtır. Son olarak Amerika‟nın en köklü 

gazetelerinden 1889 tarihli The Wall Street Journal‟ı çıkaran Dow Jones‟u da satın 

alarak, toplamda dünyanın üçte birine televizyon programları sağlayan ve her gün 

60 milyon gazete nüshası satan, dünyanın 73. zengini bir medya tiranı haline 

dönüĢmüĢtür178. Halen Cumhuriyetçi Parti yanlısı yayınlar yapmaktadır. 

Medya kartellerinden önemli bir örneğinin kısa geçmiĢi, sağ orijinli siyasal 

güçlerin medya kartelleri ile daha uyumlu olduklarını ve kartellerin de her zaman için 

daha çok güce, daha çok medya kanalına sahip olmak yolunda gerektiğinde destek 

veren siyasal iktidarlarla beraber hareket ettiklerini aktarmaktadır.    

Basında kartelleĢmenin bir diğer boyutu da haber kaynağında yer 

almaktadır. Uluslararası arenada en önde gelen kuruluĢ AP yani Associated 

Press‟tir. Ġnceoğlu, Amerika‟da haber ajanslarının kuruluĢu 19. yüzyılın ortalarına 

rastladığını, Boston gazetelerinin 1846‟da kurulan AP‟ye katılmasından sonra, tek 

tek ve bölgesel halinde katılımlar sürdüğünü belirtmektedir179. Bölge temsilcilikleri 

haline dönüĢtürülen bu katılımlar, New York AP‟den, (ajans tarafından önemli ve 

öncelikli bulunan) haberleri yere düzeyde dağıtmaya baĢlamıĢlardır. 1960‟larda 

günlük gazetelerin haberlerini %40‟dan fazla bir bölümünün AP‟den sağlamıĢtır180. 

Günümüze gelindiğinde ise AP, dünya çapında 97 ülkedeki 243 bürosu ve 3000‟i 

gazeteci olmak üzere 4100 çalıĢanıyla, 121 farklı ülkede 1700 gazete ile 5000 radyo 

ve televizyona 4 ana dilde haber satmaktadır181. Bu haberler alıcılar tarafından diğer 

dillere çevrilmekte ve yayılmaktadır. Ajans, ABD çapında rakipsiz olup uluslararası 

alanda Ġngilizce yayın yapan Reuters ve Fransızca yayın yapan Fransız Haber 

Ajansı ile rekabet etmektedir. Ancak bu iki ajans da AP‟nin ulaĢmıĢ olduğu 

küreselleĢme ve yerelleĢme boyutundan uzaktır.  
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Medya kartellerinin varlığı ve bunların iktidarla olan iliĢkileri, demokrasinin 

seçimle iliĢkisi bağlamında özellikle seçim öncesi dönemde önem kazanmaktadır. 

Örneğin Fransa‟da 2007 devlet baĢkanı seçimlerinde, Hachette gibi saygın bir 

ansiklopedi sahibine ait Journal du Dimanche, Sarkozy‟nin eĢinin oy kullanmayacağı 

haberine yer vermemiĢtir. Bu haberle ilgili olarak editörün azarlandığı ve seçim 

öncesinde Sarkozy ile ilgili her türlü olumlu sayılabilecek malzemeden de haber 

yapıldığı belirtilmektedir. Sarkozy‟nin “arkadaĢlarının” self-sansürünü Le Monde 

yazarı Schiffrin, medyanın yeni tür kontrolü olarak tanımlamaktadır182. 

Medya kartellerinin oluĢumuna diğer adaylardan da bir itiraz gelmediği, 

eleĢtiri seslerinin yükselmediği olgusu baĢka dikkat çeken noktadır. Bunun 

arkasında ise kendilerinin iktidara gelmeleri durumunda medya kartellerinin 

kontrolünün daha kolay olabileceği inancı olsa gerekir. Medyanın iktidarla olan 

karĢılıklı çıkar iliĢkisi, iktidarın, medyanın kendi kendine sansür uygulatmasını 

sağlamaktadır. Medyanın, iktidarın mutlak kontrol aracı haline dönüĢmesini 

engellemek üzere, geliĢmiĢ ülkelerde farklı yasal uygulamalar görülmektedir.   

Öte yandan 2009 yılı içinde sürdürülen Gazetecilik Dünyaları AraĢtırma 

projesinin183 verilerine göre, araĢtırmanın sürdürüldüğü 18 ülke içinde ilk beĢ 

ülkeden biri olarak Türkiye‟deki gazeteciler, “medya sahipliğinin”, günlük iĢleri 

üzerinde doğrudan etkili olduğu yolunda güçlü bir inanç geliĢtirdikleri görülmektedir. 

AraĢtırmaya göre gazeteciler, “editörlerin” ve “yönetimin” de gazetecilerin günlük 

iĢleri üzerinde benzer oranlarda etkisi olduğunu düĢündükleri anlaĢılmaktadır184. 

Dolayısıyla medya karteli olma durumuyla beraber, bu kartelin seçtiği yönetim ve 

editöryal bakıĢ açısı da gazetecilerin haberciliğini doğrudan etkilediği inancı 

bulunmaktadır. Bu araĢtırma sonuçları medya sahipliğinin, medyanın ne söylediği 

üzerinde doğrudan belirleyici etkisi olduğunu göstermektedir. 
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1.2.5. Ġktidar Medyası 

Barbier‟in belirttiği gibi kitle iletiĢim araçları sektöründeki devlerin etkisi, 

sonuçta iyi saptanmıĢ stratejik (kalite düĢürülmesi, popülerlik, kolay eriĢim, 

anlaĢılabilirlik vb.) ve siyasal (genellikle muhafazakâr) seçimlerle beraber 

geliĢmektedir185. Ġtalya medyasının günümüzde bu açıdan farklı bir önemi 

bulunmaktadır. Ġtalya‟da, bünyesinde ülkenin en önemli yayın Ģirketini, en büyük film 

Ģirketini ve 4 televizyon kanalı vb. Ģirketleri bulunduran Fininvest Grubunun sahibi 

Silvio Berlusconi, 1994-95, 2001-2006 yılları arasında yürüttüğü Ġtalyan 

BaĢbakanlığı görevini 2008‟den bu yana tekrar yürütmektedir186.  Seçimler 

süresince, Berlusconi‟nin idealize ediliĢi ve rakiplerin gözden düĢürülüĢü bizzat 

sahibi olduğu medya organları aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Berlusconi‟nin özellikle 

son 20 senedir önce medya tekeli olarak sonra siyasal iktidar olarak dünyanın en 

zengin 72. kiĢisi olmuĢtur187. Berlusconi‟nin kardeĢi de gazete sahibi olup seçim 

çalıĢmalarında ve sonrasındaki destek veren tutumunu sürdürmüĢtür. Ayrıca 

Berlusconi‟nin seçim zamanı ve sonrasında “halka iliĢkiler” çalıĢması gibi görev 

yapan AC Milan futbol takımına da değinmek gerekir. Ġtalya gibi futbolun önemli bir 

role sahip olduğu ülkede, medyanın etkisini katlayıcı bir role de sahiptir. Özetle, 

Berlusconi, medyakrasinin varabileceği noktayı göstermek açısından önemli bir 

örnek olay görünümündedir.  

Türkiye‟de ise bu noktada bir siyasal iktidar adayı bulunmamakla beraber 

TMSF aracılığı ile bazı medya ortaklıklarına el konması, Türkiye‟de siyasal iktidar-

medya arasında direkt bir organik bağ kurulmasını sağlamıĢtır ki bu da daha önce 

sözü edilen, Fransa‟daki ayrıcalıklı basımevlerinin yayıncılığına benzeyen ama aynı 

zamanda Berlusconi tarzı bir siyaset riskini gündeme getirmektedir.  
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1.2.6. 20. Yüzyılda “Basının Sosyal Sorumluluk Teorisi 

II. Dünya savaĢı daha sürerken, 1942 yılında, Time ve Life dergilerinin 

yayıncısı Henry Luce‟un, Chicago Üniversitesi BaĢkanı Robert Hutchins‟e daveti 

üzerine bir araya gelen araĢtırmacılar, modern demokrasilerde medyanın iĢlevlerini 

araĢtırmak üzere resmi adıyla “Basın Özgürlüğü Üzerine Komisyon” kurmuĢtur.  4 yıl 

boyunca süren tartıĢmaların ardından komisyon tarafından, 1947‟de hazırlanan 

raporun odak noktası, medya organlarının sahiplerinin, müdürlerinin, kamuoyunun 

Ģekillenmesinin ortak iyiliği ve izleyiciler için sorumlulukları olmuĢtur. Buna göre, 

basın modern toplumun dengesinde ve geliĢiminde önemli bir role sahiptir ve 

böylece medyaya sosyal sorumluluk verilmesi gerekmektedir. Sosyal sorumluluk 

teorisi olarak bilinen bu görüĢ, büyük ve güçlü yayıncıların halk tarafından pek 

tutulmadığı ve halkın, basının motivasyonları ve amaçları konusunda güçlü 

Ģüphelerinin bulunduğu bir dönemde ortaya çıkmıĢtır ve medyanın, toplumun 

standartlarını yükseltmek, vatandaĢlara, kendilerini yönetmek için gerekli bilgileri 

sağlamak üzere sorumluluk alması gerektiği yönünde görüĢ bildirmektedir.188 

Teoriye açıklık getirmesi açısından basına altı görev verilir. Bunlar: “1) Siyasal 

sisteme, kamusal olaylar üzerine tartışma, görüş alışverişi ve bilgi sağlamak; 2) 

Halkı aydınlatarak kendi kendini yönetme konusunda yeterli hale getirmek; 3) 

Hükümete karşı bekçi-köpekliği (watchdog) yaparak, bireysel hakların 

koruyuculuğunu üstlenmek; 4) Reklamlarla alıcı ve satıcılar için ekonomik pazar 

ortamı yaratmak; 5) Eğlence sağlamak; 6) Özel çıkarların baskısından bağımsız 

olarak kendi ekonomik yeterliliğini sağlamak.”189. 

Peterson teoriyi incelerken, basına verilen bu görevlerin mevcut koĢullarda 

yeterince iyi yerine getirilmediğini ileri sürdüğünü de tespit etmiĢtir. Örneğin, basının 

siyasete hizmet etmesini, kamuyu aydınlatma, bireysel hakları koruma bağlamında 

kabul ederken, ekonominin, demokrasiyi tutundurma gibi daha asli görevlerinin 

önüne geçmesini kabul etmemektedir, benzer bir Ģekilde, ekonomik bir kurum olarak 

kendi ihtiyaçlarını gidermesini kabul ederken kartelleĢmeyi kabul etmemektedir190. 
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Öte yandan liberal görüĢ açısından sosyal sorumluluk ilkesi, özgürlüklere 

karĢı bir adımdır çünkü sorumluluk düzenleme gerektirir ve düzenleme de devlet 

müdahalesi anlamına gelse de rapor, basın sorununun daha fazla yasa ya da 

hükümet eylemiyle çözülebilecek bir sorun olmadığını ve hükümet kanalıyla 

yapılabilecek tek Ģeyin, sorumsuz ve sınırsız güce sahip özel Ģirketin gücünü kırmak 

olacağını belirterek191 basın özgürlüğünü tehlikeye sokan üç temelde geliĢme ortaya 

koyar: 1) Kitle iletiĢimi alanında yaĢanılan geliĢmelere karĢın, bu araçlar yoluyla 

fikirlerini yayanların oranı son derece sınırlı sayılara inmiĢtir 2) Sınırlı sayıdaki bu 

kiĢiler basın çarkını kontrol ederek toplumun ihtiyacını karĢılayacak bilgi akıĢında 

bulunmamaktadırlar 3) Çarkı döndüren bu kiĢiler aynı zamanda, dönem dönem 

toplum kınamalarına hedef olmuĢtur ve bunun devam etmesi durumunda düzenleme 

yapmak ve kontrol altına almak kaçınılmazdır192. 

 Baker‟e göre komisyon her Ģeyden önce iĢler bir demokrasi için bilgi 

akıĢının önemli olduğunun ayrımına vardığını belirtir. Ayrıca komisyon,”değer” 

olgusunun önemini açıkça ortaya koymuĢtur. Buna göre “(…) sosyal değerlerin halk 

için netleştirilmesi ve sunulması gerekir. Böylece medyanın eğitim bakımından 

birincil bir rolü ortaya çıkmaktadır.”193. Günümüz kitle medyalarında yayınlanan ve 

temel olarak insanları küçük düşürmeye yönelik eğlence anlayışı barındıran yarıĢma 

programları, gözetleme kültürünün yerleĢtirildiği BBG evleri ve eğlence programları, 

magazin ve yorum ağırlıklı haberleri düĢünüldüğünde medyanın sosyal değerleri 

nasıl dönüĢtürdüğü ve var olanları nasıl ezerek geçtiği açıkça görülecektir.  

Kamu ve özel ayrımının giderek yıkıma uğradığı bu süreçte birey, siyasal 

açıdan da değersizleĢmeyi ve hiçbir Ģey yapmadan durmayı öğrenmektedir. Öte 

yandan bu süreç postmodernizm ideolojisi çerçevesinde her gün yeniden 

üretilmekte ve bireye, biryandan “ideoloji” kavramına karĢı yabancılaĢtırılmakta, 

diğer yandan da medya aracılığıyla bizzat yaĢadığı ideolojik bombardıman da 

normal hayatın bir parçası olarak nüfuz ettirilmektedir. Siyasetin iktisadi alandan 

koparılıp etnik kimlik merkeze oturtulmasıyla beraber, medya sunumu da ekonomik 

sorunlar ve yapılması gerekenler yerine, bu söyleme uyarak etnik-kimlik merkezine 

adapte olmuĢtur.  
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Medyanın sosyal sorumluluğuna çok daha ağır bir Ģekilde ihtiyaç duyulan bu 

süreçte, medyanın kendi kendine göreve çağırması oldukça ütopik gelse de ikinci 

dünya savaĢı sonrasında olan tam olarak budur. Öte yandan Hutchin komisyon 

raporunda yazılanlar ve komisyonun bizzat kendisi, “basın özgürlüğü” adına 

yapılmıĢ bir eylem olarak, kartel basınının gücünü kırmaya yönelik eylemleri 

çözümün bir parçası olarak sunmaktadır. Yine bizzat kartelin içinden çıkan ve ses 

bulup geliĢen bu ikircikli durumun, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında medyanın, siyasal 

iktidarın nasıl da propaganda aracı haline geldiğini görmelerinin etkisi altında 

geliĢtiğini düĢündürmektedir. Basının farklı ellerde oluĢu, bilgi akıĢı ve sistemin 

muhafazası için gereklidir. Almanya tecrübesi ve medya kartellerinin gittikçe sınırlı 

ellerde toplanıĢı, gazetecilerin bizzat kendilerini ürkütmüĢ olsa gerekir. Teori, 20. 

yüzyılın buhran içinde geçen ilk yarısında manipülatif yönü ispatlanmıĢ medyaya, 

kamunun iyiliği rolünü vermiĢse de liberal demokrasiler için halen Ģiddetle ihtiyaç 

duyulan ve birkaç küçük örnek194 dıĢında pratiğe geçirilmeyi bekleyen, önemli bir 

adım olarak kalmıĢtır. 

1.3. MEDYA VE DEMOKRASĠ ÜZERĠNE GENEL DEĞERLENDĠRME 

Demokrasi olgusu, günümüzdeki kapsayıcı algısına eriĢene kadar uzun bir 

süreç geçirmiĢtir. Bu algının köklerine inildiğinde liberal düĢünce akımlarının 

yanında haberleĢme alanındaki teknolojik geliĢmeler ve pazar ekonomisinin geliĢimi 

yer aldığı görülecektir. Dolayısıyla bugün, genel ve eĢit oyun tüm demokrasilerde 

genel geçer bir kural halde kabul gördüğünden bahsedilebiliniyorsa bu, kitle iletiĢim 

araçları sayesinde kendisini ifade edebilen ve farklı ifadelere eriĢebilen kitleler ile 

onlara bireysel düzeyde farklılaĢmıĢ ürünlerinin pazarlayan basın ve diğer 

alanlardaki Ģirketlerin de baĢarısıdır. Diğer bir deyiĢle, ekonomik değiĢim, sadece 

kitle kültürünü ve tüketim toplumunu değil aynı zamanda günümüz vatandaĢ bireyini 

de yaratarak ona, (eskiden belli sınıflara açık olan) kamusal konuların kimi zaman 

öznesi kimi zaman da nesnesi olma rolünü vermiĢtir. 

Hukuk normları çerçevesinde bakıldığında günümüz demokrasilerinde 

seçme ve seçilme hakkı herkese açıktır, çünkü yasalar önünde herkes eĢittir. Ancak 

yasalar önündeki bu eĢitlik pratikte, sosyo-ekonomik, demografik vb. pek çok 

faktörle dengesini yitirmektedir. Kitle toplumlarında seçim sonrası demokrasinin 
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devamlılığı için, seçime katılamayan, aday olamayan, aday olsa da kazanamayan 

birey ve grupların kendini siyasal açıdan ifade etme araçlarının varlığına duyulan 

ihtiyacın önemi belirir. Ayrıca günümüz demokrasileri, kapsayıcılık bakımından 

kitleselleĢirken Atina demokrasilerinin zaten sınırlı kiĢilerle yürüttüğü doğrudan 

demokrasi uygulaması olanağından daha da uzaklaĢmıĢtır. Böylece alternatif 

siyasal katılım yollarının önemi, seçim dıĢı dönemlerde gerçekleĢtirilecek siyasal 

katılımın, sistemin beslenmesini sağlayarak olası krizleri önlemesinde ve 

demokrasinin kurumsallaĢmasını beraberinde getirmesinde belirir. 

Siyasal katılımın amacına ulaĢabilmesi için, bireylerin, siyasal sistemin 

iĢleyiĢi, güncel siyasal sorunlar ile siyasal iktidarın ve yasa koyucunun eylemleri 

konularında bilgi edinebileceği kanalların açık olması ve bu kanallar aracılığıyla 

kendi iyiliği yararına karar alıp baskı uygulayabilecek bir kamuoyu geliĢtirebilmesi 

gerekmektedir. Sistemin daha iyi iĢleyebilmesi ve sürekliliği amacıyla girdilerin neler 

olması gerektiği konusunda bireylerin, siyasal ilgillerini makro düzeyde tutabilmeleri 

için, ekonomik açıdan asgari geçim düzeyini sağlamıĢ, eğitim ve sağlık gibi temel 

hizmetleri sosyal devlet kapsamında karĢılanıyor olmalıdır. Kitle toplumlarında 

demokrasinin kapsayıcılığının geliĢmesi, ancak bu Ģartlar altında anlam kazanabilir. 

Kitle toplumlarında, siyasal bilgiye ulaĢım ve kendini ifade edebilme ancak 

medya aracılığıyla mümkün olabilmektedir Alternatif yolların zaman, mekân ve hız 

bakımdan kısıtlılığı, medya mesajları arasında kaybolmakta ve etkinliğini 

yitirmektedir. Böylece, yönetilenlerin siyasal arenada olup bitenlerle ilgili bilgi sahibi 

olmaları suretiyle sistemi meĢrulaĢtırarak devamlılığına katkıda bulunabilmesi 

noktasında medyanın kritik bir role sahip olduğu görülür.   

YaĢanılan teknolojik devrimler, medyanın yapısında yaĢanan ekonomik 

dönüĢümle birleĢtiğinde, bu süreci hızlandırarak karteller dıĢı kalan alternatif 

medyanın rekabet gücünü habere ulaĢma ve yayın vb. olanakları açısından 

kısmıĢtır. “Hız”, medya için kilit bir kelimedir. Medyada, bir haberin, “haber” niteliği 

taĢıma süresi, onun, kamuoyu tarafından duyulup algılanması ve yenisiyle yer 

değiĢtirmesine kadar geçen süreyle sınırlıdır. Bu noktada rakip medya kuruluĢlarının 

habere hem ilk ulaşan, hem de ilk duyuran olma yönünde zamana ve birbirlerine 

karĢı verdiği bir yarıĢ bulunmaktadır. Bir durumun, haber olması noktasında bir 

resim ya da daha iyisi bir görüntü ve en iyisi de “olay yerinden” aktarılacak canlı 
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yayın, soyut düĢünebilme yeteneği gerilemiĢ günümüz gören insanı (homo videns) 

için vazgeçilmezdir. Ġleri teknoloji olanakları ile haberlerin yerinden aktarımı, çok 

daha hızlı olmakla beraber aynı zamanda yüksek maliyetli iĢlerdir. Bu iki unsur bir 

araya geldiğinde, ekonomik bakımdan güçlü medya kartelleri, haberin daha 

kaynağına inme ve haberi oluĢturma aĢamasında fark atmaktadır. Diğer medya 

Ģirketlerinin daha uzun sürede ulaĢabileceği haberler, medya kartelleri için daha kısa 

sürede daha çok görüntüyle hazır halde haber pazarında yerini alır. Böylece diğer 

medya Ģirketleri belli birkaç kaynaktan beslenen ve duyuran araçlardan biri haline 

gelmektedir. 

Teknolojik devrimin Ģüphesiz demokrasi açısından olumlu yanları da 

bulunmaktadır ki bunların baĢında alternatif bilgi kaynaklarına eriĢim olanağı sunup, 

yer ve zaman kısıtlamasının minimize edildiği ifade olanakları yaratması bakımından 

internet gelmektedir. Ġnternetin ve yeni bilgi teknolojilerinin bu dönüĢümü, 1990‟ların 

baĢında oldukça erken bir yargıyla Naisbitt tarafından, temsili hükümetlerden 

kurtulmanın aracı olarak değerlendirilmiĢtir195. Bir diğer yargı, daha ılımlı olarak bu 

teknolojilerin, temsili hükümetlerin katılım olanaklarının arttırılması bakımından katkı 

yaparak demokrasiyi geliĢtireceği üzerinedir196. Benzer bir Ģekilde Pool da 

demokrasilerde kurumların sınırlayıcı niteliklerini azaltacak bir güce sahip yeni bilgi 

teknolojileri, siyaset ve iletiĢim alanındaki merkezî kontrolü sınırlayarak 

demokratikleĢtireceğini ileri sürer197. 

Ancak internet, 2009 yılı verilerine göre dünya nüfusunun sadece dörtte birlik 

kısmı tarafından kullanılabilir durumdadır. Sansür olgusu da internet kullanıcılarının 

çoğu üzerinde etkili bir biçimde yürümektedir. Öyle ki, Kuzey Kore, Suudi Arabistan 

gibi ülkeler, internet kara deliklerinin tanımlandığı yerler olarak belirlenmiĢtir. 

Ġnternetin önümüzdeki on yıllar içinde özellikle demokrasi uygulamalarına daha çok 

konu olacağı ve medyanın demokrasilerdeki rolü bakımından farklı bir boyut 

kazanacağı gerçeği bir kenara bırakıldığında, bu süre içinde öncelikli olarak 

medyanın diğer ortamlarda demokratikleĢtirilmesinin önü açılması gerektiği ortaya 

çıkacaktır. Ġnternet, kendi çözümleri ile beraber sorunlarını ve sıkıntılarını, 

sansürlerini ve denetlenebilirliğini, “büyük ağabey” (big-brother) gibi anti demokratik 
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eğilimlerin baĢka görünümlerini de beraberinde getirme riski bulunmaktadır. 

Elektronik dönüĢümleri, demokrasilerin kurtarıcısı olarak görmek yerine mevcut 

olanakların demokratikleĢtirilmesi öncelikli hedef olmalıdır.  

Çoğalan bilgi kaynakları ve mülkiyet yoğunlaĢması, sanal bir demokrasi 

örüntüsü meydana getirmekte198 ve bireyi bir yandan özgür olduğuna inandırırken, 

diğer yandan da düĢünce bazında tutsaklaĢtırmaktadır. Bu bağlamda günümüz 

iĢletmelerinin ideolojilerini özetleyen küresel düşün yerel davran stratejisinin belki de 

en iyi uygulayıcıları olan medya kartelleri, çok seslilik adına, televizyon, gazete, 

internet sayfası, radyo gibi farklı kanallardan belli sınırlar/politikalar içerisinde tüketici 

durumundaki kitleye enformasyon aktarmaktadır. Alıcılar tarafından da bu bilgiler 

tercihleri doğrultusunda alınmıĢ ve demokratik bir ortamın sunduğu bir bilgi 

görünümü kazanabilecektir ki bu durum da demokrasi için bir risk teĢkil etmektedir. 

Yeni kapitalizm, devletin ekonomik faaliyet gösteren alanları boĢaltmasını 

isterken, bunların sermaye arasında nasıl bölüĢüleceğini düzenlemesini ister. Yeni 

kapitalizmi devleti, sistemin düzenleyicisi ve garantörü olarak görür ve sistem, 

Duverger‟in deyimiyle günümüzün seçilmiĢ güçlü hükümdarları ile hayata geçirilir. 

Devletin bu rolü, kamu yerine sermayeyi öncelemesi düĢünülerek verilmiĢ bir roldür. 

Bu öncelik devletlerin medya ile ilgili düzenlemelerinde açıkça gözlemlenmektedir  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. DEMOKRASĠLERDE MEDYANIN SĠYASAL HAYAT ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

Sartori, “azalan sonuçlar ilkesi”199 adını verdiği ilkesi doğrultusunda, bir 

ülkede uygulanan her katılım ve seçimlerin her zaman için demokrasi 

yaratmayacağına, en azından bu sonucun mutlak olmadığına inanmaktadır. Bu 

anlayıĢta demokrasinin sürekliliği için de seçimler, geniĢletilmiĢ oy hakkı vb. 

unsurların yanında tarihsel süreç içinde ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak 

geliĢtirilecek baĢka unsurların gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hatta buna yine tarihsel 

süreç içinde meydana gelen teknolojik geliĢmelerin getirdiği avantajlardan, 

dezavantajlarını kontrol altında tutarak yararlanmayı da eklemek mümkündür. 

Günümüz temsili demokrasilerinin sürekliliğini sağlamanın koĢullarından biri 

ve en önemlisi ifade özgürlüğüdür ki bu, aynı zamanda doğru bilgiye ulaĢım hakkını 

da içermektedir. Kitle toplumlarında toplum-siyasal iktidar arasındaki iletiĢim görevini 

gören medyanın yaydığı haberlerin doğru bilgilere dayanıp dayanmadığı ya da 

doğru bilgilerin hepsini aktarıp aktarmadığı sorunsalı, demokrasinin varlığını ve daha 

da önemli olarak “seçim sonrası” sürekliliğini de tartıĢmalı hale getirmektedir. 

Günümüz koĢullarında medyanın demokrasilerdeki iletiĢim görevinden baĢka, 

doğrudan siyasal hayatın unsurları aracılığıyla, siyasetin bizzat kendi süreci 

üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Bu unsurlar; birey, kamuoyu, siyasal partiler ile 

seçim ve tabii ki siyasal iktidardır. 

2.1. BĠREY VE MEDYA 

Siyasetin öznesinin birey olduğu gerçeğinden yola çıkarak medyanın 

demokrasilerdeki siyasal hayata etkisini anlamak için öncelikle birey üzerindeki 

etkisini anlamak gerekir. Medya çoğunlukla tek yönlü bir iletiĢim aracıdır ve aynı 

zamanda belli bir zaman diliminde tek bir kaynaktan, kitleye yayılan toplu mesajlar 

içerir. Böylece birey, bir kitle içerisinde yalnız ve -çoğunlukla geri bildirim kanalının 

kapalı olduğu iletiĢim sürecinde- çaresiz durumda bulunur. Birey, medya ile 

gerçekleĢtirdiği iletiĢim sürecinde çoğunlukla sadece alıcı konumunda ve etkiye açık 

durumdadır. 
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Medyanın, bireyin siyasal tutum ve davranıĢlarını etkileme sürecinde “halka 

göre kanıtı”nın (argumentum ad populum) ya da benzeri “çoğunluğa göre kanıtı”nın 

(argumentum ad numerum), felsefi karĢılığıyla yanıltmaca (fallacy) tekniğinin sıkça 

kullanıldığı gözlemlenmektedir. Buna göre, bir önerme, "belirli bir kesimin 

anlamlandırması" ya da "genel kanı" bu yönde olduğu için doğru/haklı olduğunu 

iddia edilmektedir. “Çoğunluğa göre kanıtının” pratikte birçok farklı türleri olmasına 

karĢın en çok görülen iki tipi Ģu Ģekildedir200; 

- “Züppe çekiciliği” (Snob Appeal); toplumdaki düĢünce ve inançlar üzerinde 

etkili birkaç kiĢi ya da elitlerin onayı ile bir görüĢün geçerliliğini kanıtlama 

amaçlı yanıltmacadır. 

- “Bando-vagonu” (Bandwagon), çoğu kiĢinin düĢündüğünün doğru ya da 

geçerli olduğunu ileri sürülmesi Ģeklinde gerçekleĢen yanıltmacadır.  

Ġleride ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacağı üzere kamuoyu araĢtırmaları, 

“Bando-vagonu” etkisiyle beraber günümüz toplumunda önemli bir yere sahiptir. 

“Züppe çekiciliği” ise -örneğin bir anayasa maddesi görüĢmesi sırasında, bir öğretim 

üyesinin görüĢlerinden yola çıkarak o görüĢün haklı olduğunun savunulması 

Ģeklinde olabileceği gibi- sadece popüler ya da bir konuda bilinen bir uzman olduğu 

için tanık gösterilen kiĢinin görüĢünden yol çıkılarak o görüĢün haklılığı 

savunulabilmektedir.  

Sartori, televizyonun, büyük halk kitleleri üzerindeki etkisinin giderek 

artmasına paralel olarak, spor, sanat gibi farklı alanlardan elde edilen “kredileri” 

kullanarak yapılan yanlıĢ tanıklıklara her geçen gün daha fazla önem verildiğini 

belirtmektedir. “Televizyonla birlikte, sinema yıldızları, güzel kadınlar, şarkıcılar ve 

futbolcular yaşamımızı düzenleyen otoriteler haline gelirken, bir zamanlar toplumda 

söz sahibi olanlar, göz ardı edilebilen bir niceliğe (quantité néglieable) 

dönüşürler.”201 

Noelle-Neumann ise bireyin medya karĢısındaki güçsüzlüğünü iki duruma 

bağlamaktadır. Bunlardan biri medyanın “neyin önemli olduğuna karar veren rolü” 
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yani “eĢik bekçiliği” iken diğeri de medyanın “teĢhir direği”202 olarak kullanılmasıdır. 

Medyanın “teĢhir direği” olarak kullanıldığı durumlarda birey, kitlelere ulaĢan kendi 

hakkındaki olumsuz açıklamalar karĢısında yine medyanın “eĢik bekçiliği” rolü ile 

birlikte, bu ikisine karĢı aciz durumdadır. “Medyada olumsuz bir biçimde „teşhir 

edilen‟ birey kendini ele verilmiş olarak görür. Birey, medya karşısında kendini 

koruyamaz, savunamaz.”203 Bu durum, bireyin, siyasal oluĢum ve hareketlerden 

uzak durmasını, bunlara karĢı temkinli olmasını beraberinde getirmektedir. 

Öte yandan bu süreçte medya, bireyleri toplumun diğer bireyleriyle yine 

medyanın kendi ifadeleri ile iletiĢim kurdurmaktadır. Medyanın dillendirme iĢlevi 

olarak adlandırılan bu durum, bireyi iletiĢim sürecine dâhil ederken bazı durumlarda 

susturabilmektedir. Noelle-Neumann bu durumu Ģu sözleriyle açıklamaktadır: “(…) 

insanlara görüşlerini savunmakta kullanacakları sözcükleri, argümanları medya 

vermektedir. İnsanlar kendi bakış açılarına uygun düzenli biçimde tekrarlanan 

ifadelerle karşılaşmayınca dilsizleşirler.”204. Medya aslında kitleler içindeki bireyler 

arası iletiĢimi gerçekleĢtirirken, onu kapsam bakımından da sınırlandırmakta, 

konuĢacakların kimler olacağını ve hangi ideolojik çerçevede konuĢulacağını 

belirlemektedir. Bunun dıĢında kalanlar ise “yabancılaĢmakta” ve susmaktadır. 

Medya etkisi bazen beklenilen bir tepki olarak değil de amaçlı yayınların 

istenmeyen sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durum “Bumerang Etkisi”  

(Boomerang Effect)205 ile açıklanmaktadır. Bu etki altında olan bireyler, örneğin 

seçim zamanı oy vermeyi planladığı partinin bir reklamına, propagandasına ya da 

politikasına, açıklamasına ve hatta kazandığını gösteren bir kamuoyu yoklamasına 

tepki göstererek partiye oy vermekten vazgeçebilmektedir. 

Bumerang etkisi, medyadan çıkan mesajın hedefe ulaĢtığında yaratacağı 

tepkinin ön görülememiĢ olmasıyla doğrudan alakalıdır. Ancak mesajın kaynağı her 

zaman için medya olmak durumunda değildir, siyasal partinin liderleri, kanaat 

önderleri, reklamcılar da bu sürece katkıda bulunabilir ya da doğrudan kaynaklık 

edebilmektedirler. Böyle bir durumda medyanın rolü,  ilgili mesaja kendi araçlarında 

                                                 
202

 TeĢhir direği, özellikle Ortaçağda mahkûmların halka teĢhir edilmek suretiyle asıldıkları direklerdir. 
Böylece kötülerin sonu halka ibret olması açısından örneklendirilmektedir. 
203

 Noelle-Neumann, Kamuoyu…, s.179. 
204

 Noelle-Neumann, Kamuoyu…, s.199. 
205

 Boomerang Effect ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz.: James King, & Jason McConnell, "The 
Cumulative Effect of Negative Campaign Advertising on Vote Choice", The annual meeting of the 
APSA, Marriott Copley Place, Sheraton Boston & Hynes Conv. Center, Massachusetts, Aug 28, 2002. 



 57 

yer verme kararı noktasında yer almaktadır. Ancak yine de medya, günümüz kitle 

bireyinin toplumla ve dünyanın diğer kalanıyla olan siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel 

iletiĢim sürecinde birinci tercih olmaya devam edecektir. Bu tercihin bireyin siyasal 

hayatı üzerindeki etkisini farklı açılardan gözlemlemek mümkündür. 

2.1.1. Medyanın SiyasallaĢma ve Depolitizasyon Sürecine Etkisi  

Ġçinde yaĢanılan kültür etkisiyle birey, sürekli bir siyasallaĢma süreci, yani 

siyasal kültürü öğrenim ve onun bir parçası olma sürecinde bulunmaktadır. Bu 

süreçte bireyin baĢta pasif konumdan; yaĢı, eğitimi vb. sosyo-ekonomik faktörlerin 

bir noktaya kadar artıĢıyla beraber aktif konuma geçmesi beklenir. Siyasal kültürün 

farklı öğeleri, bireyleri siyasete katılmaktan çok katılmamaya, siyasetle ilgilenmekten 

çok ilgilenmemeye siyasal süreçlerin dıĢında kalmaya yönlendirebilmektedir.  

Siyasal ilgisizleĢmenin, pek çok sebebi bulunmaktadır. Örneğin Vedel için 

teknolojik geliĢme bu sebeplerden sadece biridir. “Tekniklerin gelişimi ve bu 

gelişimin uyandırdığı ilgi öyledir ki, insanların dikkati artık teknolojiye çevrilmiş ve 

siyasî problemlerden uzaklaşmıştır.”206 Yine bireylerin geliĢmiĢ ülkelerde yakaladığı 

bir yaĢam standardı da siyasal ilgisizleĢmeyi de beraberinde getirmektedir. Ancak 

tüm bunlardan daha önemli bir sebebi Ģöyle açıklar: “(…) siyasal iktidar mücadelesi 

alanı, sıradan vatandaş için artık yabancılaşmış bir alan hale gelmiştir.”207. 

Siyasal iktidar mücadelesi alanın, medya tarafından fazlasıyla karıĢık 

sunumu, Noelle-Neumann‟ın da belirttiği gibi, medyanın dillendirme iĢlevi nedeniyle 

yabancılaĢması, bireyin yapılabilecek çok fazla bir Ģeyi olmadığı ve dürüst siyasetin 

olanaksızlığı telkini, siyasetin zorlu ve can sıkıcı mücadele gerektiren içeriği ile 

sınırsız eğlencenin dayanılmaz cazibesine karĢın hayat mücadelesi bir araya 

geldiğinde, bireyler siyasette kendilerini ilgisizleĢme sürecinde bulmaktadır. 

Yine Vedel‟in aktarımından öğrenildiğine göre, Duverger‟in deyimiyle “siyaset 

ümittir” ve dolayısıyla, “siyaset yapmak için, ne memnun, ne de karamsar olmak 

gerekir”.208 Vedel, siyasallaĢma ve siyasal ilgisizleĢme sürecini birbirine zıt süreçler 

olarak değerlendirmemektedir. Örneğin; “Televizyon, şüphesiz ki siyasal hayata olan 
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ilgiyi arttırır, fakat bunu yapmakla onun üslubunu da değiştirmiş olur. Televizyon, bir 

adam ile onu seyreden kitle arasındaki sempati ve temas unsurlarına daha çok yer 

verir ve dikkati, siyasetin objektif verilerinden başka yönlere çeker.”209. 

Medya siyaseti yüzeysel anlamda popülerleĢtirirken içerik olarak da 

yoksunlaĢtırmakta, bireyleri de yoksunlaĢtırılmıĢ gündemle oyalamaktadır. Medya 

bireyi siyasallaĢtırırken, anlayabileceği ya da sadece görerek algılayabileceği baĢka 

yönlere kaydırarak siyasetin bizzat kendisinden uzaklaĢtırabilmektedir de. Böylece 

medya, bireyi seçim zamanı sandık baĢına giderek oy vermesini sağlayacak 

düzeyde siyasallaĢmasını; ancak seçimler arası dönemde geliĢmelerden ve siyasal 

liderlerden az çok haberdar olup suskunluğunu koruyarak rejimin meĢruluğunu 

devam ettirmesini sağlayacak düzeyde de siyasetten uzaklaĢtırmaktadır. 

Ana akım medya kodlarını Chomsky, “seyirlik medya” adıyla anarken, bunları 

birey ve toplum üzerine yöneltilmiĢ saldırı olarak görmektedir. Seyirlik medyanın 

saldırısı iki yanlıdır: “(…) bir yandan baskıcı mesajlar saldırısıyla halkı kıskaç altına 

alan ticari medya, diğer yandan da devlet faaliyetinin ayrıntılarını ve boyutlarını 

demokratik süreçlerden ve halktan gizleyerek siyasal cinayetler ve ihanete suç 

ortağı olur.”210. Siyasetle ilgilisiz birey, medyadaki haberlerle siyasallaĢabilecekken, 

eğlencelik unsurlarla var olan ilgisizliği daha da pekiĢtirilmektedir. Demokrasiyi 

bütünlemesi beklenen medya, vatandaĢları yoğun bir eğlence kültürüyle siyasetten 

uzaklaĢtırarak sistemin demokratik niteliğini düĢürmektedir. Chomsky‟nin bu 

görüĢleri yapılan araĢtırmalarla da desteklenmektedir211. 

Medya-keyifsizlik teorisine göre de siyasal sinizmin, siyasal ilgisizlik ve 

yabancılaĢmanın, siyasal kurumlara olan güvensizliğin ve hatta korkunun sorumlusu 

medyanın siyasetle ilgili negatif tutumudur212. AraĢtırmalar ve teoriler çerçevesinde 

medyanın, liberal çoğulcuğun ileri sürdüğü gibi farklı kanallardan bilgi akıĢı iĢlevini 

üstlenmekten ziyade, bir eğlence kültürü olarak toplumları siyasetten uzaklaĢtırma 

iĢlevi gördüğü ileri sürülmektedir.  
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Sartori ise medyayı bir bütün olarak ele almak yerine siyasal ilgisizleĢmeyi 

yaratan unsuru televizyonda aramaktadır: “Televizyon bir güç olarak ortaya 

çıkmasına kadar, insanlar politika ve uluslar arası ilişkiler ile ilgili haberlerle 

ilgileniyorlardı ve gazeteler de bu ilgiyi besleyecek yayınlar yapıyorlardı. Oysa bu ilgi 

günümüzde giderek azalmaktadır. Bunun suçu izleyicide değil, halkın ilgi ve 

merakını söndüren görsel politikada aranmalıdır.”213 Sartori aynı zamanda 

televizyonun, homo sapiens‟in soyut düĢünme becerisini gerileterek günümüz, 

“gören insanını” (homo videns)  yarattığını belirtir. “Gören insanın” dünyasında soyut 

düĢünme becerisi gerilemiĢtir ve kararları da görme duyusu aracılığıyla elde ettiği 

verilere odaklanmıĢtır. Fotoğraflarda mitinglerin kalabalık görünen tarafından resmin 

alınması, pazarlanmak istenen bir liderin aĢağıdan yukarıya doğru, geriletmek 

istenen liderinse yukarıdan aĢağıya doğru resimlenmesi, daha uzun ve sık haber ya 

da daha az haber yapma gibi teknikler “gören insan” üzerinde oldukça etkilidir. 

McQuail de medya çağında artık görünüĢ, eylemin önüne geçmektedir214. 

Medyanın, bireyin siyasallaĢma sürecindeki etkisi, aile, eğitim, yakın çevre ve 

kanaat önderlerin etkisinden bağımsız olmadığı gibi, depolitizasyon Ģeklindeki etkisi 

de bağımsız değildir. Bu durumda medyanın ne zaman hangi yönde etkide 

bulunduğu ayrıntılı uygulamalarla ortaya çıkartılabilecek noktalardır.  

2.1.2. Medyanın Susturucu Etkisi 

19. yüzyıl baĢlarında Tocqueville‟in Amerika‟da çoğunluğun görüĢünün bu 

görüĢü paylaĢmayan ya da henüz düĢünme aĢamasında olan bireyler üzerindeki 

baskıcı etkisini Ģu Ģekilde değerlendirmiĢtir;  

Amerika‟da çoğunluk, düşüncenin etrafına korkunç bir çerçeve çizer. Bu 
sınırların içinde özgürdür, fakat dışarı çıkmaya cesaret ederse, felakete 
uğrar. (…) Fikirlerini açıklamadan önce taraftarları olduğunu sanırken, 
açıkladıktan sonra artık hiç kimsenin kalmadığını anlar. Zira kendisini 
ayıplar, yüksek sesle konuşurken, kendisi gibi düşünenler, aynı cesarete 
sahip olamadıklarından susar ve uzaklaşırlar. Nihayet boyun eğer. Sanki 
hakikati söylemiş olmaktan vicdan azabı çekmektedir215. 
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19. yüzyıldan bu yana medyanın sesi, kitleselleĢtiği oranda yükselmiĢ, birey 

üzerindeki “çoğunluğun gücü” de o oranda artmıĢtır. Medyanın burada aktarılan 

birey üzerindeki susturucu etkisi, Noelle-Neuman‟ın “suskunluk sarmalı” kuramıyla 

birlikte bilimsel bir çerçeve bulmuĢtur. Kurama göre, insanlar tahminler ve 

değerlendirmelerde bulunmalarını sağlayan istatistiksel bir yetiye sahiptirler.  Bu yeti 

sayesinde bireyler görüĢlerinin toplumun geneliyle uyumlu olduğunu 

düĢündüklerinde, bunu açığa vurma eğilimindeyken, toplumun geneliyle zıt görüĢte 

olduğunu düĢündüklerinde de gizleme eğiliminde oldukları ileri sürülmektedir216. 

Kuram bireyin toplumun ortak uzlaĢmasının dıĢına çıkması durumunda 

karĢılaĢabileceği dıĢlanma korkusuna sahip oldukları düĢüncesine dayanmaktadır.  

Noelle-Neumann suskunluk sarmalı dıĢında iki farklı grubu değerlendirmektedir: Bu 

gruplardan biri,  dıĢlanma korkusu duymayanlardır ki bu grup aynı zamanda toplumu 

değiĢtirme olanağına sahiptirler217. Sosyal iliĢkileri ya da belirli düĢünce kalıplarını 

değiĢtirmeye çalıĢan reformcular, düĢmanlık görecekleri bir kamuoyunu göze alsalar 

da karĢılaĢtıkları düĢmanlığın onlara acı vereceğini belirtilmektedir.  

Noelle-Neumann bir diğer grubu da “sert çekirdek” kavramıyla tanımlamakta 

ve bu kiĢilerin geçmiĢteki değerlere bağlı olduklarını vurgulamaktadır: “(…) bunlar 

artakalanlar, eski değerlere tutunan ve dönemlerindeki dışlanmaya katlanan 

insanlardır.”218. Her iki grup da “çoğunluktakiler” Ģeklindeki sunuma karĢı 

düĢüncelerine sahip çıkıp yüksek sesle bunları dile getirmekte ve yine bundan ötürü 

toplum tarafından ve çoğunlukla medya aracılığıyla cezalandırılmaktadır. Bu kiĢiler 

McLuhan tarafından, “(…) algımıza derinlik kazandıran anti-sosyal eğilimli ve çoğu 

uyumsuz kişilerdir.” Ģeklinde betimlenir: “[Bu kiĢiler] toplumun genel geçer anlayış ve 

eğilimlerine pek katılmazlar.(…) Yüzeyin altını görebilme, ortama kapılıp gitmeme 

konusundaki bu anti-sosyal yeti, ‟kral çıplak‟219 diye bilinen ünlü öyküde 

vurgulanmıştır.”220. 

Temelde demokrasiler fikir ve ifade özgürlüğüne dayanmasına rağmen, 

çoğunluluğun mutlak hâkimiyeti altında ezilen bireylerin ifade hürriyetinden söz 
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etmek imkânsız hale gelmektedir. Tocqueville bu durumu Ģu sözleriyle tekrar 

doğrulamaktadır:  

Aristokrasilerde insanlar birey olarak daha güçlüdür, çoğunluğa ters 
düştüklerinde kendi çevrelerinde birbirlerini destekler ve avuturlar. 
Demokrasilerde ise (…) çoğunluğun dışında yaşamak, yaşamamak 
gibidir. Çoğunluğun kendisi gibi düşünmeyenlere baskı yapmak için 
yasalara ihtiyacı yoktur, onaylamaması kişileri yalnızlığa ve umutsuzluğa 
itmek için yeterlidir221.  

Bireylerin demokratik bir ortamda, ne zaman; ne hakkında; ne yönde 

ifadelerde bulunacakları çoğu kez medya tarafından dile getirilmektedir. Bu sınırların 

dıĢına çıkılması durumunda neler olabileceği de medya tarafından teşhir direğinde 

zaman zaman örneklendirilmektedir. “Dışlanma tehdidi, dışlanma korkusu, kanaat 

ortamının sürekli gözlemlenmesi ve güç ilişkilerine dair yürütülenler tahminler 

konuşma ve susma eğilimini belirler.”222 Böylece kamuoyuna aracılık eden medya, 

çoğunluğun sesi olarak aktardığı görüĢleriyle bireyin ya bu fikre katılmasını ya da 

susmasını öğütlemektedir.  

2.1.3. Oy Verme DavranıĢı Üzerinde Medya Etkisi 

Bireyler, medya aracılığı ile aldıkları bilgileri çevre ile uyumu sağlamak 

amacıyla tarar ve ayıklarlar. Yeni ya da karĢıt fikirler karĢısında, kendilerine akıĢ 

sağlayan medya aracına yönelik algılamalarını değiĢtirebilirler ya da kaynağı, kendi 

düĢüncelerinden daha güvenilir bularak mevcut siyasal tutum ve davranıĢlarını bu 

yeni duruma adapte edebilirler223. Böylece “güvenilir” bir imaja sahip medya, 

siyasetçiler ve seçmenler arasındaki iletiĢimi düzenleyerek, bireylerin siyasal 

tercihleri üzerinde doğrudan bir etkide bulunma olanağına sahip hale gelmektedir.  

Yapılan bir araĢtırma sonuçları doğrultusunda, gazete okumanın oy verme 

davranıĢı üzerinde, siyasetle daha az ilgili kiĢiler üzerinde bile önemli bir etkisinin 

bulunduğunu saptanmıĢtır. Buna karĢın, aynı araĢtırmaya göre televizyon seyircisi 

olmanın oy verme üzerine önemli bir etkisi yoktur. AraĢtırmacılar, bu konuyu içerikle 

birlikte değerlendirdiklerinde Ģu sonuca varmıĢlardır: Gazetede ya da televizyonda 
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eğlence içerikli ağırlıklı okumaların veya izlemelerin oy verme davranıĢı üzerinde 

azaltıcı etkisi bulunurken, haber ağırlık okumaların veya izlemelerin arttırıcı etkisini 

saptamıĢlardır224. Bu durum, bir önceki sonuçla birlikte değerlendirildiğinde, 

televizyonun salt oy verme davranıĢı Ģeklinde bile olsa siyasal katılmadan 

uzaklaĢtırdığına iĢaret etmektedir.  

Aynı araĢtırma sonunda, gazetelerde haberleri okumanın, siyasetle çok ilgili 

bireylerin oy verme davranıĢı üzerindeki etkisi sıfıra yakınken, gazetelerin haberleri, 

ancak siyasetle ilgisiz bireylerin oy verme davranıĢı üzerinde oldukça önemli ve 

olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmıĢlardır. Televizyon eğlencesinin, siyasetle az 

ilgili bireyler üzerinde önemli bir Ģekilde olumsuz yönde etkisi olduğu da bir baĢka 

bulgudur. Ancak bu durum siyasetle çok ilgili bireylerin oy verme davranıĢı üzerinde 

yine anlamlı bir etki yaratmamaktadır225. 

Peer ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmanın sonucu, medya kullanım 

alıĢkanlıklarının, siyasetle az veya çok ilgili bireylerin, oy verme davranıĢına etkisi 

bağlamında aĢağıdaki gibi tablolaĢtırılabilinir; 

Tablo 2: Peer’in AraĢtırma Özeti 

 Siyasetle Az Ġlgili Birey Siyasetle Çok ilgili Birey 

Genel Olarak Gazete Okuma Olumlu Etkili Olumlu Etkili 

Genel Olarak TV Ġzleme Etkisiz Etkisiz 

Gazetede Eğlence Takip Etme Azaltıcı Etkili Azaltıcı Etkili 
Televizyonda Eğlence Ġzleme Azaltıcı Etkili Azaltıcı az Etkili 

TV’de Haberleri Ġzleme Artıcı Etkili Az etkili 
Gazetede Haberleri Okuma Arttırıcı Etkili Az etkili 

Tablonun oluĢturulmasında kullanılan kaynak: Limor Peer , Edward C. Malthouse & Bobby 
J.Calder.;”Estimating The Effect Of News Media Consumption On Political Participation” Paper 
presented at the 2003 Annual Meeting of the APSA, Philadelphia, PA, August 27-31, 2003.  

Medya bireylerin oy verme davranıĢında olumlu bir etkide bulunabilmesi için 

bireyin sosyo-ekonomik, demografik vb. özellikleriyle bağlantılı olarak siyasetle ilgili 

bir birey olması beklenmektedir. Siyasetle az ilgilenen birey üzerinde medyanın 

etkisi, oy verme davranıĢına katılım bakımından daha da olumsuz yönde olmaktadır.  
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Sosyo-ekonomik açıdan değerlendirildiğinde günümüzde “(…) özellikle 

televizyonun mesajları sosyo-ekonomik açıdan yüksek sınıflardaki, daha eğitimli 

olup dış uyarıcılara- hatırlatıcılara gereksinim duymaksızın oy verebilen bireylere 

daha düzensiz ve oransız olarak ulaşmaktadır.”226. Televizyonun, daha alt 

sınıflardaki bireyler üzerinde bilgi arttırıcı etkide bulunduğu da bilinenler arasındadır.  

2.1.4. Medyanın BirleĢtirici/BütünleĢtirici ya da AyrıĢtırıcı/Bölücü Etkisi 

Medyanın en temel fonksiyonuna bakıldığında bunun uzaktan iletiĢim 

kurmak olduğu görülecektir. Benzer bir Ģekilde Tocqueville‟e göre de o dönemin en 

yayın medyasından bahsederek “(…) gazeteden başka hiçbir şey, aynı adına aynı 

düşünceyi yüz binlere ulaştıramaz.”227 demektedir. Uzaktan iletiĢim kurmak, “(…) 

aynı zamanda mekân ve zamanın buyruğundan kurtulmak, bilgilerin ortaklaşmasını 

sağlamak, bir de bu bilgilere bağlı pratikleri ve modelleri yeniden örgütlemek 

demektir.”228. Söz konusu model ve pratiklerin sürekli yeniden örgütleniĢi de 

toplumun siyasal ve kültürel yapısında dönüĢümlere yol açmaktadır.  

McLuhan‟ın, Tocqueville‟in söylemlerini birkaç adım ileri götürerek 

oluĢturduğu “küresel köy” kuramını bireylerin elektronik medyanın insanlığı yeniden 

birleĢtirdiği saptaması üzerine oturmaktadır. McLuhan‟a göre, “„Global Köy‟ün 

insanları özellikle Batı dışındakiler, 1980‟den beri elektronik medyanın haber, hayal 

ve imaj dünyasının içine kitleler halinde atılmışlardır.”229. Kuram, birçok iletiĢim 

uzmanı tarafından eleĢtirilmesine rağmen, kitle iletiĢim araçlarının yaygınlığı ve 

kullanılabilirliği, medyanın birleĢtirici yönüne katkıda bulunmakta olduğunu ve 

küresel köy olgusunu pekiĢtirdiğini ileri sürmek, yanlıĢ olmayacaktır.  

Ancak Castells, küresel köy olgusunun birleĢtirici gücünden ziyade 

ayrıĢtırıcılığına inanmaktadır. “Medya gerçekten de küresel olarak birbiriyle 

bağlantılı bir hale gelmiş olmasına ve programların ve mesajların küresel ağda 

yayılmasına rağmen, bizler küresel bir köyde yaşamıyoruz, küresel olarak üretilmiş, 
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yerel olarak dağıtılmış, müşteriye özel kulübelerde yaşamaktayız.”230 Dolayısıyla 

Castells için küresel köy algısı yanıltıcı bir söylemin ürünüdür. Küresel olan, ürünler 

ve mesajlardır. Bu ürünler insanları ayrıĢtırmakta ve Ģahsa özel mesajların ve 

ürünlerin tüketicisi konumuna indirmektedir. Ancak Castells‟in söylemi bundan daha 

fazlasını içermektedir. Ona göre özellikle yeni medya teknolojileri bireyler arasında 

ağ örerek alternatif katılım yolları ve organizasyon olanakları yaratmaktadır.  Virilio 

da medyanın ekranlar aracılığıyla pencere-evleri (windowhouses), apartmanlar, 

köyler medya mega-Ģehirleri (media megasities) yarattığını ileri sürer. “Bu şehirler 

mantığa aykırı bir biçimde, birbirinden uzak bireyleri standartlaştırılmış fikirler ve 

davranışlar etrafında bir araya getirmektedir.“231. 

Medya, tek tek bireyleri bir araya getirip harekete geçirdiği konusunda 

sağlam kanıtlar bulunmaktadır. BirleĢme, Tocqueville‟in daha önceki söylediklerini 

de göz önüne alınarak denilebilir ki iktidarın, çoğunluğun izin verdiği ve konuya olan 

hassasiyeti oranında gerçekleĢebilir.  

Konuyu Türkiye bağlamında değerlendiren Kılıçbay‟a göre, “(…) ancak bir 

kısım kanaat bütünlerinin yaygın ve geçerli nitelikleri, medyanın bu yöndeki gayreti 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Olaya bu açıdan bakıldığında, medya çoğulcu ve 

çoğullaşmış bir toplum yerine, tekdüze ve benzeşen bir toplum yaratma çabalarına 

katkıda bulunmaktadır.”232. 

Medyanın birleĢtirici/bütünleĢtirici etkisi bazen tam tersi yönde 

iĢleyebilmektedir. Tichenor bu durumu bireyler arasındaki farklarla açıklamaktadır. 

“Bir toplumda farklı grupların iletişim potansiyelleri -bireylerin ve toplulukların sosyo-

ekonomik, demografik ve karakteristik farklılıkları- arasında sistematik farklar varsa, 

medyanın bu rolünü tartışmalı hale getirebilecek bir durum olarak çeşitli konularda 

ve önem derecelerinde enformasyon gedikleri ortaya çıkacaktır.”233 

Tichenor, bireylerin bilgi edinim süreci sırasında meydana gelebilecek büyük 

gediklerin sosyal değiĢimlere yol açabileceğini, eğitimli ve üst düzey bireylerle 
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olacak iletiĢim aracılığıyla bu boĢlukların doldurulabileceğini de vurgulamıĢtır. 

Böylece, medya birleĢtirici/bütünleĢtirici rolünden ziyade, ayrıĢtırıcı bir rol oynadığı 

gözlemlenir. Ancak teoriye göre “(…) gediklerin kapanması da yine medya eliyle 

gerçekleşecektir.“234. Habermas‟ın “iletiĢimsel eylem” kuramını çağrıĢtıran bu teoride 

önemli olanın sosyo-ekonomik özellikler değil, bireylerin konuya duyduğu ilgi olduğu 

belirtilmektedir. Ancak bireylerin konuya duyduğu ilginin sosyo-ekonomik özellikler 

çerçevesinde değiĢtiği ve geliĢtiği de önemli bir ayrıntı olarak kalmaktadır. Nitekim 

Tilly de son 50 yıllardır ve özellikle uluslararası düzeyde, farklıkların medya, finansal 

sermaye, bilimsel teknik bilgi üzerine Ģekillenerek gittikçe artan bir eĢitsizlik kaynağı 

olduğunu belirtmektedir.235 

McLuhan‟a göre de matbaa teknolojisi, kamuyu yaratmıĢtır. “Kamu, her biri 

ayrı ayrı, kişisel, sabit bakış açısına sahip kimseler olarak ortada dolaşan ayrı ayrı 

insanlardan oluşur. Yeni teknoloji, bu konumu, bu ayrı ayrı bakışları lüks saymakta; 

bunları bir kenara bırakmamızı istemektedir.”236 Medyanın birleĢtirici/bütünleĢtirici 

etkisini yaratabilmesi için kullandığı araçların baĢında kamuoyu yoklamaları gelirken, 

bu süreçte kullandığı teknik de çoğunlukla kamuoyu manipülasyonu olmaktadır.  

2.1.5. Sosyal Hareketler Üzerine Medya Etkisi 

Önceki bölümde ele alındığı üzere oy verme davranıĢı demokrasi teorisi 

bakımından en ilkel ama tabii ki olmazsa olmaz bir katılım biçimidir.  Diğer siyasal 

katılma yolları arasında yer alan sosyal hareketlere katılım noktasında medyanın 

etkisinin varlığını sorgulamak, özellikle kitle toplumları açısından gereksiz bir 

uğraĢıdır. Ancak asıl soru bu etkinin boyutu ve yönü üzerinde yoğunlaĢmaktadır. 

Birey, medyanın etkisi bağlamında sosyal hareketlere katılmakta mıdır, yoksa 

çekinmekte ve hatta vazgeçmekte midir? 

Yukarıdaki sorulara akademisyenlerin verdiği yanıtlar, okuyucuları birbirinden 

farklı sonuçlara götürmektedir. Örneğin Castells, özellikle yeni medya teknolojilerinin 

alternatif katılım yolları yarattığını ileri sürmektedir. Ona göre, yeni medya 

teknolojileriyle örülmüĢ bu yeni dünyada, sosyal hareketler de parçalanmaya, 

yerelleĢmeye, tek-bir-konu odaklı ve kısa ömürlü, ya iç dünyalarıyla sınırlandırılmıĢ 
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ya da bir medya sembolüyle alevlendirilmiĢ olmaya meyillidir: “Kontrolsüz, kafa 

karıştırıcı değişimin böylesi bir dünyasında insanlar da birincil kimlikler etrafında 

yeniden-gruplaşmaya meyillidirler. Bu kimlikler: dini, etnik, bölgesel, ulusaldır.”237 . 

Öte yandan Tilly, sosyal hareketlerin, gücü elinde bulunduranlara karĢı 

sürekli bir meydan okuma biçimi olduğunu vurgulayarak, onların tekrarlanan kamu 

görünüĢleri olduğunu ileri sürer238. Bu çerçevede bireylerin siyasal organizasyon ve 

sosyal hareketlere katılıp katılmama kararını da ne yaptıkları üzerinden değil de 

neye inandıkları üzerinden vermektedir. Yeni medya teknolojileri de bu süreçte 

doğrudan katılma ya da katılmama yolunda etkilemekten ziyade zaten katılma kararı 

bulunan bireyler arasında daha etkin organizasyon olanağı yaratarak sürece etkide 

bulunmaktadır.  

Smith vd.lerinin239 belirttiği üzere, sosyal hareketlerin amacı medyanın 

dikkatini çekerek belli problemlere yönelik, kamuoyunu ve siyasal iktidarı duyarlı 

hale getirmektir. Bu doğrultuda Lipsky, 1968 tarihli makalesinde240 protestocuların 

baĢarılı olabilmesi için belli hedefler sıralamıĢtır: Ġlk etapta benzer düĢüncülere sahip 

kiĢileri, grubun fikirleri ve eylemleri doğrultusunda bilgilendirerek kazanmalı, ikinci 

aĢamada, kamuya yönelik medya aracılığıyla açıklamalarını maksimize etmek için 

amaçlarını netleĢtirmeli, stratejiler geliĢtirmeli; siyasal çatıĢmalardaki, taraf dıĢı 

grupların etkinliğini maksimize etmeli;  baĢarı Ģansını maksimize etmelidir 

Lipsky, medyanın, protestoların amacını önemsemediği durumlarda ya da 

üstün körü geçildiği durumlarda, protestoların baĢarılı olması da mümkün olmadığını 

belirtir. “Ormanda bir ağacın düştüğünün duyulmadığı durumda olduğu gibi, 

algılanmadığı ve yansıtılmadığı sürece ortada bir protesto da yoktur.”241 Öte yandan 

Lipsky, medya tarafından haber yapılmaya değer görülen protestoların sadece konu 

değil, doğrudan protestocular üzerinde de etkili olduğunu söyler. Siyasal alanda 
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haber yapılmaya değer olmanın verdiği konfor ile medyayı Ģekillendiren bireylerin 

önyargıları ve istekleri, oldukça sert liderlik özellikleri ortaya koymaktadır.  

Medya ve sosyal arasındaki iliĢkiyi irdeleyen Smith ve arkadaĢlarının 

çalıĢmaları sonucunda elde ettikleri veriler, sosyal hareketlerin medyada yer bulma 

amacına ulaĢtıkları durumlarda bile, medyanın bu hareketlerin etkisini nötrleĢtirdiğini 

ve hareketlerin gündemini küçümseyerek haber yaptığı yolundaki iddiayı 

desteklemektedir242. Medyanın ve sosyal hareketin konusu ve amacı arasındaki 

çıkar çatıĢması, medyanın bu konuya yer vermesini ya da veriĢ Ģeklini doğrudan 

etkileyebilmektedir. Smith vd., bu konuya örnek olarak 60‟lı yıllarda öğrenci 

hareketlerin doğrudan ekonomik sisteme yönelmesine karĢın, bu hareketleri topluma 

duyuracak olan medya araçlarının, yine mevcut ekonomik sistemden beslenen 

Ģirketlere ait olması nedeniyle ortaya çıkan çıkar çatıĢmasını örnek vermektedir243. 

Öte yandan medya ve sosyal hareketler ile bu hareketlerin siyasal liderler arasından 

“gündemi belirleme” ve “gündemi oluĢturma” amaçları birbiriyle çakıĢmaktadır. Diğer 

bir deyiĢle, her iki grup da kamuoyunun sadece “ne” hakkında değil, aynı zamanda 

“nasıl” düĢünmesi gerektiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. ÖrtüĢen söylemlerin 

hareketleri daha geniĢ haber alanı bulurken, çakıĢan söylemlerin hareketleri, habere 

değer bulunmamakta ya da belli bir editöryal çerçevede küçümsenerek, etkisi 

azımsanarak haber yapılmaktadır. Bu noktada Smith vd. Ģu tespitte bulunmuĢlardır: 

“Bir protesto eylemi medya dikkati çektiğinde, protestocular, sosyal hareketi 

bekledikleri şekilde haber yapmadığı için medyayı sıklıkla suçlamaktadır.”244. 

Yakın zamanda yapılan bir araĢtırma245, medyanın kamusal alandaki sosyal 

hareketleri hızlandırdığı durumlar ile bu hareketleri görmezden geldiği durumlar 

üzerine gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmaya göre, medya, bu hareketleri haber 

yapmasıyla beraber, sosyal hareketin daha çok katılımcıya ulaĢmasını sağlaması 

açısından can alıcı bir öneme sahiptir. Ancak çalıĢma göstermiĢ ki medya, bazı 

sosyal hareketlere fazlasıyla yer veriyorken bazı sosyal hareketlere de hiç yer 

vermeyebilmektedir. AraĢtırmayı yürüten Barker, bu farklılıkla ilgili varsayımlar 

geliĢtirmiĢtir. Bunlardan en önemlisi medya holdingleri ile ilgilidir. Neo-liberal 
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 Smith vd., s.1399. 
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 Michael Barker, “Mass Media and Social Movements; A Critical Examination of the Relation 
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ekonomi politikaları, medya kartellerinin gücünün artıĢını kolaylaĢtırmaktadır ve bu 

da aynı zamanda toplumun çoğunluğunun anlamlı medya politikalarının 

oluĢturulması sürecinde tecrit edilmelerine hizmet etmektedir.  Medya kartelleri de 

konuyla olan mesafelerine göre haber yapmakta ya da yapmamaktadır. Hatta 

Barker, sosyal hareketin meydan okuduğu gruplar arasında medyanın da 

bulunabileceği gerekçesiyle de haber yapılmadığını ileri sürmektedir. 

Sosyal hareketler ile medya arasında bir tür iĢlev paylaĢımı üzerine çıkar 

çatıĢması yaĢar. Sosyal hareketler, ilgili kamuoyunu temsil etmektedir ve kamunun 

sözcülüğünü yapar. Ancak medya söylemi de “halk, …„bunu konuĢuyor‟, …„bunu 

istiyor‟, …„bunu düĢünüyor” kanıtları üzerine kuruludur. Medyanın sosyal 

hareketlerle karĢı karĢıya kaldığı durumda, “kendi söylemi ile uyum “içinde olanlar 

doğal olarak kendilerine sütunlarda yer bulabilecektir. Ancak medyanın söyleminin 

dıĢına çıkanlar ise yer bulamadıkları gibi, bu kiĢiler gibi düĢünebilecek bireylere 

ulaĢma ve hareketin büyümesi Ģansını da yitirecektir. 

Sosyal hareketlerin medyaya üç noktada ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. 

Bunlardan biri harekete geçirme, diğeri geçerlilik ve son olarak da kapsam 

geniĢletilmesidir. Wolsfield‟e göre medyada yer alacak bir sosyal hareket, bireylerin 

seslerini yeterince yükseltebileceği ve bir Ģeyleri değiĢtirebileceği inancı vererek 

harekete geçirmektedir. Virilio‟nun da belirttiği gibi, medyada yer almayan bir siyasal 

geliĢmenin, aktörün hareketi olmamıĢ gibi farz edilebilinir. Medyada yer alan bir 

sosyal hareket statü ve haber niteliği ile önemli bir siyasal aktör niteliği ile geçerlilik 

kazanır. Bu hareketlerin önemli bir güç olabilmesi için sayısal olarak da güçlü olması 

gerekir ki bunu medyanın iletiĢimsel gücünden yararlanarak yapabilir. 

Sosyal hareketlerin medya ile ilgili bağımlılıkları doğrultusunda, medyanın 

önemli bir avantajı elinde tuttuğu görülmektedir. Bu da bireylerin alternatif katılma 

yollarının hangisinin açık, hangisinin geçerli, hangisinin gereksiz olduğu noktasında 

göreceli olarak da olsa yönlendirebilme yetisidir.  

2.1.6. Kamuoyu Yoklamalarının Etkisi 

Kamuoyu yoklamaları, kamuyu oluĢturan bireylerin belli bir konuyla ilgili 

anket, mülakat gibi teknikler aracılığıyla görüĢlerinin alınarak, istatistik teknikleri 

yardımıyla matematiksel ifadelere dönüĢtürülmesi sürecidir. Kamuoyu yoklamaları 
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sonuçlarının medya aracılığıyla kitlelere ulaĢtırılmasının, bizzat kamuoyunun 

kendisini değiĢtirdiği iddiası, bu yoklamalara manipülasyon gücü kazandırmaktadır. 

Kamuoyu yoklamaları, kitlelerin fikrini matematiksel ifadelerle medya aracılığıyla 

yaymakta ve farklı düĢünceleri tek tipleĢtirmektedir. Bu süreçte Bando-vagonu 

olgusu ayrı bir öneme sahiptir. “Bando-vagonu”246 un, çoğu kiĢinin düĢündüğünün 

doğru ya da geçerli olduğunu ileri sürülmesi Ģeklinde gerçekleĢen bir yanıltmaca 

olan olduğu yukarıdaki bölümde değinilmiĢtir.  

“Bando-vagonu” kavramı, sirkte bando taĢıyan bir karavanın gösteri amaçlı 

siyasal kampanyalarda boy göstermesi suretiyle siyasal hayata ve teoriye giriĢ 

yapmıĢtır. Daha sonra, insanların kazanan ya da güçlü olduğu için baĢarılı olan 

partiyle iliĢki kurmak istediklerinde bu durum, o kiĢi ya da partinin “Bando-vagonuna” 

katılmak istemeleri Ģeklinde sembolize edilmiĢtir. Bando-vagonu etkisi çoğunluğun 

fikri ya da kazanma ihtimali olan kiĢi/parti hakkındaki bilginin, aslında aynı Ģekilde 

düĢünmeyen insanlar tarafından kabul edilmesi olarak tanımlanmaktadır247. 

Bando-vagonu etkisinin siyasal hayattaki pratiği, bireylerin siyasal 

parti/adaylarla ilgili genel kanıya, kamuoyuna ait fikrinin doğruluğuna (kamuoyu o 

Ģekilde düĢündüğü için) inanması ve aynı doğrultuda oy vermesi Ģeklinde ortaya 

çıkmaktadır. ĠĢte bu noktada kamuoyu yoklamaları önem kazanmaktadır. “Eğer 

bireyler kazanmasını bekledikleri bir aday için, kaybetmelerini bekledikleri bir 

adaydan daha çok oy vermeye daha meyilli iseler „Bando-vagonu‟ etkisinden, tersi 

durumda da “Mazlum etkisinden” (Underdog effect)248 bahsedilmektedir.”
249

  Bando-

vagonu etkisi, manipülasyon güden kamuoyu anketlerinin amacı iken, Mazlum etkisi 

beklenmeyen sonucu olarak değerlendirilmelidir. “Ne kadar çok kamuoyu yoklaması 
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 Diğer bir yanıltmaca tipi olan “Snob Appeal, “Birey ve Medya” baĢlığı altına ele alınmıĢtır. Lander 
University, “Introduction to Logic”, EriĢim: http://philosophy.lander.edu/logic/popular.html, (10.07.2007) 
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 Ayrıca bkz: Catherine Marsh, “Back On The Bandwagon: The Effect Of Opinion Polls On Public 
Opinion”, British Journal Of Political Science, Vol. 15, No. 1. (Jan., 1985), ss 51-74. 
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the Underdog: The Impact of Attitude Polls on Polling Behavior “, The Public Opinion Quarterly, Vol.46, 
No.2 (Summer, 1982), ss.228-242. 
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 Herbert A. Simon, “Bandwagon and Underdog Effects and the Possibility of Election Predictions”, 
The Public Opinion Quarterly, Vol. 18, No. 3. (Autumn, 1954), ds.245-246, Bando-vagonu ve Mazlum 
etkileri için ayrıca bakınız: Richard Henshel & William Johnston, “The Emerge Of Bandwagon Effects: 
A Theory”, The Sociological Quarterly, Volume 28, No:4, 1987. 
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olursa, etkinin de o kadar güçlü olması beklenir.”250 Bugün Amerikan seçim 

gerçeğine bakıldığında, çok sayıda parti olmasına rağmen asıl yarıĢ iki parti 

arasında gerçekleĢmektedir ki bunun geliĢiminde yaklaĢık bir asırdır bilimsel 

temellere dayanarak gerçekleĢtirilen kamuoyu yoklamalarının etkisi olduğu 

düĢünülmektedir. “Daha çok Bando-vagonu etkisi oldukça, kamuoyu yoklamalarının 

kazanan-kaybeden dengesi daha çok doğruya yaklaşmaktadır. Belli bir süreçte, 

kamuoyu yoklama organizasyonunun doğruluğu arttıkça, bir sonraki seçim için 

prestiji ve güvenilirliği artmaktadır. Güvenilirlik arttıkça da bir sonraki daha büyük 

Bando-vagonu etkisi ortaya çıkmaktadır.”251 Henshel‟in burada tespit ettiği durum 

kartopu etkisine benzetilebilir. Öyle ki, giderek büyüyen etkiyle beraber kamuoyu 

yoklaması sonucunda zayıf gösterilen diğer bütün görüĢler, güçlü görünen görüĢler 

arasında eriyip yok olmaktadır. Bu durum bir sonraki kamuoyu yoklaması ve seçim 

sonucunda daha da etkili bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. “Bando-vagonu etkisinin, bir 

seçmenin, bir partizanın kazanma ihtimali olan bir adayı desteklemesinden farklı 

olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bando-vagonu etkisi, “(…) sadece ve basitçe, 

bir adayın/partinin kazanma potansiyelinden dolayı oy kazanmasıdır.”252 Doğal 

olarak bu durum kararsız ve merkez seçmenleri253 üzerinde daha etkilidir. Buna 

karĢın teorinin geçerliliği için milyonlarca kiĢiler üzerinde uygulama yapılması 

gerektiğini vurgularken, daha yakın tarihli çalıĢmalar “Bando-vagonu” ve “Mazlum” 

etkilerinin ölçülebilir olduğunu göstermiĢtir254. 

Kamuoyu yoklamalarının etkisinin temelinde insanların baĢkaları gibi 

davranmaya da ya da baĢkalarının kendileri gibi davrandığını görmeye ihtiyacı yer 

almaktadır. Böyle olduğunda da seslerini daha güçlü çıkarmaktadırlar. Bu tespit, 

“Suskunluk Sarmalı” kuramıyla uyum içerisindedir. Kamuoyu yoklamaları da 

bireylerin kendilerini çoğunlukta görmeleri durumunda seslerini yükseltmeleri 
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 Daniel Katz & Hadley Cantril, “Public Opinion Polls”, Sociometry, Vol. 1, No. 1/2. (Jul. - Oct., 1937), 
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konusunda bireyleri cesaretlendirmektedir255. Kamuoyu yoklamalarının aracılığıyla, 

kamuoyunun tamamen farklı oranlarda sunumu ile bireylerin kendilerini, aslında 

azınlıkken çoğunlukta; çoğunluktayken de azınlıkta algılamaları böylece mümkün 

olabilmektedir. “KarĢılıklı cehalet”256 olarak adlandırılan bu durumda bireyler, karĢı 

görüĢte bir direncin yokluğundan ya da ifade edilmemiĢ olmasından dolayı yanlıĢ bir 

sosyal dünyada hareket etmektedirler257. Sınırlı ve özel bir alandan elde edilmiĢ 

olmasına karĢın, çoğunluğun fikri olarak sunulan fikir, kamuoyunun mutlak bir 

Ģekilde uzlaĢtığı fikir Ģekilde bir görünüm kazanabilmektedir.
  

Kamuoyu araĢtırmalarıyla ilgili bir baĢka sorun da “(…) aslında araştırmaların 

sadece bir konuyla ilgili ne düşündüğünü sorması ancak o konuyla ilgili bir şey bilip 

bilmediğini netleştirmemesidir.”258 ve Sartori, sorunun esas kısmının bu olduğunu 

belirtir. Diğer bir deyiĢle, denekler o konuda fikri olmasa da o anlık uydurma ya da 

“olması gerekene en yakın” yanıtlar verebilmektedir. Oysa kamuoyu, daha önce de 

ifade edildiği üzere kitle içerisindeki dağınık halde olup belirli konularla ilgili fikri 

bulunan, farklı zamanlardaki aynı ya da farklı bireylerin durumunu ifade etmektedir. 

1970‟lerde Gallup‟tan kamuoyu yoklamalarını satın alıp haber yapmaya 

baĢlayan medya, bu izleyen yıllarda kendi kamuoyu araĢtırmalarını yapıp haber 

üretme yoluna gittiği görülmektedir259. Yoklamalarının etkinliğinin, medya tarafından 

kamunun bilgisine sunulması durumunda söz konusu olabildiği gerçeği yanında 

medyanın haber ihtiyacını karĢılayacak bir kaynak olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda karĢılıklı bir varoluĢ bağımlılığından söz edilebilir.  

Ancak 1980‟ler baĢında seçim dıĢı dönemde siyasetin ilginçleĢtirilmesi, 

değerli bir haber malzemesi haline getirilmesi noktasında kamuoyu yoklamaları için 

daha da önemli bir iĢlev bulunmuĢtur; siyasetin kamuoyu yoklamaları aracılığıyla, 

seçim dıĢı dönemde de konuĢulabilir hale getirilmesi. Bu noktada kamuoyu 
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yoklamaları bir tür sahte-olay (pseudoevent)260 olup bu yoklamaları sipariĢ verenler, 

oluĢturanlar bile bu gerçeği unutup, onun aslında kamuoyunun gerçek sesi olduğuna 

inanmaktadırlar. Hoffman‟a göre kamuoyu yoklamalarının bu yeni iĢlevi, sadece 

korkunç bir eğlence yolu değil aynı zamanda haber Ģirketlerine her günü, seçim 

günü yapma gücünü verecek tehlikeli bir durumdur261. 

Medya-editör-kamuoyu yoklamaları üçgeninde ele alındığında konunun 

önemi daha çok ortaya çıkmaktadır; “Medya ve kamuoyu yoklamaları etkileşimin 

odak noktası editördür. Editörün, kamuoyu yoklamasının bütçesinin ne olacağı, 

sonuçların ne kadarının yayınlanacağı ve konunun ne olacağı üzerine çok kesin bir 

rolü vardır.”
262

. Medyada yayınlanan kamuoyu yoklamalarının sonuçları, örneğin 

siyasal adaylar için, çoğunlukla araçsal bir anlam taĢımakla birlikte, bunların temel 

amaçları asıl çıkarların kamuoyu tarafından yansıtılan yanlarını “haber” olarak 

sunmaktır. Editöryal açıdan bazen kamuoyu yoklaması sonucu “çıkarları” yansıtmaz 

ve bu durumda medya tarafından haber değeri taĢımazlar.  

Kamuoyu yoklamalarının etkileri konusunda farklı görüĢler vardır. Miljan‟ın 

yaptığı araĢtırmaya göre kamuoyu yoklamalarının sunulmasının, kamunun öğrenme 

sürecinde önemli bir faktör olmasına rağmen, onun medya raporları ya da en 

azından kamuoyu yoklamaları tarafından kolayca yönlendirilebileceği korkusunun 

gereksiz olduğunu vurgulamaktadır. “Bireyin oyu üzerinde tamamen etkili olmasa 

bile, toplumdaki daha önce partilerinin kazanmasını ümit etmeyen referans 

gruplarının görüşlerini katılaştırmasına ve kendilerine cesaret vermesine yardım 

eder.”
263

 Jeanneney, kamuoyu yoklamalarını “Prokrustes‟in Yatağı”264 ile 
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karĢılaĢtıracak kadar ileri gitmektedir: Kamuoyu araĢtırmaları, “(…) duyguların ve 

beklentilerin karmaşıklığını basitleştirirler ve onları zorla önceden belirlenen 

kafeslere yerleştirirler.(…)  Bu olgunun en rahatsızlık verici olduğu durum, bir 

seçimin hemen öncesinde yapılan anketlerdir.”265. Bir diğer görüĢe göre de kamuoyu 

yoklamaları, seçim yarıĢının çok yakın değil ancak biraz yakın olduğu durumlarda 

önemli bir etkisi bulunabilir, çünkü ancak böyle bir durumdayken etki ulaĢabilir 

durumdadır, diğer türlü ise bireye kamuoyu yoklamaları belirsiz ya da karıĢık 

gelebilir. Adayların birbirinden çok uzak olduğu durumlarda ise kamuoyu yoklamaları 

ancak kararsız birkaç kiĢi üzerinde etkili olabilecektir
266

. 

Kamuoyu yoklamalarının hepsi doğru olarak gerçekleĢtirilmiĢ, görüĢülmüĢ 

olmadığı belirtilmesine rağmen halkın, bir sadakatle onları gözden geçirmekte ve 

anket formunda yer alan sorulara çoğunluk tarafından verilen karara inandığı ileri 

süren araĢtırmalar bulunmaktadır267. AraĢtırmalar aynı sorunun farklı düzenlenmesi, 

hedef kitlenin yanıtlarını %20 oranında değiĢtirebildiğini göstermektedir268. 

Siyasetçilerin, seçim öncesi kamuoyu yoklamalarını kullanarak karĢı tarafı 

“kaybeden” kendisini “kazanan” ilan edip, seçmenleri yönlendirmeye çalıĢmakta 

olduğunu belirtilse de Gallup bu teorinin geçerliliğinden kuĢkuludur. Ona göre “(…) 

kamuoyu yoklamalarının seçim öncesi tahminlerde bir tekeli yoktur. Gazete 

yorumcularınca, parti lider ve adaylarınca zaten tahminler yapılmaktadır. Ayrıca 

seçmen her türlü bilgiye ulaşabilir.” 269. Dolayısıyla kendisi de bir kamuoyu araĢtırma 

Ģirketi sahibi olan Gallup, 1940‟ların Amerikasının kararsız seçmeni için bu etkinin 

geçerli olmadığına, en azından geçerli olduğu yolunda yeterli bir kanıta 

ulaĢılmadığına inanmaktadır.  
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Eğer seçmenler gerçekten de kampanyalar boyunca yayınlanan kamuoyu 

yoklamalarına göre oy veriyorlarsa, bu durumda kamuoyu yoklamalarının sonucunu 

kontrol altında tutan siyasal ve medya elitlerine büyük bir güç verdiğini de kabul 

etmek gerekir. West‟in bu yönde kaygıları bulunmaktadır: “Özellikle 

referandumlarda, kamuoyu yoklamaları seçmen tercihleri üzerinde etkili olabilir ve 

siyasal ve medya elitleri bir yöne doğru büyük bir güç uygulayabilirler.”
 270.  Dahası 

seçmenlere direkt kamuoyu yoklamalarından etkilenip etkilenmedikleri sorulduğunda 

da çoğu seçmenin etkilenmediği belirtmesi, bu durumu daha tehlikeli kılmaktadır.   

Sonuç olarak bireysel oy verme davranıĢı, medya söylemlerinden özel olarak 

da seçim tahminlerinden oldukça etkilenmektedir. Bu etkinin çoğunlukla kazanan 

taraf lehine olduğu da varsayılmaktadır271. Ancak yukarıda da değinildiği üzere aksi 

önermeler de mevcuttur. Dolayısıyla kamuoyu yoklamalarının tüm bireylerin oy 

verme davranıĢı üzerinde doğrudan amaçlanan yönde manipülatif bir etkisi olduğu 

Ģeklinde genel geçer bir önerme kurmak mümkün görünmemektedir. Yine de bu 

konu araĢtırmalar doğrultusunda medya ve seçim dönemlerini kapsayan 

çalıĢmalarda süreci tamamlayıcı bir inceleme alanı olarak görünmektedir. 

2.2. KAMUOYU VE MEDYA 

Kamuoyu ve demokrasi arasında doğrudan bir iliĢki kuran Russell, bu iliĢkiyi 

tek bir cümleyle Ģu Ģekilde ifade etmektedir; “Demokrasi, hükümet, kamuoyuna 

saygı göstermek zorunluluğu duyduğu sürece başarılı olur.”272. BaĢarılı hükümetin 

kamuoyuna saygı duyma zorunluluğu, hükümetin siyasal karar ve eylemlerinde 

kamuoyunu göz önüne alarak hareket etmesi ve onu karĢısına alacak türden 

eylemlerden sakınması Ģeklinde yorumlanabilir. Ancak bu noktada, Russell‟ın tespiti, 

bir demokrasi ilkesinden ziyade, hükümetin iktidarını korumak üzere dikkate alması 

gereken bir uyarı olarak ortaya çıkma riskini taĢımaktadır. Ġkisinin arasındaki fark ise 

bilgi kanalları aracılığıyla oluĢan kamuoyunun siyasal iktidarın karar ve eylemlerini 

etkileyebilmesi ile hükümetin talep ve beklentileri doğrultusunda kamuoyunun 

yeniden biçimlendirilmesi sürecinde ortaya çıkmaktadır. Ġkinci tip süreçte 

“demokrasi” sanal olarak da olsa kurulmuĢ olur.  

                                                 
270

 West emin olmamakla birlikte, örneğin baĢkanlık seçimi ya da referandum gibi tek kazananlı bir 
seçimde kamuoyu yoklamaların etkisinin kaygı verici olacağını ileri sürmektedir. Darrell M West, 
“Polling Effects In Election Campaigns”, Political Behavior, Vol. 13, No. 2. (June 1991), ss.151-163. 
271

 Robert K.Goidel ve Todd G. Shields, “The Vanishing Marginals, The Bandwagon, And The Mass 
Media”, The Journal Of Politics, Vol. 56, No. 3. (Aug., 1994), ss.802-810. 
272

 Bertrand Russell, Ġktidar, Cem Yayınevi, Ġstanbul:2002, s.180. 



 75 

Yine de kamuoyunun, yeniden biçimlendirilmesi, manipüle edilebilmesi her 

zaman mümkün değildir. Tönnies, kamuoyunun geliĢimi üzerine yaptığı 

incelemeden yola çıkarak kamuoyunun, katı; sıvı; gaz aĢamaları olduğunu 

belirtmiĢtir. Tönnies‟in bu teorisi Ģu örnekle açıklanmaktadır;  

Siyasal arenada katı bir kamuoyu, „otokratik katı bir rejimin‟ kötü olduğu 
yönündedir (…) Bir otokrasi, kamuoyu desteği ile yıkıldığında yeni formu 
anayasacılık kılıfında geri geldiğinde sıvı bir kamuoyuna 
dönüşebilecektir. Böylece [otokrasiye karĢı olan] kanaat, şiddetini 
yeniden kazanır ancak, Anayasa‟nın tartışılabilir olmasından dolayı 
önceki birliğini kaybetmiştir (…) Kamuoyu gaz formuna geçtiğinde ise 
özellikle gazete tarafından gerçekleştirilen doğrudan etkilere açık 
haldedir273. 

Bu teoriye göre, bir kamuoyu ne kadar katı durumdaysa, diğer faktörlerin bu 

kamuoyu ile mücadele etmesi o derece zor ve baĢarısız olacaktır. Ama bir kamuoyu 

ne kadar sıvı hatta gaz formunda ise o kadar diğer faktörlerin etkisi de o derecede 

fazla olacaktır. Özellikle gaz formundaki, kamuoyu manipüle edilebilir nitelikte 

görülmektedir. 

Kamuoyunun bu formlarından baĢka bir de “ideal” ve medya araçlarıyla 

üretilen “gerçek” kamuoyu Ģeklinde bir ayrıma gidilmiĢtir. Frankfurt Okulu 

temsilcilerinden Foucault'ya göre, birçok devrimciyi harekete geçirmiĢ olan “(…) her 

bir parçasında hem görünür hem de okunur olan şeffaf toplum düşü (…)” temelinde 

kamuoyu yer almaktadır. Devrim sonrasındaki geliĢecek yeni düzende, 

“sözleşmenin kendiliğinden yeniden güncelleştirilmesiyle” adalet de gücünü 

kamuoyundan alacağı farz edilmekteyken274 pratikte ortaya çıkan kamuoyu, 

kendisinin, daha doğrusu reformcuların umduğundan ziyade, iktisadi iliĢkilerin ve bu 

iliĢkiler kıskacında kalan medyanın Ģekillendirdiği bir kamuoyudur, dolayısıyla da 

adalete ve diğer düzene ait olumlu beklentilerin karĢılanması mümkün olamamıĢtır.  

Kamuoyu ve demokrasi iliĢkisi incelenirken, günümüz demokrasileri ve 

toplumun içinde yaĢadığı teknolojik çevrenin bir sonucu olarak, incelemenin asıl 

odak noktası medyaya kaymaktadır. Medya ve kamuoyu oluĢum süreci arasındaki 

iliĢki değerlendirildiğinde, literatürde genel olarak eleĢtirel bir bakıĢ açısının hâkim 
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olduğu görülmektedir. Örneğin Bennett‟e göre “(…) haberler, politikacılarca 

sağlanan bilgi dışında pek fazla bir şey [Locke‟un deyimiyle kanıt] içermemektedir. 

İnsanlar yorumlarında bağımsız davranabilirler, ancak ilk planda işleyebilecekleri 

hammadde çok sınırlı.”275. Dolayısıyla da kamuoyunu meydana getiren bireyler 

aslında ortak fikri yanlıĢ ve eksik kanıtlar üzerinden hareketle oluĢturabilirler. Çünkü 

aksi önermelerin kanıtları kamuoyunun değerlendirmesinden kaçırılmıĢ olabilir ya da 

ortak tartıĢma zemini bulamayabilir. 

 Medya -iktidara göre değiĢen konumuna bağlı olarak- çıkarlarının örtüĢtüğü 

haberleri iletebilmekte, özellikle iktidarla iliĢkileri gerginleĢtirebilecek haberlere 

kayıtsız kalabilmekte, yine bazı konularla ilgili fikri askıya alıp, konjonktüre göre 

onay verebilmektedir. Sonuçta kamuoyu, ideal bir demokraside oluĢması beklenen 

kamuoyundan eksik bir kamuoyu Ģeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kamuoyunun 

eksik geliĢimi, demokrasi gerçeğini, idealinden bir adım daha uzaklaĢtıracaktır. 

Bennett bu durumu ekonomik iliĢkiler aracılığı ile açıklamaktadır:  “Güç dağılımı 

sınırlı ve karar süreçleri kapalı oldukça gazeteciler halkla ilişkiler uzmanlarına, resmi 

sözcülere ve demeçleri sarsılmaz bir şekilde günlük haberlerin ana teması haline 

getiren güçlü liderlere bağımlılıklarından kurtulamayacaklardır.”276. Kamuoyu 

yanılgısı oluĢabilmesi için medyanın illa ki yanlıĢ bilgilendirmesi gerekmeyip eksik ve 

yüzeysel bilgilendirmenin de aslında aynı sonucu doğurabileceği görülmektedir.  

Haberlerdeki konular hakkında en fazla bilgilenmiĢ insanların görüĢleri, 

seçkinlerin, resmi görevlilerin, çıkar gruplarının ve partilerinkilerle en çok uyanlar 

olduğunu belirten Bennett‟e göre, daha da ürkütücü olan, bu genellemelerin 

haberlere daha çok dikkat etme eğilimindeki, bilgili kamuoyu diye adlandırılan 

öğrenim düzeyi yüksek insanlar için daha fazla geçerli oluĢudur277. 

Kamuoyu ve demokrasi arasındaki iliĢki, demokrasinin kurumsallaĢmıĢ 

olmasıyla da ilintilidir ve bu iliĢki medya etkisinden bağımsız değildir. “Demokrasi 

yeni olduğu zaman, eski iktidar sahiplerine kızgınlıktan doğar; ama yeni olarak 

kaldığı sürece de istikrarsızdır. (…) Demokrasi ancak geleneksellik kazanacak kadar 

uzun sürdüğünde istikrarlıdır.”278 Demokrasiye geleneksellik kazandıracak 
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kurumsallaĢmanın olmadığı siyasal sistemlerde, kamuoyunun, Tocqueville‟in 

deyimiyle “geçici heyecanlara kapılması”279 daha mümkün hale gelecektir. 

KurumsallaĢmanın gerçekleĢmediği ve dolayısıyla demokrasinin henüz 

gelenekselleĢmediği sistemlerde kamuoyu oluĢturma araçlarını tekelinde 

bulunduran iktidarlara, halkın iktidarın kendisi hakkındaki fikrini de kendi eliyle 

istediği yönde biçimlendirme olanağı doğar. Bu noktada, bir siyasal sistemin 

kamuoyu ile “denetlenmesi” ya da “yönlendirilmesi” aslında o siyasal sistemin kendi 

yapısından bağımsız değildir. Türkiye gibi az geliĢmiĢ ve/veya geliĢmekte olan ve 

demokrasinin henüz kurumsallaĢamadığı ülkelerde de kamuoyunun oluĢum 

sürecine dikkat etmek gerekir. Bu sorun ise kamuoyunun oluĢum sürecinde en etkin 

araç olan medyanın, siyasetçilerle olan iliĢkileri ve gündem koyucu özellikleriyle 

beraber değerlendirilmelidir. 

2.2.1. Kamuoyu - Siyasetçiler ĠletiĢiminde Medyanın Yeri 

Kamuoyu ve siyasetçilerin iletiĢimi, ağırlıklı olarak medya gündemi 

aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Bu Ģekliyle sürekli olarak her gün yenilenen siyasal 

iletiĢim sürecini basit bir iletiĢim sürecinden baĢlayarak ayrıntılandırmak, sürecin 

çözümlenmesi için gereklidir. Bunun için de Lasswell‟in iletiĢim süreci akıĢ 

Ģemasından yararlanılacaktır.  

 

ġekil 1: Lasswell'in iletiĢim akıĢ Ģeması 

Kaynak: Harold D. Lasswell, “Structure and function of communication in society” Lyman Bryson (1948) 
(ed.) The Communication of Ideas. New York: The Institute for Religious and Social Studies. s.84 

Yukarıda yer alan Ģema doğrultusunda herhangi bir iletiĢim sürecinin belli bir 

zaman dilimine ait anını, etkinin varlığı bir ön kabul edilmesi Ģartıyla açıklayan bir 

modeldir. Geri dönüĢüm, gürültü gibi pek çok unsur yukarıdaki Ģemanın geliĢtirilmesi 

süresince ortaya çıkmıĢtır. Bu Ģemada yer alan her bir soru, o unsurun iletiĢim 

sürecine olan katkısının cevabını aramaktadır. Dolayısıyla iĢlevsel bir yaklaĢımı 
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benimseyen bu Ģema, bir siyasal iletiĢim analizi için gerekli ancak yetersiz bir 

Ģemadır. 

Gündemin kaynağı ile ilgili kuramlar ise temelde ekonomik sorunlarla 

iliĢkilendirilerek üç farklı Ģekilde özetlenmekte olup bunların tümü iletiĢimin yine 

“etki” unsuruna odaklanmaktadır. Bu kuramlara ait modellerin çıkıĢ noktası; 

aĢağıdan yukarıya, yukarıdan aĢağıya veya medya odaklı olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 2: AĢağıdan Yukarı Gündem Koyma 

Kaynak: Jan Kleinnijenhuis & d M. Rietberg, “Parties, Media, The Public And The Economy: Patterns 

Of Societal Agenda-Setting”, Europian Journal of Political Research 28, 1995, s. 98. 

Yukarıdaki Ģemada demokrasi ideali özetlenirken, kamuoyunun siyaset 

üzerindeki etkisi yoluyla demokrasinin iĢleyiĢi aktarılmaktadır. Bu Ģemaya göre, 

partiler arası seçim yarıĢını, hem seçilmeden önce en çok oyu alıp yarıĢı kazanmak 

için, hem de iktidara gelmiĢ olanların oylarını yitirmemek için seçmenlerinin 

düĢüncelerine göre siyaset yapmak durumunda olacaklardır. Burada yer alan 

döngüde temel olarak üç hipotez yer almaktadır280.  Ġlkinde siyasal gündem, kamu 

gündeminden gelen talep ve beklentiler doğrultusunda ekonomik politikalar üreterek 

gerçek dünyada var olan sorunları değiĢtirir. Bu değiĢim seçmenlerin fikirlerini etkiler 

ve siyasetçiler, kamuoyunu hem kamuyla birebir iliĢkiden hem de medyadan 

öğrenebilirler. Ancak kamuoyunu belirleyen, kamunun karĢılaĢtığı ekonomik 

sorunlardır.  

AĢağıdaki Ģema ise kamu gündemini (kamuoyunu) belirleyen bir süreci 

özetlemekle birlikte siyasal gündemi özne kılmaktadır. 
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ġekil 3: Yukarıdan AĢağı Gündem Koyma 

Kaynak: Kleinnijenhuis vd., s. 110. 

Yukarıdan aĢağıya gündem belirleme kuramına göre kamuoyu, medya 

gündemi aracılığıyla; medya gündemi ise siyasetçiler tarafından belirlenmektedir. 

Böyle bir durum ortaya çıktığında, kamuoyunun gerçek olaylara tepkisi, medyada 

yer almadığı gibi siyasetçiler tarafından da önemsenmemektedir281. Böylece 

kamuoyunda bireyler kendisi gibi düĢünenlerin bulunmadığı kanısıyla medyadaki 

düĢünce biçimine göre hareket etmesi kolaylaĢacaktır. Suskunluk sarmalı kuramıyla 

dile getirilen bu olgu, yalın biçimiyle değil ancak diğer bir takım süreçlerle birlikte 

günümüz demokrasilerinin hemen hemen tamamında zaman zaman 

görülebilmektedir. 

AĢağıdaki Ģemaya gelindiğinde ise medya gündemi özne yerini almakta ve 

diğer iki gündemi belirleyici bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir. 

  

ġekil 4: Medyakrasi 

Kaynak: Kleinnijenhuis vd.,s. 110. 
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Yukarıdaki Ģemada özetlenen model, medyaya gündem koyma ve problem 

çözümü sürecinde merkezi, güçlü bir rol verir. Teoriye göre, “(…) medya 

„pseudoevents‟282 yaratır ki bunlar da gerçek dünya hakkındaki bilişleri şekillendirir. 

Hem siyasetçiler hem de vatandaşlar medya tarafından beslenilen bilgiye 

bağımlıdırlar. Böylece medya, hem kamuoyunu hem de siyasal karar alma sürecini 

etkilediklerinden demokrasilerde en baskın güç konumuna gelmiştir.”283. Böyle bir 

süreç sonucunda oluĢan siyasetler de demokratik kurumların uzlaĢması yerine,  

medya aracılığıyla oluĢturulmuĢ bir tür demokrasi simülasyonu284 olacaktır.  

Burada aktarılan üç tip gündem koyma teorisi de gündemin belirleniĢ sürecini 

açıklayan diğer geliĢtirilmiĢ kuramların çıkıĢ noktalarını açıklar285. Bu teoriler, süreci, 

kamu, siyaset ve medyadan sadece biriyle açıklayan kuramlar olması sebebiyle bu 

üç tip gündem koyma teorisinin hiçbirini, herhangi bir toplumda yalın haliyle görmek 

mümkün değildir. Ancak medya eleĢtirileri çerçevesinde geliĢtirilen disiplinlerarası 

çalıĢmalar, kamu ve siyasal gündeminin yoğunluklu olarak medya tarafından 

belirlendiği ve bir tür medya demokrasisine doğru evrimin yaĢandığını 

göstermektedir. 

2.2.2. Medya Demokrasisi  

Medya demokrasisi literatürde birbiriyle doğrudan ilintili ancak iki farklı 

anlamda kullanılmaktadır. Bu kavramlardan biri medyanın demokratik dağılımı ve 

yönetimini yani, medyada gerçekleĢtirilecek bir demokrasiye atıf yapmaktadır ve 

olumlu bir niteliğe sahiptir. Diğeri ise medyanın, gerçek siyasal aktörlerin yerini alıp 

ülkeyi bir siyasal kuvvet gibi yönettiği demokrasi türüne referans vermektedir ki bu 

tanımlama, demokrasi açısından olumsuzlanan bir geliĢmeye iĢaret etmektedir. Ġki 

olguyu birbirinden ayırmak için, ikinci tür medya demokrasisi Medyakrasi 

(mediacracy)286 adıyla anılmaktadır. Medya demokrasisinin gerilemesi ile 
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medyakrasinin yükseliĢe geçmesi arasında doğru orantılı bir iliĢki olduğunu 

söylemek mümkündür.  

Medyakrasi anlamındaki medya demokrasisi, liberal demokrasinin 

eksiklilerini gidermek üzere bir çözüm olarak değil, liberal demokrasinin olumsuz bir 

sonucu olarak ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde tam 

anlamıyla uygulanan bir medyakrasi bulunmamakla birlikte, modern demokrasi 

uygulamalarında buna doğru bir eğilim görülmektedir. Ayrıca demokrasinin yukarıda 

aktarılan anlam ve pratik geliĢim sürecinde her zaman için kritik odak noktalarından 

biri olma özelliğini korumuĢ olan kamuoyu olgusu ile doğrudan ilintilidir. Medyakrasi 

tartıĢması, kamuoyu ve gündem belirleme olgusunun geliĢimi ve günümüzdeki 

yapısından bağımsız değildir.  

Meyer‟e göre medyakrasinin üç unsuru vardır: a) kamuoyu b) medyada sıkça 

boy gösteren siyasetçiler c) sürekli kamuoyu yoklamaları287. Bu sistemde, medya 

gündem yoluyla kamuoyunu kontrol ederek siyasetçiler üzerinde baskı kurmakta ve 

siyaseti, yasama, yürütme ve yargı dıĢında dördüncü bir kuvvet gibi ama 

diğerlerinden öncelikli olarak yönlendirmektedir. Yönlendirme sürecinde kullanılan 

baskın argüman da “halk bunu istiyor”, “halk bunu konuĢuyor” iddialarına dayanarak 

oluĢturulmaktadır. 

Medyakrasi özü itibarıyla, demokrasinin diğer türevleri gibi bir sürece iĢaret 

etmekteyken buradaki süreçte ön planda olan medyanın gücü ve bu süreç 

üzerindeki etkisidir. Meyer‟in anlatımıyla, “Medya demokrasisi terimi, medyanın 

siyasal süreçte, her şeyden önce kamuoyunu şekillendirmede ve siyasal karar alma 

sürecinde belirleyici rol edinme sürecine işaret eder.”288. Böylece medya sistemine 

özgü içsel kurallar, siyasal sisteme tecavüz etmekte ve onun kendine özgü 

benzersiz kurallarını değersizleĢtirmekte ya da geçersizleĢtirerek medya, siyaseti 

sömürgeleĢtirmektedir. Meyer‟e göre ABD bu yolda en ileri giden ülke olmakla 

beraber Batı demokrasileri de hızla ABD‟ye yetiĢmeye çalıĢmaktadır. 

Kitle toplumlarında medya, toplumdaki bireylerin, yönetenlerce neler yapılıp 

yapılmadığı hakkında ve doğru kararlar alınıp alınmadığı ile ilgili olarak bilgilenmesi 

                                                                                                                                          
Unword Dictionary, “Mediacracy” http://www.unwords.com/unword/mediacracy.html (01.03.2007) 
(Mediocre: Vasat kalitede olan. Collins English Dictionary & Thesaurus, HarperCollins:2006,s.893) 
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için birincil kaynak niteliği taĢımaktadır. Bu Ģekliyle günümüz modern 

demokrasilerinin sine qua non bir parçası olan medya, medya demokrasisine geçiĢe 

neden olan aracın da ta kendisi durumundadır. Yine McGraive‟in de belirttiği gibi 

“(…) en ağır endişe yaratıcı unsur da demokrasinin, medyanın her yeri kapladığı ve 

gittikçe artan bir şekilde yoğunlaşmış, güçlü ve menfaatçi olduğu bir dünyada 

yaşayıp yaşayamayacağı sorunudur.”
289

. McGraive, Medyayı oluĢturan bireylerin, 

halkın kendisinden daha iyi ya da kötü olmadığını; ancak bütün güçlerin – bunun 

içerisine medya gücü de dâhildir - yozlaĢmaya meyilli olduğunu belirtmektedir.  

Medya ile iĢleyen demokrasiden medyakrasiye geçiĢ sürecinde birbirinden 

bağımsız ve çok sayıda farklılaĢtırılmıĢ medya yerine, medya kartellerinin varlığı 

etkili olmaktadır. Televizyon, kablolu TV, gazete, radyo, internet, film yapım 

Ģirketleri, kitap ve dergi yayınevleri giderek sınırlı sayıdaki güçlü ekonomik gruplarda 

toplanmaktadır.  

Demokrasi, fikirlerin serbest bir pazarını gerektirmesine rağmen, “(…) 

medyanın birkaç elde yoğunlaşması, vatandaşlara farklı bakış açılarını açıklama 

fırsatlarını daraltmaktadır. Gerçekte medya kartelleri toplumdaki en güçlü ses olarak 

ortaya çıkmaktadırlar ki bu medyakrasiye dönüşümü göstermektedir.”
290

. Medya, 

siyaset üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle dördüncü güç olarak kabul edilir. Bu 

bağlamda günümüz demokrasilerinin tümünde, söz konusu sesin etkinliği oranında 

medyakrasinin dönem dönem arttığı dönem dönem azaldığı söylenebilinir. 

Ancak medyakrasi de günümüz diğer demokrasi türleri gibi özü itibarıyla bir 

temsili demokrasidir. Temsili demokrasi de seçim üzerine kurulmakta ve 

Ģekillenmekte; hatta seçim, özellikle demokrasinin yeni filizlendiği ve hatta yerleĢtiği 

ülkelerde bile neredeyse gerekli ve yeter Ģart olarak ele alınır hale gelmekte, ancak 

pratikte diğer yönleriyle klasik demokrasiyi barındırmamaktadır.  

Yine de seçim, demokrasi için en az medya kadar vazgeçilmezdir ve 

seçmenler, yasama ve yürütme organı üyeleri olarak milletvekillerini seçmektedir. 

SeçilmiĢ milletvekilleri de diğer yönetim birimlerini seçecektir. Ancak McGaive‟in 

vurguladığı gibi “(…) ne seçmenler ne de seçilmişler, medya gücünü kullanacakları 
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seçmemektedir.”
291

. Medya sahipleri tarafından siyasal hayatın yönetimi, dolaylı bir 

aristokrasiyi içinde barındırmaktadır. Aristokrasinin bu biçimi, ancak demokrasi 

içinde var olabildiğinden ve aynı zamanda medya sahipliği bazında geliĢtiğinden 

kendine –ironik bir biçimde Türkçe karĢılığı vasat olan kelimeyi çağrıĢtıran- bir isim 

bulmuĢtur. Oysa demokrasinin tüm geliĢim sürecinde sınırlı ya da geniĢletilmiĢ bir 

Ģekilde var olan unsur, “oy verme davranıĢıdır”.  

Oy verme davranıĢı, günümüz demokrasilerinde kitlelerin büyüklüğüne bağlı 

sınırlı sayıdaki siyasetçilerle iletiĢim sınırlılıkları nedeniyle yine medya ile doğrudan 

ilintili hale gelmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, siyasetçiler, geniĢ halk kitlelerinin 

desteğini/oyunu alabilmek için; seçmenler de hangi siyasal gruba oy vermesi 

gerektiğini öğrenmek için medyaya bağımlı hale gelmiĢlerdir. Sartori, “(…) 

kamuoyunun megafonu olarak görülen televizyon, aslında kendi sesinin dönüşümlü 

yankısından başka bir şey değildir”292 derken özelde televizyonu ele alsa da genelde 

kamuoyu ve siyasetçilerin medyaya bağımlılıklarını resmetmektedir.  

Medyakrasinin belirtileri, yalnızca seçim öncesi ve seçim sırasında değil, 

siyasal hayatın tüm süreçlerinde gözlemlenebilir bir olgudur. Bu durumu ortaya 

çıkaran unsur ise liberal çoğulculuğun, klasik demokrasi teorisi içerisine medyayı 

dâhil etme çabasıyla birlikte geliĢmiĢ karĢılıklı ekonomik çıkar iliĢkileridir. Ancak bu 

çabanın sonuçları ve siyasal iktidarla medyanın karĢılıklı rant anlaĢmaları, henüz 

ispatlanmamıĢ olmakla beraber mutlak medyakrasi gibi Ģu anda ütopik görünen bir 

dönüĢüme doğru ilerleyen bir sürecin varlığı olduğu ileri sürülmektedir.  

2.3. SĠYASAL ĠKTĠDAR VE MEDYA 

GeniĢ alanların örgütleniĢinde, iletiĢimin yaĢamsal bir konumda olduğunu 

belirten Ġnnis, geniĢ alanların etkini yönetimini de iletiĢimin etkililiğine 

bağlamaktadır293. Medya, günümüz bilgi teknolojilerinin (IT)294 geliĢiminden diğer bir 

deyiĢle teknolojik devrimden nasibini alarak büyük bir evrime uğramıĢtır. Öyle ki 

önceden tek bir gazetenin ulaĢamadığı yerlere internet ile birlikte çok sayıda gazete, 

televizyon, haber kanalları aynı anda ve sık tekrarlanan bir Ģekilde ulaĢılabilir hale 

gelmiĢtir. Ancak bu geliĢmelerin baĢlarında sayılabilecek bir süreçte, Fransa‟da 
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hazırlanan bir rapor, sürecin gidiĢatı hakkında, günümüzün otuz yıl öncesinde 

dolaylı uyarılarda bulunmuĢtur. 

1974-1981 yılları arasında Fransa‟da CumhurbaĢkanlığı yapmıĢ olan Valery 

Giscard d'Estaing‟in isteği üzerine 1978‟de Simon Nora ve Alain Minc ortaklaĢa 

“Toplumun Otomasyonu”
295

 adlı, bilgisayarların Fransız toplumu üzerine etkisiyle 

ilgili olarak ama özellikle telekomünikasyona dair incelemelerde bulunan ve bunlarla 

ilgili bir Fransız planı da içeren söz konusu raporu hazırlamıĢlardırlar.  Nora ve 

Minc‟e göre ilerleyen zamanlarda bilgisayarların ucuzlaması ve toplumun büyük 

oranda otomasyona geçilmesiyle bilgisayar ve bilginin kitlelere bu kadar yaygın 

yayılımı geniĢ çaplı bir demokrasiyi de beraberinde getirecektir296. 

Kamuoyu ve demokrasi arasında çizilen paralellik, Nora ve Minc‟in bu 

çalıĢmasında ve daha pek çok benzer çalıĢmada olduğu gibi, medya araçlarındaki 

teknolojik geliĢmeye kaydırılmıĢ görünmektedir. Medyanın olanakları arttıkça, 

kamuoyunun bilgiye ve ifade hürriyetine yaklaĢma olanaklarının da artacağı iyimser 

bir varsayım olarak doğru olabilir ancak bu sonucun mutlak olduğu anlamına 
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gelmemektedir. Ayrıca her teknolojik geliĢme gönüllü tutsaklığı ve denetlenebilirliği 

de beraberinde getirmektedir. 

Ġdealist açıdan bakıldığında medyanın, yönetilenler veya kültürün bizzat 

kendisi üzerinde doğrudan olumlu etkilerinden söz edilmektedir: “Dengeli ve 

kapsamlı habercilik; nesnellik; özel hayata saygı; yayının biçiminde, içeriğinde ve 

üslubunda gerçeğe bağlılık ve tüm yurttaşları kamusal iletişime katılmaya teşvik 

edecek tarzda bir olay sunumu(…)”297. Ancak bu beklentilerin karĢılanıp 

karĢılanmadığı olgusu matbaanın bulunuĢundan bu yana bir sorgu alanıyken, 

günümüzde bu eleĢtirilerin niteliğinde ve niceliğinde bir yoğunlaĢma 

gözlemlenmektedir. Bunda, medyadan beklentilerin karĢılanmaması bir yana, 

medyakrasi baĢlığı altında özetlendiği üzere, medyanın bizzat demokrasinin 

kendisine zarar verdiği ile ilgili görüĢler etkili olmaktadır. 

Günümüz Ģartlarında ise medya sadece bilgilendiren, aktaran, yayan değil 

yukarıda da vurgulandığı üzere, aynı zamanda siyasetin kendisini bizzat 

biçimlendiren dördüncü kuvvet298  olarak karĢımıza çıkmakta olduğu önce bölümde 

değinilmiĢtir. Dördüncü kuvvet medyanın gözlemlenebilen etki sürecinin ne yönde ve 

nasıl gerçekleĢtiği konusunda çeĢitli kuramlar bulunmaktadır.  

2.3.1. Medyanın Rıza Üretici Rolü 

Henüz daha 1968‟de yapılan bir araĢtırmaya göre medya, ulusal siyasal 

konuları öğrenmek için birincil baĢvuru kaynağıdır ve aynı zamanda çoğu kiĢi için de 

medya, herhangi bir değiĢime uğramıĢ siyasal gerçekliklerin en iyi ve tek kolay 

ulaĢılabilir tahmini sağladığını ortaya koymuĢtur299. Bu bağlamda günümüzün dört 

bir kanattan saran medya kartelleri, gündem koyma iĢleviyle bireyler üzerinde bilgi 

edinebileceği tek araç olarak sadece neyi düĢünmesi gerektiği değil, aynı zamanda 
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hangi önemde ya da öncelik sırasına göre düĢünmesi gerektiğini de bireye 

aktarabilecektir.   

Öte yandan çalıĢmanın baĢında da aktarıldığı üzere, iktidar, güç ve rızayı 

içermektedir. Rızanın olmadığı durumda iktidar, konumunu korumak için yalın halde 

bulunan gücünü devreye sokması beklenebilir.  Bu durum, totaliter devletler için söz 

konusudur ancak demokratik bir devlette iktidarın meĢruluğunu korumak için rızaya 

(ya da dolaylı olarak rıza üretmeye) ihtiyacı vardır. “Sembolik olarak genelleştirilmiş 

iletişim aracı”nı ifade eden Luhmann‟ın iktidar kavramı, doğrudan rıza üretimi ve rıza 

alımı sürecine vurgu yapmaktadır.  

Luhmann‟a göre “(…) egemen iletişim, birisinin haber verme (duyurma, 

bildirme) eylemi ile ötekinin eylem hakkında verdiği karar tarafından karakterize 

edilmektedir.  İktidar sahibi, egemen iletişime güdülenirken ve iktidara tabi olan, 

ilkesel olarak egemen iletişimi kabul ya da reddetme konusunda açıkça karar 

verebilir.”300. Ġktidar ve yönetilenler arasında gerçekleĢen bu karar verme süreci 

sonucunda ortaya çıkacak kabul ya da reddetme sonucuna bağlı olarak iktidarın 

meĢruluğu sağlanacak/yenilenecek ya da meĢruluğu kalmayacaktır. 

Ġktidarın meĢruluğu, siyasal rejimin türüne göre değiĢen yollardan 

sağlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle rızanın ortaya çıkıĢ süreci rejimin niteliğini belirler 

ve ideal olarak demokrasilerde, totaliter devletlerin aksine, rıza, üretilmez ancak 

kazanılması beklenmektedir. Demokratik ve totaliter devletlerin karĢılaĢtırmasını 

yapan Chomsky‟nin belirttiği gibi demokratik sistemlerde gerekli yanılsamalar zorla 

dayatılamaz ve “halkın ne düşündüğü” önemlidir.  Ancak Chomsky, rızanın 

demokrasilerdeki kazanım sürecini “ideal” boyutuyla değil, gerçekteki 

görünümünden yola çıkarak eleĢtirel açıdan açıklamaktadır. Öyle ki, totaliter 

devletlerin tersine, demokratik devletlerde “(…) halkın zihnine daha ince araçlarla 

kazınmalıdırlar.(…) Demokratik bir politik düzende her zaman bağımsız bir 

düşüncenin politik bir eyleme dönüştürülebilmesi tehlikesi vardır, dolayısıyla bu 

tehdidi kökünden kazımak [iktidarın devamı için] büyük önem taşır.”301. 

Chomsky‟nin, “ĢaĢkın sürü” olarak tanımladığı halkın bir demokrasideki 

iĢlevleri etkin katılım değil, seyirci olmaktır. “(…) „Senin, liderimiz olmanı istiyoruz‟ 
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demelerine izin verilir. Çünkü bu demokrasidir, totaliter bir devlet değil. Buna seçim 

denir.”
302

. Bu bağlamda, halkın, yönetilenler olarak Ģeffaf bir duvar içerisinde 

“düĢünme hürriyeti”  ile “seçim hakkı” bulunmaktadır ve medya da böyle bir ortamda, 

Ģeffaf duvarı ören devletin ideolojik araçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.  

Althousser de devletin ideolojik araçların iĢlevsel analizini “üretim iliĢkileri” 

düzeyinde gerçekleĢtirdikten sonra, ikinci aĢamada, bu araçların nasıl iĢlediğini Ģu 

Ģekilde açıklar: “Her biri bu tek hedefe özgü yoldan katkıda bulunur: siyasal aygıt 

bireyleri devletin siyasal ideolojisine uydurur -bu ya „demokratik‟, dolaylı 

(parlamenter) ideolojidir ya da dolaysız (plebisit ve faşist) ideoloji.(…)”303. 

Althousser, rejimler arası fark görmeksizin meydanın her Ģekilde iktidara rıza 

üretmek üzere iĢlev gördüğünü ileri sürmektedir. Medyanın demokrasideki rolü de 

böylece rıza üreterek iktidarın meĢruluğunu sürekli kılmak Ģeklinde ortaya çıkacaktır.  

Karma medya sistemlerinde günümüz medyasını oluĢturan devletin resmi 

kanalı dıĢında ve onlardan çok daha güçlü “medya grupları” bulunmaktadır. Bu 

Ģartlar altında siyasal iktidarın kontrol edebildiği ve “rıza üretebildiği” medya dıĢında 

özel Ģirketlere ait medya gruplarıyla istekleri doğrultusunda yayın yapmaları için 

karĢılıklı çıkar anlaĢmalarına yönelmesi gerekecektir. Böyle bir anlaĢmanın 

sağlandığı durumda ise bireyler, siyasal konularla ilgili edindiği bilgisini iĢlerken, 

medya da gerek bizzat kaynak gerekse siyasal elitlerin taĢıyıcısı olarak, bu siyasal 

bilgilenmenin tutuma aktarım sürecinde, ancak siyasal iktidara rızasını sürdürecek 

sınırlar içerisinde bir değiĢime izin verir. ĠĢte bu, yukarıda sözü edilen Ģeffaf 

(ideolojik) duvarları oluĢturmaktadır. 

Ġktidarı ellerinde bulunduranlar, medya kartellerinin ilgilenebileceği baĢka 

değerlerin dağıtım gücünü de kontrol etmektedirler. Kontrol gücü, pazarlık gücünü 

de beraberinde getirmektedir. Böylece iktidar, kamuoyunu etkileyebilme olanağını, 

medya aracılığıyla tekrarlamanın gücü sayesinde kazanırlar.  Bununla birlikte 
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Russell demokrasinin, yöneticilik açısından üstünlüğünü, avantajını Ģöyle 

açıklamaktadır: “(…) sıradan vatandaşın hükümete „kendi‟ hükümeti gözüyle 

bakması sayesinde, bu vatandaşları daha kolay kandırır hale getirebilmesidir.(…) 

Demokrasilerde, çoğunluğun bir hükümet aleyhine dönmesi için önce o çoğunluğun, 

önderlerini seçerken yanılmış olduklarını kendi kendilerine kabul etmeleri gerekir ki, 

bunu kabul etmek zor, hem de tatsız bir şeydir.”304. Russell‟ın belirttiği gibi 

demokrasi, kamuoyunun rızasıyla ayakta durabildiği için medyanın kamuoyunu 

Ģekillendirici rolü, iktidarın sürekliliği ve sağlamlığı açısından önemlidir. Bu bağlamda 

medya siyasal iktidarın pazarlık gücüne açık olduğu sürece kamuoyu rızası 

üretmeye ve iktidar iliĢkileri çıkar iliĢkisine dönüĢmeye daha çok meyilli olacaktır.  

2.3.2. Medya Aracılığıyla Sosyal Denetim 

Medya araçlarının teknolojik devrimiyle birlikte, toplum ve iktidar arasındaki 

iliĢki de evrime uğramıĢtır. Medyanın bireyi özgürleĢtireceği, içerik ve çeĢitliliğinin 

yaygınlaĢması ile demokrasinin çoğulcu bir yapıya evrileceği varsayımı da söz 

konusu teknolojik devrim sayesinde gittikçe Ģiddetlenen bir tartıĢma konusu olarak 

yer almaktadır. Liberal görüĢün uzantısı olan medya çoğulculuğu ideali ve onun 

demokratik sisteme katkısı, kapitalist sistemin bir çıktısı olarak medya kartelleri 

karĢısında özellikle sol kanattaki birçok yazar tarafından artık inandırıcı 

bulunmamaktadır.  

Devlet tarafından gerçekleĢtirilen medya politikası üretim ya da düzenleme 

çalıĢmalarının çoğunun, sadece medya tekellerine ait mülkiyet hakkını korumak için 

olduğu ileri sürülmektedir. Böylece demokrasilerde medyanın bireyi özgürleĢtireceği 

kavramı yanıltıcı hale gelmektedir.  McChesney‟e göre de bu özgürlük, “(…)  daha 

çok üstün konumdaki şirketleşmiş aktörlerin çıkarlarına hizmet eden hükümet 

düzenlemeleri ifade eder.”305. Fakat toplum açısından bakıldığında, “basın 

özgürlüğünün” bu Ģekildeki uygulaması, alternatif seslerin duyulmasını engelleyen 

ciddi bir denetim Ģeklidir ve halkın ifade özgürlüğü adına yapılan belirli medya 

politikalarından kaynaklanır 

Teknolojik geliĢmelerle birlikte görünürde çeĢitlilik artmakta ancak gerçekte 

bu çeĢitliliği yaratan kaynaklar daralmaktadır. Kaynakları kontrol eden medya 
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kartelleri ve bu kartellerin siyasal iktidar tarafından kontrol edilebilirliği, sistemin 

demokrasiyi geliĢtirmekten çok, onu daha önce sözü edilen totalitarizmin yeni bir 

türüne dönüĢtürmektedir.  

Virilio da özellikle yeni teknolojilerin geliĢmesiyle birlikte sosyal denetim 

alanını arttığını ve sosyal katılım alanlarının azaldığını belirtmektedir. Siyasette 

giderek ordu, devlet ve teknoloji tarafından belirlenmektedir. ”Dünyaya sahip olmak, 

bir bölgeyi elinde tutmak, aynı zamanda onu koruyabilmek ve savunabilmek için en 

iyi gözetim araçlarına da sahip olmak demektir.”306 Gerçek zamanlı teknolojilerin 

küresel yayılımı, bizi sürekli gözetim biçimleri altına sokarak yeni bir totalitarizm 

safhası olasılığını arttırmaktadır307. 

Sosyal iktidarın sıklıkla dolaylı olduğunu belirten Dijk‟e göre bu iktidar 

insanların zihinleri yoluyla iĢler: “(…) örneğin insanların kendi eylemlerini planlamak 

ve icra etmek için ihtiyaç duydukları zorunlu enformasyonu ya da kanaatleri idare 

ederek.”308. Daha önceki bölümlerde ele alınan “yeni totalitarizm” de bu kanaat ve 

zorunlu enformasyon kaynaklarını kontrol ederek dolaylı bir Ģekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

Benzer bir Ģekilde düĢünen Chomsky‟e göre de devletin amacı, geniĢ halk 

kitlelerini kendi politikaları doğrultusunda Ģekillendirmektir ve bu süreçte amacı en 

yüksek kârı elde etmek olan Ģirketler için de halk, tüketici niteliğinden ibarettir. Bu 

amaçlar için en uygun araç medyadır. Böylece ortaya çıkan ortaklıkta, medya bir 

araç,  ideoloji ve ürün alıcısı halktır. Chomsky‟e göre aslında Amerikan tipi 

demokrasiden de beklenilen budur; “Yurttaş bir tüketicidir, bir gözlemcidir ama bir 

katılımcı değildir. Halkın başka yerlerde hazırlanan politikaları onaylama hakkı 

vardır, ancak bu sınırlar aşılırsa demokrasi kalmaz ve şöyle ya da böyle çözülmesi 

gereken „demokrasi krizi‟ ile yüz yüze gelinir.”309. 
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Öte yandan bu felsefenin aslında Amerika‟nın kuruluĢundan itibaren geçerli 

olduğu da belirtilmektedir. Hofstadter‟in aktarımına göre, “Kurucu Babalar”310 

(Founder/Founding Fathers) içlerinden pek çoğu klasik öğrenim görmüĢ, 

zamanlarının yakıcı problemlerini çözmekte tarih, politika ve hukuk kitaplarını 

okudukları geniĢ bilgilerden yararlanan bilge kiĢiler, bilimciler ve aydın insanlardı.311 

Duverger de Amerikan siyasal rejiminin, “Başkanlık Monarşisi” olduğunu belirterek, 

baĢkanlık sisteminin halka fazla inmemesine gayret ettiklerini ileri sürer. Duverger‟e 

göre “(…) 1787 Anayasası‟nı yapan büyük burjuvalar fazla Cumhuriyetçi bir 

Cumhuriyetin kurulmasından endişe duyuyorlar ve bu Cumhuriyetin, mal sahibi 

olmayanların eline geçmesinden korkuyorlardı.(…) 1787 Amerikan kuralları 

aristokratik bir toplumun eskimiş düzenlerini, burjuva bir topluma uyguluyordu.”312. 

Chomsky de Amerikan demokrasisinin özellikle ilk yıllarında çok ender 

istisnaların dıĢında temsilcilerin, “(…) işyerinden evine gidip dönenler arasından 

değil, tam tersine, iş çevrelerine, yönetim kurullarına ve ayrıcalıklı kesimlere hizmet 

eden hukuk bürolarından (…)”313 çıktığını belirtmektedir. Bu geliĢmeler ıĢığında 

Amerikan devletinin kuruluĢ aĢamasında Jakoben bir süreç yaĢandığını ve yine 

bunun halk adına halk için yapıldığını gözlemlemek mümkündür. 

Halk adına yukarıdaki temelde Ģekillenen Amerikan tipi demokraside de 

Chomsky tarafından Ģu Ģekilde değerlendirilmektedir: “Halkın sesinin çıkması, 

insanların ağızlarından doğru sözcüklerin çıkmasını sağlayarak çözülecek bir 

problem olarak değerlendirilmektedir. Genel anlayış, halkın liderleri değil, liderlerin 

halkı denetlediği şeklindedir.”314. Diğer bir deyiĢle kuruluĢ aĢamasındaki jakoben 

anlayıĢ bir Ģekilde hale varlığını sürdürmektedir. Ancak bunun halen halk adına ve 

halk için olduğunu söylemek en azından Chomsky için mümkün değildir.  
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Liderlerin halkı denetlediği bir ortamda medyanın rolü, nelerin konuĢulup 

nelerin göz ardı edilmesi gerektiğine, nelerin ne Ģekilde ve hangi tarafla 

konuĢulacağına karar vermekle ortaya çıkmaktadır.  Tıpkı radyo ve televizyonlarda 

çok sık tekrarlanarak benimsetilen ve hatta sevdirilen Ģarkıcı ve Ģarkılarından oluĢan 

“top” listelerinin aslında “dinleyicilerin beğenileriyle oluĢtuğunu” ileri sürmek kadar 

yanıltıcı bir süreçtir bu. Sonuçta dinleyiciler/izleyiciler, kendilerine sunulan sınırlı 

sayıdaki Ģarkı içerisinden tekrarlar sonucu en çok aklında kalanı en yüksek oranda 

talep etmektedir. 

Medya, sosyal denetimi gerçekleĢtirirken, kamunun konuya dair 

bilgisizliğinden doğan güçsüzlüğü ile medyadan kamuya tek yönlü söylem akıĢından 

yararlanır315. Kamuoyu, hem medya kartelleri hem de ortak söylemleri karĢısında 

aciz ve sürekli alıcı konumuna gerilemiĢ olur. Ancak kamuoyunun mutlak bir Ģekilde 

medyanın söylemini doğrudan kabullendiğini de ileri sürmek yanıltıcı olacaktır. 

Kamuoyunun Ģekillenmesinde, medyanınki kadar olmasa bile, kanaat liderlerinin, 

sosyal geliĢmelerin, çevresel ve sosyo-ekonomik faktörlerin de rolleri bulunmaktadır. 

Buradaki problem, medyanın gücünün ölçüsünün bazı durumlarda bir siyasal iktidar 

gibi ya da siyasal iktidarın bir kolu gibi siyasal hayatı doğrudan yönlendirici etkinliğe 

ulaĢabilmesidir. 

“Amerikan tipi demokraside”, her ne kadar halka ve onun yönetimine sıkça 

atıf yapılsa da ironik bir Ģekilde halkın aslında karar verebilme ehliyetine sahip 

olamayacağı düĢüncesi yer almaktadır, asıl olan da rıza üretmektir. Demokratik 

söylemlerin en çok yükseldiği zamanların seçim zamanları olması ve seçimlerin, 

adayların bir tür Ģov yarıĢına dönüĢmesinin arkasında da temel olarak bu yer 

almaktadır.  

Yukarıdaki düĢünceler çerçevesinde, (büyük medya kartellerinden biri 

Murdoch‟un diğer medya kartelleri ile paylaĢtığı stratejisi) “bulvar gazetesi” türü 

yayınlar yapılırken, siyasete dair medya sunumlarında yer alan kamuoyu 
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yoklamaları da bunların okuyucusu tek tek bireyler üzerinde nasıl düĢünmesi 

gerektiği yolunda da bir denetim geliĢtirilmektedir.   

Keane‟ye göre de günümüzde tüm demokratik rejimlerin göbeğinde 

despotizm çekirdekleri bulunmaktadır: “Siyasal otoriteler, medyanın devlet 

cephaneliğine aksesuar olmaktan öte yararlı ya da meşru bir işlevi olmadığını 

düşünürler. Medya gayet belirgin bir siyasal rol oynamak durumunda kalır.“316. 

Keane‟nin bu iddiaları, medyayı bir dördüncü kuvvet olarak görmekten ziyade, onun 

araçsallaĢtırılması üzerine kuruludur. Bu araçsallaĢtırılma sürecinde iktidarın da 

farklı teknikleri vardır. Örneğin iktidar, medyaya bazı imkânlar sunar:  

(…) mülakat, fotoğraf çekme, günlük bültenler, basın toplantıları, 
brifingler gibi. Ancak bunu yaparken, hangi muhabirlerin alınacağı, ne 
soracağı, nerelere kadar sorabileceği önceden belirlenerek çerçevenin 
çizildiği (…) Dahası bazen “içeriden bilgi sızması” şeklinde kasıtlı 
yönlendirici haber de yaptırılabildiği; bu potansiyel yalan söyleme 
yöntemleri de işe yaramazsa, haksız ya da aleyhte olarak algıladığı 
haberler için medyayı cezalandırabildiği (...) 317 belirtilmektedir. 

Bu bağlamda Keane‟e göre, kimi gazetecilerin mesleki ilerlemeleri ile 

hükümet hakkındaki eleĢtirel görüĢleri arasında bir seçim yapmaları istenmekte, en 

uçtaki durumlarda da yönetime düĢman görülen medya kuruluĢlarının resmi 

kaynaklara eriĢmesi önlenmektedir. Genel olarak siyasal iktidar için medya, 

toplumun eriĢebileceği bilgileri denetleme araçları Ģeklinde bir görünüm 

kazanmaktadır. Demokrasilerde de durumun farklılaĢmadığı gözlemlenmektedir:  

İletişim sürecinde, temsil etme gücünü elinde bulunduranlar, temsil 
edileni kendi söylemi doğrultusunda bizzat inşa etmekte ve medya 
profesyonelleri tarafından oluşturulan bu gerçeklik „halktan daha çok 
halk olma‟ çabalarını ortaya koyarken, aslında temsil edilen halkın 
çıkarlarını değil, aksine belli bir ideolojik ve ekonomik yapılanmanın 
sonucu olarak ortaya çıkan bir medya manipülasyonuna 
dönüşmektedir318. 
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Son aĢamada da eriĢilen bilgilerin denetimi, toplum siyasal tutum ve 

davranıĢlarının çerçevesini oluĢturacağı düĢüncesinden hareketle, toplumun bizzat 

kendisinin denetimini ortaya çıkaracaktır. Ancak buradaki kritik soru, medyanın bu 

süreçteki rolünün, özne mi yoksa nesne mi olduğu üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bu 

sorunun kaynağında da medyanın dördüncü güç olarak ekonomik motivasyonları 

doğrultusunda faaliyet gösterirken, siyasal iktidarın bu güç karĢısında kendi 

olanaklarıyla direnmek ve hatta bu gücü kontrol altına alıp araçsallaĢtırma utku yer 

almaktadır 

2.3.3. Medya - Pazar Ekonomisi ĠliĢkisi ve Bu ĠliĢkinin Toplum 
Üzerindeki Etkisi 

Günümüz medyasının vardığı nokta, onların kâr amacı güden ticari Ģirketler 

olduğu gerçeğinin, onun kamu görevi niteliğini geride bıraktığı gerçeği üzerine 

kuruludur. Medya kitleselleĢtiği oranda reklâm gelirlerini de arttırmakta, bu hem yan 

dallarındaki satıĢı arttırmakta hem de bizzat medyanın daha büyük bir ticari kuruluĢ 

olarak varlığını sürdürmesine olanak tanımaktadır.   

Öte yandan medya kuruluĢları, kâr marjını yükseltmek ve yatırım, üretim 

maliyetlerini düĢürmek için de büyük holdingler bünyesine katılmakta ya da büyük 

holdingler kârlı bir alan olarak gördükleri medya sektörüne her gün daha fazla nüfuz 

ederek, küçük medya Ģirketlerini kendi bünyelerinde toplamaktadır. Aynı zamanda, 

Meyer‟in de önemle vurguladığı gibi; “medya ürünlerinin „çapraz satışı‟ firmalara her 

bir iletişim aracını diğer tüm araçların ürünlerini satma işiyle meşgul ederek bir 

ürünün tüm kazanç potansiyellerinden yararlanma olanağı verir.“319. 

Günümüzde artık bir gazetenin baĢarısının ya da baĢarısızlığının 

reklâmcıların talep ettiği koĢula göre -tatmin edici bir alıcı sayısının üstüne 

iletilmesiyle- değerlendirilmeye baĢlandığına dikkat çeken Williams320,  basının 

kendini bu kapitalist zorunluluklara uyarlamasına dikkat çekmiĢtir. Bu süreçte 

medyanın, devlet ve Ģirketlerin elinden alınarak halk denetimine geçmesini isteyen 

ve bunun için mücadele eden Immediast grubu geliĢmiĢ ve sürece karĢı bir bildirge 

sunmuĢlardır. Siyasal iktidar ve medyanın ekonomik çıkar ortaklıklarının gerçek 

hayattaki etkisi bildirgede Ģu sözlerle özetlenmektedir; “(…) medya, kamu çıkarlarına 
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değil, devletin ve diğer şirketlerin çıkarlarına hizmet eder. Medyanın saldırı ve 

ayartma ekranı, olası en büyük halk kesimini tutsak almak üzere düzenlenmiştir(…) 

Her birimiz, kitle iletişim araçlarının geniş bir saldırısına maruz kalmanın, insanları 

bir duygusuzluk ve bulantı içinde donuklaştırdığını görebiliriz.”321. 

Ekonomi-politik çerçevesinde gerçekleĢen bu manipülasyonun araçlarından 

biri olan hükümet reklâmcılığı, büyük ve ciddi bir iĢ alanı olmuĢtur, Bağımsız 

gazetelerin, radyo ve televizyon istasyonlarının pek çoğu ayakta kalabilmek için ilan-

reklâm gelirlerine muhtaç olduğu için, hükümetin reklâmı kesme tehditleri amacına 

ulaĢmaktadır322. 

Devlet reklâmcılığının daha az göze çarpan ama hiç de önemsiz 

sayılmayacak bir örneği olarak siyasal liderlerin, televizyon ve radyo mülakatlarında 

kayrılarak yansıtılmasını veren Keane, bu iki güç arasındaki çekiĢmeyi Ģu Ģekilde 

açıklar; “Radyo televizyon gazetecileri, hükümetin icraatı konusunda halkın neyi 

bilmeye ihtiyacı olduğunun kendilerinden sorulacağı kanısındadırlar; devlet yetkilileri 

ise enformasyon, basın danışmanları ve yapımcılara sorulacak sorular ve 

yansıtılacak görüntüler konusunda avukatça pazarlık eden diğer görevliler 

ordusunun desteğine sahipler.”323. 

Günümüzde, siyasal iktidar bir kenara bırakıldığında, medya ve toplumla ilgili 

asıl gerilimin, kâr maksimizasyonunu amaçlayan ticari Ģirketler olarak medyanın rolü 

ile bilinçli bir özerklik yolunda temel sağlanması için medyaya duyulan ihtiyaç 

arasında yattığı ileri sürülmektedir
324

. Aslında beraber düĢünülmesi gerekirken, 

çeliĢki yaratan iki unsurdan biri, medyanın bir yandan “özgürleĢmesinin” gereği, 

diğeri de medyanın negatif özgürlüğünün sosyal faydayı yaratması yolundaki 

gereğidir. Ancak McChesney‟in belirttiği ve günümüzde pek çok yerde gözlemlendiği 

üzere, “(…) medya politikası üretim ya da düzenleme çalışmalarının çoğu, doğal ve 
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amansızca ortaya çıkan serbest piyasa sistemlerinde, sadece mülkiyet hakkını 

korumak içindir.”325. 

Medya bir yandan ekonomik olarak hükümetlerin Ģantaj ve tehditleri altında 

bağımlı bir profil çizerken, diğer yandan da hükümetler, “demokrasi”  ve “medyayı 

özgürleĢtirme” adına medya kartellerinin mülkiyetini haklarını garanti altına alacak 

düzenlemelerde bulunmaktadır.  Diğer bir deyiĢle, hükümetler, çok sayıda ve farklı 

medyalar yerine, ekonomik çıkarlarıyla kontrol edebileceği az sayıda medya 

kartellerini tercih etmektedirler. 

Böylece oluĢan karĢılıklı çıkar iliĢkisi, medyayı toplumdan çok iktidara 

yakınlaĢtırmakta ve onun sözcülüğünü yapmaktadır. Ancak bu çıkar iliĢkisi, sadece 

iktidarın değil, medyanın da kontrol edebildiği bir iliĢki olmasından ötürü, sürecin 

tersine iĢleyip siyasetçilerin, medyanın siyaseti yönlendirebildikleri birer araç haline 

dönüĢebilmektedirler.  

Yine “Kurucu Babalar”dan biri olan Thomas Jefferson, Edward Carrington‟a 

yazdığı, 1787 tarihli ünlü mektubunda Ģöyle demektedir; “Hükümetimizin temeli, 

insanların fikridir [fikrine dayanır] ve öncelikli hedef, bu hakkı korumak olmalıdır ve 

eğer gazeteler olmaksızın bir hükümete mi yoksa hükümet olmaksızın gazetelere mi 

sahip olmalıyız kararı bana bırakılsa, ikincisini seçmekte bir an bile tereddüt 

etmemeliyim.”326. Bu alıntı, sonraki yıllarda oldukça sık kullanılıp, “basının 

özgürleĢtirilmesinin” bir tür propagandası haline gelmiĢtir.  

Ancak bu alıntının, çoğunlukla atlanılan devamında yer alan Ģu sözleri ayrı 

bir öneme sahiptir: “Fakat bununla, her kişinin o gazeteleri alması ve onları 

okuyabilmesi gerektiğini kastetmeliyim.”. McChesney‟e göre, bu sonuç cümlesindeki 

saklı anlam, basın sistemini negatif korumanın yeterli olmadığıdır: “Herkese açık 

bilginin evrensel olarak vatandaşa dağıtımını garantiye olmak için aktif destek 
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gereklidir. Başka bir deyişle, halkın farklı sesler duyma ve farklı mesajları 

benimseme hakkı, bir demokrasinin yapı taşıdır.”327. 

YaklaĢık bir asır sonra yine Amerika‟da, New York Times yazarı olan 

John Swinton, basın özgürlüğü adına kadeh kaldırması için kürsüye davet 

edildiğinde Amerika‟daki basın özgürlüğünün,  Jefferson‟un konuĢmasından bu 

yana geldiği noktayı özetlemektedir328: 

Dünya tarihinin şu anına dek, Amerika'da bağımsız basın diye  
bir şey olmamıştır. (…) Hiçbiriniz düşündüklerinizi olduğu gibi yazmaya 
cesaret edemezsiniz. Bunu yapmaya kalktığınızda yazdıklarınızın 
basılmayacağını önceden bilirsiniz. Çalıştığım gazete özgür 
düşüncelerimi gazeteden uzak tutmam için haftalık ücret ödüyor. İçinizde 
benzer biçimde benzer ücret alan başkaları da vardır ve düşüncelerini 
açıkça yazacak kadar ahmak olan herhangi biriniz sokaklarda başka bir 
iş arıyor olacaktır.(…) Bizler, sahnenin arkasındaki zengin adamların 
araçları ve kullarıyız. Bizler zıplayan oyuncak kuklalarız. Onlar ipleri 
çekiyorlar ve biz dans ediyoruz. 

Medyanın üreticisi durumunda olan medya çalıĢanları, kapitalist dünya 

ekonomisinde sermayenin bilgi iĢçileridir. Bu iĢçilerin ulaĢtıkları haberler de öncelikle 

kendi bilgi kapasitelerinde değerlendirilmektedir. Ancak günümüzde özellikle gazete 

çalıĢanlarına verilen ücretin azlığı, saat ve yer sınırlaması olmaksızın çalıĢma 

koĢulları ve kimi zaman güvensiz ortamlar, mesleğin popüler ve talep görür bir 

meslek olmaktan çıkmasını da beraberinde getirmektedir. ĠĢsizliğin çok olduğu 

ülkelerde bir gazetede çalıĢmak; yorum, araĢtırma, değerlendirme ve sunumdan 

ziyade basit ve popüler haberlerin editöre sunumu sürecinde alınan bir role 
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indirgenmektedir. Sermayenin bol reklam alabileceği popüler gazetecilik, düĢük 

ücretle yapılan düĢük kalitede iĢlerin bir toplamı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Dolayısıyla medya manipülasyonu daha birinci elde, gazete çalıĢanlarının 

kalitesinin ve eğitimin düĢük düzeyde tutulmasıyla baĢlamaktadır. Parenti bu 

durumu kasıtlı olarak görmekte ve Ģu Ģekilde değerlendirmektedir; “Medya 

çalışanları bütün gerçekliği algılayamayacak kapasitede yetiştirilmektedir. Onların 

işleri bilgilendirmek değil, yanlış bilgilendirmedir, demokratik söylemi geliştirmek 

değil, onu yanıltmak ve susturmaktır. Onların görevi, günün olayı ile ilgili vicdani her 

görünümü sunmak ve çok az şey anlatırken çok fazla şey söylemektir.”329. Bu tür 

haberler aslında birkaç satırda/dakikada özetlenebilecek haberler olup aslında 

toplumun genelinden çok özelini ilgilendiren konulardır ve tekrar eden laf kalabalığı 

içerisinde söylenen “hiçbirĢey”e yöneliktirler. 

Muhabirlerin sosyo-ekonomik özellikleri onların, topluma neyin bildirilip 

bildirilmeyeceğini belirlenmesi noktasında, medya kurumlarındaki editörden sonra 

gelen eĢik bekçiliği nitelikleri açısından önemlidir. Lippmann‟a göre, ”(…) okuyucuya 

ulaşan her gazete, neyin ne kadar büyüklükte basılacağı, hangi öğenin 

vurgulanacağı gibi bir dizi seçimin ürünüdür.(…) Muhabirlerin haber seçim kuralları 

büyük ölçüde birbirleriyle örtüştüğü için, okuyucular üzerinde bir tür onay etkisi 

yaratan bir ses uyumu yaşanır. „sahte bir dünya‟ oluşur.(…)”330. 

Ancak Lippmann‟a göre burada doğrudan gazetecilerin bilinçli bir tercihi 

doğrultusunda oluĢturulmuĢ bir manipülasyon söz konusu değildir, gazeteciler 

gerçekten de gördüklerini haber yapmaktadırlar.  Gerçekliğin sahiden ne olduğunun 

önemi yoktur artık, önemli olan varsayımlardır ve beklentileri, ümitleri, çabaları, 

duygu ve davranıĢları yalnızca bu varsayımlar belirler. Fakat bunlar da kendi 

içlerinde reel oldukları için reel sonuçlar doğurur, yeni gerçeklikler yaratırlar331. 

Muhabirler kendi bilinç düzeyleriyle algılayabildikleri kadarını haber olarak 

sunabilirler, okuyucular ise dünyayı, büyük kısmını medya tarafından iletilen bilinç 

aracılığıyla kavrar ve açıklar332. 
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Farklı sesleri duyma ve farklı mesajları benimseme ve hatta daha da 

önemlisi bunları ifade edebilme hakkı, devletle karĢılıklı çıkar iliĢkilerinden bağımsız 

medyalar aracılığı ile mümkündür. Ancak günümüzde medyanın, siyasetçilerle olan 

bu çıkar iliĢkilerinin bir sonraki adımı, Ġtalya örneğinde görüleceği üzere medya 

kartelinin bizzat siyasal iktidarın kendisine dönüĢümüdür. Artık burada 

medyakrasinin bir baĢka formundan söz edilebilir, ancak ekonomi-siyaset iliĢkisi 

çerçevesinde geliĢen bu iliĢkilerin, demokrasi adı altında yönetilen rejimlere geri 

döndürülmez kayıplar verdiğini söylemekle yetinmek gerekir. 

2.4. SEÇĠM, SĠYASAL PARTĠLER VE MEDYA 

Medya sistemini ekonomi, bilim ve din sistemlerine benzer bir sosyal sistem 

olarak düĢünen Luhmann medya sisteminin elementlerini; haberler, reklâmlar ve 

eğlence olarak belirlemektedir ve “(…) bu üç program türü de sosyal gerçekliğin 

tasarlanması için taşıyıcılık yapmaktadır.”333. Böylece medyanın eline oldukça güçlü 

bir koz geçmektedir. Bu koz, medyanın kamuoyunun içinde yaĢadığı dünyaya iliĢkin 

manipülatif ve biçimlendirici bilgi akıĢıdır. Bu bilgi akıĢı özellikle seçim dönemlerinde 

ve partilerin baĢarıyla ilgili olarak daha da önemli hale gelmektedir. 

Medya eliyle manipülasyon imkânları, bir iletiĢim Ģebekesinin fikir oluĢturma 

süreçlerine bağlı olmasıyla belirdiğini belirten Barbier, parlamenter demokrasilerdeki 

siyasal iktidarların, artık mutlak monarĢiler zamanınkinden daha yoğun bir biçimde 

kamuoyuna bağlı olmalarından dolayı, medyanın mesajlardaki kontrolünün de 

19.yüzyıldan itibaren temel siyasal bir konu haline geldiğini belirtmektedir334. Buna 

karĢın medyanın etkisinin, özellikle manipüle edici etkisinin abartıldığı yolunda 

eleĢtiriler de mevcuttur. Alkan ve Ergil‟in belirttiğine göre batı toplumlarında yapılan 

araĢtırmalar, siyasal davranıĢ değiĢikliği yaratmak bakımından, kitle iletiĢim 

araçlarının sanıldığı kadar etkili olmadığı göstermiĢtir: 

Bu sınırlılığın nedenlerinden birisi, kitle iletişim araçlarının etkisini, 
dolaylı bir biçimde kamuoyu önderleri aracılığıyla göstermesidir. İkincisi, 
kitle iletişim araçları, kişilerin eğilimlerini değiştirmekten veya yeni 
eğilimler yaratmaktan çok, var olan eğilimleri güçlendirecek yönde 
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olmaktadır. Kişiler zaten ilgilendikleri konuları dinliyor veya okuyorlar, 
diğerleri üzerinde fazla durmuyorlar335. 

Alkan ve Ergil‟in bu tespitlerinin 1980‟lerden önce yapıldığı düĢünüldüğünde, 

halen geçerliliğini koruduğunu söylemek tartıĢmaya açıktır.  

Televizyon, eğitim ve kültür farklılıklarını aĢarak, eğlenme, haber alma, 

bilgilenme gibi ihtiyaçlarda birincil konuma geçmekte ve böylece bireyleri tek-

tipleĢtirmekte aralarında binlerce kilometre fark olan insanlarda benzer tutum ve 

eğilimler yaratmaktadır. Televizyonun (bireylerin telefon e-posta gibi sınırlı ve 

kontrollü katılımları hariç tutulduğunda) inter-aktif değil de tek yönlü bir araç oluĢuna 

bağlı olarak, bireyi alıcı konumunda sabitlemesi dolayısıyla, örneğin 10 saat ve üzeri 

televizyon seyreden bir kiĢinin siyasal davranıĢları da ister istemez etkilenecektir. 

Ancak burada tartıĢma konusu olan bireyin siyasal tercihine göre mi seyrettiği, 

yoksa televizyonun tercihlerini mi biçimlendirdiği sorusuna yoğunlaĢmaktadır.  

Williams da bu süreci seçici izleme açısından inceleyerek, televizyonda bize 

sunulan birbirinden farklı pek çok görüntü ve ses mesajının da aslında aynı bütünün 

bir parçası olduğunu belirterek “(…) bu program parçacıklarının birbirleriyle köklü bir 

etkileşim içerisinde (…)” bulunduğunu iddia etmektedir. Williams‟a göre insanlar 

bilinçli olarak baĢka kanal ya da programı seçebilirler veya televizyonu kapatabilirler. 

Ancak “akıĢ etkisi”, program politikasının ana öğesi olmaya yetecek kadar geniĢ 

etkilidir ve bu akĢam akıĢını desteklemek için artan program fragmanlarının 

sıklığının sebebi budur336. 

Konu, medya kartelleri bağlamında ele alındığında, bir medya grubu içinde 

yer alan herhangi bir medyanın izleyicisi farklı gibi görünen ama aslında aynı 

kaynağa bağlı diğer alt medyaların programlarının reklamına maruz kalır. Ayrıca 

farklı gibi algıladığı, fakat sadece aynı kaynağa ait farklı kanallardan edindiği bilgi ve 

haberlerin “artık güvenilir, kesin ve hatta demokratik” olduğu yanılsaması doğurduğu 

görülecektir.  

Medyanın siyasal partilerle ilgili yayınları da bu açıdan ayrı bir önem 

kazanmaktadır. Özellikle aynı anda hem birçok gazete, hem radyo, hem televizyon 
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sahibi olup (yatay bütünleĢme) bunların tüketicilerini belli siyasal partiler lehine ya da 

aleyhine kendini tekrarlayan ve akıĢ etkisi bırakan yayın yapılması durumunda 

siyasetin kendisini de doğrudan etkileyecektir. 

Benzer bir Ģekilde medya, herhangi bir konuyla ilgili tartıĢmaların 

yoğunluğunu, içeriğini ve eğilimlerini haber vermek gibi kritik bir role de sahiptir337. 

Böylece medya, kanaat önderlerinin, siyasal liderlerin, siyasal partilerin aralarındaki 

büyük ayrımları nakletmeye meyillidir. Hatta bazen ilerleyen bölümlerde tartıĢılacağı 

üzere aslında büyük olmayan ayrımları büyütmeye de meyilli oldukları söylenebilir. 

Ancak bazen de birbirinden ayrı siyasal eğilimleri birleĢtirici role sahip olabilir. 

Bunlardan hangisinin seçileceği, editöryal bir tercih olup medyanın siyasal 

pozisyonu, siyasal özneye yakınlığı ile konuyla olan ilgisine göre değiĢen bir 

durumdur.   

2.4.1. Seçim ve Medya   

Medyanın siyasal hayat üzerindeki belirleyici etkisini, seçim sürecinde çeĢitli 

açılardan gözlemlemek mümkündür. Örneğin 1950-1980 dönemleri arasında siyasal 

seçimlerde kamuoyu yoklamalarını ve seçim sonuçlarını inceleyen Worcestar‟a338 

göre, hem kamuoyu yoklamaları hem de televizyon ve gazete, seçim davranıĢlarını 

etkilemektedir.  

Medyanın seçim davranıĢları üzerindeki etkilerinden biri “sıkıĢtırma olgusu” 

(squeezing), üç partinin yarıĢtığı bir seçim sürecinde iki partinin kazanmaya yakın 

olduğu ve üçüncü partiye olan desteğin diğer iki partiye doğru kaydığı durumlarda 

ortaya çıkmaktadır339.  

Ġngiltere‟deki “taktiksel oyu” araĢtıran çalıĢmasında Cain, “sıkıĢtırma” 

olgusunun, “harcanmıĢ oy” olgusuyla yakından iliĢkili olduğunu vurgulamaktadır. 

“HarcanmıĢ oy”, “sıkıĢtırma” olgusu gibi, seçmenin seçim sonucuna yönelik algısına 

ve bu algıya dayalı kesin tercihlerinin akla uygunluğuna bağlıdır. 
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HarcanmıĢ oy, her hangi bir adayın/partinin seçilmesine katkıda bulunmamıĢ 

ya da adayın/partinin hâlihazırda yetecek kadarından fazlası olan oy anlama 

gelebilmektedir. Taktiksel oy da ilk durumu önlemek üzere verilen oydur ve bunu en 

iyi Duverger özetlemektedir:  

Tek turlu çoğunluk usulüyle birlikte işleyen bir üç-parti sisteminde 
seçmenler, oylarını üçüncü partiye vermeye devam ettikleri takdirde, bu 
oyların israf edilmiş olacağını kısa zamanda fark ederler. Böylece en 
amansız düşmanlarının kazanmasına engel olabilmek için, elbette 
oylarını „ehven-i şer‟ [kötünün iyisi] olana vermeye yönelirler340. 

Yukarıda sözü edilen medyanın siyasal partilerle değiĢken ve etkili yayın 

politikası göz önüne alındığında, aslında üç farklı seçim sonucu/algılaması vardır ve 

bu durum Ģema ile aĢağıdaki gibi gösterilebilir341: 

  

ġekil 5: Medyanın Seçim Üzerindeki Etkisi 

Toplumların kitleleĢmeye baĢlamasından itibaren, siyasal iletiĢimde 

medyanın konumu birincil öneme sahip hale gelmiĢtir. Seçmenler, seçim öncesi 

döneme kadar, siyasal tutum ve davranıĢlarını hem gerçek deneyimlerine (siyasal 

ve ekonomik geliĢmeler, sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik çevre)  hem de 

medyadan edindikleri mesajlara göre geliĢtirirler.  Bu siyasal tutum ve davranıĢların 
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 Bu Ģema, araĢtırmacı tarafından bir seçim sürecinde kamuoyunun istediği, algıladığı ve 
gerçekleĢtirdiği seçim sonuçları arasındaki farkı aktarmak üzere, bu sürecin sadeleĢtirilmesi suretiyle 
ve Gerbner‟in Genel ĠletiĢim Modeli referans alınarak hazırlanmıĢtır.  Gerbner‟in iletiĢim modeli için bkz: 
George Gerbner, “Towards a General Model of Communication”,  Audio-Visual Communication Review 
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uzantısı olarak ortaya çıkabilecek gerçek ve gerçekleĢmemiĢ, toplam üç farklı seçim 

sonucundan söz etmek mümkündür. 

A: Hiçbir müdahale olmaması durumunda (bireylerin kazanma ihtimali 

bulunan partiler yerine, beklentilerine ve siyasal görüĢüne yakın bulduğu partilere oy 

vermesi durumunda) bireylerin gerçek tercihleri doğrultusunda ortaya çıkacakken, 

gerçekleĢememiĢ bir seçim sonucu; 

B: Bireyler tarafından “gerçek olması beklenen” seçim sonuçlarına yönelik 

algılama;  

C: “Gerçek olması beklenen” seçim sonuçları doğrultusunda verilmiĢ oylarla 

oluĢan nihai seçim sonuçları.  

Yukarıda açıklanan seçim sonuçlarından ilki (A) ve üçüncüsü (C) arasındaki 

fark, seçimin aslında sınırlı bir alanda gerçekleĢtiğini ve bireylerin kamuoyu 

yoklamaları, kanaat önderleri vb. araçlarla ile medyanın eĢik bekçiliğinde 

yönlendirilebileceğini gösterir. Bu fark aynı zamanda medya analizi destekli alan 

çalıĢmalarıyla, deneklerin siyasal konulardaki açık sözlülükleri ve tutarlılıkları 

ölçüsünde saptanabilir bir olgudur. 

2.4.2. Siyasal Partiler ve Medya  

Medya, siyasal partiler üzerindeki etkisini, artık daha doğrudan, siyasal 

partilerin yerine getirmekte olduğu iĢlevlerini teker teker üstelenerek yürütmektedir. 

Siyasal partilerin iĢlevleri önceki bölümlerde açıklanmıĢ olması nedeniyle bu 

bölümde tekrar ayrıntılı olarak ele alınmamakla beraber içlerindeki belki en stratejik 

olanını Duverger‟in sözleriyle özetlemek mümkündür: “(…) partilere ulaşmadan önce 

çoğu zaman kanaatler, kendilerinden pek emin değildirler, başkalarınca da 

paylaşıldıklarının, resmen onaylandıklarının, bir örgütçe benimsendiklerinin 

görülmesi bunlara otoriter netlik ve kesinlik sağlar.” 342. 

Öte yandan Tocqueville‟e göre basın, her parti liderinin kamuoyu önünde 

yargılanmasını sağlarlar. “Toplum çıkarlarını bazı doktrinler etrafında birleşir ve 

partilerin sembolünü formüller halinde ifade eder. Partiler basın sayesinde birbirlerini 

                                                 
342

 Duverger, Siyasal Partiler, ss. 477-487. 



 103 

görmeksizin konuşur ve temasa geçmeksizin anlaşırlar.”343 Dolayısıyla basının 

varlığı tabii ki siyasal kanaatlerin birleĢmesinde ve partilerin yandaĢları ve 

karĢıtlarıyla iletiĢim kurarak güçlenmesinden söz etmek yerinde olacaktır. Bu 

anlamda basının varlığı siyasal partilerin geliĢmesinde ve güçlenmesinde her zaman 

için önemli bir rol oynamıĢtır. 

19. yüzyılın Amerikasındaki basit yapılı tek baĢına güçsüz durumda olan 

basın gücü, tekrar ve yaygınlık oranında kamuoyu ve siyaseti yönlendirmede güçlü 

hale dönüĢmüĢtür. Bu durum, o zamankinden çok daha girift bir görünüm arz eden 

günümüz medyasının siyasal partiler ve siyaset üzerindeki etkisinin nasıl ve ne 

kadar yoğun bir Ģekilde gerçekleĢtiği yolunda fikirler vermektedir.  

Günümüzde gelindiğinde siyasal partilerin kanaatleri birleĢtirme görevi -

köksüzleĢtirilmiĢ ve zayıflaĢtırılmıĢ partilere karĢın- güçlü medya kanalları aracılığı 

ile gerçekleĢtiği, siyasal partilerin ve liderlerin, markalaştığı ve kendisinin 

pazarlamasının kendisinin siyasal fikir ve eylemlerinin önüne geçtiği bir dönem 

yaĢanmaktadır. Bu durum, ülkelerin demokratikleĢme ve demokrasilerinin 

kurumsallaĢma seviyesine göre değiĢmekle beraber rejim krizlerini önlememekte ve 

hatta var olanları pekiĢtirmektedir.  

Meyer‟e göre de medya-siyaset iliĢkisinde, etkilenen Ģey sadece 

siyasetçilerin iletiĢimsel davranıĢı değildir. Öyle ki medya toplumlarında siyasetin 

bizzat doğasında da kaymalar olmuĢtur: “Siyasal sistemin aktörleri, farklı izleyici 

topluluklarının, ana-akım medya344 metinlerini farklı okumalarına yaslanmazlar. 

Aksine medyanın yönlendirdiği eylem ve söylemlerinde, izleyici, okumalarının ve 

bunun sonucunda oluşan siyasal davranışın tek belirleyicisi işlevi görürlermiş gibi, 

ana akım medyanın kodlarına uyarlar.”345. Meyer‟in sözünü ettiği ana akım medya 

kodları, medya kartelleri tarafından belirlenmekte, iĢlenmekte ve “çoğunluğun 

görüĢü” bir siyasal parti gibi kamuoyuna sunulmaktadır. 

Medyanın etkisi böylece, siyasetin anlatılma ya da temsil edilme düzeniyle 

siyaseti tamamlayıcı boyutta değil, onun her boyutuyla bizzat siyasal süreci 
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değiĢtirmek Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Daha önce de bahsedilmiĢ olan medya 

demokrasisi olarak adlandırılan bu yeni durum, Meyer‟in anlatımıyla; 

(…) kendi kuralları, seçenekleri, kaynakları, nüfuz kanaları ve sınırları 
olan yeni bir siyasal rejim ya da oluşumdur. (…) siyasal figürlerin politika 
düşüncelerini kesin bir biçimde duyurmadan önce medya 
mahkemesinde „test etme‟ ya da „icra etme eğilimini‟ doğru bir biçimde 
betimler. Siyasal aktörler ancak çeşitli testlerden, özellikle de sözde 
odak gruplarının testlerinden geçirdikten sonra hangi politika önerisinin 
makul ölçüde popüler olabileceğini belirler346. 

Medya, siyasal aktörlerin kararlarını eylem sonrası (ex-post facto) iletmek 

yerine, hangi politikanın benimseneceğinin ve izleneceğinin belirlenmesi sürecinde 

doğrudan etki ederek yani siyasal karar alma sürecine doğrudan etki ederek 

dördüncü kuvvet olarak siyaset sahnesinde yerini almaktadır. 

Medyanın siyasal partiler üzerindeki etkisi, siyasal partiler sistemi ve 

kamuoyu ile birlikte değerlendirildiğinde farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

özellikle herkesin içinde bulunamadığı bir kamuoyundan bahsedildiğinde, 

çoğunluğun nasıl düşündüğüne dair, tahminler iki ayrı cephe olarak ortaya çıktığında 

daha da belirgindir. Bir toplumda yer alan iki farklı grubun da kendisi gibi 

düĢünenlerin daha çok olduğuna inanarak tercihleri doğrultusunda hareket etmeleri 

durumunda,  bu cehalet, tek taraflı olabilmekte, bir taraf çevresi hakkında doğru 

tahminler yürütürken, diğer taraf kendisini gözünde fazla büyütmektedir347.  

Kamuoyunun bu Ģekilde ikiye bölünüĢü, diğer bir deyiĢle iki kutuplu oluĢu 

siyasal dengeler üzerinde doğrudan etkilidir. Çünkü iki kutba bölünmüĢ bir kamuoyu 

çoğunlukla iki kutba siyasal yoğunlaĢmıĢ bir siyasal eğilim durumunu ifade 

etmektedir. Ġki kutba bölünmüĢ bir kamuoyunun, özellikle medyanın da etkisiyle iki 

partili sistemlerde değil de çok partili sistemlerde ortaya çıkması dikkat çekicidir. 

Duverger, bu durumu Ģu Ģekilde açıklamaktadır348: iki kutupluluk, farklı görüĢlerin 

aynı anda tartıĢma olanağı bulduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak iki partili 

sistemlerde ana akım medya aracılığı ile farklı ve radikal görüĢler söylem olanağı ve 
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kitlelere ulaĢma olanağı bulamamaktadır. Medya, popüler olana, çoğunluğa hitap 

ederken farklı ve radikal görüĢlere ifade olanağı vermemektedir. Ġki parti sisteminde 

ise partilerin birbirine benzeme eğilimindedir çünkü her iki parti de açıkça merkeze 

yönelen ve dolayısıyla aralarında derin bir benzerlik bulunan siyasetler saptama 

gerekliliği duyacaklardır349. Böylece iki parti sistemi pratikte benzer ideolojileri 

savunan iki partiye, yani bir tür ideolojik “tek parti” barındırmaktadır. Medya bu 

süreçte, temelde aynı ideolojinin farklı makyajına sahip iki siyasal partiyi pazarlayan 

bir araç rolü alırken, seçmenlerin bu partilerin “farklılığına” inandırılmasında özellikle 

adayların farklılığından yola çıkarak ve bunu vurgulayarak katkıda bulunur. 

Kapsayıcı medya, giderek siyasetin daha çok kendi içinde iĢlenir hale 

gelmesine yol açmaktadır. Buradan yola çıkarak Castells, liderliğin 

kiĢiselleĢtirildiğini, imaj-yapım (image-making) sürecinin aslında bir tür güç-yapım 

(power-making) süreci olduğunu belirtmektedir. “Siyasal aktörler ve onların 

uygulama alanları gittikçe genişleyen ve çeşitlenen, bilgisayarların da dâhil olduğu 

medya aracılığıyla iktidar oyununda yer edinebilmektedirler.”350 Castells‟in sözünü 

ettiği bu durum iki partili sistemlere özgü bir durum değildir. Siyasal seçimler, siyasal 

partilerin ideolojik temelleri yerine pazarlanan lider adayları üzerinden 

gerçekleĢtirilmektedir.  

Seçimle gelen otoritenin bir kiĢide gövde bulması, bu liderin kiĢisel özellikleri 

kadar ele geçireceği yetkileriyle de ilgilidir. Duverger, batı toplumlarındaki bu 

görünümleri Cumhuriyetçi MonarĢiler tanımlarken, bunu “aracı kuruluşların göz 

boyama oyunu” olarak açıklamaktadır. Ona göre, “(…) büyük tirajlı basın, radyo ve 

televizyon, sanatta, sporda, cinayette olduğu gibi, politikada da yıldız peşinde 

koşarlar. Bu kurumları halkın gözünde daha iyi canlandırmak için, onları bir insan 

yüzünde yansıtmak yolunu tutarlar.”351. 
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Duverger, orantılı temsil ya da çok partili sistemlerde medya, kamuoyundaki 

ayrıntılara iliĢkin bölünmeleri büyütmek eğiliminde olduğunu belirtir. Burada normal 

olarak her parti, temsil gücünü ancak en yakın komĢusu zararına arttırabilir. Her 

parti, en yakın rakipleriyle kendilerini bundan ayıracak farklara dikkat çeker. Sonuç 

olarak da siyasal bölünmeler derinleĢir ve çatıĢmalar yoğunlaĢır. KomĢu partiler 

arasındaki rekabetin böylece kızıĢmasına paralel olarak, sağdaki partiler daha sağa, 

soldaki partiler daha sola çekilmeleri suretiyle kamuoyunda genel bir aĢırılaĢma 

görülür. Her iki grup içerisindeki her parti komĢusuyla açık arttırmaya giriĢir352. 

Böylece belirgin bir çoğunluğun görüĢü ve göreceli olarak üstün görünen bir siyasal 

parti bulunmamasıyla, farklı medya gruplarının kendi çıkarları doğrultusunda 

beslediği bölünen kamuoyu denilen olguyla karĢı karĢıya kalınmıĢ olunmaktadır. 

Medyanın siyasal partilerin iĢlevlerini ideal bir demokraside beklenen Ģekliyle 

yerine getiremeyeceği gerçeğine karĢın, günümüz demokrasilerinde siyasal 

partilerin geriletildiği, seçim dönemleri dıĢında aktif bir rol üstlenmediği 

gözlemlenmektedir. Bu süreçte, gerek siyasal iktidar ve gerekse muhalif partilerin 

geniĢ kitlelere ulaĢmasını sağlayacak araç, yaygın örgüt ağından çok, medyanın 

bizzat kendisi olmaktadır. Bu durum, özellikle medyanın gücüne karĢı güç 

dengesinde bulunabilecek -siyasal iktidarın gücünden yoksun- siyasal partilerin 

medyaya gruplarının manipülasyon alanına kısmen ya da tamamen dâhil olmasını 

beraberinde getirecektir.  

Siyasal partilerin iĢlevlerinin yetersiz kaldığı durumda ortaya çıkan tabloyu 

“siyasetsiz siyaset” olarak tanımlayan Kılıçbay, bu örgütlenmeleri de “siyaset klanı” 

olarak tanımlamaktadır.  

Siyaset klanının tek amacı iktidarı ele geçirmektir. (…) iktidara gelmenin 
amacı sorun çözmek değil, ülkenin iktisadi üretimini ele geçirerek, 
yandaşlarını avantajlı hale getirmektir. Bu nedenle siyaset klanlarının 
egemenliğindeki toplumlarda „siyaset‟ bir meslek sayılır. (...) ve siyaset 
dışı tutulan geniş kitle ise uyruk konumunda kalır veya en iyisinden belli 
aralıklarla sadığa gitmesinin siyasete katılım olduğuna inandırılır353. 

Siyasal partilerin tabandan tavana doğru yapılandırıldığı durumlarda ise 

güçlü bir halk desteği ile demokratik bir yoldan geliĢtirildiği bir ideal durum 

düĢünüldüğünde, medyanın bu tabandan ve onun siyasal fikirlerinden bağımsız 
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hareket etmesi düĢünülemez. Ancak günümüz gerçekliklerinde siyasal hayat birey 

için çoğu kez fazlasıyla karmaşık ve kirlidir. Medyanın siyasete dair bu imajı 

güçlendirdiği de ayrı bir gerçektir.  

2.5. DEMOKRASĠLERDE MEDYANIN SĠYASAL HAYATA ETKĠLERĠ ÜZERĠNE 
DEĞERLENDĠRME 

Medyanın siyasal hayata ve siyasetin bizzat doğasına olan etkileri, siyasetin 

unsurları aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Mcquail‟in belirttiği gibi, 21. yüzyıl artık 

medya çağıdır ve insanlar siyasal liderler yerine daha çok medya tarafından 

rehberlik edilmekte ve medya tüketimlerine kendilerini adamaktadırlar354. Öte 

yandan siyasetin birinci unsuru birey üzerinde medya, söylemsel açıdan 

sınırlandırarak etkilemekte ve onu susturabilmekte, siyasal alanın karmaĢık ve 

güvenilmez anlatımlarıyla ona yabancılaĢtırabilmekte ve eğlenceleriyle siyasetten 

tamamen uzaklaĢtırabilmektedir. Diğer yandan medya, siyaseti görsel unsurlara 

odaklarken yüzeysel anlamda popülerleĢtirmekte, kiĢiselleĢtirmekte, içerik olarak 

yoksunlaĢtırmakta, bireyleri de yoksunlaĢtırılmıĢ gündemle oyalayabilmektedir. 

Partilerin ve seçmenlerin arasında iletiĢim görevi görmesi beklenen medya, partileri 

liderlerine indirgerken, siyaseti siyasetsizleĢtirmektedir.  

1787 Anayasası çerçevesinde oluĢturulan Amerikan tipi demokrasinin, 

Duverger‟in deyimiyle “BaĢkanlık MonarĢisinin” getirisi, otoritenin ve siyasetin 

kiĢiselleĢtirilmesi olgusu özellikle BaĢkanlık seçimleri sırasında açıkça 

gözlemlenebilir bir olgudur. Duverger de bu seçimlerin iktidara götürdüğü kiĢiyi az 

zamanda milli bir şöhret haline getirdiğini savunmaktadır. “Bu seçimler birkaç hafta 

hatta birkaç ay süre ile halkın dikkatini kutuplaştıran en büyük tören olmuştur. (…) 

Aynı tarihte yapılan milletvekili seçimleri ise ikinci plana itilir. (…) dört yılda bir 

yapılan politik maçın uyandırdığı ilgi bambaşkadır çünkü kazanan belirli bir zaman 

için ulusal kahraman olacaktır.”355 

Medya, ürünleri ile bireyler arası ağlar oluĢumuna katkıda bulunabileceği gibi 

onları sosyal hareketlere katılması yönünde teĢvik edebilir ya da katılmaması 

yönünde telkinde bulabilir. Bazen de medya, editöryal perspektiften geçmiĢ belli bir 

yönde mesaj verirken, o mesajın sonuçları beklenenin tam tersi yönde de etkide 
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bulunabilir.  Etkisinin önden kontrol edilebilmesi en zor yayınlardan biri olarak 

kamuoyu yoklamaları yer almaktadır. Kamuoyu yoklamalarının etkisinin temelinde 

insanların baĢkaları gibi davranmaya da ya da baĢkalarının kendileri gibi 

davrandığını görmeye ihtiyacı yer almaktadır. Böyle olduğunda da seslerini daha 

güçlü çıkarmaktadırlar.  

Medyanın yukarıda özetlenen etkiler aracılığıyla siyasal hayata her geçen 

gün daha çok nüfuz ettiği görülmektedir Demokrasiler, medyanın dördüncü bir 

kuvvet gibi siyasal hayatın bizzat doğasını değiĢtirdiği bir duruma doğru evrilirken 

medyakrasi olarak görünen bu yeni durumun belirtileri, yalnızca seçim öncesi ve 

seçim sırasında değil, siyasal hayatın tüm süreçlerinde gözlemlenebilir bir olgudur. 

Medyakrasi sürecinde kitle toplumları demokrasi ile yönetilmeye devam 

ederken, halkın tarafsız haberlere ulaĢmak için ihtiyaç duyduğu basın özgürlüğü, 

halk için değil de basının kendi için kullanılmakta ve araçsallaĢmaktadır. Ayrıca 

medyakrasi sürecinde basın özgürlüğünün alanı medya kartellerinin sahip 

olabileceği medya araçlarının ve türlerinin liberalleĢtirmesi ile sınırlı hale gelmiĢtir.  

Kamuoyunun Ģekillenmesinde, medyanınki kadar olmasa bile, kanaat 

liderlerinin, sosyal geliĢmelerin, çevresel ve sosyo-ekonomik faktörlerin de rolleri 

bulunmaktadır. Buradaki problem, medyanın gücünün ölçüsünün bazı durumlarda 

bir dördüncü bir güç gibi siyasal hayatı doğrudan yönlendirici etkinliğe 

ulaĢabilmesidir. Medya etkisi, yöneten yönetilenler iliĢkisinde iletiĢim aracı görerek 

ve sosyal sorumluluğu çerçevesinde siyasal iktidarlın faaliyetlerinin takip edilip 

yönetilenlere aktarılması yoluyla siyasete sadece aracılık boyutuyla değil, onun her 

boyutuyla bizzat siyasal süreci değiĢtirmek Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Günümüz 

toplumlarındaki medyanın etkili gücünün, onun sosyal sorumluluğu çerçevesinde 

yeniden değerlendirilmesi gereği ortadadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. TÜRKĠYE’DE MEDYANIN DÖNÜġÜMÜ 

Türkiye‟de, basılı araçlarla baĢlayan daha sonraki yıllarda, radyonun, 

televizyonun ve internetin de katılımıyla gittikçe daha kapsamlı bir yapı kazanan 

medyanın, siyasetle ve toplum arasındaki iliĢkide sürekli olarak etki-tepki içerisinde 

olduğu gözlenmektedir. Öyle ki 1960 darbesinin ve 1971 Muhtırasının radyodan; 

1980‟de meydana gelen askeri darbenin radyo ve televizyondan,  28 ġubat 1997 

post-modern darbenin MGK toplantısı sonuçlarının basın toplantısı yoluyla 

televizyon, gazete ve radyodan, son olarak 27 Nisan 2007 Genelkurmay bildirisinin 

internetten duyurulması, Türkiye‟deki siyasal olaylarla iç içe yaĢanan medyanın 

geliĢimi teknolojik özeti gibidir. 

Türkiye‟deki medyanın bu dönüĢümü sürecinde toplumun siyasetle iliĢkisi de 

dönüĢüme uğramıĢtır. Medyanın teknolojik araçlarla daha çok alanı kapsamasının 

yanında iletiĢimsel hızının artmasıyla birlikte toplum ve siyasal iktidar arasındaki 

siyasal süreci de hızlandırmıĢ ve kendine bağımlı hale getirmiĢtir. Öte yandan 

siyasal iktidar için medya, yukarıda ifade edildiği üzere toplumla iliĢkisinde iletiĢimsel 

ve denetimsel bir araç olarak algılanabilir. Türkiye‟nin basın (medya) tarihine 

bakıldığında bu durum daha da netlik kazanmaktadır.  

Türkiye‟nin medya teknolojisini ithal etme anlamında birinci sınıf toplum 

statüsünde olmasına rağmen, bunların toplumsa düzeydeki etkilerinin aynı kalitede 

olmadığını belirten Özer‟e356 göre endüstri toplumları medyanın geliĢimini sosyal 

geliĢmelerle beraber yaĢamıĢ olmasının avantajlarına sahiptir. Ancak Türkiye, bu 

geliĢmeyi bir tür sıçramayla yakalamıĢ olmasının sonucu olarak, olumsuz etkilerine 

daha açık haldedir.   

Günümüzde medyanın maddi olanaklarının geliĢmesi ve baĢlı baĢına 

dördüncü bir kuvvet olarak siyasal hayatta yer alıĢı ile birlikte, medya aktörleri ve 

siyasal aktörler arasında sürekli bir çatıĢma/gerilim/uzlaĢma süreci yaĢandığı 

görülmektedir. Yine de Türkiye‟nin medya tarihi incelendiğinde, Cumhuriyetin 
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kurulduğu ilk yıllardan itibaren, günümüz ifadesiyle medyanın bir sarkaç gibi 

ekonomik ve siyasal liberallikten mutlak baskıya doğru gidip geldiği görülecektir. 

3.1. CUMHURĠYET’ĠN ĠLK YILLARINDA ve SONRASINDA MEDYA 

1923‟te Cumhuriyet‟in ilan edilmesinden sonra357 kabul edilmiĢ olan 1924 

Anayasası‟nda, “Madde 77- Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayımından 

önce denetlenemez, yoklanamaz”358 denilerek basın hürriyeti 1909 yılında 

çıkartılmıĢ olan “kanun çerçevesinde” garanti altına alınmıĢtır. 1924 Anayasası‟nın 

basın özgürlüğüne bakıĢı, yayım öncesi sansürü engelleyici niteliktedir.  

1909 Temmuz‟unda, Fransız Basın Kanunu‟ndan örnek alınarak çıkartılmıĢ 

olan Matbuat Kanunu‟nda, basın yoluyla halkı suç iĢlemeye kıĢkırtmalarda, dava 

sonucunu beklemeden hükümetin güvenliğini korumak amacıyla gazeteyi 

kapatabileceği hükmü getirilmiĢtir ve ayrıca PadiĢah‟a, meclis üyelerine ve resmi 

kiĢilere yazı ile hakaret edenlere hapis cezaları konulmuĢtur. 1923‟te, Cumhuriyet‟in 

ilanı ile Saltanat Kurumu kalkmasına rağmen, meclis üyeleri ve resmi kiĢiler 

varlıklarını sürdürdüklerinden, ilgili hükümler 1931‟de çıkarılacak yeni basın 

Kanunu‟na kadar geçerliliğini korumuĢtur. Cumhuriyet‟in ilanına kadar geçen süre 

içerisinde yasada -savaĢ koĢullarıyla doğrudan bağlantılı olarak- yapılan 

değiĢikliklerle basın üzerine mutlak bir kontrol sağlanırken, Cumhuriyet‟in ilanından 

hemen önce çıkarılan kararname359 ile sıkıyönetim ve sansür kaldırılıp, basının 

nispeten rahatladığı bir döneme girilmiĢtir. 

Anayasa‟nın 86. Madde‟sinde ise sıkıyönetim çerçevesinde basının 

sınırlandırılabileceği belirtilmektedir. Madde 86/3- “Sıkıyönetim, kişi ve konut 

dokunulmazlığının, basın, gönderişme, dernek, ortaklık hürriyetlerinin geçici olarak 

kayıtlanması veya durdurulması demektir.”. Bu Madde, ilerleyen yıllarda çıkacak 

olan Ġkinci Dünya SavaĢı boyunca, dünyada ortaya çıkacak olan siyasal 
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358

 20 Nisan 1924 Tarihli 1924 Anayasası 
359

 7 Ekim 1923 Tarihli TBMM Bakanlar Kurulu Kararnamesi 



 111 

kutuplaĢmanın basındaki görünümüne yönelik uygulanacak sansürün yasal zemini 

haline gelecektir. 

Cumhuriyetin ilanı ile baĢlayan süreç aynı zamanda devrimlere de tanıklık 

edecektir. Bu, basının ayrı bir önemi olduğu, muhalif seslerin ve yayınlarınsa devrimi 

zorlaĢtırıcı etkilerinin olduğu dönemdir360. Bununla birlikte, ġeyh Sait isyanının 

hemen ardından çıkarılan 1925 Tarih Takrir-i Sükûn Kanunu (Huzuru ve BarıĢı 

Sağlama Kanunu) Madde 1‟de basının tekrar kontrol altına girdiği anlaĢılmaktadır. 

Bu Madde‟de Ģöyle denilmektedir; “İrtica ve isyana ve memleketin sosyal düzen ve 

huzur ve sükûnu ve emniyet ve asayişini bozmaya yönelik örgütlenmeleri, 

kışkırtmaları, yüreklendirmeleri ve yayınları, hükümet reisi cumhurun tasdikiyle ve 

re'sen ve idareten kendi başına yasaklamaya yetkilidir. Bu eylemleri işleyenleri 

hükümet, İstiklâl Mahkemesi'ne tevdi edebilir.” 361 Madde‟de açıkça görüldüğü üzere, 

bu Kanun‟un çıkarılmasıyla birlikte, basın üzerinde mutlak bir kontrol sağlandığı bir 

döneme girilmiĢse, bu dönem, 1931 tarihli Matbuat Kanunu ile farklı bir boyut 

kazanmıĢtır.  

3.1.1. 1931 Tarih ve 1881 Sayılı Matbuat Kanunu 

1931‟de çıkarılan Kanun‟la baĢlayan dönemi, Topuz, “Güdümlü Basın” 

dönemi olarak adlandırmaktadır. Nitekim 1881 sayılı Matbuat Kanunu, gazetede ve 

dergide çalıĢan bütün muhabir, yazar, fotoğrafçı, ressam ve idare memurlarının 

adlarının hükümete bildirilmesini istemiĢtir. Topuz‟a göre bu önemlidir çünkü amaç, 

gazetede çalıĢan herkesi kontrol altına alabilmektedir. Bu kontrolün siyasal 

çerçevesi Ģu Ģekilde çizilmiĢtir; “Padişahlık ve hilafetçiliği, komünistlik ve anarşistliği 

kışkırtıcı yayınlar yasaktır.”
362

. Ayrıca yurt dıĢına çıkarılmıĢ eski Hanedan‟dan 

kiĢilerin gönderecekleri yazıların basılması yasaktır. Ülkenin genel politikasına 

dokunacak yayınlardan dolayı, Bakanlar Kurulu kararıyla, gazete ve dergiler geçici 
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olarak kapatılabilir. Kapatılan gazetenin sorumluları cezaları bitene kadar baĢka bir 

adla gazete çıkartamazlar. Tüm bu uygulamalara karĢı baĢvurulacak bir adalet yolu 

da tanınmamıĢtır
363

. 

1926 tarih ve 756 sayılı Ceza Kanunu‟na, 1936‟da 142. Madde‟nin eklenmesi 

ve 161 ila 163. Maddelerinin değiĢtirilmesiyle basın üzerindeki cezai yaptırımların 

arttırılmasıyla denetimin ağırlaĢtırıldığı görülmektedir364. 1931 tarih ve 1881 sayılı 

Matbuat Kanunu‟na, 1938‟de getirilen değiĢiklikle, gazete ve dergi çıkarmak için bir 

bankadan 1000–5000365 Lira arası değiĢen miktarda, garanti mektubu alma Ģartı 

getirilmiĢ ayrıca gazete ve dergi çıkarmak ruhsata bağlanmıĢtır. “Ruhsat almak 

içinse „kötü ünlü‟ olmamak gibi muğlâk bir ifadeden oluşan, kimleri kapsadığına 

hükümet tarafından karar verilebilecek bir baraj konulmuştur.”366 Bu düzenlemeyle 

amaçlanan, kanunun diğer hükümleri aracılığıyla kapatılmıĢ olan yayınların bir 

baĢka adla yeniden açılmasını engellemek ve aynı zamanda belli bir ekonomik 

seviyenin üstündekilere yayın izni vermektir.  

Garanti mektubu da hükümet politikası dıĢında bir yayın yapılmayacağının 

garantisi olarak düĢünülebilir, çünkü yayının kapatılması durumunda yayın organı 

bankada yer alan bu teminatı da yitirecektir. Tüm bu süreç boyunca basının kanun 

ve ekonomik yoldan denetim altına alınması gözlemlenmektedir. Ayrıca bu Ģekilde 

yayın olanakları sınırlandırılmakta; basın yayıncılığı ekonomik bakımdan bir 

seviyeye çekerek ekonomik bakımdan bu seviyeyi yakalayamayanların gazetecilik 
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yapmalarını da engellemektedir. “Değişikliğin getirdiği en önemli yenilik, gazete ve 

dergileri kapatma nedeni olan suçların açıkça tanımlanması ve kapatma yetkisinin 

mahkemelere verilmesiydi.”367  

1940‟lara gelindiğinde, Türkiye, Ġkinci Dünya SavaĢı (1 Eylül 1939-2 Eylül 

1945) dıĢında kalmasına rağmen 1940 Kasımında Ġstanbul‟da ilan edilen 

sıkıyönetim, mutlak bir basın denetiminin de baĢlangıcı olmuĢtur. Hükümet, savaĢ 

bitene kadar sınırsız yetkiye sahip, kararları kesin, yargı yolu kapalı bir durumdadır. 

Yine 1940 yılında hükümet, savaĢla ilgili yorumları dolayısıyla 11 Ağustos‟ta 

Cumhuriyet gazetesini üç ay, 11 Eylül‟de de Tan, Tasvir-i Efkâr ve Haber 

gazetelerini 7‟Ģer gün süreyle kapatmıĢtır. Yine bu dönemde Basın Yayın Genel 

Müdürlüğü‟nün BaĢbakanlık‟a bağlanmasıyla, hükümetin basın üzerindeki denetimi 

arttırılmıĢtır368. 

1946‟da çok partili hayata geçilirken halen 1924 Anayasası yürürlüktedir. 

Özüerman‟ın da belirttiği üzere, “Çağın koşulları değerlendirildiğinde, 1924 

Anayasası‟nın ait olduğu dönemin demokrasi anlayışını yansıttığı söylenebilir.(…) 

Ancak demokratik hükümlerinin [çok partili hayata] geçişe elverişli olması, bunların 

demokratik işlerliğini sağlayacak yeterlilikte olduğu anlamına gelmemektedir.”369. 

Böylece demokratik hak ve özgürlüklerin Anayasa dıĢındaki kanunlarda 

düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, 1881 Sayılı Matbuat 

Kanunu‟nda değiĢikliğe gidilerek Kanun‟un, “Memleketin politikasına dokunacak 

yayından dolayı, Bakanlar Kurulu kararıyla gazete ve dergiler geçici olarak 

kapatılabilirler” Ģeklinde bir düzenleme içeren 50. Madde‟sini 20 Eylül 1946‟da370 

kaldırıldığı gözlemlenmektedir. Bu geliĢme konjonktürel durum da göz önüne 

alındığında, toplumun siyasal iktidarla ve hatta uzun dönem yer altına inmiĢ olan 

muhalif görüĢlerle iletiĢimini sağlayan basının özgürlüğü açısından oldukça 

demokratik bir geliĢme olarak değerlendirilebilir.  
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Bu dönemde özellikle okuma yazma bilmeyen kırsal kesim için radyonun ayrı 

bir önemi bulunmaktadır. Ahmed bu süreci Ģu Ģekilde betimlemektedir; “Daha köyler 

elektrik enerjisiyle tanışmamışken, siyasal söylemin değişmesinde önemli bir payı 

olan transistorlu radyolarla tanışmışlardı. Radyo sayesinde siyasetçiler okuma 

yazma bilmeyen seçmenlerine doğrudan doğruya ulaşabiliyor, bu seçmenler de 

seçim sürecine etkin olarak katılmış oluyorlardı.”371. 

Özellikle çok partili hayata geçiĢ sürecinde, desteğinin büyük bir kısmını 

kırsal kesimden alan DP için radyo, savaĢ sonrası kötü ekonominin de verdiği güçlü 

muhalefet sesini, ulaĢılması en zor yerlere kadar duyurabilme olanağı vermiĢtir. 

Ahmed bu süreci Ģöyle özetlemektedir: “Bu dönemde Türkiye‟deki radyo sayısında 

büyük bir artış oldu ve radyo, 1970‟lerde siyasal söylemin bir kez daha değişmesine 

neden olan televizyonun gelişimine kadar, ülkenin siyasal yaşamında önemli bir 

etmen olarak kaldı.”372. Öte yandan savaĢ sonrasında, 1948 yılında kadar gazete 

patronları hep gazetecilikten gelmiĢ kiĢilerdir. 1948–1950 yılları arasında iĢ 

adamlarının gazetecilikle ilgilenmeye baĢladığı görülür. Safa Kılıçoğlu373 fabrikatör 

ve tekstil mağaza sahibiyken, 1948‟de bu varlıklarını satarak (1938‟te yayına 

baĢlayan ve son dönemde Çalık tarafından satın alınan, o zamanki adıyla) Yeni 

Sabah gazetesini satın almıĢtır. Gazetenin, bir meslek alanı yerine, bir yatırım alanı 

olarak değerlendirilmesinin, Türkiye‟deki baĢlangıcı olarak görülebilir.  

3.1.2. 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanunu 

15.7.1950 tarih ve 5680 sayılı Basın Kanunu‟nun siyasal ve ekonomik açıdan 

liberal olduğu yolunda görüĢler mevcuttur. Bu yöndeki kanıyı güçlendiren unsurlar; 

ruhsat gerekliliğinin kaldırılması, kötü ünlü gibi ifadelere yer verilmeyiĢi ve en 

önemlisi de gazete sahibinin cezai sorumluluğunun kaldırılmasıdır. Böylece 

yayınlanan bir ifadeden dolayı doğacak suçun sorumluları, yazar ve yazı iĢleri 

müdürüdür. Gazete sahibi, yatırım yapmıĢ bir sermayedar olarak değerlendirilir.  

Aslında bu düzenleme, sermayedarın temel amacının “gazetecilik yapmak” değil de 

“yatırım yaparak kâr elde etmek” olduğu düĢüncesinden hareket eder ki bu durum 
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ileride sermayedarın ekonomik iliĢkiler aracılığı ile siyasal iktidara yakınlaĢması ve 

emrinde çalıĢan yazı iĢleri ve yazarların da bu iliĢkileri “zedelemeyecek” çerçevede 

oluĢturmasını sağlayacaktır. Bu düzenleme 1983‟te ve 2002‟de iki kez değiĢikliğe 

uğramıĢsa da o döneme kadar denetimin dolaylı yolu olarak iĢlev görmüĢtür. 

Denetimin bu dolaylı yolu, gazetecilere yönelik cezalarla gerçekleĢtirilen, 

mutlak denetimden daha kolaydır ve halk açısından da anlaĢılarak karĢı tepki 

geliĢtirilebilir bir durum değildir. Öte yandan bu düzenleme, Kanun‟un ekonomik 

liberalizm ruhunu da yansıtır.  

1950 tarihli Basın Kanunu çıkarıldığında, yabancı yayınlar dıĢındaki 

yayınların dağıtımının engellenmesi, toplanması gibi yaptırımlara baĢlangıçta yer 

verilmemiĢ olması, nispeten siyasal açıdan liberal bir bakıĢ açısını sergilemektedir. 

Ancak kanun, 2004 yılında çıkartılan 5187 sayılı yeni Basın Kanunu‟na kadar 

yürürlükte kaldığı süre boyunca 15 kez değiĢikliğe uğratılarak, siyasal liberalizm 

anlayıĢından ve dolayısıyla basın özgürlüğünden ödünler verilmiĢtir. Öte yandan bu 

değiĢiklikler içinde, Avrupa Birliği Uyum Yasaları (4.Uyum Paketi) çerçevesinde 

çıkarılan 2.1.2003 tarih ve 4778 sayılı yasa ile Basın Kanunu‟na, “Mevkute sahibi, 

mesul müdür ve yazı sahibi haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz” hükmü ilave 

edilene kadar geçen 43 senelik sürede, gazetecinin haber kaynağını açıklamama 

özgürlüğü yer almamıĢtır. 

3.1.2.1. 1950–1960 Arası Basın 

1950‟lerin baĢında,374 DP iktidarının ilk yıllarında basın ve siyasal iktidar 

arasında baĢlayan iyi iliĢkilerin kaynağını, sadece olumlu yasal düzenlemeler değil, 

aynı zamanda gazete sahipleri ve yazı iĢleri müdürleriyle hemen her ay bir araya 

geldikleri toplantılar da oluĢturmaktadır375. Ekonominin büyüdüğü ve halkın refaha 

alıĢmaya baĢladığı bir ortamda basın ve iktidar arasında doğrudan bir çatıĢmanın 

gerçekleĢmediği bir süreç yaĢanmıĢtır. Ancak bu iyi iliĢkiler, DP icraatlarının -
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beklenilenin aksine- kötüye gitmesiyle (rüĢvet, karaborsa, vurgun, yüksek enflasyon, 

IMF‟den alınan kredilerin ödenme zamanı gelmesiyle oluĢan dıĢ ödemeler açığı, 

devalüasyon vb.), bu ürünlerin, basın tarafından halka iletebileceği endiĢesinden 

dolayı tersine dönmüĢtür.  

13.06.1952 tarihli, Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun da basın ve iktidar arasındaki iyi iliĢkilerin 

bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Nitekim yasayla beraber, “(…) o güne kadar 

yalnızca devlet memurlarına tanınan yıllık ücretli izin hakkını gazetecilere de 

tanıyordu. Yasayla gazetecilerin işverenle, içinde işin türü, ücret miktarı, gazetecinin 

kıdemi gibi kayıtların yer aldığı bir yazılı sözleşme yapması zorunluluğu, 

sözleşmenin feshi halinde önceden bildirilmesi ve tazminat ödenmesi zorunluluğu 

(…)”376 gibi düzenlemeler getirmiĢtir. 

Menderes‟in, gazete patronlarının, yazı iĢleri aracılığıyla oto-sansür 

uygulamaları beklentisi ise bir süre sonra tamamen boĢa çıkar hale geldiği 

gözlemlenmektedir. Bu sürecin kısa dönemdeki siyasal çıktısı da II. Menderes 

Hükümetinin, meclisteki çoğunluğuna dayanarak, 1954 tarih ve 6334 sayılı NeĢir 

Yoluyla veya Radyo ile ĠĢlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun‟u yürürlüğe 

sokması olmuĢtur. Kanunun ilk kurbanı, Hüseyin Cahit Yalçın, 26 ay hapse mahkûm 

olmuĢ377, iç ve dıĢ baskılar sonucu ancak 4 ay hapis cezası çekmiĢtir. Yine de 1955 

yılı, basına açılan davaların çoğalmaya baĢladığı bir yıldır ve artık sorumluluk 

sadece yazar ve Yazı ĠĢleri Müdürü‟ne değil aynı zamanda sermayedara da aittir. 

6–7 Eylül olaylarının378 hemen arkasından CumhurbaĢkanı Celal Bayar 

tarafından olayların sorumlusu “basın” olarak açıklarken, 1960 sonrası Yassıada 
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Mahkemelerinin dava sonuçlarından birinde, “(…) iç politikada başarısız olan 

Menderes‟in, dikkati dış politikaya, „Kıbrıs meselesine‟ yöneltmek için tetiklediği” 

iddia edilmiĢtir379. Bugün bile olayların kaynağı ve geliĢimi tam olarak 

açıklanmamıĢtı. Ancak basına yönelik bu suçlama, sıkıyönetim ilanı ile basın 

üzerinde getirilecek yasakların kapsamının geniĢletilmesinin bir ön duyurusu olarak 

tarihe geçmiĢtir. Öte yandan basının dıĢ politikaya ve özellikle de Kıbrıs ile ilgili 

konulara yer vermesi, iç siyasal geliĢmelerle ilgili haberlerin ceza ve kapatma riski 

taĢımasından da kaynaklandığı izlenimi bulunmaktadır. 

Nitekim yine basın içinde, 6-7 Eylül olaylarından önce, ırkçılığa karĢı bir 

örgütlenme mevuttu: “11 Şubat 1953‟te, İstanbul‟da çıkan gazetelerin başyazarları 

(…) Gazeteciler Cemiyeti‟nde toplanarak irticaya ve ırkçılığa karşı bir Milli Tesanüt 

[dayanıĢma] Cephesi oluşturmaya karar verdiler. İktidarla muhalefetin ilişkilerinin 

yumuşadığı günlerde kurulan ve kısa sürede başka illerde şubeleri açılan birlik, bir 

süre sonra sağa kayarak amacından uzaklaştı.”380. Ġlk komite toplantısına rektörler, 

sanayi odaları, sendikalar vb. 31 kuruluĢun temsilcileri katıldığı bu oluĢum, o 

dönemde basının kamuoyu liderliği ve örgütlenme açısından ortaya koyduğu önemli 

bir örnektir.  

Ancak özellikle 1954 yılından itibaren basın üzerinde baskı ve denetimin 

daha doğrudan yollarının denendiği görülmektedir. 09.03.1954 tarih ve 6334 Sayılı 

NeĢir Yoluyla veya Radyo ile ĠĢlenecek Bazı Cürümler Hakkındaki Kanun ile 

1956‟da 6732 ve 6733 sayılı iki yeni yasa daha çıkarılmıĢ, gazete ve gazeteciler 

üzerindeki denetleyici baskı unsurları arttırılmıĢtır. 07.06.1956 tarih ve 6732 Sayılı 

NeĢir Yoluyla veya Radyo ile ĠĢlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun ile “(…) 

cezaların aşağı hadleri hapis cezasında 6 aydan 1 seneye, ağır para cezasında 

1000 liradan 3000 liraya, mevkute sahibine verilecek para cezası ise 5 den 10 

misline çıkartılmıştır. Aynı gün kabul edilen 6733 sayılı kanunla, Basın Kanunu‟nun 

cezaî mesuliyetle ilgili 16ncı maddesi değiştirilerek bir basın suçundan dolayı 
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muharrir ve mesul müdürden başka mevkute sahibinin de cezaen sorumlu olacağı 

benimsenmiştir.”381. 

Basın üzerindeki yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde devam eden 

baskılar, Uluslararası Basın Enstitüsü‟nün 16 Ocak‟ta yayımladığı raporda da ele 

alınmıĢ ve Türkiye‟de 1954‟te kabul edilen bazı kanunlara dayanılarak 20 kadar 

gazetecinin tutuklandığı belirtilmiĢtir. Ancak basın üzerindeki baskılar farklı 

biçimlerde de devam ettiği belirtilmektedir. Bu baskılardan ön-sansür düzenlemesi, 

Ģu Ģekilde aktarılmaktadır: “(…) resmi sıfatı olan kişileri küçük düşüren, haklarında 

şüpheli ve olumsuz izlenim yaratan yayımlar yapılmayacak, gizli toplantılara ait 

konuşmalar yayımlanmayacaktı.”382. Bu çerçevede 1954–1960 yılları arasında da 

1161 gazeteci hakkında kovuĢturma baĢlatılmıĢ, 238‟inin mahkûmiyetine karar 

verilmiĢtir383. “Yaklaşık dört yıllık süre içinde, gazetecilere verilen toplam hapis 

cezalarının 682 ay 24 gün, para cezalarının ise 322.234 lira 10 kuruş olduğu (…)” 384 

belirtilmektedir. 

Ancak DP‟nin bununla da yetinmeyip ekonomik araçlarla, denetimi geliĢtirdiği 

görülmektedir. 1957‟de gazete kâğıtlarının “tek elden ithaline” 1958‟de de “ilan ve 

reklâm gelirlerinin tek elden dağıtımına” baĢlanmıĢtır. Topuz ayrıca konuyla ilgili 

olarak Ģunları aktarmaktadır: “7 Şubat 1954‟te gazete kâğıdına büyük oranda zam 

yapıldı ve bir gün sonra gazetelerin sayfa büyüklüğü ve sayısı sınırlandırıldı.”385. 

DP‟li 15 milletvekilinden oluĢan “Tahkikat Komisyonu”nun kurulması ve 

uygulamaları, basın üzerindeki baskının doruğa çıktığı bir sürece iĢaret etmektedir. 

Kararları kesin ve yargı yolu kapalı olan komisyon, basın ve muhalefet üzerindeki 

mutlak iktidarı ile ülke yönetim, seçimle oluĢturulmuĢ demokrasiden ziyade, 

                                                 
381

 YaĢar Karayalçın, “Türk Hukukunda ġeref ve Haysiyetinin Korunması”, AÜHF Dergisi, Cilt 19, Sayı 
1, 1962, ss.259., 09.03.1954 tarih ve 6334 sayılı NeĢir Yoluyla veya Radyo ile ĠĢlenecek Bazı Cürümler 
Hakkındaki Kanun, 07.06.1956 tarih ve 6732 sayılı NeĢir Yoluyla veya Radyo ile ĠĢlenecek Bazı 
Cürümler Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapan Kanun. 
382

 Cumhuriyet Ansiklopedisi Cilt 2, s.292. 
383

 Topuz, ss.202,205. Bu cezalardan yurt içi ve yurtdıĢı basında büyük yankı bulanlardan bir tanesi 
Hüseyin Cahit Yalçın ile ilgilidir. “Yeni Ulus gazetesi yazarlarından Hüseyin Cahit Yalçın ve İbrahim 
Cücenoğlu, sorumlu yazı işleri müdürü Cemal Sağlam, gazetenin sahibi Nihat Erim, 23 Eylül 1954‟te 
Ankara Toplu Basın Mahkemesi‟nde yapılan duruşmalar sonunda „yayın yoluyla hükümetin manevi 
şahsiyetini tahkir ettikleri‟ gerekçesiyle çeşitli hapis ve para cezalarına mahkûm edildiler.” Yalçın‟ın o 
dönemde yayınlanmıĢ makalelerinden dolayı 26 ay 20 gün,  bu makalelere izin vermesinden dolayı 
Cemal Sağlam 65 ay, gazete sahibi Nihat Erim de 25.222 TL para cezası almıĢ, Yalçın o dönemde 80 
yaĢında olmasına karĢın dört ay hapis yatmıĢtır. Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 2 ss. 253, 339. 
384

 Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 2,  s.339. 
385

 Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 2, s.292. 
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kaynağını seçimden almıĢ otokratik bir yönetime olarak dönüĢtürmüĢlerdir. 1959 yılı, 

DP iktidarının basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik giriĢimlerinin uç noktalara 

vardığı ve bu amaçla çıkarılan yasaların en sert biçimde uygulandığı yıl olmuĢtur. 

“Savcılıklar her gün çeşitli konularda gazetelere yayım yasağı kararları göndererek 

hükümet aleyhine yazıların yazılmasını önlemeye çalıştılar.( …) Özellikle muhalefet 

liderlerinin gezilerini izleyen gazeteciler, büyük bir baskı altında tutuluyorlardı. Yıl 

boyunca art arda açılan basın davalarını mahkûmiyet ve kapatma kararları 

izledi.”386. Basın davaları, tutuklama ve kapatma kararları, yerel ve ulusal basını 

kapsayarak 27 Mayıs 1960‟daki askeri darbeye kadar sürmüĢtür. 

Bu süreçte basının, toplum-siyasal iktidar iliĢkisindeki rolünün siyasal iktidar 

tarafından belirlendiği, çok partili hayata geçiĢ aĢamasında basın hürriyeti adına 

alınan tavır ve kararlardan bütünüyle uzaklaĢıldığı gözlemlenmektedir. Bu dönemin, 

Türk basın geliĢim tarihi açısından belki de en önemli yönü “sermayenin” aktif olarak 

basın içerisinde yer almaya baĢlamıĢ olmasıdır. 

3.1.2.2. 27 Mayıs 1960 Darbesi-12 Mart 1971 Muhtırası süreci 

Ġki askeri müdahale arasında geçen yaklaĢık on yıllık sürede387 basınla ilgili 

olarak öncelikle Milli Birlik Komitesi‟nin (MBK) uygulamalarıyla karĢılaĢılmaktadır.   

2 Ocak 1961‟de yürürlüğe giren Basın Ġlan Kurumu Kanunu‟na göre kurumun 

örgütlenmesi Ģu Ģekildedir: Kurum, basın, hükümet ve tarafsızlar olmak üzere üç 

ana grupta on ikiĢer kiĢiden toplam 36 üyesi bulunan ve iki yılda bir yenilenen 

"Genel Kurul", her gruptan birer kiĢi olmak üzere seçilen "Denetçiler", ikiĢer kiĢi 

olmak üzere seçilen "Yönetim Kurulu", "Genel Müdürlük" ve "ġubeler"den 

ibarettir388. Aynı kanun, hükümete, kurumu açıkça denetleme yetkisi vermiĢtir389. 

                                                 
386

 Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 2, ss.356-357. 
387

 Bu dönemin hükümetleri Ģunlardır; 24- I. Gürsel Hükümeti (30.05.1960-05.01.1961): 1.MBK, 25- II. 
Gürsel Hükümeti (05.01.1961-20.11.1961): 2. MBK, 26- VIII. Ġnönü Hükümeti (20.11.1961-25.06.1962): 
CHP-AP, 27- IX. Ġnönü Hükümeti (25.06.1962-25.12.1963): CHP, YTP, CKMP ve bağımsızlar, 28- X. 
Ġnönü Hükümeti (25.12.1963-20.02.1965): CHP ve bağımsızlar, 29- Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965-
27.10.1965): AP-YTP-CKMP-MP, 30- I. Demirel Hükümeti (27.10.1965-03.11.1969): AP, 31- II. Demirel 
Hükümeti (03.11.1969-06.03.1970): AP, 32- III. Demirel Hükümeti (06.03.1970-26.03.1971): AP, 
Muhtıradan sonra 33- I. Erim Hükümeti (26.03.1971-11.12.1971): Partiler üstü 
388

 02. 01.1961 Tarih ve 195 Sayılı Basın Ġlan Kurumu TeĢkiline Dair Kanun 
389

 02. 01.1961 Tarih ve 195 Sayılı Basın Ġlan Kurumu TeĢkiline Dair Kanun, “Madde 14 - Hükümet, 
Kurum üzerinde denetleme yetkisine sahip olup bu yetkisini yılda en az bir defa kurumun bütün hesap 
ve muamelelerini denetlemek suretiyle kullanır(…)” 
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Halen yürürlükte olan kanuna göre, Basın Ġlan Kurumu‟nun, yayınlanacak ilanların 

hangi gazetelerde yayınlanacağı konusunda geniĢ yetkisi bulunmaktadır390. 

MBK öncelikle, 12 Ekim 1960‟da, 6334 ve 6732 sayılı Kanun‟ları iptal 

ettirdiği, hemen sonra da 1950 tarih 5680 Sayılı Basın Kanunun, baĢta yer almayan 

ama süreç içerisinde yeniden düzenlenerek eklenmiĢ olan anti-demokratik 

hükümlerini kaldırdığı görülmektedir. MBK döneminde basın alanında yapılan en 

önemli iĢlerden biri “ispat hakkının” tanınması olmuĢtur. Böylece gazeteci, “iddiasını 

ispatlayabildiği sürece”, iddiasını yönelttiği her kim olursa olsun yolsuzluk ve 

sahtekârlığını gazetesinde açıklayabilir hale gelmiĢtir391. Öte yandan bu süreçte 

çıkarılan, Fikir ĠĢçileri Kanunu ve Basın Ġlan Kurumu‟nun, gazete patronları ile 

gazetecileri karĢı karĢıya getirdiği de görülmektedir. Bu çerçevede gazetecilerin, 

patronlarından bağımsız bir Ģekilde bir araya gelerek 11–12–13 Ocak 1961 

tarihlerinde 3 gün arka arkaya çıkardıkları gazetede yer verdikleri “Gazete çıkarmak 

çorap fabrikası işletmeye benzemez. Basın bir kamu hizmetidir.”392 ifadesi dönemin 

gazete-gazeteci-sermayedar iliĢkisi ve aralarındaki bakıĢ açılarının farklılığını özetler 

niteliktedir. 

Darbe sonrası dönemde askeri iktidarın muhalifleri Ģu gruplardan 

oluĢmaktaydı: DP yanlıları; Talat Aydemir gibi Askeri radikaller; (Komünistlerle bir 

tutulan ama aslında daha heterojen bir grup olan) Solcular. Bu karmaĢık muhalif 

yapı, basının özgür olması felsefesiyle rağmen, uygulamada sınırlamalar getirmiĢtir. 

1962 Tarih ve 38 Sayılı Tedbirler Kanunu ise muhalif yayınlar açısından iĢlevsiz 

kalmıĢtır. 

9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen 1961 Anayasa‟nın, 22. Maddesi ile 

basın özgürlüğü garanti altına alınmıĢtır. Gazete ve dergilerin toplatılması, ancak 

hâkim kararıyla; kapatılması ise belli Ģartlar dâhilinde geliĢen mahkûmiyetlere bağlı 

zorlaĢtırılmıĢtır393. 1961 Anayasası Madde 23 ve 24‟de, kitap, broĢür, gazete ve 
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 Adı geçen kanun, Madde 32–34. Konuyla ilgili ayrıntılı inceleme, “Ekonomik ĠliĢkiler Aracılığıyla 
KarĢılıklı Denetim” bölümünde yer almaktadır. 
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 Menderes döneminde, ispat hakkına yer verilmeyip, örneğin bir milletvekili ya da bir genel müdür 
hakkında yayınlanan suçlayıcı bir haberden dolayı hapis cezası ön görülmekteydi. Topuz, s.228. 
392

 Topuz, s.232. 
393

 1961 Anayasası, Orijinal Madde 22: “Basın hürdür; sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma 
hürriyetini sağlıyacak tedbirleri alır. Basın ve haber alma hürriyeti, ancak millî güvenliği veya genel 
ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek ve 
yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. Yargı 
görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim 
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dergi çıkarılması önceden izin alma ve malî teminat yatırma Ģartına bağlanmayacağı 

hükmü yer almıĢtır. Bu durum, basın ve düĢünce özgürlüğünün ve kamuoyunun 

özgür bir ortamda geliĢebilmesi için oldukça önemli bir düzenlemedir. 

Ayrıca 1961 Anayasası‟nın 121. Maddesi uyarınca, radyo (ve sonraki yıllarda 

televizyon), artık tarafsız ve özerk bir kamu kuruluĢu statüsünde yönetilecektir. Bu 

maddenin orijinal içeriği Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir; 

Madde 121.- Radyo ve televizyon istasyonların idaresi özerk kamu 

tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir. Her türlü radyo ve televizyon 

yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır. Radyo ve televizyon 

idaresi, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin gerektirdiği yetkilere 

sahip kılınır. Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım 

alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır. 

Özgürlükçü anayasal çerçevede yürürlüğe giren 1 Mayıs 1964 tarih 359 

sayılı Kanun‟la, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuĢtur. Yasadaki 

düzenleme çerçevesinde TRT'nin yönetimi açısından öncelik, Yönetim Kurulu'na 

aitti. Genel Müdür394 ile birlikte 9 üyeden oluĢan Kurul üyelerinin ikisi Bakanlar 

Kurulunca atanıyor, dördü üniversiteler, konservatuarlar, tiyatro ve operacılarca 

seçiliyor, ikisi Kurul tarafından TRT personeli içinden seçiliyordu. Genel Müdür de 

Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na önerdiği adayın Bakanlar 

Kurulu'nda görüĢülmesiyle atanıyordu. Böylece, yayın kurumunun siyasal iktidardan 

görece bağımsız bir yönetime sahip olması amaçlanıyordu395
. 

Siyasal iktidardan bağımsızlaĢtırılan TRT‟nin en azından kuruluĢ 

aĢamasında bilim ve sanatı önceliklerken, siyasal iktidarın olası denetimini 

sınırlayan bir yapıda olduğunu da göstermektedir. TRT‟nin bu yapısı, 1940lar‟ın 

sonlarında ortaya çıkan Sosyal Sorumluluk Teori‟yi çağrıĢtırmaktadır.  

                                                                                                                                          
tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz. Türkiye'de 
yayımlanan gazete ve dergilerin toplatılması bu tedbirlerin uygulanacağını kanunun açıkça gösterdiği 
suçların işlenmesi halinde ve ancak hâkim karariyle olabilir. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler 
ancak 57 nci madde de belirtilen fiilerden mahkum olma halinde mahkeme kararıyla kapatılabilir.“ 
394

 Ġlk TRT Genel Müdürü, 4 Mayıs 1964 tarihli 7 / 3018 sayılı kararname ile atanan Adnan Öztrak‟tır. 
(Mayıs 1964- Haziran 1971), TRT, Kurumsal KiĢi Ġçerik,  “Adnan Öztrak”, EriĢim:   
http://www.trt.net.tr/Kurumsal/KisiIcerik.aspx?IcerikKodu=46586a9f-819f-4014-9847-a0f8284b2db8 
(10.11.2007) 
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 4 Mayıs 1964 tarihli 7/3018 sayılı Kararname 

http://www.trt.net.tr/Kurumsal/KisiIcerik.aspx?IcerikKodu=46586a9f-819f-4014-9847-a0f8284b2db8
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1964-1971 arası dönemde, TRT‟nin yasal olarak tanınan özerkliğine karĢın, 

uygulamada, TRT'nin diğer kurumlarla doğrudan yazıĢma yapamaması, hesap 

iĢlemlerinin yasadıĢı yollarla incelenmesi, ödeneklerin verilmemesi ya da geç 

verilmesi, kadro atamalar gibi yollarla siyasal iktidar denetimine girmiĢtir. Yasal 

olarak tanınmıĢ olan bir özerkliğin, uygulamada bir anlamı kalmamıĢtır. 

3.1.2.3. 12 Mart 1971 Muhtırası-12 Eylül 1980 Darbesi arası dönem 

12 Mart 1971 Muhtırası396, 1961 Anayasası‟na yönelik karĢı-devrim niteliği 

taĢırken, özellikle muhtıradan sonra Demirel‟in istifasının ardından kurulan, Nihat 

Erim hükümeti öncülüğünde çıkarılan yasal düzenlemeler ile basın ve özellikle TRT 

ile ilgili uygulamalar, muhtıranın bu niteliğini daha gözler önüne sermiĢtir.  

Basın alanındaki düzenlemeler içinde, 20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanun 

ile 1961 Anayasası‟nda özgürlükleri daraltıcı ve basının denetimini kolaylaĢtırıcı bir 

dizi değiĢikliklere gidilmesi yer alır. Örneğin 1961 Anayasası, “Basın Hürriyeti”ni 

düzenleyen Madde 22‟de397 yapılan değiĢiklikle, basın özgürlüğünün 

sınırlandırılabileceği durumlar ile dergi ve gazetelerin toplanabileceği, 

kapatılabileceği durumlar -muğlâk ifadeler eklenmek suretiyle- geniĢletilmiĢ, ayrıca 

dergi ve gazetelerin toplatılması yetkisi, mahkemelerin yanında, yine mahkemenin 

onayı ile “yetkili mercilere” de tanınmıĢtır.  

                                                 
396

 Dönemin hükümetleri; 35- Melen Hükümeti (22.05.1972-15.04.1973): AP, CHP ve MGP, 36- Talu 
Hükümeti (15.04.1973-26.01.1974): AP ve CGP, 37- I. Ecevit Hükümeti (26.01.1974-17.11.1974): CHP 
ve MSP, 38- Irmak Hükümeti (17.11.1974-31.03.1975): CGP Azınlık Hk., 39- IV. Demirel Hükümeti 
(31.03.1975-21.06.1977): AP-MSP-MHP-CGP (1'nci Milliyetçi Cephe Hk), 40- II. Ecevit Hükümeti 
(21.06.1977-21.07.1977): CHP Azınlık Hk., 41- V. Demirel Hükümeti (21.07.1977-05.01.1978): AP-
MSP-MHP (2'nci Milliyetçi Cephe Hk.), 42- III. Ecevit Hükümeti (05.01.1978-12.11.1979): CHP Azınlık 
Hk., 43- VI. Demirel Hükümeti (12.11.1979-12.09.1980): AP Azınlık Hk. 12 Eylül 1980. 
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 20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla değiĢik, 1961 Anayasası, “Madde 22.- Basın hürdür; sansür 
edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır. Basın ve haber alma 
hürriyeti, ancak Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, kamu düzenini, millî güvenliği ve millî 
güvenliğin gerektirdiği gizliliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına 
tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine 
getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine 
getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, 
olaylar hakkında yayın yasağı konamaz. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği 
suçların işlenmesi halinde hâkim karariyle; Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin veya genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de 
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararını veren yetkili merci, bu 
kararını en geç 24 saat içinde mahkemeye bildirir. Mahkeme bu kararı en geç üç gün içinde 
onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, millî 
güvenliğe, kamu düzenine, genel ahlâka, insan hak ve hürriyetlerine dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne aykırı 
yayımlardan mahkûm olma halinde mahkeme karariyle kapatılabilir.” 
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Benzer bir Ģekilde, anayasanın Radyo ve Televizyon Yayıncılığını 

düzenleyen 121. Maddesi, 20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanun‟la398 değiĢtirilerek 

Radyo ve Televizyon istasyonlarının, ancak devlet eliyle kurulacağı belirtilmiĢ ve 

idarelerinin özerk olma niteliği kaldırılarak tarafsız bir kamu tüzel kiĢiliği halinde 

kanunla düzenleneceği hükmü getirilmiĢtir. Ayrıca Madde‟ye, değiĢiklikle birlikte 

eklenen hükümle, radyo ve televizyonların içeriklerinin “kanun yoluyla” denetimi ve 

sınırlandırılması anayasal çerçevede garanti alınmıĢtır.  

1971 Haziranı‟nda, TRT Genel Müdürü399 görevinden ayrıldıktan iki ay sonra, 

bu göreve -TRT KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği'ne açıkça aykırı olarak- bir vekil 

atanmıĢ ve hükümetin TRT'ye müdahalesi, hukuka aykırı, fakat de facto olarak 

meĢrulaĢtırılmıĢtır400. Anayasa‟daki yukarıda yer alan yeni düzenlemeye göre, TRT 

yayınlarından sadece haberler açısından bir yansızlık öngörülürken, diğer yayınlar 

açısından bir düzenleme söz konusu değildir. Ancak ironik bir Ģekilde tarafsızlığın 

öncelikle haberlerde baĢlayarak diğer yayınlara da geçtiği belirtilmektedir401. 

29 ġubat 1972 tarih 1568 sayılı Kanun ile TRT Kanunu‟nda da değiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Yönetim Kurulu üye sayısı 11'e çıkarılırken, hükümetin atadığı üye 

sayısı 2'den 3'e çıkarılmıĢ; 2 TRT personeli yerine 1 basın temsilcisi getirilmiĢ; ticari 

çevrelerin 2 temsilcisine yer verilmiĢti. Yönetim Kurulu üyelerinin 3'ünü doğrudan 

Bakanlar Kurulu atarken, kalanını adaylar arasından son aĢamada TRT Seçim 

Kurulu saptıyordu. TRT Seçim Kurulu da CumhurbaĢkanı'nın seçtiği 4 rektör ile Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden oluĢuyordu. TRT Yönetim Kurulunun yetkileri 

                                                 
398

 20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla değiĢik 1961 Anayasası, “Madde 121.- Radyo ve televizyon 
istasyonları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla 
düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşundan tarafsızlık ilkesini 
bozacak hükümler koyamaz. Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır.  
Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık 
görevinin yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan 
millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, 
haberlerin doğruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları 
kanunla düzenlenir. Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajanslarının 
tarafsızlığı esastır.” 
399

 1971-1981 arası TRT Genel Müdürleri: Adnan Öztrak (Mayıs 1964-Haziran 1971), Musa Öğün 
(Ağustos 1971-Ağustos 1973), Ġsmail Cem (ġubat 1974-Mayıs 1975), Nevzat YalçıntaĢ (Mayıs 1975-
Kasım1975), ġaban KarataĢ (Ocak 1976-Haziran 1977), Cengiz TaĢer (Mayıs 1978-Kasım 1979), 
Doğan Kasaroğlu (Aralık 1979-Ocak 1981). 
400

 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, “TRT/ Televizyon”, Cilt 10, ĠletiĢim Yayınları,1985, 
s.2754 TRT ile ilgili buna benzer hukuka aykırı düzenlemeler, TRT Genel Müdürü Ġsmail Cem‟in 
kurumu demokratikleĢtirme çabalarından sonra hukuka aykırı bir Ģekilde görevden alınması, Cem‟in 
idari mahkemede ilgili davayı kazanmasına rağmen görevine iade edilmeyiĢi, yerine yine hukuka aykırı 
yollarla bir baĢka isim olarak ġaban KarataĢ‟ın atanması gibi örneklerde görüldüğü üzere 12 Mart 
sonrasında da devam etmiĢtir.  
401

 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, “TRT/ Televizyon”, s.2753. 
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kısılmıĢ ve ağırlık Genel Müdür'e verilmiĢti. Doğrudan Bakanlar Kurulunun uygun 

gördüğü bir aday Genel Müdür olarak atanıyordu.  Tüm bu düzenlemeler TRT‟nin 

siyasal iktidara tabi oluĢunu yasal anlamda da garanti altına almıĢtır. 

1970‟ler‟in sonlarında TRT Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Doğan 

Kasaroğlu döneminin “eksik, çarpıtılmış ve yanlı haberlerle” ön plana çıktığı 

belirtilmektedir. “Siyasal partilerin temsilcilerinin izleyicilere bıkkınlık veren 

konuşmaları Radyo-TV haber bültenlerinin başlıca yapay haberlerini oluşturdu. 

Eskiden beri sürüp gelen yayın yasakları Kasaroğlu döneminde daha da arttı (…) 

Kimi belirtilere göre de Ağustos 1980 tarihinden sonra görevi ve çalıştığı yeri, ili 

değiştirilen TRT personelinin sayısı bine ulaştı.”402 Bu yer değiĢtirmeler bir tür 

sürgün olarak değerlendirilmektedir. TRT‟nin bu uygulamaları ve yayın içeriği, 

siyasal hayattaki koalisyon karmaĢasının ve TRT‟nin iktidarı paylaĢan partilerin, 

istekleri doğrultusunda yönetilmesi beklentisinin bir yansıması olarak görülebilir. 

Uğur Mumcu‟nun “Alaturka Kapitalizm”403 olarak adlandırdığı, o dönemde 

IMF‟te çalıĢan Turgut Özal tarafından hazırlanan 24 Ocak Kararları ile birlikte 

Demirel Hükümeti, gübre, enerji ve ulaĢtırma dıĢında sübvansiyonları kaldırmıĢ, bu 

durum da basının ana kaynağı olan gazete kâğıdına %300 zam yapılmasına yol 

açmıĢtır. Bu geliĢme, ilerleyen zamanda gerçekleĢtirilecek siyasal darbeden önce 

basına yönelik yapılan ekonomik bir darbe niteliğindedir. Basın için ana madde olan 

bu girdinin yüksek artıĢını karĢılayabilmenin tek yolu reklamdır ve reklam 

pastasından yeterince pay alamayan küçük alternatif basın, kendiliğinden erimiĢtir. 

1980 darbesi sonrası dönemde, basının sadece ekonomik değil aynı 

zamanda ifade özgürlüğü bakımında da büyük bir baskı altında olduğu 

gözlemlenmektedir. Milli Güvenlik Konseyi (MGK), yönetime el koyduktan bir hafta 
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 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, “TRT/ Televizyon”, s.2754. 
403

 “24 Ocak Kararları, kurulu ekonomik düzeni büyük ölçüde değiştirmeyi amaçlamıştı. Ama böylesine 
köklü bir değişimin gerektirdiği hukuksal düzenlemeler zamanında yürürlüğe konmuş değildir. Serbest 
piyasa ekonomisine 'ya Allah!..' diye dalınmıştır. Kapitalizmi biz pek alaturka uyguluyoruz; 'alaturka 
kapitalizm' dediğimiz de budur. Ne Kanunu düşünülmüş, ne kararnamesi, ne tebliği!.. Önüne ardına 
bakılmadan, el yordamı ile uygulanan liberal kapitalizm düzeni...” Uğur Mumcu, “Alaturka Kapitalizm”,  
Cumhuriyet, 23 Haziran 1982. Bu kararların uygulanması ile birlikte hem devalüasyona gidilmiĢ hem de 
hemen her alanda %300-400‟lere varan zamlar yapılmıĢtır. Bir görüĢe göre darbe, 24 Ocak kararları 
gibi toplumun sert tepkisini çekecek kararları uygulayabilecek bir sivil iradenin bulunamayacak olması 
üzerine gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca MGK‟nın kararları ve uygulamaları darbenin sağ nitelikte olduğunu 
teyit etmektedir. Örneğin MGK 1 Mayıs Bahar bayramı ile 1963‟ten beri kutlanan 27 Mayıs Hürriyet ve 
Anayasa Bayramlarını kaldırmıĢtır. Yine 1983‟te sıkıyönetim komutanlıklarının istemiyle görevden 
alınan (1402‟likler) öğretim üyeleri sol görüĢlüdür. Bu durum bir önceki darbeye (1960) karĢı darbe 
yapıldığı konusunda da fikir vermektedir. 
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sonra, 19 Eylül 1980‟de, 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu‟nun, 

görevleri düzenleyen 3. Maddesi‟ni değiĢtirmiĢ ve “Sıkıyönetim Komutanlığına” 

sansür koyma yetkisi vermiĢtir404. Ancak bu düzenlemeyi, 1980 darbesinin ruhuna 

uygun olarak daha da geniĢleten MGK, sansür yetkisini sınırsız bir boyuta 

taĢımıĢtır405. 

MGK‟nın 71 sayılı kararı da basın üzerindeki sansürün boyutunu açıklar 

niteliktedir: “Anayasa‟nın geçici maddeleri ile Devlet Başkanının Radyo-

Televizyonda ve yurt gezilerinde yapacakları tanıtma konuşmaları hiçbir surette 

eleştirilemez ve bunlara karşı yazılı veya sözlü herhangi bir beyanda 

bulunulamaz.”406 

Askeri yönetim boyunca 796 gazeteci hakkında 632 dava açılmıĢ, 218‟i hapis 

cezasıyla sonuçlanmıĢtır. Bu dönem süresince gazeteci, yazar, çevirmen ve 

sanatçılara verilen mahkûmiyet kararlarının toplamı 316 yılı geçmektedir. “Bu tasfiye 

sol basını tamamen tasfiye ederken, dinci sağı da kendi kaynaklarını oluşturma 

önünde düşünmeye yöneltti. Böylece dinci kesim kendi ekonomi sektörünü 

oluşturma yönüne gitti.”407 

TRT‟de meydana gelen değiĢim öncelikle Genel Müdürlük boyutunda 

yaĢanmıĢtır: 1981 yılı baĢında Doğan Kasaroğlu TRT Genel Müdürlüğü'nden 

ayrılmıĢ, emekli Tümgeneral Macit Akman TRT Genel Müdürü olarak atanmıĢtır. Bu 

dönemde, TRT için önemli yayınlardan biri 22 Ekim 1983 tarihinde yeni kurulan üç 

partinin liderinin, genel seçimler dolayısıyla tartıĢtıkları "Açık Oturum" programıdır. 

Bu yayının, MGK‟nın beklentisinin aksine Özal‟ın seçilmesinde ayrı bir önemi vardır. 

                                                 
404

 13.05.1971 tarih 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu- 1980 Tarihli DeğiĢik Madde3- “b) Türkiye Radyo - 
Televizyon Kurumunun yayımları dâhil olmak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit 
araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin 
gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak;” 
405

 13.05.1971 tarih 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu Madde3- “c) (Değişik bent: 28/12/1982 - 2766/2 
md.) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair 
mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi kitap ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden 
fazla sayıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak 
veya sansür koymak; sıkıyönetim komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme 
araçlarını toplatmak; bunları basan matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak, müsaderesine 
karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin 
imhası için gerekli önlemleri almak; yayına yeni girecek gazete ve dergilerin çıkarılmasını izne 
bağlamak” 
406

 Ergün Özbudun, Anayasa Hukuku, 2.b. Anadolu Üniv. Açıköğretim Fak. Yay. EskiĢehir:2004, s.28 
407

 Orhan Koloğlu, “Liberal Ekonomi Düzeninde Basın Rejimi”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi 
Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 11, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları:1995, s.134 
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Ġktidarı temsil eden MGK, TRT aracılığıyla toplumu bir sonraki seçimler için 

yönlendirmek istediyse de bunu baĢaramadığı görülmektedir. 

Darbeden sonra meydana gelen dikkat çekici bir geliĢme de sermayenin 

basın sektörüne kalıcı giriĢi olmuĢtur. 6 Ekim 1980 tarihinde Aydın Doğan‟ın Milliyet 

gazetesini satın almasının ardından, Hisarbank‟ın sahiplerinden olan Kozanoğlu-

ÇavuĢoğlu grubu, 1982 yılı ġubat ayında GüneĢ gazetesini çıkararak medyaya 

girmiĢtir. Darbe sonrası Türk medyası, kıyasıya rekabet, özelleĢtirme, finans 

politikaları ile birlikte güçlülerin daha da büyüdüğü, güçsüzlerin elenerek yok olduğu 

bir sürece geçiĢ yaĢamıĢtır.  Bu geliĢmeler, 12 Eylül ideolojisinin uygulama örnekleri 

olarak değerlendirilebilir. Nitekim 1980 yılıyla baĢlayan bu sürecin sonunda 2000‟li 

yıllarda medya, artık tam bir basın dıĢı sermaye kartelleri tarafından kontrol edilen 

pazar görünümündedir. 

3.1.3. 11 Kasım 1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu 

Radyo ve televizyon yayıncılığı açısından 1980‟e gelindiğinde, Türkiye‟de 

yasal yayın tekeli fiilen 1964‟te kurulan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna 

aittir. TRT, 1982 Anayasası‟nda ve askeri rejimin 1983‟te çıkardığı 2954 Sayılı 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu‟nda da bu konumunu korunmuĢtur408. 

Ġhtisas Komisyonu'nca hazırlanıp 11 Kasım 1983'te MGK'da kabul edilen, 

DanıĢma Meclisi‟nde bir dakika içinde onaylanan ve 1 Ocak 1984'te yürürlüğe giren 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu‟nun en önemli özelliklerinden biri, 

“(…) yayın tekeli TRT'de olmasına karşın Türkiye'deki bütün radyo ve televizyon 

yayınlarına ilişkin bir kanun olarak düşünülmesidir. Bunun en iyi göstergesi de aynı 

kanunla Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun (RTYK) kurulmasıdır.”409. 

Ġleride RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) olarak dönüĢüme uğrayacak 

Kurulun basın ve yayın üzerinde mutlak bir denetimi olduğu gözlemlenmektedir. 

Denetimin içeriği kanunda “yurt içinde yapılacak Radyo ve TV yayınları için milli 

siyasete uygun ilkeler” Ģeklinde çerçevelenmiĢ olmasına rağmen oldukça muğlâk ve 

siyasal manevraya açık olduğu görülmektedir. Bu durum aynı zamanda yürütme 
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 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu. 
409

 Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye‟de Medyanın DönüĢümü, Ġmge Kit., Ankara: 2004, ss. 222-223. 



 127 

organının TRT üzerindeki mutlak denetimi demektir. Denetimi sağlayan ise 

aĢağıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2954 Sayılı Yasa‟nın 6. Maddesi uyarınca 

gerçekleĢtirilecek atama usulüdür. 

Tablo 3: 2954 Sayılı Yasa, Madde 6 Uyarınca  RTYK 

Atama Mercii Üye Sayısı-Nitelik 
Toplam Atanan 

Üye 

CumhurbaĢkanı 
Doğrudan 3 üye 

8 YÖK‟ün 4 adayı arasından 2 üye 
AKDTYK‟

410
nın 6 adayı arasından 3 üye 

Bakanlar Kurulu 
Doğrudan 3 üye 

4 
MGK‟nın seçtiği 1 üye 

Toplam Üye Sayısı 12 

RTYK‟nın üyelerine bakıldığında, 7 yıl boyunca görevde kalacak 

CumhurbaĢkanı Kenan Evren, Kurul üzerinde belirleyici etkisini sadece askeri 

dönemde değil, sivil hayata geçildikten sonra da garanti altına almıĢtır. Hatta 

yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, siyasal iktidarın kararına pratikte sadece 

üç üyeyi seçme hakkı tanındığı, diğer hakkının MGK411 kapsamında sınırlandırıldığı 

görülmektedir. Bakanlar Kuruluna tanınan bu hak, askeri yönetimin desteklediği parti 

olan Milliyetçi Demokrasi Partisi‟nin412 kazanacağı düĢünülerek verilmiĢ bir haktır ve 

dolayısıyla da Evren için riskli görülmemiĢ olsa gerekir. CumhurbaĢkanı Evren‟in,  

bu planlarına rağmen seçimden sonraki dönemde RTYK ve TRT üzerindeki Özal 

hükümetinin baskın kontrolü gözlemlenmektedir.  

“1983 yılı içerisinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı‟nın kararıyla 

Cumhuriyet, Tercüman, Milliyet, Milli gazete, Hürriyet gazeteleri ile haftalık Nokta 

dergisinin basımı, yayımı ve dağıtımı belirli sürelerde durdurulurken, haklarında 

dava açılan gazeteciler 2-3 ay hapis cezasına çaptırıldılar.”413 2954 sayılı yasa ise 

gazete sorumlularına verilecek cezaların arttırılmasını ve basın suçlarıyla ilgili 

davalara bakan basın mahkemelerinin kaldırılarak, bu davaların ağır ceza ve asliye 
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 AKDTYK: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 
411

 MGK: Milli Güvenlik Kurulu, 1982 Anayasası‟nın 118. Maddesine göre kurulmuĢtur. Kurulun üyeleri; 
BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, BaĢbakan yardımcıları, ĠçiĢleri Bakanı, DıĢiĢleri Bakanı, Millî 
Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Millî Güvenlik Kurulu sekreteri de toplantılara katılmakta ama oy 
hakkı bulunmamaktadır 
412

 Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP): Emekli Orgeneral Turgut Sunalp ve 40 arkadaĢı tarafından 16 
Mayıs 1983‟te kurulmuĢtur. 6 Kasım 1983 Genel Seçimlerinde oyların % 23‟ünü alarak 77 milletvekili 
çıkarabilmiĢtir. 4 Mayıs 1986‟daki kongrede partinin feshedilmesi kararlaĢtırılmıĢ, bazı Partili 
milletvekillerinden bir bölümü, o sırada kurulan Hür Demokrat Parti'ye (HDP) katılmıĢtır. Bazı 
milletvekilleri de Anavatan Partisi'ne ve Doğru Yol Partisi'ne girmiĢtir. Eski Genel BaĢkan Turgut 
Sunalp ve birkaç milletvekili ise bağımsız kalmıĢtır. 
413

 Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1981-2000, Cilt 4, Ġstanbul:YKY, 2000, s.73 
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hukuk mahkemelerine verilmesini ön görmektedir. Ayrıca basın üzerindeki denetim 

ve el koyma yetkilerinin de kolaylaĢtırıldığı görülmektedir. 

1982 Anayasası'nın 133. Maddesi‟nde, radyo ve televizyon istasyonlarının 

ancak devlet eliyle kurulabileceği ve idarelerinin de bir kamu tüzel kiĢiliği halinde 

düzenleneceği; esas olarak da tarafsızlık ilkesinin gözetileceği belirtilmektedir414. 

Dolayısıyla 1982 yılında kabul edilen anayasaya göre, TRT bu alandaki tek 

kurumdur, özerkliği de henüz söz konusu değildir. 1982 Anayasa ile bu dönemde 

çıkarılan yasaların uygulaması Aralık 1983‟te iktidara gelen Özal ile 45. ve 46. 

Hükümetlerden itibaren gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır  

3.1.3.1. 1983–1990 Arası Dönem 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, dönemin BaĢbakanı 

Turgut Özal‟ın siyasal iktidarını sağlamlaĢtırılmasında önemli bir araç olarak 

kullanılmıĢtır.  

1980‟li yıllar, yayın politikası açısından da oldukça eleĢtirildiği bir dönem 

olmuĢtur. Bu duruma çözüm olarak geliĢtirildiği düĢünülen “televizyonda paralı 

siyasal propaganda yapılması” ile ilgili tasarı, dönemin CumhurbaĢkanı Kenan Evren 

tarafından 6 Ocak 1987 tarihinde veto edilmiĢtir. 2954 sayılı Kanun‟da yer alan 

"Hükümet Uygulamalarının Tanıtılması"na iliĢkin Madde 19‟da415 belirtildiği üzere 

ilgili programların “iktidara tanınan kamuoyunu ikna amacı taĢıyan” bir hak olması ve 

“siyasal bir çıkar taĢıma amacı bulunmaması” gerekliliği bulunmaktadır. Ancak 

siyasal iktidarın, halkı ikna niteliği taĢıyan programların siyasal çıkardan arındırılmıĢ 

olması, siyasetin doğası gereği mümkün değildir.  

2954 Sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 19. Maddesi‟nde ifade edilen “haber 

bültenleri dışında” yayınlanması gereken Hükümet uygulama tanıtımları “haber 

                                                 
414

  8.7.1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun ile bu düzenleme “Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve 
işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.” Ģeklinde yeniden düzeltilmiĢtir. Ayrıca 
kurumların özerkliği ilkesi kabul edilmiĢtir. 
415

 2954 sayılı Kanun, Madde 19: “Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uymak, 
yanıt hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasal çıkar amacı taşımamak kaydıyla, mevzuat veya 
idari kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının; 
gerekçelerinin, yararlarının vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan 
tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Hükümet tarafından Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
dışında hazırlanır ve Kurum tarafından "haber bültenleri dışında" yayınlanır ve bu yayının Hükümet 
uygulamasının tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. (…)” 
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değeri” nedeniyle haber bültenlerinde yayınlanır hale gelmiĢtir. Neyin haber değeri 

taĢıdığına karar veren ise hükümetin kararıyla atanan TRT Genel Müdürü416 ve 

beraberindeki yönetim kadrosudur.  

Öte yandan 2954 Sayılı Kanun‟un 20. Madde‟si, ancak hükümete ve 

TBMM‟de grubu bulunan siyasal partilere, açıklamalarının ve etkinliklerinin haber 

değeri taĢıması koĢuluyla radyo ve televizyondan aracılığıyla yayınlanabileceğini 

hükme bağlarken, özellikle 1983 seçimlerine giremeyen ve TBMM dıĢında kalan 

alternatif partilerin TRT aracılığıyla seslerini duyurması engellenmiĢtir. Her ne kadar 

TBMM‟de olan diğer partilere “haber niteliği olması şartıyla” böyle bir hak tanınmıĢ 

olsa da bu hakkın ne kadar demokratik bir Ģekilde yerine getirilip getirilmediği 

TRT‟nin yayın hayatı boyunca tartıĢma konusu olagelmiĢtir. Siyasal iktidar, toplumla 

iletiĢimde TRT aracılığıyla her zaman için muhalif kanattan bir kaç adım önde yer 

almıĢtır. 

Özal döneminde de ilki 31 Ocak 1984‟te yayınlanan “Ġcraatın Ġçinden” 

programları, TRT yayınlarının iktidar partisinin propagandasına dönüĢtüğü 

tartıĢmasını besleyici bir unsur olmuĢtur. Ayrıca bu durum, 1982 Anayasası Madde 

133‟te düzenlenen tarafsızlık ilkesine karĢı bir uygulama olmuĢtur. Ancak bu yayını 

denetleyecek mekanizma olan RTYK üyelerinden üçü Bakanlar Kurulu tarafından 

doğrudan atanan üyelerdir. Bu üyelerden biri de Tunca Toskay olup daha sonra 

RTYK tarafından TRT Genel Müdürlüğü için aday gösterilmiĢ ve 28 Mart 1984 

yılında Bakanlar Kurulu kararıyla atanmıĢtır. Diğer bir deyiĢle Özal hükümeti TRT 

Genel Müdürü‟nü doğrudan atayacağı bir “by-pass” yöntemi keĢfetmiĢtir. TRT Genel 

Müdürlüğü‟ne atanan Prof.Dr. Tunca Toskay, kendi baĢkanlığında 26 Ekim 1984 

tarihinde Yönetim Kurulu toplamıĢ ve TRT program ve yayınlarında kullanılacak dil 

konusunda geçici bir danıĢma kurulu kurulmasına karar vermiĢtir417. 

Hazırlanan komisyon raporu çerçevesinde yer alan 205 kelimeden oluĢan 

yasaklı listesi,  09.01.1985 tarihinde Yönetim Kurulunca kabul edilmiĢ ve hatta 6 

Haziran 1985 tarihinden itibaren reklamlara da uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

genelge, Toskay‟ın görevde kaldığı 4 yıl boyunca uygulanmıĢ, ancak kendisinden 

sonra gelen Cem Duna‟nın baĢkanlığında 06.04.1988‟de toplanan yeni üyelerden 

                                                 
416

 1983-1989  TRT Genel Müdürleri: Macit Akman (Ocak 1981- Mart 1984),Tunca Toskay (Mart 1984- 
Mart 1988), Cem Duna (Mart 1988- Nisan 1989)  
417

 TRT, “Tarihçe, 1984”, http://www.trt.net.tr/wwwtrt/tarihce.aspx?Yil=1984 (20.03.2007) 

http://www.trt.net.tr/wwwtrt/tarihce.aspx?Yil=1984
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oluĢan Genel Kurulun toplantı kararıyla kaldırılmıĢtır418. Yasaklanan bir kelime listesi 

oluĢturulması ve bunun uygulamada eleme aracı olarak değerlendirilmesi, bir tür 

söylem ön-sansürü olarak adlandırılabilir. Nitekim bu grupta bulunan kelimeler419, 

basın organın bulunduğu siyasal pozisyonu hakkında fikir verir bir nitelik kazanmıĢ, 

hatta bu belgeyle resmileĢmiĢtir. 

Özal döneminde gerçekleĢtirilen önemli değiĢimlerden biri, “özelleĢtirme 

uygulamaları” çerçevesinde yer almaktadır. Bu durumu motive eden nokta ise 

Amerikan Silahlı Kuvvetleri‟nin radyo televizyon yayınlarını (Amerikan Silahlı 

Kuvvetleri Radyo ve Televizyon Hizmetleri-AFRTS)420, 1975‟ten bu yana 

Türkiye‟deki Amerikan tesislerindeki personeline ulaĢtırabilmek için Türk hükümetine 

yaptığı baĢvurudur. Bu baĢvurular, Özal döneminde 1985‟te sonuç vermiĢ ve 

AFTRS‟nin RTYK denetiminde ve Ģifreli olması kabul edilmiĢ, projeyi gerçekleĢtirme 

görevi de PTT‟ye verilmiĢtir421. Projenin, PTT aracılığıyla gerçekleĢtirilmesi kararı 

AFTRS‟yi PTT‟yi teknolojik açıdan geliĢtirmek durumunda bırakmıĢtır. 

Yine bu dönemde, yukarıda aktarılan geliĢmeye bağlı olarak, 15 Mart 1985‟te 

“ÖzelleĢtirme Master Planı”nı hazırlama ihalesini kazanmıĢ olan Morgan Guaranty 

Bankası‟nın planı, 1986 yılı ortalarında hükümete sunulmuĢtur. Bu plana göre ilk 

özelleĢtirmeler, PTT‟nin NetaĢ ve TeletaĢ üzerindeki hisseleridir422. Bu 

özelleĢtirmelerle TRT yayınlarında, programların özel kuruluĢlara yaptırılması 

yoluyla gerçekleĢtirilen “zaman özelleĢtirmeleri”,423 aslen Türk televizyon/radyo 

yayıncılığının da süreç içinde özelleĢtirileceği yolunda sinyaller vermiĢtir. Ancak PTT 

yoluyla topluma yansıyan teknolojik değiĢim, Özal hükümeti için aynı zamanda iyi bir 

siyaset malzemesi olmuĢtur. Öte yandan bu durum özü itibarıyla toplumun 

telekomünikasyon sisteminin adım adım yabancı sermayeye devri sürecinin de 

baĢlangıcıdır. 

                                                 
418

 TRT, Tarihçe. 
419

 Bu kelimelerden bazıları: anı, anımsamak, bellek, bileĢim, dinsel, gereksinim, görsel,  uluslararası, 
saptamak, tüm, zorunlu, deney, özellik, devrim, doğa, doğal, etkin, etkinlik, kuram, kuramsal, olanak, 
ödün, öngörme, örneğin, öykü, özveri, özgür, özgürlük, söylev, tarihsel, ulus, yandaĢ, yapısal, yasal, 
yaĢam, zorunluluk. Kejanlığıoğlu, s.248 ve Cumhuriyet Ansiklopedisi Cilt 4, s.150 
420

 American Forces Radio and Television Service (AFRTS) http://afrts.dodmedia.osd.mil/ 
421

 Ġlhami Aygün, “Doğrudan Uydu Yayınları ve Kablolu TV Yayınları” ve “TartıĢma”, ÇağdaĢ geliĢmeler 
IĢığında Devlet Medya ĠliĢkileri, 9-11 Nisan Seminer Tutanakları, Hürriyet Vakfı Eği.Yay. No:10, 
Ġstanbul 1988.s56-71, 92-97‟den aktaran Kejanlıoğlu, s. 254 
422

 Kanada orijinli Nortel Firması PTT bünyesindeki NetaĢ‟ın %53‟ünü, Fransız orijinli Alcatel-Lucent 
TeletaĢı satın almıĢtır.  
423

 Kejanlıoğlu, s. 260. 
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Geray tarafından “eski telekomünikasyon politikasına yönelik ilk sarsıntı” 

olarak adlandırılan PTT‟nin özelleĢtirilmesi sürecinin arkasında -pek çok geliĢmekte 

olan ülkede olduğu gibi- özelleĢtirmeye yönelik baskılar, bütçe açıklarının ve dıĢ 

borç yükünün azaltılması gerekçesiyle Dünya Bankası ve IMF‟in yer aldığı 

belirtilmektedir424. TRT‟nin 1983–1989 dönemi yayıncılığı, uluslararası konjonktürle 

doğrudan iliĢkilidir. Ulagay‟ın, Ronald Reagan‟ın 2004 yılında ölümünden sonra 

yaptığı tespite göre, “Reagan, Thatcher ve Özal, ekonomiden siyasete ve değerler 

sistemine kadar hemen her alanda sağın felsefesini ve politikalarını gündeme getirip 

kabul ettiren liderler olarak 1980'lere damgalarını vurmuşlar, ekonomide 

benimsenen neo-liberal yaklaşımla Anglo-Sakson kapitalizmi, küresel bir sistemin 

temelini oluşturmuştur.”425. Bu süreçte TRT yayın politikaları ve ilkeleri de az önce 

aktarılan çerçevede Ģekillenmeye baĢlamıĢtır ki örneklerinin baĢında “zaman 

özelleĢmesi” yani, yayınlanacak programların satın alınması gelmektedir. 

Amerikan kültürünün 80‟li yıllar boyunca gerek çizgi, gerek dizi filmlerinde ve 

gerekse sinemada iĢlediği konu “iyiler ve kötüler arasındaki savaĢı iyilerin 

kazanması” Ģeklinde sadeleĢtirilmiĢtir426. Bu tür filmlerin televizyon için uyarlaması 

olan bol miktardaki yapımlar da TRT aracılığıyla Türk halkına ulaĢtırılmıĢtır. Bu 

kapsamda yayınlanan yapımlar, Reagan ideolojisini Türkiye‟ye taĢımıĢtır427. Tüm bu 

                                                 
424

 Haluk Geray, ĠletiĢim ve Teknoloji, Uluslararası Birikim Düzeninde Medya Politikaları, Ütopya, 
Ütopya, 2003, s.144 Geray‟ın burada ifade edilen tespiti daha sonraki yıllarda PTT içerisinde yer alan 
Turk Telekom‟un %55 hissesinin–ekonomik dengeler nedeniyle- 2005 yılında Ġtalyan orijinli Oger 
Telekom‟a satıĢında bir kez daha geçerli olmuĢtur. Türk Telekom‟un geri kalan hisselerinin %30‟u 
Türkiye Hazine MüsteĢarlığı‟na aittir. Kalan %15‟lik hissesi de halka arz edilmiĢtir. Türk Telekom 
hisseleri, Mayıs 2008 itibariyle ĠMKB‟de iĢlem görmektedir. Türk Telekom, “Hakkımızda”, 
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/TTHakkinda/KurumsalTanitim/Hakkinda,(20.06.2008). 
425

 Osman Ulagay, “Reagan‟ın Mirası TartıĢılıyor”, Milliyet, 14 Haziran 2004. 
426 

Birey, bu yapımlarda tıpkı Amerikan seçim sistemi gibi, iki seçenekten birini seçme durumundadır, 
ancak seçimini yaparken göz önüne alacağı durum iyilerin hep iyi, kötülerin hep kötü oluĢu ama 
(demokrasilerde) her Ģekilde iyinin kazanmasıdır. Bireyin derin çözümlemelere girmesine gerek yoktur, 
bir Ģey ya iyi ya da kötüdür. Bu arada kimi zaman açık olarak kimi zaman da satır arasında aktarılan, 
Amerika‟nın her zaman iyi oluĢu, dünyayı ve iyiliği kurtarmak adına savaĢması gerektiği düĢüncesidir. 
Amerikan yapımlarında - halen aktarılmaya devam edilen - bir baĢka ideoloji de fırsatlar, tutkular ve 
daha iyi bir yaĢam standardı ile ilgili “Amerikan Rüyası”dır. Amerikan rüyası temel olarak her Amerikalı 
bireyin –doğduğu Ģartlar ne olursa olsun- iyi bir yaĢam standardına ulaĢabilme Ģansı olduğunu iddia 
eder. Amerikan rüyasının birkaç unsuru vardır: Erkeğin iĢe, çocukların okula gitmesi; kadının ev 
iĢleriyle ilgilenmek üzere evde kalması; ailenin ortalama bir zenginlik olarak bir ev ve bir araba sahibi 
olması; sonuçta da tüm aile bireylerinin mutlu ve iyi niyetli oluĢu(...) Burada sayılan unsurların önce 
Özal döneminde “orta direk” adıyla;  sonraki yıllarda bizzat BaĢbakan Tansu Çiller tarafından da 
“anahtar sözü” ile siyasal propaganda anahtarı olarak kullanıldığı görülmektedir. Neal F.Lane, “Science 
and the American Dream”, Science, Vol. 271, 23.02.1966, s.1037 
427

Örneğin, her pazar klasik haline gelen ve halen devam eden “western” türü filmi gösterimidir.  
Western türü filmler, en uzun süreli film türlerinden biridir. Ġlki 1888‟de 10–12 dakikalık kısa filmler 
olarak çekilmiĢtir. Bir asrı aĢkın bir süredir çekilmeye devam edilmiĢ olan bu filmlerde genellikle “kötü 
olan Kızılderililere” karĢı savaĢ veren “iyi Amerikalı Kovboylar” konu edilir, ancak gerçekte 
katledilenlerin Kızılderililerin bizzat kendisi olduğu gerçeği de bilinmektedir. Bu gerçeğin yayılmasından 
olsa gerek, son dönem western filmleri daha çok aksiyon ve komedi yüklü olmak durumunda kalmıĢtır.  

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/TTHakkinda/KurumsalTanitim/Hakkinda
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yayınların devlet kanalıyla tek elden ve evdeki eğlence aracı olarak TRT tarafından 

belli bir süreklilik içerisinde izleyiciye aktarılması, Amerikan ideolojisinin Türkiye 

pazarında kabulleniliĢini kolaylaĢtırmasının ötesinde bir tür “Amerika hayranlığı” 

yaratmıĢtır.  

Türkiye‟nin de “Küçük Amerika”laĢtığı bu dönemde, haber medyasında -

basınında- meydana gelen profesyonelleĢme ve uzmanlaĢma ile üretim sürecinin 

dikey olarak parçalandığı gözlemlenmektedir. ”Eskiden kendi haberini yaratan, 

habercinin üretiminin yerini, editöryal tercihlere dayalı, farklı aşamalarda farklı 

elemanların uzmanlıklarından yararlanılan bir üretim mantığı almıştır.”428 Bu durum, 

basın çalıĢanlarının, üretilecek haberde fazla birikim gerektirmeyen ancak sistemin 

bir parçası olan iĢlerle kolay ikame edilebilen çalıĢanlar haline dönüĢtürülme 

sürecinin de bir parçasıdır. 1983 tarih ve 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve 

Lokavt Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanun ile bu kanuna dayanarak çıkarılan ĠĢ 

Kolları Tüzüğünde429 matbaa iĢçilerinin iĢ kolunun gazetecilik iĢ kolundan ayrılması, 

basın kuruluĢlarında çalıĢanların taĢeronlaĢtırılmasını, sosyal hak ve 

güvencelerinden yoksunlaĢtırılmasını da beraberinde getirmiĢtir. 

Zaten yasal olarak özerkliğini yitirmiĢ olan TRT‟nin süreç içinde siyasal 

iktidarın mutlak denetimine girmiĢtir. Bu nedenle, siyasal iktidarın, Amerikan 

yapımlarına gösterdiği toleranslı tutumun, iç muhalefete ya da basın çalıĢanlarına 

karĢı gösterilmediği gözlemlenmektedir. Böylece hükümet gerek kanunun verdiği 

özel sürelerde ve gerekse haberlerde sürekli olarak halka kendi propagandasını tek 

yönlü olarak yapabilmiĢtir ki bu durumun, Özal‟ın baĢkanlığında partisinin tekrar 

seçilmesinde, ölümünden sonra gösterilen büyük ilgide ve halen süregelen kamuoyu 

desteğinde çok büyük bir etkisi olmuĢtur. 

21.06.1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır NeĢriyattan Koruma 

Kanunu'nun içeriğinin neredeyse tamamının değiĢtirilmesi yoluyla bu kanun, tek 

muhalif iletiĢim kanalı olan basın üzerinde mutlak denetim aracı haline 

dönüĢtürülmüĢtür
430

. Kanun, yürürlüğe girdikten sonraki ilk üç aylık dönemde 3 

                                                 
428

 Adaklı, s.305 
429

 05.05.1983 tarih ve 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 05.05.1983 tarih ve 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 10.11.1983 tarih ve 83/7376 numaralı ĠĢ Kolları Tüzüğü. 
430

 06.03.1986 tarih ve 3266 sayılı Kanun ile 1117 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmıĢ veya 
değiĢtirilmiĢ olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12) 



 133 

gazete ve 8 dergi hakkında toplam 48 soruĢturma açılmıĢtır. Kanun‟daki en önemli 

değiĢikliklerden biri Madde 2‟de yapılmıĢtır: 

Maddenin orijinal halinde, bir eserin “muzır” olduğuna karar verebilecek 

heyet; Eğitim Bakanlığı, Basın Cemiyeti, Ġç ĠĢleri Bakanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu 

ve Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek kiĢilerden oluĢurken, 1986‟da yapılan bu 

değiĢiklikle kurul, “BaĢbakanlık bünyesinde oluĢturulan yetkili kurul”a 

dönüĢtürülmüĢtür. Bu yeni düzenleme ile bazı diğer yeni bakanlıkların temsilcileri, 

YÖK temsilcisi ile Diyanet ĠĢleri temsilcisinin eklenmeleri ile hükümete karĢı Basın 

Cemiyeti‟nin oransal temsil gücü zayıflatılmıĢtır. 

Kanun‟un yine orijinal 2. Maddesi‟nde, Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek 

üyenin o sırada hâkimlik görevi yapmaması ön Ģart koĢulmuĢken, bu düzenleme 

tam tersi yönde değiĢtirilerek, “Adalet Bakanlığı tarafından idari nitelikte görevlerde 

bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilecek bir üye” denilmek 

suretiyle seçim sırasında görevde olmayı Ģarta bağlamıĢtır. Diğer değiĢikliklerle 

birlikte kurulun hemen hepsinin BaĢbakanlık tarafından saptanan memur ve kamu 

görevlisi olması nedeniyle siyasal iktidarın güdümünde bir yapılanma sağlandığı 

görülmektedir. Buna karĢın, bu üyelerin siyasal iktidarın olası cezalandırıcı 

uygulamalarına karĢı herhangi bir güvence yer verilmemiĢtir.  

1986‟da ve 1988‟de yapılan diğer değiĢikliklerle basına yönelik cezaların 

hem kapsamı geniĢletilmiĢ, hem de bedeli ağırlaĢtırılmıĢtır. Dönemin koĢullarında 

baĢka bir televizyon/radyo kanalının ya da internet gibi sermayeden bağımsız bir 

iletiĢim kanalının olmaması, muhalefetin sınırlandırılmıĢ basın aracılığıyla 

gerçekleĢmesine neden olmuĢtur. Ancak bunun bedeli de basına çok ağır 

ödetilmiĢtir.  

1980–1989 arası süreç, basın denetimi açısından değerlendirildiğinde, 

sansürün sıkça yaĢandığı bir dönem olduğu gözlemlenmektedir. 850 kez yayın 

yasağı kararı alındığı görülmektedir ki, bunların 440‟ını Bakanlar Kurulunun, 1950 

Tarihli ve 5680 Sayılı Basın Kanunu‟nun 31. Maddesi‟ne431 dayanarak aldığı kararlar 

                                                 
431

 Madde 31- (DeğiĢik: 10.11.1983 – 2950/16 md.) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
milli egemenliğine, Cumhuriyetin varlığına, milli güvenliğe, kamu düzenine, genel asayiĢe, kamu 
yararına, genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı olup yabancı memleketlerde çıkan basılmıĢ eserlerin 
Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanabilir. Bu gibi basılmıĢ 
eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere ĠçiĢleri Bakanlığınca karardan evvel 
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oluĢturmaktadır. Ayrıca 1990 baĢına kadar 2627 gazeteci hakkında 1820 dava 

açılmıĢ, 26 gazeteci toplam 784 yıla mahkûm edilmiĢtir432. 

Daha önce de değinildiği üzere, baĢta 24 Ocak kararları ve sonrasındaki 

uygulamalar sonucu nispeten güçlü basını, ekonomik açıdan daha da güçlü hale 

dönüĢtürürken, daha zayıf basın gittikçe eriyerek yok olmuĢtur. Bu süreçte 24 Ocak 

kararlarının hazırlayıcısı Özal‟ın siyasal iktidarında benzer uygulamaların 

sürdürüldüğü, kontrol edebilecek bir medya yaratmaya çalıĢırken diğer yandan da 

alternatif seslerin susturulduğu görülmektedir. Koloğlu, konuyla ilgili Ģu örneği 

vermektedir; “(…) ANAP‟lı İstanbul Belediyesi aracılığıyla büyük gazetelere arsalar 

verilip çıkar sağlanırken, öbür yandan enflasyon maliyeti yüzünden maliyeti 

karşılamak için sürekli zam yapmak durumunda kalan basına yeni zorluklar çıkarıldı. 

Örneğin 1988 Şubat‟ında bütün gazeteler anlaşarak fiyat arttırdıkları gün hükümet 

hemen yeni bir kâğıt zammı ilan ederek onları zora soktu.”433. 

Yasal olarak TRT'ye ait olan yayın tekeli, 1988'in Aralık ayında PTT'nin 

Ankara'da kablolu TV deneme yayınlarına ve Star-1'in yayına baĢlamasıyla fiili 

olarak ihlal edilmiĢtir ancak bu ortamı oluĢturan da bizzat hükümettir. Yine de 

uygulamada bu yayın tekeli daha 1985‟te Amerika ile yapılan antlaĢma 

çerçevesinde ortadan kalkmıĢtır. 

1980'lerin sonunda neredeyse herkes özel radyo-televizyonun 

yasaklanamayacağını savunmaya baĢladığı görülür. Teknolojik geliĢmeler 

sayesinde güçlenen basın grupları ile neo-liberal ekonomik siyasaları radyo ve 

televizyonun özelleĢtirilmesini zorlamıĢtır. Diğer bir deyiĢle, bugünkü kartellerin 

oluĢum çekirdekleri o zamanlarda atılmıĢtır ve burada piyon olarak kullanılan 

kamuoyu, “basın özgürlüğü ve demokrasi iliĢkisi” kapsamında, özel TV‟lerin 

kurulması yolunda baskı aracı olarak gündemde yer almıĢtır. Alternatif radyo ve 

televizyonların kurulması tekel odaklarından bağımsız halde gerçekleĢseydi aradaki 

demokrasi bağıntısını doğrudan kurmak mümkün olabilirdi ancak bu dönem, 

medyanın demokrasiye katkısından çok tekelleĢme eğilimlerinin ortaya çıkıp 
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tartıĢma konusu haline geldiği yıllar olması açısından da önemlidir.  Bu süreç, 

bugünün kartelleĢme aracılığı ile demokratik iĢleyiĢin önünde engel oluĢturan 

yapının da baĢlangıcıdır. 

1980‟li yılların baĢında basının sermaye tarafından satın alma sürecinin 

devamında, 1988‟de Asil Nadir, Veb Ofset grubu ile GeliĢim yayınlarını (Tan ve 

Günaydın gazeteleri) almıĢtır. Böylece 1989 yılında hem medya hem de diğer ticaret 

alanlarında tekelleĢmeye doğru bir geliĢme ortaya çıkmıĢtır. Ancak yine bu 

dönemde SHP‟nin anti-tröst yasa teklifi hazırlığı karĢısında, dönemin Devlet Bakanı 

Mehmet Yazar‟ın böyle bir yasaya gerek olmadığını, bazı gazetelerin el 

değiĢtirmesinin, basında tekelleĢme anlamına gelmediğini söylemesi434 dönem 

iktidarının konuya bakıĢ açısı hakkında fikir vermektedir. Aynı Bakan, Basın Yayın 

Enformasyon Genel Müdürlüğü‟nün “Basında TekelleĢme” incelemesinin dağıtımını 

durdurmuĢtur435. 

Basın ve siyasal iktidar arasındaki ekonomik iliĢkilerin önemli bir verisini 

içeren resmi reklam ve ilanların basın grupları arasındaki dağılımı, 1983 yılından 

itibaren kimin güçlenip, Türk medyasında önemli bir aktör olacağına kimin de 

zayıflayıp yok olacağına karar veren unsurlardan biri olmuĢtur. Örneğin, Basın ve 

Ġlan Kurumu‟nun 1983 yılı raporuna göre, 1982 yılında resmi ilan ve reklam alan 6 

gazetenin parasal payları sırasıyla Ģöyledir; Hürriyet (E.Simavi); Günaydın 

(H.Simavi); Milliyet (A.Doğan); Tercüman (K.Ilıcak); GüneĢ (ÇavuĢoğlu-Kozanoğlu); 

Yeni Asır (D.Bilgin)436.  

1989 yılına gelindiğinde resmi ilan ve reklam alan 4 gazete sıralamasında 

yine ilk sırada Hürriyet (E.Simavi), Milliyet (A.Doğan),  Sabah (D.Bilgin), Tercüman 

(K.Ilıcak) yer almaktadır437. Görüldüğü üzere 7 yıl içinde hangi gazetelerin güçlenip 

yaĢayacağı ve hangilerinin zayıflayıp yok olacağı belli olmuĢtur. Bunu sağlayan da 

medyanın kamusal reklamdan aldığı paydır. 1985–1989 yılları arasında toplam 102 

milyar lirayı reklam için harcayan basın, bunun karĢılığında 5,7 misli fazlasını gelir 

olarak elde etmiĢtir. Bunun yaklaĢık dörtte biri Hürriyet‟e aittir. Diğerleri ise; Sabah 

                                                 
434

 Cumhuriyet Gazetesi, 06.02.1989‟dan aktaran, Kejanlıoğlu, s.279. 
435

 Cumhuriyet Gazetesi, 18.03.1989‟dan aktaran Kejanlıoğlu, s.279. 
436

 Basın Ġlan Kurumu, Yıllık Faaliyet Raporları 1963-1994‟ten aktaran Çiler Dursun ve Korkmaz 
Alemdar, “Ġlan ve Reklam Gelirleri”, Medyanın Gücü ve Demokratik Kurumlar, Ġstanbul: Afa 
Yayıncılık:1999, s.198. 
437

 Çiler Dursun ve Korkmaz Alemdar, s.198. 



 136 

%12,5; Yeni Asır %10; Günaydın %9; Milliyet %8,7; Cumhuriyet %5,5; Türkiye 

%3,6; Tercüman %1,4 oranında pay almıĢlardır”438.  

3.1.3.2. 1990–1993 Arası Dönem 

Bu dönem439  basınla ilgili olarak iki yönden ayrı bir önem taĢımaktadır. Bir 

yandan televizyon alanında TRT‟nin tekelinin tamamen kırıldığı, özel TV kanallarının 

yükseliĢine yol açılan bir dönem olurken, diğer yandan da birçok gazetecinin 

öldürüldüğü, hapse atıldığı, sendikasızlaĢtırılmanın Aydın Doğan tarafından 

sistematik hale getirildiği basın adına karanlık bir dönem olmuĢtur. 

Öncelikle 1990 yılı baĢında CumhurbaĢkanı Turgut Özal, ABD gezisinde 

yaptığı bir açıklamada, yurtdıĢından Türkçe yayın yapılmasını engelleyen bir kural 

olmadığını, bir kanal kiralayanın Türkiye'ye yayın yapabileceğini belirterek, ticari 

kuruluĢların önünü açmıĢtır. Aynı dönemde, Rumeli Holding'in sahibi, Uzan ailesinin, 

Ġsviçre'de kurdukları Magic Box (MBI) Ģirketi aracılığıyla Almanya'dan Türkiye'ye 

yayın yapmak üzere Eutelsat uydusundan 2 kanal kiraladığı ortaya çıkmıĢtır. 

Böylece, "Türkiye'nin ilk özel televizyonu" Star-1, 1 Mart 1990 tarihinde deneme 

yayınlarına baĢlamıĢtır. 1990 yılının sonunda CumhurbaĢkanı‟nın oğlu Ahmet 

Özal'ın da MBI'ya ortak olduğu gerçeğinin ortaya çıkması ise özel televizyonlara 

giden bu zorlu sürecin, birden kolay aĢılmasını açıklar niteliktedir. Günümüzde de 

BaĢbakan Erdoğan‟ın damadı aracılığıyla medyada bir kol oluĢturması, sürecin 

devamını göstermektedir. 

1990 yılı, siyasal iktidarın basın üzerindeki baskılarının yoğunlaĢtığı bir yıl 

olarak anılmaktadır. Menderes‟ten sonra tekrar siyasal bir iktidar, sürekli açtığı 

davalar yoluyla basını denetim altına alma giriĢimlerinde bulunmuĢtur; 1990 yılında 

49 gazete ve dergi hakkında, 363‟ü ceza, 223‟ü hukuk davası olmak üzere toplam 

586 dava açılmıĢtır. 203 gazeteci ve yazar hakkında toplam 2814 yıl hapis istenmiĢ, 

49 gazete ve dergi için de toplam 64 milyar 117 milyon TL para cezası 

öngörülmüĢtür. Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı‟nın “Basın İhlalleri Yılı” olarak andığı 
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1990 yılında 90 gazeteci tutuklanmıĢ ve bunlardan sadece 18 gazeteci aklanarak 

çıkabilmiĢtir440. 

Körfez savaĢı döneminde, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu çıkarılmıĢtır. Kanun‟daki “Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda” ile 

ilgili düzenlemeye yer veren 8. Maddesi, o dönemde düĢünce suçu tartıĢmalarını da 

beraberinde getirmiĢtir. (Kanun‟un bu maddesi, 2003‟te Tarih 4928 Sayılı Kanun ile 

mülga edilmiĢtir.) Bu yasal düzenleme dâhil olmak üzere, önceki düzenlemelere de 

dayanılarak gerçekleĢtirilen uygulamalar kapsamında 1991 yılının basın için yine 

sansür ve denetim yılı olarak geçtiğini söylemek mümkündür. 1991 yılı boyunca 73 

dava açılmıĢ, 77 gazete ve dergi toplatılmıĢtır. Ġlginç olan nokta ise 1989‟da 48 

gazeteci; 1990‟da 57 gazeteci; 1991‟de 44 gazeteci saldırıya uğrarken, bu 

saldırıların çoğunlukla kaymakam, savcı vb “kamu görevlileri” tarafından 

oluĢturulmasıdır441. Siyasal iktidar, o dönemde bir yandan hukuki, bir yandan kaba 

kuvvete dayanan bir tür sansür uygulamıĢtır.  

Bu durumun daha trajik görünümü ise “faili meçhul” cinayetlerdir. 1992–1993 

tarihleri arasında öldürülen gazeteci sayısı rekor derecede artmıĢ ve sayısı 19‟a 

varmıĢtır. 1992‟de gazeteciler için 13 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleĢirken, 1993 

yılında bu ceza 115 yıllık hapis cezasına ulaĢmıĢtır442. 

1990 yılında Milliyet gazetesinde yapılan toplu sözleĢme süreci sonunda, 21 

Kasım 1990 tarihinde Aydın Doğan gazetede lokavt ilan etmiĢ, 1991 yılında 

gazetenin teknik kesimini, ayırarak kendi taĢeron firmalarına devretmiĢtir. Böylece 

1983 yılında düzenlenen “ĠĢ Kolları” ayrımı, Aydın Doğan lehine ve basın çalıĢanları 

aleyhine çalıĢmıĢ ve bu çalıĢanların sendikaya yazılmalarını engellemiĢtir. 

Gazetecilerden sendikaya bağlı kalanlar tazminatları ödenerek iĢten çıkarılmıĢ, geri 

kalan büyük çoğunluğun sendikadan istifası sağlanmıĢtır. “1991 yılında Milliyet 

gazetesinden 128 kişinin işten çıkarılması, basında sendikasızlaşma sürecinde bir 
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dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra Cumhuriyet gazetesi, Anka Ajansı ve 

Anadolu Ajansı dışındaki Türk basını sendikasız kalmıştır.”443 

1991 yılında göreve gelen 49. hükümetin (VII. Demirel Hükümeti, 01.1991–

06.1993), kendisini önceleyen medya anlayıĢını devam ettirdiği görülmektedir. 

Koalisyon hükümetinin, bütün büyük gazetelere ve bunları yöneten holdinglere yüz 

milyarlara varan düĢük faizli döviz kredileri açarak iliĢkilerini yumuĢak götürmeye 

çalıĢtığı görülmektedir. Ancak Koloğlu, gazetelerin hükümete ya da birbirlerine 

saldırılarının bu pastadan aldıkları parçayla orantılı olduğunu belirtmektedir444. Öte 

yandan televizyon alanındaki Star–1 ve TRT arasındaki rekabet personel transferi, 

ilgi çeken futbol maçlarının çoğunun yayın hakkının satın alınması, TRT'nin alıĢılan 

yayıncılık anlayıĢının oldukça dıĢında renkli ve cesur bir anlayıĢla yayınların çekici 

kılması gibi alanlara da sıçramıĢtır. Bu, aslında liberal bir ekonomiye dayalı reklam 

pastası dağılımında, TRT‟nin aleyhine geliĢen bir durumu özetlemektedir. Star-1‟in 

uydu aracılığıyla da izlenebilir hale geliĢi, TRT yayın tekelini fiilen yıkmıĢtır. 

Hem hükümetin kararıyla atanan TRT Genel Müdürü445 görüĢleri 

doğrultusunda TRT'nin, hem de “özel bir televizyon kuruluşu olan” ve 

CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın oğlu Ahmet Özal‟ın ortakları arasında bulunduğu 

Star-1'in “(…) hükümetin [ANAP] lehine yayınları, 1991 seçimleri öncesinde 

muhalefet partilerini rahatsız etmeye başlamıştır ve SHP, seçim kampanyası 

boyunca Mega-10 isimli bir kanalı kullanmıştır. Özellikle 1993 ve 1994'te yayına 

geçen televizyon kanallarının birçoğunun ardında büyük basın grupları 

bulunmaktadır.”446. 

Gazetecilik açısından tirajların ilk defa 5 milyonu geçmesine rağmen, bunun 

arkasındaki nedenin “ansiklopedi promosyonları” olduğu anlaĢılmaktadır. Bir yandan 

gazeteciler kovuĢturmaya, soruĢturmaya ve hatta hapis ve para cezalarına maruz 

bırakılırken, “(…) halk için gazetelerin başka ürünler için satın alınan bir mal haline 

geldiği(…)”447 görülmekte gazeteciliğin ikinci plana itildiği anlaĢılmaktadır. Öte 

yandan 1993 yılının ilk dört ayında, ĠçiĢleri ve UlaĢtırma Bakanlıkları‟nın 
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genelgeleriyle özel radyo-televizyon yayınlarının durdurulmaya çalıĢıldığı 

belirtilmektedir.  

8 Temmuz 1993'te ise Anayasa'nın 133. Maddesi‟nde yapılan değiĢiklikle, 

"(...) radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek 

şartlar çerçevesinde serbest bırakılmıştır.” Ģeklinde yeni liberal anlayıĢ getirilmiĢtir. 

Bu maddeyle bir kamu tüzel kiĢiliği olarak TRT kurumunun da özerkliği ve 

yayınlarının tarafsızlığı esas kabul edilmiĢtir. Ancak bu anayasal düzenlemenin 

ardından “(…) yeni yasa beklentisine girildiği ve medya savaşları kızıştığı (…)”448 

görülmektedir.  

3.1.4. 13.04.1994 Tarih ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ 
ve Yayınları Hakkında Kanun 

13.04.1994 Tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı kanundaki RTYK ile ilgili düzenlemeyi 

değiĢtirmiĢ ve kurulu RTÜK‟e449 dönüĢtürmüĢtür.  RTÜK‟ün kimlerden oluĢacağını 

düzenleyen Madde 6, bu yetkinin büyük bir kısmını CumhurbaĢkanı‟ndan alarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu‟na devretmiĢtir.  

1983–1989450 arası Özal‟ın, Meclisin yarıdan fazlasına sahip olmasına 

rağmen, kendi baĢbakanlığı döneminde böyle bir değiĢikliğe yanaĢmamasının 

sebebi, asker uyarısı çekincesi olabilir. Öte yandan 1989–1993 yılları arasında 

CumhurbaĢkanlığı yapmıĢ olan Özal, artık mutlak gücün kendisinde olmasından 

memnundur ve hatta rejimin BaĢkanlık rejimine dönüĢtürülmesinden yanadır. 

CumhurbaĢkanı Özal‟ın kurduğu partinin siyasal iktidarda kalmaya devam etmesi de 

değiĢikliğe ihtiyaç duymamasını sağlayan noktalardan bir diğeri olmuĢtur451. 

Hatta bir sonraki aĢamada, Özal‟ın CumhurbaĢkanlığı döneminde, RTYK ile 

ilgili yetkilerin azaltılmasına dair bir hareketi engellediği ileri sürülebilir. VII. Demirel 

Hükümeti (1991–1993) süresince CumhurbaĢkanı‟nın yetkilerinin daraltılması 

gerekliliği birçok kez dile getirilmiĢse de pratikte sadece 7 Eylül 1992'de Avrupa 

Sınırötesi Televizyon SözleĢmesi‟ni imzalanmıĢtır. 1993‟te Özal‟ın ölümünden 
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sonra, Demirel‟in CumhurbaĢkanlığı zamanında, 50. Hükümet‟in452 koalisyon 

hükümeti olması ve özellikle de Türk medyasında özel televizyonla meydana gelen 

değiĢim, 13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkında Kanun‟un, yasama organınca çıkarılmasını sağlamıĢtır. Böylece, 

RTYK da RTÜK Ģeklinde yeniden düzenlenmiĢtir. Bu arada, 1992'de imzalanan 

Avrupa Sınırötesi Televizyon SözleĢmesi‟nin Meclis'te 21 Ocak 1994‟te onaylanmıĢ; 

yürürlüğe girmesi 1 Mayıs 1994‟te gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sürecin Özal‟ın ölümünün 

ertesine kalması, Özal‟ın sözleĢme453 ve gerekli kanunla ilgili çekinceleri olduğunu 

düĢündürmektedir. 

“13 Nisan 1994'te Meclis'te kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Avrupa Sınırötesi Televizyon 

Sözleşmesi'ne (ASTS) uyumlu olarak hazırlanmaya çalışılmıştır.”454 Ancak kanun, 

uygulamada birçok aksaklıkların belirdiği bir dönemin ortaya çıkmasına ve bazı 

maddelerinin soyut bir ifade olarak kalmasına neden olmuĢtur. Örneğin, 1994 Tarih 

ve 3984 Sayılı kanunun 26. Maddesi‟nde hangi tüzel ve gerçek kiĢilerin televizyon 

yayıncılığı yapamayacağına dair bir düzenlemeye gidilmiĢtir455. Bunların arasında 

yer alan “(…) siyasal partilerin özel yayın kuruluşu kurmaları ya da ortak olmaları 

mümkün olmamasına karşın, çıkar ilişkisi içinde oldukları yayın kuruluşları onların 

sözcüleri gibi yayın yapmaktadır. Diğer yandan baskı grubu niteliğine sahip 

olabilecek birçok dernek, sendika, meslek kuruluşu bu olanaktan yoksundur.”456. Bu 

noktada, adı geçen tarafların sesini kamuoyuna duyurması, siyasal ya da ekonomik 

güç ve iliĢkilerine göre değiĢebilmektedir. 

3984 Sayılı Kanun‟un 9. Maddesi‟nde, RTÜK‟ün görev ve yetkilerine yer 

verilmiĢtir. Kurulun burada sıralanan görev ve yetkileri arasında yer alan “kanal ve 

band tahsisi” görevi, günümüze kadar ertelenmiĢ ve bir türlü yerine getirilememiĢtir. 

Oysa bu durumdan kaynaklanan kamu zararı milyon dolarlarla ifade edilmektedir. 

Gerek kanunun orijinal metninde ve gerekse 2002‟de yapılan değiĢiklikle geniĢletilen 
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televizyon sahipliği sermaye pay oranlarına iliĢkin düzenlemeler ise pratikte bir 

uygulama alanı bulamamıĢtır. Bunda RTÜK gelirlerinin büyük bir kısmının 

reklâmdan alınan pay olması etkilidir457. 

Radyo-televizyon alanında çok önemli görev ve yetkilerle donatılan RTÜK, 

3984 Sayılı Kanun‟un 2002 yılındaki değiĢikliğe uğramadan önceki düzenlemesine 

göre, 5'i iktidar, 4'ü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Meclis'in 

seçtiği 9 üyeden oluĢurken, ilk seçimdeki üyelikler ANAP ile DYP adaylarınca 

paylaĢılmıĢtır.  

3.1.4.1. 1994–1999 arası dönem 

1994‟ten 1999‟a kadar geçen dönem458  boyunca kurulan hükümetlerin,459 

uzlaĢmadan ziyade matematiksel hesaba dayanan koalisyon hükümetleri olmaları, 

siyasal ve ekonomik krizleri beraberinde getirmiĢtir. Bu krizlerden basın da kendi 

payına düĢeni almıĢtır. 

1994 yılı, Türk medyasında ve özel olarak basınında sendikasızlaĢtırma 

uygulamalarından birine daha tanıklık etmiĢtir. Aydın Doğan‟ın Hürriyet gazetesini 

daha satın almadan sendikadan istifaların baĢladığı belirtilmektedir. Doğan‟ın 

burada izlediği yol, Milliyet gazetesinde izlediği yolla aynısıdır. Bu da gazetecinin, ya 

sendikasız kalarak ücret artıĢına razı olması ya da tazminatını alarak iĢten 

atılmasıdır. Bu süreci Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök‟ün örgütlediği 

belirtilmektedir460. 

                                                 
457

 13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun Madde 12: “Üst Kurulun gelirleri, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ve tüm özel radyo televizyon kuruluşlarınca elde edilen brüt reklam gelirlerinden 
kesilecek % 5 pay ile bu Kanun gereğince alınan yayın izni ve lisans ücretleri ile gerektiğinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin transfer tertibinde yer alan ödenekten oluşur. “ Bu düzenleme 2002 
yılında değiĢikliğe uğramıĢ ve gelir kapsamı geniĢletilmiĢtir. 
458

 1983–1989 arası TRT Genel Müdürleri: Tayfun Akgüner (Temmuz 1993-Eylül 1996), (Akgüner‟den 
sonra 10 ay boyunca TRT vekâletle yönetilmiĢtir. Bu sürecin Erbakan‟ın koalisyon hükümeti dönemine 
denk gelmesi, önceden seçilmiĢ üyelerden oluĢan RTÜK‟ün önerdiği adayı Erbakan‟ın atamaması ve 
atamanın ancak hükümetin feshedilip yeni hükümetin kurulmasıyla gerçekleĢmesi, TRT yönetimi ve 
siyasetin arasındaki doğrudan bağıntının ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.)Yücel Yener 
(Temmuz 1997-Ağustos 2001) 
459

 50-I.Çiller Hükümeti (06.1993–10.1995), 51-II. Çiller Hükümeti (10.1995), 52-III. Çiller Hükümeti 
(10.1995–03.1996), 53-II. Yılmaz Hükümeti (03–06.1996), 54-Erbakan Hükümeti (06.1996–06.1997) 
55-III. Yılmaz Hükümeti (06.1997–01.1999), 56- V.Ecevit Hükümeti (01.1999–05.1999) 
460

 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Mali Sekreteri Hasan Ercan, “SendikasızlaĢtırma 
Müdürlerden BaĢladı”, 14.08.2002, EriĢim: http://bianet.org/2002/08/14/12444.htm (24.01.2008). Ercan, 
1980 yılı baĢında 6000 üye bulunurken 2002 yılında 3400 kadar üyeleri bulunduğunu ancak hiçbir 
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Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‟nin 1996‟da Genel Kurula sunduğu 

rapora göre, 1995 yılında 4 gazeteci öldürülmüĢ, 22 gazeteci tutuklanmıĢ, 40 

gazeteci gözaltına alınmıĢ, 13 yayın organı kapatılmıĢ ve 77 yayın organı 

toplatılmıĢtır. 1996 yılında da gazeteci Metin Göktepe‟nin, gözaltında iken, ölümüne 

sebep olan 11 memurdan beĢine, "kastı aĢan müessir fiilden” dolayı yediĢer yıl 

hapis cezası verilmiĢtir. 1997 yılında ise 49 gazete, 29 dergi ve 23 kitap toplatılmıĢ; 

açılan 147 davadan 89 mahkûmiyet çıkmıĢtır. Radyo ve TV‟lere yönelik olarak da 75 

yayın engelleme cezası verilmiĢtir.  1999 yılında ise gazeteci yazar ve öğretim üyesi 

Ahmet Taner KıĢlalı suikasta kurban gitmiĢtir461. Özetle 1990‟lı yıllar Türk basını 

açısından “(…) ölüm, baskı, ceza, tehdit, hapis (…)”462 dolu yıllar olarak tarihe 

geçmiĢtir. 

3.1.5. 26.04.2004 Tarih ve 5187 Sayılı Basın Kanunu  

2000‟li yılları, genel olarak 90‟lı ve 80‟li yıllarda ekonomik, kültürel ve siyasal 

alanda atılmıĢ olan tohumların ürünlerinin alındığı yıllar olarak tanımlamak 

mümkündür. Bu durum hem dünya medyası hem de özellikle Türk medyası için 

geçerlidir.  

“1980‟lerin ekonomi politik ikliminde, geleneksel medya sahipleri, medya dışı 

alanlardaki yatırımlarını genişletmiş, medya dışında bulunan büyük sermaye grupları 

ise medya sektörüne yatırımlarını hızlandırmıştır.”463 1990‟lı yıllarda medya, büyük 

grupların çatısı altında toplanırken, 2000‟li yılların, siyasal iktidar tarafından bu 

süreci hızlandırdığı, önündeki engelleri kaldırıldığı ve hatta kontrolü altındaki 

kuruluĢlarla medya tekeli olgusunun nimetlerinden seçim dönemlerinde doğrudan 

yararlandığı yıllar olduğu görülmektedir. Buna karĢın medya kartellerinin de bu 

süreçten oldukça kârlı çıktığı gözlemlenmektedir. Burada karĢılıklı bir alıĢveriĢin 

olduğunun ileri sürülmesi pek ileri bir iddia olmasa gerek. 

Yukarıdaki geliĢmeler doğrultusunda, 26.04.2004 tarih ve 5187 sayılı yasa ile 

yeni Basın Kanunu ilan edilmiĢtir. Kanunun hemen 3. Maddesi‟nde “Basın özgürdür. 

                                                                                                                                          
gazetede %51‟e ulaĢamadıkları için herhangi bir toplu sözleĢme hakkı elde edemediklerini 
belirtmektedir. 
461

 Topuz, ss.304-307. Bu dönemde öldürülenlerden biri de gazeteci Onat Kutlar‟dır. Bir diğeri Yeni 
Günaydın gazetesi sahibi Bekir Kutmangil, bir baĢkası Son gazetesi sahibi Nail Aydın, Yeni Politika 
gazetesinin muhabiri Seyfettin Tepe olmuĢtur. 
462

 Türkiye Gazeteciler Cemiyet, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”, 2 Mayıs 2000, EriĢim: 
http://byegm.gov.tr/ayintarihidetay.aspx?Id=118&Yil=2000&Ay=5, (06.03.2007) 
463

 Adalı, s.341. 

http://byegm.gov.tr/ayintarihidetay.aspx?Id=118&Yil=2000&Ay=5
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Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını 

içerir.” denilerek özgürlüğün kapsamı açıklanmıĢtır. Aynı maddede bu özgürlüğün 

sınırlandırılabileceği durumlar yer almaktadır. 1950 tarihli Basın Kanunu ile 

kıyaslandığında, eski kanunun ilk maddesinde yer alan “Basın serbesttir” hükmünün 

kaldırılmıĢ olması ve bunun “Basın özgürdür” Ģeklinde dönüĢtürülmesi, basının 

serbest olmadığını ancak sınırlar içinde özgür davranabileceği bir alan olduğuna 

vurgu yapmaktadır. 

Yasa, 1950 tarihli Basın Kanunu ile karĢılaĢtırıldığında dikkat çekici bir baĢka 

2003 yılında eklenen gazetecinin haber kaynağını açıklamaya zorlanamayacağı 

hükmü bu yasada, Madde 12‟de ayrıca düzenlenmiĢtir. Hapis cezasıyla ilgili olarak 

da sadece, kanun çerçevesinde basılmıĢ eserlerin yayımını ve dağıtımını, tehdit vb. 

unsurlarla durdurma eylemleri için düzenlemiĢtir. Diğer bir deyiĢle, gazetecinin 

özgürlüğüne karĢı tehditleri için hapis cezası öngören bir düzenleme getirmiĢtir. Bu 

anlamda basın özgürlüğünü hem düzenleyip hem de fiilen koruma altına almıĢtır. 

Ayrıca Madde 28‟de, basın mensuplarına kesilen para cezalarının –cevap ve 

düzeltme hakkının yayınlanmaması durumu hariç- hapis cezasına çevrilemeyeceği 

de hüküm altına alınmıĢtır. Bu istisnai durumun da temelde yine var olan bir hakkı, 

cevap özgürlüğünü koruyucu bir düzenleme olduğu açıktır. 

Madde 25‟te, “el koyma” durumu düzenlenerek en fazla 3 adet ile 

sınırlandırılmıĢ ve bu yetki Cumhuriyet Savcılığı‟na verilmiĢtir. Ancak Terörle 

Mücadele Kanunu vd. kanunlarda açıkça belirlenmiĢ suç halleriyle ilgili olmaları 

durumunda basılı eserlerin tümü toplanabilecektir, delil olması durumunda dağıtımı 

ve satıĢı, hâkim kararıyla yasaklanabilecektir. Ancak Basın Kanunu‟nun basın 

özgürlüğüne yönelik hükümlerinin, yasa koyucunun içsel dinamiklerinden çok AB 

uyum sürecinde getirilmiĢ bir yasa olduğu, basın üzerindeki kısıtlamaların Ceza 

Kanunu bağlamında ele alınmasından açıkça anlaĢılmaktadır.  

2000‟li yılların sonlarına doğru Türk medyası, siyasetçilerin toplumla 

iliĢkisinde, medyanın doğrudan kendisi aracılığıyla değil aynı zamanda TÜSĠAD gibi 
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güçlü bir baskı grubunun baĢkanlığı (Aydın Doğan‟ın kızı ve Doğan TV‟nin BaĢkanı 

Arzuhan Doğan Yalçındağ464) aracılığıyla da yer almaktadır.  

2000‟li yılların sonuna gelindiğinde ise siyasal tartıĢmalara dayanan ve aslen 

yargının konusu olan konuların, meclis çatısı ya da mahkemeler yerine, “televizyon 

kürsüsü” üzerinden kamuoyu önünde “hesaplaĢmayla” çözülmesine kadar ileri 

gidildiği görülmüĢtür. Bu süreçte yine bir medya mensubu “adaleti temsil” etme 

yetkisini kendisinde görmüĢ ve bunu kamuoyuyla paylaĢmıĢtır. Her ne kadar sözü 

edilen “adalet”, Türk Hukuk Sisteminden kaynaklanan bir adalet olduğu iddiası 

taĢımasa da yargılamanın kamuoyuna, kamu vicdanına bırakılmıĢ olması ve 

önceliğin Türk Hukuk Sistemi yerine medyaya verilmiĢ olması, medyanın dördüncü 

bir güç olarak yer aldığı süreçte, sadece siyaseti yönlendirmekle kalmayıp kendi 

yargı mekanizmasını da yarattığını göstermektedir. Süren davalar sırasında 

gözaltına alınan ve sadece ifade vermeye çağrılan kiĢilerin de sanki “yargılaması 

tamamlanmıĢ ve suçlu görülmüĢ” gibi medyaya yansıtıldığı durumlar sıklıkla 

yaĢanmıĢtır. Dördüncü güç medyanın, Yargı‟nın iĢlevlerini fiilen üstlenmesiyle 

bugün, basın özgürlüğünün ortadan kalktığı tartıĢmalarının yanında, Türkiye‟nin en 

önemli sorunlarından birisini oluĢturan, Yargı‟nın bağımsızlığının zedelenmesi ve 

sosyal güvenin azalmasında önemli bir katkısı olmuĢtur denilebilir.  

“Avrupa Birliği‟ne uyum süreci” olarak belirtilen süreçte çeĢitli yasalarda toplu 

değiĢiklik yapan uyum paketleri ile birçok değiĢikliğe gidilmeye baĢlanmıĢtır. Söz 

konusu değiĢiklikler arasında, medya ve basın alanına iliĢkin olanlar da 

bulunmaktadır. Ancak, AB‟ye uyum sürecinde medya çalıĢanları lehine olan 

düzenlemelere yer verilmemiĢtir. Bunlardan biri, sendikasızlaĢtırmaya karĢı çalıĢanı 

garanti altına alacak bir düzenleme olması gerekirken, bir diğeri de basın çalıĢanının 

kıdem hakkının en az 5 yıl çalıĢtıktan sonra kazanabilmesiyle ilgilidir. ĠĢ Kanunu‟nda 

bu süre 1 yıl ile sınırlı iken, 1952 tarih ve 5953 sayılı Basın ĠĢ Kanunu‟nda465 sürenin 

5 yıl kadar uzun tutulması, zaten sendikasız olan basın çalıĢanlarının kısa sürelerde 

                                                 
464

 Arzuhan Doğan Yalçındağ 25 Ocak 2007‟de TÜSĠAD BaĢkanlığına seçilmiĢ ve görevi boyunca 
hükümeti AB konularında destekleyen açıklamalarda bulunurken, hükümetin AB ile ilgili konulardan 
uzaklaĢtığı dönemlerde de ülke ekonomisinin kötü gidiĢatına değinen açıklamalarıyla hükümeti 
eleĢtirdiği görülmektedir. Yalçındağ 22 Ocak 2009 tarihinde tekrar TÜSĠAD BaĢkanı seçilmiĢtir. 
Yalçındağ‟ın hükümeti gerek destekleyen ve gerekse eleĢtiren açıklamaları sadece Doğan Grubunda 
değil, diğer medya gruplarında da oldukça yer bulduğu görülmektedir. 
465

 13.06.1952 tarih ve 5953 sayılı Basın ĠĢ Kanunu,  Madde 6.  
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çalıĢtırılıp iĢten çıkartılmasını da beraberinde getirmektedir. Örneğin Milliyet 

gazetesinde ortalama çalıĢma süresi 6 yıldır466. 

2000‟lerde, basın çalıĢanı olmanın tek avantajı olarak kalan fiilî hizmet süresi 

zammı (yıpranma payı) da 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu Madde 40‟da, 2008 Tarih ve 5754 Sayılı Kanun467 ile yapılan değiĢiklikle 

kaldırılmıĢtır. 80‟lerin baĢından bu yana basın çalıĢanlarının sendikasızlaĢtırılması, 

ürününe yabancılaĢtırılması, hak ve güvencelerinden yoksunlaĢtırılarak büyük bir 

diĢlinin parçası haline dönüĢtürülmesi, temelde kamu hizmeti niteliğinde olan 

gazeteciliğin bu niteliğinden uzaklaĢtırılması sürecinin tamamlayıcı unsuru olarak iĢ 

görmektedir.  

Öte yandan basın çalıĢanları ile ilgili geliĢmeler bir yana bırakılarak, 2007‟nin 

son aylarında, RTÜK yasa tasarısının hazırlandığı duyurulmuĢtur. Bu tasarıda özel 

radyo ve televizyonlarda yabancı sermaye payının yüzde 25'ten yüzde 50'ye 

çıkarılması öngörülmektedir. Ayrıca bir yabancı sermaye giriĢiminin en fazla iki özel 

radyo ve iki özel televizyona ortak olabilmesinin teklif edildiği taslakta ikinci ortaklığın 

oranı yüzde 25 olarak belirlenmektedir. Bu düzenlemeler yabancı sermayenin 

siyasal iktidara baskısının bir sonucu gibi görünmektedir.  

Öte yandan, “Seçim dönemlerinde siyasal partilerin yayınlarının 

düzenlenmesi yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınacak. Bu dönemde yayın 

düzenini üst kurul kararlaştıracak.” Ģeklindeki düzenleme, seçim dönemlerinde 

yayıncılığın adil ve tarafsız olup olmadığını denetleyenin, seçim yarıĢında en güçlü 

olan iktidar kanadı tarafından renginin belli edileceği bir kurulla denetleneceği 

anlamına gelmektedir. Bu durum zaten “seçimden seçime” siyasallaĢan bir toplum 

için ancak tek taraflı bir bilgi kanalı sunarak demokrasiyi daha da eksik hale 

getirecektir. 

Tasarıdaki baĢka dikkat çeken bir nokta, yürürlükteki kanunun "yayınların 

men edilmesi" baĢlıklı 25. Maddesi‟nde yer alan "yargı kararları saklı kalmak 

kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve durdurulamaz" ifadesi, taslaktan 

çıkarılırken, “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin 

                                                 
466

 Adalı, s.306 
467

 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile (…) 
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, Madde 25. 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu. 
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ciddi şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dâhilinde ise Başbakan veya 

görevlendireceği bakan yayını durdurabilir” ifadesi korunmuĢtur. Diğer bir deyiĢle, 

BaĢbakan‟ın ya da Bakan‟ın aldığı bu karara yargı yolu kapatılmıĢtır. Bu 

düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu yakın dönem sansür giriĢiminden anlamak 

mümkün olabilir.  

BaĢbakan‟ın görevlendirdiği Bakan Cemil Çiçek‟in yayın durdurma giriĢimi Ģu 

ifadelerle açıklanmıĢtır468: 

21 Ekim 2007 tarihinde Hakkâri'nin Dağlıca bölgesinde meydana gelen 

terörist saldırılarla ilgili olarak; kamu düzenini ve halkın moral değerlerini 

olumsuz etkileyen, güvenlik güçlerine dönük zaaf imajı yayan, sosyal 

psikolojiyi olumsuz etkileyen radyo ve televizyon yayınlarının, sosyal 

sorumluluğa ve duyarlılığa uygun yayın anlayışı temelinde, güvenlik 

güçlerinin moral değerlerinin yüksek tutulması, sosyal psikolojinin 

olumsuz etkilenmemesi ve çocukların ruh sağlığının korunması amacıyla 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun‟un 25. maddesi gereğince durdurulması uygun görülmüştür.  

Bu yayınlarla birlikte kamuoyunun, siyasal iktidar üzerinde terörle sone 

erdirmek üzere baskı kurduğu bilinmektedir. Üstelik terör örgütü tarafından kaçırılan 

askerler, hem siyasal iktidarın hem de yine siyasal iktidara bağlı Genel Kurmay 

BaĢkanlığı‟nın, terör örgütü karĢısında pasif kaldığı düĢüncesi kamuoyu arasında 

giderek yayılmıĢ ve bu durum da yine siyasal iktidara yeniden ve daha yoğun bir 

baskı yaratmıĢtır. Nitekim bu baskılara karĢı koyamayan hükümet, (bayram, tezkere, 

ABD görüĢmesi gibi baĢlıklarla mümkün olduğunca ertelediği) askeri harekâtı 

sonunda baĢlatmak zorunda kalmıĢtır. 

Yukarıda aktarılan sansür giriĢimi karĢısında ise Kanaltürk (YaĢam TV), 

yayın yasağının iptali ve yürütmenin durdurulması için itiraz davası açmıĢtır. 

DanıĢtay On Üçüncü Daire tarafından, “(…) yayınların önceden durdurulamayacağı, 

denetlenemeyeceği ilkesine bir istisna oluşturan söz konusu kısıtlamanın bu haliyle 

yasaklama niteliği taşıması karşısında kapsam ve sınırlarının açık ve somut bir 

                                                 
468

 RTUK Basın Bildirileri, “Hakkari‟de Meydana Gelen Terörist Saldırılarla Ġlgili Yayınların Men 
Edilmesine Karar VerilmiĢtir.“ http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=c952dcee-
72d4-4c59-843a-18430726b57d ((23.10.2007) 

http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=c952dcee-72d4-4c59-843a-18430726b57d
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=c952dcee-72d4-4c59-843a-18430726b57d
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biçimde belirlenmesinin zorunlu olduğunu (…)”469 bildirerek, bu yasak engellemiĢtir. 

Ancak BaĢbakanlık bu karara itiraz ederek konunun bir kez de DanıĢtay Ġdari 

Davalar Kurulu‟nda ele alınmasını sağlamıĢtır. Kurul, yayın yasağının 

sürdürülmesine yönelik iptal kararına itirazı son kez reddetmiĢtir.  

Ancak daha önce sözü geçen yasa tasarısı, siyasal iktidarın bu durumdan 

ders çıkardığı ve kamuoyu baskısının bir daha yaĢanmamasını garanti altına almak 

isteyip, 3984 sayılı Kanun Madde 25 çerçevesinde alabileceği yayın durdurma 

kararına yargı yoluyla itiraz hakkını kapattığı görülmektedir. Bu örnek, aslında bir 

yandan Türkiye‟de kamuoyunun gücünü tescillerken, diğer yandan da siyasal 

iktidarın kamuoyunun denetlenemediği durumlarla karĢılaĢmak istemediği de ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu çerçevede, siyasal iktidarın mevcut medya düzeninde, özellikle ekonomik 

çıkar iliĢkileri aracılığıyla denetleyebildiği medya kartelleri dıĢında alternatif basın 

organlarına yer vermek istemeyiĢinin nedenleri de daha da görünür hale 

gelmektedir.  

3.2. GÜNÜMÜZ TÜRKĠYESĠ’NDE MEDYA 

1980‟lerden bu yana yaĢanan dönüĢüm ile Türkiye‟deki medya, bir yandan 

karteller arasında bölüĢülürken, diğer yandan da basının kamu hizmeti iĢlevi 

gerilemiĢ ve hatta zaman içinde izleyicilerde bunların birer ticari kuruluĢ olduğu 

algısı yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Artık dünyada ve Türkiye‟de, medyanın kamu hizmeti 

iĢlevi geri plana itilmiĢ, medya gruplarının siyasal iktidarla olan iliĢkilerine bağlı 

olarak oluĢturduğu haber ve programlarının ne kadar çok izlendiği/okunduğu ve 

gündeminde neye yer verdiği öne çıkmıĢtır. 

3.2.1. Türk Medyasının KartelleĢmesi Sorunu 

1982 Anayasası, Madde 167; “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 

piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; 

piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” 

denmektedir. Bu ifade tekelleĢme ve kartelleĢmeyi sadece yasaklamaz –hatta yasak 

olduğunu zaten kabul edildiği düĢüncesinden hareket eder- ve devlete bunların 

                                                 
469

 Milliyet Gazetesi, “DanıĢtay Yayın Yasağını Durdurdu”, 25 Ekim 2007 
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geliĢmesini engelleyecek bir sorumluluk ve ödev yüklemektedir. Ancak devlet bunu 

önlemek bir yana özellikle yasama organı TBMM‟nin çıkardığı 2001 tarih ve 4676 

sayılı yasa ile tam tersi yönde tekelleĢme ve kartelleĢmeyi teĢvik edici bir niteliğe 

bürünmüĢtür.  

2001 yılında en çok tartıĢılan konulardan biri, DanıĢtay tarafından, farklı 

mahkemelerde farklı sonuçlara varılan TV sahiplerinin kamu ihalelerine girip taahhüt 

iĢine kabulü ile ilgili bir konunun içtihat birleĢtirme yoluyla hükme bağlanması 

olmuĢtur. DanıĢtay, Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu aldığı bu kararda470, 

“3984 sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kanunu'nun 29'uncu 

maddesinin 10'uncu fıkrasında öngörülen ve Devletten, diğer kamu tüzel 

kişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs 

ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işine giren şirketleri oluşturan 

şirketler ve hissedarlarının özel radyo ve televizyon kuruluşundaki 

hisselerinin toplamının % 10'u aşması halinde de bu taahhüt işini 

kabulüne yasal olanak bulunmadığı anlaşılmaktadır.” demektedir.  

Yukarıda aktarılan kararın anlamı, bir Radyo-TV kuruluĢunda dolaylı ve 

dolaysız olarak bulunan hissesi %10‟u aĢan bir kiĢi kamu ihalelerine girip taahhütte 

bulunamayacaktır. Bu düzenleme medya patronlarının kamu kesimiyle çıkar iliĢkisini 

önlemeyi amaçlamıĢtır. Medya tarafından anti-demokratik nitelemesiyle çok yoğun 

eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Buna karĢın DanıĢtay‟ın kararı alma aĢamasındaki 

önceliği kamu yararı olduğu ortadadır. Bu durum, DanıĢtay‟ın tutanaklarından da 

anlaĢılmaktadır. Aynı kararın “Ġnceleme ve Çözümleme” baĢlığı altında Ģu ifadelere 

yer verilmiĢtir; 

“Görsel ve işitsel basının sahip olduğu toplumu etkileme gücünün 

büyüklüğü, kamu yararının korunması yönünde bir takım yasaklar da 

içeren kurallar konulmasını; söz konusu gücün kötüye kullanılmasının 

engellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, kamu ihalelerinde 

açıklık ve rekabet yoluyla kamu yararının sağlanması için radyo ve 

televizyon kuruluşlarına belli oranda hissedar olanlara, kamu 

idarelerinden taahhüt işi alma yasağı getirilmesi doğal bulunmaktadır. 
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 DanıĢtay, Ġçtihat BirleĢtirme Kurulu - Karar No:4 -Esas Yılı 2001- Karar Tarihi: 10.04.2001 
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Esasen hukukun üstünlüğü ilkesine göre örgütlenen çağdaş demokratik 

toplumlarda, tekelleşmeler ve kartelleşmeler önlenerek her alanda açıklık 

ve rekabetin sağlanması özel önem taşımakta, kamu ihalelerinin kamu 

yararı doğrultusunda yapılabilmesi için yöntemler geliştirilip, önlemler 

alınmaktadır.” 

DanıĢtay‟ın anti-tekel düzenlemesine karĢın 07.06.2001 tarih 4676 sayılı bir 

yasa ile RTÜK ve 5680 sayılı Basın Kanunu‟nda değiĢiklikler yapılmıĢ ve bir tür 

karĢı-devrim gerçekleĢtirilmiĢtir. Her ne kadar dönemin CumhurbaĢkanı Ahmet 

Necdet Sezer tarafından veto edildiyse de 2002 yılında yürürlüğe girmiĢ olan bu 

Kanun ile medya tekelleri yararına düzenlemeler yürürlüğe girmiĢtir.  

Kanun‟a göre, sahip oldukları televizyon kanalları ya da radyoların yıllık 

ortalama izlenme ve dinlenme oranı % 20'yi geçmemek koĢuluyla bir gerçek ya da 

tüzel kiĢi ya da sermaye grubuna, bir ya da birden fazla televizyon ya da radyo 

kuruluĢunun tümüne ya da bir kısmına sahip olabilme;  Televizyon ya da radyo 

kuruluĢu sahiplerine kamu ihalelerine girebilme ve menkul kıymetler borsalarında 

iĢlem yapabilme olanağı sağlanmıĢtır.  

Yapılan araĢtırmalar, Türkiye'de en yüksek izlenme oranının %14-16 

dolayında olduğunu ve bu orana da yalnızca bir yayın kuruluĢunun ulaĢtığını ortaya 

koymaktadır. Ölçümleme güçlükleri de göz önünde bulundurulduğunda, getirilen 

sınırın uygulanabilir olmadığı açıkça anlaĢılacaktır. Bu nedenledir ki, Batılı ülkelerde, 

yayının “ulaĢtığı kiĢi sayısı” ölçü olarak alınmıĢ ya da “bir kiĢinin sahip olacağı kanal 

sayısı” sınırlandırılmıĢtır. Yayın izleme oranını ölçü alan ülkelerde ise bu oran çok 

düĢük tutulmuĢtur471.   

Cezaların o dönemin milyarları ile çok yüksek meblağlara ulaĢtığı ve güncel 

tutulması görevi de Maliye Bakanlığı‟na verilerek, iĢ sağlama alınmıĢtır. Örneğin bir 

yayın organı sadece bir adres değiĢikliği beyanı aksaklığından dolayı 15 bin TL 

ödemek üzere cezalandırılmıĢtır. Bu tip ağır cezalar, medya karteli dıĢında kalan 

yayıncıları susturucu niteliktedir.  
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 CumhurbaĢkanlığı B.01.0.KKB.01, Kan.Kar. 39-18/A-1-2001-427 18/06/2001, TBMM‟ye geri 
gönderme gerekçesi 
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Tüm bunlar, DanıĢtay‟ın bir sene önce yapmıĢ olduğu düzenlemeye karĢı, 

medya patronları tarafından verilen yanıt gibi görülmektedir. Ancak sorun, bunun bir 

devlet organı olan TBMM aracılığı ile yapılmıĢ olmasıdır. Öyle ki 2001‟de oylanan ve 

veto nedeniyle ancak 2002 yürürlüğe giren yasa, siyasal iktidar-medya kartel 

iliĢkisini çok net bir Ģekilde resmederek tarihe geçirmiĢtir. Yürürlüğe girmeden önce 

muhalefette olan milletvekilleri tasarıya karĢı çıkarken, iktidara geldiklerinde de 

yasaya dört elle sarılmıĢlar; benzer bir Ģekilde o dönemde iktidarda olup Kasım 

2002 genel seçimleri ile muhalefete geçen parti ve milletvekilleri de yasaya karĢı 

çıkmıĢlar ancak yeterince etkili olamamıĢlardır. 

15.05.2002 Tarih ve 4756 Sayılı yasa ile 1994 Tarih ve 3984 Sayılı kanunun 

RTÜK‟ün mali kaynaklarının düzenlendiği madde aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir:  

Kanun Madde 12.-(DeğiĢik:15/05/2002-4756/7) Üst Kurulun gelirleri 

şunlardır: a) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak TV kanal 

ve radyo frekansı yıllık tahsis bedelleri. b) Özel radyo ve televizyon 

kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden % 5 oranında ayrılacak 

paylar. c) Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinin 

transfer tertibinde yer alacak ödenek. d) Radyo ve televizyon 

kuruluşlarına 33 üncü madde uyarınca verilecek idarî para cezaları. 

Yukarıda aktarılan yeni düzenlemeyle medyanın sahip olduğu gelirlerle 

RTÜK‟ün gelirleri arasındaki doğru orantılı iliĢki güçlendirilmiĢtir. Bu noktada, güçlü 

ve çok reklâm gelirine sahip medya kuruluĢları, Kurulun maddi çıkarları 

doğrultusunda bir yer edinmektedir. TekelleĢmeyi besleyen bu unsurlar karĢısında 

tarafsız olması beklenen haberlerin sunumu, siyasal eğilimleri alenen bilinen kiĢilere 

teslim edilmiĢ, haberler arası reklamlar genel geçer bir kural görmüĢtür. Bu durum, 

kendisinden demokratik bir rol beklenen medyanın ideal halinin bir ütopya haline 

geldiğinin, kapitalist sistemin ihtiyaç ve beklentilerine göre Ģekillendiğinin ve siyasal 

iktidarla karĢılıklı çıkar iliĢkisine girildiğinin bir göstergesidir. 

1980‟lerin baĢından bu yana siyasal iktidarın, toplumla iletiĢiminde medyayı 

istediği yönde kullanmak için, onu birkaç büyük medya karteli haline dönüĢtürüp 
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kendisine ekonomik çıkarlarla bağlamağı amaçlarken472, medya kartellerinin de 

gittikçe büyüdüğü ve neredeyse siyasal iktidarla eĢ değer güce sahip hale geldiği 

görülmektedir. Öyle ki 2000‟lerin Türkiyesinde yaptırım gücü, medyasız açıklanamaz 

hale gelmiĢtir denilebilir.  

3.2.2. Gündemi Belirleyen Türk Medya KuruluĢları 

Günümüz Türk medyasının ve iĢlevinin nasıl olduğunu belirleyen –tıpkı 

dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi- büyük ölçüde tiraj ve izlenme olguları ile 

ekonomik bağlantılar oluĢturmaktadır. “(…) televizyon izlenme payı, hatta abonelik, 

tiraj tüm medya sistemini izlenme oranı rakamlara bağlı kılar. Medya eğlencesinin 

finanse edilip edilmeyeceği, hatta haklı görülüp görülmediği hangi medya kesimi söz 

konusu olursa olsun, izlenme oranlarında üst sıralara ulaşıp ulaşmamasına 

bağlıdır.”473 

Tiraj rakamlarının denetlenmesini ve uluslararası standartlara uygun olarak 

oluĢturulmasını sağlayan; tüm Avrupa‟da yıllardır uygulanmakta olan bir modeldir. 

International Federation of Audit Bureaux of Circulation -  Uluslararası Tiraj Denetim 

Kurulları Federasyonu‟na bağlı olarak kurulan bağımsız ve kar amacı gütmeyen 

ABC Türkiye Tiraj Denetim Kurulu tarafından yürütülür
474

. Türkiye‟deki tiraj 

bilgilendirmesi konusunda Doğan Grubunun dağıtım kanalı Yay-Sat ile Ciner 

Grubunun dağıtım kanalı olan Merkez Dağıtım da kaynaklık yapmaktadırlar. 

Tablo 4: 01.01.2007 - 07.01.2007 Arası Gazete Tirajları ve Sahipleri 
475

 

Arkasındaki 
Grup Gazete 

1-07.01.2007 tarihleri 
arası tirajı 

Toplam SatıĢ Ġçindeki  
Oranları 

Doğan 

POSTA 632.984 

 
%32 

HÜRRĠYET 582.579 
MĠLLĠYET 249.979 
GÖZCÜ 115.579 
RADĠKAL 36.720 
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 “Sosyal demokratların tek bir günlük yayının bulunmaması, solda Aydınlık denemesinin 
baĢarısızlığı, büyük sermayeye dayanmayanların yaĢayamayacağı ortam yaratıldığının kanıtıdır.” 
Koloğlu, s.136. Cumhuriyet gazetesi sol görüĢlü bir gazete olmasına rağmen ortaklıkları arasında 
Çukurova Holding gibi güçlü sermayeler bulunmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinin tirajının fazla 
olmamasına rağmen, tarihsel ve siyasal önemli bir yeri vardır. Okuyucu profiline bağlı olarak eĢ değer 
tirajının üstünde reklam almayı sürdürebilmektedir. Nitekim Aydın Doğan da Cumhuriyet gazetesinin bu 
önemini bilerek, Ġlhan Selçuk‟a kendisi öldüğü zaman bu gazeteyi alacağını bildirmiĢtir. 
473

 Meyer, s. 53. 
474

 Merkez Dağıtım, Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Atlas Dergisi, Yeni Aktüel Dergisi,  Doğan 
dağıtım, Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği kurucu üyeleridir. http://www.abcturkiye.org/ 
475

 01.01.2007-07.01.2007 arası gazete satıĢ raporu http://www.medyatava.net/tiraj.asp (10.01.2007) 

http://www.medyatava.net/tiraj.asp
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REFERANS 15.782 
Toplam  1.633.623 

Gülen‟e 
yakın olanlar 

ZAMAN 610.055 

%16,8 
BUGUN 148.109 
STAR 102.185 

Toplam 860.349 

Ciner 

SABAH 526.631 
%16 TAKVĠM 293.330 

Toplam 819.961 

Çukurova 

AKġAM 212.246 

%7,7 
GÜNEġ 143.114 
HO.TERCÜMAN 37.976 

Toplam 393.336 
 Bağımsız

476
 VATAN 218.711 4,2 

Ġhlâs TÜRKĠYE 206.450 4 
 Albayrak 
Grubu YENĠ ġAFAK 112.136 

2,1 

 Nuri Aykon A.VAKĠT 63.980 1,2 
  CUMHURĠYET 59.216 1,1 

Toplam Tiraj  

(Burada yer almayanlarla birlikte 
toplam tiraj içerisindeki oranları)

 477
 5.092.658 

%85,1 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere günlük gazete satıĢlarının 

yaklaĢık %80‟i medya kartelleri ile gerçekleĢtirilmektedir. Yukarıdaki tabloda yer 

almayan bazı gazeteler de bu medya kartelleri tarafından çıkarılmakta olup maç ve 

spor gazeteleri olmaları nedeniyle listede yer almamaktadır. Buradan gündem 

koyma ve biçimlendirmenin belli baĢlı ekonomik güç odakları tarafından 

gerçekleĢtirildiği söylenebilir. Konu televizyon haberciliği bakımından ele alındığında 

ise durum daha da netleĢmektedir.  

“Televizyonların tiraji” olarak değerlendirebilecek izlenme oranları ilgili olarak 

iki kavram önemlidir. Rating ve Share. Rating; Bir dakika baĢına düĢen ortalama 

izleyici sayısı iken, Share de belirli bir TV kanalının bir program veya zaman 

diliminde toplam izlenmeden elde ettiği pay anlamında kullanılmaktadır. Bu 

paradigmalar çerçevesinde, Türkiye‟deki ocak ayı içinde hafta içi bir günde izlenme 

oranlarına göre ilk yüz program içerisinden haberler bazındaki sıralamaya 

bakıldığında da aĢağıdaki gibi bir dağılım gözlenmektedir: 

                                                 
476

 Vatan gazetesinin sahibi Zafer Mutlu, gazetesinin arkasında büyük bir holdingin bulunmamasından 
yola çıkarak “Bağımsız Gazete” sloganı ile medya sektöründe yer almaktaydı. Ancak gazete, 2007‟nin 
sonlarında -iki sene sonra bir baĢkasına satmak Ģartıyla- Aydın Doğan‟a satılmıĢtır. Aydın Doğan, 
gazetelerde yer alan iddialara göre gazete satıĢı gerçekleĢmeden önce de Vatan gazetesini maddi 
olarak desteklemekteydi. Nitekim Vatan gazetesi Aydın Doğan‟a borçlarıyla beraber 90 milyon YTL gibi 
oldukça yüksek bir miktara mal olmuĢtur.  
477

 Toplam paydaki yeri %1‟den küçük olanlar ve maç ve spor gazeteleri listede yer almamaktadır.  
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Tablo 5: Kanal Bazında Ana Haber Programları Ġzlenme Ocak 2007 Oranları 

Ġlk Yüz 
programdaki sırası 

Holding- Grup Kanal Adı Rating Pay 

4 Çukurova  SHOW 7,2 20 
6 Doğan STAR 5,6 15,5 
7 Ciner ATV 5,4 14,5 
9 Doğan Kanal D 5,2 14,3 

13  Kanal 7 4,7 13,7 
18 Gülen STV 3,9 11,3 
23  TRT1 3,3 8,5 
36 Ciner Kanal 1 2,5 6,3 
49 Fox TGRT 1,6 4,4 
86  TRT2 1 3 

Yukarıdaki veriler, bir üstte yer alan medya kartelleri bazındaki gazete tiraj 

oranları ile birlikte değerlendirildiğinde de aĢağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 6: Medya Kartelleri Bazında Gündem Koyma ve Biçimlendirme Ocak 2007 Oranları 

Arkasındaki 
Grup 

Pastadaki Gazete Tiraj 
oranı 

TV Ana Haber 
Oranlarındaki Toplam Payı 

En çok Ġzlenen TV Ana Haber 
-Gazete SatıĢ toplam oranları  

Doğan 32 29,8 61,8 
Ciner 16 20,8 44,8 
Gülen 16,8 11,3 28,1 
Çukurova 7,7 20 27,7 
Ġhlâs 4 4,4 8,4 

Bu tablo ile Türkiye‟de gazete okuyan ve haberleri televizyondan seyreden 

kiĢiler en çok Doğan Grubunun eĢik bekçiliği çerçevesinde bilgi ve habere 

ulaĢabilmektedirler. Bunu, Ciner Grubu, Gülen‟e yakınlığı ile bilinen medya 

organları, Çukurova Grup ve Ġhlâs Holding takip etmektedir. Ancak bu görünüm, 

TMSF‟nin 2 Nisan 2007‟de ATV-Sabah Grubuna el koyması ile değiĢmiĢtir478. 

3.2.2.1. Doğan Grubu- Doğan Yayın Holding  

Doğan Grubu iki holdingden oluĢmaktadır.  Doğan ġirketler Grubu Holding 

A.ġ. (enerji, turizm, sanayi, ticaret ve pazarlama) ve Doğan Yayın Holding A.ġ. 

(medya ve iliĢkili alanlar). 

Doğan Yayın Holding, Posta, Hürriyet, Milliyet, Radikal, Referans, Gözcü 

gazeteleri479, Doğan Burada bünyesinde çıkarılan dergiler, Doğan Online ile Doğan 

                                                 
478

 El koyma iĢlemi ile ATV gibi yüksek izlenme oranlarına sahip televizyonun yanında, Sabah, Takvim, 
Günaydın ve Yeni Asır gibi çok tirajlı gazetelerin de yönetimi TMSF‟ye geçmiĢtir. 
479

 Türkiye‟nin en çok satan 2., 3., 7., 15. ve 24. siyasal gazeteleri Doğan Grubu tarafından 
çıkarılmaktadır. 
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TV‟yi480 bünyesinde toplayan bir medya holding kuruluĢudur. Bu haliyle Türkiye‟de 

2007 Ocak ayında günlük 1,5 milyondan fazla bir miktarda gazete satıĢını 

gerçekleĢtirmektedir. Diğer bir deyiĢle Türkiye gündemi yoğunlukla “Doğan Grubu” 

tarafından belirlenmektedir. Ayrıca yine holding bünyesinde bulunan “Doğan 

Dağıtım ve Pazarlama“ isimli Ģirketi ile bu reklâm ve pazarlama faaliyetleri 

gerçekleĢtirilmekte, Yay-Sat (1992) isimli dağıtım Ģirketi ile belirtilen gazetelerin 

dağıtımı da sağlanmaktadır. Bunların yanında, kitap dergi, yabancı gazete basımı, 

satıĢı, reklâm ve dağıtımı için D&R, Dergi Planlama ve Pazarlama A. ġ. (DPP) adlı 

Ģirket de bulunmaktadır.  

Ġlk defa 1943 yılında Doğan Ofset adıyla Ġstanbul‟da matbaa olarak faaliyete 

baĢlayan kuruluĢ, 1973 yılında Doğan Ofset adıyla ĢirketleĢerek, 1979 yılında daha 

önceden kurulmuĢ olan Milliyet gazetesini (1950) daha sonra 1994 yılında da 

Hürriyet gazetesini (1948) satın almıĢtır. Aydın Doğan, Eylül 2005 tarihi itibarıyla da 

Star TV‟yi Ciner grubu ile girdiği rekabet sonunda satın alarak portföyüne eklemiĢtir. 

Holdingin 2007 değeri 1,9 milyar avro olarak belirlenmiĢ olup Doğan TV hisselerinin 

% 25‟i Alman medya devi Axel Springer481‟a aittir.  

Hem Hürriyet hem de Milliyet gazeteleri köklü gazeteler olarak bilinmekte ve 

günümüzde de hem sağ, hem merkez, hem de sol görüĢlü yazarlara yer vererek 

“catch all newspaper” türü bir tutum sergilediği gözlemlenmektedir. Ġktidara yönelik 

eleĢtirilerinde fazla ileri gitmediği ayrıca genel olarak var olan siyasal geliĢmelerle 

ilgili olarak – örneğin AB ile ilgili geliĢmeler konusunda- var olandan daha olumlu bir 

hava aktarıldığı da söylenebilir. 

Doğan Grubu en çok satıĢ yapan 2. gazete olan Posta gazetesini de 

çıkarmaktadır. Posta gazetesi, bir tür “bulvar” gazetesidir. Bol resimli, cinsel içerik ve 

günlük kaza, magazin vb haber yoğun, bulmaca hediyeli ve aslında siyasal 

                                                 
480

 Kanal D, -Doğan Yayın Holding ve AOL Time Warner ortak giriĢimi- CNN Turk, Müzik Kanalı Dream 
Tv, Takım kanalları Fenerbahçe Tv ve BJK Tv, Ultra Kablo Tv 
481

 “Axel Springer,… Avrupa'nın en büyük yayınevi olan Axel Springer Verlag'ın sahip olduğu yayınların 
arasında Almanya'da en çok okunan ve günlük 6.5 milyon tirajı bulunan Bild gazetesi ve dünyaca ünlü 
Der Spiegel dergisi de bulunuyor (…) SAT1 ve Pro7 ile televizyona giren Axel Springer, Bertelsman 
AG‟den sonra Almanya‟nın en büyük ikinci medya grubu… Toplam 32 ülkede 150'nin üzerinde gazete 
ve dergi basımı gerçekleĢtiren Ģirketin bünyesinde 10 bin 166 kiĢi çalıĢmakta, yıllık cirosu da 2.4 milyar 
Euro‟dur..” CNNTURK, “Alman Medya Devi Doğan Medyaya Ortak Oldu”, 16.11.2006, 
http://www.cnnturk.com/2006/ekonomi/sirketler/11/16/alman.medya.devi.dogan.tvye.ortak.oldu/260312.
0/index.html (25.11.2006) Axel Springer‟ın Doğan Medya ile ilgilenmesi, Almanya baĢta olmak üzere 
Avrupa‟da medya tekeline doğru bir gidiĢin izlerini taĢımaktadır. 

http://www.cnnturk.com/2006/ekonomi/sirketler/11/16/alman.medya.devi.dogan.tvye.ortak.oldu/260312.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2006/ekonomi/sirketler/11/16/alman.medya.devi.dogan.tvye.ortak.oldu/260312.0/index.html
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bilgilendirmeden ziyade apolitizasyon sürecine hizmet eden bir gazete konumunda 

olduğu izlenimi vermektedir.  

NTV482, NTVMSNBC, NTV Radyo, Radyo Eksen, Vision Plus, Discovery 

Channel yayın organlarını bünyesinde toplayan holding aynı zamanda National 

Geographic Türkiye dergisinin de sahibidir.  Ekonomi kanalı CNBC ve Kanal E 

iĢbirliği ile 16 Ekim 2000‟de kurulan CNBC-e, gündüz kuĢağı formatını Amerikalı 

CNBC‟den alırken, içeriğini ise DoğuĢ Yayın Grubu oluĢturmaktadır483. DoğuĢ Grubu 

içerisinde de Garanti Bankası ve onun yan kuruluĢları da bulunmaktadır.  

Türkiye‟de en çok satılan beĢinci gazete olan Vatan gazetesi 2002 yılında 

Serdar Mutlu tarafından “Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.ġ” adlı Ģirket tarafından 

çıkartılmaya baĢlamıĢtır. Ancak, kardeĢi Zafer Mutlu‟nun yönetim kurulu 

baĢkanlığında batan gazeteye, borçlarından dolayı kimsenin talip olmaması 

nedeniyle tek talibi ve alacaklarının büyük bir kısmının sahibi Doğan Grubuna 

satılması gündeme gelmiĢtir.  

Rekabet Kurulunun, Vatan gazetesinin satıĢına Ģartlı onay verdiği Doğan 

Grubu, sektörde hâkim durumda bulunduğundan, iki yıl içinde elinden çıkarmak 

kaydıyla Vatan‟ı alacaktır. Ġki yıl içinde satamazsa, bu kez Rekabet Kurulu 

gözetiminde satıĢ ihalesi açılacaktır. Bu ihalede de satıĢ yapılamazsa, beĢ yıl sonra 

Doğan Grubunun, Vatan‟a iliĢkin marka haklarının tamamına sahibi olacağı hükme 

bağlanmıĢtır484. 

Doğan Grubunun bünyesinde yer alan dağıtım Ģirketi, sadece kendi 

yayınlarını değil, diğer medya gruplarının ürünlerini de dağıtmaktadır. Böylece 

medya grupları arasında yatay bir bağımlılık iliĢkisi ortaya çıktığı görülmektedir. 

Örneğin bunlardan biri olarak günlük 600 bin civarı tiraja sahip Zaman gazetesinin 

dağıtımının Doğan Medya tarafından gerçekleĢtirilmesi, yine Doğan Grubu 

                                                 
482

 Türkiye‟de tematik haber televizyonculuğu 1996‟da NTV ile baĢlamıĢtır. Cavit Çağlar tarafından 
YeĢim Holding bünyesinde Bursa‟da Nergis Tv adıyla yayına baĢlayan kanal, 1999 yılının Ocak ayında, 
DoğuĢ Grubu bünyesine NTV adıyla katıldı. Merkezi Ġstanbul‟da bulunan NTV; Ankara, Ġzmir ve 
Diyarbakır‟daki temsilcilikleri, muhabirleri ve baĢta çeĢitli haber ajanslarının desteğiyle yurtiçindeki 
geliĢmeleri takip ederken, dıĢ gündemi ise Brüksel‟deki temsilciliği, Washington, Paris, Strasburg, 
Berlin, Atina, LefkoĢa, Bağdat ve Tahran‟daki muhabirleri ve Reuters, ENEX, APTN gibi haber 
kuruluĢları aracılığıyla izleyiciye aktarmaktadır. DoğuĢ Grubu “NTV”, EriĢim:  
http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/icerik/48/22, (13.03.2008) 
483

 DoğuĢ Grubu, “CNBC-e”, EriĢim: 
 http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/icerik/49/22/web_medya/cnbce/, (13.03 2008) 
484

 Stargazete, “Vatan'ın Aydın Doğan'a Satılmasına ġartlı Onay”,  13 Mart 2008 

http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/icerik/48/22
http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/icerik/49/22/web_medya/cnbce/
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bünyesinde yer alan Hürriyet gazetesinde “Fethullah Gülen” ve “Zaman gazetesi” ile 

ilgili sansür uygulanması yolunda baskı aracı olmuĢtur485.   

3.2.2.2. Çukurova Grup- Çukurova Holding 

Grup ve Holding BaĢkanı Mehmet Emin Karamehmet‟tir.  Bünyesinde yer 

alan Aslı Gazetecilik, Basın Yatırım, TurkMedya, AKS, Eksen, ZedpaĢ ve MepaĢ 

adlı Ģirketler altında, AkĢam, GüneĢ, Tercüman Gazeteleri; Alem ve Platin Dergiler; 

Show TV, Digiturk, Skyturk ve LigTV televizyonları, Alem Radyosu ve Superonline 

Ġnternet bulunmaktadır.  Türkiye‟nin en eski ve köklü gazetelerinden biri olan AkĢam 

gazetesi 1919 yılında Necmettin Sadak tarafından kurulduktan sonra 1998 yılında 

Çukurova Holding bünyesine geçmiĢtir. Bu süre içerisinde birçok kere el değiĢtirmiĢ 

ve son olarak Ilıcak ailesinden satın alınmıĢtır. 

Tercüman gazetesi, 1955‟te Kemal Ilıcak tarafından ilk defa çıkarılmaya 

baĢlanmıĢtır486. Ġlk sahibi 1993‟te vefat edince mali krize giren gazete 1994‟te Sedat 

Çolak‟a satılmıĢtır. Daha sonra Kemal Ilıcak‟ın oğlu isim hakkını geri satın almasına 

karĢın, mali kriz devam etmesi ve söz verilen promosyonların yerine getirilememesi 

üzerine,  gazetenin isim hakları Çukurova Holding‟e satılmıĢtır487. 

Mart 1992‟de AKS Filmcilik ve Reklâmcılık San. ve Tic.A.ġ. Adı altında 

kurulan ve Fransa‟dan uydu aracılığıyla yayın hayatına baĢlayan Show TV‟nin ilk 

sahibi Erol Aksoy‟dur. Kendisinin sahibi bulunduğu Ġktisat Bankası‟nın Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesinin yanında o dönemde Çukurova Holding 

Bünyesinde yer alan Yapı Kredi Bankası ve Pamukbank‟tan aldığı kredilere karĢılık 

olarak haciz kararı alınması üzerine Çukurova Holding adı geçen televizyon 

kurumuna sahip olmuĢtur.  

ZedpaĢ 3 Ekim 2002 tarihinde Türkiye‟nin en çok izlenen iki ulusal kanalının 

(Show TV/ATV) bir araya gelmesi ile Dinç Bilgin tarafından kurulmuĢ bir reklam 

pazarlama Ģirketidir.  Daha sonra Çukurova Holding‟e geçmiĢtir. ZedpaĢ‟ın ana 

                                                 
485

 Emin ÇölaĢan, Kovulduk Eyl Halkım Unutma Bizi, Bilgi Yay., Ġstanbul: 2007, s.45. 
486

 Ġlk yazarları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Tarık Buğra yer almaktadır. Milliyetçi ve 
muhafazakâr bir çizgide; sola muhalefet ve sağda birlik söylemiyle yer almıĢtır.  
487

 Gazete üzerindeki hak iddiasını devam ettiren Ilıcak ailesi, Dünden Bugüne Tercüman adında bir 
baĢka gazete çıkarmaya baĢladı. AnlaĢmazlığın yargıya intikal etmesi üzerine, 2005 yılında mahkeme 
kararıyla isim haklarının Çukurova Holding'e geçtiği tescil edildi. 
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faaliyet alanı, Çukurova Holding ve Merkez Holding‟e bağlı iki ulusal kanalın reklam 

mecralarının pazarlanması Ģeklinde belirlenmiĢtir. 1999 yılında kurulan Digiturk, son 

olarak Yapı Kredi Bankası‟nın sahibi olduğu %72,5 oranlık hissesi Çukurova Grubu 

tarafından 2006 yılında öncelikli satın alma yoluyla satın alınmıĢtır
488

. 

3.2.2.3. Vatan Gazetesi 

Gazete yazarları, Asaf SavaĢ Akat ve Taner Berksoy Bilgi Üniversitesi 

kurucu ve öğretim üyelerindendir. Bunun yanında Gazete sahibi Serdar Mutlu ve 

Gazete Yönetim Kurulu BaĢkanı Zafer Mutlu, yine gazete yazarlarından Bülent 

Akarcalı, Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeleridir489. 

Gazete ve Bilgi Üniversitesi arasında organik bir bağın varlığı ispatlanamasa 

da ideolojik bir paralellik dikkati çekmektedir. Adı geçen öğretim üyeleri ve yazarlar 

aynı zamanda; Açık Toplum Enstitüsü, TESEV, Arı Hareketi, Liberal DüĢünce 

Hareketi, Yeniden CHP Hareketi gibi oluĢumlarla doğrudan ya da dolaylı iliĢki 

içerisindedirler. Bu veriler, gazetenin genel yayın içeriği ile birlikte 

değerlendirildiğinde gazetenin çizgisinin “liberal” olduğu ve CHP üzerinde de bu 

yönde değiĢiklikler olması yönünde çabalara destek olduğu görülmektedir. Gazete, 

“Türkiye‟nin Bağımsız Gazetesi” sloganını kullanarak Türk basın tarihine 

geçmiĢtir490.  

3.2.2.4. Cumhuriyet Gazetesi ve Kanal Türk 

Cumhuriyet gazetesinin sahibi, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yay.Aġ.‟yi 

temsilen Cumhuriyet Vakfı adına Ġlhan Selçuk‟tur.   

                                                 
488

 Yapı Kredi Bankası Çukurova Grubu bünyesinde yer alıyordu ancak bankanın 2006 yılında Koç 
Holding‟e satılması ile birlikte bankanın sahip olduğu varlıklar içerisinde yer alan Digiturk de satılmıĢ 
oldu. Bankadan bu hisselerin satın alınmasıyla, daha önce de Pamukbank‟ı elinden çıkaran Çukurova 
grubu finansman sektöründen iletiĢim-medya sektörüne doğru tam geçiĢ yapmıĢ bulunmaktadır.  
489

 Bilgi Üniversitesi ise eski ġiĢli ANAP‟lı Belediye BaĢkanı (yine Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
üyesi ) Gülay (Atığ) Aslıtürk zamanında, mülkiyeti ġiĢli belediyesine ait Mecidiyeköy Mahallesi'nde 
bulunan (2) parsel halinde toplam 7.006 metrekare arsa ve bu arsa üzerinde takriben 10.500 metrekare 
kapalı alanı bulunan binanın intifa hakkı yıllık bir milyon lira bedelle 49 yıllığına kiralanarak kurulmuĢtur. 
490

 Ancak; 2006 yılı Mart ayında, Ġtalya'nın önemli medya gruplarından Corierra Della Sera, Vatan 
gazetesi ve dergi grubunun yüzde 25 hissesini satın almıĢtır. Bu satıĢla birlikte Vatan'ı yayınlayan ve 
Ġmtiyaz sahibi Serdar Mutlu olan Bağımsız Gazeteciler ve Yayıncılık hisselerinin yüzde 25'i Ġtalyanlara 
devredilmiĢtir. 
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Kanaltürk ise 28 Mayıs 2004 tarihinde „524486‟ sicil numaralı ve 2 milyon 

YTL (2 trilyon lira) sermayeli Gökcan Prodüksiyon ve Ticaret Anonim ġirketi 

kurulmasıyla medya sektörüne adım atmıĢtır. ġirket ortakları ise Müjdat Kerimcan 

Kamal, Havva Göksu ve Ahmet Burak Mızrak iken daha sonra bu Ģirket kapanıp 13 

Kasım 2006‟da „605768‟ sicil numarası ve 400 bin YTL (400 milyar lira) sermayeyle 

Dönemeç Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim ġirketi kurulmuĢtur. Ortakları ise 

Müjdat Kerimcan Kamal, Havva Göksu ve Merdan Yanardağ‟dır.  

Türkiye‟nin 2007 yılı Ocak ayı gazete tirajları sıralamasında günlük 60 bin 

civarı ile 19. sırada yer alan Cumhuriyet gazetesinin isim babası Atatürk olup Yeni 

Gün'ü yayınlamakta olan Yunus Nadi 7 Mayıs 1924'te Cumhuriyeti iki ortakla 

Nebizade Hamdi ve Zekeriya Sertel'le kurmuĢtur. Yunus Nadi, 1924'ten 1945'e 

kadar baĢyazar olarak görev almıĢtır. Yunus Nadi'den sonra 1945‟ten 1988'e kadar 

gazetenin baĢyazarı oğlu Nadir Nadi olmuĢtur. Nadir Nadi'nin eĢi Berrin Nadi, bina 

üzerindeki yüzde 25 hissesini kurucusu olduğu Cumhuriyet Vakfına bağıĢladığı için 

binanın yüzde 25'i vakfa ait. Diğer mirasçıların yüzde 12,5 hissesi vardır. Nitekim 

gazeteyi yayımlayan vakfın Ģirketi Yenigün A.ġ., mirasçılara kira ödemektedir. Yine, 

gazeteye gelir sağlamak için kurulan Yenigün Holding'de ise aralarında Turgay 

Ciner ve Mehmet Emin Karamehmet'in olduğu birçok kiĢinin hissesi 

bulunmaktadır.491 

Cumhuriyet gazetesi, kuruluĢtan II. Dünya SavaĢına kadar CHP‟yi 

desteklemiĢtir492. Ağustos/Kasım 1930'da, 99 günlük Serbest Cumhuriyet Fırkası 

deneyiminde SCF‟ye destek vermiĢtir. Ġlk kapatılma 29 Ekim 1934'de 10 gündür. II. 

Dünya SavaĢındaki tutum sebebiyle 1940'da devletin yayın politikasına aykırılıktan 

90 gün kapalı kalmıĢtır.  Gazete, 1946'dan 1954'e kadar DP‟yi desteklemiĢ, 1954'ten 

sonra ise karĢısına geçmiĢtir; 27 Mayıs darbesini desteklemiĢ, 1962'ye kadar 

yayınlarında darbecileri korumuĢtur493.  ġadi Alkılıç'ın komünizm propagandası 

olarak görülen yazısı üzerine gazetede tasfiye baĢlamıĢ ve Nadir Nadi çekilmiĢtir. 12 

                                                 
491

 Radikal Gazetesi, “Cumhuriyet‟e Ciner Binası”, 24 Ağustos 2005 
492

 Yunus Nadi 39 seçimleriyle meclisteydi, 6 dönem Ġzmir, MenteĢe, Muğla mebuslukları yapmıĢtır. 
Abidin Daver ile Yunus Nadi 1943'de aday gösterilmediler. 
493

 27 Mayıs manĢeti: “Kahraman Türk ordusu bütün memlekette dün gece sabaha karĢı idareyi ele 
aldı”, “CumhurbaĢkanı, meclis baĢkanı ve bakanlar ordumuzun muhafazası altına alındı”. Cumhuriyet, 
27 Mayıs 1960 
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Mart‟a yaklaĢan dönemde Cumhuriyetin Marksist sol bir çizgisi olduğu 

gözlemlenmektedir.494 

Cumhuriyet  7 Kasım seçimlerinde tarafsız495 iken 28 ġubat‟ı ve 90'larda da 

SHP'yi desteklediği iddia edilmektedir. 1992'de yeni yönetim gazetenin baĢına 

geçmiĢtir. 63 ve 71'deki sağ darbelerden sonra gazete içinde bu defa liberal bir 

darbe yapılmak istendiyse de sonuçta Cumhuriyet yine Ġlhan Selçuk'la eski çizgisine 

dönmüĢtür496. Günümüzde söylemsel çizgisi CHP‟ye yakın ve “ulusalcı” niteliktedir. 

3.2.2.5. Ciner Grubu (Park Grubu)- Merkez Yayın Holding 

24 Aralık 2004 Tarihinde gerçekleĢen Basın Toplantısında Grup BaĢkanı 

Turgay CĠNER Park Grubu adı altında faaliyet gösteren Holding ve ġirketlerin Ciner 

Grubu Ģemsiyesi altında yer alacağını açıklamıĢtır. Böylece Ciner Grubu, "kiracısı" 

durumunda olduğu ATV-Sabah Grubunu 2005 yılı Nisan ayında 435 milyon dolara 

satın almıĢtır497. Holding‟te yer alan Ģirketler
498 

aracılığıyla, ATV, Kanal 1,  

televizyonları ile baĢlıca Sabah, Yeni Asır, Takvim, Fotomaç, Aktüel gibi gazete ve 

dergileri bünyesinde barındırmıĢ ve bunların dağıtımı için de yine holding 

bünyesinde yer alan Merkez Dağıtım Aġ.‟yi kullanmıĢtır. Ancak 2 Nisan 2007 

tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Medya Grubu (Dinç Bilgin Grubu) 

ve Merkez Grubu Ģirketlerinin temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve 

denetimlerini devralmıĢtır Duyuruda ihalenin 9 Kasım 2007 tarihinde yapılacağı da 

ilan edilmiĢ fakat ihale 4 Aralık 2007‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. El koymanın üzerinden 

geçen 8 aylık sürede499 söz konusu yayın araçları TMSF yönetiminde kalmıĢtır. 

                                                 
494

 Topuz, s.239-240. 
495

 7 Kasım 1983'deki birinci sayfa: ANAP kazandı, tek baĢına iktidar çoğunluğu Özal'da, HP ikinci parti 
496

 Aysun Köktener, Bir Gazetenin Tarihi Cumhuriyet, YKY, Ġstanbul 2004. 
497

 TMSF ile yapılan yeni anlaĢmaya göre Ciner, Sabah ve ATV için TMSF'ye 10 yıl vade ile 435 milyon 
dolar ödeyecekti. 
498

 Merkez Gazete,  Merkez Ġzmir Gazete, Merkez Süreli Yayınlar, Gd Gazete Dergi, Merkez Dergi, 
Merkez Atv, Merkez Televizyon, Ciner Televizyon, Merkez Filmcilik, Merkez Prodüksiyon, Merkez 
Haber Ajansı, Merkez Dağıtım, Merkez Pazarlama, Merkez Kitapçılık, Merkez Matbaacılık, Ciner 
Görsel ĠĢitsel, Merkez Reklam, Merkez Teknik, Ciner Mobil Hizmetleri 
499

 2 Nisan 2007- El Koyma. 22 Temmuz 2007- Genel Seçimler. 4 Aralık 2007- SatıĢ. Bu kronolojide 
görüldüğü gibi, TMSF, genel seçimlerden yaklaĢık olarak 4 ay önce el koyma iĢleminde bulunarak, yine 
genel seçimlerden tam 4 ay sonra satıĢını gerçekleĢtirmiĢ olması dikkat çekicidir.  
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3.2.2.6. Çalık Grubu 

TMSF tarafından 1,1 milyar dolar muhammen bedelle satıĢa çıkarılan ATV-

Sabah Grubu ihalesi, 4 Aralık 2007 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ ve ihaleyi, tek katılımcı 

Çalık Grubu önderliğindeki Turkuaz konsorsiyumu yine 1,1 milyar dolarlık teklifle 

kazanmıĢtır.  

Medya Grubunun içerdiği kanal ve gazetelerin tarihine inildiğinde, kökeninde 

yer alan ilk kuruluĢ olarak önce Sabah ve arkasından Yeni Asır gazeteleri 

görülecektir. Sabah gazetesi 1875 yılında Ġstanbul Rumlarından biri tarafından 

kurulmuĢ olup sansür vd. sorunlardan dolayı 1880‟de gazetenin idare müdürü olan 

Kayserili Ermeni bir gazeteciye satılmıĢtır. Bu, gazetenin yayın anlayıĢında bir 

dönüm noktasıdır. Gazete yazarlarının köĢelerinden Abdülhamit‟e dualar yazdığı bir 

dönemin ardından II. MeĢrutiyetle birlikte, gazetenin Ġttihatçı bir çizgiye kaydığı iddia 

edilmektedir. Ayrıca bir baĢka iddia da gazete sahibinin, M. Kemal ve arkadaĢlarının 

baĢarı kazanması üzerine, gazeteyi kapatıp Fransa‟ya kaçtığıdır. 1938‟e kadar 

faaliyetine ara verilen gazete, Cumhuriyet gazetesinin eski yazı iĢleri müdürü Ġlhami 

Safa tarafından “Yeni Sabah” adıyla tekrar çıkarılmaya baĢlandı.1939‟da diğer 

gazeteci ortağına devrederek gazeteden ayrılan Ġlhami Safa‟nın arından bir sene 

sonra Cemalettin Saraçoğlu da gazeteyi Safa Kılıçoğlu‟na devretmiĢtir500. 

 ġevket Bilgin, 1885 yılında Selanik‟te babasının kuzeninin kurduğu Yeni Asır 

gazetesini, 1924‟te Ġzmir‟e taĢımıĢtır. Oğlu Dinç Bilgin
501

, gazetenin baĢına 

geçmesinden sonra Ġstanbul‟a giderek 1985 yılında ulusal gazete olarak Sabah 

gazetesi, ilerleyen günlerde Bugün, Yeni Yüzyıl, Fotomaç, Sabah Yıldızı gazetelerini 

de çıkmıĢ ve daha sonra da ATV‟yi kurmuĢtur
502

. 

Etibank'ı satın alarak çeĢitli alanlarda faaliyet gösteren Turgay Ciner, Sabah 

Grubunun ağırlıklı ortağı olmuĢtur. 23 Ekim tarihindeki bu hisse devrinden tam beĢ 

gün sonra, Dinç Bilgin'in sahibi olduğu Etibank'a Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu tarafından el konmuĢtur ve yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu'na devredilmiĢtir. Dinç Bilgin ise ertesi gün piyasaya çıkacak SABAH 

                                                 
500

 Yalçın. 
501

 Dinç Bilgin, sert tutumu nedeniyle basın imparatoru Murdoch‟a benzetilmiĢtir. Yeni Asır gazetesi, 
1950‟li yıllarda DP‟yi açıkça desteklemiĢtir. Nitekim ġevket Bilgin‟in kardeĢi 3 dönem DP milletvekilliği 
yapmıĢtır. Yalçın. 
502

 Karamehmet Grubu, Türker Ġnanoğlu, BirleĢik Basın Dağıtım bu ortaklıklardan bir kaçıdır.  
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gazetesinde, tüm gazete ve televizyon kanallarını (Sabah, Yeni Asır, ATV, Kanal 6), 

Holding, Pazarlama, dağıtım Ģirketlerinin tümünü, Karamehmet ve Ciner'e bırakıp 

medya dünyasına veda ettiğini yazmıĢtır. Bu satıĢ iĢlemleri "bedelsiz devir" esasına 

göre "borcuna" karĢılık gerçekleĢmiĢtir503.  

2 Nisan 2007‟de Dinç Bilgin ve taraflar arasında gazete ve televizyon 

kuruluĢlarının ileride kendisine devri yolunda yapıldığı ileri sürülen gizli bir antlaĢma 

ortaya çıkmıĢtır. TMSF'den yapılan açıklamada ise 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Medya Grubu (Dinç Bilgin Grubu) ve Merkez 

Grubu Ģirketlerinin temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimlerinin 

devralındığı belirtilmiĢtir
504

. 

El koyma iĢleminin üzerinden 8 ay kadar bir süre sonra 4 Aralık 2007‟de 

gerçekleĢen ihaleyi kazanan Çalık grubunun ilk temelleri Ortadoğu Tekstil Tic. ve 

San A.ġ.‟nin kuruluĢu ile 1980‟li yıllarda atılmıĢtır. Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet 

Çalık‟ın açıklamalarına göre (AKP‟nin iktidara geldiği) 2002 yılı ile 2006 yılı arası 

toplam aktiflerinin %101,33 büyüme kaydetmiĢ oluĢu, dikkat çekici önemli bir 

noktadır505. Ekim 2007‟de Arnavutluk Telekom‟u olan Albtelecom‟u bünyesine alan 

holding, rakipsiz gerçekleĢtirilen ihale ile medya sektörüne de girmiĢ ve ATV-Sabah 

Grubunu satın alabilmiĢtir. Bu hızlı bir ivmeye sahip büyümenin arkasındaki siyasal 

iliĢkilere bakıldığında öncelikle Çalık ailesinden Öznur Çalık‟ına AKP‟nin MKYK 

                                                 
503

 Serdar Bapoğlu, “Dinç Bilgin: Bir Ġmparatorluk Öyküsü”, 20.12.2006, EriĢim: 
http://www.bigglook.com/Bigglook_Guncel/TextExpress.html (10.01.2007) 
504

 Fon'dan yapılan açıklama özetle Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: "Etibank A.Ş. hâkim ortağı Dinç Bilgin 
ile Turgay Ciner arasında imzalanmış olan gizli sözleşmelerin yeni ortaya çıkması sonucunda, Bilgin ve 
Merkez Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren 63 adet şirketinin yönetim ve denetimleri 5411 
Sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca TMSF tarafından devralınmıştır.” TMSF, “ Bilgin 
ve Merkez Grubu Medya ġirketlerinin Yönetim ve Denetimleri TMSF‟ye geçti.”, 1 Nisan 2007, EriĢim: 
http://www.tmsf.org.tr/documents/ilanlar/tr/ba010407.pdf (10.10.2008), SatıĢa konu Ticari ve Ġktisadi 
Bütünlük kapsamında baĢlıca ATV Televizyonu, Radyo City, Sabah, Takvim, Günaydın, Yeni Asır ve 
Pas Fotomaç Gazeteleri ile Bebeğim ve Biz Merkez, Sinema Merkez, Sofra Merkez, Home Art Merkez, 
ġamdan Plus, Yeni Aktüel, Para, Global Enerji Merkez, Transport, Hukuki Perspektifler Dergileri 
bulunmaktadır. 
505

 Bu katlamalı büyümenin perde arkasında özellikle enerji sektörüyle ilgili olarak ayrıcalıklı olarak 
kazanılmıĢ avantajların büyük etkisi olduğu görülmektedir. Örneğin Çankırı-Orta Linyit Maden 
Sahası'nın 25 yıl süre ile iĢletilmesini, ihale ile Çalık Enerji (kuruluĢ 1998) almıĢtır. Çalık Enerji, Çankırı-
Orta Linyit Maden Sahası'nda bir de termik enerji santralı kuracaktır. Kömür sahasının iĢletimi 25 yıl 
süre ile verilmiĢ olmasına rağmen, EPDK'dan 49 yıllık süre ile santral elektrik üretim lisansı verilmesi, 
kömür sahasının bir sonraki ihalesinin de kendilerine kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir ayrıcalık 
olarak algılanabilir. Ayrıca 1,5 milyar dolarlık Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ihalesiz olarak 
kendilerine verilmiĢtir. Yine Kayseri, Bursa gibi illerde doğal gaz iĢletmelerini üstlenmiĢtir. Devrim 
Dergisi, “Enerji SavaĢları Kıskacında Türkiye”, Mart-Nisan 2006, 21 Nisan 2006, EriĢim: 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5861, (12.10.2007) 

http://www.bigglook.com/Bigglook_Guncel/TextExpress.html
http://www.tmsf.org.tr/documents/ilanlar/tr/ba010407.pdf
http://www.tmsf.org.tr/documents/ilanlar/tr/ba010407.pdf
http://www.tmsf.org.tr/documents/ilanlar/tr/ba010407.pdf
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5861
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üyesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Holding‟in Genel Müdürü, BaĢbakan 

Erdoğan‟ın damadı Berat Albayrak‟tır506. 

3.2.2.7.  “Gülen Grubu” ve Medya Yakınları  

Samanyolu Yayın A.ġ. bünyesinde 1993 yılında kurulan Samanyolu-TV 

Genel Müdürü Hidayet Karaca Ġzmir‟de Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak 

çalıĢmıĢtır. Ege Bölgesi Temsilciliğinden sonra, iki yıl aynı Gazetenin Ankara 

Temsilciliğini yapmıĢtır. Uluslararası yayın yapan (STV) Samanyolu Televizyonu'nun 

1999'dan beri Genel Müdürü olarak görevine devam ettiği görülmüĢtür. 

Feza Gazetecilik A.ġ. bünyesinde Zaman gazetesi ve Aksiyon Dergisi yer 

almaktadır. Zaman gazetesi 1986 yılında kurulmuĢ olup sahibi Ali Akbulut, Genel 

Yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı‟dır. ġirket bünyesinde yer alan Aksiyon dergisinin 

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yılmaz‟dır. Günümüzde Türkiye‟nin en çok satan 

gazetesi durumundadır ancak ücretsiz olarak dağıtıldığı da bilinmektedir. 

Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık Aġ, 1994 yılında yayın hayatına 

baĢlamıĢtır ve Genel Müdürü Bülent Korucu‟dur. Türkiye‟de yayın yapan ulusal 

televizyonların yüzde 78‟ine, ulusal gazetelerin yüzde 53‟üne haber servisi 

yapmaktadır.  Bununla birlikte, ajansın eriĢim sayfasında “sadece” Samanyolu-TV, 

Mehtap-TV, Aksiyon dergisi ve Zaman gazetesinin eriĢim sayfalarının kısa yolu 

bulunmaktadır.  

Bugün gazetesi ile medya sektörüne giren Koza Ġpek Holding bu alanda 

Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ. ile faaliyet göstermektedir. Bugün gazetesi 

ise 17 Ocak 2003 tarihinde Ilıcaklar‟ın Dünden Bugüne Tercüman adıyla piyasaya 

çıkardıkları gazetesidir Ocak 2005‟te Ciner Grubu tarafından satın alınmıĢtır. 

Mahkeme kararıyla isim ve yayın hakkının Ciner Grubu‟na ait olduğunun 

                                                 
506

 AKP‟nin iktidar olmasının ardından TPAO‟nun Genel Müdürü olan Saim Dinç, Çalık Grubu 
bünyesindeki daha önce ihalesiz proje verildiği belirtilen Çalık Enerji‟ye transfer edilmiĢtir. Kamu 
görevlerinden ayrılanların yapamayacakları iĢler hakkında Kanun‟a göre kamu kuruluĢu ya da bağlı 
kuruluĢlardan ayrılanlar 3 yıl boyunca faaliyet alanına giren kuruluĢlarda çalıĢmaları yasaktır. 2531 
sayılı Kanun‟da aykırı davrananlar hakkında, “altı aydan iki yıla kadar hapis ve 10.000 liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar” yaptırımı öngörülmektedir. Ancak Enerji Bakanı 
Hilmi Güler, “özel sektöre gitmek onların hakkıdır” diyerek kendisini savunmuĢtur. Hürriyet, “TPAO 
Müdürü ÇALIK‟a Transfer Oldu”, 27 Mart 2007. 
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kesinleĢmesi üzerine 6 Eylül 2005‟ten bu yana Bugün isminde çıkan gazete, böylece 

son üç yılda üç kez patron değiĢtirmiĢtir. 

 Star gazetesini almak için de Ģartname alan Koza Ġpek Holding, muhammen 

bedeli yüksek bularak teklif vermemiĢtir507. Ġlerleyen dönemlerde yeni bir medya 

karteli oluĢturma hedefi bulunduğu söylenebilecek Holding‟in Ģu aĢamada bunun için 

yeterli sermayesi olmadığı gözlemlenmektedir. Öte yandan Koza Ġpek Holding‟in 

satın alamadığı Star gazetesi, Ciner Grubu‟ndan yine Gülen‟e yakınlığı ile bilinen bir 

baĢka grup tarafından alınmıĢtır. KKTC‟li iĢ adamı Ali Özmen Safa‟ya ihale edilen 

Star gazetesinin sürpriz bir Ģekilde Zaman gazetesinin kurucularından Alâeddin 

Kaya‟ya devredilmesi, gözlerin Nur Cemaati‟nin medyadaki yatırımlarına 

çevrilmesinde etkili olmuĢtur508. Ayrıca BaĢbakan Erdoğan‟ın dünürü ve Yeni ġafak 

gazetesinin eski yazarı Sadık Albayrak'ın büyük oğlu ve aynı dönemde AKP Ġstanbul 

Ġl yönetim Kurulu Üyesi olan Serhat Albayrak, Ağustos 2006-Mayıs 2007 dönemi 

boyunca Star gazetesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuĢtur. 

Yukarıdaki Ģirketler ve Fethullah Gülen arasında “doğrudan bir bağ” 

kurulamamakla birlikte Gülen‟in deyimiyle “görüĢ paralelliği” yer almaktadır. Bu 

paralellik, Gülen‟in kendisine ait eriĢim sayfasında yer alan televizyon haberlerinin 

sadece Samanyolu TV‟ye ait oluĢunda ve gazete haberlerinin bir iki istisnası dıĢında 

neredeyse tamamının Zaman gazetesi ve Aksiyon dergisinden oluĢunda net bir 

Ģekilde gözlemlenebilmektedir.  

Gülen ile Zaman gazetesi arasında paralellik kuran akademik yayınlar da 

bulunmaktadır. “Ruşen Çakır, „Ayet ve Slogan‟ adlı çalışmasında Zaman gazetesinin 

1988 yılından itibaren Fethullah Gülen ve grubunun eline geçtiğini iddia 

etmektedir.”509 Ancak Gül makalesinde bu iliĢkiyi daha geriye taĢımaktadır: 

“Fethullah Gülen, „A.F.Şahin‟ takma adıyla 9 Temmuz 1986 yılından itibaren „Çağ ve 

Nesil‟ ve „Buhranlar Anaforunda İnsan‟ adlı köşelerde iki ay boyunca yazılar yazmış 

ve 1988 sonrasında da zaman zaman gerek kendisiyle yapılan röportajlar ve yazdığı 

kitapçıklarla gazetenin gündeminde yer almıştır.(…) Koru510,  gazetenin Gülen‟in, 

                                                 
507

 Daha sonra adı geçen gazete Kıbrıslı ĠĢ Adamı Ali Özmen Safa tarafından satın alınarak Star 
Tv‟den ayrıldı. Radikal, “Star‟ı Aldı, Gözü Emlakta”, 26 Ocak 2006. 
508

 Tercüman, “Cemaat Medyada Büyüyor”, 23 Mart 2006  
509

 Songül Sallan Gül, “Muhafazakârlık TartıĢmaları ve Muhafazakâr Bir Gazete Olarak Zaman 
Gazetesi”, Mülkiye, Cilt XXV, Sayı: 127, s.156. 
510

 Fehmi Koru, Zaman Gazetesinin BaĢyazarıdır. 



 164 

„İslam âleminin önemli bir siması ve lideri‟ olduğu için yazılarına yer verildiğini 

belirtse de Çakır‟ın iddiasının doğru olduğu anlaşılmakta, gazetenin Batılılaşma 

karşıtı politikaları Gülen‟in yazılarıyla biçimlendirmektedir.”511. 

Aksiyon dergisinde “Fethullah Gülen” isminin 302 kez geçtiği, Zaman 

gazetesinde ise sadece Aralık 2005-Aralık 2006 arasında 170 kez geçtiği 

görülmektedir. Ancak bu haberlerin hiçbirinde kendisini eleĢtiren bir haber yer 

almamaktadır512. Buradan, gazeteleri arasında tutum benzerlikleri olduğu ve paralel 

yayıncılık yaptıkları söylenebilir. 

Yine Zaman gazetesinin eriĢim sayfasında aralarında açıklanan herhangi bir 

maddi ortaklık bulunmamasına rağmen Samanyolu-TV‟nin eriĢim sayfası için ulaĢım 

butonu yer alması dikkat çekmektedir. Öte yandan Fethullah Gülen‟e yakınlığı ile 

bilinen ancak sonradan yollarını ayıran, bir dönem Zaman gazetesi genel müdürlüğü 

ve Samanyolu Televizyonunun yönetim kurulu üyeliği yapan Nurettin Veren, 

açıklamalarında gerek Zaman gazetesinin ve gerekse Samanyolu-TV‟nin “satın 

alınmasının” halktan toplanan bağıĢlarla gerçekleĢtirildiğini dile getirmektedir:  

“Samanyolu Televizyonu aynen bir cami gibi milletin malıdır aslında... Biz dinimizi 

anlatmak, ülkemizi anlatmak, ilmi ve bilimsel yayınlar yapmak üzere, özellikle 

Fethullah Gülen‟in vaaz kasetlerini yayınlanması için böyle bir televizyon düşüncesi 

var deyince, insanlar coştu ve bu paraları verdi. Zaman gazetesi de öyle.”513. 

3.2.2.8. Yabancı Medya Kartellerinin Türkiye’deki Yayıncılığı 

Murdoch‟un uluslararası arenada nasıl bir kartel haline geldiği önceki 

bölümlerde değinilmiĢti. Murdoch‟un 1980‟li yıllarda Amerika‟da yayın pazarındaki 

giderek artan hâkimiyetinin yanı sıra pazarına girmek istediği ülkelerden biri Türkiye 

olmuĢtur.  

                                                 
511

 Gül, s.157. 
512

 Aralık 2006 Sayısı dâhil. 
513

 Ayrıca Samanyolu Televizyonu ve diğer gazetelerin isim babasının da Fethullah Gülen olduğunu 
ileri süren Veren‟in bu açıklamalarını pekiĢtiren bir nokta da yukarıda yer alan tüm yayın organları ağız 
birliği yapmıĢçasına “Fethullah Gülen” için bir nev‟i tarikat ağzı kullanarak, “Fethullah Gülen 
Hocaefendi” Ģeklinde bahsetmektedirler. Merdan Yanardağ, Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası, 
Türkiye Nasıl KuĢatıldı? 35 yıllık yol arkadaĢı Nurettin Veren Anlatıyor, 7.b. Siyah Beyaz Kitap, 
Ġstanbul, 2007, s.35-36 
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TGRT‟nin TMSF tarafından el konulması sürecinden sonra Murdoch‟a ait 

News adlı Ģirkete satıĢı gerçekleĢmiĢ ancak 3984 Sayılı yasada bulunan yabancı 

ortaklıkların %25 pay oranı sınırı nedeniyle Murdoch kendisine Türk vatandaĢı bir 

ortak bulmak durumunda kalmıĢtır. Bu süreçte Ahmet Ertegün ile ortak olan 

Murdoch, kâğıt üzerinde hisselerin %75‟ini devretmiĢtir. Ancak Ertegün‟ün 2006 

sonunda ölmesi üzerine, Ertegün‟ün eĢi Mica Ertegün‟ün Türk vatandaĢı olmaması 

hisselerinin tamamının devrini gerektirmiĢtir. Hisselerden bir kısmı, Ertegün‟ün yakın 

dostu olan ve aynı zamanda Recep Tayip Erdoğan‟ın danıĢmanıyla yakınlığı ile 

bilinen yine Erdoğan‟ın eĢi Emine Erdoğan‟ın hemĢerisi Lale Cander‟e 

devredilmiĢtir514. Bir diğer kalan kısmı ise Metin Negrin, Engin Güner ve Gürhan 

Berker arasında pay edilmiĢtir515. Bu değiĢikliklerle birlikte TGRT, 27 ġubat 2007 

tarihinden bu yana Fox-TV adıyla yayıncılık yapmaktadır. Konuyla ilgili olarak dikkat 

çekici noktalardan biri, Murdoch‟un Amerikan yayın hayatına girebilmesi için 

Amerikan vatandaĢlığını almayı kabul ederken, Türk yayıncılığına girebilmek için 

Türk ortaklar bulmayı tercih etmesidir. Ancak her Ģekilde hükümet daha uzun ve 

kalıcı bir çözüm olarak yasadaki %25‟lik payı sınırlayan hükmün, %50‟ye çıkarılması 

yolunda yasa tasarısı hazırlamıĢtır516. 

Hükümetin medyadaki yabancı pay üst sınırını yükseltmeye yönelik 

çalıĢmaları sürürken ATV-Sabah ihalesine 1,1 milyar dolarlık teklifle tek katılımcı 

olan Çalık Grubu, bu varlıkları satın aldıktan sonra ortaklık yapmak üzere bazı 

yabancı medya Ģirketleriyle görüĢtüğü belirtilmektedir517. 1980‟lerde yaĢadığı basın 

dıĢı ĢirketleĢme ve küçük basının eritilmesi eğilimi 1990‟larda kendini kartelleĢmeye 

bırakırken günümüzde gündem koyma yetisi bakımından belli bir baĢarı düzeyinin 

üzerinde bulunanların yabancı sermayeye devri gözlemlenmektedir. Bu dönüĢümde, 

60. Hükümetin isteği üzerine RTÜK'ün hazırladığı ve medya sahipliğinde önemli bir 

değiĢiklikler öngören taslakta, özel radyo ve televizyon Ģirketlerinde yüzde 25 olan 

yabancı sermaye üst sınırının yüzde 50'ye çıkarılmasının planlanmıĢ olması, siyasal 

iktidarın da sürecin bu yönde iĢlemesi yolunda destek verdiğini göstermektedir. 
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 AkĢam, “Siirtli Medya Patroniçesi”, 24 Aralık 2006. 
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 Haber 7, “Fox TV'nin, 4 Türk ortağı belli oldu”, 06 Nisan 2007, EriĢim:  
http://www.haber7.com/haber/20070406/Fox-Tvnin-4-Turk-ortagi-belli-oldu.php, (20.04.2007) 
516

 Milliyet, “BaĢbakan‟a Yayın Durdurma Hakkı”, 30 Aralık 2007 
517

 Milliyet, “Çalık Grubu, ATV - Sabah için yabancı ortak arayıĢında”, 16 Ocak 2008 

http://www.haber7.com/haber/20070406/Fox-Tvnin-4-Turk-ortagi-belli-oldu.php
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3.2.3. Günümüz Türk Medyası ile Siyasal Ġktidar ĠliĢkisi 

Medya, dünyanın diğer tüm ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye‟de de kimi 

zaman organik, kimi zaman ekonomik ama her daim hukuki bir iliĢki içerisindedir. Bu 

iliĢkilerin topluma bilgilendirici geri dönüĢümü, medya ve ürünlerinin -yine bu 

iliĢkilere rağmen- siyasal iktidardan bağımsızlığı oranda gerçekleĢmektedir. 

Türkiye‟de ise durum biraz daha karıĢıktır. Bu bağlamda farklı açılardan 

örneklendirerek değerlendirmek yerinde olacaktır. 

3.2.3.1. Ekonomik ĠliĢkiler Aracılığıyla KarĢılıklı Denetim 

Ekonomik iliĢkiler aracılığıyla denetimin tarihteki en göze çarpan örneğini 

Menderes döneminde görmek mümkündür. 1958 yılında çıkardığı bir kararname ile 

ilan ve reklâmların tek elden dağıtımını üstlenen hükümet, 1959 Ağustos‟undan 

itibaren, gazeteleri tiraj ve abone sayısı göz önüne alınmaksızın kategorize etmiĢtir; 

DP organı gazeteler birinci, DP‟yi destekleyenler ikinci, tarafsızlar üçüncü kategoriye 

alınmıĢ muhalif gazetelerin adları ilan listesinden çıkarılmıĢtır. Buna karĢın yine o 

dönemde çeĢitli gazetelerin sahibi ve yazarları olan Necip Fazıl Kısakürek, Orhan 

Seyfi Orhon, Peyami Safa, Burhan Belge ve Yusuf Ziya Ortaç‟a örtülü ödenekten 

100 bin lira aktarıldığı da kayıtlara geçen önemli noktalardan biridir518. Bu durum, 

siyasal iktidarın ekonomik iliĢkiler aracılığıyla basının kendi yanında yer almasını 

sağlayan bir denetim türüdür. 

Öte yandan, 2 Ocak 1961‟den beri yürürlükte olan 195 sayılı Kanun‟la 

kurulmuĢ olan Basın Ġlan Kurumu Genel Kurulu, Türkiye‟de yayınlanacak olan resmi 

ilanların hangi gazetelerde yayınlanacağı konusunda geniĢ yetkiye sahiptir.  

Düzenleme her ne kadar ilanı veren kurumun, ilanın hangi gazetelerde 

yayınlanacağını belirtmesi konusunda bir hak vermiĢse de bu gazetenin “vasıfları 

uygun olması” Ģartı ya da uygun olmaması durumunda da nedeninin açıklanması 

Ģartı getirilmiĢtir.  

Yine Kanun‟un 34. Maddesi‟ne göre; “Resmi ilan verilecek mevkutelerin 

vasıfları: a) Münderecat [içerik], b) Sayfa sayı ve ölçüsü, c) Kadro, ç) Fiili satış, d) 

En az yayın hayatı süresi bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın-

İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit olunur. Genel Kurul, Kurumun şubesi 
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 Topuz, ss.203–224. 
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bulunmayan yerlerdeki mevkutelerin vasıflarını yukarıdaki fıkrada yazılı kayıtlara 

bağlı olmaksızın tespit eder.” denilmektedir.  

Denetim denilince sadece iktidarın medya üzerindeki değil, medyanın da 

iktidar üzerindeki denetiminden bahsetmek gerekmektedir. Örneğin, günümüz büyük 

medya kartellerinden biri olan Doğan Holding bünyesinde yer alan Hürriyet 

gazetesindeki köĢe yazarlığı iĢinden çıkartılan Emin ÇölaĢan‟ın, iĢten çıkartılma 

sürecini aktardığı kitabında siyasal iktidarın medya üzerinde nasıl güçlü bir kontrol 

mekanizması uyguladığını yer yer verdiği örneklerle gözler önüne serdiği 

görülmektedir. 

ÇölaĢan‟a göre “(…) koalisyon hükümetleri döneminde patronun (Aydın 

Doğan‟ın) arası bir partiyle bozulursa, mutlaka öteki iyi oluyor ve bu yolla işleri 

aksamıyordu. Dahası gazetecilik dışında fazla yan işi yoktu ama giderek başka 

alanlara giriyor ve büyüyordu.”519. Bu büyümeye yasal engel olmasına rağmen hiçbir 

iktidarın bu yasaları iĢletmediği görülmektedir520. Daha da önemlisi, bu satın alınmıĢ 

kurumlardan doğan vergi alacağı da yine siyasal iktidarın kontrolü dâhilinde 

ertelenirken, aynı zamanda Aydın Doğan ve dolayısıyla yayınları üzerinde bir tehdit 

unsuru olarak ortaya çıkmıĢtır521.  

Öte yandan 2002 yılı Mayıs ayında 3984 sayılı kanunda yapılan değiĢiklikle, 

kartelleĢmenin yolu iyice açılmıĢtır. Medya Ģirketlerinin kamu ihalelerine girmesi 

                                                 
519

 ÇölaĢan s.14 
520

 “İş Bankası ve Aydın Doğan'ın şirketi, Petrol Ofisini satın almak için İş-Doğan A.Ş'yi kurdu. Daha 
sonra bu şirket, aralarında devletin bankası Vakıfbank'ın da olduğu bankalar konsorsiyumundan borç 
alarak POAŞ'ı Temmuz 2000‟de satın aldı. Böylece şirket 1.2 milyar dolarlık yükün altına girdi. Ancak 
İş - Doğan, halka açık karlı Petrol Ofisi ile birleşerek, borcu Petrol Ofisi'ne ödetmek istedi. Bu 
operasyon sonunda, ceplerinden para çıkmayacak, kendi kendini ödeyen Petrol Ofisi'ne de sahip 
olacaklardı. Bu dünyadaki özelleştirme uygulamalarında bir ilkti. Çünkü İş-Doğan, Petrol Ofisi'ni satın 
alırken borca giriyor, hem bu borcu ödettirmek, hem de teminat göstermek için, satın aldığı şirketle 
birleşiyordu. Devlet sattığı POAŞ hissesinin parasını, yine sattığı POAŞ‟ tan istiyordu. Alamayınca da 
sattığı şirkete vade yapıyordu. Üstelik bu operasyon Doğan Grubu'nu zengin ederken, devlet hem 
parasını zamanında alamıyor hem de trilyonlarca lira Kurumlar Vergisi'nden vazgeçiyordu. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 2001 yılı Vakıfbank raporunda Doğan Grubu bankanın 
en yüksek borcu olan holdingler sıralamasında toplam 137 trilyon lira borçla birinci oldu. İş- Doğan'ın, 
Petrol Ofisi'ni almak için Vakıfbank'tan kullandığı kredi yaklaşık 100 trilyondu. Daha sonra halka arz 
edilmesi gereken yüzde 25.8'lik POAŞ hissesi de blok halde İş-Doğan'a satıldı. Üstelik teminat 
mektubu almadan ve 3 yıl vade ile. Ancak Doğan Grubu'nu rahatlatan tüm bu usulsüz yöntemlere 
rağmen, Aydın Doğan borcunu ödeyemedi. Özelleştirme Yüksek Kurulu ise şok bir kararla 271.3 trilyon 
liralık borcu 2007 yılına yaydı.” Tuncay Mollaveisoğlu, POAġ Gerçeği 1-2,  AkĢam Gazetesi,15-

16.10.2003 
521

 Nitekim seçim öncesi dönemde, 2007 Mart ayında POAġ nedeniyle 985.5 milyon YTL vergi aslı ve 
ödenmeyen verginin cezası borcu çıkartılmıĢtı. Bunun 360 milyon YTL'si vergi aslı, 625.5 milyon YTL'si 
ise vergi cezasıydı. ġimdi medya devi Aydın Doğan'a ait POAġ, vergi aslı ve vergi cezası olarak toplam 
sadece 275.3 milyon YTL ödeme yapacak. POAġ‟ tan yapılan açıklamada 'Bu cezayı hak etmemiĢtik. 
Ancak mahkemeye uzun sürer diye uzlaĢmayı uygun bulduk' denildi. 12 Mayıs 2007, Sabah Gazetesi.  
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yolundaki engel de ortadan kalkmıĢtır. Ancak medyanın kartel haline gelmesinin,  

sadece kendi üzerinde bir tehdit değil, aynı zamanda siyasal iktidar üzerinde de bir 

tehdit aracı olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir522. 

2009 yılında yapılan Gazetecilik Dünyaları araĢtırmasına523 göre, 

reklamcılığın, haber gazeteciliğinin günlük iĢlerini etkilediği yolundaki etkisini 

Türkiye‟deki gazeteciler, araĢtırmaya katılan ülkelerin ortalamasının üzerinde 

yorumlamıĢlardır. Ancak Türkiye‟de, medya üzerindeki hukuksal düzenlemelerin 

etkisi, gazetecilerin gündelik iĢleri üzerinde reklamların etkisinden de yüksek 

algılanmaktadır. Türkiye‟deki gazeteciler arasından örnekleme dâhil olanların 

verdikleri yanıtlara göre, gazetecilerin gündelik iĢlerini yaparken en çok etkili dıĢ 

faktörler arasında, sansür, medya alanındaki hukuksal düzenlemeler, hükümet 

yetkilileri, siyasetçiler, hassasiyetler ve reklamcıların yanı sıra, medya gözetleme 

örgütleri de yer almaktadır524. Bunun karĢılığında da araĢtırmaya göre, 18 ülke 

arasında siyasetçiler, hükümet ile siyasal partilere yönelik haber gazetecileri 

tarafından duyulan güven seviyesinin en düĢük olduğu ülke yine Türkiye‟dir. 

Kılıçbay, halkın bedelini ödemediği medyanın ayakta kalması mümkün 

müdür, Ģeklinde asli öneme sahip bir soru ortaya atarak, Ġngiltere‟deki basın 

özgürlüğünün geliĢmesindeki asıl aktöre vurgu yapmaktadır. “Eğer halk bedel 

ödemiyorsa, medya ya resmi, yani iktidarın sesi olur, ya da onu kendi 

                                                 
522

 Yine Aydın Doğan örneğinden yola çıkılarak Ekim ayı baĢlarındaki “MalezyalaĢma tartıĢmaları” ile 
Aydın Doğan‟ın Ġstanbul‟da yaptırmayı düĢündüğü Hilton için beklediği kararın çıkmasının 
zamanlamasına dikkat etmek gerekir. “Aydın Doğan, Hilton arazisine iş ve alışveriş merkezleri yaşam 
merkezleri inşa edecekti. Burada inşaat izni binde 7 idi. Buna göre ancak 43 bin metrekare inşaat 
yapılabilecekti. Oysa Doğan, burada en az 230 bin metrekare inşaat yapmayı planlamıştı. Ancak, 
Anıtlar Yüksek Kurulunun aldığı kararla ilgili alanın SİT alanı ilan edilmesiyle Aydın Doğan‟ın Hilton 
projesi iptal aşamasına gelmişti. Malezya tartışmalarının alevlendiği bir dönemde ise Büyükşehir‟in 
Bayındırlık ve İmar Komisyonu‟nda plan tadilatı, Aydın Doğan‟ın istediği gibi çıktığı görülmüştür. 5‟i AK 
PARTİLİ 9 kişilik komisyon, Aydın Doğan‟ın istediği tadilatı aynen geçirdi ve inşaat izni 5 kat artarak 43 
bin metrekareden 238 bin metrekareye yükseldi, Anıtlar Yüksek kurulunun kararının da bu bölgeyi 
içermediği açıklandı.  Uzmanlar Emekli Sandığı‟ndan 255 milyon dolara satın alınan arazinin ve otelin 
değerinin bu plan değişikliği ile birlikte 3 milyar dolara çıkacağını ve kamunun en az 2.5 milyar dolar 
zarara uğratılacağını söylüyor.” AkĢam, “Bu Rezalete Ġzin Vermeyin”, 12 Eylül 2007 
523

 EK-4‟te orijinal araĢtırmada yer aldığı Ģekilde verilmiĢtir. “ Worlds of Journalisms Project”. 
524

 Gazetecilerin, günlük iĢlerini yaparken oldukça yüksek oranda etkisini algıladığı dıĢ faktörlerin 
arasında siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin bulunduğu bir diğer ülke Çin‟dir. ÇalıĢmaya göre, 
Türkiye ve Çin‟den sonra, ara fark ile Mısır ve Uganda da bu ülkeler arasında yer almaktadır. 
Türkiye‟deki gazetecilerin algısı çerçevesinde, demokrasinin basın hürriyeti açısından pratikteki bu 
görünümünü, az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler ile demokratik olmayan ülkelerdeki gazetecilerin 
algıları çerçevesinde ortaya çıkan bu görünümlerle benzeĢmesi Türkiye‟deki basın hürriyetinin kritik 
duruĢunu betimlemektedir.  
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doğrultularında kullanmak isteyen çıkar gruplarının ve siyasal veya diğer 

cemaatlerin doğrultusunda yayın yapar.”525 

3.2.3.2. Medyanın Kurumsal Araçlarla Kontrolü: RTÜK 

RTÜK, 1994 yılında 3984 Sayılı kanunla radyo ve televizyon faaliyetlerini 

düzenlemek amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kiĢiliği niteliğinde 

kurulmuĢtur.  Üst Kurul, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ, meslekleriyle ilgili 

konularda kamu veya özel kuruluĢlarda en az on yıl görev yapmıĢ, meslekî açıdan 

yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaĢını 

doldurmuĢ kiĢiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden 

oluĢur. Metnin orijinal halinde ise “(…) beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü 

muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince 

seçilen dokuz üyeden oluşur.” denilmekteydi.   

    Kanun‟un 2005 yılında yapılan bu değiĢiklikle Kurul, siyasallaĢmıĢ ve 

hükümet yanlısı bir nitelik kazanmıĢtır. Örneğin bu değiĢiklikle, 5 AKP‟li, 4 

muhalefetin temsilcisi bulunacakken, bu değiĢiklikten itibaren 6 AKP‟li 3 CHP‟li üye 

bulunmaktadır ve seçim sistemimizdeki d'hondt barajından kaynaklanan “seçim 

sonuç oranları/meclis temsil oranı” arasındaki dengesizlik böylelikle RTÜK‟e de 

yansımıĢ olmaktadır. Bu değiĢikliğe göre seçim için, sadece mecliste grubu bulunan 

siyasal partilerin üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikiĢer katı aday 

gösterilir ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasal parti grubuna düĢen 

üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

seçilir. Örneğin 2005526 yılındaki üyelerin seçiminde AKP altı üyelik için 12, CHP de 

üç üyelik için altı aday belirlemiĢ, AKP'nin adaylarından Zahit Akman, Abdullah 

Darendeli, Davut Dursun, Ġlhan Yerlikaya, Taha Yücel, PaĢa YaĢar, CHP'nin 

adaylarından da Özer Gürbüz, ġaban Sevinç ve Mehmet Dadak seçilmiĢtir. Özer 

Gürbüz yaĢ haddinden emekli olunca da yerine yine CHP kontenjanından Arif 

Merdol seçilmiĢtir.  

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında 

Kanunun 6. maddesine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelerinin görev 

süresi altı yıl olup Üst Kurul Üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenmesi 
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 Kılıçbay, “Medya ve İktidar”, s.143. 
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 Radikal, “RTÜK için Acil Toplantı”, 12 Temmuz 2005.  
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gerekmektedir. Öte yandan kanunun yürürlüğe girmesi ile tüm üyeler yeniden 

seçildiği için 3984 Sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi gereğince de kanunun 

yürürlüğe giriĢinden iki yıl sonraki yenilenecek üyelikleri belirlemek üzere, seçimden 

iki ay önce ad çekmeye baĢvurulması hükmü ilave edilmiĢtir. Yine bu hükme göre, 

kanunun yürürlüğe giriĢinden dört yıl sonra yenilenecek olan üyelerin tespiti için aynı 

esasa uyularak ad çekilir, ancak ikinci yılın sonunda seçilmiĢ olan üyeler bu ad 

çekmeye giremez. Bu yasal düzenlemenin pratikteki uygulaması ise AKP‟nin 

belirlediği ve 2005‟te seçilen 2 ismin en az 6 yıl süreyle kurulda kalmasının 

sağlanmıĢ olmasıdır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 14 Mayıs 2007 Pazartesi 

günü, anılan yasa hükümleri gereğince görev süreleri 14 Temmuz 2007 tarihinde 

sona erecek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelerini belirlemek amacıyla bir 

toplantı yapmıĢ ve toplantıda noter huzurunda gerçekleĢtirilen kura çekimi 

sonucunda, 14 Temmuz 2007 tarihi itibarıyla görev süreleri sona erecek Üst Kurul 

Üyeleri (AKP)Dr. A. Zahid Akman, (CHP)Arif Merdol ve (AKP) Prof.Dr.Ġlhan 

Yerlikaya olarak belirlenmiĢtir. 2007 seçimlerinde ise TBMM Genel Kurulu'ndaki gizli 

oylamaya 298 üye katıldı. Oylama sonucunda, RTÜK üyeliği için AKP Grubunca 

yeniden aday gösterilen Dr. A. Zahid Akman,  Prof. Dr. Ġlhan Yerlikaya ile CHP 

grubunca ilk kez aday gösterilen Hülya Alp seçilmiĢtir. Böylece yasaya göre iki yılda 

bir 3‟te 1‟i yenilenmesi gereken RTÜK üyeleri, 9‟da 1‟i yenilenmiĢtir.  

3984 sayılı kanunun 8. Maddesi‟nde kurulun görev ve yetkileri yer 

almaktadır. Ancak bu görevlerin arasında yer alan frekans ihaleleri kurulun 

kuruluĢundan 13 yıl geçmiĢ olmasına rağmen halen bu görevini yerine getirmemiĢtir. 

Nuri KayıĢ‟a göre devletin buradan beklenen geliri 7 yıl öncesi itibarıyla 2-5 milyon 

dolardır.  

RTÜK‟ün yerine getirmediği ve olası yolsuzluklara karĢı denetimi ise 

CumhurbaĢkanlığına bağlı olarak çalıĢan Devlet Denetleme Kurulu tarafından 

gerçekleĢtirilmekte iken 2002 yılında yapılan bir değiĢiklikle kurulu denetleme görevi 

BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilerek, kurumun bir kez daha siyasal bir 

nitelik kazanması sağlanmıĢtır.  Bu düzenlemeye gidilmeden önce 2003 yılında 

CumhurbaĢkanı Sezer tarafından hazırlatılıp CumhurbaĢkanlığının eriĢim 

sitesinde527 kamuoyu ile paylaĢılan raporda da bu soruna iĢaret edilmiĢtir: “Frekans 

                                                 
527

 CumhurbaĢkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, “RTÜK Raporu”, 26 Eylül 2003, EriĢim:  
http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/DDK/rtuk.htm#VI_C, (12.10.2006) CumhurbaĢkanın değiĢmesiyle 
beraber raporun eriĢim sitesinden kaldırılması dikkat çekici bir noktadır. 

http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/DDK/rtuk.htm#VI_C
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plânlaması hazırlatılması ve kanal ve frekans ihalesi sürecinde; kararlı bir siyasal ve 

yönetsel iradenin işin sonuçlandırılması için çaba göstermemesi, konuyla ilgili diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının müdahaleleri ve sıkça mevzuat değişikliği yapılması 

nedeniyle çalışmalar çok yavaş ilerlemiştir.”. Ayrıca raporda üst kurul üyelerinin tam 

mesai Ģeklinde çalıĢmaya özen göstermedikleri, katıldıkları toplantıları da erkenden 

terk edip yarım bıraktıkları ve böylelikle de birçok kararın -üye karar yeter sayısını 

yani 5 kiĢiyi yakalayamaması nedeniyle- alınamadan düĢtüğü de belirtilmiĢtir528. 

Dolayısı ile bir televizyon kanalı hakkında cezai bir durum oluĢsa bile, toplantı yeter 

sayısını oluĢturulmaması yoluyla cezasız kalması sağlanabilmektedir. Kurulun 6 

iktidar kadrosundan ve 3 de muhalefet kadrosundan oluĢtuğu göz önüne alınırsa, 

iktidar yanlısı ve cezai bir yayın gerektiren bir televizyonla ilgili konunun kurulun 

gündemine gelse bile, ceza alması olanaksız hale getirilebilmektedir. Nitekim RTÜK 

BaĢkanı (AKP tarafından yeniden aday gösterilip seçilmiĢ olan Kanal 7 Washington 

eski temsilcisi) Zahid Akman hakkında bazı televizyon kanallarının, seçim 

yasaklarına uymadığına iliĢkin uzman raporlarını üst kurul gündemine zamanında 

almayarak, "görevini kötüye kullandığı" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle 

cezalandırılması istemiyle dava açılmıĢtır529. 

Yine 3984 sayılı Kanun‟un 11. Maddesi‟ne göre "Geçerli mazereti olmaksızın 

üst üste üç kez toplantıya katılmayan Üst Kurul üyeleri çekilmiş sayılır." biçimindeki 

kural çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Ancak Ģimdiye kadar bu Ģekilde üyeliği 

düĢen bir üye kayıtlara geçmemiĢtir. Tüm bunların ardından RTÜK adlı kurumun 

etkili ve verimli çalıĢtığını söylemek gerçekten zordur. Daha da kötüsü kurumun 

siyasallaĢmıĢ olmasıdır. Özetle, RTÜK adlı denetim kurumu ile ideal bir 

demokraside dengeli ve tarafsız bilgi edinme yolları aracılığı ile oluĢması beklenen 

kamuoyunun pratikte böyle bir ortama sahip olmadığını söylemek mümkündür. 

RTÜK adlı kurum da hem kartellerin oluĢumuna aracılık etmiĢ hem de bunların 

taraflı yayıncılığını onaylar bir iktidar aracı haline dönüĢmüĢtür. 
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 Bu tutum sonucu, izleme ve değerlendirme raporlarından; 2001 yılında 62 adedi, 2002 yılında 52 
adedi ve 2003 yılı mayıs ayı sonuna kadar 10 adedi Üst Kurulca karara bağlanamadığından 
gündemden düĢmüĢ, ilgili yayın kuruluĢlarına yaptırım uygulanamamıĢtır. 
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 Vatan, “RTÜK BaĢkanı‟nın 3 Yıl Hapsi Ġsteniyor”,  29 Eylül 2007.  
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3.2.3.3. Bir Medya Yönetim Birimi Olarak TMSF 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile 

verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması 

amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının 

yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, 

birleĢtirilmesi, satıĢı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili iĢlemlerinin 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve 

Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuĢ olup kamu tüzel kiĢiliğini haiz, 

idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluĢtur. Fonun merkezi Ġstanbul'dadır. Üyeleri 

Bakanlar Kurulunca atanır530. 

TMSF üyelerinin, Bakanlar Kurulu tarafından atanması, kurumun tamamen 

siyasal iktidarın kontrolü altında olduğunun bir göstergesidir. RTÜK‟ten farlı olarak, 

üyelerde muhalefet parti temsilcilerine ya da bürokrasiye yer yoktur. Öte yandan 

kurumun temelde bir “fon” oluĢu, bir “medya denetim kuruluĢu” gibi değerlendirmeyi 

de engeller. Ancak seçime 3 buçuk ay kala, oldukça yüksek izlenme ve tiraj 

oranlarına sahip televizyon ve gazetelere kurum tarafından el konup, genel seçim ve 

CumhurbaĢkanlığı seçimin üzerinden 2 ay gibi bir süre geçtikten sonra satıĢının 

gündeme gelmesi, özellikle muhalif kanat sözcülerini TMSF‟yi bu boyutta 

değerlendirmeye yönlendirmiĢtir.  

Fon‟un özellikle son beĢ yılı dikkate alındığında mutlaka bir veya daha fazla 

medya kanalına sahip olduğu dikkati çekmektedir.  

Tablo 7: TMSF Tarafından El Konulan Medya Araçlarının Bir Kısmı (2007 Yılı Ġtibarıyla) 

El Konma 
Tarihi 

El Konulan Medya Eski Sahibi SatıĢ tarihi Satılan Grup 

27.10.2000 ATV-Sabah Grubu Dinç Bilgin 29.04.2005 

Ciner Grubu (2003‟ten 

bu yana kiracısı 
durumunda olan) 

14.02.2004 Star Gazetesi Uzan 21.03.2006 

Gülen Grubu (Ali 

Sefa Özmen- Zaman 
gazetesi ) 

14.02.2004 
Star Televizyon 
Hizmetleri A.ġ. 

Uzan 26.09.2005 Doğan Grubu 

14.02.2004 Kral TV Uzan -  
28.11.2005 Ö.Z.R.T (Ġzmir TV) EGS Grubu -  

 Aksoy Grubu    

                                                 
530

 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Madde 111-112-113 
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 Vatan Gazetesi   
Doğan Grubu Ģartlı 

satıĢ 
14.11.2006 Satel  -  
01.04.2007 ATV-Sabah Ciner Grubu 05.12.2007 Çalık Grubu 

01.04.2007 Kanal 1 Ciner Grubu 28.08.2007 
Ciner Grubuna 
anlaĢmalı iade 

2004 yılı Ģubat ayında Uzan Grubundan devredilen Star medya parçalanarak 

satılma yolunda gidilmiĢtir. Star TV'yi 2005'in Ekim ayında satan TMSF, Kral TV'yi 

Ekim 2005'te 45 milyon dolara ihale edip, sonra da "Tek firma girdi, rekabet 

oluĢmadı" gerekçesiyle geri almıĢtır. Bu tarihten bu yana Kral TV‟nin hem içeriğinde 

hem de yönetici kadrosunda oldukça değiĢikliğe gidildiği görülmüĢtür. Kral TV asıl 

olarak bir müzik kanalı iken, artık haber ve tartıĢma programları yer alan diğer 

kanallara benzeme eğilimine girmiĢtir.  

Öte yandan 2005 yılı ġubat ayında TMSF‟nin elinde, 17 televizyon, 10 radyo 

kanalı, 1 günlük gazete ve 6 dergi ile bir medya devi haline geldiği ileri 

sürülmüĢtür531. Bunlardan, 2007 yılı Nisan ayı baĢında el koyduğu Sabah gazetesi 

ve ATV‟nin kadrolarında ciddi değiĢikliklere gittikleri görülmüĢtür. Örneğin Yeni 

ġafak gazetesinden Fehmi Koru, -yine TMSF kontrolündeki ATV‟ye geçirilirken-2007 

Genel Seçimlerinde AKP‟den milletvekili aday adayı olmuĢ ancak listede yer 

alamamıĢ- Nazlı Ilıcak da Sabah gazetesine transfer edilmiĢtir. Yine Sabah gazetesi 

Karikatüristi Salih Memecan‟ın eĢi, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP‟den 

aday olarak Meclise girmiĢtir532. Öte yandan siyasal iktidarın ve onun yönetimindeki 

TMSF‟nin aleyhine olabilecek yazılardan dolayı iĢten çıkarmalar da söz konusu 

olmuĢtur533. Bu süreçte, ilgili kurumların satıĢının sürekli olarak bir ertelemeye maruz 

                                                 
531

 Bunun siyasal hayata yansıması ise reklâm sansürü Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır: 2007 Temmuz Genel 
Seçimlerinde CHP‟nin verdiği ilanlar TMSF‟nin elinde olan Sabah, Takvim ve Ege bölgesinin en köklü 
ve en okunan gazetelerinden Yeni Asır gazetelerinde yayımlanmamıĢtır. 
532

 Kadrodan çıkarılanlar arasında, çalıĢanların sendikalı olması için uğraĢ veren Sabah Gazetesi eski 
Editörü Cengiz Erdinç, Burak Ersemiz ile Ozan Pezek, yine muhalif yazıları ile bilinen Balçiçek Pamir, 
Aydın Ayaydın, Sabah'ın Ankara temsilcisi Aslı AydıntaĢbaĢ, iĢten çıkartılırken Takvim Gazetesinin 
Genel Yayın Müdürü Ġskender Baydar, yine Sabah Gazetesinin muhalif yazarlarından Yılmaz Özdil, 
Nazlı Ilıcak‟ın sabah gazetesine transferini reddetmiĢ olan Fatih Altaylı‟nın istifa ettiği ya da ettirildiği 
gündeme gelmiĢtir. Bunların dıĢında Genç Parti‟den milletvekili adayı olan Ġbrahim Tatlıses‟in 
programına da –Ģehit haberleri sırasında dansöz oynatmak iddiası ile- son verilmiĢtir. 
533

 Örneğin, “Gerçek Gündem” adlı internet haber sitesinde yer alan habere göre Sabah Gazetesi Eski 
Yazı ĠĢleri müdürü ayça Atilla‟nın iĢten atılması da Ģu Ģekilde cereyan etmiĢtir: “ANKA‟nın abonelerine 
servis ettiği SONAR araştırmasında AKP‟nin oyları yüzde 30‟ların altında gösteriliyordu. Habere göre 
gazetenin yazı işleri toplantısına katılan TMSF yetkilisi,‟Gazetede bu tür anket istemiyoruz. Bunu daha 
önce de söyledik. Uyarılarımızı dinleyin‟ dedi. Akşam saatlerinde ise haberi internet sitesine giren 
editör Ayça Atilla‟nın işine son verildi. Gelişmeleri doğrulayan Ayça Atilla, „Yazı İşleri toplantısında ne 
konuşulduğunu bilmiyorum. Ancak neden işten atıldığımı biliyorum” dedi. Atilla, Sabah Gazetesi'ni bir 
süreden beri TMSF'nin yönettiğini belirterek „Bir haberi sayfaya koyduktan sonra yukarıdan gelecek 
telefonu bekliyorduk. Çünkü; haberlere müdahale ediliyordu. TMSF yöneticileri, gazetede kedinin 
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kaldığı görülmektedir. ATV-Sabah Grubunun satıĢı 2007 Kasım ayında yapılacak 

iken, “yoğun talepler ve araya giren bayram tatili nedeniyle” Aralık 2007‟ye bir ay 

süreyle ertelenmiĢtir. Bu ertelemeyle daha sonra ihaleyi kazanacak olan Çalık 

Grubu da ihaleye katılabilme imkânı elde etmiĢtir. 

Aralık 2007‟de gerçekleĢtirilen, ATV-Sabah Grubu ihalesine katılmak üzere 

Çalık Grubundan baĢka, CME, medya devi Rupert Murdoch (News Corporation), 

Yunanistan'ın baĢlıca medya grubu Antenna, sahip Alman ProSiebenSat.1 

Group(RTL), Nurol Holding-Carlyle ortaklığı da ihale Ģartnamesi almıĢtır. Bunların 

içerisinde Çalık Grubu, Nurol-Carlyle ve RTL-Ġpek-Sancak ortaklıkları ön yeterlilik 

için baĢvurmuĢtur. Ön yeterlilik için baĢvurmuĢ olan iki grubun varlığına rağmen 

ihaleye sadece Çalık grubu katılmıĢtır. 5 Aralık 2007 tarihinde, tek firmalı ihale ile 

Çalık Grubuna satılmasına rağmen, bu kez, "tek firma girdi, rekabet oluĢmadı" 

gerekçesinin iĢletilmediği görülmektedir. Rekabet Kurulunun 10 Ocak 2008‟deki 

toplantısıyla çıkan onayın ardından, RTÜK de 7 ġubat 2008 tarihli toplantısıyla satıĢı 

tescillemiĢtir.   

Buradaki baĢka bir dikkat çekici nokta, Çalık Grubu‟nun peĢin bedel olarak 

sunduğu 1 milyar 100 milyon doların, ihaleden bir ay sonra gerçekleĢen Rekabet 

Kurulu toplantısı sırasında ya da ihaleden iki ay sonra gerçekleĢen ilgili RTÜK 

toplantısı sırasında halen ödenmemiĢ olmasıdır. RTÜK‟ün tescil kararını, 21 ġubat 

2008 tarihinde, 2 ay daha uzatmıĢ olması Çalık Grubu‟na ödeme açısından 

(toplamda yaklaĢık 4,5 aylık) önemli bir zaman kazandırmıĢtır. Bu erteleme ise 

oldukça yüksek bir bedelin aylık faizinin kaybı ile kamuya zarar olarak dönmektedir. 

Ancak kamunun uğradığı zarar sadece ertelemeden kaynaklı değildir. 

Çalık Grubu‟nun ilerleyen süreçte sahibi olacağı ATV-Sabah Grubu, haber 

bültenini sunmak üzere, kendi deyimiyle liberal gazeteci Mehmet Barlas‟ı534 900 bin 

                                                                                                                                          
fareyle oynadığı gibi oynuyordu‟ ifadesini kullandı.” Gerçek Gündem, “Sabah‟ta Yeni AKP Skandalı”, 
19.07.2007, EriĢim: http://www.gercekgundem.com/index.php?p=75969, (10.02.2008) 
534

 Mehmet Barlas, NTV programında yayınlanan “Yorum Farkı” programında Emre Kongar‟ın sol 
tarafta kendisinin sağ tarafta yer alarak muhafazakâr liberalleri temsil etmektedir. Yorumları ve söylemi 
incelendiğinde öncelikle “AK PARTĠ” tanımlamasını tercih ettiği ve AKP‟yi Kongar‟ın getirdiği eleĢtirilere 
karĢı koruduğu görülmektedir. “Avrupa Birliği politikasını destekliyorum. Ama AK PARTİ‟nin bütün 
politikalarını desteklediğim anlamına gelmiyor. Ama siz AK PARTİ‟yi kayıtsı şartsız hem AK PARTİLİ 
olmayıp hem de kayıtsız şartsız desteklediğiniz zaman acaba bir çıkar ilişkisi mi var diye insanlar 
kuşkuya düşer.” 21 ġubat 2008 tarihli Yorum Farkı Program Metni” Irak Operasyonu ve BaĢbakanın 
Öfkesi”, EriĢim: http://www.ntvmsnbc.com/ntv/metinler/Yorum_Farki/subat_2008/21.asp, (20.03.2008) 
Yine Barlas‟ın, BaĢbakanın yanağını okĢaması sırasında çekilen fotoğrafla ilgili yapılan röportajında 
Ģunları dile getirmiĢtir; “Refleksti. Sen de bilirsin, gazetedekiler de; ben sevdiğim insanın yanağını 

http://www.gercekgundem.com/index.php?p=75969
http://www.ntvmsnbc.com/ntv/metinler/Yorum_Farki/subat_2008/21.asp
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YTL ve Engin Ardıç‟ı535 500 bin YTL ücretle 3 yıllığına transfer ettiği iddia edilmiĢtir. 

Mehmet Barlas‟ın Haber 24'te katıldığı canlı yayında 2 Mart 2008 tarihinde katıldığı 

haber bülteninde yaptığı açıklamaya göre; bizzat Ahmet Çalık arayıp kendisini davet 

etmiĢ, transfer görüĢmesini Çalık Grubu BaĢkanı Ahmet Çalık ile yapmıĢ ancak 

transfer parası, ATV-Sabah Grubu ortak bütçesinden ödemiĢtir
536

. Ancak o 

dönemde TMSF‟nin elinde olan kanalın bütçesi de TMSF tarafından kontrol 

edilmekte ve yönetilmektedir. SatıĢ bedelinin ödenmediği ve devir/teslim iĢleri henüz 

tamamlanmadığı bir süreçte, Çalık Grubu‟nun kanal ve gazeteler üzerinde hiçbir 

hukuki yönetim hakkı bulunmamaktadır.  

Yine bir baĢka önemli konu, transferin haber programı ile bağlantılı 

olmasıdır. Haberler yukarıda da belirtildiği üzere, siyasetle ilgili ya da ilgisiz bireyler 

üzerinde siyasal anlamda en etkili kanallardan biridir. Dolayısıyla haberlerin tarafsız 

olması kamunun kamuoyunu, eĢik bekçileri dıĢında kendi serbest iradesiyle 

oluĢturması önemlidir. Ancak Türkiye‟de özellikle ana haber bültenleri sunumunda, 

görünür bir bozulma yaĢandığı ortaya çıkmaktadır. En çok izlenen televizyon 

kanalları ve haber sunucuları Ģu Ģekildedir; Kanal D- Mehmet Ali Birand; ATV- 

Mehmet Barlas, Star TV- Uğur Dündar; Show TV-Ali Kırca. Ali Kırca hariç bu 

sunucuların hiç birinin asli görevi “anchorman”- spikerlik değildir. Yer yer yorumların 

serpiĢtirildiği yeni bir tür haber programı sunuculuğu ile doğrudan kamuoyu liderliği 

yapılmaktadır. Mehmet Barlas‟ın halen kamunun elinde olan bir haber kanalına 

“taraflı habercilik” ile transfer edilmesi TMSF‟nin siyasal medya gücü rolünü 

açıklamaktadır
537

. 

RTÜK‟ün ihaleyi, 3984 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirmesi ve uygun 

olup olmadığına bağlı olarak onaylaması ya da reddetmesi gerekmektedir. 

13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun‟un KuruluĢ ve Hisse Oranlarını düzenleyen 

Madde  29‟da konuyla ilgili olarak Ģu Ģekilde bir hüküm bulunmaktadır: Madde 29 –

                                                                                                                                          
okşarım, öperim. Yani insani temas dedikleri bir şey(...) Yani Tayyip Erdoğan'ın ilk defa yanağını 
tutmuyorum ki!” Sabah, “En Kötüsü Yanağı OkĢanan Gazeteci Olmak”, 4 Mart 2007. 
535

 Engin Ardıç 6 Mart 2008 tarihli Sabah gazetesindeki yazısında böyle bir paranın söz konusu 
olmadığını ancak Vatan gazetesinden çok daha fazla maaĢ aldığını ifade etmiĢtir. Ayrıca Vatan 
gazetesine girdiğinde gazetenin liberal ve demokrat; çıktığında ise ulusalcı olduğunu ifade etmektedir. 
Engin Ardıç, “Ofuna Of”, Sabah, 6 Mart 2008. 
536

 Haber 5, “üç Yıllık Transfer Ücretimi PeĢin Aldım”, 2 Mart 2008. EriĢim:  
http://www.haber5.com/archive_details?id=309788, (05.03.2008) 
537

 RTÜK‟ün CHP kadrosundan üyesi ġaban Sevinç, Mehmet Barlas‟ın Sabah gazetesine transfer 
ücreti olan 900 bin YTL‟nin TMSF tarafından ödendiğinin öne sürülmesi üzerine, TMSF BaĢkanı Ahmet 
Ertürk hakkında suç duyurusunda bulunmuĢ bunun üzerine Barlas transfer parası iade etmiĢtir. Milliyet, 
”Barlas, Transfer Ücretini Ġade Etti”, 29 Mart 2008. 

http://www.haber5.com/archive_details?id=309788
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(DeğiĢik:15/05/2002-4756/13 md.) Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya 

verilecek anonim şirketlerin hisse oranları ve şirket yapısıyla ilgili uyulması gereken 

diğer hususlar şunlardır:(…) üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finans 

kurum ve kuruluşlarına radyo ve televizyon yayın izni verilmez; bu kuruluşlar radyo 

ve televizyon yayın izni almış şirketlere ortak olamazlar.  

RTÜK incelemesini, Turkuvaz Radyo ve Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık 

A.ġ'nin bu tarz bir ortaklıkları olup olmadığını incelemiĢ ve inceleme sonunda da 

olmadığını tespit etmesiyle ihaleyi onaylamıĢtır538. Öte yandan Turkuvaz Radyo ve 

Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık Aġ'nin sahibi olan Çalık Grubu bünyesinde 

yukarıdaki hükümde yasaklı sayılan tüm faaliyetlere yer verildiği dikkat çekmektedir. 

Bu örnekten de anlaĢılacağı üzere, yasa, açıkça satın alan Ģirketin faaliyetlerini 

incelerken, Ģirketin sahibinin diğer faaliyetlerini kapsam dıĢında bırakmaktadır. 

Günümüzde ise bir medya aracının kartel biçimindeki sahipliği doğrudan tek bir 

Ģirket sahipliği ile değil, Ģirketlerin toplandığı holdingleri bir arada tutan “grup” 

sahipliği Ģeklinde gerçekleĢmektedir539. Diğer bir deyiĢle, sermaye medyada, “grup” 

içerisinde yer alan “holdinglerden” birindeki “Ģirket(ler)” aracılığı ile yer almaktadır. 

Oysa Kanun‟la amaçlanan, basının, sermayenin zorunlu çıkar iliĢkileri ile denetim 

altında tutulmasını engellemektir. Kanun‟un bu hali, yukarıda bahsedilen Ģirketlerin 

pratikteki medya kartellerinin oluĢum sürecini engellemekten çok uzaktır. Aynı 

maddenin yabancılarla ilgili (I) hükmünde yer alan “gerçek ve tüzel kiĢiler” ifadesinin 

bu hükümde tercih edilmeyip, onun yerine sadece “Ģirket”lerin yasak kapsamında 

tutulması, yasadaki bu boĢluğun, kanun koyucu tarafından bilinçli bir tercihle 

gerçekleĢtirildiğini düĢündürtmektedir. Yine 1994‟ten beri bu Ģekliyle uygulanan 

düzenlemenin, medya kartel oluĢumunu engelleyecek ihtiyaçlara yanıt vermediğinin 

açıkça bilinmesine rağmen, uygulanmaya devam edilmesi, bu süreçte yer alan 

iktidarların, medya kartellerinin oluĢumunu ya da basının sermaye yoluyla denetimini 

engellemeye yönelik olarak ne kadar istekli olduğuna dair bir gösterge niteliğindedir. 

                                                 
538

 RTÜK, Basın Bildirisi, “ATV Televizyonunun, Üst Kurul nezdindeki izin ve lisansları ile kanal ve 
frekans kullanım hakları, Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ. adına tescil 
edilmiĢtir”, 7 ġubat 2008,  EriĢim:  
http://www.rtuk.gov.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=928828c4-ba8c-47ae-9420-5a3dbc1de34a, 
(08.02.2008) 
539

 Böylece 3984 Sayılı Kanun, Madde 29/b) (…)”Aynı Ģirket ancak bir radyo ve bir televizyon iĢletmesi 
kurabilir” Ģeklindeki hükmün, pratikte bir anlamı kalmamaktadır. Örneğin, Aydın Doğan, farklı Ģirketleri 
aracılığıyla, Star Tv, CNN Turk, Kanal D Ģeklinde 3 farklı ve yüksek izlenme oranlarına sahip televizyon 
kanalına sahiptir. 

http://www.rtuk.gov.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=928828c4-ba8c-47ae-9420-5a3dbc1de34a
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ATV-Sabah ihalesi ve sonrasındaki süreç, diğer yasal düzenlemeler 

açısından değerlendirildiğinde, TMSF‟nin ilgili yönetmeliğe aykırı hareket ettiği de 

gözlemlenmektedir. 18 Haziran 2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve Ġktisadi Bütünlük 

OluĢturan Mahcuzların SatıĢına ĠliĢkin Yönetmelik‟te ihale bedelinin ödeme Ģekli, 

Madde 23‟te Ģöyle düzenlenmiĢtir:  Ġhale Bedelinin Ödeme ġekli, Madde 23- İhale 

bedeli kural olarak ihalenin Kurul tarafından onaylanmasını müteakiben peşin olarak 

ödenir.(…) Aynı yönetmeliğin ihalenin iptalini düzenleyen 24. Maddesi ise aĢağıdaki 

gibi düzenlenmiĢtir: Ġhalenin Ġptali, Madde 24- İhale, Kurul tarafından onaylanmış 

olsa dahi aşağıda belirlenen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde Kurul 

tarafından alınacak ikinci bir karar ile iptal edilebilir. a) İhale alıcısının, satış 

şartnamesinde belirlenen şekil, süre ve şartlara uygun olarak ihale bedelini 

ödememesi, (…) Yönetmelikte adı geçen “kurul”, TMSF Kuruludur. ATV- Sabah 

Grubu satıĢ ihalesi, satıĢ peĢin ödenmek koĢuluyla gerçekleĢmiĢ ancak ne Fon 

Kurulu onayından önce ne de Rekabet Kurulu ve RTÜK onayından önce teminat 

dıĢı herhangi bir ödeme gerçekleĢmemiĢ ve hatta daha önce de belirtildiği gibi, 

Kurul, Çalık Grubu‟na bedeli ödemesi için ekstra 2 aylık ek süre tanımıĢtır. 

Yönetmelikte ihalelerde uygulanacak usullerin düzenlendiği 16. Madde‟ye 

göre; “Ticari ve iktisadi bütünlüğün satışı, satış şartnamesinde belirlenen nitelikleri 

haiz teklif sahipleri arasında, kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi 

birlikte uygulanmak suretiyle yapılır.” ATV-Sabah ihalesi Ģartnamesinde hem kapalı 

zarf hem de açık arttırma usulleri birlikte uygulanması ön görülmüĢtür. Ancak tek bir 

katılımcının olması nedeniyle “açık arttırma” usulü uygulanamamıĢtır. Bu noktada 

ihalenin yine geçersiz sayılması gerekir540. 

Ġhaleye tek firmayla girilemeyeceği kanısını güçlendiren bir baĢka düzenleme 

ihalenin iptali durumunda nasıl bir yol çizileceği ile ilintilidir. Ġhalenin Ġptali, Madde 

24- “(…) İhalenin iptali halinde ihaleye konu ticari ve iktisadi bütünlük; Satış 

Komisyonu tarafından ikinci en yüksek pey sürene/teklif verene teklif edilebilir. (…) 

Kurul tarafından ikinci en yüksek pey sürene teklif edilmesinin uygun görülmemesi 

veya yapılan teklife rağmen teklifin kabul edilmemesi veya teklif sahibine 

ulaşılamaması hallerinde, ticari ve iktisadi bütünlük tekrar satışa çıkarılır.” Bu 

                                                 
540

 Kral TV'yi muhammen bedelin 100 bin dolar üzerine, 45.1 milyon dolara tek alıcı Çukurova'ya sattı. 
Ertürk'ün baĢkanı olduğu Fon Kurulu, rekabet Ģartlarını yeterli bulmadığı ve Çukurova'nın o gün 
itibariyle Fon'a borçları olduğu gerekçesiyle satıĢı onaylamamıĢtır. 
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düzenlemede ihalede ikinci bir katılımcının varlığına göre düzenleme yapıldığı, 

“ikinci en yüksek pey süren/teklif eden olmaması durumunda” gibi bir düzenlemeye 

yer verilmemesinden ötürü, ikinci bir katılımcının olmadığı bir ihalenin/açık 

arttırmanın var olamayacağı görüĢünden hareket edildiği açıkça görülmektedir. 

Nitekim kamunun ihale bedelinin tahsil edememesinden kaynaklanan zararının 

tespiti için de ikinci bir katılımcıya ihtiyaç vardır: “(…) İki ihale bedeli arasındaki fark, 

ilk ihale tarihinden farkın tahsiline kadar geçen süre için satış şartnamesinde 

belirlenen oranda işleyecek faiz ile diğer zararlar, teklifinden veya ticari ve iktisadi 

bütünlüğü almaktan vazgeçen ihale alıcısından tahsil edilir.”  

Yukarıdaki aktarılan tüm düzenlemeler doğrultusunda aslında ATV-Sabah 

satıĢının, daha ihale aĢamasında geçersiz bir nitelik kazandığı görülmektedir. Ancak 

bu hükümlerin uygulanmasından sorumlu TMSF BaĢkanı Ahmet Ertürk‟ün bu yönde 

bir açıklaması bulunmamaktadır. Tam tersine, Haberturk adlı televizyon kanalında 

Gazeteci Yavuz Semerci'nin hazırlayıp sunduğu Bilgi Odası'nın 22 Ocak 2008 

tarihinde yayınlanan programında konuyla ilgili olarak Ģu açıklamayı yapmıĢtır:  

“Normalde biz teslim ederken parayı alırız.(...) Burada ilk defa medya varlığının 

özelliği dolayısıyla, buraya maceracı insanlar girmesin diye bir madde koyduk.(...) 

Bunu da başardık.(...) Bu konuda hiç kuşkumuz yok. Sabah-ATV satışında, bize 

defaatle teyit etti. Ben de ona inanıyorum.” Ertürk‟ün “medyanın varlığının özelliği 

dolayısıyla maceracı insanların girmesin diye” koyduğu ön Ģart olan peĢin 

ödemenin, konuĢma tarihinde -yani ihaleden yaklaĢık iki ay sonrasında bile- 

gerçekleĢmemesine rağmen, bu barajın baĢarılı bir Ģekilde uygulandığını ileri 

sürmesi, bir bürokratın kiĢisel kanaatine dayanarak aldığı ve karĢılığını 

ödeyemeyeceği yüksek bir maddi risktir ve haklı olarak bu cesaretin siyasal bir 

boyutu bulunduğunu düĢündürtmektedir. 

SatıĢın gerçekleĢmesi sürecinde yaĢananlar da ayrı bir öneme sahiptir. Çalık 

Grubu, peĢin ödeme garantisiyle girdiği ihalenin bedeli için krediye baĢvurmak 

durumunda, kalmıĢ ancak özel bankalardan kredi temin edememiĢtir. Ġki devlet 

bankası; Halk Bankası ve Vakıflar Bankası yüzde 50-yüzde 50 olmak üzere, 750 

milyon dolar 12 yıl vadeli kredi vermiĢtir541. Toplamda 1.1 milyar doların kalan 350 

                                                 
541

 Bu krediyle ilgili olarak CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Çalık Grubuna kredi veren Halk Bank ile 
Vakıflar Bankasının denetimi için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna (BDDK) baĢvuruda 
bulunmuĢtur. Anadolu Ajansı, 1 Mayıs 2008. Ayrıca gensoru görüĢmesi sırasında Bağımsız milletvekili 
Mesut Yılmaz tarafından krediye imza atmayan banka yöneticilerinin görevden alınarak, yeni iki üye 
atandığını ve kredinin bu üyelerce onaylandığını ileri sürmüĢtür. Milliyet Gazetesi, 21 Mayıs 2008. 
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milyon kısmını da Katar‟da yeni kurulan, Al Wasaeel International Media CO 

karĢılamıĢtır. Öte yandan bu satıĢla ilgili olarak yargı süreci de devreye girmiĢtir. 

Yeniasır gazetesinin ortaklarından ġevket Bilgin'in kızı ġenol Devrim, Sabah ve ATV 

grubunun, TMSF'nin yaptığı ihaleyle TMSF'nin hizmet kusuru bulunduğunu, grup 

içindeki küçük ortaklardan Yeniasır gazetesinin maddi olarak büyük zarara 

uğradığını iddia etmiĢ ve Çalık Grubu‟na satılmasının tedbiren durdurulması veya 

iptali talebiyle dava açılması için avukatı aracılığıyla baĢvuruda bulunmuĢtur542. 

Konu ile ilgili olarak, CHP‟nin, ATV-Sabah‟ın satıĢıyla ilgili olarak BaĢbakan Recep 

Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması, Mecliste 

20 Mayıs 2008 tarihinde görüĢülerek 134‟e karĢı 318 oyla reddedilmiĢtir543. 

ATV-Sabah Grubunun el konmasından satıĢa kadar geçen süre, Türkiye‟de 

medyanın kartel Ģeklinde siyasal araçsallaĢtırılmasının ve devamında hukuksal 

zeminin bu araçlara adapte edilmesinin dikkat çekici bir örneğini, adeta çalıĢma 

laboratuarını oluĢturması bakımından incelenmeye değer bir süreçtir. TMSF‟nin 

kuruluĢ esasına göre, onun bir fon kurumu olması, doğrudan medya üzerindeki 

etkisinin yasal bakımdan dikkatlerden kaçırmasına –ya da kaçırılmasına- neden 

olmaktadır. Ancak günümüzde varılan nokta, siyasal iktidarlar, kontrolü altındaki 

TMSF ile TRT dıĢında ve çok daha etkili bir Ģekilde basın, televizyon, radyo, dergi 

alanlarının tümüne nüfuz edebilen bir tür yayıncılık olanağı elde etmiĢ 

görünmektedirler. 

3.3. TÜRKĠYE’DE MEDYANIN DÖNÜġÜMÜ ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRME 

Küresel ölçekte olduğu gibi, Türkiye‟de de liberal ekonomi politikalarının 

dönüĢtürücü gücü karĢısında medya, demokratik bir sistemin iĢleyiĢindeki baĢat rolü 

ve kamu hizmeti rolü çoğu zaman göz ardı edilerek, diğer herhangi bir alanda 

                                                 
542

 Milliyet Gazetesi, “ġevket Bilgin‟in kızı Sabah ve Atv‟nin SatıĢına Dava Açtı”  2 ġubat 2008 
543

 CHP Genel BaĢkanı Deniz Baykal‟ın gensoru görüĢmesinde Ģu açıklamayı yapmıĢtır.“Sabah-ATV 
ihalesiyle 10 firma ilgilendi, 3 firma yeterlilik belgesi aldı. Burada önemli olan soru şu: „İhaleye katılma 
isteğindeki firmaları Başbakan çekil dedi mi?‟ Başbakan‟ın bu ihaleye ilgi göstermesi önemlidir. 
Başbakan‟ın şu soruyu açıklamaya kavuşturması lazımdır: 14 Kasım 2007‟de Prag‟a hareket etmeden 
önce bu konuya talip olan bir işadamıyla Ankara‟da VIP salonunda görüştünüz mü, görüşmediniz 
mi?(...) Bir de ihalenin Çalık grubuna verilmesi noktasından sonra yaşananlar var. Para hazır denildiği 
halde kredi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu noktada kamu bankalarından kredi alınıyor. Peki yerli ve 
yabancı özel bankalarla irtibat kuruldu mu, kurulmadı mı? İki kamu bankasından kredi alınmıştır. Bunun 
açıklanması lazım. Ayrıca alınan kredi, bir proje kredisi. Bu nasıl bir proje kredisi konusu olabilir? Proje 
kredisi ortada olmayan bir faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla verilir. Burada Sabah bildiğimiz Sabah, 
Atv bildiğimiz Atv. Bunun neresi proje? Peki proje kredisi almanın anlamı ne? Proje olursa ödenmesi 
süreli olur. 3 yıl ödemesiz süre, 10 yıl vade ile alınmış. Böyle başka kimseye verilmiyor. Ayrıca 750 
milyon dolar kredi almış bir tek yerli kuruluş var mı ki bu şartlarda veriyorsun?” (15.07.2008). 
EriĢim adresi: http://www.ntvmsnbc.com/news/447072.asp  

http://www.ntvmsnbc.com/news/447072.asp
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faaliyet gösteren ticari kuruluĢlar haline gelmiĢlerdir. Dünyanın geri kalanında 

yaĢanılan ekonomik ve siyasal geliĢmelerden bağımsız olmamakla beraber, sürecin 

baĢlıca taĢıyıcıları siyasal aktörler olagelmiĢtir.  

Yine küresel ölçekte meydana gelen teknolojik dönüĢümün medyadaki etkisi 

Türkiye‟de de yaĢanmakta ve teknolojik bakımdan donanımlı medya kartellerinin 

rekabet gücünü yukarı taĢımaktadır. Öte yandan internet kullanımı544 dünyada yeni 

yeni yayılmaya baĢlarken, Türkiye‟nin sadece coğrafi değil teknolojik açıdan da 

geçiĢ noktasında bulunduğunu resmeder bir Ģekilde Asya ve Avrupa ülkelerinin 

arasında bir oranda yer alan internet kullanımı, toplum düzeyinin genelinde bir 

değiĢiklik yaratacak güce eriĢmesi için daha zamanı olduğunu aktarmaktadır.  

Günümüzün, geçmiĢe göre hayal edilebileceklerin ötesinde kalan, ancak 

aynı zamanda sermaye ve teknolojik bakımdan kontrol edilerek kısıtlanmıĢ medya 

ve söylemi, Türkiye‟de liberal ekonominin ve Amerika‟nın ekonomi üzerindeki 

etkilerinin görülmeye baĢlandığı 50‟lili yıllardan bu yana uygulanan hukuki ve siyasal 

uygulamaların sonucudur. Günümüz koĢullarında Türkiye‟de oluĢturulan hukuksal 

zemin bir yandan medya kartellerinin oluĢumuna kolaylık verip süreci 

hızlandırmaktaysa da diğer yandan da siyasal iktidarın kontrolündeki diğer kurumlar 

aracılığıyla dizginlenmeye çalıĢılmaktadır. 

Öte yandan Türkiye‟deki medya yapısına bakıldığında da kamuoyunun belli 

sınırlı sermayelerde birikmiĢ belli sayıdaki televizyon, gazete vb. medya araçlarıyla 

Ģekillendirildiği görülmektedir. Medyanın sınırlı sahipliği, bireylerin sadece sınırlı 

sayıda “belirlenmiĢ” gündemleri takip etmesini sağlamamakta, aynı zamanda bu 

konularda ne yönde ve nasıl düĢünmesi gerektiğini de garanti etmektedir. Toplum, 

“merkez” etrafında yığılarak, bu medyalar dıĢında kalan kiĢilerin takip ettiği medya 

ve okuyucusu, tartıĢmalar ve fikirleri, marjinalleĢmektedir. Aynı zamanda kendini 

ifade edemeyen fikirler, toplumda yer edinememekte ve bir süre sonra sessizliğe 

gömülmektedir.  

Bazı durumlarda toplum kendini siyasal sosyal hareket aracılığıyla ifade 

edebilmektedir. Ancak bu durumlarda bile, hareketin bir kamuoyu oluĢturarak siyasal 

alanda değiĢiklik yaratacak güce ulaĢabilmesi için medyaya ihtiyacı vardır ve bu 

                                                 
544

 Avrupa ülkelerinde kullanım oran ortalaması %52; Asya ülkelerinde %18; Orta Doğu‟da 
%28,5‟dedir. World Statistics, EriĢim: http://www.internetworldstats.com/stats.htm,(17.12.2009).   

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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noktada da Türkiye‟deki liberal ekonominin parçası olarak medya Ģirketleri, ancak 

kendi çıkarları ile çatıĢmayacak nitelikteki hareketleri haber yapacaktır ya da haberin 

niteliği, hareketin önüne geçmektedir. Sağ söylemi ağırlıkta olan Samanyolu 

televizyonunda iĢçilerin hak arama talepleriyle ilgili haberlerini, “yine kavga 

çıkardıkları sokakları yine savaĢ alanına döndürdüler” gibi baĢlıklarla vermesi bu 

formatlamanın örnekleri arasında yer alır. Bu ve buna benzer örnekler Türkiye‟deki 

medyanın, dünyanın diğer yerlerindeki örnekleri gibi siyasal olay ve olguları belli bir 

çerçeveden verme eğilimindedirler. Bunu yaparken de kartel yapılarının sermaye 

sahipliği ve siyasal iktidara yakınlığı, ekonomik politik görüĢleri etkili olmaktadır. 

Yasama organı, kartellerin oluĢumuna olanak verecek düzenlemeleri 

oluĢtururken, bunların düzenleme olarak yürürlüğe girebilmesi noktasında 

muhalefetten de destek gördüğü anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla bu sorun, belli bir parti 

ya da partiler değil, genel anlayıĢla ilgili bir sorundur. Bugünün ya da yarının siyasal 

iktidarının, medya olan iliĢkisinde onu kontrol altına alıp araçsallaĢtırma amacından 

vazgeçmesi gerekmektedir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. CUMHURBAġKANLIĞI SEÇĠMĠ ve 2007 GENEL SEÇĠMLERĠ SÜRECĠNE 

YÖNELĠK ARAġTIRMA 

AraĢtırmanın iki ayağı bulunmaktadır: “Medya analizi” ve “alan çalıĢması”.  

Gerek Genel Seçimler, CumhurbaĢkanlığı seçimi ve gerekse Cumhuriyet 

Mitingleri ile ilgili analizlerde aĢağıdaki siyasal geliĢmelerin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

Tablo 8: Medya Analizi, Alan ÇalıĢması ve Siyasal GeliĢmeler Tarihsel Süreci 

Medya Analizi 2007 Yılı 
Ġçinde 

Alan 
ÇalıĢması 

Siyasal GeliĢmeler 

1. Dönem 
Medya Analizi 

(ilk 3 ay) 

1 Ocak  Erdoğan‟ın Adaylık 
TartıĢmaları 25-26 Ocak  1. Uygulama 

31 Mart  

2. Dönem 
Medya Analizi 

(son 3 ay) 

1Nisan   
14 Nisan   Tandoğan Mitingi 
24 Nisan  Gül‟ün adaylığı 
26 Nisan 2. Uygulama  

27 Nisan  CumhurbaĢkanı seçimi 
1. Tur 

  E-Muhtıra 
29 Nisan   Çağlayan Mitingi 
1 Mayıs  Anayasa Mahkemesi 

Ġptal Kararı 
6 Mayıs  Meclisin 367‟yi 

yakalayamaması 
13 Mayıs  Gündoğdu Mitingi 
14 Haziran 3. Uygulama  

30 Haziran   

 22 Temmuz   Genel Seçimler 

 

Bu süreçte göz önüne alınması gereken ilk önemli nokta Nisan ayına kadar 

aday olarak Erdoğan değerlendirilirken, Nisan ayında Abdullah Gül‟ün adaylığı 

açıklanmıĢ olmasıdır. Ayrıca yine 27 Nisan 2007‟de CumhurbaĢkanlığı seçimi için 

birinci tur gerçekleĢtirilmiĢ, 357 kabul oyu çıkmasına karĢın 367 sayısına 

ulaĢılamadığı için, seçim ikinci tura kalmıĢtır. Aynı gün akĢamı Genelkurmay‟ın 

bildirisi yayınlanmıĢtır.  

29 Nisan 2007‟de CumhurbaĢkanlığı Seçim sürecini protesto etmek 

amacıyla Ġstanbul‟da (polis kayıtlarına göre 750 bin kiĢini katıldığı) Çağlayan Mitingi 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  Anayasanın ilgili hükmü gereği, ilk oturumun açılabilmesi için 
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367 üyenin Mecliste hazır bulunması gerektiği gerekçesi ile  27 Nisan tarihinde 

yapılan CumhurbaĢkanlığı seçimi birinci oturumun iptali için Cumhuriyet Halk Partisi  

tarafından Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmıĢtır.  

Açılan dava sonucu, Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs  tarihli ile kararı birinci 

oturum iptal edilmiĢ ve bu karar aynı gün saat 16.13'de kamuoyuna açıklanmıĢtır. 6 

Mayıs 2007 tarihinde Mecliste yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının 

bulunamayıĢı yüzünden 11. CumhurbaĢkanı seçilememiĢ ve bu seçim,  22 Temmuz 

Genel Seçimlerinin sonrasına kalmıĢtır.  

Yukarıdaki geliĢmeler ıĢığında değerlendirilmek üzere gerçekleĢtirilen 

araĢtırmanın yöntemi aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir.  

4.1. ARAġTIRMANIN KONUSU, PROBLEMĠ ve AMACI 

Medya ve demokrasi arasındaki iliĢkiye bakıldığında demokrasilerde halkın 

seçimini hür irade ile gerçekleĢtirebilmesi için ihtiyacı olan bilgi akıĢını ve iletiĢim 

aracılığıyla önemli bir bağ kurulduğu görülmektedir. Bunun arkasındaki düĢünce ise 

ideal olarak demokrasilerde, yönetilenlerinin, yönetenler üzerinde seçim dıĢında da -

siyasal yargı dıĢında- kullanabileceği kamuoyunun yaptırımı ve denetimi araçlarının 

gerekliği ile siyasal seçimlerin ancak serbest tartıĢmalar ve bilgi akıĢıyla 

olabileceğine olan inanca dayanmaktadır.  

Süreç içerisinde medyada, pazar liberalizasyonu koĢullarıyla ekonomik çıkar, 

rating, tiraj gibi olguların öncelik kazandığı ve son aĢamada “halk bunu istiyor” 

gerekçesiyle depolitizasyona ya da (kontrollü ve tek yönde) siyasallaĢmasına katkı 

yolunda yayınsal değiĢim gözlemlenmektedir. Her iki durumda da siyasal iktidar, 

pazarlık edebileceği bir alan olarak medya kartellerinin medya dıĢı sektörlere, kamu 

ihalelerine katılmasına olanak yaratacak Ģekilde büyümesine izin verirken 

karĢılığında medya sektörünün elinde pazarlık unsuru olarak okuyucu ve izleyici 

kitlesinin yönlendirilebilir kamuoyu ve kamu gündemi yatmaktadır. 

Medya toplumdaki kanaatleri yeniden üreterek baskın kanaatin kime ait 

olduğunu duyurmakta ve muhalif görüĢlerin de gittikçe sessizleĢmesine yol 

açmaktadır. Aslında baĢta var olmayan gerçeklik olgusu medya üretimiyle gerçek 
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hale getirilmektedir. Bu durum medyanın kamuoyu üzerindeki manipülasyon, tek-

tipleĢtirme, susturma gibi etkileriyle ortaya çıkabilmektedir.  

Siyasal iktidara pazarlık gücü vermesi açısından medyanın kontrolü 

büyümesi bir noktadan sonra mümkün olmayabilmekte, medyanın sosyal rolü 

sadece fikir ve kanaatleri yeniden biçimlendirmenin de ötesine geçmekte, siyasetin 

bizzat kendisini etkileyen, biçimlendiren ve üreten bir dördüncü kuvvet olarak 

belirmektedir. Dördüncü kuvvet haline dönüĢmesinde en etkili unsur medyadaki 

kartelleĢme olgusudur. Basın ve yayım özgürlüğü konusundaki pazar liberali görüĢü 

çerçevesinde varılan bu noktada, medya kartelleri halkı farklı kanallardan tek bir 

mesaj doğrultusunda eğitme gücünü elinde bulundurmaktadır. Yasa koyucular ise 

bu özgürlüğün kartelleĢmeye varabileceğini öngörebilecek yetenekte olmalarına 

rağmen, kamu yararı yerine kartel oluĢumuna ortam yaratacak düzenlemeler 

yürürlüğe koymaktadırlar.  

Önceki bölümde Türk Medyasının ekonomi-politiği çerçevesinde eleĢtirel bir 

analizi yer alırken bu bölümle Lasswell‟in klasikleĢen “kim, neyi, nasıl, kime ve hangi 

etkiyle” ilettiği sorularının eksik kalan yanıtları aranacaktır. Yukarıda özetlenen 

durum çerçevesinde, araĢtırmadaki amaç da dördüncü kuvvet medyanın bireylerin 

siyasal tutum ve algılayıĢlarındaki rolünü saptamak ve bu bağlamda, toplumun 

siyasal süreçlerini ne yönde ve nasıl etkilediğini tespit etmeye çalıĢmaktır.  

AraĢtırmanın medya analizi kısmında, siyasal söylemleri doğrultusunda 

farklılaĢan medya organlarının, bu içerik analizine yer verilecek ve bu analizler 

iktidar ve muhalefetin söylemleri ile iliĢkilendirilerek paralellikler ve farklılıklar ortaya 

çıkartılacaktır.  

AraĢtırmanın alan çalıĢmasında ise seçilecek deneklerin, belirlenen süreç 

dilimleri içindeki siyasal ilgi, siyasal bilgi, siyasal tutumları ve siyasal katılmalarındaki 

değiĢimleri gözlemlenecektir.  

ÇalıĢmada deneklerin, medyanın bizzat kendisine ait tutumları ölçülecek ve 

siyasal bilgi kaynağı olarak güvenilirliği, öncelikliliği değerlendirilecektir. Deneklerin 

seçim tercihleri, tahminleri, iktidar-muhalefet söylemleri ile öncelikli olarak takip 
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ettikleri medya organının söylemi ile iliĢkilendirilerek analiz edilecektir. Son aĢamada 

her iki yöntem sonucunda elde edilen veriler birlikte değerlendirilecektir.  

4.2. MEDYA ANALĠZĠ 

Medya analizi kapsamında 5 ulusal gazete seçilerek 3 aylık iki dönemden 

oluĢan toplam 6 ay boyunca çıkan ilk sayfa haberleri üzerinde 15 anahtar kelime 

taraması yapılmıĢ ve bulunan haberler, nitelik ve nicelik bakımından analiz 

edilmiĢtir. Bu süreçte medya analizinin yöntemi aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir. 

4.2.1. Analizin Hipotezi 

Medya analizi bağlamında Ģu sorulara yanıt aranacaktır; 

- Medya ilgili siyasetin temel aktörleri ve partileri ile ilgili kamu tartıĢmasını 

nasıl çerçevelemektedir? (Kimlere ve hangi partilere daha çok yer vermekte, 

alıntı yapmakta, tekrar etmektedir?) 

- Haberlerin hangileri, hangi medya organlarınca haber yapılırken, hangi 

medya organları bunları görmezden gelmiĢtir? 

- Medya organlarından hangileri, hangi haberleri resimlerle ve gazetenin daha 

büyük bir alanını kapsayacak Ģekilde sunarken, hangi haberleri resimsiz ve 

daha küçük bir alanında aktarmıĢtır? 

- Hangi kiĢiler, olaylar ve partiler olumlu, hangileri olumsuz içerikte 

aktarılmıĢtır? 

- Aynı ya da yakın siyasal pozisyonları paylaĢan gazeteler ve siyasal liderlerin 

söylemleri de paralel midir? 

Yukarıda yer alan soruların yanıtlarını bulmak amacıyla medya analizi 

sürecinin kısmen kapsadığı 3 siyasal geliĢme inceleme alanı olarak seçilmiĢtir: 

CumhurbaĢkanlığı Seçimi, Cumhuriyet Mitingleri, 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri. 

Konuyla ilgili olarak araĢtırmada Ģu sorulara yanıt aranmaktadır: 
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- CumhurbaĢkanlığı seçimi, Cumhuriyet Mitingleri ve Genel Seçim konularında 

hangi gazete daha çok yer vermektedir? 

- Seçilen gazetelerin ilk sayfalarında, Meclis‟te yer alan siyasal partiler içinde 

hangi partiler görmezden gelinmiĢ hangilerine daha çok yer verilmiĢtir?  

- Hangi siyasal lider güçlü ya da mağdur, çatıĢmacı ya da uzlaĢmacı, haklı, 

baĢarılı ya da haksız, baĢarısız vurgularıyla aktarılmıĢ, hangi siyasal liderin 

diğerlerine üstünlüğü vurgulanmıĢtır? 

- Hangi siyasal geliĢme, lider ya da parti olumlu daha çok haber yapılırken, 

gazetelerin durdukları yere göre olumlu, resimli ve gazetenin daha büyük 

alanında yer almıĢtır? 

- Tüm yukarıda yer alan soruların yanıtları ile gazetenin duruĢu ve medya 

sahipliğine göre anlamlı bir değiĢiklik var mıdır? 

AraĢtırmanın yukarıda sıralanan soruları çerçevesinde geliĢtirilen hipotezi Ģu 

Ģekildedir: Medya araçları, sahiplerinin bulundukları siyasal pozisyona bağlı olarak, 

haber yapımında ve sunumunda editöryal bir seçicilikte bulunmakta, editöryal 

perspektiften geçen haberler, okuyuculara ulaştığında, onların siyasal dünyayı 

algılayışlarında ilgili medya organın sahibinin siyasal duruşuna paralel bir değişikliğe 

uğratacak biçimde formatlanmaktadır. 

4.2.2. Analizin DeğiĢkenleri 

Bağımlı DeğiĢken: Medya Söylemi 

Bağımsız DeğiĢken: Siyasal pozisyon, Medya sahipliği ve Editöryal Tercih, 

Güncel Siyasal GeliĢmeler, Siyasal Partiler ve Liderleri  

4.2.3. Medya Analizinin Evren ve Örneklemi 

ÇalıĢmanın evrenini 1 Ocak 2007–30 Haziran 2007 tarihleri arasında çıkan 

tüm ulusal basın gazetelerinin ilk sayfaları oluĢtururken, örneklem de bu evrenden 
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olasılıklı olmayan örneklem tekniği ile 5 gazeteye ait ilk sayfaların seçilmesiyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Örneklemi oluĢturan olay sayısı (5[gazete] x 6[ay])=900 sayfadan 

taranmıĢtır.  Bu gazeteler seçilirken evren, Ģu katmanlara ayrılmıĢtır: gazetenin 

siyasal söylemi; gazetenin tirajı; gazetenin sahibi. 

Yukarıdaki ölçütler doğrultusunda gruplandırılarak seçilen aĢağıdaki beĢ 

gazetenin seçilme sebebi ayrıca açıklanmaktadır: 

Cumhuriyet gazetesi; Gazete, düĢük tirajına rağmen, Cumhuriyet 

değerleriyle ilgili olarak Meclis‟te yer alan ikinci parti konumundaki CHP ile sahip 

olduğu paralel söylemi ve yine söylemi bazında sol görüĢü temsil etmesi ve 

deneklerden özellikle öğrenciler arasındaki okunurluluğu gerekçesiyle tercih 

edilmiĢtir. 

Vatan gazetesi: Gazete merkeze yakın sol görüĢlü duruĢunun dıĢında, 

analizin yapıldığı 6 aylık dönemde herhangi bir Medya Holding‟inden bağımsız 

oluĢuyla da tercih edilmiştir. 

Hürriyet gazetesi; Gazete önceki bölümde aktarıldığı gibi Türkiye‟de hem en 

çok medya kuruluĢuna sahip hem de en çok takip edilen medya tekeli Doğan 

Holding‟in lokomotif yayın organı olup ana-akım (mainstream), merkez gazetesidir. 

Sabah gazetesi: Gazete merkeze yakın yayın politikası dıĢında, medya 

analizinin ikinci ayağından sonra, seçimlere 3,5 ay kala TMSF tarafından el 

koyulmuĢ olması nedeniyle seçilmiĢtir. Sabah gazetesiyle birlikte el konulmuĢ olan 

ATV kanalının haber programları en çok seyredilen haber programları arasında yer 

alması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. 

Zaman gazetesi: Gazetenin Fethullah Gülen ile organikliği ispatlanmamıĢ 

ancak söylem bazındaki doğrudan iliĢkisi ve iktidar partisi ile paralellik çizen 

söylemlerine daha önce değinilmiĢtir. Bu bağlamda hem sağda hem de iktidar partisi 

ile paralel bir çizgide yer alması nedeniyle Zaman gazetesi de analize dâhil 

edilmiĢtir. Gazetenin en çok tiraja sahip gazete olması da etkenler arasında yer 

almaktadır. 
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4.2.4. Medya Analizinin Çözümleme Birimleri 

Ġncelenen gazetelerin ilk sayfa haberleri, yukarıda seçilen siyasal inceleme 

alanları çerçevesinde belirlemiĢ 15 anahtar kelime ile taranmıĢ ve elde edilen 

haberlerin çözümleme birimleri ise aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur: 

1) Fiziksel Birim: Haberin tam gazete sayfasında kapladığı alan büyüklüğü, 

resimli olup olmaması ve ilgili anahtar kelime ile ilgili haber sayısı 

2) Önermesel Birim: Güçlü, Mağdur, Olumlu, Tarafsız, Olumsuz, Göreceli 

üstün 

Haberleri yukarıdaki çözümleme birimlerine yönlendirecek 15 anahtar kelime 

ise Ģunlardır: Erdoğan, Gül, Baykal, Bahçeli, AKP, AK PARTĠ, CHP, MHP, 

Tandoğan Mitingi, Çağlayan Mitingi, Gündoğdu Mitingi, Cumhuriyet Mitingleri.  

4.2.5. Medya Analizinin Sınırlılıkları 

Medya analizi gerçekleĢtirilirken belirlenmiĢ olan anahtar kelimeleri, maliyet 

ve zaman açısından ancak basılı gazetelerde taramak mümkün olabilmiĢtir. Oysa 

medya, günümüz “gören insanı” (homo videns) üzerinde, özellikle televizyon yoluyla 

etkinlik gösteren bir araçtır.  

Ancak çalıĢmanın siyasal ve sosyal bilimler çalıĢması olması bağlamında, 

çalıĢmanın literatür kısmında belirtildiği üzere, gazetenin, siyasal bilgilendirme ve 

var olan siyasal tutumları güçlendirme açısından daha etkili bir araç olması 

nedeniyle bu sınırlılığın kendi içinde çözüldüğüne inanılmıĢtır. ÇalıĢmanın siyasal 

ilgileri ve bilgileri televizyonla biçimlendirilen, siyaseten az ilgili denekler, gazeteyi 

daha az okuyan ve televizyonu da daha çok eğlence amaçlı takip eden deneklerdir.  

Ayrıca çalıĢmanın bütünlüğü açısından, çalıĢmanın uygulama kısmındaki 

denekler içerisinde yüksek bir oranda öğrenci kesiminin olması ve bunların da 

gazeteye eriĢim olanağının, televizyona eriĢim olanağından daha çok olması da 

medya analiz birimi açısından gazetenin daha doğru bir tercih olarak benimsenmiĢ 

olmasında önemli bir katkıda bulunmuĢtur.  
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Son kertede, genel kabul görmüĢ olan inanıĢ da bir medya grubu içindeki 

gazete ve televizyonun, bir medya organındaki “medya akıĢ etkisi” gibi, toplamda 

aynı sermaye grubundaki tüm medya organlarının paralel söylemler içinde olduğu 

yolundadır. 

Bu süreçte karĢılaĢılan bir baĢka sınırlılık da arĢivinden yararlanılan medya 

analiz Ģirketinin hata payının aynen geçirilmek zorunda kalınmıĢ olmasıdır. Söz 

konusu hata payının en düĢük seviyede kalması için, arĢivinden yararlanılmıĢ olan 

medya analiz Ģirketinden, daha önce diğer bazı büyük üniversitelere “medya analizi” 

temin ettiğine dair referans alınmıĢtır.  

Ayrıca, elektronik arĢivi bulunan gazetelerle Ģirketin medya arĢivi birkaç 

anahtar kelimeyle karĢılaĢtırılmak suretiyle tutarlılığı test edilmiĢ ve doğrulanmıĢtır. 

Ancak tüm arĢiv taranıp test edilemeyeceği için, halen küçük bir oranda da olsa, 

hata payı bulunabileceğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

4.2.6. Medya Analizi Ġle Ġlgili Bulgular 

ÇalıĢmanın bu bölümünde yukarıda açıklanan yöntem çerçevesinde 

gerçekleĢtirilen medya analizinin sonuçlarına yer verilmiĢtir. ÇalıĢma, Microsoft 

Excel ve SPSS programları aracılığıyla tablolaĢtırılmıĢ ve istatiksel olarak siyasal 

geliĢmeler ıĢığında değerlendirilmiĢtir.  

4.2.6.1. Medya ve Siyasal Partilerin Sunumu 

Medya analizinde değerlendirilmeye alınan 5 gazetenin (Cumhuriyet, Vatan, 

Hürriyet, Sabah, Zaman), 6 ay boyunca çıkardıkları gazetelerin tüm sayfalarında ve 

özel olarak ilk sayfalarında, araĢtırmanın yürütüldüğü sırada Meclis‟te yer alan AKP, 

CHP ve MHP‟nin adları taranmıĢtır.  

Elde edilen veriler doğrultusunda bu gazetelerin tümünde ve özel olarak da 

ilk sayfalarında yer alan haber sayılarının dönemlere göre özet değiĢimini aĢağıdaki 

tablodan gözlemlemek mümkündür: 
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Tablo 9: Gazetelerin Partilerle Ġlgili Tüm Gazetede ve Ġlk Sayfalarındaki Haberleri 

  Parti 

Gazete  AKP AK PARTĠ CHP MHP 

 Dönem 
Ġlk 

Sayfa 
Tüm 

Gazete 
Ġlk 

Sayfa 
Tüm 

Gazete 
Ġlk 

Sayfa 
Tüm 

Gazete 
Ġlk 

Sayfa 
Tüm 

Gazete 

Cumhuriyet Ġlk üç ay 129 1053 0 10 93 777 12 119 
 Son üç ay 226 1685 0 12 128 1041 8 193 

 Toplam 355 2738 0 22 221 1818 20 312 

Vatan Ġlk üç ay 52 176 0 26 28 326 12 103 
 Son üç ay 112 1035 0 36 83 684 23 222 

 Toplam 164 1211 0 62 111 1010 35 325 

Hürriyet Ġlk üç ay 24 642 0 11 21 393 3 88 
 Son üç ay 124 1009 2 25 106 622 12 222 

 Toplam 148 1651 2 36 127 1015 15 310 

Sabah Ġlk üç ay 35 381 5 304 27 478 5 107 
 Son üç ay 72 573 21 455 69 682 25 271 

 Toplam 107 954 26 759 96 1160 30 378 

Zaman Ġlk üç ay 0 0 20 324 20 307 8 95 
 Son üç ay 6 215 65 729 85 757 17 193 

 Toplam 6 215 85 1053 105 1064 25 268 

Genel Toplam 780 6769 113 1932 660 6067 125 1613 

Cumhuriyet gazetesi AKP ile ilgili haberlerini seçime doğru dönemde 

arttırırken, oransal olarak ilk sayfa haberlerinin toplam haberler içindeki oranını da 

arttırmıĢtır. Gazetenin AKP ile ilgili bu kadar çok sayıda yer alan haberine karĢılık 

AK PARTĠ adı altında göz ardı edilebilir sayıda bir haber yapması da editöryal bir 

seçime iĢaret etmektedir.  

Cumhuriyet gazetesinin, CHP ile ilgili haberlerinin tüm sayfalardaki 

haberlerinden ilk sayfa haberlerinin oranları iki dönemde de birbirine yakındır ve 

genel olarak artmıĢtır. Ancak MHP ile ilgili ilk sayfa haberlerinin tüm sayfalarda yer 

alan haberler içindeki oranı, ikinci dönemde yarı yarıya azaldığı görülmektedir. 

Gazete, AKP ve CHP ile ilgili olarak hem ilk sayfa hem de gazetenin tümünde 

haberlerini arttırmıĢtır. 

Vatan gazetesi AKP ile ilgili haberlerini seçime doğru olan dönemde son 

derece arttırdığı ancak bunların çoğunu iç sayfalarında vermeyi tercih ettiği 

görülmektedir. Yine de seçime doğru dönemde AKP ile ilgili ilk sayfa haberlerindeki 

iki kat artıĢ kayda değer bir geliĢmedir.  

Vatan gazetesinin, CHP ilk sayfa haberlerinin tüm sayfalar içindeki oranının 

ikinci dönemde daha yüksek olduğu görülmektedir. MHP ile ilgili haberlerinin her iki 

dönemdeki ilk sayfa oranları birbiriyle eĢit kalmıĢtır, Bu bağlamda gazetede, seçime 

doğru olan dönemde genel bir haber sayısı artıĢı kaydetmiĢ ve bunlar içinden ilk iki 

partinin baskın bir Ģekilde daha çok yer verilmiĢtir. 
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Hürriyet gazetesi AKP ile ilgili ilk sayfa haberlerinin tüm haberler içindeki 

oranıyla beraber genel olarak haber sayılarının da arttığı görülmektedir. AK PARTĠ 

adıyla ilgili habere ilk defa ilk sayfada ikinci dönemde yer vermiĢtir ve tüm gazete 

içindeki AK PARTĠ adıyla yapılan haberlerde de seçime doğru olan dönemde artıĢ 

kaydedilmiĢtir.  

Hürriyet gazetesinin, CHP ile ilgili haberlerinin de genel olarak arttığı ve ilk 

sayfa haberlerinin tüm sayfa haberleri içindeki oranın, ikinci dönemde çok daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca gazete, ilk sayfa haberlerinde CHP‟ye AKP 

kadar yer vermiĢtir. Toplamda AKP ile ilgili haberleri gazetenin tümünde daha çok 

yer edinmiĢse de gazetenin vitrini sayılabilecek ilk sayfasında daha dengeli bir tutum 

benimsediği gözlemlenmektedir.  

Hürriyet gazetesinin, MHP ile ilgili haberlerini de artmıĢsa da diğer iki partinin 

haberleriyle rekabet gücü bulunacak kadar haber yapılmamıĢtır. 

 Sabah gazetesi ilk sayfa haberleri arasında AKP ile ilgili ilk sayfa 

haberlerinin tüm haberler içindeki oranının ikinci dönemde arttığı görülmektedir. 

Gazetenin TMSF‟nin eline geçtikten sonra da AKP Ģeklindeki haberlerinin devam 

etmesi, seçim öncesi dönemde siyasal liderlerin konuĢmalarına yer vermesiyle 

doğrudan ilgilidir. Gazetenin, AK PARTĠ adı altında parti ile ilgili yaptığı haberlerin 

bilinçli seçimi dikkat çekmektedir. Bu isim üzerinden yapılan haberler ikinci dönemde 

artarken ilk sayfadaki haberlerin tüm haberler içindeki oranı da ikinci dönemde son 

derece yüksektir.  

Sabah gazetesinin CHP ile ilgili haberlerinin de hem genel olarak hem de ilk 

sayfa haberlerinin tüm sayfa haberleri içindeki oranının ikinci dönemde arttığı 

görülmektedir. Ġlk sayfa haberleri açısından AKP ve CHP ile ilgili haberlerin sayısı 

birbirine yakındır. Öte yandan MHP ile ilgili haberlerin analiz kapsamındaki tüm 

gazeteler içinde en yüksek Sabah gazetesinde yer alması dikkat çekicidir.  

Zaman gazetesi ilk sayfa haberleri arasında AKP haberlerinden, AKP ismiyle 

olanlarına ilk dönemde hiç yer verilmezken, ikinci dönemde ilk sayfada sınırlı sayıda 

olmakla beraber daha çok iç sayfalarda yer verildiği görülmektedir. Parti ile ilgili 

haberlerden AK PARTĠ ismiyle olanlarının ilk sayfada yer alanların, tüm sayfalar 
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içindeki oranının ikinci dönemde arttığı görülmektedir. Zaman gazetesinin, CHP ile 

ilgili haberlerinin ikinci dönemde hem ilk sayfada hem de genel olarak tüm 

sayfalarda artmıĢ olmasına rağmen, bu partiyle ilgili haberlerin, gazetenin ağırlıklı 

olarak iç sayfalarda verildiği gözlemlenmektedir.  

Zaman gazetesinin, MHP ile ilgili haberlerinin genel olarak arttığı ancak yine 

de diğer iki partiyle ilgili haberlerin gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. MHP bir sağ 

parti olmasına ve Zaman gazetesinin muhafazakâr söylemiyle paralel yanları 

bulunmasına rağmen, gazetenin doğrudan açık desteğini verdiği bir parti olmadığı 

gözlemlenmektedir.  

Tüm bu oransal artıĢlar ve düĢüĢler ilerleyen bölümde ele alınacak ayrıntılı 

analiz ile anlam kazanabilecektir. Ancak eldeki ilk veriler, “medya ne söylüyor” 

sorusuna yanıt verirken, editöryal çerçevenin kapsamını belirlemektedir. Bu 

verilerden biri, AK PARTĠ adının, gazetelerin siyasal duruĢları bağlamında soldan 

sağa gidildikçe daha çok tercih edilir hale geldiğidir545. 

Zaman gazetesinin AK PARTĠ ve CHP ile ilgili haberlerinin sayısı birbirine 

yakın olmakla beraber gazetenin CHP ile ilgili ilk sayfa haberlerinin AK PARTĠ ile 

ilgili ilk sayfa haberlerin yüksek oluĢu, dikkat çekici bir noktadır.  

Gazetelerin MHP ile ilgili yaklaĢımları benzer olup genelde tüm gazetelerin 

ikinci dönem haberlerinde tüm partilerin haberlerinin arttığı da bir baĢka bulgudur.  

Ayrıca CHP ile ilgili en çok haberin Cumhuriyet gazetesi tarafından yapıldığı, 

diğer gazetelerin ise CHP ile ilgili olarak yakın oranlarda ancak Cumhuriyet 

gazetesinin haberlerinden daha az haber yaptığı görülmektedir.  

Gazetelerin partilerle ilgili olarak genel yayın politikasının çizgileri yukarıda 

çizilmiĢ olmakla beraber açıklayıcı ve tamamlayıcı analiz ilk sayfada çıkan 

haberlerin içerik analiziyle mümkün olabilecektir.  

                                                 
545

 AK PARTĠ adı her ne kadar partinin resmi adı olarak belirlenmiĢse de TDK kurallarına aykırı bir 
kısaltmadır. Partinin adının TÜBĠTAK kısaltmasında benimsenen yöntemle kısaltıldığı belirtilmesine 
karĢın, bu yöntemle benimsenen kısaltmanın AKP olması gerektiği, AK PARTĠ Ģeklindeki bir yazımın 
TÜBĠTA KURUMU gibi bir yazıma karĢılık geldiği ve ismin bir kaçının ilk harfleri ile kurumun tam adını 
yazarak bir kısaltma Türkçe‟de yer almadığı açıkça görülmektedir.  
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AĢağıda Cumhuriyet gazetesinin mecliste yer alan 3 parti ile ilgili gazetenin 

ilk sayfasında çıkan haber politikasının çözümlendirildiği tablolar546 yer almaktadır. 

Bu tablolardan ilki, Cumhuriyet gazetesinin AKP ile ilgili iki dönem boyunca çıkarmıĢ 

olduğu 355 haberin çözümlemelerini göstermektedir.  

Tablo 10: Cumhuriyet Gazetesi AKP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - 1/24 1/24 – 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 1/2 – 1 

A
K

P
 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay n 2 45 36 16 0 99 
 % Dönem 2,0% 45,5% 36,4% 16,2% ,0% 100% 

Son üç ay n 12 86 38 30 4 170 
 % Dönem 7,1% 50,6% 22,4% 17,6% 2,4% 100% 

Toplam N 14 131 74 46 4 269 
 % Dönem 5,2% 48,7% 27,5% 17,1% 1,5% 100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 1 20 5 2 0 28 
 % Dönem 3,6% 71,4% 17,9% 7,1% ,0% 100% 

Son üç ay N 6 28 13 6 1 54 
 % Dönem 11,1% 51,9% 24,1% 11,1% 1,9% 100% 

Toplam N 7 48 18 8 1 82 
 % Dönem 8,5% 58,5% 22,0% 9,8% 1,2% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N 0 1 1     2 
 % Dönem ,0% 50% 50%     100% 

Son üç ay n 1 0 1     2 
 % Dönem 50% ,0% 50%     100% 

Toplam n 1 1 2     4 
 % Dönem 25% 25% 50%     100% 

 Toplam 355 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Cumhuriyet gazetesinin547 AKP ile ilgili 

haberlerinin büyük bir çoğunluğu küçük ve orta büyüklükte bir alanda haber yapılmıĢ 

olup CHP ve MHP ile ilgili haberlerinin tablolarına bakıldığında aĢağı yukarı aynı 

oranı paylaĢmakta olduğu görülecektir.  

Gazetenin AKP ile ilgili haberleri dönemsel olarak değerlendirildiğinde ilk üç 

ayda yaptığı olumsuz haberlerin ve tarafsız haberlerin sayısının ikinci üç ayda iki 

katına çıkmıĢ olması dikkat çekicidir. Ayrıca ilginç bir Ģekilde olumlu haberlerin 

sayısı ve kapladığı alan ortalaması aynı kalmıĢtır. 

Gerek AKP‟nin ve gazetenin söylemsel farklılığından ve gerekse Cumhuriyet 

gazetesi parti ve parti lideriyle ilgili görece yüksek muhalif yayınlarına bağlı olarak 

                                                 
546

 Tablolarda yer alan oranlar bahsi geçen haberin toplam sayfa içerisinde kapladığı alanın oranını 
belirtmektedir. En büyük alan ½-1 yani yarım sayfa ile tam sayfa arasındaki değeri ifade ederken, en az 
alan da 0-1/24, yani gazetenin 24‟te 1‟inden az alanı ifadelendirmektedir. “Ġlk üç ay” ve “Son üç ay”, 1 
Ocak 2007-31 Mart 2007 ile 1 Nisan 2007-30 Haziran 2007 dönemlerini ifade etmektedir. 
547

 Cumhuriyet gazetesinin AKP ile ilgili olarak 6 ay boyunca yayınladığı ilk sayfa haberlerinin olumlu 
olanlarının, tarafsız ve olumsuz olanlara göre daha az yer kapladığı açıkça gözlemlenmektedir. Bu fark, 
4 olumlu habere karĢın (toplam haber içerisinde yalnızca %1), 82 tarafsız (%23) ve 269 olumsuz 
haberle (%75) birlikte nicel olarak da açıkça gözlemlenmektedir.  
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okurları arasında AKP seçmeni olması beklenilen bir durum değildir. Ancak siyasal 

yelpazeden bağımsız kalarak farklı gazetelere açık bireyler göz önüne alındığında 

Cumhuriyet gazetesi okurları arasında da AKP seçmeni bulunması söz konusu 

olabilir. Hâlihazırda Cumhuriyet gazetesi yayınları içinde ne AKP ne de partinin lideri 

için mutlak bir olumsuz tutum yer almamakta, ilgili baĢlıklar altında (özellikle partinin 

kendisi için) olumlu veya tarafsız haberlere de yer verilmektedir. Yine de bu tip 

okurların sayısının çok fazla olmayacağı beklenilmektedir. Ancak özellikle ikinci 

dönem yükselen muhalif sesle birlikte Cumhuriyet gazetesi okuru AKP seçmeninin 

de azalacağı beklenmektedir. 

Cumhuriyet gazetesinin CHP ile ilgili haberlerine bakıldığında aĢağıdaki gibi 

bir tablo elde edilmektedir:  

Tablo 11: Cumhuriyet Gazetesi CHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 – 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 1/2 - 1 

C
H

P
 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay n 0 1   0   1 
 % Dönem ,0% 100%   ,0%   100% 

Son üç ay n 2 3   1   6 
 % Dönem 33,3% 50%   16,7%   100% 

Toplam n 2 4   1   7 
 % Dönem 28,6% 57,1%   14,3%   100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n 0 31 17 11 0 59 
 % Dönem ,0% 52,5% 28,8% 18,6% ,0% 100% 

Son üç ay n 10 24 21 17 1 73 
 % Dönem 13,7% 32,9% 28,8% 23,3% 1,4% 100% 

Toplam n 10 55 38 28 1 132 
 % Dönem 7,6% 41,7% 28,8% 21,2% ,8% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n 1 8 17 6 1 33 
 % Dönem 3,0% 24,2% 51,5% 18,2% 3,0% 100% 

Son üç ay n 1 17 14 16 1 49 
 % Dönem 2,0% 34,7% 28,6% 32,7% 2,0% 100% 

Toplam N 2 25 31 22 2 82 
 % Dönem 2,4% 30,5% 37,8% 26,8% 2,4% 100% 

 Toplam 221 

Bu tablo, gazetenin AKP ile ilgili haberlerinin tam tersi bir görünüm vermekte, 

olumsuz haberlerin fazla alan hücrelerini boĢ bırakmaktadır. Buna karĢın olumlu 

haberlerin alanları dolu ve olumsuz haberlerle karĢılaĢtırıldığında daha fazla sayıda 

olduğu görülmektedir548.  

                                                 
548

 Nicelik ve nitelik olarak bakıldığında Cumhuriyet gazetesi, CHP ile ilgili olumsuz haberlerini ilk üç 
ayda 1 adet ile sınırlamıĢken, seçime doğru olan ikinci dönemde 6 habere çıkarmıĢ olup bunlarından 
biri gazetenin yarısına yakın bir alan kaplamaktadır (1/6–1/2). Gazetenin CHP ile ilgili tarafsız 
haberlerinin sayısı 132 olup (toplam haberin %60‟ı) iki dönem arasında bir artıĢ olmasına rağmen 
(birinci dönem 59 haber ikinci dönem 73) dikkate değer bir değiĢme gözlemlenmemektedir. Benzer bir 
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Cumhuriyet gazetesinin CHP ile ilgili olumlu haberleri, AKP ile ilgili olumlu 

haberlerinin oranından fazladır. Yine de Cumhuriyet gazetesinin CHP ile ilgili olarak 

eleĢtirel bir tutumu da söylemlerinde kullandığını belirtmek yerine olacaktır. Bu 

bağlamda bu gazete okuyucularının çoğunlukla CHP seçmeni olması beklenmekle 

beraber, kararsızların da büyük oranda yer edineceği beklenmektedir. 

Cumhuriyet gazetesinin MHP ile ilgili ilk sayfa haberlerine bakıldığında 

aĢağıdaki gibi bir tablo elde edilmektedir:  

Tablo 12: Cumhuriyet Gazetesi MHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Objektiflik 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 ½ - 1 

M
H

P
 

Olumsuz 
Ġlk üç ay n 1 1       2 
 % Dönem 50% 50%       100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n   4 2 3   9 
 % Dönem   44,4% 22,2% 33,3%   100% 

Son üç ay n   0 1 2   3 
 % Dönem   ,0% 33,3% 66,7%   100% 

Toplam n   4 3 5   12 
 % Dönem   33,3% 25,0% 41,7%   100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n   1   0   1 
 % Dönem   100,0%   ,0%   100% 

Son üç ay n   4   1   5 
 % Dönem   80,0%   20,0%   100% 

Toplam n   5   1   6 
 % Dönem   83,3%   16,7%   100% 

    Toplam 20 

Cumhuriyet gazetesinin549 MHP ile ilgili haberlerinin tablosundan anlaĢılacağı 

üzere, gazete, MHP konusunda eleĢtirel bir yayın politikasından kaçınmıĢtır ve bu 

politika Cumhuriyet Mitingleri süresince gösterilen muhalif partiler dayanıĢması ile 

paralellik taĢımaktadır. Bu da bir önceki veri gibi, mitingler süresince gösterilen 

muhalif partilerin dayanıĢması ile paralel bir sunumdur. Ancak dayanıĢma içindeki 

sunumların aslında AKP seçmeninden ziyade CHP ve MHP içinde bir oy paylaĢımı 

gerçekleĢtirdiği de bir baĢka gerçektir. 

                                                                                                                                          
Ģekilde gazetenin parti ile ilgili olumlu haberlerinin sayısında iki dönem arasında belirgin bir değiĢiklik 
olmadığı gözlemlenmektedir. Olumsuz haberlerin toplamdaki oranı ise %3 ile sınırlı kalmıĢtır.  
549

 Cumhuriyet gazetesinin MHP haberleri içerisinde ilk üç ayda olumsuz sadece 2 küçük haber 
bulunmakla birlikte ikinci üç ay içerisinde hiçbir olumsuz haber yapılmadığı görülmektedir. Gazetenin 
ilgili haberlerinin yarısından fazlası tarafsız bir dille aktarılırken olumlu 6 habere yer verildiği 
gözlemlenmektedir. Olumlu haberler içerisinde 1 haber ilk dönemde kalan 5 olumlu haber de ikinci 
dönemde aktarılmıĢtır.  
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AĢağıda Vatan gazetesinin mecliste yer alan 3 parti ile ilgili gazetenin 6 aylık 

dönem boyunca ilk sayfasında çıkan haber politikasının çözümlendirildiği tablolar 

yer almaktadır.  

Tablo 13: Vatan Gazetesi AKP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - 1/24 1/24 – 1/12 1/12 – 1/6 1/6 - ½ 1/2 – 1 

A
K

P
 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay N 4 3 4 1 0 12 
 % Dönem 33,3% 25,0% 33,3% 8,3% ,0% 100,0% 

Son üç ay N 4 8 7 8 1 28 
 % Dönem 14,3% 28,6% 25,0% 28,6% 3,6% 100% 

Toplam N 8 11 11 9 1 40 
 % Dönem 20,0% 27,5% 27,5% 22,5% 2,5% 100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 7 8 8 4 0 27 
 % Dönem 25,9% 29,6% 29,6% 14,8% ,0% 100% 

Son üç ay N 6 13 13 15 1 48 
 % Dönem 12,5% 27,1% 27,1% 31,3% 2,1% 100% 

Toplam N 13 21 21 19 1 75 
 % Dönem 17,3% 28,0% 28,0% 25,3% 1,3% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N 3 3 3 4 0 13 
 % Dönem 23,1% 23,1% 23,1% 30,8% ,0% 100% 

Son üç ay N 4 11 11 9 1 36 
 % Dönem 11,1% 30,6% 30,6% 25,0% 2,8% 100% 

Toplam N 7 14 14 13 1 49 

 Toplam 164 

Vatan gazetesinin550 AKP ile ilgili haberleri, Erdoğan‟a göre daha tarafsız bir 

yol izlerken, eleĢtirilerini de partiden çok parti liderine yönlendirmiĢtir. Seçime doğru 

olan dönemde de parti ile ilgili olumlu yaklaĢımının arttığı görülmektedir.  

Vatan gazetesi okurları arasında ilk dönemden çok özellikle Nisan ayından 

itibaren AKP seçmeni olması beklenebilir. Ancak özellikle hem parti lideri hem de 

partinin bizzat kendisiyle ilgili olumsuz yayınlara bağlı olarak AKP seçmeninin fazla 

olmaması beklenmektedir. Yine de gazete yayınlarında partinin ve parti liderinin 

hakkında bolca haber yapılması ve karĢısında belirgin bir alternatifin yer almaması, 

okuyucuları olumsuzdan çok olumlu haberlere yönlendirip, partiyi tercih edilebilir 

kılması mümkündür. 

                                                 
550

 Yukarıdaki tabloya bakıldığında, Vatan gazetesinin AKP ile ilgili olarak 6 ay boyunca yayınladığı ilk 
sayfa haberlerinin tarafsız olanlarının, olumlu ve olumsuz olanlara göre daha fazla yer kapladığı açıkça 
gözlemlenmektedir. Bu fark, 75 tarafsız habere karĢın (toplam haber içerisinde %45), 49 olumlu (%29) 
ve 49 olumsuz haberle (%24) birlikte nicel olarak da açıkça gözlemlenmektedir. Vatan gazetesinin AKP 
ile ilgili haberlerinin büyük bir çoğunluğu orta büyüklükte bir alanda haber yapılmıĢ olup; olumlu 
haberlerin içinde büyük haberlerin oranlarının (%27,8), olumsuz haberlerin içinde büyük haberlerin 
oranlarından (%25‟den) fazla olması dikkat çekmektedir. Vatan gazetesinin AKP ilgili haberleri 
dönemsel olarak değerlendirildiğinde, ilk üç ayda yaptığı olumsuz ve olumsuz haberler denk 
görünmekle beraber ikinci üç ayda olumsuz haberler yaklaĢık iki kat artarken olumlu haberlerin 
yaklaĢık üç kat arttığı dikkat çekmektedir. Ayrıca tarafsız haber sayısı da yaklaĢık iki kat artmıĢtır.  
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Vatan gazetesinin CHP ile ilgili haberlerinin dönemlere ve olumluluk 

durumuna göre gazete üzerinde kapladığı alan dağılımı tablosu aĢağıda yer 

almaktadır.  

Tablo 14: Vatan Gazetesi CHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 – 1/6 1/6 - ½ 1/2 – 1 

C
H

P
 

 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay N 1 4 1 1 1 8 
 % Dönem 12,5% 50% 12,5% 12,5% 12,5% 100% 

Son üç ay N 1 7 8 1 0 17 
 % Dönem 5,9% 41,2% 47,1% 5,9% ,0% 100% 

Total N 2 11 9 2 1 25 
 % Dönem 8% 44% 36% 8% 4% 100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 3 6 4 2 0 15 
 % Dönem 20,0% 40% 26,7% 13,3% ,0% 100% 

Son üç ay N 5 17 7 14 2 45 
 % Dönem 11,1% 37,8% 15,6% 31,1% 4,4% 100% 

Toplam N 8 23 11 16 2 60 
 % Dönem 13,3% 38,3% 18,3% 26,7% 3,3% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N 0 1 3 1  5 
 % Dönem ,0% 20% 60% 20%  100% 

Son üç ay N 1 8 5 7  21 
 % Dönem 4,8% 38,1% 23,8% 33,3%  100% 

Toplam N 1 9 8 8  26 
 % Dönem 3,8% 34,6% 30,8% 30,8%  100% 

 Toplam 111 

Yukarıdaki bu tablo551, gazetenin AKP ile ilgili haberlerinin tam tersi bir 

görünüm vermekte, olumlu haberlerin tam sayfaya yakın hücrelerini boĢ 

bırakmaktadır. Olumsuz haberlerin alanları ile olumlu haberlere göre daha çok yer 

kapladığı gözlemlenmektedir. Bu durum ilk bakıĢta iktidar partisine göre, muhalefet 

partisinin daha çok eleĢtirildiği izlenimini vermektedir. En çok haber türü ise tarafsız 

haberdir. Vatan gazetesinin CHP ile ilgili olarak eleĢtirel yanı olumlu yanına göre 

ağır basan ancak genel olarak dengeli yayın politikası benimsediği izlenimi 

vermektedir. 

Gazetenin CHP ile ilgili olumlu haberlerinin sayısında iki dönem arasında 

belirgin bir artıĢ olduğu (ilk dönem 5 haber iken ikinci dönemde 21 haber) 

gözlemlenmektedir. Vatan gazetesinin CHP ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz 

eleĢtirel bir tutumu söylemlerinde birlikte kullandığını belirtmek yerine olacaktır. 

                                                 
551

 AĢağıdaki tabloya nicelik ve nitelik olarak dağılıma bakıldığında Vatan Gazetesi, CHP ile ilgili 
olumsuz haberlerini ilk üç ayda 8 adet ile sınırlamıĢken, seçime doğru olan ikinci dönemde bunu 17 
habere çıkarmıĢ olup bunlarından biri gazetenin yarısına yakın bir alan kapladığı görülmektedir. (1/6–
1/2 gazete sayfası oranında). Gazetenin CHP ile ilgili tarafsız haberlerinin sayısı 60 (toplam haberin 
%54‟ü)  olup ilk üç aydaki tarafsız haberler, ikinci üç ayda üç katına çıkmıĢtır 
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Seçime doğru olan dönemde de parti ile ilgili olumlu yaklaĢımının arttığı 

görülmektedir. Buradan yola çıkarak, Vatan gazetesi okurları arasında ilk dönemden 

çok özellikle Nisan ayından itibaren CHP seçmeni olması beklenebilir.  

Vatan gazetesinin MHP ile ilgili haberlerinin dönemlere ve olumluluk 

durumuna göre gazete üzerinde kapladığı alan dağılımı tablosu aĢağıdaki gibidir. 

Tablo 15: Vatan Gazetesi MHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - /24 1/24 -1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 1/2 - 1 

M
H

P
 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay N 2 1 0 1 1 5 
 % Dönem 40,0% 20,0% ,0% 20,0% 20,0% 100% 

Son üç ay N 0 0 1 1 0 2 
 % Dönem ,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100% 

Toplam N 2 1 1 2 1 7 
 % Dönem 28,6% 14,3% 14,3% 28,6% 14,3% 100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 2 0 1 2  5 
 % Dönem 40,0% ,0% 20,0% 40,0%  100% 

Son üç ay N 4 2 0 2  8 
 % Dönem 50,0% 25,0% ,0% 25,0%  100% 

Toplam N 6 2 1 4  13 
 % Dönem 46,2% 15,4% 7,7% 30,8%  100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n 0 1 1 0  2 
 % Dönem ,0% 50,0% 50,0% ,0%  100% 

Son üç ay n 4 4 3 2  13 
 % Dönem 30,8% 30,8% 23,1% 15,4%  100% 

Toplam n 4 5 4 2  15 
 % Dönem 26,7% 33,3% 26,7% 13,3%  100% 

 Toplam  35 

Vatan gazetesinin552 MHP ile ilgili olarak ilk dönemde takip ettiği eleĢtiri 

politikasının ikinci dönemde terk ettiği ve olumlu haberlere ağırlık verildiği 

görülmektedir. Bu değiĢimde muhalif partiler arasında kurulan dolaylı ittifakın etkisi 

olduğu düĢünülmektedir.  

Seçime doğru olan dönemde de parti ile ilgili olumlu yaklaĢımının arttığı 

görülmektedir. Buradan yola çıkarak, Vatan gazetesi okurları arasında ilk dönemden 

çok özellikle Nisan ayından itibaren MHP seçmeni olması beklenebilir. Ancak ilk 

dönemde gerek siyasal pozisyon farkından ve gerekse gazetenin yayın politikasına 

bağlı olarak MHP seçmeninden ziyade CHP seçmeninin varlığı daha yüksek bir 

ihtimal olarak görünmektedir. 

                                                 
552

 Yukarıdaki tablo MHP ile ilgili olarak olumlu, tarafsız ve olumsuz haberlerinin dönemlere ve 
kapladığı alana göre dağılımını vermektedir. Bu tablo, gazetenin olumlu haberlerin tam sayfaya yakın 
hücrelerini boĢ bırakmaktadır. Genel olarak bakıldığında MHP ile ilgili haber sayılarının fazla olmayıĢı 
dikkati çekmektedir. Ayrıca olumsuz haberler içinde tam sayfaya yakın haber yer alırken diğer haberler 
çoğunlukla küçük haberler olmuĢtur. En çok haber türü ise olumlu haberdir ve bu 15 haberin 13‟ü ikinci 
dönemde yapılmıĢtır.  
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AĢağıdaki tabloda Hürriyet gazetesinin AKP ile ilgili olarak ilk sayfada çıkan 

haberlerinin olumlu olup olmamasına ve dönemlere göre gazete sayfasında 

kapladığı haberlerin alan dağılım oranları yer almaktadır. Anahtar kelime taraması 

yapılırken hem AKP hem de AK PARTĠ Ģeklinde iki ayrı taramaya yer verilmiĢtir.  

Tablo 16: Hürriyet Gazetesi AKP/AK PARTĠ ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 1/2 –1 

AKP 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay N 1 2 1 2   6 
  % Dönem 16,7% 33,3% 16,7% 33,3%   100% 

 Son üç ay N 4 9 11 8   32 
  % Dönem 12,5% 28,1% 34,4% 25,0%   100% 

 Toplam N 5 11 12 10   38 
  % Dönem 13,2% 28,9% 31,6% 26,3%   100% 

 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 1 7 2 4 0 14 
  % Dönem 7,1% 50,0% 14,3% 28,6% ,0% 100% 

 Son üç ay N 12 25 11 22 4 74 
  % Dönem 16,2% 33,8% 14,9% 29,7% 5,4% 100% 

 Toplam N 13 32 13 26 4 88 
  % Dönem 14,8% 36,4% 14,8% 29,5% 4,5% 100% 

 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N 0 2 0 2   4 
  % Dönem ,0% 50,0% ,0% 50,0%   100,0% 

 Son üç ay N 4 4 4 6   18 
  % Dönem 22,2% 22,2% 22,2% 33,3%   100,0% 

 Toplam N 4 6 4 8   22 
  % Dönem 18,2% 27,3% 18,2% 36,4%   100,0% 

AK PARTĠ 
Tarafsız  

Son üç ay N   2     2 
  % Dönem   100,     100% 

 Toplam 150 

Hürriyet gazetesinin553 Erdoğan için iki dönemde karĢılaĢtırmalı yayınları 

ileride ele alınacaktır ancak, Ģimdilik gazetenin lider bazındaki eleĢtirel tutumunun 

parti bazında daha olumluya dönüĢtüğü ancak eleĢtirel tutumun korunduğu 

gözlemlendiği belirtmek gerekir.  Hürriyet gazetesi ile ilgili bu veriler Vatan 

gazetesinin verileriyle karĢılaĢtırıldığında daha eleĢtirel kalmaktadır.  

Bu veriler ıĢığında, Hürriyet gazetesi okurları arasında ilk dönemden çok 

özellikle Nisan ayından itibaren AKP seçmeni olması beklenebilir. Ancak özellikle 

                                                 
553

 Yukarıdaki tabloya göre, AKP ile ilgili olarak 6 ay boyunca yayınladığı ilk sayfa haberlerinin toplam 
(150 haber) tarafsız olanlarının (88 haber), olumlu ve olumsuz olanlara göre daha fazla yer kapladığı 
açıkça gözlemlenmektedir. Son üç ayda çıkan 4 tarafsız haber tam sayfaya yakın yer bulmuĢken 
olumlu ya da olumsuz tam sayfaya yakın haber bulunmamaktadır.  Bu fark, 88 tarafsız habere karĢın 
(toplam haber içerisinde %58), 22 olumlu (%14) ve 38 olumsuz haberle (%25) birlikte nicel olarak da 
açıkça gözlemlenmektedir. Hürriyet gazetesinin AKP ile ilgili haberlerinin çoğunluğu orta büyüklükte bir 
alanda haber yapılmıĢ olup olumlu haberlerin içinde büyük haberlerin oranlarının (%36,3),  olumsuz 
haberlerin içinde büyük haberlerin oranlarından (%26,3‟den) fazla olması dikkat çekmektedir.  
Ġkinci üç ayda olumsuz haberler yaklaĢık altı kat artarken (32) olumlu haberlerin yaklaĢık dört buçuk kat 
(18) arttığı dikkat çekmektedir. Ayrıca tarafsız haber sayısı da yaklaĢık beĢ kat artmıĢtır.  
Seçime doğru olan dönemde de parti ile ilgili tarafsız yaklaĢımının arttığı görülmektedir. Gazetenin AK 
PARTĠ anahtar kelimesi ile ilk sayfasında çıkan 2 haberi bulunmuĢtur. Bu iki haber de son üç ayda 
çıkan tarafsız haber olup orta büyüklükte yer kaplamıĢtır.  



 200 

hem parti lideri hem de partinin bizzat kendisiyle ilgili olumsuz yayınlara bağlı olarak 

AKP seçmeninin fazla olmaması beklenmektedir. Ayrıca parti lideri ve parti 

arasındaki eleĢtiri farkı da denekleri kararsızlığa itebilecektir. 

CHP ilgili Hürriyet gazetesi haberlerinin dönemlere, olumluluğa ve gazete 

alanındaki oranına göre değerlendirildiği tablo aĢağıda yer almaktadır: 

Tablo 17: Hürriyet Gazetesi CHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - 1/24 1/24 – 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 1/2 – 1 

CHP 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay n 0 0 1     1 
  % Dönem ,0% ,0% 100,0%     100% 

 Son üç ay n 2 6 4     12 
  % Dönem 16,7% 50,0% 33,3%     100% 

 Toplam n 2 6 5     13 
  % Dönem 15,4% 46,2% 38,5%     100% 

 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n 1 5 4 3 0 13 
  % Dönem 7,7% 38,5% 30,8% 23,1% ,0% 100% 

 Son üç ay n 16 14 10 14 2 56 
  % Dönem 28,6% 25,0% 17,9% 25,0% 3,6% 100% 

 Toplam n 17 19 14 17 2 69 
  % Dönem 24,6% 27,5% 20,3% 24,6% 2,9% 100% 

 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n 3 3 1 0   7 
  % Dönem 42,9% 42,9% 14,3% ,0%   100% 

 Son üç ay n 6 12 14 6   38 
  % Dönem 15,8% 31,6% 36,8% 15,8%   100% 

 Toplam N 9 15 15 6   45 
  % Dönem 20,0% 33,3% 33,3% 13,3%   100% 

 Toplam  127 

Yukarıdaki tablo554 gazetenin AKP ile ilgili haberlerinin benzer bir 

görünümünü vermektedir.  

Gazetenin CHP ile ilgili olarak olumlu yönde bir politika benimsediği ve AKP 

ile karĢılaĢtırıldığında muhalefete daha yakın durduğu dikkati çekmektedir. Hürriyet 

gazetesinin CHP ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz eleĢtirel bir tutumu söylemlerinde 

birlikte kullandığını ancak olumlu ve tarafsız söylemin ağır bastığını belirtmek yerine 

olacaktır. 

                                                 
554

 Tarafsız haberler tam sayfaya yetiĢirken olumsuz ve olumlu haberler arasında tam sayfaya yakın 
haber bulunmamaktadır. Ayrıca nicel olarak da tarafsız haber sayısı 69 olup olumsuz haber sayısı 13 
ve olumlu haber sayısı 45‟te kalmıĢtır.  
Nicelik ve nitelik olarak bakıldığında Hürriyet Gazetesi, CHP ile ilgili olumsuz haberlerini ilk üç ayda 1 
adet ile sınırlamıĢken, seçime doğru olan ikinci dönemde bunu 12 habere çıkarmıĢ olup bunların hepsi 
de orta ve küçük haberlerden oluĢmaktadır. Gazetenin CHP ile ilgili tarafsız haberlerinin sayısı 69 
(toplam haberin %54‟ü)  olup ilk üç aydaki tarafsız haberler, ikinci üç ayda dört katına çıkmıĢtır.  
Gazetenin CHP ile ilgili olumlu haberlerinin sayısında iki dönem arasında belirgin bir artıĢ olduğu (ilk 
dönem 7 haber iken ikinci dönemde 38 haber) gözlemlenmektedir.  
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Buradan yola çıkarak, Hürriyet gazetesi okurları arasında ilk dönemden çok 

özellikle Nisan ayından itibaren CHP seçmeni olması beklenebilir. Ancak parti 

liderinin bizzat kendisiyle ilgili olumsuz yayınlara bağlı olarak CHP seçmeni olup 

kararsız kalan deneklerin olması beklenebilir.  

Hürriyet gazetesinin MHP ile ilgili haberlerinin dönemlere ve olumluluk 

durumuna göre gazete üzerinde kapladığı alan dağılımı tablosu aĢağıdaki gibidir; 

Tablo 18: Hürriyet Gazetesi MHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 - 1/24 1/24 – 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 1/2 – 1 

MHP 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n 1 1   0   2 

  % Dönem 50,0% 50%   ,0%   100% 

 Son üç ay n 2 0   4   6 

  % Dönem 33,3% ,0%   66,7%   100% 

 Toplam n 3 1   4   8 

  % Dönem 37,5% 12,5%   50,0%   100% 

 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n   1 0     1 

  % Dönem   100% ,0%     100% 

 Son üç ay n   4 2     6 

  % Dönem   66,7% 33,3%     100% 

 Toplam n   5 2     7 

  % Dönem   71,4% 28,6%     100% 

 Toplam 15 

Genel olarak bakıldığında Hürriyet gazetesinde555 MHP ile ilgili haber 

sayılarının fazla olmayıĢı dikkati çekmektedir. Bunda MHP‟nin mecliste yer alan 

üçüncü, muhalefette ikinci parti olmasının etkisi büyük olmakla beraber, MHP ve 

Doğan Grubu arasındaki söylemsel farklılığın etkisi büyüktür. Ayrıca olumsuz 

haberler içinde 4 büyük haber yer alırken olumlu haberler içinde yalnızca orta ve 

küçük haberler bulunmaktadır. Ancak yine de ilk döneme göre olumlu haberlerin 

arttığı da dikkati çeken bir baĢka noktadır. Bu değiĢimde tıpkı Vatan gazetesi 

yayınlarında olduğu gibi muhalif partiler arasında, siyasal iktidara karĢı kurulan 

dolaylı ittifakın etkisi olduğu düĢünülmektedir. Ġkinci dönemde etkisi gittikçe 

hissedilen muhalefetin söylemsel birliğine bağlı olarak özellikle diğer iki partide 

kararsız olan deneklerin MHP‟yi alternatif olarak görebilecekleri düĢünülmektedir. 

Ayrıca CHP‟nin CumhurbaĢkanlığı seçim sürecindeki tavrı sağ eğilimli merkez 

                                                 
555

 Ġlk üç ayda 2 küçük olumsuz habere karĢın sadece 1 küçük olumlu habere yer verilmiĢtir. Ġkinci üç 
ayda ise 4 büyük olumsuz habere karĢın 4 küçük ve 2 orta büyüklükte habere yer verilmiĢtir.  
Toplamda haberlerin %53‟ü olumsuz, %47‟si olumlu gibi görünse de kaplanılan alan açısından 
değerlendirildiğinde yoğunluklu olarak eleĢtirel bir tutumun izlendiği dikkati çekmektedir.  
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seçmenleri üzerinde bumerang etkisi yaratarak MHP‟ye yönelmelerine yol açmıĢ 

olabilir. Tüm bu dıĢ geliĢmelerin etkisini Hürriyet gazetesi yayınlarının etkisinden 

ayırmak olanaksız görünmektedir.  

Tablo 19: Sabah Gazetesi AKP/AK PARTĠ ile Ġlgili Haberleri  

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 ½ –1 

AKP 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay n 4 3 1 1   9 
 % Dönem 44,4% 33,3% 11,1% 11,1%   100% 

Son üç ay n 0 1 2 2   5 
 % Dönem ,0% 20,0% 40,0% 40,0%   100% 

Toplam n 4 4 3 3   14 
 % Dönem 28,6% 28,6% 21,4% 21,4%   100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n 5 3 3 4 1 16 
 % Dönem 31,3% 18,8% 18,8% 25,0% 6,3% 100% 

Son üç ay n 10 6 4 8 3 31 
 % Dönem 32,3% 19,4% 12,9% 25,8% 9,7% 100% 

Toplam n 15 9 7 12 4 47 
 % Dönem 31,9% 19,1% 14,9% 25,5% 8,5% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n 0 8 1 1 0 10 
 % Dönem ,0% 80,0% 10,0% 10,0% ,0% 100% 

Son üç ay n 11 10 7 7 1 36 
 % Dönem 30,6% 27,8% 19,4% 19,4% 2,8% 100% 

Toplam n 11 18 8 8 1 46 
 % Dönem 23,9% 39,1% 17,4% 17,4% 2,2% 100% 

   AKP için Toplam 107 

AK  
PARTĠ 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay n     1     1 
 % Dönem     100%     100% 

Son üç ay n     1     1 
 % Dönem     100%     100% 

Toplam n     2     2 
 % Dönem     100%     100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n 2 0 0 1 0 3 
 % Dönem 66,7% ,0% ,0% 33,3% ,0% 100% 

Son üç ay n 0 5 1 1 1 8 
 % Dönem ,0% 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100% 

Toplam n 2 5 1 2 1 11 
 % Dönem 18,2% 45,5% 9,1% 18,2% 9,1% 100% 

 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n 0 0 1 0   1 
 % Dönem ,0% ,0% 100% ,0%   100% 

Son üç ay n 4 1 4 3   12 
 % Dönem 33,3% 8,3% 33,3% 25,0%   100% 

Toplam n 4 1 5 3   13 
 % Dönem 30,8% 7,7% 38,5% 23,1%   100% 

    AK PARTĠ için Toplam 26 

  Genel Toplam  133 

Sabah gazetesinin556 AKP/AK PARTĠ kelimeleriyle ve partinin bizzat 

kendisiyle ilgili yayın politikasındaki değiĢikliğin TMSF‟nin el koyma iĢlemiyle paralel 

                                                 
556

 AKP ile ilgili olarak 6 ay boyunca yayınladığı ilk sayfa haberlerinin (107 haberden) tarafsız olanları 
(47 adet) ile olumlu olanları (46 adet) birbirine çok yakın olduğu ve bunların da olumsuz olanlara göre 
daha fazla yer kapladığı açıkça gözlemlenmektedir. Son üç ayda çıkan 4 tarafsız ve 1 olumlu haber 
tam sayfaya yakın yer bulmuĢken olumsuz haberlerden tam sayfaya yakın haber bulunmamaktadır.  
Bu fark, 47 (%31) tarafsız, 46 (%30) olumlu habere karĢın 38 olumsuz haberle (%25) birlikte nicel 
olarak da açıkça gözlemlenmektedir.  Ġki üç ayda çıkan AKP haberleri içinde 9 olumsuz haberle karĢın 
16 tarafsız ve 10 olumlu haberle dengeli bir tutum gözlemlenirken ikinci üç ayda (TMSF‟nin el 
koymasından sonraki dönemde) 5 olumsuz habere karĢın, 31 tarafsız ve 36 olumlu habere yer verildiği 
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gerçekleĢmesi gazetenin yayıncılık politikasını doğrudan etkilediği izlenimi 

vermektedir. Söz konusu etkilenme gazetenin AKP veya AK PARTĠ isimlerini 

kullanması üzerinde de etkili olduğu görülmektedir.  Gazetenin, Erdoğan için iki 

dönemde karĢılaĢtırmalı yayınları hatırlanacak olursa eğer, gazetenin gerek lider ve 

gerekse parti bazında ikinci üç aylık dönemde hem eleĢtiriyi azalttığı hem de olumlu 

ve tarafsız haberlerin arttığı dikkat çekmektedir. Gazete bu haliyle TMSF‟nin el 

koymasıyla birlikte tam bir sağ merkez gazetesi haline geldiği anlaĢılmaktadır. Bu 

bağlamda gazetenin seçmen profilinin ilk dönemde ve özellikle artan bir Ģekilde 

ikinci dönemde AKP seçmeninden oluĢtuğu izlenimi vermektedir. Ayrıca gazetenin 

el değiĢtirmesinin etkisinden habersiz merkez seçmenleri, gazetedeki artan sağ 

eğilimin etkisiyle kararsızlar grubunu oluĢturabileceğini ileri sürmek mümkündür.  

CHP ilgili Sabah gazetesi haberlerinin dönemlere, olumluluğa ve gazete 

alanındaki oranına göre değerlendirildiği tablo aĢağıda yer almaktadır: 

Tablo 20: Sabah Gazetesi CHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 ½ –1 

CHP 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay N 1 5 3 0 0 9 
 % Dönem 11,1% 55,6% 33,3% ,0% ,0% 100% 

Son üç ay N 1 6 4 2 1 14 
 % Dönem 7,1% 42,9% 28,6% 14,3% 7,1% 100% 

Toplam N 2 11 7 2 1 23 
 % Dönem 8,7% 47,8% 30,4% 8,7% 4,3% 100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 3 4 3 2 2 14 
 % Dönem 21,4% 28,6% 21,4% 14,3% 14,3% 100% 

Son üç ay n 8 9 5 8 5 35 
 % Dönem 22,9% 25,7% 14,3% 22,9% 14,3% 100% 

Toplam n 11 13 8 10 7 49 
 % Dönem 22,4% 26,5% 16,3% 20,4% 14,3% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N 0 1 2 1   4 
 % Dönem ,0% 25,0% 50,0% 25,0%   100% 

Son üç ay n 5 5 5 5   20 
 % Dönem 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%   100% 

Toplam n 5 6 7 6   24 
 % Dönem 20,8% 25,0% 29,2% 25,0%   100% 

 Toplam  96 

Yukarıdaki tablo557 gazetenin AKP ile ilgili haberlerinin tersi bir görünümünü 

vermektedir. Tarafsız haberler ve olumsuz haberler tam sayfaya yetiĢirken olumlu 

haberler arasında tam sayfaya yakın haber bulunmamaktadır.  

                                                                                                                                          
dikkati çekmektedir. AKP ile ilgili olarak eleĢtirel tutumun yarı yarıya azaldığı ve AKP‟nin daha çok 
haber yapılıp üç katı olumlu ve iki katı tarafsız haberine yer verildiği görülmektedir.  
557

 Ayrıca nicel olarak ise tarafsız haber sayısı 49 olup olumsuz haber sayısı 23 ve olumlu haber sayısı 
24‟te kalmıĢtır. Gazetenin CHP ile ilgili olarak özellikle AKP ile kıyaslandığında daha eleĢtirel bir politika 
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Sabah gazetesinin CHP ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz eleĢtirel bir tutumu 

söylemlerinde birlikte kullandığını ancak olumlu ve tarafsız söylemin özellikle 

haberlerin gazetede kapladıkları alan bakımından ağır bastığını belirtmek yerine 

olacaktır. Bu durum gazete içinde merkez yazarlarının haberlerinin daha küçük bir 

alanda verildiği ancak sağ eğilimli yazarların haberlerinin daha çok yer kapladığını 

göstermektedir. Söz konusu tercih belirgin bir editöryal tercih olup TMSF‟nin etkisi 

olarak değerlendirilebilmekle birlikte iki olgu arasında kesin bir kanıt sunmak 

mümkün görünmemektedir. Gazetenin TMSF‟nin el koymasından sonra aldığı sağ 

eğilimli yazarlara karĢın, sol merkez eğilimli yazarların iĢten çıkarılmıĢ olması az 

önceki çalıĢma bulgularıyla paralel noktalardır. Buradan yola çıkarak, Sabah 

gazetesi okurları arasında ilk dönemden çok özellikle Nisan ayından itibaren CHP 

seçmeninin azalmıĢ olması beklenebilir. Bu bağlamda Parti liderinin bizzat 

kendisiyle ve parti ilgili olumsuz yayınlara bağlı olarak CHP seçmeni olup kararsız 

kalan deneklerin olabileceği ve yine merkez seçmeni olup muhalefet içinde CHP‟ye 

oy verme eğiliminde olan ve yayınlardan dolayı kararsızlık yaĢayıp MHP‟ye yönelme 

potansiyeli bulunduran kararsızlar grubu da bulunabileceği düĢünülmektedir. 

Sabah gazetesinin MHP ile ilgili haberlerinin analiz edildiği tablo da aĢağıda 

yer almaktadır:  

Tablo 21: Sabah Gazetesi MHP ile Ġlgili Haberleri  

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 1/2 –1 

MHP 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay n 0 1   0   1 
 % Dönem ,0% 100%   ,0%   100% 

Son üç ay n 2 1   1   4 

 % Dönem 50,0% 25,0%   25,0%   100% 

Toplam n 2 2   1   5 
 % Dönem 40,0% 40,0%   20,0%   100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay n 3 0 0 0 1 4 
 % Dönem 75,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 100% 

Son üç ay n 7 4 1 1 1 14 
 % Dönem 50,0% 28,6% 7,1% 7,1% 7,1% 100% 

Toplam n 10 4 1 1 2 18 
 % Dönem 55,6% 22,2% 5,6% 5,6% 11,1% 100% 

Olumlu 
Ġlk üç ay n 2 3 2     7 

 % Dönem 28,6% 42,9% 28,6%     100% 

Toplam  30 

                                                                                                                                          
benimsediği izlenimi vermektedir. Nicelik ve nitelik olarak bakıldığında Sabah Gazetesi, CHP ile ilgili 
olumsuz haberlerini ilk üç ayda 9 adet ile sınırlamıĢken, seçime doğru olan ikinci dönemde bunu 14 
habere çıkarmıĢ olup bunların 3 tanesi büyük haber kategorisindedir. Gazetenin CHP ile ilgili tarafsız 
haberlerinin sayısı 49 (toplam haberin %47‟si)  olup ilk üç aydaki tarafsız haberler, ikinci üç ayda iki 
katına çıkmıĢtır. Gazetenin CHP ile ilgili olumlu haberlerinin sayısında iki dönem arasında belirgin bir 
artıĢ olduğu (ilk dönem 4 haber iken ikinci dönemde 20 haber) gözlemlenmektedir.  
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Sabah gazetesinin558 MHP ile ilgili olarak CHP‟ye göre çok daha az eleĢtirel 

yaklaĢtığı ancak AKP karĢısında bir rakip çıkartacak kadar da olumlu bir yayın 

çerçevesine girmediği anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda okurları arasında genel olarak 

gazetenin gerek partinin kendisiyle ilgili ve gerekse partinin lideriyle ilgili takip ettiği 

göreceli az olmakla beraber eleĢtirel yayın politikalarına bağlı olarak ve ayrıca 

siyasal pozisyon farklılığından dolayı MHP seçmeni bulunması beklenilmemektedir.  

Ancak ikinci dönemde etkisi gittikçe hissedilen muhalefet birliğine bağlı olarak 

özellikle diğer iki partide kararsız olan deneklerin MHP‟yi alternatif olarak 

görebilecekleri düĢünülmektedir. Ancak yine de gazetenin AKP‟ye yönelik olumlu 

yayın politikasının okuyucular üzerinde etkili daha çok olup diğer partilere olan 

eğilimi azaltacağı izlenimi vermektedir. 

Zaman gazetesinin ilk sayfa haberlerine bakıldığında, AKP/AK PARTĠ ile ilgili 

aĢağıdaki Ģekilde bir tablo edilmiĢtir: 

Tablo 22: Zaman Gazetesi AKP/AK PARTĠ ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 1/2 –1 

AKP 
Olumsuz 

Son üç ay N     1     1 
 % Dönem     100%     100% 

Tarafsız 
Son üç ay N   1   1   2 

 % Dönem   50,0%   50,0%   100% 

Olumlu 
Son üç ay N   1   2   3 

 % Dönem   33,3%   66,7%   100% 

AK  
PARTĠ 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 0 7 4 2 0 13 
 % Dönem ,0% 53,8% 30,8% 15,4% ,0% 100% 

Son üç ay N 1 13 12 10 3 39 
 % Dönem 2,6% 33,3% 30,8% 25,6% 7,7% 100% 

Toplam n 1 20 16 12 3 52 
 % Dönem 1,9% 38,5% 30,8% 23,1% 5,8% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay n   1 4 2   7 
 % Dönem   14,3% 57,1% 28,6%   100% 

Son üç ay n   9 5 12   26 
 % Dönem   34,6% 19,2% 46,2%   100% 

Toplam n   10 9 14   33 
 % Dönem   30,3% 27,3% 42,4%   100% 

 Toplam 88 

                                                 
558

 Sabah gazetesinde MHP ile ilgili haber sayılarının fazla olmayıĢı dikkati çekmektedir. Ancak yine de 
Hürriyet gazetesi MHP ile ilgili haber sayısının iki katı olması MHP ve Sabah gazetesinin siyasal 
söylemlerinin göreceli yakınlığının etkisi olduğunu ileri sürmek mümkündür. Ayrıca olumsuz haberler 
içinde sadece 1 büyük haber yer alırken, 2‟si tam sayfaya yakın toplam 3 tarafsız ve 7 küçük ve orta 
büyüklükte olumlu haber yer almaktadır. Ġlk üç ayda 1 küçük olumsuz habere karĢın sadece 2‟si orta 
toplam 7 olumlu habere yer verilmiĢtir. Ġlk ayda aynı zamanda 1‟i tam sayfaya yakın büyüklükte olan 4 
tarafsız haber bulunmaktadır. Ġkinci üç ayda ise 4 büyük olumsuz habere karĢın hiçbir olumlu haberin 
bulunmaması dikkat çekicidir. Ġkinci ayda 2‟si tam sayfaya yakın toplam 14 tarafsız haberlerin 
bulunduğu görülmektedir. Toplamda haberlerin %23‟ü olumlu, %16‟si olumsuz gibi görünse de 
kaplanılan alan açısından değerlendirildiğinde yoğunluklu olarak eleĢtirel bir tutumun takip edildiği 
dikkati çekmektedir. Özellikle ikinci dönemde olumlu habere yer verilmemiĢ olması önemli bir noktadır.  
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Zaman gazetesinin559 yukarıda yer alan verileri doğrultusunda; Cumhuriyet 

gazetesinin CHP ile ilgili eleĢtirel tutumunu özellikle ikinci dönemde arttırmasına 

karĢın, Zaman gazetesinin AKP/AK PARTĠ ile ilgili hiçbir eleĢtirel yayına yer 

vermemiĢ olması, ikincisinin partiyle daha yakın bir söylemsel bağın bulunduğu 

sonucunu çıkarmaktadır. Gazetenin, Erdoğan için iki dönemde karĢılaĢtırmalı 

yayınları göz önüne alındığında, gazetenin gerek lider ve gerekse parti bazında 

ikinci üç aylık dönemde hem olumlu ve hem de tarafsız haberlerin özellikle alan 

bazında arttığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda gazetenin seçmen profilinin ilk 

dönemde ve özellikle artan bir Ģekilde ikinci dönemde AKP seçmeninden oluĢtuğu 

izlenimi vermektedir.  

CHP ilgili Zaman gazetesi haberlerinin dönemlere, olumluluğa ve gazete 

alanındaki oranına göre değerlendirildiği tablo aĢağıda yer almaktadır: 

Tablo 23: Zaman Gazetesi CHP ile Ġlgili Haberleri 

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 1/2 –1 

CHP 

O
lu

m
s
u
z
 

Ġlk üç ay N 0 1 2 2 0 5 
  % Dönem ,0% 20,0% 40,0% 40,0% ,0% 100% 

 Son üç ay N 1 13 9 6 2 31 
  % Dönem 3,2% 41,9% 29,0% 19,4% 6,5% 100% 

 Toplam N 1 14 11 8 2 36 
  % Dönem 2,8% 38,9% 30,6% 22,2% 5,6% 100% 

 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N 0 3 4 4 1 12 
  % Dönem ,0% 25,0% 33,3% 33,3% 8,3% 100% 

 Son üç ay N 3 16 13 16 1 49 
  % Dönem 6,1% 32,7% 26,5% 32,7% 2,0% 100% 

 Toplam N 3 19 17 20 2 61 
  % Dönem 4,9% 31,1% 27,9% 32,8% 3,3% 100% 

 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N   1 2 0   3 
  % Dönem   33,3% 66,7% ,0%   100% 

 Son üç ay N   0 3 2   5 
  % Dönem   ,0% 60,0% 40,0%   100% 

 Toplam N   1 5 2   8 
  % Dönem   12,5% 62,5% 25,0%   100% 

Toplam  105 

                                                 
559

 Yukarıdaki tabloda tercihin, AK PARTĠ‟den (88 haber) yana kullandığı görülmektedir. Parti ile ilgili 
tek olumsuz haber de AKP kısaltmasının “alıntılandığı” haberde yapılmıĢtır. Orta büyüklükte olan bu 
haber sanki bir gazetenin genel yayın politikasına bakıldığında baĢka partiye aitmiĢ gibi durmaktadır. 
AKP ile ilgili diğer iki haber büyük haber olup olumlu ve tarafsız niteliktedirler. Öte yandan gazetenin 
parti ile ilgili asıl yayın politikası AK PARTĠ kısaltmasının medya analizi ile mümkündür. AK PARTĠ ile 
ilgili olarak 6 ay boyunca yayınladığı ilk sayfa haberlerinin (88 haberden) tarafsız olanları (52 adet) ile 
olumlu olanları (33 adet) karĢın hiçbir olumsuz haber yapılmadığı görülmektedir. Ġlk üç ayda tam sayfa 
haberi yokken ikinci üç ayda çıkan 3 tarafsız haber tam sayfaya yakın yer bulmuĢtur ve toplamda 
haberlerin %32‟si büyük haberlerden oluĢmuĢtur. Olumlu haberler ilk dönemden ikinci döneme yaklaĢık 
dört kat artarken tarafsız haberler de üç kat artmıĢtır. 
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Yukarıdaki tablo,560 Zaman gazetesinin CHP ile ilgili tablosu olup yukarıda 

değerlendirilmiĢ olan AKP ile ilgili haberlerinin tersi bir görünümünü vermektedir. 

Zaman gazetesinin CHP ile ilgili olarak tarafsız ve olumsuz eleĢtirel bir tutumu 

söylemlerinde birlikte kullandığı ancak özellikle parti liderine yönelik eleĢtirel tutumla 

birlikte düĢünüldüğünde genel olarak olumsuz bir yayın politikası benimsendiği 

görülmektedir. Ancak bu veriler, Cumhuriyet gazetesinin AKP ve partinin lideri için 

benimsediği eleĢtirel tutumun sayısal olarak oldukça gerisinde kalmaktadır. 

Yukarıdaki veriler ıĢığında, Parti liderinin bizzat kendisiyle ve parti ilgili olumsuz 

yayınlara bağlı olarak CHP seçmeni olup kararsız kalan deneklerin olabileceği ve 

yine merkez seçmeni olup muhalefet içinde CHP‟ye oy verme eğiliminde olan ve 

yayınlardan dolayı kararsızlık yaĢayıp MHP‟ye yönelme potansiyeli bulunduran 

kararsızlar grubu da bulunabileceği düĢünülmektedir. Ancak gazetenin AKP ile ilgili 

yayın politikası düĢünüldüğünde bu durum küçük bir ihtimal olarak kalmaktadır.  

Zaman gazetesinin MHP ile ilgili haberlerinin analiz edildiği tablo aĢağıda yer 

almaktadır:  

Tablo 24: Zaman Gazetesi MHP ile Ġlgili Haberleri  

Parti 

Olumluluk 

Haberin Gazete Alanı Ġçindeki Oranı 

Toplam Küçük Haber Orta Büyük Haber 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 1/2 –1 

MHP 
Olumsuz 

Son üç ay N   2 1     3 
  % Dönem   66,7% 33,3%     100% 

 

T
a

ra
fs

ız
 

Ġlk üç ay N   2 3 1 0 6 
  % Dönem   33,3% 50,0% 16,7% ,0% 100% 

 Son üç ay N   4 1 3 1 9 
  % Dönem   44,4% 11,1% 33,3% 11,1% 100% 

 Toplam N   6 4 4 1 15 
  % Dönem   40,0% 26,7% 26,7% 6,7% 100% 

 

O
lu

m
lu

 

Ġlk üç ay N   0 2 0   2 
  % Dönem   ,0% 100% ,0%   100% 

 Son üç ay N   1 3 1   5 
  % Dönem   20,0% 60,0% 20,0%   100% 

 Toplam N   1 5 1   7 
  % Dönem   14,3% 71,4% 14,3%   100% 

Toplam  25 

                                                 
560

 Tabloda, tarafsız haberler ve olumsuz haberler tam sayfaya yetiĢirken olumlu haberler arasında tam 
sayfaya yakın haber bulunmamaktadır. Ayrıca nicel olarak ise tarafsız haber sayısı 61 olup olumsuz 
haber sayısı 36 ve olumlu haber sayısı 8‟te kalmıĢtır. Gazetenin CHP ile ilgili olarak özellikle AKP ile 
kıyaslandığında kesin bir eleĢtirel politika benimsediği izlenimi vermektedir.  Nicelik ve nitelik olarak 
bakıldığında Zaman Gazetesi, CHP ile ilgili olumsuz haberlerini ilk üç ayda 5 adet ile sınırlamıĢken, 
seçime doğru olan ikinci dönemde bunu 36 habere çıkarmıĢ olup bunların 2‟si tam sayfaya yakın 
toplamda 10‟u büyük haber kategorisindedir. Gazetenin CHP ile ilgili tarafsız haberlerinin sayısı 61 
(toplam haberin %58‟i)  olup ilk üç aydaki tarafsız haberler, ikinci üç ayda beĢ katına çıkmıĢtır. 
Gazetenin CHP ile ilgili olumsuz haberlerinin sayısında iki dönem arasında belirgin bir artıĢ olduğu (ilk 
dönem 5 haber iken ikinci dönemde 31 haber) gözlemlenmektedir. 
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Zaman gazetesi,561 Sabah gazetesi ile karĢılaĢtırıldığında MHP ile ilgili 

olarak, CHP‟ye göre çok daha az eleĢtirel yaklaĢtığı ancak AKP karĢısında bir rakip 

çıkartacak kadar da olumlu bir yayın çerçevesine girmediği anlaĢılmaktadır. Özellikle 

iktidar partisinin icraatlarından memnun olmayan sağ seçmenin oylarının MHP‟ye 

yöneleceği ileri sürülebilir. Zaman gazetesinin AKP‟ye yönelik olumlu yayın 

politikasının okuyucular üzerinde etkili olup diğer partilere olan eğilimi azaltacağı 

izlenimi vermektedir. 

4.2.6.2. Medya ve Siyasal Liderlerin Sunumu 

Değerlendirilmeye alınan 6 ay boyunca çıkan gazetelerin tüm sayfalarında 

ve özel olarak ilk sayfalarında, araĢtırmanın yürütüldüğü sırada Mecliste bulunan üç 

partinin liderlerinin kaç haberde yer verildiğine bakılmıĢtır. Bu liderlerin adlarının 

geçtiği ilk sayfa haber sayılarının ve tüm gazetedeki haberlerinin sayılarının 

dönemlere göre özet değiĢimini aĢağıdaki tablodan gözlemlemek mümkündür: 

Tablo 25: Gazetelerin Liderlerle Ġlgili Ġlk Sayfa ve Tüm Gazete Haberleri 

  Lider 

Gazete  Erdoğan Baykal Bahçeli 

 
Dönem 

Ġlk 
Sayfa 

Tüm 
Gazete 

Ġlk 
Sayfa 

Tüm 
Gazete 

Ġlk 
Sayfa 

Tüm 
Gazete 

Cumhuriyet Ġlk üç ay 149 968 43 168 6 92 
 Son üç ay 152 613 62 326 3 137 

 Toplam 301 1581 105 494 9 229 

Vatan Ġlk üç ay 127 886 30 173 6 31 
 Son üç ay 143 1436 56 316 7 177 

 Toplam 270 2322 86 489 13 208 

Hürriyet Ġlk üç ay 69 905 15 205 2 37 
 Son üç ay 90 977 32 274 5 160 

 Toplam 159 1882 47 479 7 197 

Sabah Ġlk üç ay 103 926 23 213 5 101 
 Son üç ay 93 986 32 327 5 157 

 Toplam 196 1912 55 530 10 258 

Zaman Ġlk üç ay 66 679 6 220 5 125 
 Son üç ay 86 765 37 309 0 157 

 Toplam 152 1435 43 529 5 282 

Genel Toplam 1078 9141 336 2531 44 1174 

                                                 
561

 Zaman gazetesi, diğer gazetelerde olduğu gibi MHP ile ilgili haber sayılarının fazla olmayıĢı dikkati 
çekmektedir. Ayrıca olumsuz haberler içinde ikinci üç ayda çıkan 3 habere karĢın 1‟i tam sayfaya yakın 
15 tarafsız haber ve 7 küçük ve orta büyüklükte olumlu haber yer almaktadır.  Bu veriler Sabah 
gazetesinin MHP ile ilgili yayın politikasını çağrıĢtırmaktadır. Ġlk üç ayda herhangi bir olumsuz haber 
yapılmazken 2‟si olumlu ve 6‟sı tarafsız toplam 8 habere yer verilmiĢtir. Ancak ikinci dönemde MHP‟nin 
ana muhalefetle birlikte yürüttüğü politikalara da bağlı olarak ikinci üç ayda 3 olumsuz haberin yanında 
9 tarafsız ve 5 olumlu habere yer verilmiĢtir.  
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Cumhuriyet gazetesi, Erdoğan ile ilgili haberlerini seçime doğru dönemde 

azaltmıĢken, oransal olarak ilk sayfa haberlerinin toplam haberler içindeki oranını 

arttırmıĢtır. Gazetenin Erdoğan ile ilgili bu kadar çok sayıda yer alan haberine 

karĢılık, Baykal ile ilgili haber sayısı her iki dönemde de çok daha az olduğu 

görülmekte ve ilk sayfa haberlerinde de iki dönem arasında belirgin bir oransal artıĢ 

gözlemlenmemektedir. Gazetenin iki liderle ilgili haberlerinin karĢılaĢtırmalı analizi, 

gazetenin Erdoğan‟ın karĢısına dengeleyici bir güç olarak Baykal‟ı önermediğini 

göstermektedir. Cumhuriyet gazetesinin, Bahçeli ile ilgili ilk sayfa haberlerinin tüm 

sayfalarda yer alan haberler içindeki oranı, her iki dönemde de göz ardı edilebilir bir 

sayıdadır. Tüm gazete içindeki haber sayıları artmıĢ olsa da diğer iki liderin 

haberleriyle rekabet edebilir sayıda bir artıĢ gözlemlenmemektedir.  

Vatan gazetesi Erdoğan ile ilgili haberlerini seçime doğru olan dönemde son 

derece arttırdığı ancak bunların çoğunu iç sayfalarında vermeyi tercih ettiği 

görülmektedir. Erdoğan ile ilgili ilk sayfa haberlerinde iki dönem arasında, tüm 

gazete haberleri içindeki artıĢ kadar belirgin bir artıĢ gözlemlenmemektedir.  Vatan 

gazetesinin Baykal ile ilgili ilk sayfa haberlerinin, tüm sayfalar içindeki oranının ikinci 

dönemde daha yüksek olduğu görülmektedir. Baykal ile ilgili haber artıĢı 

gözlemlense de Erdoğan ile ilgili haberlerin çok gerisinde kalmıĢtır. Bahçeli ile ilgili 

haberlerin, her iki dönemdeki ilk sayfa oranları birbiriyle eĢit kalmıĢtır. Vatan 

gazetesi, seçime doğru olan dönemde genel bir haber sayısı artıĢı kaydetmiĢ ve 

bunlar içinden ilk iki parti liderinin ama özel olarak da Erdoğan ile ilgili haberlerin 

baskın bir Ģekilde fazla olduğu görülmektedir. 

Hürriyet gazetesi Erdoğan ile ilgili haberlerinin, tüm gazete genelinde ikinci 

dönemde belirgin bir Ģekilde artmıĢ olmasına karĢın ilk sayfa haberlerinin bu kadar 

artmadığı görülmektedir. Gazetenin, Erdoğan ile ilgili haberlerinin içerik analizine 

bağlı olarak genel yayın politikasının gazetenin içine yedirildiği anlaĢılmaktadır. 

Hürriyet gazetesinin, Baykal ile ilgili haberlerinin de genel olarak arttığı ve ilk sayfa 

haberlerinin tüm sayfa haberleri içindeki oranın, ikinci dönemde daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca gazete, ilk sayfa haberlerinde Baykal‟a Erdoğan‟a verdiğinden 

çok daha az yer vermiĢtir. Gazete, Bahçeli ile ilgili haberlerini de artmıĢsa da diğer 

iki parti liderinin haberleriyle rekabet gücü bulunacak kadar haber yapılmamıĢtır. 
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 Sabah gazetesi ilk sayfa haberleri arasında Erdoğan ile ilgili ilk sayfa 

haberlerinin tüm haberler içindeki oranının ikinci dönemde azaldığı görülmektedir. 

Gazetenin TMSF‟nin eline geçtikten sonra ilk sayfa haberlerinde Erdoğan‟dan daha 

az bahsetmesi dikkat çekicidir. Ancak gazetenin tüm genelinde Erdoğan ile ilgili 

haberler artmıĢtır. Sabah gazetesinin, Baykal ve Bahçeli ile ilgili haberlerinin genel 

olarak arttığı ancak yine de Erdoğan ile ilgili haberlerin çok gerisinde kaldığı ve 

ancak iki dönem arasında ilk sayfa haberlerinde oransal bir artıĢın olmadığı 

görülmektedir. Zaman gazetesi ilk sayfa haberleri arasında Erdoğan ile ilgili 

haberlerinden, ikinci dönemde ilk sayfada yer alanlarla tüm gazetede yer alanların 

artmıĢtır. Ancak bu haberler, Cumhuriyet gazetesinin Erdoğan ile ilgili ilk sayfa 

haberlerinin çok gerisinde kalmıĢtır. Zaman gazetesinin, Baykal ile ilgili haberlerin 

sınırlı sayıda olmakla beraber daha çok iç sayfalarda yer verilmiĢtir. Baykal ile ilgili 

haberlerinin ikinci dönemde, hem ilk sayfada hem de genel olarak tüm sayfalarda 

artmıĢ olmasına rağmen, ağırlıklı olarak iç sayfada verildiği görülür ve bu haberler 

Erdoğan‟ın gölgesinde kalacak nitelikte azdır. Zaman gazetesinin, Baykal ile ilgili 

tüm haberlerinin sayısının, Cumhuriyet gazetesinin Baykal ile ilgili tüm haberlerin 

sayısından fazla olması dikkat çekmektedir. Ġçerik analiziyle açıklanabilecek bu 

durum seçime doğru olan dönemde, Cumhuriyet gazetesinin Erdoğan ile ilgili ilk 

sayfa haberleri hariç olmak üzere tersine dönmüĢtür. Zaman gazetesinin, Bahçeli ile 

ilgili haberlerinin genel olarak arttığı; ancak yine de diğer iki parti lideriyle ilgili 

haberlerin oldukça gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. Bahçeli‟nin bir sağ parti 

lideri olmasına ve Zaman gazetesinin muhafazakâr söylemiyle paralel yanları 

bulunmasına rağmen, ikinci dönemde, bu gazetenin ilk sayfasında hiçbir haberine 

yer vermediği görülmektedir. Örneğin, MHP liderinin ve partisinin CumhurbaĢkanlığı 

seçimine katılmıĢ olması ilk sayfada yer alması beklenen bir haber olmasına karĢın, 

Zaman gazetesinin bu konuya ilk sayfada yer vermemesi dikkat çekicidir. Ancak bu 

konuda ayrıntılı içerik analizi daha somut veriler sağlayabilecektir. 

Gazetelerin liderlerle ilgili ilk sayfa haberlerine bakıldığında dönemlere göre 

güçlülük vurgularına ve bu haberin o liderle doğrudan ilgili olup olmadığına dair 

aĢağıdaki tablo562 elde edilmektedir.  

                                                 
562

 6 ay boyunca çıkan haberlerden toplam 208 haberde “güçlülük” vurgusunun yer aldığı ve bu 
haberlerin de %28,8‟i Sabah gazetesinde; %28,3‟ü, Zaman gazetesinde; %22,5‟i, Vatan gazetesinde 
%14,4‟ü Hürriyet gazetesinde ve en az olarak da %5,7‟sinin Cumhuriyet gazetesinde yapıldığı 
gözlemlenmektedir. 
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Tablo 26:Gazetelerin Liderlerle Ġlgili Haberlerinde Dönemlere Göre Güçlülük Vurgusu 

 Lider (Güçlü) 

Dönem 

Ġlgililik 
Toplam 

Dolaylı Ġlgili Doğrudan Ġlgili 

C
u
m

h
u
ri
y
e
t 
G

a
z
e
te

s
i 

“G
ü
ç
lü

” 
V

u
rg

u
s
u
 

Erdoğan Ġlk üç ay n 2 1 3 
  % Dönem 66,7% 33,3% 100% 
  %Toplam 40% 20% 60% 

 Son üç ay n 0 2 2 
  % Dönem ,0% 100% 100% 
  % Toplam ,0% 40% 40% 

 Toplam  n 2 3 5 
  % Dönem 40% 60% 100% 

Baykal Son üç ay n  7 7 
  % Toplam   100% 100% 

V
a
ta

n
 G

a
z
e
te

s
in

d
e
 

“G
ü
ç
lü

” 
V

u
rg

u
s
u
 

Erdoğan Ġlk üç ay n 1 18 19 
  % Dönem 5,3% 94,7% 100% 
  %Toplam 2,2% 39,1% 41,3% 

 Son üç ay n 1 26 27 
  % Dönem 3,7% 96,3% 100% 
  % Toplam 2,2% 56,5% 58,7% 

 Toplam  n 2 44 46 
  % Toplam 4,3% 95,7% 100% 

Baykal Son üç ay n  1 1 
  % Toplam  100% 100% 

H
ü
rr

iy
e
t 

G
a
z
e
te

s
i,
 “

G
ü
ç
lü

” 

H
a
b
e
rl
e

ri
 

Erdoğan Ġlk üç ay n 1 9 10 
  % Dönem 10% 90% 100% 
  %Toplam 3,8% 34,6% 38,5% 

 Son üç ay n 0 16 16 
  % Dönem ,0% 100% 100% 
  % Toplam ,0% 61,5% 61,5% 

 Toplam  n 1 25 26 
  % Dönem 3,8% 96,2% 100% 

Baykal Son üç ay n  3 3 
  % Toplam   100% 100% 

Bahçeli Son üç ay n   1 1 
  % Toplam  100% 100% 

S
a
b
a
h
 G

a
z
e
te

s
i 
“G

ü
ç
lü

” 

V
u
rg

u
s
u
 

Erdoğan Ġlk üç ay n 2 20 22 
  % Dönem 9,1% 90,9% 100% 
  %Toplam 3,7% 37,0% 40,7% 

 Son üç ay n 2 30 32 
  % Dönem 6,3% 93,8% 100% 
  % Toplam 3,7% 55,6% 59,3% 

 Toplam  n 4 50 54 
  % Dönem 7,4% 92,6% 100% 

Baykal Son üç ay n  5 5 
  % Toplam  100% 100% 

Bahçeli Son üç ay n  1 1 
  % Toplam  100% 100% 

Z
a

m
a
n
 G

a
z
e
te

s
i 

“G
ü
ç
lü

” 
V

u
rg

u
s
u
  
 Erdoğan Ġlk üç ay n 3 18 21 

  % Dönem 14,3% 85,7% 100% 
  %Toplam 5,1% 30,5% 35,6% 

 Son üç ay n 10 28 38 
  % Dönem 26,3% 73,7% 100% 
  % Toplam 16,9% 47,5% 64,4% 

 Toplam  n 13 46 59 
  % Dönem 22,0% 78,0% 100% 

Genel Toplam 208 

Tablodan sağ merkezden Sabah gazetesi ve merkezden Hürriyet gazetesi 

hariç, Bahçeli ile ilgili olarak güçlülük vurgusunun bulunduğu bir haber yapılmadığı 

ilk gözlemlenebilecek olgudur.  

Söylemsel yakınlığına rağmen, Cumhuriyet gazetesi haberlerindeki güçlülük 

vurgusu ilk üç aylık döneminde Baykal için kullanılmamasına rağmen, Erdoğan için 
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kullanımı dikkat çekmektedir. Son üç aylık döneme bakıldığında da Erdoğan ile ilgili 

güçlülük vurgusunun yer aldığı 2 ve Baykal ile ilgili 7 haberin yer aldığı 

görülmektedir.  

Seçime doğru gerçekleĢen bu dönüĢüm, Cumhuriyet gazetesinin siyasal 

söylemleri düĢünüldüğünde, olası bir Bumerang etkisi sonucu oluĢan dolaylı destek 

sesinin, AKP liderinden CHP lideri lehine çevrildiği görülmektedir.  

Diğer bir deyiĢle,  Cumhuriyet gazetesinde ilk üç ayda Baykal‟a yönelik 

güçlü” lider imajıyla bir destek söz konusu değilken, Erdoğan için bu tür bir vurgu yer 

almıĢtır ancak seçime doğru olan dönemde bu dengeler tersi yöne doğru 

değiĢmiĢtir. 

Zaman gazetesinde “güçlü” vurgusunun sadece Erdoğan için kullanıldığı 

görülmektedir.563 Bu haberlerden birinin 14 Nisan Tandoğan; bir diğerinin 29 Nisan 

Ġstanbul Çağlayan Mitinginin; bir diğerinin de 13 Mayıs Ġzmir Gündoğdu Mitinginin 

gerçekleĢtirildiği gün ve ertesi günlerinde yapılmıĢ olması editöryal bir tercih olup 

Cumhuriyet Mitinglerinin, gazete tarafından baĢarısız bulunduğuna dair bir 

gönderme niteliğindedir.  

Zaman gazetesi için, “mağdur” temasında incelendiği gibi, mitingler dıĢında 

Erdoğan‟ın haberleriyle ilgili “mağdurluk” vurgusu çok tercih edilen bir yöntem 

olmadığı tam tersine, Zaman gazetesinde, Erdoğan için iĢlenen asıl temanın “güç” 

etrafında yoğunlaĢtığı dikkat çekmektedir.  

Cumhuriyet gazetesinin, Baykal ile ilgili haberleri ile Zaman gazetesinin 

Erdoğan ile ilgili haberleri karĢılaĢtırıldığında, ikililer arasında, ikincisinin arasında 

daha güçlü bir “dolaylı” ittifak görünmektedir. Gazeteler içinde merkeze doğru 

yaklaĢıldığında, Vatan gazetesinin564 ilk sayfa haberleri, gazetenin özellikle de diğer 

                                                 
563

 Zaman Gazetesi “güçlülük” vurgusunun bulunduğu 59 haberin tamamı Erdoğan için yapılırken bu 
haberlerin %64,4‟ü ikinci dönemde yapılmıĢtır. Bu haberlerin %78‟inin (46 haber) Erdoğan ile doğrudan 
ilgisinin olmadığı dikkati çekmektedir.  
564

 Baykal ile ilgili “güçlü” vurgusunun bulunduğu sadece 1 haberi yer almaktayken Erdoğan ile ilgili 
olarak 46 haberinin bulunmaktadır Erdoğan ile ilgili haberlerin %60‟ı ikinci dönemde yayınlanmıĢ 
olup%95,7‟si Erdoğan‟ın kendisiyle doğrudan ilgili haberlerdir. Vatan Gazetesi “güçlülük”  vurgusunun 
bulunduğu 47 haberinden biri dıĢında hepsi Erdoğan ile ilgili olup bunların (58,7‟si) 27‟si son üç ayda 
yer almıĢtır. Bu haberlerin %95,7‟sinin (44 haber) doğrudan Erdoğan ile ilgilidir. 
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liderlerle ilgili tutumu göz önüne alındığında, Erdoğan‟ın güçlü portresini çizmekte 

olduğu anlaĢılmaktadır 

Merkez gazetesi olarak değerlendirilen Hürriyet gazetesi565 de Erdoğan için 

güçlü bir portre çizerken, Vatan gazetesinden farklı olarak bu tip haberlerini diğer 

liderler için de az olsa kullandığı gözlemlenmektedir. Erdoğan için “güçlülük” 

vurgusunun bulunduğu haberlerden biri Genelkurmay‟ın 27 Nisan tarihli bildirisi 

üzerine 29 Nisan‟da adeta sular durulduktan sonra yayınlanmıĢtır 

Sabah gazetesinin566 Erdoğan ile ilgili “güçlülük” vurgusunun bulunduğu 

haberlerin CumhurbaĢkanı adayının açıklanacağı gün, bir diğerinin Erdoğan‟ın aday 

olmamasının hemen ardından çıkması ve bunun sonraki gün de devam etmesi 

dikkat çekici olmuĢtur. 14 Nisan Mitingi ertesi çıkan gazetede de Erdoğan için 

güçlülük vurgusunun yer aldığı gözlemlenmektedir. Bu veriler, gazetenin tüm bu 

siyasal süreçte siyasal pozisyonu ve tercihini açıkça belirtmektedir.  

Sağ merkez söyleme sahip ve Nisan ayından itibaren TMSF idaresinde olan 

Sabah gazetesinin “güçlü” vurgusunun bulunduğu haberlere bakıldığında, TMSF‟nin 

Erdoğan ile ilgili güçlülük vurgusundaki artıĢta bir etkisi olduğu ileri sürülebilinir.  

Ancak merkeze yakın ve merkezde yer alan her üç gazetenin Erdoğan ile 

ilgili güçlülük vurgusu aĢağı yukarı aynı oranlardadır ve bu oranlar ikinci dönemde 

ortalama %20 artıĢa geçmiĢtir.  

Gazetelerin “güçlü” yerine “mağdur” vurgusunun yer aldığı haberlere 

bakıldığında dönemlere göre ayrılmıĢ aĢağıdaki tablo elde edilmektedir567. 

                                                 
565

 Hürriyet gazetesinin haberlerinde, Erdoğan için “güçlülük” vurgusunun bulunduğu 26 haberi 
bulunmaktadır. Hürriyet gazetesinin de Erdoğan‟ın “güçlü” bir Ģekilde sunulduğu haberlerinin çoğunluk 
kısmı (%62‟lik kısmı) ikinci dönemde yer almaktadır. Bu haberlerin %96,2‟si, Erdoğan ile ilgili doğrudan 
haberlerdir. Gazetenin Baykal ve Bahçeli ile ilgili sadece ikinci döneme ait toplam 4 (Baykal için 3 adet 
ve Bahçeli için 1 adet) haberi bulunduğu görülmektedir. Bu haberlerin dönemsel oranlarına 
bakıldığında, ikinci dönemde bir artıĢ kaydedildiği görülür (%61,5). Ayrıca bu haberlerin %95,2‟si (25 
haber) doğrudan Erdoğan ile ilgili olduğu da dikkati çekmektedir 
566

 Sabah gazetesi haberlerinde Erdoğan ile ilgili toplam 54 haberi bulunmaktadır. Bu haberlerin %60‟ı 
(33 haber) ikinci döneme aitken; %92,6‟sı da Erdoğan ile doğrudan ilgili haberlerdir. Gazetenin Baykal 
ve Bahçeli ile ilgili sadece ikinci döneme ait toplam 6 (Baykal için 5 adet ve Bahçeli için 1adet)  haberi 
bulunduğu görülmektedir.  
567

  Seçilen 5 gazetede, 6 ay boyunca çıkan haberlerden toplam 40 haberde mağdurluk vurgusunun 
yer aldığı ve bu haberlerin de %42,5‟i (17 haber) Sabah gazetesinde; %20‟si (8 haber) Vatan 
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Tablo 27: Gazetelerin Liderlerle Ġlgili Haberlerinde Mağdurluk Vurgusu 

 
Lider 

Dönem 

Ġlgililik 
Toplam Dolaylı 

ilgili 
Doğrudan 

Ġlgili 

C
u
m

h
u
ri
y
e
t 

G
a
z
e
te

s
i 

“M
a

ğ
d
u
r”

 

V
u
rg

u
s
u
 

Baykal Ġlk üç ay N  1 1 
  %Toplam  50,0% 50,0% 

 Son üç ay N  1 1 
  % Toplam  50,0% 50,0% 

 Toplam N  2 2 
  % Dönem  100% 100% 

V
a
ta

n
 G

a
z
e
te

s
i 

“M
a

ğ
d
u
r”

 

V
u
rg

u
s
u
 

Erdoğan Ġlk üç ay N 0 5 5 
  % Dönem ,0% 100% 100% 
  %Toplam ,0% 62,5% 62,5% 

 Son üç ay N 1 2 3 
  % Dönem 33,3% 66,7% 100% 
  % Toplam 12,5% 25,0% 37,5% 

 Toplam N 1 7 8 
  % Dönem 12,5% 87,5% 100% 

Hürriyet 
Gazetesi M. 

Erdoğan Son üç ay N 1 5 6 
  % Toplam 16,7% 83,3% 100% 

S
a
b
a
h
 G

a
z
e
te

s
i 

“M
a

ğ
d
u
r”

 

V
u
rg

u
s
u
 

Erdoğan Ġlk üç ay N 3 8 11 
  % Dönem 27,3% 72,7% 100% 
  %Toplam 17,6% 47,1% 64,7% 

 Son üç ay N 4 2 6 
  % Dönem 66,7% 33,3% 100% 
  % Toplam 23,5% 11,8% 35,3% 

 Toplam N 7 10 17 
  % Dönem 41,2% 58,8% 100% 

Z
a

m
a
n
 G

a
z
e
te

s
i 

“M
a

ğ
d
u
r”

 

V
u
rg

u
s
u
 

Erdoğan Ġlk üç ay N 1 1 2 
  % Dönem 50,0% 50,0% 100% 
  %Toplam 14,3% 14,3% 28,6% 

 Son üç ay N 3 2 5 
  % Dönem 60,0% 40,0% 100% 
  % Toplam 42,9% 28,6% 71,4% 

 Toplam N 4 3 7 
  % Dönem 57,1% 42,9% 100% 

Genel Toplam 13 27 40 

Yukarıdaki tablodan Cumhuriyet gazetesinde568 “mağdurluk” temasının pek 

iĢlenmediği anlaĢılmaktadır. Ayrıca Baykal ile ilgili olarak da baĢka bir gazetenin 

“mağdurluk” vurgusuna yer vermediği de dikkati çekmektedir. Diğer tüm gazeteler 

bu temayı yalnızca Erdoğan için kullanmıĢlardır. 

Vatan gazetesinin569 Erdoğan ile ilgili “güçlü” vurgusunun yer aldığı haberleri 

dikkate alındığında, ilk dönemde daha çok mağdur edildiği, ikinci dönemde de daha 

çok güçlü bulunduğu haberlerinin yapıldığı görülür. Bu değiĢimde, Erdoğan‟ın ikinci 

dönem içerisinde CumhurbaĢkanlığı‟na aday olmayacağını açıklamasının etkisi 

gözlemlenmektedir. Ġkinci üç aydaki mağdur haberlerinden ikisi mitinglerle ilgiliyken 

                                                                                                                                          
gazetesinde;  %17,5‟i (7 haber) Zaman gazetesinde, %15‟i (6 haber) Hürriyet Gazetesi‟nde ve en az 
olarak da %5‟inin (2 haber) Cumhuriyet gazetesinde yapıldığı gözlemlenmektedir. 
568

 Cumhuriyet Gazetesi haberlerinde mağdurluk vurgusunun sadece Baykal ile ilgili ve sadece 2 
haberle yapıldığı ve bu iki haberden birinin ilk üç ayda diğerinin de ikinci üç ayda yer aldığı 
gözlemlenmektedir.  
569

 Vatan gazetesinde yer alan 8 haber, “mağdur” vurgusuyla yer alan haberlerdir ve 8 haberin 7‟si 
(%87,5) Erdoğan ile doğrudan ilgili olup5‟i (%62,5) ilk dönemde çıkan haberlerdir.  
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bir diğerinin dıĢ basında çıkan haberlerin özeti olduğu gözlemlenmektedir. Diğer bir 

deyiĢle, Vatan gazetesi doğrudan kendi fikri olmamakla beraber, The Economist vd. 

gazetelerde çıkan, Erdoğan ile ilgili olarak kendisinin mağdur edildiği haberlere ilk 

sayfada yer vermiĢtir. 

Hürriyet gazetesi570 “mağdurluk” vurgusunun bulunduğu haberlerden birinin 

29 Nisan Ġstanbul Çağlayan Mitinginin, bir diğerinin de 13 Mayıs Ġzmir Gündoğdu 

Mitinginin gerçekleĢtirildiği gün yapılmıĢ olması, ana-akım medya olarak Hürriyet 

gazetesinin yayın politikasını özetler niteliktedir.  

Ancak Sabah gazetesine571 bakıldığında, Hürriyet gazetesi gibi Erdoğan‟ın 

“mağdur” edildiği haberlerinin Nisan ayının baĢından itibaren yer buluyor olması, 

Sabah gazetesinin bu yönde bilinçli bir politika yürüttüğünü düĢündürmektedir. Ġkinci 

dönem içerisinde meydana gelmiĢ olan bir baĢka önemli geliĢme, Genel Kurmay 

Bildirisidir. Erdoğan‟ın ikinci dönemde “mağdur” edildiği haberlerinden 4‟ünün dolaylı 

haberler olması, bunlardan da 2‟sinin Cumhuriyet Mitingleri ve 2‟sinin de Genel 

Kurmay bildirisiyle ilgili olması bu durumu açıklamaktadır.  

Zaman gazetesinde572 “mağdurluk” vurgusunun bulunduğu haberlerden 

birinin 29 Nisan Ġstanbul Çağlayan Mitinginin, bir diğerinin de 13 Mayıs Ġzmir 

Gündoğdu Mitinginin gerçekleĢtirildiği gün yapılmıĢ olması editöryal bir tercih olup 

Cumhuriyet Mitinglerinin, gazete tarafından haksız bulunduğuna dair bir gönderme 

niteliğindedir. Ancak yine de Zaman gazetesi için, mitingler dıĢında Erdoğan‟ın 

haberleriyle ilgili “mağdurluk” vurgusu çok tercih edilen bir yöntem olmamıĢtır. Diğer 

bir deyiĢle, Zaman gazetesi ana temanın Erdoğan olmadığı haberlerde Erdoğan‟a 

yer vererek mağdur edildiği ile ilgili haberlere özellikle ikinci dönemde yer vermiĢtir. 

Bu temaların, Cumhuriyet Mitingleri, CumhurbaĢkanlığı Seçimi ve Genel Kurmay 

Bildirisi olduğu görülmektedir. 

                                                 
570

 Hürriyet gazetesi haberlerinden 6 haberin tamamı hem Erdoğan için hem de ikinci üç aylık dönemde 
yapılmıĢtır. Bu haberlerin %83,3‟ünün (5 haber) doğrudan Erdoğan ile ilgili olduğu dikkati çekmektedir.  
571

 Sabah gazetesi haberlerinden Erdoğan ile ilgili toplam 17 mağdur haberinin yapıldığı ve bunların  
%58,8‟i (10 haber) Erdoğan ile doğrudan ilgili haber olup%64,7‟si (11 haber) ilk dönemde yer alırken 
kalanın ikinci dönemde yer aldığı görülmektedir.  
572

 Zaman gazetesi “mağdur” haberlerinden 7 haberin tamamı Erdoğan olup; bu haberlerin %71,4‟ü 
ikinci dönemde yapılmıĢtır. Bu haberlerin %57,1‟inin (4 haber) Erdoğan ile dolaylı ilgili olduğu dikkati 
çekmektedir. 
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4.2.6.3. Liderler Haberlerinin Gazetelere Göre Ayrıntılı Analizi 

Cumhuriyet gazetesinin liderlerle ilgili tutumunu daha net bir Ģekilde ortaya 

koyabilecek “göreceli üstünlük” tablosu aĢağıda yer almaktadır. Bu tabloda aynı 

haberde değerlendirilen liderler arasında, hangisi karĢısında kime ağırlık verildiğine 

dikkat edilmektedir 

Tablo 28: Cumhuriyet Gazetesindeki Liderlerle Ġlgili Göreceli Üstünlük Tablosu 

Lider 

Göreceli Üstün Olan Lider 

Ġlgililik Toplam 

Dolaylı 
Ġlgili 

Doğrudan 
Ġlgili 

Ġlgili 

Erdoğan 

B
a

y
k
a

l 

Ġlk üç ay N 6 6 12 

  % Dönem 50% 50% 100% 

 Son üç ay N 3 2 5 

  % Dönem 60% 40% 100% 

  n 9 8 17 
  % Dönem 52,9% 47,1% 100% 

 

B
a

h
ç
e
li 

Ġlk üç ay n 1 1 2 

  % Dönem 50% 50% 100% 

 Son üç ay n 1 0 1 
  % Dönem 100% ,0% 100% 

  n 2 1 3 
  % Dönem 66,7% 33,3% 100% 

 AKP'li Diğer 
Liderler 

Ġlk üç ay n 1  1 
  % Dönem 100%  100% 

 

D
iğ

e
r 

L
id

e
rl
e

r 

Ġlk üç ay n 0 2 2 
  % Dönem ,0% 100% 100% 

 Son üç ay n 2 0 2 

  % Dönem 100% ,0% 100% 

  n 2 2 4 
  % Dönem 50% 50% 100% 

 

O
rd

u
 

Ġlk üç ay n 1 0 1 
  % Dönem 100% ,0% 100% 

 Son üç ay n 0 1 1 
  % Dönem ,0% 100% 100% 

  n 1 1 2 
  % Dönem 50% 50% 100% 

 

A
B

D
 

Ġlk üç ay n 0 1 1 
  % Dönem ,0% 100% 100% 

 Son üç ay n 3 1 4 

  % Dönem 75% 25% 100% 

  n 3 2 5 
  % Dönem 60% 40% 100% 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere Cumhuriyet gazetesinin573 

göreceli üstünlük veren haberlerinin, seçim dönemine yönelik bir çalıĢma olduğunu 

düĢünmek yanlıĢ olacaktır. Son üç aylık dönemde göreceli üstünlüğün bulunduğu 

                                                 
573

 Cumhuriyet gazetesinde göreceli olarak üstünlüğün bulunduğu haberler (toplam 32 haber) sadece 
Erdoğan ile ilgili haberlerdir. Bu haberlerin %78‟i ilk dönemde gerçekleĢtirilmiĢken kalan %22‟si ikinci 
dönemde gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine bu haberler içerisinde Baykal‟a göreceli üstünlük verilen haberlerden 
(toplam haberlerin %53‟ü olan17 haberden) 12 haber ilk üç ayda yer alıyorken, kalan 5 haber ikinci üç 
ayda aktarılmıĢtır.  
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haberlerin arttığı tek durum, ABD liderleri lehine olan haberlerde gözlemlenmektedir. 

Diğer bir deyiĢle Erdoğan‟ın, dıĢ politikaları konusunda ikinci dönemde daha çok 

eleĢtirildiği ortaya çıkmaktadır. Haberler Erdoğan ve Ordu arasındaki tercih 

açısından değerlendirildiğinde her iki dönemde de birer haberle Ordu lehine tercihte 

bulunmuĢtur. Dikkati çeken unsur, Ordunun, 29 Nisan‟da yayınladığı e-muhtıra 

niteliğindeki belgenin, Cumhuriyet gazetesi yayınlarında, en azından ilk 

sayfalarındaki yayın politikasında belirgin bir değiĢiklik yaratmamıĢ olmasıdır.  

Vatan gazetesinin liderlerle ilgili tutumunu betimleyen çalıĢmalardan biri 

olarak “göreceli üstünlük” tablosu aĢağıda yer almaktadır.  

Tablo 29: Vatan Gazetesi Liderlerle Ġlgili “Göreceli Üstünlük” Haberlerinin Tablosu 

Lider 

Göreceli Üstün 

Ġlgililik 
Toplam 

 Dolaylı Ġlgili Doğrudan Ġlgili 

Erdoğan 

B
a

y
k
a

l 

Ġlk üç ay n 1 13 14 

  % Dönem 7,1% 92,9% 100% 

 Son üç ay n 3 4 7 

  % Dönem 42,9% 57,1% 100% 

 Toplam n 4 17 21 

  % Dönem 19,0% 81,0% 100% 

 

B
a

h
ç
e
li 

Ġlk üç ay n   1 1 
  % Dönem   100% 100% 

 Son üç ay n   2 2 

  % Dönem   100% 100% 

 Toplam n   3 3 

  % Dönem   100% 100% 

 

G
ü

l 

Ġlk üç ay n   1 1 
  % Dönem   100% 100% 

 Toplam n   1 1 
  % Dönem   100% 100% 

 

D
iğ

e
r 

L
id

e
rl
e

r 

Ġlk üç ay n 0 2 2 
  % Dönem ,0% 100% 100% 

 Son üç ay n 1 1 2 
  % Dönem 50,0% 50,0% 100% 

 Toplam n 1 3 4 
  % Dönem 25,0% 75,0% 100% 

 
Ordu 

Ġlk üç ay n   1 1 
  % Dönem  100% 100% 

Baykal 

E
rd

o
ğ

a
n
 

Ġlk üç ay n 4 3 7 

  % Dönem 57,1% 42,9% 100% 

 Son üç ay n 1 2 3 
  % Dönem 33,3% 66,7% 100% 

 Toplam n 5 5 10 

  % Dönem 50,0% 50,0% 100% 

 AKP‟li 
Liderler 

Ġlk üç ay n  1 1 
  % Dönem  100% 100% 

 Diğer 
Liderler 

Son üç ay n  1 1 
  % Dönem  100% 100% 

Bahçeli  
Erdoğan 

Son üç ay n   1 1 
  % Dönem   100% 100% 

 
TÜSĠAD 

Ġlk üç ay n   1 1 
  % Dönem   100% 100% 
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Yukarıdaki tabloda Vatan gazetesinin574 göreceli üstünlük veren haber 

dağılımı yer almaktadır.  Elde edilen veriler doğrultusunda Erdoğan‟ın, dıĢ politikaları 

konusunda ikinci dönemde nispeten daha çok eleĢtirildiği ortaya çıkmaktadır.  

Haberler Erdoğan ve Ordu arasındaki tercih açısından değerlendirildiğinde 

sadece ilk dönemde 1 haberle Ordu lehine tercihte bulunduğu görülmektedir.  

Ordunun Nisan ayında yayınladığı elektronik muhtıra niteliğindeki belge, 

Vatan gazetesi yayınlarında, en azından ilk sayfalarındaki yayın politikasında liderler 

arası bir fark oluĢturacak belirgin bir değiĢiklik yaratmamıĢtır.  Bunda uluslararası 

konjonktürün ve AB‟nin arkasında olmayıĢının etkisi olduğu düĢünülmektedir. E-

muhtıra söylemini sürdürecek uluslararası destekten yoksun kalmıĢtır ve bu 

gazetelerin çekimser yaklaĢmasına yol açmıĢtır.  

Vatan gazetesi haberlerinde kendisinden göreceli üstün lider vb. unsurların 

bulunduğu haberlerin arasında Baykal ile ilgili olarak yapılan haberler575 de yer 

almaktadır. (Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet gazetesi bu tip haberlerini yalnızca 

Erdoğan için kullandığı gözlemlenmiĢtir.)   

Bu sayıların Erdoğan ile ilgili göreceli üstünlük haberlerinin sayılara göre yarı 

yarıya azalmakta olduğu görülmektedir. Yine de tüm gazetelerin Erdoğan ile ilgili çok 

daha fazla haber yaptığı da elde edilen veriler arasındadır.  

Dolayısıyla Vatan gazetesinin de Erdoğan ile ilgili yaptığı haberlerin sayısı ve 

göreceli üstünlük haberlerin sayısı arasında oldukça büyük bir fark çıkmaktadır. 

Hürriyet gazetesinin liderlerle ilgili tutumunu betimleyen çalıĢmalardan biri 

olarak “göreceli üstünlük” tablosu aĢağıda yer almaktadır.  

                                                 
574

 Erdoğan ile ilgili 30, Baykal ile ilgili olarak 12, Bahçeli ile ilgili 2 göreceli üstünlüğün bulunduğu haber 
görülmektedir. Erdoğan ile ilgili 30 habere bakıldığında bunların 21‟inde Baykal‟ın üstünlüğü dikkati 
çekmektedir. Bu sayı Cumhuriyet gazetesi gazetesinin ilgili sayılarından fazladır. Yine bu haberler 
içerisinde Baykal‟a göreceli üstünlük verilen haberlerden 14 haber ilk üç ayda yer alıyorken, kalan 7 
haber ikinci üç ayda aktarılmıĢtır. Bu oran azalımı Cumhuriyet gazetesi ile uyum içerisindedir. Son üç 
aylık dönemde göreceli üstünlüğün bulunduğu haberlerin arttığı durumlar, yalnızca 1‟er haberle ABD 
liderleri ve Bahçeli lehine olan haberlerde gözlemlenmektedir.  
575

 Baykal ile ilgili bu tip haberlere bakıldığında da bunların toplam 12 haber olduğu ve bunların 
10‟unda Erdoğan‟ın üstün aktarıldığı ve bunların da 7‟sinin de ilk üç ayda yapıldığı gözlemlenmektedir. 
Diğer AKP‟li liderlerin göreceli üstünlüğüne yer verilen 1 haber ilk üç ayda yapılmıĢken, diğer siyasal 
liderlerin göreceli üstünlüğüne yer verilen 1 haberin de ikinci üç ayda yapıldığı görülmektedir. 
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Tablo 30: Hürriyet Gazetesi Liderlerle Ġlgili “Göreceli Üstünlük” Haberlerinin Tablosu 

Lider    Ġlgililik 
Toplam 

 Göreceli Üstün  Dolaylı Ġlgili Doğrudan Ġlgili 

Erdoğan 
Baykal  

Son üç ay n 2 1 3 
  % Dönem 66,7% 33,3% 100% 

 
TÜSĠAD 

Son üç ay n   1 1 
  % Dönem   100% 100% 

 
Diğer Liderler 

Son üç ay n 1   1 
  % Dönem 100%   100% 

 
Aydın Doğan 

Ġlk üç ay n 1   1 
  % Dönem 100%   100% 

Baykal 
E

rd
o
ğ
a
n

 
Ġlk üç ay n 1   1 

  % Dönem 100%   100% 

 Son üç ay n 2   2 
  % Dönem 100%   100% 

 Toplam n 3   3 
  % Dönem 100%   100% 

 
Diğer AKP‟li Liderler 

Ġlk üç ay n 1   1 
  % Dönem 100%   100% 

Bahçeli Baykal Son üç ay n 1   1 
   % Dönem 100%   100% 

Hürriyet gazetesinin576 haberlerinde, Erdoğan‟dan üstün olarak aktarılan 

lider-kiĢi içinde Aydın Doğan‟ın ve TÜSĠAD‟ın bulunması dikkat çekicidir. TÜSĠAD 

BaĢkanının, Aydın Doğan‟ın kızı olması gazetenin tarafını belirlemesinde önemli bir 

noktadır. Bu da TÜSĠAD ile birlikte Aydın Doğan‟ın eline çok güçlü bir koz 

vermektedir.  

Diğer bir deyiĢle, medyanın siyasete müdahalesi, medyanın baskı 

gruplarlarıyla olan yakın iliĢkisi sayesinde de gerçekleĢebilmektedir. Ġlk dönem 

içinde Erdoğan‟dan üstün olarak aktarılan tek kiĢi-kurum Aydın Doğan olmuĢtur.   

Tüm bu karĢılıklı üstünlükler merkez kararsız seçmeni için Ģüphesiz daha 

çok kafa karıĢtırıcıdır. 

Sabah gazetesinin liderlerle ilgili tutumunu betimleyen çalıĢmalardan biri 

olarak “göreceli üstünlük” tablosu aĢağıda yer almaktadır.  

                                                 
576

 Yukarıda aktarılmıĢ olan göreceli üstünlük tablosuna bakıldığında, Erdoğan için 6, Baykal için 4, 
Bahçeli için 1 haberinin bulunduğu görülmektedir. Bu haberlerin biri hariç hepsi ikinci dönemde, yani 
seçime doğru olan dönemde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkinci dönem haberlerine bakıldığında da Baykal 3 kez, 
TÜSĠAD ve diğer liderler 1‟er kez, göreceli üstün olarak habere konu edilmiĢlerdir.  
Ancak yine Hürriyet Gazetesi Erdoğan‟ın Baykal‟a göre üstün aktarıldığı haberlerin sayısı ilk dönemde 
1, ikinci dönemde 3 olmuĢtur. Ayrıca gazete Baykal‟ın Bahçeli‟den üstün olarak aktarıldığı 1 habere de 
yer vermiĢtir. 
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Tablo 31: Sabah Gazetesi Liderlerle Ġlgili “Göreceli Üstünlük” Haberlerinin Tablosu  

Lider    Ġlgililik 
Toplam 

 Göreceli Üstün  Dolaylı Ġlgili Doğrudan Ġlgili 

Erdoğan 

Baykal 

Ġlk Üç ay N 4 1 5 
  % Dönem 80,0% 20,0% 100% 

 Son üç ay N 1 0 1 
  % Dönem 100% ,0% 100% 

 Toplam n 5 1 6 
  % Dönem 83,3% 16,7% 100% 

 
Diğer Liderler 

Ġlk üç ay n  1 1 
  % Dönem  100% 100% 

Baykal 

E
rd

o
ğ
a
n
 

Ġlk üç ay n 0 2 2 
  % Dönem ,0% 100% 100% 

 Son üç ay n 4 0 4 
  % Dönem 100% ,0% 100% 

 Toplam n 4 2 6 
  % Dönem 66,7% 33,3% 100% 

 
Gül 

Ġlk üç ay n 1   1 
  % Dönem 100%   100% 

 
Diğer AKP‟liler 

Son üç ay n  1 1 
  % Dönem   100% 100% 

Bahçeli 
TÜSĠAD 

Ġlk üç ay n   1 1 
 Toplam % Dönem  100% 100% 

  

Sabah gazetesi577 haberlerinden yukarıdaki tablodan iki dönem arasında 

açıkça gözlemlenen Sabah gazetesindeki bu değiĢim, TMSF‟nin el koymasıyla 

açıklanabilecek bir olgu olarak görülebilir.  

Zaman gazetesinin liderlerle ilgili tutumunu betimleyen çalıĢmalardan biri 

olarak “göreceli üstünlük” tablosu aĢağıda yer almaktadır.  

Tablo 32: Zaman Gazetesi Liderlerle Ġlgili “Göreceli Üstünlük” Haberlerinin Tablosu 

Lider    Ġlgililik 
Toplam 

 Göreceli Üstün  Dolaylı Ġlgili Doğrudan Ġlgili 

Baykal 
Erdoğan 

Son üç ay n 5 3 8 
  % Dönem 62,5% 37,5% 100% 

 Diğer Liderler Son üç ay n  1 1 
   % Dönem  100% 100% 

Yukarıda yer alan Zaman gazetesi göreceli üstünlük tablosundan da 

anlaĢılacağı üzere, Zaman gazetesi toplam 9 haberinin tamamını da ikinci dönemde 

Baykal‟a yönelik olarak gerçekleĢtirmiĢtir. Bu haberlerin 8‟inde Erdoğan ve 1‟inde 

                                                 
577

 Sabah gazetesi, Erdoğan için 7, Baykal için 8, Bahçeli için 1 haberde kendisinden “göreceli 
üstün”ün bulunduğu habere yer verdiği görülmektedir. Erdoğan‟dan üstün olarak aktarılan haberlere 
bakıldığında bunların 6‟sının Baykal olduğu görülmekte ve bu haberlerin 5‟inin ilk dönemde 
gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Baykal‟dan üstün olarak aktarılan haberlerde de 6 haber Erdoğan‟ın 
üstün olarak aktarıldığı haberler olup bunların 4‟ü ikinci dönemde yer almaktadır.  
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diğer liderler Baykal „a göre üstün değerlerle haber edilmiĢlerdir. Bu durum Zaman 

gazetesinin söylemsel alt yapısı ile uyum içerisindedir.  

4.2.6.4. CumhurbaĢkanlığı Seçimi 

CumhurbaĢkanlığı seçim sürecinde, adayın açıklandığı Nisan ayına kadar, 

daha çok Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili haberler çıkmıĢtır. Nisan ayında hem Gül hem 

de Erdoğan ile ilgili haberlere yer verilirken, Nisan ayından itibaren de Gül‟ün 

adaylığı ile ilgili haberler artmıĢtır. AĢağıdaki tabloda Erdoğan ve Gül‟ün 

CumhurbaĢkanlığı adaylığı ile ilgili olarak seçilmiĢ olan beĢ gazetenin ilk sayfasında 

çıkan haberlerin frekans ve yüzde dağılımları görülmektedir. 

Tablo 33: CumhurbaĢkanlığı Adaylığı ile Ġlgili Haberlerin Aylara Dağılımı 

 Aylar  

Erdoğan  Gül 

Frekans  Yüzde  Frekans  Yüzde  

 Ocak 13 12,1 1 1,6 

  ġubat 10 9,3 1 1,6 

  Mart 41 38,3 1 1,6 

  Nisan 43 40,2 32 52,5 

 Mayıs 0 0 24 39,3 

 Haziran 0 0 2 3,3 

  Toplam 107 100,0 61 100,0 

Yukarıdaki tablodan hareketle, ilk olarak Erdoğan‟ın adaylığı ve sonraki 

aĢamada Gül‟ün adaylığı ile ilgili haberlerin analizine yer verilecektir.  

4.2.6.4.1. Erdoğan’ın Adaylığı 

AĢağıdaki tabloda Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili çıkan haber sayısı ile bunların 

içerik bakımından kısa dökümüne yer verilmiĢtir: 

Tablo 34: Erdoğan’ın Adaylığı ile Ġlgili Haberlerin Ġçerik Dağılımı 

 

H
a
b

e
r 

R
e
s
im

li 

O
lu

m
s
u

z
 

T
a

ra
fs

ız
 

O
lu

m
lu

 

Ġl
g

ili
 

M
a

ğ
d
u

r 

Geçerli 107 37 48 33 25 85 16 

Yüzde %100 % 34,5 %44,9 %30,8 %23,3 %79,4 %14,6 
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Yukarıdaki tablodan578 da anlaĢılacağı üzere, medya genel hatlarıyla 

Erdoğan‟ın CumhurbaĢkanlığı adaylık sürecine ilgi göstermesine karĢın bu ilgi genel 

hatlarıyla olumsuz yönde yer almıĢtır. Erdoğan‟ın adaylığını olumlu karĢılayan 

haberler az da olsa bulunmakla beraber bu haberlerin hangi gazeteler tarafından ne 

kadar büyüklükteki bir okuyucu kitlesine ulaĢtığı önemlidir. 

Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili çıkmıĢ olan 107 haberin gazeteler içindeki 

dağılımına bakıldığında aĢağıdaki gibi bir tablo edilmektedir: 

Tablo 35: Erdoğan’ın Adaylığı Ġle Ġlgili Haberlerinin Gazetelerde Dağılımı 

Gazete Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Cumhuriyet 31 29,0 29,0 

Vatan 22 20,6 49,5 

Hürriyet 14 13,1 62,6 

Sabah 31 29,0 91,6 

Zaman 9 8,4 100,0 

Toplam 107 100,0   

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Zaman gazetesinin Erdoğan‟ın adaylığı ile 

ilgili haberlere diğer gazetelere göre çok daha az yer verdiği görülmektedir. Buradan 

hareketle Zaman gazetesinin, Erdoğan‟ın söylemlerine yakınlığı göz önüne 

alındığında, adaylığı ile ilgili olarak olumsuz haber yapmadığı ancak adaylığına da 

sıcak bakmadığı Ģeklinde bir sonuç çıkarmak mümkündür. Hürriyet gazetesi merkez 

gazetesi olarak, Zaman gazetesi hariç diğer gazetelere göre daha az yer vermiĢ 

olması, ne desteklediği ne de desteklemediği yolunda bir izlenim vermektedir. 

Cumhuriyet gazetesi ve Sabah gazetesi sayısal olarak eĢit oranda bir önem verdiği 

görülmektedir. Ancak haberlerin olumlu ya da olumsuz vb. nitelikte olması gazetenin 

tutumu hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektedir.  

Cumhuriyet gazetesinde, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak çıkan olumlu ve 

olumsuz haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına 

göre aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

                                                 
578

 Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili çıkan 107 haberin, %79,4‟ü doğrudan ilgili haberlerdir ve %34,5‟i resimle 
aktarılacak kadar önem seviyesindedir. Haberlerin %44,5‟i adaylığı olumsuz bir açıdan değerlendirirken 
% 23,3‟ü olumlu olup %14‟ü Erdoğan‟ı mağdur konumda aktarmıĢtır. 
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Tablo 36: Cumhuriyet Gazetesinde Erdoğan’ın Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri 

Haber Türü  Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  Ay 

Küçük Orta Büyük 

1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 

O
lu

m
s
u

z
 

Ocak N 3 2 1 6 
  Toplam % 13,0% 8,7% 4,3% 26,1% 

ġubat N 3 0 1 4 
  Toplam % 13,0% ,0% 4,3% 17,4% 

Mart N 4 2 2 8 

  Toplam % 17,4% 8,7% 8,7% 34,8% 

Nisan N 1 3 1 5 
  Toplam % 4,3% 13,0% 4,3% 21,7% 

 N 11 7 5 23 

 Toplam % 47,8% 30,4% 21,7% 100% 

Tarafsız  
  

Mart N 1 1   2 

  Toplam % 50,0% 50,0%   100% 

Olumlu Nisan N 3 2 1 6 

    Toplam % 50,0% 33,3% 16,7% 100% 

 Genel Toplam N 15 10 6 31 

 GENEL TOPLAM% 48,38% 32,25% 19,35% 100% 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere Cumhuriyet gazetesi579, söylemsel 

yaklaĢımıyla uyumlu olarak Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak olumsuz haberlere580 

daha çok alanda ve daha çok sıklıkta yer vermiĢtir.  

Tablodaki bu durum, medyanın ne söylediğinden çok ne kadar söylediğinin 

önemli olduğu tezini de güçlendirmektedir.  

Olumlu 6 habere bakıldığında bunların tamamı Nisan ayında, Erdoğan‟ın 

adaylıktan vazgeçmesiyle ilgili olması, haberin nitelik olarak olumlu olmasına karĢın 

içerik olarak yine Erdoğan‟ın adaylığına karĢı olumsuz olduğu anlaĢılmaktadır.  

Vatan gazetesinde çıkan, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

                                                 
579

 Cumhuriyet gazetesi Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili toplam 31 haber yaparken, bu haberlerin %74‟ü 
olumsuz haber olup%6‟sı tarafsız ve %19‟u olumlu haberdir. Cumhuriyet gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı 
ile ilgili toplam haberlerin, %48,3‟ü, tüm sayfanın oldukça küçük bir haber alanında yer almıĢtır. 
Haberlerin %32,2‟si, tüm sayfanın 1/12-1/6‟si aralığında yer kaplarken, tüm sayfanın 1/6-1/2‟sine kadar 
eriĢebilen, tüm haberlerin %19,3‟ü, olabilmiĢtir.  
580

 Cumhuriyet gazetesinin olumsuz haberlerinin %34,8‟i, Mart ayında çıkarken, yine bu haberlerin 
yarısı, tüm sayfanın küçük haber olarak yer kaplamaktadır. Tüm olumsuz haberlerine bakıldığında, 
bunların %47,8‟i yine bu küçük haber alanında yer aldığı görülmektedir. 
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Tablo 37: Vatan Gazetesinde Erdoğan’ın Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri 

Haber Türü Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam   Ay  

Küçük Orta Büyük 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 
O

lu
m

s
u
z
 

Ocak N 0 0 1 0 1 
  Toplam % ,0% ,0% 8,3% ,0% 8,3% 

ġubat N 0 0 0 2 2 
  Toplam % ,0% ,0% ,0% 16,7% 16,7% 

Mart N 1 3 3 0 7 
  Toplam % 8,3% 25,0% 25,0% ,0% 58,3% 

Nisan N 0 0 0 2 2 
  Toplam % ,0% ,0% ,0% 16,7% 16,7% 

 N 1 3 4 4 12 
Toplam % 8,3% 25,0% 33,3% 33,3% 100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Mart N   1 0 0 1 
  Toplam %   20,0% ,0% ,0% 20,0% 

Nisan N   1 2 1 4 
  Toplam %   20,0% 40,0% 20,0% 80,0% 

 N   2 2 1 5 
  Toplam %   40,0% 40,0% 20,0% 100% 

O
lu

m
lu

 

ġubat  N 0   1   1 
  Toplam % ,0%   20,0%   20,0% 

Mart N 1   0   1 
  Toplam % 20,0%   ,0%   20,0% 

Nisan N 0   3   3 
  Toplam % ,0%   60,0%   60,0% 

 N 1   4   5 
  Toplam % 20,0%   80,0%   100% 

 Genel Toplam N 2 5 10 5 22 
 GENEL TOPLAM% 9,0% 22,7% 45,4% 22,7% 100% 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere Vatan gazetesi581, Cumhuriyet 

gazetesi ile karĢılaĢtırıldığında, genel olarak oranların daha dengeli bir dağılım 

göstermesine karĢın, Erdoğan‟ın adaylığı için eleĢtirel bir tutumun devam ettiği 

söylenebilir. 

Olumlu 5 habere bakıldığında bunlardan birer haber ġubat ve Mart ayında 

çıkarken, kalanı (3 haber) Nisan ayında, Erdoğan‟ın adaylıktan vazgeçmesiyle ilgili 

olduğu gözlemlenmektedir. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi, haberin nitelik 

olarak olumlu olmasına karĢın içerik olarak yine Erdoğan‟ın adaylığına karĢı 

olumsuz olduğu anlaĢılmaktadır. Gazetenin olumsuz haberleri582 de göz önüne 

alındığında, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak Vatan gazetesi, Cumhuriyet 

                                                 
581

 Vatan gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili toplam 22 haber yaparken, bu haberlerin %54‟ü 
olumsuz haber olup  %22,7‟sı tarafsız ve yine %22,7‟si olumlu haberdir. Vatan gazetesi, Erdoğan‟ın 
adaylığı ile ilgili toplam haberlerin, %45,4‟ü tüm sayfanın orta bir haber alanında yer almıĢtır. Haberlerin 
%22,7‟sii tüm sayfanın 1/24-1/12‟si aralığında yer kaplarken, tüm sayfanın 1/6-1/2‟sine kadar 
eriĢebilen, haberlerin %22,7‟si yapılmıĢtır. 
582

 Vatan gazetesinin Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olumsuz haberlerinin %58,3‟ü, Mart ayında çıkarken, 
yine bu haberlerin %33,3‟ü, tüm sayfanın 1/12-1/6‟sı aralığında yer kaplarken bir diğer %33,3‟ü, de 
büyük haberdir. Tarafsız haberler ise 5 haberden oluĢmakta ve bunlar orta ve büyük haberlerden; 
olumlu haberler ise orta ve küçük haberlerden oluĢmaktadır.  
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gazetesinin haberlerine göre daha dengeli olmasına karĢın, gerek sayı ve gerekse 

alan olarak eleĢtirel bir tavırla yaklaĢtığı gözlemlenmektedir. 

Hürriyet gazetesinde çıkan, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 38: Hürriyet Gazetesinde Erdoğan’ın Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri  

Haber Türü  

Ay 

Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam 

Küçük  Büyük 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/6 - ½ 

Olumsuz ġubat  N 0 2   2 
    Toplam % ,0% 50,0%   50,0% 

  Mart N 1 1   2 
    Toplam % 25,0% 25,0%   50,0% 

   N 1 3   4 

    Toplam % 25,0% 75,0%   100% 

Tarafsız Ocak N   1 0 1 
    Toplam %   25,0% ,0% 25,0% 

  Mart N   1 0 1 
    Toplam %   25,0% ,0% 25,0% 

  Nisan N   1 1 2 

    Toplam %   25,0% 25,0% 50,0% 

   N   3 1 4 

  Toplam %   75,0% 25,0% 100% 

Olumlu Mart N   1 1 2 
    Toplam %   16,7% 16,7% 33,3% 

  Nisan N   3 1 4 

    Toplam %   50,0% 16,7% 66,7% 

   N   4 2 6 

    Toplam %   66,7% 33,3% 100% 

 Genel Toplam N 1 10 3 14 

 GENEL TOPLAM% 7,1% 71% 21,4% 100% 
 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere583 Hürriyet gazetesi, Cumhuriyet 

gazetesi ile karĢılaĢtırıldığında, oranların daha dengeli bir dağılım göstermesiyle 

birlikte, Erdoğan‟ın adaylığı için eleĢtirel bir tutumun devam ettiği söylenebilir. 

Büyük 3 habere bakıldığında bunların bir tarafsız diğer 2 haber de olumlu 

olup hepsi Nisan ayında çıkmıĢtır. Bu haberler Nisan ayında, Erdoğan‟ın adaylıktan 

vazgeçmesiyle ilgili olduğu gözlemlenmektedir. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi, 

haberin nitelik olarak olumlu olmasına karĢın içerik olarak yine Erdoğan‟ın 

                                                 
583

 Hürriyet Gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili toplam 14 haber yaparken, bu haberlerin %28,5‟i 
olumsuz haber olup  %28,5‟i tarafsız ve %42,8‟i olumlu haberdir. Hürriyet Gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı 
ile ilgili toplam haberlerin %71‟i, tüm sayfanın küçük bir haber alanında yer almıĢtır. Haberlerin 
%21,4‟ü, tüm sayfanın 1/6-1/2‟si aralığında yer kaplamıĢtır  
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adaylığına karĢı olumsuz olduğu anlaĢılmaktadır. Hürriyet gazetesinin Erdoğan‟ın 

adaylığı ile ilgili olumsuz haberlerinin (4 haber), ġubat ve Mart ayında çıkarken, yine 

bu haberlerin olduğu gözlemlenmektedir.  

Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinin haberlerinin, 

Cumhuriyet gazetesinin haberlerine göre daha dengeli olmasına karĢın, Vatan 

gazetesi haberlerine göre gerek sayı ve gerekse alan olarak eleĢtirel bir tavırla 

yaklaĢtığı gözlemlenmektedir. 

Sabah gazetesinde, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili çıkan olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 39: Sabah Gazetesinde Erdoğan’ın Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri 

Haber Türü Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı  

Toplam 
 
  Ay 

 Küçük Orta Büyük 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 1/2 - 1 

O
lu

m
s
u
z
 

ġubat  N 1 0 0     1 
  Toplam % 14,3% ,0% ,0%     14,3% 

Mart N 2 1 1     4 
  Toplam % 28,6% 14,3% 14,3%     57,1% 

Nisan N 1 1 0     2 
  Toplam % 14,3% 14,3% ,0%     28,6% 

 N 4 2 1     7 
  Toplam % 57,1% 28,6% 14,3%     100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Ocak N 1 1 0 0 0 2 
  Toplam % 5,6% 5,6% ,0% ,0% ,0% 11,1% 

Mart N 4 4 1 0 0 9 
  Toplam % 22,2% 22,2% 5,6% ,0% ,0% 50,0% 

Nisan N 0 3 1 1 2 7 
  Toplam % ,0% 16,7% 5,6% 5,6% 11,1% 38,9% 

 N 5 8 2 1 2 18 
Toplam % 27,8% 44,4% 11,1% 5,6% 11,1% 100% 

O
lu

m
lu

 

Ocak N   2 0 0   2 
  Toplam %   33,3% ,0% ,0%   33,3% 

Mart N   0 1 1   2 
  Toplam %   ,0% 16,7% 16,7%   33,3% 

Nisan N   0 1 1   2 
  Toplam %   ,0% 16,7% 16,7%   33,3% 

 N   2 2 2   6 
% Toplam   33,3% 33,3% 33,3%   100% 

Genel Toplam N 9 12 5 3 2 31 
GENEL TOPLAM% 29% 38,7% 16,1% 9,6% 6,4% 100% 

Yukarıdaki tablodan584 da anlaĢılacağı üzere Sabah gazetesinin ilk dönemde 

Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili göreceli olarak mesafeli bir tutum takınırken, ikinci 

                                                 
584

 Sabah gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili toplam 31 haber yaparken, bu haberlerin %22,5‟i 
olumsuz haber olup%58‟i tarafsız ve %19,3‟ü olumlu haberdir. Sabah gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı ile 
ilgili toplam haberlerin, %38,7‟si,  tüm sayfada küçük bir yer kaplarken, tam sayfaya yakın haberler 
tarafsız haberler olduğu ve ikisin de Nisan ayında Erdoğan‟ın aday olmadığının açıklanmasıyla 
yapıldığı gözlemlenmektedir. Olumlu 6 haberden ikiĢer haber Ocak, Mart ve Nisan aylarında çıkarken, 
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dönemde yani Nisan ayından itibaren adaylığı destekleyici yöndeki tutum 

değiĢikliğinin TMSF etkisinde gerçekleĢtiği gözlemlenmektedir.  

Ayrıca Sabah gazetesi, Cumhuriyet Mitingleri sonrasında çıkan haberlerinde 

de Erdoğan‟ın CumhurbaĢkanlığı konusunda mağdur edildiği vurgusuna yer 

vermiĢtir. 

Sabah gazetesinin Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olumsuz haberlerinin585 son 

derece küçük haber aralığında yer kapladığı gözlemlenmektedir. Ayrıca bu 

haberlerde Erdoğan yine mağdur durumda aktarılmıĢtır.  

Tarafsız haberler ise 18 haberden oluĢmakta ve bunlar orta ve büyük 

haberlerden; olumlu haberler ise orta ve küçük haberlerden oluĢmaktadır. Bu 

Ģekliyle Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak Sabah gazetesinin olumsuz bir tavır 

içinde olmamakla beraber temkinli yaklaĢtığı gözlemlenmektedir.  

Sabah gazetesinin haberleri, Gül‟ün adaylığı ile karĢılaĢtırıldığında, temkinli 

tavrın, Gül‟de açık desteğe dönüĢtüğü gözlemlenmekle birlikte, bu durumun Gül‟e 

yönelik editöryal bir tercih mi yoksa TMSF‟nin eline geçmiĢ olmasından kaynaklanan 

üçüncü bir faktöre mi dayalı olduğu sorunsalı bu çerçevede açıklığa 

kavuĢmamaktadır. 

Zaman gazetesinde, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili çıkan olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

 

 

 

                                                                                                                                          
Nisan ayındaki olumlu haberlerde, Erdoğan‟ın adaylıktan vazgeçmesiyle ilgili olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu haberlerde Erdoğan aynı zamanda mağdur olduğu vurgusu yer almaktadır.  
585

 Sabah gazetesinin Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olumsuz haberlerinin %58,3‟ü, Mart ayında çıkarken, 
yine bu haberlerin %33,3‟ü, tüm sayfanın 1/12-1/6‟sı aralığında yer kaplarken bir diğer %33,3‟ü, de 
büyük haberdir. Tarafsız haberler ise 5 haberden oluĢmakta ve bunlar orta ve büyük haberlerden; 
olumlu haberler ise orta ve küçük haberlerden oluĢmaktadır.  
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Tablo 40: Zaman Gazetesinde Erdoğan’ın Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri  

Haber Türü Alan Oranı 

Toplam    Ay  

Orta Büyük 

1/12 - 1/6 1/6 - ½ 

Olumsuz Nisan N 1   1 
    Toplam % 100%   100% 

Tarafsız Mart N 1 0 1 
  Toplam % 16,7% ,0% 16,7% 

Nisan N 1 4 5 

  Toplam % 16,7% 66,7% 83,3% 

 N 2 4 6 

  Toplam % 33,3% 66,7% 100% 

Olumlu  Ocak N 0 1 1 
  Toplam % ,0% 50% 50% 

Mart N 1 0 1 
  Toplam % 50% ,0% 50% 

 N 1 1 2 

Toplam % 50% 50% 100% 

 Genel Toplam 4 5 9 

 GENEL TOPLAM% 44,4% 55,5% 100% 

Yukarıdaki tablodan586 da anlaĢılacağı üzere Zaman gazetesi, Erdoğan‟ın 

adaylığı ile haberlerin Ocak-Nisan arası dönemde yoğunlaĢtığı görülmektedir.  

Genel olarak Zaman gazetesinin Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak yalnızca 

2 olumlu habere bağlı olarak çok da destekleyici bir yayın politikası izlememekle 

beraber, kendisinin “mağdur” edildiği yönünde yayınlarıyla dolaylı bir destek verdiği 

görülmektedir. Zaman gazetesi Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili göreceli olarak mesafeli 

bir tutum takınırken, ikinci dönemde yani Nisan ayından itibaren olumlu bir tutum 

takındığı gözlemlenmektedir. Bu değiĢimde muhalefetin Erdoğan‟ın aday olabilme 

ihtimaline karĢı gösterdiği tepkinin ve Cumhuriyet Mitinglerinin etkisi olduğu ileri 

sürülebilinir. Nitekim Zaman gazetesi yayınlarında Erdoğan‟ın adaylığını doğrudan 

destekleyen değil ancak Erdoğan‟ın mağdur edildiği ile ilgili haberler bu teoriyi 

destekleyen türden verilerdir. 

4.2.6.4.2. Gül’ün adaylığı 

Gül‟ün CumhurbaĢkanlığı adaylığı ile ilgili olarak Nisan ayından itibaren 

baĢlayan haberlerin içerik bakımından kısa dökümü aĢağıda aktarılmıĢtır:  

                                                 
586

 Zaman gazetesi toplam 9 haber yaparken, bu haberlerin %1‟i olumsuz haber olup  %66,6‟sı tarafsız 
ve %22,2‟si olumlu haberdir. Zaman gazetesi, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili toplam haberlerin , %55,5‟i,  
tüm sayfanın yarısına yakın yer kaplarken, kalan 4 haber de tam sayfaya 1/12-1/6 oran aralığında 
haberlerdir. Tam sayfaya yakın haberlerin %80‟i tarafsız haberler olup bunların tamamı Nisan ayında 
yayınlanmıĢtır. Bu haberlerden biri, adayın Gül olduğunun açıklanması ertesinde çıkan haberdir. 
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Tablo 41: Gül ile Ġlgili Haberlerin Ġçerik Dağılımı 

 

H
a

b
e

r 

R
e

s
im

li 

O
lu

m
s
u

z
 

T
a

ra
fs

ız
 

O
lu

m
lu

 

Ġl
g

ili
 

M
a

ğ
d
u

r 

Geçerli 61 46 32 12 19 52 18 

Yüzde 100 %75.5 %19.7 %31.1 %52.5 %85 %29.5 

 

Yukarıdaki tablodan587 da anlaĢılacağı üzere, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili 

haberlerle kıyaslandığında Gül‟ün adaylığı ile ilgili haberlerin doğrudan konu 

edilmekte ve hakkında daha az olumsuz haberlere yer verilmektedir. Buradan yola 

çıkarak genel olarak gazetelerin içinde ideolojik açıdan farklı sebeplere dayanmakla 

beraber Erdoğan‟ın adaylığı konusunda göreceli olarak olumsuz bir tavır takınırken, 

Gül‟ün adaylığını “kamuoyu” adına onaylama noktasında -gazetelere bağlı içerik 

analizi sonucuna göre ayrıca değerlendirmek üzere- bu aĢamada bir tür konsensüs 

oluĢturduklarını söylemek mümkündür.  

Gül‟ün adaylığı ile ilgili çıkmıĢ olan 61 ilk sayfa haberinin gazeteler içindeki 

dağılımı aĢağıdaki tabloda izlenebilir. 

Tablo 42: Gül’ün Adaylığı ile Ġlgili Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı 

Gazete Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Cumhuriyet 5 8,2 8,2 

Vatan 22 36,1 44,3 

Hürriyet 15 24,6 68,9 

Sabah 9 14,8 83,6 

Zaman 10 16,4 100,0 

Toplam 61 100,0  

Gazetelere bakıldığında Hürriyet ve Vatan gazetelerinin, Gül‟ün adaylığı ile 

ilgili haberlere diğer gazetelere göre ve aynı zamanda bu gazetelerin Erdoğan‟ın 

adaylığı ile ilgili haberlerinin sayısına göre çok daha fazla yer verdiği görülmektedir. 

                                                 
587

 Gül‟ün adaylığı ile ilgili çıkan 61 haberin %85‟i doğrudan ilgili haberlerdir ve %75,5‟i resimle 
aktarılacak kadar önem seviyesindedir. Haberlerin %19,7‟si adaylığı olumsuz bir açıdan 
değerlendirirken %52,5‟i olumlu olup %29,5‟i Gül‟ü mağdur konumda aktarmıĢtır. Bu haberler aynı 
zamanda Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili çıkan resimli haberlerden çok daha fazladır. Erdoğan‟ın adaylığı 
ile ilgili haberlerin %44,5‟i adaylığı olumsuz bir açıdan değerlendirirken Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumsuz 
haberler %20‟de kalmıĢtır. Olumlu haberlerde oranlar Erdoğan için % 23,3‟te kalırken, Gül için bu oran 
‟52,5 olmuĢtur. Erdoğan‟ın adaylık sürecini %14‟ü mağdur konumda aktaran haberlere karĢın Gül için 
bu oran yaklaĢık olarak iki katına çıkmıĢ, %29 olmuĢtur.  
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Cumhuriyet gazetesinin oldukça belirgin bir Ģekilde bu haberleri göz ardı ederek 

tercihini belirttiğini iddia etmek mümkündür. Ancak ayrıntılı yorum için içerik 

analizine bakmak gerekmektedir. Bu verilerden yola çıkarak merkez ve merkeze 

yakın gazetelerin Gül‟ün adaylığına sıcak bakarken, Erdoğan‟ın adaylığı hakkında 

olumsuz bir tutum içinde olduklarını söylemek mümkündür.  

Cumhuriyet gazetesinde çıkan, Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 43: Cumhuriyet Gazetesinde Gül’ün Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri 

Haber Türü Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam 

Orta Büyük 

  Ay  1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 

O
lu

m
s
u

z
 

Ocak N 0 1 1 
  Toplam % ,0% 20,0% 20,0% 

ġubat N 1 0 1 
  Toplam % 20,0% ,0% 20,0% 

Nisan N 1 2 3 

  Toplam % 20,0% 40,0% 60,0% 

 N 2 3 5 

Toplam % 40,0% 60,0% 100% 

 Genel Toplam N 2 3 5 

 GENEL TOPLAM% 40,0% 60,0% 100% 

Yukarıdaki tabloya588 göre, Cumhuriyet gazetesi, CumhurbaĢkanlığı 

seçimlerinin ilk turunun gerçekleĢtirilmiĢ olması nedeniyle Gül‟ün adaylığı ile ilgili 

haber alanlarını arttırmıĢken, sayısal olarak Erdoğan‟la ilgili haberlerinin çok altında 

haber yaptığı görülür.  Ancak Cumhuriyet gazetesi, her iki aday için de olumsuz 

yaklaĢımını tutarlı bir Ģekilde sürdürmüĢtür. 

Vatan gazetesinde çıkan, Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır.  

                                                 
588

 Cumhuriyet gazetesi, Gül‟ün adaylığı ile ilgili toplam 5 haber yaparken, bu haberlerin tamamı 
olumsuz haberdir. Gül‟ün adaylığı ile ilgili toplam haberlerin, %60‟ı, (3 haber), tüm sayfanın 1/6-1/2‟si 
gibi göreceli olarak yüksek bir haber alanında ve Nisan ayında yer almıĢtır. Haberlerin %40‟ı, (2 haber), 
tüm sayfanın 1/12-1/6‟si aralığında yer kaplarken, bu oranlar Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili haberlerle 
karĢılaĢtırıldığında, sayısal olarak çok daha az olmakla beraber; yüksek alana sahip haberlerin toplam 
haberler içindeki oranında daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. 
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Tablo 44: Vatan Gazetesinde Gül’ün Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri  

Haber Türü Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  Ay 

Küçük Orta Büyük 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - ½ 1/2 - 1 

Olumsuz Mayıs N 1 1   1   3 

    Toplam % 25,0% 25,0%   25,0%   75,0% 

  Haziran N 0 0   1   1 
    Toplam % ,0% ,0%   25,0%   25,0% 

   N 1 1   2   4 

    Toplam % 25,0% 25,0%   50,0%   100% 

Tarafsız Nisan N     1 3   4 

    Toplam %     25,0% 75,0%   100% 

Olumlu Mart N   0 1 0 0 1 
    Toplam %   ,0% 7,1% ,0% ,0% 7,1% 

  Nisan N   0 2 3 1 6 

    Toplam %   ,0% 14,3% 21,4% 7,1% 42,9% 

  Mayıs N   3 1 2 0 6 

    Toplam %   21,4% 7,1% 14,3% ,0% 42,9% 

  Haziran N   0 1 0 0 1 
    Toplam %   ,0% 7,1% ,0% ,0% 7,1% 

   N   3 5 5 1 14 

  Toplam %   21,4% 35,7% 35,7% 7,1% 100% 

 Genel Toplam N 1 4 6 10 1 22 

 GENEL TOPLAM% 4,5% 18,1% 27,2% 45,4% 4,5% 100% 

Yukarıdaki tablodan589 da anlaĢılacağı üzere Vatan gazetesi, 

CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin ilk turunun gerçekleĢtirilmiĢ olması nedeniyle haber 

alanlarını arttırmıĢken, Erdoğan‟la ilgili haberleriyle aynı sayıda olduğu 

gözlemlenmektedir.  Tam sayfaya yakın haberlerinden Gül‟ün adaylığı ile ilgili olarak 

sadece bir haberi bulunduğu ve bunun da olumlu bir haber olmuĢtur. Bu haber, 24 

Nisan tarihinde adayın Gül olduğunun açıklanmasıyla ertesi gün çıkan olumlu 

haberdir. Vatan gazetesi Erdoğan yerine Gül‟ün adaylığının açıklanmasına olumlu 

bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmıĢtır. Genelkurmay‟ın 27 Nisan gecesi yayınlanan e-

muhtıranın ertesi günü çıkan Vatan gazetesinde çıkan haberlerinde Gül‟ün adaylığı 

ile ilgili haberlere tarafsız yaklaĢırken, bu haberler (1/6-1/2 oranında) büyük 

haberlerdir.  

CumhurbaĢkanlığı seçiminin birinci turun iptal edilmesinden sonra, 6 

Mayıs‟ta meclisin 367‟yi yakalayamamasının ertesi günü çıkan baskısında Vatan 

gazetesi, konuyla ilgili haberinde Gül‟ün adaylığına olumlu yaklaĢırken aynı 

                                                 
589

 Vatan gazetesi, Gül‟ün adaylığı ile ilgili toplam 22 haber yaparken, bu haberlerin sadece %18,1‟i 
olumsuz iken, 63,6‟sı olumlu haberlerden oluĢtuğu gözlemlenmektedir. Gazete, Gül‟ün adaylığı ile ilgili 
toplam haberlerin, %45,4‟ü, tüm sayfanın 1/6-1/2‟si gibi göreceli olarak yüksek bir haber alanında yer 
almıĢtır. Haberlerin %27,2‟si, tüm sayfanın 1/12-1/6‟si aralığında yer kaplarken, bu oranlar Erdoğan‟ın 
adaylığı ile ilgili haberlerle karĢılaĢtırıldığında sayısal olarak çok daha az olmakla beraber yüksek 
alanın toplam haberler içindeki oranın olarak daha fazla olduğu gözlemlenmektedir.  
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zamanda mağdur olduğunun da haberini yaptığı gözlemlenmektedir. Gazetenin bu 

haberleri büyük haber kategorisinde (1/6-1/2 oranında) yer almıĢtır. 

Hürriyet gazetesinde çıkan, Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 45: Hürriyet Gazetesinde Gül’ün Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri  

Haber Türü Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam   Ay 

Küçük Orta Büyük 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 1/2 - 1 

O
lu

m
s
u
z
 

Nisan N   1 0     1 
  Toplam %   50,0% ,0%     50,0% 

Mayıs  N   0 1     1 
  Toplam %   ,0% 50,0%     50,0% 

 N   1 1     2 
Toplam %   50,0% 50,0%     100% 

T
a

ra
fs

ız
 

Nisan N   2 2 1 1 6 
  Toplam %   25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 75,0% 

Mayıs  N   1 0 1 0 2 
  Toplam %   12,5% ,0% 12,5% ,0% 25,0% 

 N   3 2 2 1 8 
Toplam %   37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100% 

O
lu

m
lu

 

Nisan N 1 0   0 1 2 
  Toplam % 20,0% ,0%   ,0% 20,0% 40,0% 

Mayıs  N 0 1   2 0 3 
  Toplam % ,0% 20,0%   40,0% ,0% 60,0% 

 N 1 1   2 1 5 
Toplam % 20,0% 20,0%   40,0% 20,0% 100% 

 Genel Toplam N 1 5 3 4 2 15 
 GENEL TOPLAM% 6,6% 33,3% 20% 26,6% 13,3% 100% 

Yukarıdaki tablodan590 da anlaĢılacağı üzere Hürriyet gazetesi, 

CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin ilk turunun gerçekleĢtirilmiĢ olması nedeniyle Gül„ün 

adaylığı ile ilgili haber alanlarını arttırmıĢken, Erdoğan‟la ilgili haberleriyle aynı 

sayıda olduğu gözlemlenmektedir.  Gazete, tam sayfaya yakın haberlerinden Gül‟ün 

adaylığı ile ilgili olarak sadece iki haberi bulunduğu ve bunların da bir olumlu bir de 

tarafsız haber olduğu; her ikisinin de Nisan ayında yayınlandığı gözlemlenmektedir. 

Bu haberlerden tarafsız olan 27 Nisan e-muhtıradan sonra çıkan haberdir. Tam 

sayfaya yakın olumlu haber, 24 Nisan tarihinde adayın Gül olduğunun 

açıklanmasıyla ertesi gün çıkan olumlu haberdir. Gazetenin Erdoğan‟ın adaylığı ile 

ilgili yayın politikasıyla karĢılaĢtırıldığında Cumhuriyet gazetesinden farklı olarak 

                                                 
590

 Hürriyet gazetesi tarafından Gül‟ün adaylığı ile ilgili toplam 15 haber yaparken, bu haberlerin sadece 
%13,3‟ü olumsuz iken, %33,6‟sı olumlu haberlerden oluĢtuğu gözlemlenmektedir. Gazetenin, Gül‟ün 
adaylığı ile ilgili toplam haberlerin %13,3‟ü, tüm sayfanın yarısından fazlası kadar yüksek bir haber 
alanında yer almıĢtır. Haberlerin %26,6‟sı, tüm sayfanın 1/6-1/2‟si aralığında yer kaplarken, bu oranlar 
Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili haberlerle karĢılaĢtırıldığında sayısal olarak belirgin bir fark olmamakla 
beraber yüksek alanın toplam haberler içindeki oranın olarak daha fazla olduğu gözlemlenmektedir 



 233 

Vatan gazetesi gibi genel olarak tam tersi yönde bir değiĢim geçirdiği 

gözlemlenmektedir.  

Yukarıdaki veriler doğrultusunda Hürriyet gazetesi de Erdoğan yerine Gül‟ün 

adaylığının açıklanmasına olumlu bir bakıĢ açısıyla yaklaĢtığını ileri sürmek 

mümkündür. CumhurbaĢkanlığı seçiminin birinci turun 1 Mayıs 2007 tarihinde 

Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesinden sonra, 3 Mayıs‟ta çıkan ilgili 

haberde Gül‟ün mağdur edildiği vurgusuna yer verildiği ve gazetenin bu haberleri 

büyük bir alanda haber yaptığı gözlemlenmektedir.  

Sabah gazetesinde çıkan, Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 46: Sabah Gazetesinde Gül’ün Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri  

Haber Niteliği  Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  Ay  

Küçük Orta Büyük 

0 – 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 1/2 - 1 

Olumsuz Nisan N   1       1 
   Toplam %   100%       100% 

Tarafsız Nisan N 0       2 2 
    Toplam % ,0%       66,7% 66,7% 

  Mayıs  N 1       0 1 
    Toplam % 33,3%       ,0% 33,3% 

   N 1       2 3 
  Toplam % 33,3%       66,7% 100% 

Olumlu Nisan N 1   0 1 1 3 
    Toplam % 20%   ,0% 20% 20% 60% 

  Mayıs  N 0   1 0 1 2 
    Toplam % ,0%   20% ,0% 20% 40% 

   N 1   1 1 2 5 
  Toplam % 20%   20% 20% 40% 100% 

 Genel Toplam N 2 1 1 1 4 9 
 GENEL TOPLAM% 22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 44,4% 100% 

Yukarıdaki tablodan591 da anlaĢılacağı üzere Sabah gazetesi, 

CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin ilk turunun gerçekleĢtirilmiĢ olması nedeniyle haber 

alanlarını arttırmıĢken, tek olumsuz haberin, Gül‟ün mağdur edildiği vurgusunun 

bulunduğu ve tüm sayfanın 1/24-!-/12 „si kadar küçük bir alanda verildiği 

gözlemlenmektedir. 

                                                 
591

 Sabah gazetesi Gül‟ün adaylığı ile ilgili toplam 9 haber yaparken, bu haberlerin sadece %11,1‟i 
olumsuz iken, %55,5‟i olumlu haberlerdir. Sabah gazetesi, Gül‟ün adaylığı ile ilgili toplam haberlerin, 
%44,4‟ü, tüm sayfanın yarısından fazlası kadar yüksek bir haber alanında yer almıĢtır. Sabah gazetesi 
tam sayfaya yakın haberlerinden Gül‟ün adaylığı ile ilgili olarak 4 haberin 2‟si olumlu 2‟si tarafsız 
haberlerdir. Bu haberlerin 3‟ü Nisan ayında 1‟i Mayıs ayında yayınlanmıĢtır.  
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Nisan ayında yayınlanan tam sayfaya yakın haberlere bakıldığında, 

bunlardan iki haberin, Gül‟ün adaylığının açıklanmasının hemen ertesi gün ve 

sonraki gün çıkan gazetedeki haberler olduğu; bir diğerininse 27 Nisan birinci tur 

seçiminden sonra aynı gece yayınlanan e-muhtıranın ertesi günü çıkan gazete 

haberi olduğu gözlemlenmektedir. Gazetenin Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili yayın 

politikasıyla karĢılaĢtırıldığında sayısal olarak azalmakla beraber alan-oransal olarak 

artıĢ gözlemlenmiĢtir. 28 Nisan günü çıkan Sabah gazetesi, Gül‟ün adaylığı ile ilgili 

tam sayfaya yakın haberini ve ilgili e-muhtırayı tarafsız bir perspektifte vermiĢtir.  

CumhurbaĢkanlığı seçiminin birinci turun 1 Mayıs 2007 tarihinde Anayasa 

Mahkemesi kararıyla iptal edilmesinden sonra, 2 Mayıs‟ta çıkan ilgili haberde Gül‟ün 

mağdur edildiği vurgusuna yer verildiği ve gazetenin bu haberleri tam sayfaya yakın 

bir alanda haber yaptığı gözlemlenmektedir.  

Zaman gazetesinde çıkan, Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu ve olumsuz 

haberler, hangi ayda olduklarına ve sayfada kapladıkları alan oranlarına göre 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 47: Zaman Gazetesinde Gül’ün Adaylığı Ġle Ġlgili Ġlk Sayfa Haberleri  

Haber Türü Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam 

Küçük Orta Büyük 

 Ay 1/24 – 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 1/2 - 1 

Tarafsız Mayıs  N 1 1     2 

    Toplam % 50,0% 50,0%     100% 

Olumlu Nisan N 0   3 1 4 
    Toplam % ,0%   37,5% 12,5% 50,0% 

  Mayıs  N 1   2 1 4 
    Toplam % 12,5%   25,0% 12,5% 50,0% 

   N 1   5 2 8 

   Toplam % 12,5%   62,5% 25,0% 100% 

 Genel Toplam N 2 1 5 2 10 

 GENEL TOPLAM% 20% 10% 50% 20% 100% 

Yukarıdaki tablodan592 da anlaĢılacağı üzere Zaman gazetesinin Erdoğan‟ın 

adaylığı ile ilgili yayın politikasıyla karĢılaĢtırıldığında sayısal olarak azalmakla 

beraber, gerek alan-oransal olarak ve gerekse içerik açıdan destekleyen bir yayın 

politikası izlediği gözlemlenmektedir. Zaman gazetesi okuyucularının da özellikle 

Nisan ayından itibaren iktidar partisinin CumhurbaĢkanını belirleme sürecini gittikçe 

daha demokratik bulmaları beklenmektedir. Ayrıca gazetenin “mağdurluk” 

                                                 
592

 Zaman gazetesi Gül‟ün adaylığı ile ilgili olarak haberleri Nisan ayından itibaren baĢlamaktadır. Bu 
çerçevede toplam 10 haber yapılmıĢ olup bunların yarısından fazlası (%70) büyük haberdir. Haberler 
arasında gazetenin söylemsel çizgisiyle paralel olarak olumsuz habere rastlanmamaktayken olumlu 
haberlerin sayısı 8 olup bunların içinde 2 haber tam sayfaya yakın büyüklükte yer almıĢtır. 
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vurgusunun, AKP seçmeni olmadığı Zaman gazetesi okuru olan denekler üzerinde 

özellikle Gül‟ün adaylığının açıklanmasından itibaren meydana gelen geliĢmeler ve 

Cumhuriyet Mitinglerinin bumerang etkisi altına girebilecekleri ve süreçle ilgili fikrini 

değiĢtirerek “demokratik” bulmaya yönelebilecekleri beklenebilir.  

4.2.6.5. Cumhuriyet Mitingleri 

2007 Mart ayından itibaren Türkiye‟nin pek çok yerinde Atatürkçü DüĢünce 

Derneğinin önderliğinde düzenlemiĢ mitinglerin ortak vurgusu “irtica” ve “laiklik” 

üzerine gerçekleĢmiĢtir. Bu mitinglerde ayrıca Erdoğan‟ın CumhurbaĢkanı aday 

olabilme ihtimali, hükümetin AB ve ABD ile yürütülen dıĢ politikası protesto edilen 

unsurlar arasında yer almıĢtır.  Mitinglerin medyada ele alınıĢ biçimi ve uygulamaya 

katılan deneklerin süreç içerisindeki tepki değiĢimi, medyanın siyasal hareketler 

üzerindeki etkisini anlamak bakımından önemlidir. Her üç Mitingin analizi, deneklerin 

ve medyanın süreç içerisindeki değiĢimini verirken, “Cumhuriyet Mitingleri” ile ilgili 

tarama, konuyla ilgili genel eğilimi vermektedir.  

Cumhuriyet Mitinglerinden593 en önde gelenleri, Ankara‟da (Tandoğan,14 

Nisan), Ġstanbul‟da (Çağlayan, 29 Nisan) ve Ġzmir‟de (Gündoğdu, 13 Mayıs) 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Medya analizinde tarama yapılırken, bu üç miting adı dıĢında 

genel olarak “Cumhuriyet Mitingleri” adıyla da tarama yapılmıĢtır. Bu mitinglerle ilgili 

haberlerin sayısı aĢağıdaki tabloda yer verilmiĢtir: 

Tablo 48: Gazetelerin Ġlk Sayfada Çıkan Miting Haberlerinin Dağılımı 

Miting Frekans Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Tandoğan 75 40,5 40,5 

Çağlayan 18 9,7 50,3 

Gündoğdu 32 17,3 67,6 

C.Mitingleri 60 32,4 100,0 

Toplam 185 100,0  

                                                 
593

 Cumhuriyet Mitingleri Mart 2007‟den itibaren gerçekleĢtirilmeye baĢlamıĢ olan demokratik kitle 
örgütlerince organize edilip, CHP, MHP ĠP gibi çeĢitli partilerin ve liderlerinin doğrudan destek verdikleri 
siyasal gösteriler zinciridir. 



 236 

Tüm gazetelerin ilk sayfasında çıkan miting haberlerinde594,  Mitingin ertesi 

gün yapılan haberlerin kapladığı alan ve içerik açısından olumlu ya da olumsuz olup 

olmadığı, resimli olup olmadığı Mitingin gazeteler tarafından ne kadar 

değerlendirildiğini anlamak açısından önemlidir. Bu bağlamda, Mitingin ertesi günkü 

çıkan haberler hariç tutulduğunda, Çağlayan Mitinginin sonraki günlerde yapılan 

haber sayısı açısından kayda değer bir kapsam dıĢı tutulma süreci yaĢandığı 

görülmektedir.  Aynı süreçte, 27 Nisan 2007 CumhurbaĢkanlığı seçiminin yapıldığı 

gün saat 23.15'de Genelkurmay BaĢkanlığı'nın internet yoluyla yaptığı açıklama 

kamuoyunda 'e-muhtıra' olarak yankı bulmuĢtur. Açıklamanın arkasından 29 

Nisan‟da gerçekleĢen Çağlayan Mitinginin, muhtıra ile ortak yönü olan iktidara 

yönelik eleĢtirel tutuma bağlı olarak, ordunun siyasete müdahalesini onaylama 

olarak değerlendirilmiĢ olma riskini taĢımıĢtır595. Ordunun siyasete müdahalesini 

uzaktan yakından hoĢ görme durumu ise özelikle AB ve pazar ekonomisiyle 

örtüĢmeyen bir durumdur. Nitekim açıklamayı izleyen günlerde AB liderlerinden 

siyasal iktidarı destekleyen ve genelkurmay bildirisini eleĢtiren açıklamalar gündeme 

gelmiĢtir. Bu bağlamda Çağlayan Mitingi ile ilgili haberlerdeki düĢüĢün, miting 

öncesinde gerçekleĢtirilen Genelkurmay müdahalesi ile iliĢkisi olduğu 

düĢünülmektedir. Ayrıca ikinci dönemde yer alan Erdoğan ile ilgili “mağdur” 

değerlerle yüklü haberler özellikle yukarıda bahsi geçen iki konu etrafında yer 

almıĢtır. 

AĢağıdaki tabloda gazetelerin 6 ay boyunca ilk sayfalarında çıkan miting 

haberleri yer almaktadır.  

Tablo 49: Gazetelere Göre Miting Haberleri  

Tarih Miting Cumhuriyet Vatan Hürriyet Sabah Zaman Toplam 

14 Nisan Tandoğan 34 12 6 13 10 75 
29 Nisan Çağlayan 8 4 4 1 1 18 
13 Mayıs Gündoğdu 14 4 6 5 3 32 

Mart-Mayıs C.Mitingleri 23 8 11 8 10 60 

Toplam 79 (56) 28(20) 27(16) 27(15) 24(14) 185(135) 

                                                 
594

 14 Nisan 2009‟da Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢ olan Tandoğan Mitingi ile ilgili 75 haber olup sayısal 
olarak ağırlık göstermektedir (üç miting haberlerinden %60‟ı Tandoğan haberleridir). Tandoğan 
Mitinginden iki hafta sonra, Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilmiĢ olan Çağlayan Mitingi ile ilgili haberlerde çok 
ciddi bir düĢüĢ yaĢandığı (18 haber) görülmektedir.  
595

 Mitinge katılanlar arasında ordunun müdahalesini meĢru görenlerden çok sivil iradenin yine 
mitingler aracılığıyla daha etkin kullanımından taraf katılımcılar bulunmaktadır. Bu durumu mitingler 
süresince açılan pankartlardan gözlemlemek mümkündür. (“Ne Ģeriat ne darbe” söylemi ikisinin de eĢ 
değer ölçüde antidemokratik ve istenmeyen olgu olarak değerlendirildiğini göstermektedir.) 
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GerçekleĢtirilen haberlerin gazeteler bazındaki dağılımını gösteren 

yukarıdaki tabloda Cumhuriyet gazetesinin diğer gazetelerin haberlerinden 2,5 katı 

kadar fazladan haberi olduğu görülmektedir. Bu durum, Cumhuriyet gazetesinin 

muhalif tavrı ile örtüĢmekte ve aynı zamanda medyanın editöryal çerçevesinin, o 

medyanın ne söylediğinin ve ne sıklıkta söylediğinin, nasıl söylediğinden daha 

belirleyici olduğuna da örnek taĢımaktadır. Diğer dört gazetenin, yine içeriklerine ve 

nasıl sunulduklarına bakılmaksızın benzer sayılarda yer verdikleri görülmektedir. 

Tablo daha ayrıntılı olarak incelendiğinde, Vatan gazetesinin ilk miting ile 

ilgili olarak verdiği haberlerin diğer iki Mitingin haberlerinden 3 katı kadar yer verildiği 

görülmektedir. Bu düĢüĢ yukarıdaki açıklamayla iliĢkilendirmek mümkün olabilir. 

Ancak daha ayrıntılı bir analiz için aĢağıda aktarılacak olan içerik analizine gerek 

vardır. Hürriyet gazetesinin, her üç miting haberini de kendi içinde dengeli bir sayıda 

sunduğu görülmektedir. Ancak Sabah gazetesi, TMSF‟nin Nisan ayı baĢında el 

koymasından sonra gerçekleĢen tüm bu mitingler arasında, ilk mitinge 13 haberle 

yer vermiĢ olmasına rağmen, Nisan ayı sonundaki Çağlayan Mitingine sadece 1 

haberle yer vermiĢ olması dikkat çekicidir. Zaman gazetesi ve Sabah gazetesi miting 

haberlerinin sayısı bağlamında paralel bir sunum gerçekleĢtirmiĢlerdir.  

Gazetelerin ilk sayfalarında “Cumhuriyet Mitingleri” adı altında tarama 

yapıldığında çıkan haberlere bakıldığında yine Cumhuriyet gazetesinde çıkan 

haberler diğer gazetelerdeki haberlerin yaklaĢık 2,5 katı kadardır. Diğer gazeteler 

göreceli olarak dengeli bir sayıda haber yapmıĢlardır. 
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ġekil 6:Miting Haberlerinin Olumsuz-Tarafsız-Olumlu Sunumuna Göre Gazetelerde 

Dağılımı 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Zaman 9 0 3 7 1 1 0 2 0 0 0 1

Sabah 4 0 1 2 7 0 1 1 2 1 3 5

Hürriyet 0 0 1 1 3 2 1 4 3 2 4 6

Vatan 1 0 1 3 7 3 0 3 4 1 3 2

Cumhuriyet 0 0 0 0 2 0 2 2 32 8 12 21

Tand

oğan 

(-)

Çağla

yan    

(-)

Günd

oğdu 

(-)

C.Miti

ngleri 

(-)

Tand

oğan

Çağla

yan

Günd

oğdu

C.Miti

ngleri

Tand

oğan 

(+)

Çağla

yan 

(+)

Günd

oğdu 

(+)

C.Miti

ngleri 

(+)

 

Yukarıdaki grafiğin ilk kısmında mitinglerle ilgili olumsuz haberlerin gazeteler 

bazındaki dağılımına yer verilmektedir. Ġlk olarak Zaman gazetesi haberlerin 

bakıldığında Tandoğan ile ilgili 9, Gündoğdu ile ilgili 3 ve genel olarak Cumhuriyet 

Mitingleri ile ilgili 7 olumsuz habere yer verdiği görülmektedir. Arada yer alan 

Çağlayan Mitingi ile ilgili hiçbir olumsuz haber yapmamıĢ olması yine muhtıra ile ilgili 

olduğu düĢünülmektedir. Nitekim Çağlayan Mitingi ile ilgili hiçbir gazete olumsuz 

haber yapmamıĢtır. 
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Tablonun orta kısmında yer alan tarafsız haberlere bakıldığında Zaman 

gazetesinin Çağlayan ve Tandoğan Mitinglerini tarafsız birer haberle aktardığı 

görülmekte ve genel olarak Cumhuriyet Mitingleriyle ilgili olarak 2 haberi bulunduğu 

görülmektedir. Çağlayan Mitingini tarafsız bir çerçevede tek bir haberle geçmiĢ 

olması yine ordunun siyasete müdahalesi ertesi temkinli bir duruĢ çerçevesinde 

açıklanabilir.  

13 Mayıs Gündoğan Miting günü, Zaman gazetesinde Erdoğan ve ailesinin 

Erzurum‟da gerçekleĢtirdiği miting ile ilgili haberin daha geniĢ kapsamlı ve resimli 

olarak yer verilmiĢ olması dolaylı bir tercihi göstermektedir.  Ertesi gün çıkan Zaman 

gazetesi, mitingle ilgili olarak “Solda Birlik AtıĢması” baĢlığı ile verdiği haberde 

sadece CHP ve DSP liderlerinin resimlerini kullandığı görülmektedir. Ġçerik olarak da 

Mitingin baĢka herhangi bir görüntü ya da içeriğine değinilmemekte amacının solda 

birlik olmasına karĢın bunu da baĢaramadığına iĢaret edilmektedir596. 

Tablonun sağ kısmında yer alan olumlu haberler kapsamında Zaman 

gazetesinin mitinglerle ilgili olarak olumlu hiçbir haberi bulunmadığı görülmektedir. 

Bu durum gazetenin siyasal söylemiyle doğrudan örtüĢmekte ve Smith ve 

arkadaĢlarının sosyal hareketlerin medya ile çakıĢan çıkarlara bağlı olarak, haber 

yapılamadığı ya da formatlanarak aktarıldığı ile ilgili çalıĢmalarını doğrulamaktadır. 

Bu yönde bir baĢka kanıt da baĢta Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak en çok olumsuz 

haber yapan Zaman gazetesinden sonra (Tandoğan miting için 4 haber ve diğerleri 

ile ilgili toplam 7 haber yapmıĢtır), olumsuz haber haberle ikinci sırada Sabah 

gazetesinin oluĢudur.  

Ancak Sabah gazetesi, 11 olumlu habere ve 9 tarafsız habere de yer 

vermiĢtir. Bu haberleriyle gazete, tutumunu merkeze doğru yönlendirmiĢ olmakla 

beraber belirleyici editöryal tutumu, içerik bağlamındaki seçimlerin gazetenin 

alanında ne kadar yer iĢgal ettiği ile ilgilidir. Kronolojik olarak olumsuz haberlerin 

ilerleyen günlerde ağırlık basması TMSF‟nin el koyma operasyonuyla da 

iliĢkilendirilebilinir ancak bunun için yeterli kanıt bulunmamaktadır. 

Vatan gazetesinin ise miting haberlerini en çok “tarafsız” bir Ģekilde verdiği 

ve eleĢtirel bir yaklaĢımda da bulunduğu ancak olumlu haberlere de yer verdiği 

                                                 
596

 Zaman Gazetesi, 14 Mayıs 2007, Ġzmir Baskısı 
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görülmektedir. Gazetenin olumlu haberlerine bakıldığında, bu haberlerin Tandoğan 

Mitinginde en yüksek değerine ulaĢmıĢken sonrakilerinde, Zaman gazetesinden 

sonraki en az sayıda olumlu habere yer veren gazete olduğu dikkati çekmektedir. 

Hürriyet gazetesi, (Cumhuriyet gazetesinin hiç olumsuz haber yapmadığı 

düĢünüldüğünde) en az olumsuz haber yapan gazete olmuĢtur. Tersi Ģekilde, yine 

Cumhuriyet gazetesinden sonra en çok olumlu haber yapan gazete yine Hürriyet 

gazetesidir. Dolayısıyla ilk çözümleme bağlamında Cumhuriyet Mitinglerinde analiz 

kapsamında yer alan ikinci en büyük desteğin Hürriyet gazetesinden geldiği 

görülmektedir.  

AĢağıda yer alan tablolarda gazetelerin ilk sayfasında mitinglerle ilgili olarak 

çıkan haberler tarafsızlığına göre ve resimli olup olmadığına göre ve son olarak da 

tüm gazete sayfası içerisindeki kapladığı alana göre dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 50: Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Mitingleri ile Ġlgili Haberleri 

Miting Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  Küçük Orta Büyük 
 Resimli Haber 0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 – 1/2 ½ – 1 

T
a

n
d
o
ğ
a
n
 

R
e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Tarafsız  n 0 1 1 0   2 
 %Olumluluk ,0% 50% 50% ,0%   100% 

Olumlu n 2 18 2 5   27 
 %Olumluluk 7,4% 66,7% 7,4% 18,5%   100% 

Toplam   2 19 3 5   29 
 %Olumluluk 6,9% 65,5% 10,3% 17,2%   100% 

Resimli 
Haber 

Olumlu n     1 2 2 5 
 % Toplam   20% 40% 40% 100% 

Ç
a
ğ
la

-

y
a
n
 

Resimsiz 
Haber 

Olumlu n   5 1     6 
 %Olumluluk   83,3% 16,7%     100% 

Resimli 
Haber 

Olumlu  n     1   1 2 
 %Olumluluk     50%   50% 100% 

G
ü
n
d
o
ğ
d
u
 

R
e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Tarafsız n 1 0 0 0   1 
 %Olumluluk 100,% ,0% ,0% ,0%   100% 

Olumlu n 0 4 1 2   7 
 %Olumluluk ,0% 57,1% 14,3% 28,6%   100% 

Toplam n 1 4 1 2   8 
 % Toplam 12,5% 50,0% 12,5% 25,0%   100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Tarafsız n   0   1 0 1 
 %Olumluluk   ,0%   100,% ,0% 100% 

Olumlu n   1   3 1 5 
 %Olumluluk   20%   60% 20% 100% 

Toplam n   1   4 1 6 
 % Toplam   16,7%   66,7% 16,7% 100% 

C
.M

it
in

g
le

ri
 

R
e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Tarafsız n 0 1 0 1   2 
 %Olumluluk ,0% 50% ,0% 50%   100% 

Olumlu n 1 9 4 1   15 
 %Olumluluk 6,7% 60% 26,7% 6,7%   100% 

Toplam n 1 10 4 2   17 
 %Toplam 5,9% 58,8% 23,5% 11,8%   100% 

Resimli 
Haber 

Olumlu n     2 3 1 6 
 %Olumluluk   33,3% 50% 16,7% 100% 

Genel Toplam 4 39 13 18 5  
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Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Mitingleri için yayınladığı haberlerden (en 

yüksek değeriyle)597 43‟ü küçük, 13‟ü orta ve 23‟ü büyük haberlerdir. Haberler 

ağırlıklı olarak küçük haber olmasına karĢın, büyük haber kategorisinde oldukça 

fazla sayıda haber yer almaktadır.  

Cumhuriyet gazetesinin, Tandoğan Mitingiyle598, Çağlayan Mitingiyle599 veya 

Gündoğdu Mitingiyle600 ilgili olarak hiçbir olumsuz haber yapmamıĢ olması, özellikle 

diğer gazetelerin tutumu göz önüne alındığında dikkat çekicidir. Ayrıca Çağlayan 

Mitinginden sonraki miting haberlerinde, düĢüĢün yerini tekrar toparlanmaya 

bıraktığı gözlemlenmektedir. En çok resimli ve yer kaplayan miting haberlerinin bu 

mitingle ilgili olduğu görülmektedir. 

Cumhuriyet Mitingleriyle601 ilgili genel bir tarama yapıldığında elde edilen 

verilerle birlikte yukarıdaki veriler ıĢığında, gazetenin gerek siyasal söylemine bağlı 

olarak ve gerekse muhalif duruĢuyla paralel bir Ģekilde Cumhuriyet Mitinglerine 

koĢulsuz tam destek politikası benimseyerek mitingleri söylemsel bazda 

içselleĢtirdiği anlaĢılmaktadır.  

Cumhuriyet gazetesi okuru deneklerin de genel olarak medyayı 

değerlendirdiğinde, “medyanın yeterince haber yapmadığı” yolunda bir görüĢe sahip 

olması ve en çok katılımcının da bu gazete okurları arasından çıkması beklenebilir.  

                                                 
597

 “Cumhuriyet Mitingleri” anahtar sözcü ile tarama yapıldığında karĢılaĢılan haberlerin bir kısmı diğer 
mitinglerle de ilgili haberlerdir. Bu nedenle toplamda oluĢan haber sayısı, ayrı ayrı yapılmıĢ net haber 
sayısını vermemektedir. 
598

 Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak yapılan 34 haberin, 5‟i resimli 29‟u resimsizdir. 5 resimli haberin 4‟ü 
büyük haber olup tamamı olumlu haberlerdir. 29 resimsiz haberin ise 5‟i yine büyük haber olup tamamı 
olumlu haberlerdir. Orta ve küçük büyüklükteki haberlerin kalanı, tarafsız haberlerden oluĢmaktadır. 
599

 Çağlayan Mitingiyle ilgili olarak yapılan sadece 8 haberin, 2‟si resimli 6‟sı resimsizdir. Haberlerin 
tamamı olumlu olup 1 resimli haber tam sayfaya yakın boyda verilmiĢtir. Ancak e-muhtıranın hemen 
arkasından gelmiĢ olması dolayısıyla haber sayısında ciddi bir düĢüĢ yaĢandığı dikkati çekmektedir. 
600

 Gündoğdu Mitingiyle ilgili olarak yapılan 14 haberin, 8‟i resimsiz 6‟sı resimlidir. 6 resimli haberin 5‟i 
büyük haber olup bunların da 4‟ü olumlu haberlerdir. 8 resimsiz haberin ise 2‟si yine büyük haber olup 
7‟si olumlu haberlerdir. Geri kalan orta ve küçük haberler tarafsız haberlerdir. 
601

 Cumhuriyet Mitingleriyle ilgili 23 haber çıkmıĢtır ve bunların 17‟si resimsiz haber olup 6‟sı resimli 
haberdir. 17 resimsiz haberin 2‟si büyük ve bunların da 1‟i olumludur. Küçük ve orta büyüklükteki 
haberlerle 15 resimsiz ve olumlu haber yer almıĢtır. 6 resimli haberin 4‟ü büyük olup 6‟sı da olumlu 
haberdir. Cumhuriyet gazetesi mitinglerle ilgili haberlerinde herhangi bir olumsuz habere yer 
vermemiĢtir. Olumlu haberlerde oldukça fazla sayıda resimli ve büyük alanda haber yapılmıĢtır.  
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Tablo 51: Vatan Gazetesi Cumhuriyet Mitingleri ile Ġlgili Haberleri 

Miting Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  Küçük Orta Büyük 

 Resimli Haber 0 - /24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 -1/2 1/2 – 1 

T
a

n
d
o
ğ
a
n

 R
e
s
im

s
iz

 

H
a
b
e
r 

Tarafsız n 1 0       1 
 % Olumluluk 100% ,0%       100% 

Olumlu n 0 1       1 
 % Olumluluk ,0% 100%       100% 

Toplam n 1 1       2 
 % Toplam 50% 50%       100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n   0 0 1 0 1 
 % Olumluluk   ,0% ,0% 100% ,0% 100% 

Tarafsız n   1 5 0 0 6 
 % Olumluluk   16,7% 83,3% ,0% ,0% 100% 

Olumlu n   0 2 0 1 3 
 % Olumluluk   ,0% 66,7% ,0% 33,3% 100% 

Toplam n   1 7 1 1 10 
 % Toplam   10,0% 70,0% 10,0% 10,0% 100% 

Ç
a
ğ
la

y
a
n
 

Resimsiz 
Haber 

Tarafsız n   1       1 
 % Toplam   100%       100% 

R
e
s
im

li 

H
a
b
e
r 

Tarafsız n   1 1     2 
 % Olumluluk   50% 50,0%     100% 

Olumlu n   0 1     1 
 % Olumluluk   ,0% 100,0%     100% 

Toplam n   1 2     3 
 % Toplam   33,3% 66,7%     100% 

G
ü
n
d
o
ğ
d
u
 

Resimsiz 
Haber 

Olumlu n   1       1 
 % Toplam   100%       100% 

R
e
s
im

li 

H
a
b
e
r 

Olumsuz n   0 1   0 1 
 % Olumluluk   ,0% 100%   ,0% 100% 

Olumlu n   1 0   1 2 
 % Olumluluk   50% ,0%   50,0% 100% 

Toplam n   1 1   1 3 
 % Toplam   33,3% 33,3%   33,3% 100% 

C
.M

it
in

g
le

ri
 R

e
s
im

s
iz

 

H
a
b
e
r 

Olumsuz n   1       1 
 % Olumluluk   100%       100% 

Olumlu n   1       1 
 % Olumluluk   100%       100% 

Toplam n   2       2 
 % Toplam   100%       100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n   2 0 0   2 
 % Olumluluk   100% ,0% ,0%   100% 

Tarafsız n   0 1 2   3 
 % Olumluluk   ,0% 33,3% 66,7%   100% 

Olumlu n   0 1 0   1 
 % Olumluluk   ,0% 100% ,0%   100% 

Toplam n   2 2 2   6 
 % Toplam   33,3% 33,3% 33,3%   100% 

Genel Toplam 1 7 12 3 2  

Vatan gazetesi Cumhuriyet Mitingleri için yayınladığı haberlerden 8‟i küçük, 

12‟si orta ve 5‟i büyük haberdir. Görüldüğü üzere haberler ağırlıklı olarak orta 

büyüklükte haber olmasına karĢın, büyük haber kategorisinde de yeterince sayıda 

haber yer almaktadır. Bu Ģekliyle Vatan gazetesinin ilgili haberlerinin temkinli ancak 

yine de öncelikli haberler kategorisinde yer aldığı görülmektedir. 
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Vatan gazetesinin, Tandoğan Mitingiyle602, Çağlayan Mitingiyle603 veya 

Gündoğdu Mitingiyle604 ilgili haberleri Cumhuriyet gazetesininkiler ile 

kıyaslandığında, mitingleri söylemsel bazda içselleĢtirmediği ve hatta az da olsa 

eleĢtirdiği görülmektedir. Vatan gazetesi Çağlayan Mitingi ile ilgili olarak da hiçbir 

olumsuz habere yer vermemiĢtir. Ancak Cumhuriyet gazetesi gibi, e-muhtıranın 

hemen arkasından gelmiĢ olması dolayısıyla haber sayısında ciddi bir düĢüĢ 

yaĢandığı dikkati çekmektedir. Bu, haberin, adeta geçiĢtirildiği izlenimi vermektedir. 

Yukarıdaki veriler ıĢığında Vatan gazetesinin gerek siyasal söylemine bağlı 

olarak Cumhuriyet Mitinglerine605 temkinli bir politika izlediği, hatta yer yer eleĢtirdiği 

görülmektedir. Ancak yine de alan açısından bakıldığında 4 büyük ve resimli olumlu 

habere karĢın 1 büyük ve resimli olumsuz haberin varlığı Vatan gazetesinin dolaylı 

bir destek politikası benimsediğini göstermektedir.  

Bu bağlamda Vatan gazetesi okuru deneklerin de genel olarak medyayı 

değerlendirdiğinde, medyanın yeterince haber yapmadığı yolunda bir görüĢe sahip 

olması beklenebilir.  

Ancak deneklerin bu görüĢleri yine siyasal pozisyonlarından ve oy 

verecekleri partilerden bağımsız değildir. Özellikle Vatan gazetesinin mitinglerle ilgili 

çok da belirgin olmayan çizgisi nedeniyle kararsızların ve hatta eleĢtirel 

yaklaĢanların da olması beklenebilir. 

                                                 
602

 Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak yapılan 12 haberin, 10‟u resimli 2‟si resimsizdir. 10 resimli haberin 
1‟i büyük ve olumlu, 1‟i de büyük ve olumsuzdur. Diğer haberlerin tarafsız (6) ya da olumlu (3) olduğu 
görülmektedir. 2 resimsiz haberin ise tamamı küçük haber olup 1 tarafsız ve 1 olumlu haberlerdir.  
603

 Çağlayan Mitingiyle ilgili olarak yapılan sadece 4 haberin, 3‟ü resimli 1‟i resimsizdir. Resimsiz tek 
haber tarafsız bir haber olup aynı zamanda küçük bir haberdir. Resimli haberlerden büyük haber 
bulunmamakta 2 tarafsız 1 de orta büyüklükte olumlu haber yer almaktadır.  
604

 Gündoğdu Mitingiyle ilgili olarak yapılan 4 haberin, 1‟i resimsiz 3‟ü resimlidir. Resimsiz tek haber 
tarafsız bir haber olup aynı zamanda küçük bir haberdir. Resimli haberlerden 1 tane büyük olumlu 
haber bulunmakta, 1 de orta büyüklükte olumsuz haber yer almaktadır. Vatan gazetesi bu mitingle ilgili 
olarak az da olsa olumsuz habere yer vermiĢ olması, muhtıranın etkisinin çözüldüğü izlenimi 
vermektedir. Geri kalan orta ve küçük haberler tarafsız haberlerdir. 
605

 Cumhuriyet Mitingleriyle ilgili genel bir tarama yapıldığında ise 8 haber karĢımıza çıkmakta ve 
bunların 2‟si resimsiz haber olup 6‟sı resimli haberdir. 2 resimsiz haberin 2‟si de küçük olup 1‟i olumlu 
1‟i de olumsuzdur. 6 resimli haberin 2‟si büyük olup 2‟si de olumlu haberdir. Ayrıca resimli haberler 
arasında 2 de küçük olmak üzere olumsuz haber yer almaktadır.  
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Tablo 52: Hürriyet Gazetesi Cumhuriyet Mitingleri ile Ġlgili Haberleri 

Miting Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  Küçük Orta Büyük 

 Resimli Haber 0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 ½ - 1 

T
a

n
d
o
ğ
a
n
 

R
e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Tarafsız n 1 1       2 
 %Olumluluk 50% 50%       100% 

Olumlu n 0 2       2 
 n ,0% 100%       100% 

Toplam %Olumluluk 1 3       4 
 n 25% 75,0%       100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Tarafsız %Olumluluk   1   0   1 
 n   100%   ,0%   100% 

Olumlu %Olumluluk   0   1   1 
 n   ,0%   100%   100% 

Toplam %Olumluluk   1   1   2 
 n   50%   50%   100% 

Ç
a
ğ
la

-

y
a
n
 

Resimsiz 
Haber 

Tarafsız %Olumluluk 1 1       2 
 n 50% 50%       100% 

Resimli 
Haber 

Olumlu %Olumluluk       1 1 2 
 n       50% 50% 100% 

G
ü
n
d
o
ğ
d
u

 

Resimsiz 
Haber 

Tarafsız %Olumluluk 1         1 
 n 100%         100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz %Olumluluk     1 0 0 1 
 n     100% ,0% ,0% 100% 

Olumlu %Olumluluk     1 2 1 4 
 n     25,0% 50% 25% 100% 

Toplam %Olumluluk     2 2 1 5 
 n     40% 40% 20% 100% 

C
.M

it
in

g
le

ri
 

R
e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Olumsuz %Olumluluk 1 0       1 
 n 100% ,0%       100% 

Tarafsız %Olumluluk 1 2       3 
 n 33,3% 66,7%       100% 

Toplam %Olumluluk 2 2       4 
 n 50% 50%       100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Tarafsız %Olumluluk     0 1   1 
 n     ,0% 100%   100% 

Olumlu %Olumluluk     2 4   6 
 n     33,3% 66,7%   100% 

Toplam %Olumluluk     2 5   7 
 n     28,6% 71,4%   100% 

   Toplam      27 

Hürriyet gazetesi, Cumhuriyet Mitingleri için yayınladığı 27 haberden 12‟si 

küçük, 4‟ü orta ve 11‟i büyük haberlerdir. Görüldüğü üzere haberler büyük ve küçük 

haberler arasında dengeli bir tutum izlenmiĢtir. 

Hürriyet gazetesinin, Gündoğdu Mitingine606 kadar, Tandoğan Mitingiyle607 

Çağlayan Mitingiyle608 eleĢtirel bir tutum izlemediği görülmektedir. Böylece e-

muhtıradan sonra mitingle ilgili olarak eleĢtirel tavrın yükseldiği gözlemlenmektedir.  

                                                 
606

 Gündoğdu Mitingiyle ilgili olarak yapılan 6 haberin, 1‟i resimsiz 5‟i resimlidir. 5 resimli haberin 3‟ü 
büyük ve olumlu haber olup diğer 2 haberin orta büyüklükte olup bunlardan birinin olumsuz haber 
olması dikkati çekmektedir. 1 resimsiz haber hem küçük hem de olumsuz haberdir.  
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Öte yandan merkez gazetesi olmasının yanında yukarıdaki analizlerde de 

görüldüğü üzere iktidara karĢı muhalif tavrın katkısıyla tam sayfaya yakın resimli 

haberlerde olumlu miting haberleri az sayıda da olsa yerini bulabilmiĢtir.  

Cumhuriyet Mitingleri609 Ģeklindeki taramaya bağlı çıkan sonuçlara göre de 

olumlu haberlerde az da olsa resimli ve büyük alanda haber yapılmıĢtır. Hürriyet 

gazetesinin genel politikasının da terazinin olumlu tarafının ağır bastığı 

gözlemlenmektedir. Ancak gazete az da olsa eleĢtiriye de yer vermektedir.  

Yukarıdaki veriler ıĢığında gazetenin, merkez gazete olmasının verdiği 

eklektik yapısıyla, içinde barındırdığı diğer görüĢten insanları da kaybetmemek 

adına, mitinglerle ilgili olarak eleĢtirel yayınlara da yer vermiĢ ya da en azından bu 

haberleri tarafsız bir haber vermekle yetinmiĢtir.  

 Bu bağlamda Hürriyet gazetesi okuru deneklerin de genel olarak medyayı 

değerlendirdiğinde, mitinge katılmıĢ olsa bile medyanın konuyu gereğinden fazla yer 

verdiğini düĢünebilir ya da konuyla ilgili kararsız da kalabilir.  

Ancak deneklerin bu görüĢleri, siyasal pozisyonlarından ve oy verecekleri 

partilerden bağımsız değildir. Bunların karĢılaĢtırmalı çapraz tablosu okunulan 

mitinge katılım açısından gazetenin etkisi hakkında fikir verebilecektir. 

                                                                                                                                          
607

 Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak yapılan 4 resimsiz haberin 4‟ü de küçük haber olup 2 olumlu ve 2 
de tarafsız haberlerden oluĢmaktadır.  2 resimli haberin olumlu olanı büyük olup küçük olan tarafsız 
haberdir. Gazete bu mitingle ilgili 6 haber yapmıĢtır. 
608

 Çağlayan Mitingiyle ilgili olarak yapılan sadece 4 haberin, 2‟si resimli ve büyük aynı zamanda 
olumludur. Diğer 2‟si de resimsiz, küçük ve tarafsız haberdir. Hürriyet gazetesi de e-muhtıranın 
etkisiyle olsa gerek, bu mitingle ilgili olarak hiçbir olumsuz habere yer vermemiĢtir. 
609

 Cumhuriyet Mitingleriyle ilgili genel bir tarama yapıldığında ise 11 haber karĢımıza çıkmakta ve 
bunların 4‟ü resimsiz haber olup 7‟si resimli haberdir. 4 resimsiz haberin 4‟ü de küçük ve bunlardan da 
1‟i olumsuzdur. 7 resimli haberin 6‟sı olumlu, 5‟i büyük olup bunların da 4‟ü olumlu haberdir.  
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Tablo 53: Sabah Gazetesi Cumhuriyet Mitingleri Ġle Ġlgili Haberleri 

Miting Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  
 

Resimli Haber 

Küçük Orta Büyük 

0 -1/24 1/24 -1/12 1/12 -1/6 1/6 –1/2 ½ - 1 

T
a

n
d
o
ğ
a
n
 

R
e
s
im

s
iz

 H
a
b
e
r 

Olumsuz n 0 1       1 
 %Olumluluk ,0% 100%       100% 

Tarafsız n 2 1       3 
 %Olumluluk 66,7% 33,3%       100% 

Olumlu n 1 0       1 
 %Olumluluk 100% ,0%       100% 

Toplam n 3 2       5 
 % Toplam 60% 40%       100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n   1 0 2 0 3 
 %Olumluluk   33,3% ,0% 66,7% ,0% 100% 

Tarafsız n   1 2 0 1 4 
 %Olumluluk   25% 50% ,0% 25% 100% 

Olumlu n   0 0 1 0 1 
 %Olumluluk   ,0% ,0% 100% ,0% 100% 

Toplam n   2 2 3 1 8 
 %Olumluluk   25% 25% 37,5% 12,5% 100% 

Çağ-
layan 

Resimli 
Haber 

Olumlu n         1 1 
 %Olumluluk         100% 100% 

G
ü
n
d
o
ğ
d
u

 

R
e
s
im

s
iz

 H
a
b
e
r 

Olumsuz n 1         1 
 %Olumluluk 100%         100% 

Tarafsız n 1         1 
 %Olumluluk 100%         100% 

Olumlu n 2         2 
 %Olumluluk 100%         100% 

Toplam n 4         4 
 %Olumluluk 100%         100% 

Resimli 
Haber 

Olumlu n       1   1 
 %Olumluluk       100%   100% 

C
.M

it
in

g
le

ri
 R

e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n 0 1       1 
 %Olumluluk ,0% 100%       100% 

Olumlu n 1 0       1 
 %Olumluluk 100% ,0%       100% 

Toplam n 1 1       2 
 %Olumluluk 50% 50%       100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n 1 0 0 0   1 
 %Olumluluk 100% ,0% ,0% ,0%   100% 

Tarafsız n 0 0 1 0   1 
 %Olumluluk ,0% ,0% 100% ,0%   100% 

Olumlu n 0 1 2 1   4 
 %Olumluluk ,0% 25% 50% 25%   100% 

Toplam n 1 1 3 1   6 
 %Olumluluk 16,7% 16,7% 50% 16,7%   100% 

   Toplam 9 6 5 5 2 27 

 

 Sabah gazetesi, Cumhuriyet Mitingleri için yayınladığı toplam 27 

haberlerden 15‟i küçük, 5‟i orta ve 7‟si büyük haberlerdir. Haberler, ağırlıklı olarak 

küçük haber olmasına karĢın orta ve büyük haber kategorisinde birbirine yakın 

sayıda haber yer almaktadır. 
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Sabah gazetesinin, Tandoğan Mitingiyle610, Çağlayan Mitingiyle611 veya 

Gündoğdu Mitingiyle612 genel olarak hem olumlu veya olumsuz hem de tarafsız 

haberlere yer verirken, editöryal seçim, tablodan da açıkça görüleceği üzere, haber 

için ayrılan alan üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Çağlayan Mitinginin 

arkasından yapılan büyük ölçekli olumlu haberde, e-muhtıranın etkisi 

gözlemlenmektedir. 

Cumhuriyet Mitingleri613 ilgili olarak az sayıdaki olumsuz habere yer 

vermesine rağmen, özellikle Çağlayan Mitinginden itibaren eleĢtirel yönetimini, 

mitinglere ayırdığı zaman ve mekânı daraltarak yükseltmiĢtir.  

Yukarıdaki veriler ıĢığında gazetenin gerek siyasal pozisyonuna bağlı olarak 

ve gerekse TMSF‟nin el koymasıyla paralel bir Ģekilde Sabah gazetesi okurlarının 

arasında mitinge katılabilecek kiĢiler bulunmasına karĢın bunların sayısının fazla 

olmaması beklenmektedir.  

Ayrıca deneklerin, medyanın tutumuyla ilgili olarak “gereğinden fazla yer 

verdiği” görüĢüne yakın olmaları beklenebilir. Ancak yine deneklerin bu görüĢleri 

siyasal pozisyonlarından ve oy verecekleri partilerden bağımsız değildir. Bunların 

karĢılaĢtırmalı çapraz tablosu okunulan mitinge katılım açısından gazetenin etkisi 

hakkında fikir verebilecektir.  

                                                 
610

 Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak yapılan 13 haberin, 5‟i resimsiz, 8‟i 
resimlidir. 8 resimli haberin 4‟ü büyük haber olup 2‟si olumsuz, 1‟i tarafsız ve diğeri de 5 resimli haberin 
1‟i olumlu,1‟i olumsuz kalanları tarafsız olup hepsi küçük haberdir. Genel olarak en çok haber yapılan 
miting Tandoğan Mitingi olmuĢtur.  
611

 Çağlayan Mitingiyle ilgili olarak yapılan sadece 1 haber yapılmıĢ olup tam sayfaya yakın resimli ve 
olumlu haberdir. Ancak bu haberin arkasının gelmediği görülmektedir. Sadece Mitingin ertesi gün 
yapılan bir haber olup gazetede o güne dair bir istisna niteliğindedir.  
612

 Gündoğdu Mitingiyle ilgili yapılan 5 haberin 4‟ü resimsiz haber olup1‟i resimli ve büyük, olumlu 
haberdir. Çağlayan Mitingine göre daha az bir alanda verilmiĢ olan haberle gittikçe azalan desteğin de 
sesi tablodan daha zor okunmaktadır. 4 resimsiz haberin hepsi de en küçük boyda olup 1‟i olumsuzdur.  
613

 Cumhuriyet Mitingleriyle ilgili genel bir taramaya göre de toplam 8 haberin, 2‟si resimsiz 6‟sı 
resimlidir. Bunların içinde sadece 1 haber olumlu ve büyük haberdir. Toplamda 4 olumlu 1 tarafsız ve 1 
de olumsuz haber olmuĢtur. 
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Tablo 54: Zaman Gazetesi Miting Haberleri 

Miting Haber Alanı/Tüm Sayfa Oranı 

Toplam  
 

Resimli Haber 

Küçük Orta Büyük 

0 - 1/24 1/24 - 1/12 1/12 - 1/6 1/6 - 1/2 1/2 – 1 

T
a

n
d
o
ğ
a
n
 

Resimsiz 
Haber 

Olumsuz n   1 1     2 
 % Toplam  50% 50%     100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n     4 3   7 
 % Olumluluk     57,1% 42,9%   100% 

Tarafsız n     0 1   1 
 % Olumluluk     ,0% 100%   100% 

Toplam n     4 4   8 
 % Toplam     50% 50,0%   100% 

Çağ-
layan 

Resimsiz 
Haber 

Tarafsız n   1       1 
 % Toplam  100,%       100% 

Gün-
doğdu 

Resimli  
Haber 

Olumsuz n     2 1   3 
 % Toplam   66,7% 33,3%   100% 

C
.M

it
in

g
le

ri
 R

e
s
im

s
iz

 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n   2 2 2   6 
 % Olumluluk   33,3% 33,3% 33,3%   100% 

Tarafsız n   0 1 0   1 
 % Olumluluk   ,0% 100% ,0%   100% 

Toplam n   2 3 2   7 
 % Toplam   28,6% 42,9% 28,6%   100% 

R
e
s
im

li 
H

a
b
e
r 

Olumsuz n     1 0   1 
 % Olumluluk     100% ,0%   100% 

Tarafsız n     0 1   1 
 % Olumluluk     ,0% 100%   100% 

Olumlu n     1 0   1 
 % Olumluluk     100% ,0%   100% 

Toplam n     2 1   3 
 % Toplam     66,7% 33,3%   100% 

   Toplam  4 12 8  24 

Zaman gazetesi, Cumhuriyet Mitingleri için yayınladığı haberlerden 4‟ü küçük 

12‟si orta ve 8‟i büyük haberlerdir. Görüldüğü üzere haberler ağırlıklı olarak orta ve 

büyük haberler yer almaktadır. Bu Ģekliyle Zaman gazetesinin genel eğilimi konuyla 

ilgili fazla haber yapmamakla beraber, habere değer gördüğünde ise önem verdiği 

anlaĢılmaktadır. Bu çerçevede ikincil olarak belirleyici olan zaman içerisindeki 

değiĢimi olup olmadığı ve ayrıca bu haberlerin içerikleridir. 

Zaman gazetesinin, Tandoğan Mitingiyle614, Çağlayan Mitingiyle615 veya 

Gündoğdu Mitingiyle616 ilgili hiçbir olumlu habere yer vermemiĢtir Çağlayan 

Mitinginden tarafsız bir Ģekilde bahseden küçük bir haber bulunmaktadır. Gündoğdu 

Miting ile ilgili olarak e-muhtıranın etkisinin geçtiği ve gazetenin tekrar eleĢtirel 

bakıĢına geri döndüğü gözlemlenmektedir.  

                                                 
614

 Tandoğan Mitingiyle ilgili olarak yapılan 10 haberin, 2‟i resimsiz, 8‟sı resimlidir.  8 resimli haberin 7‟si 
olumsuz haber olup bunların da 3‟ü büyük haberdir.  4‟ü büyük haber olup tamamı olumlu haberlerdir. 2 
resimsiz haberin ise tamamı olumsuz haber olup orta ve küçük haberlerden oluĢmaktadır. 
615

 Çağlayan Mitingiyle ilgili olarak yapılan sadece 1 haber bulunmaktadır. Bu haber hem resimsiz olup 
hem de küçük bir haberdir. Ancak e-muhtıranın hemen arkasından gelmiĢ olması dolayısıyla olumsuz 
bir haber niteliği de taĢımamaktadır. 
616

 Gündoğdu Mitingiyle ilgili olarak ilgili olarak yapılan 3 haberin, 8 tamamı resimli ancak küçük ve orta 
haberlerden oluĢmaktadır. Bu haberlerin yine tamamı olumsuz haberlerdir. 
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Cumhuriyet Mitingleri617 genel taramasından elde edilen verilerle beraber 

değerlendirildiğinde yukarıdaki tabloda yer alan 7 büyük ve olumsuz haberden 

açıkça görüldüğü üzere mitinglere karĢı eleĢtirel bir tutum benimsenmiĢtir. Ayrıca 

gazetenin sadece orta büyüklükte bir olumlu haberi olduğu ve diğer tüm haberlerin 

ağırlıklı olarak olumsuz haberler olduğu görülmektedir. Gazetenin gerek siyasal 

pozisyonuna bağlı olarak ve gerekse iktidarla olan paralel söylemleri doğrultusunda 

bir politika izlemiĢtir.  

Bu bağlamda Zaman gazetesi okuru deneklerin de genel olarak medyayı 

değerlendirdiğinde, medyanın abarttığı yolunda bir görüĢe sahip olması beklenebilir. 

Ancak deneklerin bu görüĢleri siyasal pozisyonlarından ve oy verecekleri partiler 

düĢünüldüğünde söz konusu kanıların daha da pekiĢeceği bir durum ortaya 

çıkacaktır. Bu bağlamda aralarında Zaman gazetesi okurlarının mitinge katılması 

beklenmemektedir.  

4.3. ALAN ARAġTIRMASI 

AraĢtırma öğrenci ve idari personelden oluĢturulan örneklem üzerinde, soru 

formu aracılığı ile 15-26 Ocak 2007 tarihlerinde, 27 Nisan 2007 tarihinde ve 14 

Haziran tarihinde uygulanarak toplamda 719 adet tam doldurulmuĢ ve geçerli 

formların elde edilmesiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Soru formları deneklere dağıtılmıĢ, 

yanıtlama süresinde soru olması durumunda araĢtırmacı tarafından baĢında 

beklenmiĢ olmasına karĢın, yanıtlama sürecinin ve formunun gizliliği sağlanmıĢtır.. 

Denekler doldurdukları formları isteklerine bağlı olarak kapalı zarfla ya da doğrudan 

büyük zarflar içine kendileri bırakmıĢtır. Deneklerin hiçbir Ģekilde kiĢilik 

tanımlamasına iliĢkin vb. bilgileri alınmamıĢ ve bunun garantisi kendilerine 

verilmiĢtir. Son aĢamada elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiĢtir. 

4.3.1. AraĢtırmanın Hipotezi 

Alan araĢtırmasında Ģu soruların yanıtları aranmaktadır:  

                                                 
617

 Cumhuriyet Mitingleriyle ilgili genel bir tarama yapıldığında ise 10 haber karĢımıza çıkmakta ve 
bunların 7‟si resimsiz haber olup 3‟ü resimli haberdir. 7 resimsiz haberin 2‟si büyük ve olumsuzdur. 
Küçük ve orta büyüklükteki haberlerle birlikte 6 resimsiz haber olumsuzdur. 3 resimli haberden biri 
olumlu, biri tarafsız biri de olumsuzdur.  
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- Birey siyasal tercih ya da tercihsizliğine bağlı olarak medya organını 

seçmekte ve bu medya organı da ilgili medya organını takip ettiği oranda 

sonraki siyasal tutum ve davranıĢlarını biçimlendirebilmekte midir? 

- Medya söylemiyle uyumsuzluk ölçüsünde, bireyler, suskunluk sarmalına 

dâhil edilmekte midirler? 

- Medyanın söylemiyle uyumluluk ölçüsünde bireyler, siyasal açıdan 

kendini daha çok ve sık ifade edebilmekte midir? 

- Medya, bireylerin siyasal tutum ve davranıĢlarını biçimlendirmekte, süreç 

içerisinde manipüle etmekte ve dolayısıyla siyasal iktidara destek ya da 

baskı unsuru yaratabilmekte midir?  

Bu çerçevede geliĢtirilen hipotezi: “Dördüncü kuvvet medya, bireylerin 

siyasal tutum ve davranışlarını, algılarını yönlendirmekte; bazen susturmakta ve 

depolitizasyona uğratmakta, bazen manipüle etmekte, kamuoyunu baskın ideoloji 

doğrultusunda biçimlendirip, siyaseti yeniden üretmektedir.” 

4.3.2. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

AraĢtırmanın bağımlı ve bağımsız değiĢkenleri aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir. 

Deneklerin siyasal tutum ve davranıĢları, siyasal eğilimleri, siyasal kararlılıkları ve 

siyasal fikirlerini açıklayabilmeleri ve çeĢitli düzeylerdeki siyasal katılım ifadeleri, 

araĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerini oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri ise aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir; YaĢı, 

Cinsiyeti, Eğitimi, Medya kullanım sıklığı ve biçimi, Medya içeriği, Genel kamuoyu 

algısı, Medya ile ilgili genel kanısı ve Medya ürünleri, Siyasal GeliĢmeler 

4.3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın iki ana evreni bulunmaktadır. Ġlki Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġdari Personeli. Diğer ise aynı fakültenin Kamu 

Yönetimi ve Ekonometri Bölümleri 1. ve 4. sınıf öğrencileridir.  
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ÇalıĢmanın panel çalıĢması olması nedeniyle aynı gruba tekrar ulaĢabilme 

gereği, çalıĢmanın aynı üniversite içinde yer alan gruplardan seçilmesi 

zorunluluğunu doğurmuĢtur. Ancak oluĢturulan deneysel grubun kendi içinde 

dengeli olabilmesi için sosyal ve sayısal ağırlık iki bölümden öğrenciler çalıĢmaya 

dâhil edilmiĢtir. Kamu Yönetimi ders içerikleri nedeniyle siyasetle nispeten daha ilgili 

olabilecekleri düĢünülen gruptur. Bunu da aynı bölümün 1. ve 4. sınıflarından 

öğrenciler seçilerek test edilmesi amaçlanmıĢtır.  Sayısal ağırlıklı bir bölüm olarak 

da Ekonometri bölümü öğrencilerinden de 1. ve 4. sınıf öğrencileri denek olarak 

seçilmiĢtir.  

Tablo 55: 1. ve 4. Sınıf Öğrenci Deneklerin Sayısal Dağılım Tablosu 

 Ekonometri  
1. sınıf örgün 
öğretim 
öğrenci/ 
denek sayısı 

Ekonometri  
4. sınıf örgün 
öğretim 
öğrenci/denek 
sayısı 

Kamu Yönetimi 
1. sınıf örgün 
öğretim 
öğrenci/denek 
sayısı 

Kamu 
Yönetimi 4. 
sınıf örgün 
öğretim 
öğrenci/denek 
sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

60 99 73 84 Toplam 

316  
 

Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenci sayılarına karĢın anketler 1. ve 4. sınıf 

derslerinin sınavı öncesinde (2006 - 2007 Güz Dönemi Finalleri, 2006 - 2007 Bahar 

Dönemi Vizeleri, 2006-2007 Bahar Dönemi Finalleri sırasında) gerçekleĢtirilmiĢ 

olması nedeniyle her bir uygulamaya farklı sayıda öğrenciler katılmıĢtır.  

Ġdari personel açısından ise toplamda 96 personel görünmesine karĢın bir 

kısmı izinli bir kısmı dıĢarıda görevde ve bir kısmı da siyasal açıdan güvensiz 

bulduğundan ötürü uygulamalara katılamamıĢtır. 
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AĢağıdaki tabloda, tarihsel sırasıyla yer alan üç uygulamaya katılan 

deneklerin personel, sınıf ve cinsiyet dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 56: Her Üç Uygulamaya Katılan Deneklerin Niteliği,  Cinsiyeti ve Uygulama Ġçi Oranları  

Uygulama Cinsiyet 

Toplam   Grup Kadın Erkek 
1

.U
y
g

u
la

m
a
 

Eko.-3&4 N 37 24 61 
 % Uygulama 60,7% 39,3% 100% 

Kamu-3&4 N 23 34 57 
 % Uygulama 40,4% 59,6% 100% 

Eko-1&2 N 34 26 60 
 % Uygulama 56,7% 43,3% 100% 

Kamu- 1&2 N 30 32 62 
 % Uygulama 48,4% 51,6% 100% 

Ġdari Personel N 13 43 56 
 % Uygulama 23,2% 76,8% 100% 

2
. 

U
y
g
u

la
m

a
 

Eko.-3&4 N 30 26 56 
 % Uygulama 53,6% 46,4% 100% 

Kamu-3&4 N 26 35 61 
 % Uygulama 42,6% 57,4% 100% 

Eko-1&2 N 17 18 35 
 % Uygulama 48,6% 51,4% 100% 

Kamu- 1&2 N 31 29 60 
 % Uygulama 51,7% 48,3% 100% 

Ġdari Personel N 12 30 42 
 % Uygulama 28,6% 71,4% 100% 

3
.U

y
g

u
la

m
a
 

Eko.-3&4 N 21 15 36 
 % Uygulama 58,3% 41,7% 100% 

Kamu-3&4 N 10 21 31 
 % Uygulama 32,3% 67,7% 100% 

Eko-1&2 N 21 21 42 
 % Uygulama 50,0% 50,0% 100% 

Kamu- 1&2 N 17 11 28 
 % Uygulama 60,7% 39,3% 100% 

Ġdari Personel N 9 23 32 
 % Uygulama 28,1% 71,9% 100% 

Genel Toplam N 331 388 719 
   % Toplam 46,0% 54,0% 100% 

Görüldüğü üzere toplamda 719 anket geçerli ve tam doldurularak 

değerlendirilmeye alınmıĢ olup bunların %46‟sı kadın, %54!ü erkek katılımcılar 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Anketler, 25-26 Ocak; 26-27 Nisan ve 14 Haziran 

2007 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġlk uygulamada 296 kiĢi; ikinci uygulamada 254 ve üçüncü uygulamada 169 

kiĢi anketleri yanıtlandırmıĢtır. Son uygulamaya katılımcıların az olmasının sebepleri 

arasında idari personelin bir kısmının izinli olması yer almaktadır. Diğer bir etken de 

anketlerin uygulanacağı final sınavlarına katılan öğrencilerin beklenenden az 

olmasıdır.  
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4.3.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmanın en önemli sınırlılığı konunun kapsamı, yani siyasal oluĢudur. 

Bireyler bu tarz konularda ya konuĢmama eğiliminde ya da söylediklerini soranın 

görüĢleri ve soru biçimine göre uydurma eğilimindedir. Bunu önlemek için soru 

formunun baĢına uyarı yazısı eklenmiĢtir
618

. Ayrıca soru formunda yer alan kanaat 

ifadeleri sürekli evet ya da sürekli hayır demelerini engelleyecek Ģekilde 

sıralanmıĢtır. Bu Ģekilde anket formunun herhangi ideolojik bir görünüm 

kazanmaması ve objektif sağlanması amaçlanmıĢtır.  

Bir diğer sınırlılık da çalıĢmanın, kamuoyu anketlerinin etkisini doğrudan 

ölçmek için en gerekli zaman dilimi olan 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine son bir 

ay kala olan süreci (deneklerin üniversiteli öğrenciler ve idari personel olması 

nedeniyle) kapsayamamıĢ olmasıdır.  

Bu bağlamda, altı ay içerisinde yayınlanmıĢ kamuoyu anketlerinin etkisi de 

ancak dolaylı olarak gazetelerin genel yayın politikası içerisinde 

değerlendirilebilinecektir. Nitekim değerlendirmeye alınan gazetelerin ilk 

sayfalarında yer alan seçimle ilgili kamuoyu anketlerinin de analiz yapmaya yetecek 

sayıda olmadığı görülmüĢtür. 

Shy Tory Factor (Utangaç Muhafazakâr Faktörü)619 olarak bilinen ve 1992‟de 

Ġngiltere genel seçimlerinde gözlemlenmiĢ olan olgunun bir benzerinin Ġzmir‟de ve 

özellikle gençler arasında yine bir baĢka muhafazakâr parti olan AKP için 

gözlemlenebilme riskinin bu çalıĢmada da yer aldığı düĢünülmektedir. 

                                                 
618

 Anket baĢında yer alan açıklama Ģu Ģekildedir: “Sayın Katılımcı, Bu anket çalışması sadece bilimsel 
bir çalışmada kullanılmak üzere uygulanmaktadır. Bir test değildir. Doğru ya da yanlış yanıt 
bulunmamaktadır. Verdiğiniz yanıtlar arasında kimliğinize dair sorular yer almamaktadır. Yanıtlarınızın 
size herhangi bir etkisi bulunmayacaktır. Mümkün olduğunca size en uygun cevabı veriniz.   Yardımınız 
için teşekkür ederiz.” 

619
 Shy Tory Factor deyimi, Ġngiliz kamuoyu Ģirketleri tarafından 1990‟lardaki iki seçim sonucunda da 

Tory‟ler olarak bilinen muhafazakâr partinin oyunun seçim öncesindeki anketlerde çıkan oyundan 
çok daha fazla çıkmıĢ olması Ģeklinde gözlemlenmiĢ fenomendir. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Election 
'97: Last-minute rescue by cavalry of 'don't knows' is a party myth”, The Independent (London, 
England), 7 Nisan 1997: Bu faktörün bir benzeri Amerika‟da siyahlara oy vermeyeceğini 
söylemekten çekinen seçmenlere bağlı geliĢen Brandley Etkisidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Raphael J. 
Sonenshein, “The Bradley Effect “, Politics in Black and White: Race and Power in Los Angeles  
(Princeton University Press), 1993. 
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 AraĢtırmada panel Ģeklinde düzenlenebilmesi nedeniyle aynı gruba üç defa 

ulaĢılması zorunluluğu araĢtırmayı daha geniĢ bir alanda rastgele örneklem yoluyla 

doğrudan halk içerisinde uygulama olanağını ortadan kaldırmıĢtır. Öte yandan 

araĢtırma mümkün olabildiğince aynı kiĢilere tekrar ulaĢabilme gayreti içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Son olarak ilgili gazete/gazete grubunun okuyucuları içinde o medyadan 

etkilenip etkilenmediği anlaĢılmaya çalıĢılan bu uygulamada, etkinin, editörün 

sübjektif amaçlarından mı yoksa objektif yayıncılığından mı, diğer bir deyiĢle haberin 

bizzat kendinden mi etkilendiğinin net bir Ģekilde ayırt edilmesi mümkün 

görünmemektedir.  

Bu sınırlılığın etkisini minimize etmek amacıyla, tamamlayıcı olarak medya 

analizinde ilgili haberin büyüklüğünün ilgili yayın organında ne sıklıkta ve ne önemde 

verildiği sorularının cevabı aranmıĢ ve bulunan veriler doğrultusunda çıkarımlarda 

bulunulmuĢtur. 

4.3.5. Alan AraĢtırması Ġle Ġlgili Bulgular  

Alan araĢtırmasından elde edilen medya tüketim alıĢkanlıkları, medya 

algısı, güvenirliliği gibi konularla ilgili veriler bu bölümde değerlendirilecektir.  

4.3.5.1. Deneklerin Medya Kullanım AlıĢkanlıkları 

Öncelikle katılımcıların medya tüketim alıĢkanlıklarına bakıldığında Ģöyle 

bir tablo elde edilmiĢtir:  
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Tablo 57: Deneklerin Gazete ve Televizyon Kullanım AlıĢkanlıkları 

Gazete Okuma Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

 Her gün 142 48,0 48,0 
  Haftada 3–4 kez 109 36,8 84,8 
  Sadece hafta sonları 38 12,8 97,6 
  Ayda bir iki kez 6 2,0 99,7 
  Hiç gazete okumam 1 ,3 100,0 

 Siyasal Haber Öncelikli Okuma Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

 Hiçbir zaman 7 2,4 2,4 
  Çok ender 37 12,5 14,9 
  Ara sıra 70 23,6 38,5 
  Oldukça sık 94 31,8 70,3 
  Her zaman 88 29,7 100,0 

 Siyasal KöĢe Yazısı Öncelikli Okuma Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

 Hiçbir zaman 46 15,5 15,5 
  Çok ender 63 21,3 36,8 
  Ara sıra 99 33,4 70,3 
  Oldukça sık 55 18,6 88,9 
  Her zaman 33 11,1 100,0 

 TV Kullanım Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

 Hiç TV izlemem 17 5,7 5,7 
  2 saatten az 137 46,3 52,0 
  2–4 saat 110 37,2 89,2 
  4–6 saat 28 9,5 98,6 
  6 saat ve üstü 4 1,4 100,0 

Tabloya620 göre; öğrenciler daha az televizyon seyredip, basılı ya da 

internetten daha çok gazete okuma eğiliminde oldukları görülmektedir. Konuyla ilgili 

tablolar aĢağıda yer almaktadır.  

Ayrıca yine deneklerin televizyon seyrederken haber program tercih 

sıralaması konusundaki cevapları aĢağıdaki gibidir: 

Tablo 58:Televizyonda Haber Seyretme Önceliği 

Televizyonda haber Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

 1. sırada 90 30,4 67,7 67,7 
  2. sırada 35 11,8 26,3 94,0 
  3. sırada 7 2,4 5,3 99,2 
  4. sırada 1 ,3 ,8 100,0 
  Toplam 133 44,9 100,0   

Ġlk 4‟te yer vermeyen 148 50,0 
  
  

TV Ġzlemiyor 15 5,1 

Toplam 296 100,0 

                                                 
620

 Tablodan deneklerin %48‟i her gün gazete okuduğu ve ayda bir iki kez gazete okuyan ya da hiç 
okumayan kesimin, deneklerin ancak %2,3‟lük grubu oluĢturduğu gözlemlenmektedir. Buna karĢın 
toplamda %83,5 ile 4 saate kadar televizyon izleyen bir kesim saptanmıĢtır. Hiç televizyon izlemeyen 
%5,7‟lik kesim ile hiç gazete okumayan kesimden daha fazlasını oluĢturmaktadır. Bu durum ilk 
uygulamaya katılan deneklerin %81‟inin öğrenciler olması ile açıklanabilmektedir.  
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Televizyon seyreden deneklerin yarısı için haber programları ilk dört 

tercihte yer almamaktadır. Televizyon seyredip de haber programlarını ilk tercihi 

olarak belirten grup, tüm denekler içinde %30,4‟ü oluĢturmaktadır. Bu veriler 

deneklerin büyük çoğunluğunun televizyonu öncelikli olarak haber dıĢı programlar 

için seyrettiğini göstermektedir.  

Televizyondaki haber programlarını ilk dört tercihi arasında belirtmeyen 

%50‟lik kesimi, gazetede siyasal haberleri öncelikli okumayan (%2,4) ve köĢe 

yazılarını hiç okumayan (%15,5) kesim ile karĢılaĢtırıldığında, televizyonun gazeteye 

göre, daha çok haber dıĢı programlar için tercih edildiğini, ancak haber almak için 

deneklerin daha çok gazete (basılı ya da internetten) gazeteyi tercih ettiğini 

göstermektedir. 

Ancak deneklere siyasal bilgi edinme kaynakları sorulduğunda deneklerin 

%53‟ünün televizyonu ilk referans olarak gösterdiği görülmektedir. Genç deneklerin, 

daha ileri yaĢlardan oluĢan idari personel deneklerine göre siyasal bilgi edinme 

kaynak tercihlerinde televizyon yerine gazeteye daha çok yöneldikleri de bir baĢka 

bulgudur. Yine de öğrencilerin %48,2‟si ve idari personelin % 75‟i televizyonu birincil 

siyasal kaynağı olarak belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin %32,5‟i, idari personelin %16,1‟i 

gazeteyi birincil siyasal bilgi edinme kaynağı olarak gösterirken, tüm deneklerin 

%3‟ü yakın çevreyi siyasal bilgi edinme kaynağı olarak belirtmiĢlerdir.  

4.3.5.2. Medya Güvenilirliği ve Bilgi Edinme ile Ġlgili Bulgular 

Denekler siyasal bilgi edinme kaynakları bakımından değerlendirildiklerinde 

aĢağıdaki gibi bir tablo elde edilmektedir:  
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Tablo 59: Denek Gruplarının Siyasal Bilgi Edinme Kaynaklarının Dağılımı 

Siyasal Kaynak 
Grup 

Toplam Öğrenciler Ġdari Personel 

Yakın Çevre N 8 1 9 
  Grup içinde %  3,3% 1,8% 3,0% 
  Genel Toplamda %  2,7% ,3% 3,0% 

Gazete N 78 9 87 
  Grup içinde %  32,5% 16,1% 29,4% 
  Genel Toplamda %  26,4% 3,0% 29,4% 

Ġnternet
621

 N 36 4 40 
  Grup içinde %  15,0% 7,1% 13,5% 
  Genel Toplamda %  12,2% 1,4% 13,5% 

TV N 116 42 158 
  Grup içinde %  48,3% 75,0% 53,4% 
  Genel Toplamda %  39,2% 14,2% 53,4% 

Radyo N 1 0 1 
  Grup içinde %  ,4% ,0% ,3% 
  Genel Toplamda %  ,3% ,0% ,3% 

Diğer N 1 0 1 
  Grup içinde %  ,4% ,0% ,3% 
  Genel Toplamda %  ,3% ,0% ,3% 

Toplam N 240 56 296 
 Grup içinde %  100,0% 100,0% 100,0% 
 Genel Toplamda %  81,1% 18,9% 100,0% 

Öğrenciler ve idari personelin farklılaĢtığı bir baĢka nokta da internet ile 

ilgilidir. Öğrencilerin %15‟i interneti birincil siyasal bilgi edinme kaynağı olarak 

referans verirken, bu oran idari personel için %7,1‟e düĢmektedir. Sonuçta tablodan 

da anlaĢılacağı üzere, denekler için birincil kaynak olarak televizyon ve gazete 

kapsamındaki medya olup bu oran tüm denekler için %82,8‟dir. Aynı anda hem 

gazete hem de televizyon kanalı bulunan medya gruplarının ürkütücü gücü bu 

sonuçlarda kendisini göstermektedir. 

Siyasal bilgi edinme kaynakları içerisinde ilk veya daha alt sıralarda belirtilen 

kaynakların dağılımı aĢağıdaki gibidir;  

Tablo 60: Deneklerin Siyasal Bilgi Edinme Kaynakları 

 

 

 

                                                 
621

 Burada yer alan “Ġnternet” Ģıkkı içerisinde basılı gazetelerin web sayfaları hariç tutulmuĢtur. 

 Siyasal Kaynak N Oran 

Televizyon 266 89,9% 

Gazete 257 86,8% 

Ġnternet 212 71,6% 

Yakın Çevre 205 69,3% 

Radyo 149 50,3% 

Diğer 76 25,7% 
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Denekler için siyasal bilgi edinme kaynakları arasında televizyon deneklerin 

%89,9‟u gazete %86,8‟i, Ġnternet 71,6‟sı, yakın çevresi %69,3‟ü, radyo %50,3‟ü diğer 

kaynaklar da %25,7‟si tarafından sayılmaktadır. Öğrencilerin ve idari personelin 

siyasal bilgi edinme kaynağı tercih sıralamasıyla ilgili olarak ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki gibi bir tablo elde edilmektedir;  

Tablo 61: Denek Gruplarının Siyasal Kaynak Sıralama Ortalamaları 

  
 Grup N Ortalama 

Standart 
Sapma 

Std. Hata 
Ortalaması  

Televizyon Öğrenciler 212 1,74 1,029 ,071 
Ġdari Personel 54 1,33 ,700 ,095 

Gazete Öğrenciler 220 1,91 ,850 ,057 
  Ġdari Personel 37 1,92 ,640 ,105 

Ġnternet Öğrenciler 194 2,72 1,224 ,088 
Ġdari Personel 18 2,33 ,970 ,229 

Yakın Çevre Öğrenciler 185 3,52 1,022 ,075 
Ġdari Personel 20 3,15 ,988 ,221 

Radyo Öğrenciler 141 4,62 ,883 ,074 
  Ġdari Personel 8 4,50 ,756 ,267 

Diğer Öğrenciler 75 5,56 ,826 ,095 
  Ġdari Personel 1 3,00 . . 

Öğrencilerin ve idari personelin siyasal bilgi edinme kaynaklarının 

sıralamasındaki ortalamaları karĢılaĢtırıldığında çok belirgin bir fark olmamakla 

beraber, burada da televizyonun idari personel tarafından daha öncelikle tercih 

edildiği görülmektedir (Ġdari personel TV Sıra Ortalama:1,33/Öğrenci TV Sıra 

Ort:1,74). Gazete sıralamaları birbirlerine oldukça yakın olup (Öğrenci: 1,91/Ġdari 

personel:1,92/)  Ġnternetin öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesine rağmen, 

öncelik sıralaması açısından idari personel için binde dört Ģeklindeki az bir farkla da 

olsa daha öncelikli bir kaynak olarak görüldüğü anlaĢılmaktadır, (Ġdari 

personel:2,33/Öğrenciler: 2,72). Yakın çevre ise her iki grup tarafından dördüncü 

sırada tercih edilmekte fakat idari personel için öğrencilere göre daha öncelikle 

belirtilmekte olduğu görülmektedir (Ġdari personel: 3,15/Öğrenciler:3,52).  

Tablodan da anlaĢılacağı üzere öğrencilerden oluĢan 18-24 yaĢ arası 

gençler, siyasal bilgi edinme kaynakları açısından daha geniĢ bir perspektif 

sunmaktayken yaĢları daha ileri bir ortalamaya sahip idari personel için siyasal bilgi 

edinme kaynağılar baĢta televizyon ve gazete olup medya yoğunluklu bir sıralamaya 

sahiptir. 
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4.3.5.3. Medya Hakkındaki Kanaatler ve Siyasal Bilgilere Dair 

Bulgular 

 Deneklerin medya kullanım alıĢkanlıklarını ölçen soruların yanıtları, en az ya 

da hiç cevabının kod karĢılığı olan 1‟den, en yüksek medya tüketimi ifade eden 

5‟inci koda kadar puanlandırılmıĢtır. 1 koduna “0” değerinden baĢlayarak, “4”e kadar 

değer verilmiĢtir.  Bu değerler deneklerin medya ile ilgili kanaatlerini ölçen bunların 

31. ve 34. sorular arasındaki kanaat cümlelerine622 katılma dereceleriyle ölçülmüĢ 

olan medyaya dair kanaatlerinin ortalamalarıyla karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki tablo 

elde edilmiĢtir:  

Tablo 62: Medya Kanaati ile Medya Kullanım KarĢılaĢtırması 

TV Seyretme 
veya 

Gazete Okuma 
Likert Puanı 

Likert kanaat  
Ortalamaları 

Likert kanaati 
 olay sayısı  

Standart sapmalar 

TV 
 Seyretme  

Gazete 
Okuma 

TV 
Seyretme 

Gazete 
Okuma    

TV  
Seyretme   

Gazete 
 Okuma    

0 -1,06 ,00 17 1 2,076 . 

1 -,37 -,50 137 6 2,015 1,049 

2 ,06 -,13 110 38 1,819 1,614 

3 ,18 -,06 28 109 1,945 2,036 

4 1,25 -,27 4 142 1,500 2,017 

Toplam/ 
Ortalama 

-,18 -,18 296 296 1,954 1,954 

Tablo, öncelikle televizyon izleme alıĢkanlığı açısından değerlendirildiğinde 

az televizyon izleyen deneklerin medya kanaatlerinin de olumsuz olduğu (-1,06 ve -

0,37) , ancak televizyon izleme sıklığının artmasıyla olumsuz kanaatlerin olumluya 

doğru dönüĢtüğü (0,06, 0,18 ve 1,25) görülmektedir. Bu sonuçlar, birincil siyasal 

bilgi edinme kaynağı olarak medyanın tekrar etme fırsatı doğduğu oranda 

güvenilirliğini de arttırdığını göstermektedir. 

Tablo, gazete okuma alıĢkanlığı açısından değerlendirildiğinde, az gazete 

okuyan ya da hiç okumayan ile çok gazete okuyan arasında çok anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Ancak ilginç olan nokta çok gazete okuyan denekler için medya 

kanaatleri, çok televizyon seyredenlerden farklı olarak halen negatif bir değer (-0,27) 

                                                 
622

 Kanaat cümleleri Ģu Ģekildedir: “Televizyonda siyasal haberler öncelikle dikkatimi çeker ve takip 
ederim”, “Medyanın haber ve programlarında siyasal konularla ilgili söyledikleri etkili değildir”, 
“Medyanın haber ve programlarında siyasal konularla ilgili söyledikleri çoğunlukla gerçektir”, “Medyanın 
haber ve programlarında siyasal geliĢmelerle ilgili söyledikleri çoğunlukla yüzeyseldir.” 
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taĢıyor olmasıdır. Bu bağlamda televizyon izleyicisi ile gazete okuyucusu arasındaki 

medyaya yaklaĢım farkı ortaya çıkmaktadır. 

Deneklerden az ya da çok gazete okuyanlar (ki bunların bir kısmı aynı 

zamanda az televizyon izleyen kiĢilerdir), çok televizyon seyreden deneklere göre 

medyadan sunulan siyasal haberlere daha tedbirli yaklaĢmaktadırlar. 

Ancak özellikle çok televizyon seyreden denekler, televizyondan gelen her 

türlü siyasal bilgi akıĢına daha açık oldukları gözlemlenmektedir. Yine de az 

televizyon seyreden denekler ile çok gazete okuyan denekler için standart 

sapmaların daha yüksek olduğunu ve aynı zamanda bu grubun genel dağılım 

içerisinde daha çok yer tuttuğunu da belirtmek gerekmektedir 

Birinci uygulamada, 13. ve 16. arası sorular623 ile deneklerin siyasal bilgileri 

ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Deneklerin siyasal bilgileri ile medya kullanım alıĢkanlıkları 

arasındaki iliĢkinin incelendiği aĢağıdaki tablo, medya kullanım alıĢkanlıklarının 0 ila 

4 arası bir değerle ifade edilmesi ve siyasal bilgileri 0 ila 4 arası bir değere 

dönüĢtürülmesinin sonucunda bu verilerin ortalamalarının karĢılaĢtırılmasıyla elde 

edilmiĢtir. 

Tablo 63: Gazete ve Televizyon Kullanımı ile Siyasal Bilgi 

TV Seyretme 
veya 

Gazete Okuma 
Likert Puanı 

Siyasal Bilgi 
Ortalamaları 

Siyasal Bilgi olay 
sayısı 

Standart sapmalar 

TV için Gazete için 
TV 
için 

Gazete için 
TV 
için 

Gazete için 

0 1,94 ,00 17 1 1,088 . 
1 1,88 1,50 137 6 ,870 ,837 
2 1,78 1,79 110 38 ,871 ,843 
3 1,71 1,74 28 109 1,117 ,897 
4 2,00 1,94 4 142 ,816 ,916 

Toplamda 1,83 1,83 296 296 ,905 ,905 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere televizyonu hiç seyretmeyen ve 

çok seyreden arasında anlamlı bir farklılık ölçülememiĢtir. Bunda televizyonu hiç 

                                                 
623

 Bu sorular Ģu Ģekilde hazırlanmıĢtır: 13. ġu an mecliste bulunan partileri yazınız. ,14. Bir sonraki 
cumhurbaĢkanlığı seçimi ne zaman olacaktır? , 15. 1982 Anayasası‟na göre TC CumhurbaĢkanını kim 
seçer?, 16. Bir yönetimin demokratik sayılabilmesi için gerekli ilk üç özelliği sizce nedir, sizin 
belirleyeceğiniz önem sırasına göre yazınız (daha fazla da yazabilirsiniz): 
Soruların yanıtları kendi içinde kademelendirilerek, verilen her bir yanıt değeri için 1 puan verilmiĢ 
(örneğin, bir sonraki CumhurbaĢkanlığı seçimi sorusuna, 2007 cevabı için 1 puan, önümüzdeki birkaç 
ay içinde cevabı için ek 1 puan, Nisan 2007 cevabı için de ek 1 puan daha verilmiĢtir) ve sonunda 
toplam siyasal puanları elde edilmiĢtir. Bu puanlar 1‟den 5‟e kadar eĢit aralıklarda ölçeklendirilmiĢ ve 
en düĢük puan aralığını kapsayan 1 koduna “0” değerinden baĢlayarak, “4”e kadar değer verilmiĢtir. 
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seyretmeyen ve çok seyreden kiĢi sayısının az olması etkili olabileceği gibi, az 

televizyon seyreden kiĢilerin aynı zamanda çok gazete okuyan kiĢiler olması da etkili 

olabilir. Nitekim gazete okuma ve siyasal bilgi ortalamalarına bakıldığında, kiĢinin 

gazete okumasıyla siyasal bilgisinin artması arasında doğru orantılı bir iliĢki 

kurulduğu görülecektir.  

Öte yandan yine televizyon seyretme ile ilgili olarak 2 saat ve üstüne doğru 

kullanım sıklığında siyasal bilgi ortalamasının düĢtüğü de dikkati çekmektedir. Bu 

bağlamda gazetenin, televizyona göre daha bilgilendirici bir kaynak olduğu 

düĢünülmektedir. Bununla birlikte hâlihazırda siyasetle ilgili ve siyasal habere açık 

kiĢilerin gazeteyi televizyona tercih ettiği de söylenebilir. Sık televizyon seyreden 4 

kiĢi standart sapma olarak ele alındığında, televizyon seyretme arttıkça siyasal bilgi 

seviyesinin düĢtüğü de gözlemlenmektedir. Bu verileri tersten okumak da 

mümkündür: Bireylerin siyasal bilgileri arttıkça daha az televizyon seyretmektedir. 

Ancak doğru olan okuma, bu iki değiĢkenin birbirini ters yönde beslediği Ģeklinde 

olması beklenmektedir. 

4.3.5.4. Medyanın Siyasal Yargıları Üzerindeki Etkileriyle Ġlgili 

Bulgular 

Birinci uygulamada yer alan 31. ve 34. arası sorular, Likert ölçeğinde 

değerlendirilmiĢtir: Medya ile ilgili olumsuz kanaatler -2‟den +2‟ye kadar 

puanlandırılarak toplanmıĢ ve deneklerin medya ile ilgili kanaatleri puana 

dönüĢtürülmüĢtür. AĢağıdaki tabloda deneklerin medya kanaat ortalaması ile 28. 

soruda yer alan “medyanın siyasal yargıları üzerine etkisi olup olmadığı” sorusuna 

verdikleri yanıtları üzerinde dağılım yer almaktadır: 

Tablo 64: Medya Kanaatleri ile Medyanın Siyasal Yargılar Üzerindeki Etkisi 

Medyanın Siyasal Yargıları 
Üzerindeki etkisi 

S.31-34 Likert 
Ortalaması 

S.31-34 Likert 
Olay sayısı 

S.31-34 
Likert Std. 
Sapmaları 

Hayır, hiç etkisi yok -,56 99 2,031 

Biraz etkili ,07 116 1,763 

Bilmiyorum -,77 26 1,608 

Etkili ,16 38 1,952 

Oldukça etkili ,53 17 2,695 

Toplam -,18 296 1,954 
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Likert ile ölçeklendirilmiĢ medya kanaat ortalamalarının, medyanın siyasal 

yargıları üzerindeki etkisi arasındaki iliĢkiyi değerlendiren yukarıdaki tablodan, 

medyanın siyasal yargıları üzerinde etkisi olduğunu reddetme eğiliminde olanların, 

medya ile ilgili kanaatleri toplamı puanlarının negatif bir değere sahip oldukları 

anlaĢılmaktadır. Soruya “bilmiyorum” cevabını verenlerin kanaat puanı ortalamaları 

da en belirgin bir Ģekilde hem negatif, hem de en yüksek değerde olduğu 

görülmektedir. Medyanın siyasal yargılara “etkisi hiç yok” diyenler ile “oldukça etkili” 

diyenlerin, medya kanaat ortalamalarıyla ilgili standart sapmalarının yüksekliği, bu iki 

grupta normal bir dağılım görülmediğini ifade etmektedir. Ancak siyasal yargıları 

üzerinde medyayı, “oldukça etkili” ve “etkili” bulanların, medya ile ilgili kanaatlerinin 

de olumlu yönde ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

4.3.5.5. Medyanın ĠĢlevi ve Etkisi ile Ġlgili Algılara Dair Bulgular 

Deneklere medyanın ideal olarak iĢlevlerinin sırasıyla, “ideal olarak ne 

olması gerektiği” ve “gerçekte ne olduğu” sorulmuĢtur. Bu bağlamda elde edilen 

yanıtlar ideal ve gerçek bakımından aĢağıdaki Ģekilde karĢılaĢtırılmıĢtır:  

Tablo 65: Deneklerin Ġdeal ve Gerçek Medya Algılamaları 

Medya ĠĢlevi: 
Medya ĠĢlevi –N Medya ĠĢlevi –MODE 

Ġdeal Gerçek Ġdeal Gerçek 
Eğlendirmek 92 214 7* 3 

Oyalamak 17 218 5 1 
Haber vermek 275 207 7 1 

Eğitmek 183 180 7 6 
Ürün tanıtmak 34 196 7 3 

Siyaseti Yönlendirmek 43 189 7 4 

* 
Herhangi bir sıralamada belirtilmemiĢ olan 
seçenek 7 rakamı ile kodlanmıĢtır. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere medyanın ideal iĢlevinin haber vermek 

olduğunu belirtenlerin sayısı en yüksek orana ulaĢırken; gerçek iĢlevinin en çok 

oyalamak ve eğlendirmek olduğu belirtilmektedir. Yine de gerçekte medyanın haber 

vermek iĢlevini birinci sırada görenlerin sayısı bu iĢlevi alt sıralarda görenlerden 

fazladır. Bir baĢka çarpıcı nokta medyanın oyalamak iĢlevini birinci sırada görenlerin 

sayısı alt sıralarda görenlerden fazla oluĢudur. Diğer bir deyiĢle, medyanın haber 

vermek iĢlevi ile oyalamak iĢlevini seçenler bu iki iĢlevi ilk sırada görmektedirler. 

Yine tablodan görüldüğü üzere 296 deneğin 43‟ü medyanın siyaseti yönlendirmek 
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iĢlevini ideal olarak kabul etmektedir. Gerçekteki duruma bakıldığında medyanın 

siyaseti yönlendirme Ģeklinde bir iĢlev gördüğünü belirtenlerin sayısı 189 olmuĢtur.  

Deneklerin medyanın kendilerini nasıl hissettirdiklerine dair soruya 

verdikleri yanıtlar aĢağıdaki gibi basamaklandırılarak frekans tablosu Ģekline 

dönüĢtürülmüĢtür.  

Tablo 66: Medya Etkisi Frekans Tablosu 

Medya Etkisi Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Toplayıcı 

Yüzde 

Olumsuz Yönde Etkilemiyor 29 9,8 10,1 10,1 
Huzursuz edici 85 28,7 29,5 39,6 

EndiĢe verici 95 32,1 33,0 72,6 
Tehdit edici 4 1,4 1,4 74,0 

Huzursuz edici ve EndiĢe verici 43 14,5 14,9 88,9 
Tehdit edici ve Huzursuz edici 5 1,7 1,7 90,6 

Tehdit edici ve EndiĢe verici 6 2,0 2,1 92,7 
Tehdit edici, EndiĢe verici ve 

Huzursuz edici 
21 7,1 7,3 100 

Toplam 288 97,3 100   
Yanıtsız 8 2,7     

Toplam 296 100     

Medyanın denekleri nasıl hissettirdiği ile ilgili yukarıdaki tabloya bakıldığında, 

deneklerin bu soruya yanıt verenler içerisinde 223 kiĢi yani deneklerin %75,3‟ünün 

medyayı “huzursuz edici” ve/veya “endiĢe verici” buldukları görülmektedir. Bu soruya 

yanıt verenler içerisinden olumsuz yönde etkilenmediklerini belirtenlerin oranı 

%10‟da kalırken, tehdit edici bulanların oranı toplamda yüzde %13‟e ulaĢmaktadır. 

Yukarıda yer alan olumsuz ifadeler en düĢük olumsuz etkiden en yüksek olumsuz 

etkiye doğru sıralandırılmıĢtır. Bu bağlamda deneklerin %87,5‟i medyanın kendileri 

üzerinde olumsuz bir etkide bulunduklarını ifade etmektedir. 

Deneklerin, medyanın kendileri üzerinde bu kadar yüksek oranda olumsuz 

etkisi ile medyaya karĢı olan güvensizlikleri arasında iliĢki olduğunu ileri sürmek 

mümkündür. Denekler, medyaya güvenmedikleri sürece olumsuz etkiyi daha çok 

hissedeceklerdir. 

4.3.5.6. Deneklerin Gazetelere Göre Siyasal Tutum ve DavranıĢları 

AĢağıdaki tablo, birinci uygulamaya katılan deneklerin bilgi seviyelerini ölçen 

sorulardan aldıkları puanlarla, ait oldukları gruplar ve takip ettikleri gazeteleri özetler: 
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Tablo 67: Birinci Uygulamada Denek Gruplarının Gazete Tercihleri & Siyasal Bilgi Seviyeleri 

Denek 
Grubu Siyasal Bilgi 

Seviyesi 

Gazete okuru 

Toplam Cumhuriyet Vatan 
Doğan 
Grubu 

Sabah 
Grubu Zaman Diğer 

1
.u

y
g

-E
k
o
-4

.s
ın

ıf
 

0 N 0 0 6 1 0 0 7 
  % Toplam ,0% ,0% 9,8% 1,6% ,0% ,0% 11,5% 

1 N 0 0 10 7 1 0 18 
  % Toplam ,0% ,0% 16,4% 11,5% 1,6% ,0% 29,5% 

2 N 4 1 11 8 0 1 25 
  % Toplam 6,6% 1,6% 18,0% 13,1% ,0% 1,6% 41,0% 

3 N 2 0 7 0 1 0 10 
  % Toplam 3,3% ,0% 11,5% ,0% 1,6% ,0% 16,4% 

4 N 1 0 0 0 0 0 1 
  % Toplam 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% 

 N 7 1 34 16 2 1 61 
% Toplam 11,5% 1,6% 55,7% 26,2% 3,3% 1,6% 100% 

1
.u

y
g
-K

a
m

u
-4

.s
ın

ıf
 

0 N 0 0 2 0 0 0 2 
  % Toplam ,0% ,0% 3,5% ,0% ,0% ,0% 3,5% 

1 N 0 1 6 3 2 0 12 
  % Toplam ,0% 1,8% 10,5% 5,3% 3,5% ,0% 21,1% 

2 N 2 0 10 3 1 2 18 
  % Toplam 3,5% ,0% 17,5% 5,3% 1,8% 3,5% 31,6% 

3 N 3 2 12 3 4 0 24 
  % Toplam 5,3% 3,5% 21,1% 5,3% 7,0% ,0% 42,1% 

4 N 0 0 0 1 0 0 1 
  % Toplam ,0% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% 1,8% 

 N 5 3 30 10 7 2 57 
% Toplam 8,8% 5,3% 52,6% 17,5% 12,3% 3,5% 100,0% 

1
.u

y
g
-E

k
o
-1

.s
ın

ıf
 

0 N 1   2 2 0 1 6 
  % Toplam 1,7%   3,4% 3,4% ,0% 1,7% 10,2% 

1 N 2   11 5 1 2 21 
  % Toplam 3,4%   18,6% 8,5% 1,7% 3,4% 35,6% 

2 N 5   16 1 3 2 27 
  % Toplam 8,5%   27,1% 1,7% 5,1% 3,4% 45,8% 

3 N 1   2 2 0 0 5 
  % Toplam 1,7%   3,4% 3,4% ,0% ,0% 8,5% 

 N 9   31 10 4 5 59 
 % Toplam 15,3%   52,5% 16,9% 6,8% 8,5% 100% 

1
.u

y
g
-K

a
m

u
-1

.s
ın

ıf
 

0 N 2 0 0 0   0 2 
  % Toplam 3,2% ,0% ,0% ,0%   ,0% 3,2% 

1 N 6 1 5 3   0 15 
  % Toplam 9,7% 1,6% 8,1% 4,8%   ,0% 24,2% 

2 N 15 4 13 0   0 32 
  % Toplam 24,2% 6,5% 21,0% ,0%   ,0% 51,6% 

3 N 3 1 4 3   2 13 
  % Toplam 4,8% 1,6% 6,5% 4,8%   3,2% 21,0% 

 N 26 6 22 6   2 62 
% Toplam 41,9% 9,7% 35,5% 9,7%   3,2% 100% 

1
.u

y
g
.-

Ġd
a
ri
 p

e
rs

o
n
e
l 

0 N 0   4 1 1 0 6 
  % Toplam ,0%   7,1% 1,8% 1,8% ,0% 10,7% 

1 N 0   7 3 0 0 10 
  % Toplam ,0%   12,5% 5,4% ,0% ,0% 17,9% 

2 N 0   14 5 2 1 22 
  % Toplam ,0%   25,0% 8,9% 3,6% 1,8% 39,3% 

3 N 2   7 4 4 1 18 
  % Toplam 3,6%   12,5% 7,1% 7,1% 1,8% 32,1% 

 N 2   32 13 7 2 56 
% Toplam 3,6%   57,1% 23,2% 12,5% 3,6% 100% 

Yukarıdaki karĢılaĢtırmalı uygulama tablosunda açıkça gözlemlendiği üzere, 

birinci sınıfta yer alan Kamu Yönetimi ve Ekonometri öğrencileri arasında çok aĢırı 

bir farklılık olmamakla beraber bilgi seviyeleri 1. ve 2. seviyelerde yoğunlaĢmaktadır. 

3. seviyeye kadar çıkan öğrenciler daha çok Kamu Yönetimi öğrencileri olmuĢtur. 
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Ayrıca bilgi seviyesi bakımından 0‟da kalan öğrenciler de ağırlıklı olarak Ekonometri 

öğrencileridir. Buradaki farklılaĢmanın, birinci sınıfta yer alan derslerin öğrencilerin 

ortalamasını yukarı çekmekte etkili olduğu ancak bunun ötesinde belirgin bir fark 

yaratmadığı görülmektedir. Birinci sınıf öğrencilerinin gazete tercihlerine 

bakıldığında, Kam Yönetimi öğrencilerinin, ağırlıklı olarak sola yakın söylemlerde 

bulunan gazeteleri tercih ettikleri görülür. Ekonometri öğrencileri ise daha geniĢ bir 

yelpazede tercihte bulunurken, Cumhuriyet gazetesinden daha az oranda Zaman 

gazetesini tercih eden öğrencilerin de bulunduğu görülmektedir. 

Birinci sınıf öğrencileri arasında Ekonometri Bölümünde öğrenci olup en 

düĢük bilgi düzeyine sahip olanların gazete tercihi, ağırlıklı olarak Doğan ve Sabah 

grupları ile Cumhuriyet gazetesidir Kamu Yönetimi 1.sınıf öğrencilerinden en düĢük 

seviyede bilgi sahibi olan öğrencilerin sayısı yalnızca 2 olması nedeniyle göz ardı 

edilebilir bir sayıdadır.  

Dördüncü sınıf öğrencilerine bakıldığında Kamu Yönetimi öğrencileri ile 

Ekonometri öğrencileri arasındaki farkın, daha yüksek düzeylerdeki bilgi seviyesi 

arasında dağıldığı görülmektedir. Ekonometri öğrencileri arasında son derece düĢük 

bilgi düzeyinde öğrencilerin %11,5 oluĢu, bölümün sayısallığı ile doğrudan ilgilidir. 

Kamu Yönetimi bölümü dersleri, içerik olarak, öğrencileri siyasal alanda yaĢanılanlar 

konusunda daha duyarlı hale getirmektedir. Ancak yine de genel olarak en yüksek 

bilgi düzeyini yakalayabilen Ekonometri‟den bir öğrenci ve Kamu Yönetimi‟nden, 

yine bir öğrencidir. Ekonometri Bölümünden en yüksek bilgi düzeyini yakalayan 

öğrenci Cumhuriyet okuru iken, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi, Sabah Grubu 

okurudur. Bu bağlamda siyasal ilgi ve bilgi birbirini besleyen unsurlardır ve gazete 

tercihleri de bu unsurların etkinliğini arttırmaktadır. 

Öte yandan 4. sınıf öğrencileri arasında en düĢük bilgi düzeyinde kalan 

öğrenciler arasında Ekonometri Bölümü öğrencilerinin gazete tercihi, bir öğrencininki 

hariç, Doğan Grubudur.  Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında en düĢük 

düzeyde bilgi seviyesinde kalanların gazete tercihi ise sadece, yine Doğan 

Grubudur. Böylece siyasal bakımdan ilgisiz ve bilgisiz bireyler, ana-akım medya ile 

birlikte bu davranıĢ kalıbını sürdürme eyleminde bulunmaktadırlar. 
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Öğrencilerin genel olarak gazete tercihlerine bakıldığında, Ekonometri 4. 

sınıf öğrencilerinin, 1. sınıf öğrencilerine göre söylemsel açıdan merkezde yer alan 

gazetelerde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Ancak her iki sınıftaki öğrencilerin üçüncü 

sıradaki tercihi Cumhuriyet gazetesidir. Kamu Yönetimi, 4. sınıf öğrencilerin gazete 

tercihlerine bakıldığında da 1. sınıf öğrencilerine göre söylemsel açıdan daha çok 

sağda yer alan gazetelerde yoğunlaĢtıkları gözlemlenmektedir. Merkez 

gazetelerindeki yığılmalar hariç tutulduğunda, 1. sınıf Kamu Yönetimi öğrencileri en 

çok Cumhuriyet ve Vatan gazetelerini okuyorken, 4. sınıf öğrencileri sırasıyla en çok 

Sabah Grubu ve Zaman gazetelerini okumaktadırlar.   

Siyasal bilgilerin bu gruplar arasında karĢılaĢtırılması durumunda, Ġdari 

Personelin siyasal bilgi ortalamalarını, birinci sınıf öğrencilerinden yüksek, dördüncü 

sınıf öğrencilerinden düĢük olduğu görülür. Ġdari Personelin siyasal bilgi ortalaması, 

Ekonometri 4. sınıf öğrencilerine yakındır. Bu grupta yer alan deneklerin en yoğun 

tercihlerinin –merkez yayın organı Doğan Grubu hariç tutulduğunda- Sabah Grubu 

ve Zaman gazetesi olması dikkat çekicidir. Bu denekler arasında siyasal bilgilerinin 

en yüksek olanların gazete tercihi nispeten daha dengeli bir dağılım gösterirken, 

siyasal bilgi seviyelerinin düĢük olanların gazete tercihini, göz ardı edilebilir 2 denek 

dıĢında,  Doğan Grubu oluĢturmuĢtur.  

Tüm deneklerin hepsi bir arada değerlendirildiğinde merkez yayın organı 

olarak Doğan Grubunun, siyasal ilgisi olmayanları yakalamakta baĢarılı olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu ilgisizlik, yayınlarla devam ettirilerek bilgisizlik sürecini de 

beraberinde getirmektedir. Siyaseten ilgili bireylerle Doğan Grubu okuru olan 

deneklerin ortalaması, Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencileri hariç, 2. seviyede 

kalmıĢtır.  

AĢağıdaki tablolarda, üç uygulamada yer alan deneklerin gazete tercihlerinin 

yanında oy verecekleri partilerin değiĢimi özetlenmiĢtir. Ġlk tabloda çalıĢmanın 

odağını oluĢturan AKP, CHP ve MHP seçmenlerinin tablosu yer alırken, ardından 

gelen tabloda bu soruyu yanıtsız bırakan, kararsız olduğunu belirten ya da çalıĢma 

kapsamı dıĢında kalan diğer partilerin seçmenleri olan deneklere yer verilmiĢtir. 



 267 

 

Tablo 68: Gazete Okurlarının Ġlk Üç Parti Ġçinde Dönemlere Göre Seçmen Tercihleri 

Gelecek oyu  Gazete Okuru 

Toplam   Uygulama Dönemi Cumhuriyet Vatan Doğan Gr. Sabah Gr. Zaman 

A
K

P
 

1 N 0 1 12 9 7 28 

  % Dönem ,0% 0,0% 42,9% 32,1% 25,0% 100% 

2 N 3  2 3 11 19 

  % Dönem 15,8%  10,5% 15,8% 57,9% 100% 

3 N 0  3 1 9 13 

  % Dönem ,0%  23,1% 7,7% 69,2% 100% 

 N 3  17 13 27 60 

% Dönem 5,0%  28,3% 21,7% 45,0% 100% 

C
H

P
 

1 N 23 3 32 11 1 70 

  % Dönem 32,9% 4,3% 45,7% 15,7% 1,4% 100% 

2 N 36 7 17 3 0 63 

  % Dönem 57,1% 11,1% 27,0% 4,8% ,0% 100% 

3 N 26 5 17 1 0 49 

  % Dönem 53,1% 10,2% 34,7% 2,0% ,0% 100% 

 N 85 15 66 15 1 182 

% Dönem 46,7% 8,2% 36,3% 8,2% ,5% 100% 

M
H

P
 

1 N 0 0 6 3 1 10 

  % Dönem ,0% ,0% 60,0% 30,0% 10,0% 100% 

2 N 2 1 5 3 5 16 

  % Dönem 12,5% 6,3% 31,3% 18,8% 31,3% 100% 

3 N 4 1 7 4 1 17 

  % Dönem 23,5% 5,9% 41,2% 23,5% 5,9% 100% 

 N 6 2 18 10 7 43 

% Dönem 14,0% 4,7% 41,9% 23,3% 16,3% 100% 

Yukarıdaki tabloda üç uygulamadan elde edilen veriler, gazete okurlarının 

dönemlere göre siyasal tercih değiĢimini özetlemektedir. Yukarıdaki tablo 

dönemlerarası karĢılaĢtırmalı değerlendirilirken seçmenlerin sayısal üstünlükleri 

dikkate alınmayacaktır. Tablodan amaçlanan her bir parti seçmeninin ağırlıklı olarak 

hangi gazeteyi tercih ettiği ve her bir gazete okurunun dönemsel siyasal tercih 

kaymasını resmetmektir.  

Tablodan624 elde edilen verilere dayanarak, AKP seçmeninin sağdan 

merkeze doğru yayılan bir okur kitlesinden çıktığı açıkça görülmektedir. Dikkati 

çeken nokta üçüncü uygulamada AKP seçmenleri arasında merkez yayıncılığı 

olarak Doğan Grubu oransal artmıĢtır.  

                                                 
624

 AKP seçmenleri, birinci dönemde en çok (%42 ile) Doğan Grubu okurları arasından çıkarken, ikinci 
sırada Sabah Grubu (%32,1), ardından Zaman gazetesi (%25) okurları arasından çıkmakta ve Vatan 
gazetesi okurları arasında AKP seçmeni görülmemektedir. Ġkinci uygulamada sayısal olarak daha az 
kiĢi katılmıĢ olmasının da etkisiyle genel olarak düĢüĢ görünmekle beraber Doğan Grubu okuyucuları 
arasındaki AKP seçmeni oranındaki hızlı düĢüĢ (%42‟den %10‟a) dikkat çekicidir. Bu uygulamaya 
katılan deneklerdeki sayısal düĢüĢe rağmen Zaman gazetesi okurları arasında AKP seçmeninin artıĢı 
açıkça görülmektedir. Sabah gazetesi okurları içinde yer alan AKP seçmeni oranı en yüksek ilk 
uygulamada elde edilmiĢtir. 
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CHP seçmeni okurlarının en çok birinci uygulamada Doğan Grubu okurları 

arasından çıktığı görülmektedir. Ġkinci sırada Cumhuriyet gazetesi gelmektedir. 

Ancak ikinci uygulamada Cumhuriyet gazetesi okurları sayısal artıĢ gösterirken 

Doğan Grubu okurları arasında büyük bir düĢüĢ görülmektedir. Dönemin geliĢmeleri 

ile birlikte bazı okurların duruĢlarını gazetelerle birlikte netleĢtirdiği anlaĢılmaktadır. 

 CHP seçmenleri arasında Vatan gazetesi okurları ilk uygulamadan çok ikinci 

ve üçüncü uygulamada görülmektedir. Sabah Grubu okurları arasında CHP 

seçmenlerinin ilk dönemden itibaren gittikçe düĢüĢe geçtiği açıkça belirgindir. 

Zaman gazetesi okurları içinde ise ilk uygulama hariç hiçbir CHP seçmeni 

bulunmamaktadır.  

MHP seçmenleri içerisinde ilk uygulamada en yüksek Doğan Grubu 

okuyucuları yer alması oldukça ilginç bir veridir. Söylemsel açıdan, aĢırı sağ 

milliyetçi partinin siyasal pozisyonu merkez seçmenine kadar uzandığı izlenimi 

veren bu tablo, ikinci uygulamada partinin soldan sağa doğru daha da yayılarak 

siyasal yelpazeyi geniĢlettiğini göstermektedir. Bu durumda özellikle ikinci uygulama 

öncesi ve sonrasında muhalefetin birlikte hareket ediĢi ve daha solda yer alan 

muhalif seçmenlerin MHP‟yi de daha solda bir parti gibi algılayıĢlarının etkisi söz 

konusudur. 

 Üçüncü parti olarak MHP‟den beklenebilecek “sıkıştıran parti” rolünün 

CHP‟nin gücünü azaltacak Ģekilde ters yönde iĢlediği bir tablo ortaya çıktığı 

görülmektedir.  
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Tablo 69: Gazete Okurlarının Dönemlere Göre Diğer Siyasal Tercihleri  

Gelecek oyu  Hangi Gazete 

Toplam   Uygulama Dönemi Cumhuriyet Vatan Doğan Gr. Sabah Gr. Zaman 

Y
a
n
ıt
s
ız

 
1 N 0 0 6 2  8 

  % Dönem ,0% ,0% 75,0% 25,0%  100% 

2 N 2 1 2 0  5 

  % Dönem 40,0% 20,0% 40,0% ,0%  100% 

3 N 1 1 1 1  4 

  % Dönem 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%  100,0% 

 N 3 2 9 3  17 

% Dönem 17,6% 11,8% 52,9% 17,6%  100% 

K
a
ra

rs
ız

 

1 N 19 7 82 28 7 143 

  % Dönem 13,3% 4,9% 57,3% 19,6% 4,9% 100% 

2 N 28 7 76 10 9 130 

  % Dönem 21,5% 5,4% 58,5% 7,7% 6,9% 100% 

3 N 13 4 35 6 4 62 

  % Dönem 21,0% 6,5% 56,5% 9,7% 6,5% 100% 

 N 60 18 193 44 20 335 

% Dönem 17,9% 5,4% 57,6% 13,1% 6,0% 100% 

D
iğ

e
r 

1 N 7 0 11 2 4 24 

  % Dönem 29,2% ,0% 45,8% 8,3% 16,7% 100% 

2 N 6 1 5 1 0 13 

  % Dönem 46,2% 7,7% 38,5% 7,7% ,0% 100% 

3 N 3 1 9 1 0 14 

  % Dönem 21,4% 7,1% 64,3% 7,1% ,0% 100% 

 N 16 2 25 4 4 51 

% Dönem 31,4% 3,9% 49,0% 7,8% 7,8% 100% 

Birinci uygulamada siyasal pozisyonların belirgin olduğu iki gazetede 

Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde oy vereceği parti sorusuna yanıt vermeyenlerin 

bulunmadığı görülmektedir. Bu durum bu gruptaki deneklerin kararsız olmaları 

dıĢında oy verecekleri partiyi açıklamakta bir sakınca görmediklerini ya da Zaman 

gazetesi okurları hariç olmak üzere “Utangaç Troy” etkisi altında algıladıkları 

kamuoyu doğrultusunda açıklama yaptıklarını göstermektedir. Ġkinci uygulamada ise 

yanıtsız bırakan denekler daha sola doğru kaymıĢtır. Bu deneklerin siyasal 

yelpazenin soluna doğru yer almalarına rağmen oy vermeyi planladıkları partinin 

sağa doğru yer alıyor olması denekleri yanıtsız bırakmaya yol açacak faktörlerden 

biri olabilecekken, yine Ġzmir‟in CHP ağırlıklı bir Ģehir olmasına bağlı olarak bir 

suskunluk sarmalı içerisine girmiĢ olabilecekleri olasıdır.  

Kararsız deneklere bakıldığında en fazla deneğin Doğan Grubu okuyucuları 

arasından çıktığı görülmektedir. Doğan Grubunun okuyucusunun göreceli fazlalığına 

da bağlı olan bu durum daha fazla olarak yayın grubunun,  hepsini yakala (catch all) 

çizgisini baĢarıyla uygulamasından kaynaklanmaktadır. Üç uygulamanın 

ortalamasına bakıldığında %57,6 ile en yüksek kararsızlar grubu Doğan Grubu 
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okuyucuları arasında yer alırken ikinci sırada %17,9 ile Cumhuriyet gazetesi 

okuyucuları arasında yer alması dikkat çekicidir.  

Siyasal söylemi belirgin bir gazete olarak, gazetenin okuyucusunun da oy 

vereceği partinin belirgin olması beklenirken, söz konusu yüksek kararsız oranı 

günün siyasal geliĢmeleri karĢısında muhalefetin beraber ve ayrı hareket ettiği 

noktalarla birlikte, gazetenin muhalefetle ilgili yayın politikasıyla ilgilidir. Gazete 

okurları arasında ikinci ve üçüncü dönemde ortaya çıkan yüksek kararsız grubu bu 

teoriyi destekler niteliktedir. 

Üçüncü sırada yer alan kararsızlar grubu Sabah Grubu okuyucuları 

arasından çıkmaktadır. Bu denekler TMSF tarafından yeni el konduğu bir dönemde 

yapılan ikinci uygulamada, ilk uygulamaya göre daha az bir oranda kararsızlar payı 

içeriyorken, üçüncü uygulamaya geçildiğinde 2 puan kadar hafif oransal bir 

kararsızlar oranı artıĢı görülmektedir. (Ancak sayısal olarak bakıldığında bir düĢüĢ 

söz konusudur.) Yukarıdaki verilere dayanılarak genel hatlarıyla Sabah Grubu 

okuyucularının seçmen davranıĢı konusunda dönem içerisinde Doğan Grubu 

okuyucularına göre daha kararlı bir ilerleyiĢ kaydettiğini ancak güncel siyasal 

geliĢmelere bağlı kararsızlıklar kaydettiğini söylemek mümkündür. 

ÇalıĢmada kapsam dıĢı tutulan partilere oy vereceğini belirten deneklerin 

yine çoğunlukla Doğan Grubu okuyucuları arasından çıktığı görülmektedir. Bu 

grupta yer alan denekler en az Sabah Grubu ve Vatan gazetesi okuyucusu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Siyasal pozisyonları belirgin olan deneklerin ideolojik bağlılıkları 

gereği vereceği oyların yerleri okumakta oldukları gazetelerle de Cumhuriyet ve 

Zaman gazeteleriyle tespit edilmektedir.  

AĢağıda yer alan tablo, ilk uygulamadan elde edilmiĢ olup Cumhuriyet 

gazetesi okuyucuları içerisinde, 18 deneğin hangi partiye oy vereceği konusunda 

kararsız kaldığını göstermektedir. Bunların içerisinde 3 denek CHP‟nin kazanacağını 

düĢündüğü halde CHP‟ye (ya da bir baĢka partiye) oy verme konusunda kararsız 

kalmıĢ olması, CHP, Cumhuriyet gazetesi ve okuru arasında beklenildiği kadar bir 

örtüĢme bulunmadığını göstermektedir. Bu durumu teyit eden bir baĢka gösterge, üç 

parti dıĢında bir partiye oy verecekler arasında gözlemlenmektedir: Cumhuriyet 
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gazetesi okuru olan denekler, CHP‟nin kazanacağını düĢünseler bile o partiye oy 

vermemeyi tercih edebilmektedirler. 

Tablo 70: Cumhuriyet Gazetesi Okuyucuları (1. Uygulama) Algı ve Tutumları  

Hangi Partiye Oy Verecek Parti için Siyasal Katılma 

Toplam  
  
Seçim kazananı  Yanıtsız 

Hiçbirini  
Yapmazdı 

Birini /Birkaçını  
Yapardı 

K
a
ra

rs
ız

 

Yanıtsız N 7     7 
  % Toplam  38,9%     38,9% 

AKP N 8     8 
  % Toplam  44,4%     44,4% 

CHP N 3     3 
  % Toplam  16,7%     16,7% 

Toplam N 18     18 
 % Toplam  100%     100% 

C
H

P
 

Yanıtsız N 0 0 1 1 
  % Toplam  ,0% ,0% 4,0% 4,0% 

AKP N 0 4 12 16 
  % Toplam  ,0% 16% 48% 64% 

CHP N 1 3 4 8 
  % Toplam  4% 12% 16,0% 32,0% 

Toplam N 1 7 17 25 
 % Toplam  4% 28% 68% 100% 

D
iğ

e
r 

AKP N 0 0 2 2 
  % Toplam  ,0% ,0% 40% 40% 

CHP N 1 0 1 2 
  % Toplam  20% ,0% 20% 40% 

Diğer N 0 1 0 1 
  % Toplam  ,0% 20% ,0% 20% 

 N 1 1 3 5 
  % Toplam  20% 20% 60% 100% 

Yukarıdaki tabloda, birinci uygulamada Meclisteki partilerden CHP dıĢında 

bir partiye oy vermeyi kararlaĢtırmıĢ bir deneğin bulunmadığı görülmektedir. CHP‟ye 

oy verecek olan deneklerin %68‟i bu parti için aktif bir siyasal katılımda 

bulunabileceğini belirtmektedirler. Öte yandan aktif katılımda bulunabileceklerini 

belirten 17 denekten 12‟si, seçim sonucu olarak AKP‟nin kazanacağını ön 

görmektedirler. CHP‟ye oy vereceklerin %64‟ü AKP‟nin kazanacağını 

düĢünmektedir. Bu deneklerin dörtte biri, oy vereceği parti için herhangi bir siyasal 

katılımda bulunmayacakları ifade etmiĢlerdir. Ancak dörtte üçlük kısmı ise seçimi 

AKP‟nin kazanacağını ön görmesine rağmen CHP‟ye oy vereceğini belirtmiĢ ve bu 

parti için siyasal katılımda bulunabileceğini belirtmiĢtir. Cumhuriyet gazetesinin, CHP 

ile paralel bir siyasal söyleme sahip olması nedeniyle CHP seçmeni deneklerin, 

suskunluk sarmalı dıĢında kalarak kendilerini siyaseten ifade edebilecekleri 

görülmektedir.  

Cumhuriyet gazetesi okurları içinde, 1. uygulamaya katılanların üçte biri 

kadarının kararsızları oluĢturması, siyasal söylemi belirgin bir gazete için aĢırı 
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görünmektedir. Ancak 1. uygulama seçime henüz 6 ay kala yapılmıĢtır, bu nedenle 

kesinleĢmiĢ kararları beklemek için henüz erken olduğu ileri sürülebilir. Bununla 

birlikte, seçim kazananıyla ilgili tahminlerde, kararsızların yarısının AKP‟yi doğru 

tahmin ettiği de görülmektedir. Bu bağlamda, Cumhuriyet okurları içinde Shy Troy 

etkisi altında AKP seçmeni olduğunu saklamıĢ olması söz konusu olabilir 

Tablo 71: Cumhuriyet Okurlarının Dönemlere Göre Oy Vereceği Parti DeğiĢimi 

Uygulama Oy Vereceği Partinin Kendine Göre Siyasal DuruĢu 

Toplam  Gelecek Oyu Yanıtsız Daha sol Aynı duruĢta Daha sağ  

1
.U

y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 19 0 0 0 19 
  Toplam %  38,8% ,0% ,0% ,0% 38,8% 

CHP N 1 1 15 6 23 
  Toplam %  2,0% 2,0% 30,6% 12,2% 46,9% 

Diğer N 1 1 5 0 7 
  Toplam %  2,0% 2,0% 10,2% ,0% 14,3% 

 N 21 2 20 6 49 
  Toplam %  42,9% 4,1% 40,8% 12,2% 100% 

2
.U

y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 30 0 0 0 30 
  Toplam %  39% ,0% ,0% ,0% 39% 

AKP N 0 2 1 0 3 
  Toplam %  ,0% 2,6% 1,3% ,0% 3,9% 
CHP N 0 1 31 4 36 
  Toplam %  ,0% 1,3% 40,3% 5,2% 46,8% 

MHP N 0 0 0 2 2 
  Toplam %  ,0% ,0% ,0% 2,6% 2,6% 

Diğer  N 0 0 5 1 6 
  Toplam %  ,0% ,0% 6,5% 1,3% 7,8% 

 N 30 3 37 7 77 
Toplam %  39,0% 3,9% 48,1% 9,1% 100% 

3
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 13 0 1 0 14 
  Toplam %  27,7% ,0% 2,1% ,0% 29,8 

CHP N 1 5 13 7 26 
  Toplam %  2,1% 10,6% 27,7% 14,9% 55,3% 

MHP N 0 0 3 1 4 
  Toplam %  ,0% ,0% 6,4% 2,1% 8,5% 

Diğer N 0 0 3 0 3 
  Toplam %  ,0% ,0% 6,4% ,0% 6,4% 

 N 14 5 20 8 47 
Toplam %  29,8% 10,6% 42,6% 17,0% 100% 

Tablodan625 elde edilen veriler doğrultusunda, ilk iki uygulamadaki kararsız 

seçmenin oransal olarak bir değiĢim göstermemesine karĢın, seçime doğru 

gerçekleĢtirilen üçüncü uygulamada, kararsızların oylarının MHP, CHP diğer partiler 

arasında paylaĢılmaya doğru bir eğilim göstermekte olduğudur. Aynı zamanda 

                                                 
625

 Yukarıdaki tablo, Cumhuriyet gazetesi okurlarının her üç uygulamada hangi partiye oy 
vereceklerinin sorulması ve bu oy verecekleri parti ile siyasal yelpazedeki yerleri kıyaslamaları 
istenmesi suretiyle elde edilmiĢtir. Üç uygulamada farklı sayıda denek yer almakla beraber, üç 
uygulamanın karĢılaĢtırılmasında denek oranları kullanılacaktır. Birinci uygulamaya bakıldığında, 
Cumhuriyet gazetesi okuyucusu olan deneklerin %46,9‟unun CHP seçmeni olduğu ve bunların da 
%65,2‟sinin siyasal yelpazede aynı duruĢta olduğu gözlemlenmektedir. Ġkinci uygulamada ise bu 
gazete okuru deneklerin %46,2‟si CHP seçmeni olup yine bu deneklerin %86‟sı CHP ile aynı duruĢta 
olduğu gözlemlenmektedir. Son olarak üçüncü uygulamaya bakıldığında Cumhuriyet gazetesi okuru 
olan deneklerin %55,3‟inin CHP seçmeni olduğu ve bunların da %50‟sinin CHP ile aynı duruĢta olduğu 
gözlemlenmektedir.  
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denekler seçime doğru kendi siyasal pozisyonlarına göre daha sağda bulunan 

partilere oy verme eğilimde oldukları görülmektedir.  

Cumhuriyet gazetesi okuru olan denekler arasında siyasal pozisyonla da 

bağlantılı olarak CHP seçmeni ağırlıklı olmakla beraber, MHP‟nin ilk uygulamada 

denekler içinde hiç seçmeni bulunmazken ikinci uygulamada %2,6 ve üçüncü 

uygulamada %8,5‟lük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu veriler, gazetenin 

MHP ve Bahçeli ile ilgili yayın politikasıyla çeliĢmektedir.  

MHP seçmenlerinin yanında, ikinci uygulamada beliren AKP seçmeni 

deneklerin bulunuĢu, gazetenin ve Cumhuriyet Mitinglerinin, Erdoğan ve Gül‟ün 

CumhurbaĢkanlığı adaylığına karĢı muhalif tutumu ile gerek parti adı ve gerekse 

liderlerle ilgili çok fazla sayıdaki haberin bumerang etkisinin bir sonucu fikir 

değiĢtirmiĢ denekler olabilir. Bu etki,  merkez seçmeni olup Erdoğan ve Gül‟ün 

mağdur edildiği inancını taĢıyan bireyler üzerinde etkili olması beklenmektedir. 

Cumhuriyet Mitinglerinin ve CumhurbaĢkanlığı seçimi gündeminin etkisinin 

soğuduğu haziran ayı sonunda yapılan üçüncü uygulamada AKP oyunun 

bulunmaması, bu etkinin varlığı konusunda gösterge niteliğindedir.  

Tablo 72: Vatan Okurlarının (1. Uygulama) Seçim Sonucu Algıları ve Oy Verecekleri Parti 

Hangi Partiye Oy Verecek S.22 Siyasal Katılma 

Toplam   Seçim kazananı Yanıtsız 
Hiçbirini 

Yapmazdı 

Birini/ 
Birkaçını 
yapardı 

Kararsız AKP N 6     6 
   % Toplam  100%     100% 

AKP AKP N 1     1 
   % Toplam  100%     100% 

CHP AKP N 1 0 1 2 
    % Toplam  33,3% ,0% 33,3% 66,7% 

  CHP N 0 1 0 1 
    % Toplam  ,0% 33,3% ,0% 33,3% 

  Toplam N 1 1 1 3 
   % Toplam  33,3% 33,3% 33,3% 100% 

Yukarıdaki tablonun oluĢturulduğu ilk uygulamada, Vatan gazetesi 

okuyucularının yarısından fazlasının oy verecekleri parti konusunda kararsız 

olmalarına rağmen seçimin sonucunu (bir kiĢi dıĢında) büyük oranda doğru tahmin 

edebildikleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gazete analizinde de ileri sürüldüğü üzere bu 

gazete okuyucusu içerisinde birinci uygulamada MHP seçmeni çıkmamıĢtır.   
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Tablo 73 Vatan Gazetesi Okurlarının Dönemlere Göre Oy Vereceği Parti DeğiĢimi 

Uygulama Oy Vereceği Partinin Kendine Göre Siyasal DuruĢu 

Toplam  Gelecek Oyu Yanıtsız Daha sol 
Aynı 

duruĢta Daha sağ 
1
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız  N 7 0 0 0 7 
  Toplam %  63% ,0% ,0% ,0% 63% 

AKP N 1    10% 
 Toplam % 9%     

CHP N 0 1 1 1 3 
  Toplam %  ,0% 9% 9% 9% 27% 
 N 8 1 1 1 11 
  Toplam %  72% 9% 9% 9% 100% 

2
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 8   0 0 8 
  Toplam %  47,1%   ,0% ,0% 47,1% 

CHP N 1   4 2 7 
  Toplam %  5,9%   23,5% 11,8% 41,2% 

MHP N 0   0 1 1 
  Toplam %  ,0%   ,0% 5,9% 5,9% 

Diğer   N 0   1 0 1 
  Toplam %  ,0%   5,9% ,0% 5,9% 
 N 9   5 3 17 

Toplam %  52,9%   29,4% 17,6% 100% 

3
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 4   1 0 5 
Toplam %  33,3%   8,3% ,0% 41,6% 

CHP N 0   3 2 5 
  Toplam %  ,0%   25,0% 16,7% 41,7% 

MHP N 0   1 0 1 
  Toplam %  ,0%   8,3% ,0% 8,3% 

Diğer  N 0   1 0 1 
  Toplam %  ,0%   8,3% ,0% 8,3% 
 N 4   6 2 12 

Toplam %  33,3%   50,0% 16,7% 100% 

Yukarıdaki tabloda birinci uygulamaya bakıldığında Vatan gazetesi 

okuyucusu olan deneklerin sayısının diğer gazetelerin okuyucu sayılarına göre az 

olmasına rağmen okuyucusu deneklerinin genel eğilimini yansıttığını ve kararsızların 

çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. Ġkinci uygulamada ise bu gazete okuru 

deneklerin kararsız olanları (%47,1) göreceli çoğunluğa sahip olmakla beraber bir 

önceki uygulamaya göre oldukça düĢüĢ yaĢadığı yavaĢ yavaĢ parti eğilimlerinin 

ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Örneğin bu gruptaki deneklerin %41,2‟si CHP 

seçmeni olup yine bu deneklerin %57‟si CHP ile aynı duruĢta olduğu 

gözlemlenmektedir. Ayrıca CHP‟ye oy vereceğini belirten iki kiĢinin siyasal 

yelpazedeki yerinin daha solda olduğu ancak  - solda oy verip kazanmaya en yakın 

olduğuna inandığı bir parti olduğundan-  bu partiye oy verdiği anlaĢılmaktadır. Bu 

durum farklı bir bando-vagonu ve mazlum (bandwagon ve underdog) etkilerinin bir 

karĢımı niteliği göstermektedir. Kazanma ihtimali bulunduğunu düĢündüğü için 

bando-vagonu etkisi ancak herhangi bir “sağ partisi kazanmasın” diye ama 

kaybetme ihtimaline en yakın ancak desteğe ihtiyacı olan sol partiye oy verdiği için 

mazlum etkisi altında gibi görülmektedir. Ancak çalıĢmanın teorik kısmında 

aktarıldığı üzere, bu tip oy davranıĢı taktiksel oy bağlamında ele alınmaktadır. Ġkinci 

uygulamada MHP ve diğer partilerin seçmenleri oluĢmaya baĢladığı 
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gözlemlenmektedir. Son olarak üçüncü uygulamaya bakıldığında Vatan gazetesi 

okuru olan deneklerin kararsızları ile CHP seçmeni oranlarının (%41,6) eĢit olduğu 

gözlemlenmektedir. Vatan gazetesi okuru olan deneklerin süreç içerisinde CHP ve 

MHP‟den uzaklaĢtığı ve kararsızlar grubuna dâhil oldukları anlaĢılmaktadır.  

AĢağıda yer alan tablo, alan çalıĢmasında yer alan ilk uygulamadan elde 

edilmiĢ olup Doğan Grubu okuyucuları içerisinde,  seçim sonucuna dair algıları ile oy 

verecekleri parti arasındaki iliĢki, bu partiyle ilgili olarak aktif bir katılımda bulunup 

bulunmayacağı sorularak betimlenmiĢtir. 

Tablo 74: Doğan Okurlarının (1. Uygulama) Seçim Sonucu Algıları ve Oy Verecekleri Parti 

Hangi Partiye Oy Verecek  S.22 Siyasal Katılma 

Toplam  Seçim kazananı Yanıtsız 
Hiçbirini 

 Yapmazdı 
Birini/Birkaçını  

Yapardı 

Kararsız Yanıtsız N 18 0   18 
    % Toplam  21,8% ,0%   21,8% 

  AKP N 47 1   48 
    % Toplam  59,0% 1,3%   60,3% 

  CHP N 9 1   10 
    % Toplam  11,5% 1,3%   12,8% 

  MHP N 3 0   3 
    % Toplam  2,6% ,0%   2,6% 

  Diğer N 2 0   2 
    % Toplam  2,6% ,0%   2,6% 

  Toplam  N 76 2   81 
   % Toplam  97,4% 2,6%   100% 

AKP Yanıtsız N 0 1 0 1 
    % Toplam  ,0% 7,1% ,0% 7,1% 

  AKP N 1 5 7 13 
    % Toplam  7,1% 35,7% 50% 92,9% 

  Toplam  N 1 6 7 14 
   % Toplam  7,1% 42,9% 50% 100% 

CHP Yanıtsız N 4 1 0 5 
    % Toplam  11,1% 2,8% ,0% 13,9% 

  AKP N 3 5 17 25 
    % Toplam  8,3% 13,9% 47,2% 69,4% 

  CHP N 0 1 4 5 
    % Toplam  ,0% 2,8% 11,1% 13,9% 

  MHP N 0 0 1 1 
    % Toplam  ,0% ,0% 2,8% 2,8% 

  Toplam  N 7 7 22 36 
   % Toplam  19,4% 19,4% 61,1% 100% 

MHP Yanıtsız N 0 0 2 2 
    % Toplam  ,0% ,0% 28,6% 28,6% 

  AKP N 1 1 2 4 
    % Toplam  14,3% 14,3% 28,6% 57,1% 

  CHP N 0 0 1 1 
    % Toplam  ,0% ,0% 14,3% 14,3% 

  Toplam N 1 1 5 7 
   % Toplam  14,3% 14,3% 71,4% 100% 

Diğer Yanıtsız N 0 0 1 1 
    % Toplam  ,0% ,0% 9,1% 9,1% 

  AKP N 5 4 1 10 
    % Toplam  45,5% 36,4% 9,1% 90,9% 

  Toplam  N 5 4 2 11 
   % Toplam  45,5% 36,4% 18,2% 100% 
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Bu tabloya göre 149 deneğin 81‟i oy vereceği parti konusunda kararsız 

olduğunu belirtmiĢtir. Diğer bir deyiĢle Doğan Grubu okuyucularının yarısı hangi 

partiye oy verecekleri konusunda kararsızdır. Bu oldukça büyük bir oran olmasına 

rağmen bu sonuçların henüz ilk uygulamadan (Ocak ayı sonunda) elde edildiğini de 

belirtmek gerekmektedir. Tablodan da görüldüğü üzere, oy verecekleri parti 

konusunda kararsız olan deneklerin %60‟ı seçimin kazananı olarak AKP‟yi 

görmektedirler. Geri kalan %40 seçim kazananı konusunda sırasıyla CHP, MHP ve 

diğer partileri ileri sürmektedirler. Bu durum, seçim sonuçları göz önüne alındığında 

bireylerin istatiksel bir duyusu olduğunu belirten Noelle-Neumann‟ın görüĢlerine 

yakın sonuçlardır. Ancak bu veriler aynı zamanda karşılıklı cehalete de atıf 

yapmakta ve bu istatistiksel duyunun yanıltıcı olabileceğini göstermektedir. Doğan 

Grubu okuyucuları içerisinde birinci uygulamaya göre AKP‟ye oy verecek olan 

(deneklerden biri hariç), deneklerin tamamına yakını (14 denek), seçimi AKP‟nin 

kazanacağını düĢünmesine karĢın, bunlardan biri partiyle ilgili bir siyasal katılımda 

bulunup bulunmayacağı sorusuna yanıt vermemiĢ, 5‟i bir siyasal katılımda 

bulunmayacağı yönünde yanıt vermiĢtir. 7 denek de oy vereceği partiyle ilgili olarak 

siyasal katılımda bulunabileceğini ifade ederek partiyle ideolojik olarak bağlı 

olduğunu göstermektedir. Ġlk uygulama bağlamında merkez yayın ağırlıklı Doğan 

Grubu, yine merkez partisi olduğunu iddia eden AKP626 seçmeni içinde hem aktif 

hem de pasif olarak yer alan okuyucuya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine ilk 

uygulamadan elde edilen sonuçlara göre, Doğan Grubu okuru kapsamında 36 kiĢi 

CHP‟ye oy vermeye karar vermiĢ olup bunlardan %70‟i (25 denek) seçim kazananı 

olarak AKP‟yi tahmin etmiĢlerdir. Bu grup içerisinde oy vermeyi planladığı parti ile 

ilgili olarak aktif bir siyasal katılımda bulunup bulunmayacağı ile ilgili soruyu yanıtsız 

bırakan 3, soruya olumsuz yanıt veren 5 denek yer almaktadır. Bu deneklerin 

CHP‟ye oy verme konusunda ideolojik bir bağlılık taĢımadığı düĢünülebilinir. 

AKP‟nin kazanacağını düĢünüp oy vereceği parti için herhangi bir siyasal katılımda 

bulunmayacaklarını ifade eden bu deneklerin “underdog” etkisiyle oy verdiklerini 

iddia etmek mümkündür. Merkez gazete okuyucusu olan deneklerin sol merkez 

partisi olan CHP ile olan iliĢkilerini oy verme ile sınırlandırmaları bu teoriyi destekler 

niteliktedir. Ancak AKP‟nin kazanacağını düĢünüp, CHP için aktif siyasal katılımda 

bulunacağını belirten 17 denek, (Doğan Grubu okuru, CHP seçmeninin %47‟si) hem 

                                                 
626

 NTVMSNBC,”Erdoğan: AK PARTĠ Bir Merkez Partisidir”, 13 Haziran 2007 EriĢim: 
http://arsiv.nTVmsnbc.com/news/410987.asp, (14.06.2007). Erdoğan‟ın bu görüĢü bilimsel olarak 
paylaĢılmamakla beraber, seçmenleri içinde merkez yayın organını (mainstream) takip eden aktif ve 
pasif seçmeni bulunduğu anlaĢılmaktadır. 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/410987.asp
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merkez sol seçmeni olup hem de merkez yayın grubunu (mainstream) takip ettiğini 

göstermektedir. 

Aynı tabloda Cumhuriyet ve Vatan gazetesi okur profilinden farklı olarak 

Doğan Grubu okuyucuları içinde 7 denekle sınırlı olmakla birlikte MHP seçmeninin 

de yer aldığı dikkati çekmektedir. Doğan Grubu okuyucularının arasında yer alan 

MHP seçmeni deneklerin %71‟i partiyle ilgili bir siyasal katılımda bulunabileceğini 

belirtirken partiyle ideolojik paralellik taĢıdığı anlaĢılmaktadır. Doğan Grubu 

okuyucusu olan denekler içerisinde AKP, CHP ve MHP dıĢında bir partiye oy 

verecek olan 11 denek bulunmaktadır, ancak bu denekler seçim sonucunda birinci 

gelecek parti olarak tahminini (deneklerden biri dıĢında) AKP lehine yürütürken oy 

verecekleri parti ile ilgili siyasal katılımlarını ya hiç açıklamamıĢlar ya da siyasal 

katılımda bulunmayacaklarını belirtmiĢlerdir.  

Tablo 75: Doğan Okurlarının Dönemlere Göre Oy Vereceği Parti DeğiĢimi 

Uygulama Oy Vereceği Partinin Kendine Göre Siyasal DuruĢu 

Toplam  Gelecek Oyu Yanıtsız Daha sol 
Aynı 

duruĢta Daha sağ 

1
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 88 0 0 0 88 
  Toplam %  59% ,0% ,0% ,0% 59% 

AKP N 0 2 5 5 12 
  Toplam %  ,0% 1,3% 3,4% 3,4% 8,1% 

CHP N 0 6 22 4 32 
  Toplam %  ,0% 4,0% 14,8% 2,7% 21,5% 

MHP N 0 0 5 1 6 
  Toplam %  ,0% ,0% 3,4% ,7% 4,0% 

Diğer  N 2 1 6 2 11 
  Toplam %  1,3% ,7% 4,0% 1,3% 7,4% 

 N 90 9 38 12 149 
Toplam %  60,4% 6,0% 25,5% 8,1% 100% 

2
. 

U
y
g
u
la

m
a

  

Kararsız N 75 0 2 1 78 
  Toplam %  70,1% ,0% 1,8% ,0% 72,9% 

AKP N 0 0 1 1 2 
  Toplam %  ,0% ,0% ,9% ,9% 1,9% 

CHP N 1 4 10 2 17 
  Toplam %  ,9% 3,7% 9,3% 1,9% 15,9% 

MHP N 0 0 3 2 5 
  Toplam %  ,0% ,0% 2,8% 1,9% 4,7% 

Diğer  N 0 1 4 0 5 
  Toplam %  ,0% ,9% 3,7% ,0% 4,7% 

 N 76 5 20 6 107 
Toplam %  71,0% 4,7% 18,7% 5,6% 100% 

3
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 35 1 0 0 36 
  Toplam %  48,6% 1,4% ,0% ,0% 50% 

AKP N 1 1 1 0 3 
  Toplam %  1,4% 1,4% 1,4% ,0% 4,2% 

CHP N 1 1 15 0 17 
  Toplam %  1,4% 1,4% 20,8% ,0% 23,6% 

MHP N 0 0 4 3 7 
  Toplam %  ,0% ,0% 5,6% 4,2% 9,7% 

Diğer  N 1 1 6 1 9 
  Toplam %  1,4% 1,4% 8,3% 1,4% 12,5% 

 N 38 4 26 4 72 
 Toplam %  52,8% 5,6% 36,1% 5,6% 100% 
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında Doğan Grubu okuyucusu olan deneklerin 

sayısının diğer gazetelerin okuyucu sayılarına göre fazla olmasına bağlı olarak 

Doğan Grubu okuyucusu deneklerinin genel eğilimini yansıttığını ve kararsızların her 

üç dönemde de çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. Birinci uygulama sonucunda 

dikkati çeken bir nokta, seçmen dağılımının farklılaĢması, %21,5 CHP seçmeninden 

sonra %8,1 ile AKP seçmeninin bulunmasıdır.  

 Uygulamaların Ġzmir‟de bir üniversitede öğrenciler ve idari personel üzerinde 

uygulandığı hatırlanırsa, CHP seçmeni oranının genel olarak Türkiye genelinden 

neden daha yüksek olduğu anlaĢılacaktır. Ancak bu araĢtırma, seçmen davranıĢları 

yerine medya etkisi üzerine yoğunlaĢtığı için araĢtırmada üç uygulama arasında 

meydana gelen değiĢimler ve genel eğilimler üzerine odaklanmaktadır.  

Birinci uygulama sonucunda %4 ile MHP ve %7,4 ile diğer parti seçmenleri 

bulunduğu görülmektedir. Kararsızlar dıĢında kalan deneklerin büyük çoğunluğu 

kendisi ile aynı siyasal pozisyonu paylaĢan partiye oy verecekken; kendisinden daha 

sağda yer alan partilere oy vermeye eğilimli olan deneklerin kendilerinden daha 

solda yer alan partilere oy vermeye eğilimli olan deneklerden fazla olduğu dikkati 

çekmektedir. 

Ġkinci uygulamada ise bu deneklerin kararsız olanları (%47,1) göreceli 

çoğunluğa sahip olmakla beraber, yavaĢ yavaĢ parti eğilimlerinin ortaya çıktığı 

gözlemlenmektedir. Örneğin bu gruptaki deneklerin %41,2‟si CHP seçmeni olup yine 

bu deneklerin %57‟si CHP ile aynı duruĢta olduğu gözlemlenmektedir.  

Ayrıca CHP‟ye oy vereceğini belirten iki kiĢinin siyasal yelpazedeki yerinin 

daha solda olduğu ancak  -solda oy verip kazanmaya en yakın olduğuna inandığı bir 

parti olduğundan-  bu partiye oy verdiği anlaĢılmaktadır. Bu durum Vatan gazetesi 

okuyucuları arasında gözlemlenmiĢ olan taktiksel oya benzer bir nitelik taĢımaktadır. 

Bu uygulamada MHP ve diğer partilerin seçmenlerinin oluĢmaya baĢladığı 

gözlemlenmektedir. 

Son olarak üçüncü uygulamaya bakıldığında Doğan Grubu okuru olan 

deneklerin kararsızları ile CHP seçmeni oranlarının (%41,6) eĢit olduğu 

gözlemlenmektedir. Bir önceki uygulama sonucuyla karĢılaĢtırıldığında, -bu grupta 
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yer alan denek sayısının genellemelere gidecek çoğunlukta olmamasından dolayı- 

kesin yargılara varmak mümkün olmamakla beraber oransal olarak Doğan Grubu 

okuru olan deneklerin CHP, MHP ve diğer partiler arasında dağılım gösterdiği 

gözlemlenmektedir.  

Ancak kararsızların oranına bakıldığında %50 oranında bir pay görülmektedir 

ki bu oran seçime bir ay kala halen oldukça yüksek bir oran olarak dikkati 

çekmektedir. Üçüncü uygulamadaki kararsızların oranları diğer gazete 

okuyucularınınki ile karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki gibi bir tablo elde edilmektedir:  

Her üç uygulamaya bakıldığında MHP seçmeni oranının gittikçe arttığı 

gözlemlenmektedir. Bu oran ve sayılar küçük olmakla beraber bir eğilime iĢaret 

etmektedir. Buna göre Doğan Grubu okuyucuları arasında üçüncü partinin 

sıkıĢtırması olgusu tersin iĢlemekte kazanma ihtimali daha yakın olan 

parti/partilerden oy almaktadır.  

Ayrıca bu geliĢme, Doğan Grubu kapsamında yer alan Hürriyet gazetesinin 

medya analizi bağlamında elde edilmiĢ MHP ile ilgili yayın politikasıyla da 

örtüĢmemektedir. Bu bağlamda daha önce sözü edilen dıĢ geliĢmelerin bumerang 

etkisi altında bu tip bir geliĢme yaĢandığını ileri sürmek mümkündür.  

AĢağıda yer alan tablo, ilk uygulamadan elde edilmiĢ olup Sabah Grubu627 

okuyucuları içerisinde, 65 deneğin ‟ü hangi partiye oy vereceği sorusunu 1 denek 

yanıtsız bırakmıĢ, kalan 25 denek de kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Diğer bir deyiĢle 

Sabah Grubu okuyucu deneklerin yaklaĢık %40‟ı oy verecekleri parti konusunda 

kararsızdırlar.  

                                                 
627

 Sabah Grubu okuyucuları içerisinde ağırlıklı olarak tercih edilen Sabah Gazetesi olup Günaydın ve 
Yeni Asır Gazeteleri de denekler arasında tercih edilmiĢ olan gazeteler arasındadır. 
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Tablo 76: Sabah Okurlarının (1. Uygulama) Seçim Sonucu Algıları ve Oy Verecekleri Parti 

Hangi Partiye Oy Verecek  S.22 Siyasal Katılma  

 Seçim kazananı  Yanıtsız 
Hiçbirini 

 Yapmazdı 

Birini / 
Birkaçını  
yapardı Toplam 

Yanıtsız Yanıtsız N 1     1 
   % Toplam  100,0%     100,0% 

Kararsız Yanıtsız N 7 0 0 7 
    % Toplam  28,0% ,0% ,0% 28,0% 

  AKP N 12 0 0 12 
    % Toplam  48,0% ,0% ,0% 48,0% 

  CHP N 3 1 1 5 
    % Toplam  12,0% 4,0% 4,0% 20,0% 

  Diğer N 1 0 0 1 
    % Toplam  4,0% ,0% ,0% 4,0% 

 ,, Toplam  N 23 1 1 25 
   % Toplam  92,0% 4,0% 4,0% 100% 

AKP Yanıtsız N 0 0 1 1 
    % Toplam  ,0% ,0% 10,0% 10,0% 

  AKP N 1 2 5 8 
    % Toplam  10,0% 20,0% 50,0% 80,0% 

  CHP N 1 0 0 1 
    % Toplam  10,0% ,0% ,0% 10,0% 

  Toplam  N 2 2 6 10 
   % Toplam  20,0% 20,0% 60,0% 100% 

CHP Yanıtsız N 0 0 1 1 
    % Toplam  ,0% ,0% 10,0% 10,0% 

  AKP N 1 1 3 5 
    % Toplam  10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 

  CHP N 0 1 2 3 
    % Toplam  ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 

  Diğer N 1 0 0 1 
    % Toplam  10,0% ,0% ,0% 10,0% 

  Toplam  N 2 2 6 10 
   % Toplam  20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

MHP AKP N     2 2 
    % Toplam      50,0% 50,0% 

  CHP N     1 1 
    % Toplam      25,0% 25,0% 

  MHP N     1 1 
    % Toplam      25,0% 25,0% 

  Toplam  N     4 4 
    % Toplam      100,0% 100,0% 

Diğer Yanıtsız N 0   1 1 
    % Toplam  ,0%   20,0% 20,0% 

  AKP N 1   3 4 
    % Toplam  20,0%   60,0% 80,0% 

  Toplam  N 1   4 5 
   % Toplam  20,0%   80,0% 100,0% 

Sabah Grubunda628 yer alan medya organlarının TMSF tarafından 4 

Nisan‟da el konmasıyla baĢlayan süreç öncesi yapılmıĢ olan uygulamanın birinci 

ayağındaki sonuçlara göre Sabah Grubu okuyucusu sağ ve sol partiler arasında 

göreceli olarak dengeli bir siyasal yelpazeye sahip olduğu görülmektedir. Ancak 

                                                 
628

 Kararsızların oranı, Doğan Grubu okuyucuları için %50 olduğu hatırlanacak olursa, yukarıdaki 
tablodan, Sabah Grubu okuyucusunun siyasal eğilimlerinin daha belirgin olduğu görülmektedir. Bu 
eğilim hangi yöne doğru belirginleĢtiğini anlamak için deneklerin oy verecekleri partilere bakıldığında 
AKP ve CHP seçmenlerinin 10‟ar denekle bir eĢitlikte olduğu görülmektedir. MHP daha az seçmen (4 
denek) bulundururken, bu üç parti dıĢında “Diğer” kapsamında yer alan partilere oy vereceğini belirten 
5 denek yer almaktadır.  
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merkez gazetesi olmasının da getirisi olarak büyük bir çoğunluğun farklı yönlerdeki 

mesajlardan dolayı kararsız kaldığı gözlemlenmektedir. 

Sabah Grubu okuyucusu denekler, seçim sonucunu kazanan tahminleri ile 

oy verecekleri partinin tutarlılığına629 bağlı olarak, çoğunlukla, siyasal anlamda 

kendilerini ifade edebilmekte ve bu parti için siyasal katılımda bulunabileceklerini 

ifade etmektedirler.  

Yukarıdaki sonuçlar CHP seçmeni ile karĢılaĢtırıldığında CHP seçmeni olup 

AKP‟nin kazanacağını düĢünen 5 denek (toplam CHP seçmeni olan deneklerin 

yarısı) içinde 3 denek (CHP seçmeni olan denekler içersinde %30‟luk grup) seçimin 

kazananı olarak AKP‟yi gördüğü halde oy vereceği parti ile ilgili siyasal katılımda 

bulunabileceğini belirtmiĢtir. Ġki parti seçmeni, denek sayısı nicel olarak eĢit 

görünmesine rağmen nitel olarak partiye bağlılık ve seçim kazananı ile ilgili 

pozisyonları konularında farklılaĢmaktadırlar.  

Sabah Grubu okuyucuları içinde partisinin kazanacağını düĢünerek630 yine 

partisi için siyasal katılımda bulunan denekler içinde en çok AKP seçmeni yer 

almaktadır. Ancak rakip partinin kazanacağını düĢünmesi durumunda en az siyasal 

katılımda bulunan da yine AKP seçmenidir. Böylece Sabah Grubu okuyucuları 

arasında birinci uygulamaya katılanlar arasında parti bağının, partinin kazanma 

potansiyeli ile doğrudan ilintili olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca MHP seçmeni olan 4 deneğin 2‟si AKP‟nin, 1‟i CHP‟nin kalan diğer 

seçmenin de MHP‟nin kazanacağını tahmin etmekteyken, bu deneklerin hepsi 

partileri için siyasal katılımda bulunabileceklerini ifade etmiĢlerdir.  Buradan bu 

deneklerin seçim sonucundan bağımsız olarak MHP seçmeni oldukları ve merkez 

sağ medyasını takip ettikleri görülmektedir.  

                                                 
629

 Sabah gazetesi grubu okuyucusu kararsız deneklerin %50‟si (12 denek) AKP‟nin seçimi kazanacağı 
yolunda tahminde bulunurken %20‟sinin tahminini CHP lehine belirtmiĢlerdir. AKP seçmeni olan 
deneklerin (10 deneğin) %80‟ini (8 denek), seçim tahminini yine AKP lehine belirtirken, deneklerin 
%50‟si (5 denek) bu partiyle ilgili olarak siyasal katılımda bulunabileceklerini belirtmiĢlerdir.  
630

 Her iki parti seçmeninin %60‟ının siyasal katılımda bulunabileceğini belirtmesine karĢın bu 
seçmenlerden AKP seçmeni olup kendi partisinin kazanacağını düĢünen %50‟lik bir kesim 
bulunmaktadır. Öte yandan CHP seçmeni içerisinde siyasal katılımda bulunabileceğini belirtip, kendi 
partisinin kazanacağını düĢünen %20‟lik grup ve bundan daha fazla olarak AKP‟nin kazanacağını 
belirten %30‟luk grup bulunmaktadır.   
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Tablo 77: Sabah Okurlarının Dönemlere Göre Oy Vereceği Parti DeğiĢimi 

Uygulama Gelecek Oyu 

Oy Vereceği Partinin Kendine Göre Siyasal DuruĢu 

Toplam Yanıtsız Daha sol Aynı duruĢta Daha sağ 

1
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 29 0 1 0 30 
  Toplam %  52,7% ,0% 1,8% ,0% 54,5% 

AKP N 0 2 4 3 9 
  Toplam %  ,0% 3,6% 7,3% 5,5% 16,4% 

CHP N 0 2 9 0 11 
  Toplam %  ,0% 3,6% 16,4% ,0% 20,0% 

MHP N 0 1 1 1 3 
  Toplam %  ,0% 1,8% 1,8% 1,8% 5,5% 

Diğer  N 0 0 2 0 2 
  Toplam %  ,0% ,0% 3,6% ,0% 3,6% 
 N 29 5 17 4 55 

Toplam %  52,7% 9,1% 30,9% 7,3% 100% 

2
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 10 0 0 0 10 
  Toplam %  50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 

AKP N 0 1 1 1 3 
  Toplam %  ,0% 5,0% 5,0% 5,0% 15,0% 

CHP N 0 0 3 0 3 
  Toplam %  ,0% ,0% 15,0% ,0% 15,0% 

MHP N 0 0 3 0 3 
  Toplam %  ,0% ,0% 15,0% ,0% 15,0% 

Diğer  N 0 1 0 0 1 
  Toplam %  ,0% 5,0% ,0% ,0% 5,0% 

 N 10 2 7 1 20 
  Toplam %  50,0% 10,0% 35,0% 5,0% 100% 

3
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 7   0 0 7 
  Toplam %  50%   ,0% ,0% 50% 

AKP N 0   1 0 1 
  Toplam %  ,0%   7,1% ,0% 7,1% 

CHP N 0   1 0 1 
  Toplam %  ,0%   7,1% ,0% 7,1% 

MHP N 0   3 1 4 
  Toplam %  ,0%   21,4% 7,1% 28,6% 

Diğer  N 0   1 0 1 
  Toplam %  ,0%   7,1% ,0% 7,1% 
 N 7   6 1 14 

Toplam %  50,0%   42,9% 7,1% 100% 

Yukarıdaki tablodan birinci uygulamaya bakıldığında631 Sabah Grubu 

okuyucusu deneklerinin genel eğiliminde kararsızların çoğunlukta olduğu 

gözlemlenmektedir. Birinci uygulama sonucunda dikkati çeken bir baĢka nokta, 

seçmen dağılımının giderek sağa doğru belirginleĢmesidir:  

Deneklerin büyük çoğunluğu kendisi ile aynı siyasal pozisyonu paylaĢan 

partiye oy verecekken; kendisinden daha solda yer alan partilere oy vermeye eğilimli 

olan deneklerin, kendilerinden daha sağda yer alan partilere oy vermeye eğilimli 

olan deneklerden fazla olduğu dikkati çekmektedir. Siyasal yelpazede yer alan 

partiye bağlı yer değiĢtirme, kiĢilerin siyasal partilerin konumlarını nasıl 

algıladıklarıyla da ilgilidir. Örneğin AKP ve MHP sol partisi olmamakla beraber 3 

                                                 
631

 Tablodan, Sabah Grubu okuyucusu deneklerin %54,5‟ini oluĢtururken (Doğan Grubu okuru 
deneklerin kararsızların oranlarından (%59) göreceli düĢük olduğu) oldukça yüksek bir kararsızlar 
grubu bulunduğu gözlemlenmektedir. Doğan Grubu okuyucularındaki %21,5 CHP seçmeni Sabah 
Grubu‟nda %20‟ye düĢerken, yine Doğan Grubu okuyucuları arasındaki %8,1 AKP seçmeninin oranı 
Sabah Grubu okuyucuları arasında %16‟ya çıkmıĢtır.   
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seçmenin kiĢisel konumlandırmasına göre bu partiler daha solda algılanmıĢtır. Bu 

algılamada medyada bu partilerin söylem bazında kendilerini “merkez partisi” olarak 

pazarlamalarının etkisi gözlemlenmektedir. 

Ġkinci uygulamada ise bu deneklerin kararsız olanları (%50) çoğunluğa sahip 

olmakla beraber yavaĢ yavaĢ 3 parti seçmen oranının birbirlerine eĢit bir Ģekilde 

ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Son olarak üçüncü uygulamaya bakıldığında, 

Doğan Grubu okuru olan deneklerin kararsızlarının oranı hala %41‟lerdeyken, 

Sabah Grubunda bu oran %50‟de kalmıĢtır. Bu süreçte deneklerin MHP‟ye doğru 

kaydıkları da bir baĢka önemli bulgudur.  

Tablo 78: Zaman Okurlarının (1. Uygulama) Seçim Sonucu Algıları ve Oy Verecekleri Parti 

Hangi Partiye Oy Verecek   S.22 Siyasal Katılma 

Toplam  Seçim kazananı Yanıtsız 
Hiçbirini  

Yapmazdı 
Birini/Birkaçını  

yapardı 

K
a
ra

rs
ız

 

AKP N 6   1 7 
  % Toplam  75,0%   12,5% 87,5% 

CHP N 1   0 1 
  % Toplam  12,5%   ,0% 12,5% 

Toplam  N 7   1 8 
 % Toplam  87,5%   12,5% 100% 

A K P
 AKP N   2 5 7 

 % Toplam    28,6% 71,4% 100% 

M H P
 MHP N     1 1 

  % Toplam      100, 100% 

D
iğ

e
r 

 

AKP N     1 1 
  % Toplam      33,3% 33,3% 

MHP N     2 2 
  % Toplam      66,7% 66,7% 

Toplam  N     3 3 
 % Toplam      100,0% 100,0% 

Zaman gazetesi toplam okuyucusunun 7‟si ( %37‟si) AKP seçmeni olup aynı 

zamanda AKP‟nin kazanacağını düĢünmektedir. ve bunlar içerisinde 5 denek bu 

partiyle ilgili aktif siyasal katılımda bulunabileceğini belirtmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, bu 

denekler, Zaman gazetesi okuyucusu olmanın verdiği güçle, Suskunluk Sarmalı 

dıĢında kalarak, aktif olarak kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamda 

bulunmaktadırlar.   
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Tablo 79: Zaman Okurlarının Dönemlere Göre Oy Vereceği Parti DeğiĢimi 

Uygulama 

Gelecek Oyu 

Oy Vereceği Partinin Kendine Göre Siyasal DuruĢu 

Toplam Yanıtsız Daha sol Aynı duruĢta Daha sağ 

1
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 7 0 0 0 7 
  Toplam %  35,0% ,0% ,0% ,0% 35,0% 

AKP N 0 1 3 3 7 
  Toplam %  ,0% 5,0% 15,0% 15,0% 35,0% 

CHP N 0 0 1 0 1 
  Toplam %  ,0% ,0% 5,0% ,0% 5,0% 
MHP N 0 0 1 0 1 
  Toplam %  ,0% ,0% 5,0% ,0% 5,0% 

Diğer  N 0 2 2 0 4 
  Toplam %  ,0% 10,0% 10,0% ,0% 20,0% 

 N 7 3 7 3 20 
Toplam %  35,0% 15,0% 35,0% 15,0% 100% 

2
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 9 0 0 0 9 
  Toplam %  36,0% ,0% ,0% ,0% 36,0% 

AKP N 0 1 7 3 11 
  Toplam %  ,0% 4,0% 28,0% 12,0% 44,0% 

MHP N 0 0 4 1 5 
  Toplam %  ,0% ,0% 16,0% 4,0% 20,0% 

 N 8 1 11 5 25 
Toplam %  36,0% 4,0% 44,0% 16,0% 100% 

3
. 

U
y
g
u
la

m
a
 

Kararsız N 4 0 0   4 
  Toplam %  28,6% ,0% ,0%   28,6% 

AKP N 2 1 6   9 
  Toplam %  14,3% 7,1% 42,9%   64,3% 

MHP N 0 1 0   1 
  Toplam %  ,0% 7,1% ,0%   7,1% 

 N 6 2 6   14 
Toplam %  42,9% 14,3% 42,9%   100% 

Birinci uygulama sonucunda AKP seçmeni ile kararsızların oranların eĢit 

(%35) olduğu ve MHP ile diğer parti seçmenlerinin dıĢında ayrıca bir de CHP 

seçmeni bulunduğu dikkati çekmektedir. 

Ġkinci uygulamada ise bu gazete okuru deneklerin kararsız olanları artarak 

%36‟ya ulaĢmıĢken, bu artıĢın AKP ve MHP dıĢı seçmenlerden gerçekleĢtiği 

anlaĢılmaktadır. Nitekim AKP seçmeni oranı da %44‟e, MHP seçmeni oranı %20‟ye 

ulaĢmıĢtır. CumhurbaĢkanlığı birinci tur seçimi öncesi yapılan ikinci uygulamada sağ 

eğilimlerin netleĢtiği gözlemlenmektedir. Ayrıca bu eğilimler ikinci uygulamada, 

birinci uygulamaya göre deneğin siyasal pozisyonu ve oy vereceği partinin siyasal 

pozisyonu arasında daha tutarlı hale geldiği görülmektedir. Yine de hangi partiye oy 

vereceğine karar vermiĢ denekler arasında bu partilerden kendisiyle aynı siyasal 

pozisyonu paylaĢmayan partilerin siyasal pozisyonunu çoğunlukla (%29) daha 

sağda tanımlamıĢlardır.  Diğer bir deyiĢle, %39 kararsızlar dıĢında kalan AKP ve 

MHP seçmenleri arasında bu partilerin siyasal pozisyonunu kendisine göre daha 

sağda (%16) ya da daha solda (%4) olduğunu belirten denekler yer almaktadır.  

Aslen AKP ile aynı siyasal paydayı paylaĢmadığı halde bu partiye oy veren 

Zaman gazetesi okuru deneklerin bandwagon etkisi altında olduğu izlenimi 
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vermektedir. Ancak bunu savın geçerliliği o deneklerin hangi partinin kazanacağını 

düĢündüğünü belirtmeleri ile anlaĢılabilir.  MHP seçmeni olup aynı siyasal paydayı 

paylaĢmayan deneklerin de underdog etkisi altında oy verdiği düĢünülebilinir. Ancak 

burada da savın geçerliliği denklerin seçimi kimin kazanamayacağı ya da seçime 

doğru kimin oy kaybettiği sorularına vereceği yanıtlara bağlıdır.  

Son olarak üçüncü uygulamaya bakıldığında Zaman gazetesi okuru olan 

deneklerin kararsızları (%28,6) ile AKP seçmeni oranlarının (%64,3) arasında büyük 

bir fark ortaya çıkmaktadır. MHP seçmeni oranına (%7) bakıldığında da üçte bir 

oranına düĢüĢ gözlemlenmektedir. Zaman gazetesi okuru deneklerin Nisan ayında 

yaĢadığı düĢünsel karıĢıklığı iktidar partisinden yana yer alarak aĢtığı görülürken, 

MHP seçmeninde de ciddi bir düĢüĢ yaĢadığı anlaĢılmaktadır. Bu süreçte sağ 

seçmen MHP seçmeni ve Zaman gazetesi okuru olan deneklerin de AKP‟ye kaydığı 

anlaĢılmaktadır. Bu deneklerin kendisinin ve oy verecekleri partinin siyasal 

pozisyonu karĢılaĢtırması istendiğinde de %75 oranında bir tutarlılık 

gözlemlenmektedir.  

4.3.5.7. Deneklerin CumhurbaĢkanlığı Seçim Süreci ile Ġlgili 

Değerlendirmeleri  

CumhurbaĢkanı seçim süreci ile ilgili olarak deneklere 3 ayrı uygulamada Ģu 

soru sorulmuĢtur: “Gerekli sayısal çoğunluğu yakalamış bir partinin, muhalefete 

rağmen, Cumhurbaşkanı‟nı tek başına belirlemesini demokratik buluyor musunuz?“ 

Bu soru, CumhurbaĢkanlığı sürecinde AKP‟nin CumhurbaĢkanını belirlemesi 

aĢamasında yalnız hareket etmesiyle ilgili tutumlarını değerlendirmeleriyle ilgilidir. 

Deneklerden yasal bir durum olarak gerekli sayısal çoğunluğu yakalamıĢ bir partinin 

CumhurbaĢkanını tek baĢına belirlemesi sürecinin, meĢruluğunu demokratik açıdan 

değerlendirmeleri istenmiĢtir.   

AĢağıdaki tablolar, Ocak, Nisan ve Haziran 2007 tarihlerinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olan üç uygulamadan elde edilmiĢ olup her bir gazete/gazete grubu 

okurlarından CumhurbaĢkanlığı süreciyle ilgili tutumlarını değerlendirmeleri 

istenmesi ve hangi partiye oy vereceklerini sorulmalarıyla düzenlenmiĢtir. Sorunun 

cevabı 5‟li Likert ölçeği kullanılarak “Kesinlikle demokratiktir- Kesinlikle demokratik 

değildir” arasında derecelendirilerek Ģıklara bölünmüĢtür. 
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Tablo 80: Cumhuriyet Okurlarının CumhurbaĢkanı Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Oyu 

CumhurbaĢkanı Seçimi  Uygulama  

Toplam 
 
  Gelecek Oyu 

1 2 3 

K
e
s
in

lik
le

 d
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 0 1 0 1 
  % Toplam ,0% 33,3% ,0% 16,7% 

AKP N 0 1 0 1 
  % Toplam ,0% 33,3% ,0% 16,7% 

CHP N 1 0 1 2 
  % Toplam 100% ,0% 50,0% 33,3% 

MHP N 0 0 1 1 
  % Toplam ,0% ,0% 50,0% 16,7% 

Diğer N 0 1 0 1 
  % Toplam ,0% 33,3% ,0% 16,7% 

 N 1 3 2 6 
  % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 11,1% 3,8% 2,5%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 4 2 3 9 
  % Toplam 100% 100% 60,0% 81,8% 

CHP N 0 0 2 2 
  % Toplam ,0% ,0% 40,0% 18,2% 

 N 4 2 5 11 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 8,1% 2,5% 10,6%  

F
a

rk
 e

tm
e
z
-f

ik
ri
m

 
y
o
k
 

Kararsız N 2 2 2 6 
  % Toplam 50,0% 50,0% 40,0% 46,2% 

CHP N 1 0 3 4 
  % Toplam 25,0% ,0% 60,0% 30,8% 

Diğer N 1 2 0 3 
  % Toplam 25,0% 50,0% ,0% 23,1% 

 N 4 4 5 13 
  % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 8,1% 5,1% 10,6%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
 d

e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 6 7 4 16 
  % Toplam 54,5% 53,9% 26,7% 43,6% 

CHP N 3 4 8 15 
  % Toplam 27,3% 30,8% 53,3% 38,5% 

MHP N 0 1 1 2 
  % Toplam ,0% 7,7% 6,7% 5,1% 
Diğer N 2 1 2 5 
  % Toplam 18,2% 7,7% 13,3% 12,8% 
 N 11 13 15 39 

% Toplam 100% 100% 100% 100% 
Uygulama içi oran 22,4% 16,8% 31,9%  

K
e
s
in

lik
le

 d
e
m

o
k
ra

ti
k
 d

e
ğ
ild

ir
 Kararsız N 7 18 5 30 

  % Toplam 24,1% 32,7% 25,0% 28,9% 

AKP N 0 2 0 2 
  % Toplam ,0% 3,6% ,0% 1,9% 

CHP N 18 32 12 62 
  % Toplam 62,1% 58,2% 60,0% 59,6% 

MHP N 0 1 2 3 
  % Toplam ,0% 1,8% 10,0% 2,9% 

Diğer N 4 2 1 7 
  % Toplam 13,8% 3,6% 5,0% 6,7% 
 N 29 55 20 104 

% Toplam 100% 100% 100% 100% 
Uygulama içi oran 59,1% 71,4% 47,5%  

Uygulama Ġçi Toplamlar 49 77 47 

  

Cumhuriyet gazetesi okurlarından632 Nisan ayındaki e-muhtıradan hemen 

önce uygulanan ikinci uygulamaya kadar, seçim sürecini kesinlikle demokratik 

                                                 
632

 Cumhuriyet gazetesi okurlarından birinci uygulamaya katılmıĢ olan 49 deneğin %59,1‟i (29 denek), 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken, bu gruptaki deneklerin %62‟si (18 



 288 

bulmayanların oranı artmıĢken, Haziran ayındaki uygulamada bu oranın %30‟a 

yakın bir oranda düĢtüğü gözlemlenmektedir. Seçim süreci ve sonrasında 

yaĢananların denekler üzerinde süreci algılama açısından değiĢiklik gözlemlendiği 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca ilk üç uygulamada da CHP seçmeni birbirine yakın oranda 

yüksektir, üç uygulamanın ortalamasına bakıldığında da en yüksek oranda (%59) 

CHP seçmeni bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu değiĢim, sürecin “demokratik 

bulmuyorum”633 Ģeklindeki ifadede yansımasıyla da izlenmektedir. Nisan ayındaki e-

muhtıradan hemen önce uygulanan ikinci uygulamaya kadar, seçim sürecini 

“demokratik” bulmayanların oranı artmıĢken, Haziran ayındaki uygulamada bu 

oranın %16 bir oranda düĢtüğü gözlemlenmektedir.  

Cumhuriyet gazetesi okuru olan deneklerdeki genel eğilimde, 

CumhurbaĢkanlığı seçimi birinci turuna kadar, süreç özellikle CHP seçmeni 

tarafından anti demokratik olarak değerlendirilirken, üçüncü uygulamaya 

gelindiğinde, Haziran ayında süreç “demokratik” bulunmaya eğilimli hale gelinmiĢtir. 

Bu değiĢimde, e-muhtıranın, adayın Gül olması ve kararsızların oranını artmasının 

etkili olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca, CumhurbaĢkanı adayı Gül ile ilgili olarak 

Cumhuriyet gazetesi yayınlarına bakıldığında, konunun sadece 5 kez iĢlenmiĢ 

olması ve sonuncunun da Nisan ayında yapılmıĢ olması, deneklerdeki muhalif 

düĢüncenin azalmıĢ olmasında etkili olduğu düĢünülebilinir. Nitekim gazetenin 

CumhurbaĢkanlığı seçim sürecindeki muhalif yayınları Mart ayında ve Erdoğan‟ın 

adaylığı üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Tekrar uygulama sonuçlarına dönüldüğünde, son 

uygulamada süreci “kesinlikle demokratik” bulanların içinde CHP ve MHP seçmeni 

bile bulunduğu görülecektir. Bu değiĢimde yine bumerang etkisi açıkça 

gözlemlenmektedir. 

Tablo 81: Vatan Okurlarının CumhurbaĢkanı Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Oyu 

CumhurbaĢkanı Seçimi  Uygulama  Toplam 

                                                                                                                                          
denek) CHP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir.  Ġkinci uygulamada 77 deneğin %71,4‟ü (55 denek), 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %58,2‟si 
(32 denek) CHP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir. Üçüncü uygulamada 47 deneğin %47,5‟i (20 denek), 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %60‟ı (12 
denek)  CHP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir.  
633

 Cumhuriyet gazetesi okurlarından birinci uygulamaya katılmıĢ olan 49 deneğin %22,4‟ü (11 denek), 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %54,5‟i (6 denek) 
seçim konusunda kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Ġkinci uygulamada 77 deneğin %,16,8‟i (13 denek), 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %53,9‟u (7 denek) 
seçim konusunda kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Üçüncü uygulamada 47 deneğin %31,9‟u (15 denek), 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %53,3‟ü (8 denek)  
CHP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir.  
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1 2 3 
 Gelecek Oyu 

Kesinlikle  
demokratiktir 

Kararsız N   1   1 
 % Toplam   100%   100% 

Uygulama içi oran 0% 6,2% 0%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 1 1 1 3 
  % Toplam 100% 50,0% 50,0% 60,0% 

MHP N 0 1 1 2 
  % Toplam ,0% 50,0% 50,0% 40,0% 

 N 1 2 2 5 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 10% % 16,6%  

Fark etmez- 
Fikrim yok 

Kararsız N   1 2 3 
  % Toplam   100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 0% 6,2% 16,6%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
 

d
e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 2 0 2 4 
  % Toplam 100% ,0% 66,7% 57,1% 

CHP N 0 2 1 3 
  % Toplam ,0% 100% 33,3% 42,9% 

 N 2 2 3 7 
  % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 20% 12,5% 25%  

K
e
s
in

lik
le

 

d
e
m

o
k
ra

ti
k
 d

e
ğ
ild

ir
 

 

Kararsız N 4 4 0 8 
  % Toplam 57,1% 40,0% ,0% 36,4% 
CHP N 3 5 4 12 
  % Toplam 42,9% 50,0% 80,0% 54,5% 

Diğer N 0 1 1 2 
  % Toplam ,0% 10,0% 20,0% 9,1% 

 N 7 10 5 22 
  % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 70% 62,5% 41,6%  

 Uygulama Ġçi Toplamlar 10 16 12  

Vatan gazetesi634 okurlar arasında, her uygulamada süreci “kesinlikle 

demokratik” bulmayanların oranı azalmıĢtır ve en az orana üçüncü uygulamada 

ulaĢmıĢtır. Öte yandan bu gruptakilerin oy vereceği partiler konusunda CHP lehine 

gittikçe daha büyük bir artıĢ gözlemlenmektedir. Oy verecekleri parti konusunda 

kararsız olan seçmenler de süreci demokratik bulma eğilimde oldukları 

gözlemlenmektedir. CumhurbaĢkanı adayı olarak Erdoğan ve Gül ile ilgili Vatan 

gazetesi yayınlarına bakıldığında, Nisan ayına kadar devam etmiĢ olan Erdoğan ile 

ilgili olumsuz haber yoğunluğunu dikkati çekmektedir. Gül ile ilgili olumsuz haberler, 

Gül‟ün aday olmasından itibaren hem alan hem de sayısal olarak azalmıĢ olup 

Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu haberler hem sayı hem de alan olarak artmıĢtır. Vatan 

gazetesi okurlarından elde edilmiĢ olan yukarıdaki sonuçlar, Vatan gazetesi 

yayınlarıyla örtüĢtüğü gözlemlenmektedir. 

                                                 
634

 Vatan gazetesi okurlarından birinci uygulamaya katılmıĢ olan 10 deneğin %70‟i CumhurbaĢkanlığı 
seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken, bu gruptaki deneklerin %57,1‟igelecek seçimler için 
kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Ġkinci uygulamada 16 deneğin  %62,5‟i CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini 
“kesinlikle demokratik” bulmazken, bu gruptaki deneklerin %50‟si CHP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir. 
Üçüncü uygulamada 12 deneğin %41,6‟sı CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “kesinlikle demokratik” 
bulmazken, bu gruptaki deneklerin %80‟i CHP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir.  
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Tablo 82:Doğan Okurlarının CumhurbaĢkanı Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Oyu 

CumhurbaĢkanı Seçimi   Uygulama  

Toplam   Gelecek Oyu 1 2 3 

K
e
s
in

lik
le

 d
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 2 7 2 11 
  % Toplam 40,0% 87,5% 33,3% 52,6% 

AKP N 2 0 2 4 
  % Toplam 40,0% ,0% 33,3% 21,1% 

CHP N 0 0 1 1 
  % Toplam ,0% ,0% 16,7% 5,3% 

MHP N 1 0 1 2 
  % Toplam 20,0% ,0% 16,7% 10,5% 

Diğer N 0 1 0 1 
  % Toplam ,0% 12,5% ,0% 5,3% 
 N 5 8 6 19 

% Toplam 100% 100% 100% 100% 
Uygulama içi oran 3,3% 7,6% 8,3%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 6 8 7 21 
  % Toplam 37,5% 66,7% 46,7% 48,8% 

AKP N 4 0 1 5 
  % Toplam 25,0% ,0% 6,7% 11,6% 

CHP N 3 3 3 9 
  % Toplam 18,8% 25,0% 20,0% 20,9% 

MHP N 1 1 1 3 
  % Toplam 6,3% 8,3% 6,7% 7,0% 

Diğer N 2 0 3 5 
  % Toplam 12,5% ,0% 20,0% 11,6% 

 N 16 12 15 43 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 10,7% 11,4% 20,8%  

F
a

rk
 e

tm
e
z
-f

ik
ri
m

 y
o
k
 

Kararsız N 12 16 9 37 
  % Toplam 80,0% 84,2% 64,3% 77,1% 

AKP N 2 1 0 3 
  % Toplam 13,3% 5,3% ,0% 6,3% 
CHP N 0 1 3 4 
  % Toplam ,0% 5,3% 21,4% 8,3% 

MHP N 1 1 1 3 
  % Toplam 6,7% 5,3% 7,1% 6,3% 

Diğer N 0 0 1 1 
  % Toplam ,0% ,0% 7,1% 2,1% 

 N 15 19 14 48 
 % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 10% 18% 19,4%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
 d

e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 33 14 9 56 
  % Toplam 67,4% 66,7% 47,4% 53,0% 

AKP N 3 1 0 4 
  % Toplam 6,1% 4,8% ,0% 4,5% 

CHP N 9 3 6 18 
  % Toplam 18,4% 14,3% 31,6% 20,2% 

MHP N 1 2 2 5 
  % Toplam 2,0% 9,5% 10,5% 5,6% 
Diğer N 3 1 2 6 
  % Toplam 6,1% 4,8% 10,5% 6,7% 

 N 49 21 19 89 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 32,8% 23,8% 26,3%  

K
e
s
in

lik
le

 d
e
m

o
k
ra

ti
k
 

d
e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 35 31 9 75 
  % Toplam 54,7% 68,9% 50,0% 58,1% 

AKP N 1 0 0 1 
  % Toplam 1,6% ,0% ,0% ,8% 

CHP N 20 10 4 34 
  % Toplam 31,3% 22,2% 22,2% 26,8% 

MHP N 2 1 2 5 
  % Toplam 3,1% 2,2% 11,1% 3,9% 

Diğer N 6 3 3 12 
  % Toplam 9,4% 6,7% 16,7% 9,4% 

 N 64 45 18 127 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

 Uygulama içi oran 42,9% 42,8% 25%  

 Uygulama Ġçi Toplamlar 149 105 72  
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Yukarıdaki tabloda,635  Doğan Grubu okuyucuları arasında CHP seçmeni 

olan denekler arasında genel eğilim sürecin anti-demokratik bulunması yönünde 

olmasına rağmen, demokratik olarak değerlendiren denekler de dikkati çekmektedir. 

Benzer bir Ģekilde, AKP seçmeni olan denekler arasında süreci antidemokratik 

değerlendiren denekler bulunmakla beraber, üçüncü uygulamada bu grupta yer alan 

AKP seçmeninin yer almadığı gözlemlenmektedir.  

Doğan Grubu okuru olan deneklerdeki genel eğilimde, CumhurbaĢkanlığı 

seçimi birinci turuna kadar, süreç özellikle kararsız seçmen tarafından anti 

demokratik olarak değerlendirilirken, üçüncü uygulamaya gelindiğinde, Haziran 

ayında süreç “demokratik” bulunmaya eğilimli hale gelinmiĢtir. Söz konusu 

değiĢimde, e-muhtıranın, adayın Gül olması ve kararsızların oranını artmasının etkili 

olduğu düĢünülmektedir. Bu bağlamda Doğan Grubu yayınlarının etkisi de dikkate 

alınmalıdır. 

CumhurbaĢkanı adayı olarak Erdoğan ve Gül ile ilgili Doğan Grubundan en 

çok satan gazetesi olan Hürriyet gazetesi yayınları hatırlandığında, Vatan 

gazetesinin yayınlarıyla paralel bir Ģekilde, Nisan ayına kadar devam etmiĢ olan 

Erdoğan ile ilgili olumsuz haberler dikkati çekmektedir. Buna karĢın, Gül ile ilgili 

olumsuz haberler, Gül‟ün aday olmasından itibaren hem alan hem de sayısal olarak 

azalmıĢ olup Nisan ayından itibaren Gül‟ün adaylığı ile ilgili olumlu haberler hem 

sayı hem de alan olarak artmıĢtır.  

Doğan Grubu okurlarından elde edilmiĢ olan yukarıdaki sonuçlar da Hürriyet 

gazetesi yayınlarıyla örtüĢtüğü gözlemlenmektedir. Ayrıca gazetenin hem eleĢtiren 

hem de olumlu yönde gerçekleĢtirilen yayınları ile merkez gazetesi okuru olan 

kararsız seçmenlerin konuyla ilgili yüksek kararsızlıklarını da açıklar niteliktedir. 

                                                 
635

 Doğan Grubu okurlarından birinci uygulamaya katılmıĢ olan 149 deneğin %42,9‟u 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %54,7‟si 
seçimler konusunda kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Ġkinci uygulamada 105 deneğin  %42,8‟i 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %68,9‟u 
seçimler konusunda kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Üçüncü uygulamada 72 deneğin  %26‟sı 
CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “demokratik” bulmazken bu gruptaki deneklerin %47,4‟ü seçimler 
konusunda kararsız olduğunu belirtmiĢtir. 
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Tablo 83:Sabah Okurlarının CumhurbaĢkanı Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Oyu  

CumhurbaĢkanı Seçimi Uygulama  

Toplam 
1 2 3  Gelecek Oyu 

K
e
s
in

lik
le

 
d
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

AKP N 5   1 6 
  % Toplam 100%   33,3% 75,0% 

MHP N 0   1 1 
  % Toplam ,0%   33,3% 12,5% 

Diğer N 0   1 1 
  % Toplam ,0%   33,3% 12,5% 

 N 5   3 8 
  % Toplam 100%   100% 100% 

Uygulama içi oran 9,2% 0% 21,4%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 1 2 1 4 
  % Toplam 16,7% 33,3% 50,0% 28,6% 

AKP N 1 1 0 2 
  % Toplam 16,7% 16,7% ,0% 14,3% 

CHP N 1 1 0 2 
  % Toplam 16,7% 16,7% ,0% 14,3% 

MHP N 2 2 1 5 
  % Toplam 33,3% 33,3% 50,0% 35,7% 

Diğer N 1 0 0 1 
  % Toplam 16,7% ,0% ,0% 7,1% 

 N 6 6 2 14 
  % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 11,1% 30% 14,2%  

F
a
rk

 e
tm

e
z
-f

ik
ri
m

 y
o
k
 

Kararsız N 8 1 2 11 
  % Toplam 80,0% 50,0% 66,6% 63,4% 

AKP N 1 1 0 2 
  % Toplam 10,0% 50,0% ,0% 13,3% 

CHP N 1 0 0 1 
  % Toplam 10,0% ,0% ,0% 6,7% 

MHP N 0 0 1 1 
  % Toplam ,0% ,0% 33,3% 6,7% 

 N 10 2 3 15 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 18,5% 10% 21,4%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
 d

e
ğ
ild

ir
 Kararsız N 8 3   11 

  % Toplam 61,5% 75,0%   64,7% 

AKP N 2 0   2 
  % Toplam 15,4% ,0%   11,8% 

CHP N 3 1   4 
  % Toplam 23,1% 25,0%   23,5% 

 N 13 4   17 
  % Toplam 100% 100%   100% 

Uygulama içi oran 24% 20% 0%  

K
e
s
in

lik
le

 d
e
m

o
k
ra

ti
k
 

d
e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 14 4 4 20 
  % Toplam 60% 50% 66,7% 58,8% 

AKP N 0 1 0 1 
  % Toplam ,0% 12,5% ,0% 2,9% 

CHP N 6 1 1 8 
  % Toplam 30,0% 12,5% 16,7% 23,5% 

MHP N 1 1 1 3 
  % Toplam 5,0% 12,5% 16,7% 8,8% 

Diğer N 1 1 0 2 
  % Toplam 5,0% 12,5% ,0% 5,9% 

 N 20 8 6 34 
% Toplam 100% 100% 100% 100% 

 Uygulama içi oran 37% 40% 42,8%  

 Uygulama Ġçi Toplamlar 54 20 14  



 293 

Yukarıdaki tabloya göre636 Sabah Grubu okuyucuları arasında çoğunlukla 

kararsız seçmen bulunmakta ve bu seçmenler de süreci -üçüncü uygulamaya doğru 

azalmakla birlikte- anti-demokratik bulmaktadır.  

CHP seçmeni olan denekler arasında, sürecin anti-demokratik olarak 

değerlendirilmesi eğilimi bulunmasına rağmen demokratik olarak değerlendiren 

denekler de dikkati çekmektedir. Ancak daha net bir Ģekilde tavır koyan AKP 

seçmeni olan denekler arasında süreci antidemokratik değerlendiren denekler 

sadece 3 denektir ve son uygulamada bu kapsamda hiçbir denek yer almamaktadır.  

Sabah Grubu okuru olan deneklerdeki genel eğilim, grubun en çok satan 

gazetesi, Sabah gazetesinin CumhurbaĢkanı adayı olarak Erdoğan ve Gül ile ilgili 

yayınlarına bakıldığında, Nisan ayına kadar devam etmiĢ olan Erdoğan ile ilgili 

göreceli olarak az olumsuz haber yoğunluğuna karĢı, Gül ile ilgili olumsuz haber 

sadece bir tane ve o da küçük bir haber alanında yer almıĢtır. 

Olumlu haberler Gül‟ün aday olmasından itibaren hem alan hem de sayısal 

olarak artmıĢtır. Ancak analizi yapılan 5 gazete okuru içinde kararsızlığını belirten en 

yüksek kitlenin, bu haber içeriği dönüĢümü karĢısında yaĢadığı kararsızlığı 

anlattığını belirtmek gerekmektedir. 

                                                 
636

 Sabah Grubu okurlarından birinci uygulamaya katılmıĢ olan 54 deneğin %37‟si CumhurbaĢkanlığı 
seçim sürecini “kesinlikle demokratik” bulmazken, bu gruptaki deneklerin %60‟ı seçimler konusunda 
kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Ġkinci uygulamada 20 deneğin  %40‟ı CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini 
“kesinlikle demokratik” bulmazken, bu gruptaki deneklerin %50‟si seçimler konusunda kararsız 
olduğunu belirtmiĢtir. Üçüncü uygulamada 14 deneğin  %42,8‟i CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini 
“kesinlikle demokratik” bulmazken, bu gruptaki deneklerin %66,7si seçimler konusunda kararsız 
olduğunu belirtmiĢtir.  
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Tablo 84:Zaman Okurlarının CumhurbaĢkanı Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Oyu 

CumhurbaĢkanı Seçimi Uygulama 

Toplam 
1 2 3 

 Gelecek Oyu 

K
e
s
in

lik
le

 
d
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

AKP N 1 8 2 11 
  % Toplam 50,0% 88,9% 66,7% 78,6% 

MHP N 0 1 1 2 
  % Toplam ,0% 11,1% 33,3% 14,3% 

Diğer N 1 0 0 1 
  % Toplam 50,0% ,0% ,0% 7,1% 
 N 2 9 3 14 
  % Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 10% 36% 21,4%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
ti
r 

Kararsız N 7 3 2 12 
  % Toplam 53,8% 50,0% 25,0% 44,4% 

AKP N 5 2 6 13 
  % Toplam 38,5% 33,3% 75,0% 48,1% 

MHP N 0 1 0 1 
  % Toplam ,0% 16,7% ,0% 3,7% 

Diğer N 1 0 0 1 
  % Toplam 7,7% ,0% ,0% 3,7% 
 N 13 6 8 27 

% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 65% 24% 57,1%  

F
a

rk
 e

tm
e
z
-

fi
k
ri
m

 y
o
k
 

Kararsız N   1   1 
  % Toplam   50,0%   50,0% 

MHP N   1   1 
  % Toplam   50,0%   50,0% 
 N   2   2 

% Toplam   100%   100% 

Uygulama içi oran 0% 8% 0%  

D
e
m

o
k
ra

ti
k
 d

e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 0 3 2 5 
  % Toplam ,0% 50,0% 66,7% 41,7% 

AKP N 1 1 1 3 
  % Toplam 33,3% 16,7% 33,3% 25,0% 

MHP N 1 2 0 3 
  % Toplam 33,3% 33,3% ,0% 25,0% 

Diğer N 1 0 0 1 
  % Toplam 33,3% ,0% ,0% 8,3% 
 N 3 6 3 12 

% Toplam 100% 100% 100% 100% 

Uygulama içi oran 15% 24% 21,4%  

K
e
s
in

lik
le

 

d
e
m

o
k
ra

ti
k
 

d
e
ğ
ild

ir
 

Kararsız N 0 2   2 
  % Toplam ,0% 100%   50,0% 

CHP N 1 0   1 
  % Toplam 50,0% ,0%   25,0% 
Diğer N 1 0   1 
  % Toplam 50,0% ,0%   25,0% 

 N 2 2   4 
% Toplam 100% 100%   100% 

 Uygulama içi oran 10% 8% 0%  

 Uygulama Ġçi Toplamlar 20 25 14  

 

Yukarıdaki tabloya göre,637 Zaman gazetesi okuyucuları arasında çoğunlukla 

AKP seçmeni bulunmakta ve bu seçmenler de süreci -üçüncü uygulamaya doğru 

                                                 
637

 Zaman gazetesi okurlarından birinci uygulamaya katılmıĢ olan 20 deneğin %37‟si CumhurbaĢkanlığı 
seçim sürecini “demokratik” bulurken bu gruptaki deneklerin %53,8‟i seçimler konusunda kararsız 
olduğunu belirtmiĢtir. Ġkinci uygulamada 25 deneğin  %36‟sı CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini 
“kesinlikle demokratik” bulurken bu gruptaki deneklerin %88,9‟u AKP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir. 
Üçüncü uygulamada 14 deneğin  %57,1‟i CumhurbaĢkanlığı seçim sürecini “demokratik” bulurken bu 
gruptaki deneklerin %75‟i AKP seçmeni olduğunu belirtmiĢtir.  
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artmakla birlikte- demokratik bulmaktadır. Gazete, okurları arasında hiçbir CHP 

seçmeni bulunmazken, süreci anti-demokratik bulmaya eğilimli 16 deneğin 

yoğunlukla ya kararsız seçmen ya da MHP seçmeni olduğu gözlemlenmektedir.  

Zaman gazetesi okurlarından elde edilmiĢ olan yukarıdaki sonuçların, 

Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak, Zaman gazetesinin özellikle Nisan ayından 

itibaren arttırdığı olumlu haberlerin gerisinde kalmıĢ bir olumsuzluk taĢıdığı 

söylenebilir. Bu olumsuzluğun partisel farklılıklardan kaynaklandığı göz önüne 

alındığında, deneklerin gazetenin yayın politikasıyla uyum içinde olduğu 

gözlemlenecektir. Bu bağlamda yukarıdaki tablo, bilinçli seçmen davranıĢına bağlı 

ideolojik temelde gazete seçimiyle doğan kanaatlerin köklü fikirlere dönüĢmesinin 

kanıtı niteliğindedir.  

4.3.5.8. Cumhuriyet Mitingleri ile ilgili Değerlendirmeleri Dair 

Bulgular 

AĢağıdaki tablolar, Haziran 2007‟deki üçüncü uygulamadan elde edilmiĢ olup 

Cumhuriyet gazetesi okurlarından 13 Mayıs‟ta Ġzmir‟de gerçekleĢtirilmiĢ olan 

Cumhuriyet Mitingine katılmıĢ ve katılmamıĢ olanlara genel olarak medyanın bu 

mitingle ilgili tutumlarını değerlendirmeleri istenerek ve hangi partiye oy vereceklerini 

sorulmalarıyla düzenlenmiĢtir. 

Bireylerin sosyal hareketlere katılım ya da katılmama yönündeki kararları, 

siyasal pozisyonlarından ve oy verecekleri partilerden bağımsız değildir. Bunların 

karĢılaĢtırmalı çapraz tablosu okunulan mitinge katılım açısından gazetenin etkisi 

hakkında fikir verebilecektir. 
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Tablo 85: Cumhuriyet Okurlarının Gelecek Oyu ve Medyada Miting Değerlendirmesi  

13 Mayıs'a Katıldı mı?   Meydanın Mitinge KarĢı Tutumu 

Toplam  Gelecek Oyu 
Çok  

abartıldı Abartıldı 

Gerektiği 
kadar yer 

verildi 

Gerektiğind
en  

az yer 
 verildi 

Gerektiğinden  
çok az yer 

 verildi 

K
a
tı
ld

ı 

 

Kararsız N   0 3 3 1 7 

  % Toplam    ,0% 10,0% 10,0% 3,3% 23,3% 

CHP N   1 10 7 2 20 

  % Toplam    3,3% 33,3% 23,3% 6,7% 66,7% 

MHP N   0 1 1 0 2 

  % Toplam    ,0% 3,3% 3,3% ,0% 6,7% 

Diğer N   0 1 0 0 1 

  % Toplam    ,0% 3,3% ,0% ,0% 3,3% 

 N   1 15 11 3 30 

 % Toplam    3,3% 50% 36,7% 10,0% 100% 

K
a
tı
lm

a
d
ı 

Kararsız N 0 0 3 3 0 6 

  % Toplam  ,0% ,0% 18,8% 18,8% ,0% 37,5% 

CHP N 0 1 3 0 1 5 

  % Toplam  ,0% 6,3% 18,8% ,0% 6,3% 31,3% 

MHP N 0 0 2 0 0 2 

  % Toplam  ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% 12,5% 

Diğer N 1 0 1 1 0 3 

  % Toplam  6,3% ,0% 6,3% 6,3% ,0% 18,8% 

 N 1 1 9 4 1 16 

 % Toplam  6,3% 6,3% 56,3% 25,0% 6,3% 100% 

Tabloya638 göre Cumhuriyet gazetesi okurlarından mitinge katılanların 

yarısına yakın bir oranı medyanın mitinge gerektiği kadar yer vermediği görüĢünde 

birleĢmektedir. Ayrıca bu grup içinde %23,3‟lük bir kesim (7 denek) hangi partiye oy 

vereceği konusunda kararsız olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Mitingin CHP 

seçmenlerinden oluĢtuğu yolundaki varsayım, Cumhuriyet gazetesi okurları 

bağlamında tartıĢmalı hale gelirken, Cumhuriyet gazetesi ve CHP arasındaki var 

olduğu düĢünülen doğrudan iliĢki de en azından okurları bağlamında tamamen bir 

örtüĢme sağlamamaktadır. 

Özellikle Cumhuriyet gazetesi okurlarından mitinge katılmamıĢ olanlardan 

(16 deneğin), %37‟si  (6 denek) hangi partiye oy verecekleri konusunda kararsız 

kalmıĢlardır. Bu gruptaki denekler, mitinge katılanlarla karĢılaĢtırıldığında, sayı 

olarak daha az olmalarına rağmen yüzde olarak daha yüksek bir orandadırlar. Diğer 

bir deyiĢle, mitinge katılmayan Cumhuriyet okurları, oy verecekleri parti konusunda 

                                                 
638

 Uygulamaya katılmıĢ olan deneklerden Cumhuriyet gazetesi okurlarının sayısı 46 olup bunların 
%65‟i (30 denek) Ġzmir‟de 13 Mayıs‟ta gerçekleĢtirilen Cumhuriyet Mitingine katılmıĢlardır. Cumhuriyet 
gazetesi okuru olup mitinge katılanlardan (30 denekten), %66,7‟si  (20 denek) CHP seçmeni olup 
bunların da yarısı (10 denek) medyanın 13 Mayıs Mitingi için tutumunu “gerektiği kadar yer verdi” 
Ģeklinde değerlendirmektedir. Mitinge katılan tüm denekler içerisinde de 15 denek (%50) bu yönde 
görüĢ belirtirken,  %36‟sı (11 denek)  gerektiğinden az ve %10‟u (3 denek) gerektiğinden çok az yer 
verildiğini düĢünmektedir.  
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daha kararsızlardır. Bu durum, siyasal partiye bağlılık ve siyasal katılım arasındaki 

paralel bağa iĢaret ederken tıpkı Cumhuriyet gazetesinin CHP‟nin yayın organı gibi 

çalıĢmadığını da teyit etmektedir.  

Cumhuriyet gazetesi okurları içinde mitinge katılmayanların yarısı Mitingin 

medyadaki sunumunu “gerektiği kadar yer verildi” Ģeklinde değerlendirmektedir. Bu 

oran mitinge katılanlarla karĢılaĢtırıldığında %0.6‟lık bir fark elde edilmektedir. Bu 

fark çok anlamlı olmamakla birlikte, deneklerin “medyanın miting tutumu” Likert 

ölçeğinde639 elde edilen puanlarına bakıldığında, mitinge katılanların Likert puanları: 

-0,50 mitinge katılmayanların Likert puanları: -0,18 olduğu görülmektedir. Mitinge 

katılanlar, “medyanın mitinge gerektiği kadar yer vermediği” sonucuna daha yakın 

iken, mitinge katılmayanların, “medyanın mitinge gerektiği kadar yer verdiği” 

sonucuna yakın olduğu anlaĢılmaktadır. 

Tablo 86: Vatan Okurlarının Gelecek Oyu ve Medyada Miting Değerlendirmesi  

13 Mayıs'a Katıldı mı?  Meydanın Mitinge KarĢı Tutumu 

Toplam  Gelecek Oyu 
Çok 

 abartıldı Abartıldı 

Gerektiği 
 kadar yer  

Verildi 

Gerektiğinden 
 az yer  
verildi 

K
a
tı
ld

ı 

Kararsız N   0 2 0 2 

  % Toplam    ,0% 28,6% ,0% 28,6% 

CHP N   1 2 2 5 

  % Toplam    14,3% 28,6% 28,6% 71,4% 

 N   1 4 2 7 

 % Toplam    14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

K
a
tı
lm

a
d
ı 

Kararsız N 0 0 2 0 2 

  % Toplam  ,0% ,0% 40,0% ,0% 40,0% 

MHP N 0 1 0 0 1 

  % Toplam  ,0% 20,0% ,0% ,0% 20,0% 

Diğer N 1 0 0 1 2 

  % Toplam  20,0% ,0% ,0% 20,0% 40,0% 

 N 1 1 2 1 5 

 % Toplam  20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

 

                                                 
639

 Likert ölçeği bağlamında ifadeler Ģu Ģekilde puanlandırılmıĢtır: “Çok abartıldı”: 2puan; “Abartıldı”: 
1puan; Gerektiği kadar yer verildi”: 0 puan; “Gerektiğinden az yer verildi”: -1 puan; “Gerektiğinden çok 
az yer verildi”: -2 puan. Ġlgili ifadelere katılan deneklerin sayıları, ifadelerin değeri ile çarpılıp toplanmıĢ 
ve aritmetik ortalamaları alınmıĢtır. Cumhuriyet Gazetesi okurları olan denekler için: 
Mitinge katılanlar grubu için ortalama Likert değeri: . {[1x1]  + [15x0] + [11x (–1)] + [3x (-2)]}:30 = -0,50 
(Gerektiğinden az yer verildiği değerine yakın bir sonuç) 
Katılmadı grubu toplam Likert değeri= {[1x2] + [1x1] + [9x0] + [4x (–1)] + [1x (-2)]}:16 = -0,18 (Gerektiği 
kadar yer verildi değerine yakın bir sonuç). 
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Tabloya640 göre Vatan gazetesi okurları Cumhuriyet gazetesine göre 

mitinglere daha az katılmıĢlardır. Vatan gazetesi okurlarından mitinge katılanların 

yarısından fazlası medyanın mitinge gerektiği kadar yer vermediği görüĢünde 

birleĢmektedir Cumhuriyet gazetesi okurları ile karĢılaĢtırıldığında, bu sonuçlar, 

gazete -miting ile parti- miting arasındaki bağlantıda, Vatan gazetesi okurları 

arasında parti-miting bağının (CHP ve mitinge katılım) daha güçlü olduğu 

gözlemlenmektedir. Vatan gazetesi okurlarından mitinge katılmamıĢ olanlardan (5 

deneğin), %40‟ı  (2 denek) hangi partiye oy verecekleri konusunda kararsız 

kalmıĢlardır.  

Mitinge katılmayan Vatan gazetesi okurları, oy verecekleri parti konusunda 

mitinge katılanlarla daha kararsızlardır. Bu durum, siyasal partiye bağlılık ve siyasal 

katılım arasındaki paralel bağa iĢaret ederken tıpkı Cumhuriyet gazetesinin CHP‟nin 

yayın organı gibi çalıĢmadığını da teyit etmektedir. Cumhuriyet gazetesi okurları 

içinde mitinge katılmayanların yarısı Mitingin medyadaki sunumunu “gerektiği kadar 

yer verildi” Ģeklinde değerlendirmektedir. Bu oran mitinge katılanlarla 

karĢılaĢtırıldığında daha az bir oranda medyanın tutumunu gerektiği kadar yer verdi 

Ģeklinde değerlendirdikleri görülmektedir.  

Vatan gazetesi okurları içinde mitinge katılanlarla katılmayanların medya ile 

ilgili değerlendirmeleri Likert ölçeğinde karĢılaĢtırıldığında Ģu sonuç elde 

edilmektedir641: Mitinge katılanların Likert puanları: -0,14; mitinge katılmayanların 

Likert puanları: 0,40. Yani, mitinge katılanlar, “medyanın mitinge gerektiği kadar yer 

vermediği” sonucuna daha yakın iken, “mitinge katılanların medyanın mitinge 

                                                 
640

 Uygulamaya katılmıĢ olan deneklerden Vatan gazetesi okurlarının sayısı 12 olup bunların %58‟i (7 
denek), Ġzmir‟de 13 Mayıs‟ta gerçekleĢtirilen Cumhuriyet Mitingine katılmıĢlardır. Bu oran Cumhuriyet 
gazetesi okurlarına göre (%65) daha düĢük bir oran olduğu gözlemlenmektedir. Vatan gazetesi okuru 
olup mitinge katılanlardan (7 denekten) %71‟i  (5 denek), CHP seçmeni olup bunların da %28‟i  (2 
denek) medyanın 13 Mayıs Mitingi için tutumunu “gerektiği kadar yer verdi” Ģeklinde 
değerlendirmektedir. Mitinge katılan tüm denekler içerisinde de 4 denek (%57) bu yönde görüĢ 
belirtirken,  %28‟i (2 denek)  gerektiğinden az yer verildiğini ve %14‟ü (1 denek) abartıldığını 
düĢünmektedir.. Ayrıca bu grup içinde %28,6‟lık bir kesim (2 denek) hangi partiye oy vereceği 
konusunda kararsız olduğu gözlemlenmektedir. 
641

 Likert ölçeği bağlamında ifadeler Ģu Ģekilde puanlandırılmıĢtır: “Çok abartıldı”: 2 puan; “Abartıldı”: 1 
puan; “Gerektiği kadar yer verildi”: 0 puan; “Gerektiğinden az yer verildi”: -1 puan; “Gerektiğinden çok 
az yer verildi”: -2 puan. Ġlgili ifadelere katılan deneklerin sayıları, ifadelerin değeri ile çarpılıp toplanmıĢ 
ve aritmetik ortalamaları alınmıĢtır. Vatan Gazetesi okurları olan denekler için: 
Mitinge katılanlar grubu için ortalama Likert değeri: . {[1x1]  + [4x0] + [2x (–1)] :7 = -0,14 (Gerektiğinden 
az yer verildiği ifadesinden “Gerektiği kadar yer verildi” ifadesine yakın bir sonuç) 
Katılmadı grubu toplam Likert değeri= {[1x2] + [1x1] + [2x0] + [1x (–1)]}:5 = 0,40 (“Gerektiği kadar yer 
verildi”  ifadesinden “Abartıldı” ifadesine yakın bir sonuç). 
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gerektiği kadar yer verdiği” sonucuna yakın olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlar 

Cumhuriyet gazetesi okurlarının sonuçlarına yakındır.   

Tablo 87: Doğan Okurlarının Gelecek Oyu ve Medyada Miting Değerlendirmesi  

13 Mayıs'a Katıldı mı? Meydanın Mitinge KarĢı Tutumu 

Toplam  
 
Gelecek Oyu 

Çok 
abartıldı Abartıldı 

Gerektiği  
kadar yer 

verildi 

Gerektiğinden  
az yer  
verildi 

Gerektiğinden  
çok az yer 

verildi 

K
a
tı
ld

ı 

Kararsız N 0   7 2 0 9 
  % Toplam  ,0%   26,9% 7,7% ,0% 34,6% 

CHP N 1   2 5 1 9 
  % Toplam  3,8%   7,7% 19,2% 3,8% 34,6% 

MHP N 0   1 2 1 4 
  % Toplam  ,0%   3,8% 7,7% 3,8% 15,4% 

Diğer N 0   3 0 1 4 
  % Toplam  ,0%   11,5% ,0% 3,8% 15,4% 

 N 1   13 9 3 26 
 % Toplam  3,8%   50,0% 34,6% 11,5% 100% 

K
a
tı
lm

a
d
ı 

Kararsız N 3 5 12 5 1 26 
  % Toplam  6,5% 10,9% 26,1% 10,9% 2,2% 56,5% 

AKP N 1 1 1 0 0 3 
  % Toplam  2,2% 2,2% 2,2% ,0% ,0% 6,5% 

CHP N 0 1 5 1 1 8 
  % Toplam  ,0% 2,2% 10,9% 2,2% 2,2% 17,4% 

MHP N 0 1 2 0 0 3 
  % Toplam  ,0% 2,2% 4,3% ,0% ,0% 6,5% 

Diğer N 1 2 3 0 0 6 
  % Toplam  2,2% 4,3% 6,5% ,0% ,0% 13,0% 

 N 5 10 23 6 2 46 
 % Toplam  10,9% 21,7% 50,0% 13,0% 4,3% 100% 

Tablodan görüldüğü üzere söylemsel açıdan soldan merkeze doğru 

yaklaĢıldıkça mitinge katılım oranı da düĢmektedir. Uygulamaya katılmıĢ olan 

deneklerden Doğan Grubu okurlarından642 mitinge katılar içerisindeki kararsızlar 

grubu oy oranı, diğer gazetelerle karĢılaĢtırıldığında, en yüksek orana ulaĢtığı 

görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, mitinge katılanlarla ortak görüĢü paylaĢtıkları halde 

siyasal parti noktasında ayrıĢan deneklerin, en çok Doğan Grubu okuru olduğu 

anlaĢılmaktadır. Doğan Grubu okurlarından mitinge katılmamıĢ olanlardan (46 

deneğin), %56‟sı  (26 denek) hangi partiye oy verecekleri konusunda kararsız 

kalmıĢlardır. Diğer bir deyiĢle, mitinge katılmayan Doğan Grubu okurları, oy 

verecekleri parti konusunda mitinge katılanlardan daha kararsızlardır. Bu durum, 

siyasal partiye bağlılık ve siyasal katılım arasındaki paralel bağa iĢaret ederken 

                                                 
642

 Doğan Grubu okurlarının sayısı 72 olup bunların %36‟sı (26 denek) Ġzmir‟de 13 Mayıs‟ta 
gerçekleĢtirilen Cumhuriyet Mitingine katılmıĢlardır. Bu oranın, Cumhuriyet gazetesi okurlarına (%65) 
ve Vatan gazetesi okurlarına (%58) göre çok daha düĢük bir oran olduğu gözlemlenmektedir. Doğan 
Grubu okuru olup mitinge katılanlardan (26 denekten) %34‟ü (9 denek) CHP seçmenidir. Bunların da 
%55‟i (5 denek), medyanın 13 Mayıs Mitingi için tutumunu “gerektiğinden az yer verdi” Ģeklinde 
değerlendirmektedir. Mitinge katılan tüm denekler arasında 13 denek (%50), medyanın tutumunu 
“gerektiği kadar yer verdi” Ģeklinde değerlendirmektedir. Katılanların %34‟ü (9 denek), “medyanın 
gerektiğinden az yer verdiğini” düĢünmektedir. Ayrıca bu grup içinde %34‟lük bir kesimin (9 denek) 
hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olduğu gözlemlenmektedir.  
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Doğan Grubu yayınların merkezi “catch all” türü yayıncılık yaptığını da 

onaylamaktadır. Doğan Grubu okurları içinde mitinge katılmayanların yarısı (23 

denek), mitingin medyadaki sunumunu “gerektiği kadar yer verildi” Ģeklinde 

değerlendirmektedir. Bu oran mitinge katılanlarla karĢılaĢtırıldığında eĢit görünmekle 

beraber, sayısal olarak bir fark elde edilmektedir. Bu fark Likert ölçeği ile anlam 

kazanmaktadır.  

Doğan Grubu “medyanın miting tutumu” Likert ölçeğinde643 elde edilen 

puanlarına bakıldığında, mitinge katılanların Likert puanları: -0,53 mitinge 

katılmayanların Likert puanları:0,2 olduğu görülmektedir. Mitinge katılanlar, 

medyanın mitinge gerektiği kadar yer vermediği sonucuna daha yakın iken, mitinge 

katılmayanlar, medyanın mitinge gerektiği kadar yer verdiği sonucunda, “abartıldı” 

ifadesinden yaklaĢtığı anlaĢılmaktadır.  

Tablo 88: Sabah Okurlarının Gelecek Oyu ve Medyada Miting Değerlendirmesi  

13 Mayıs'a Katıldı mı? Meydanın Mitinge KarĢı Tutumu 

Toplam  Gelecek Oyu 
Çok 

 abartıldı 
Gerektiği kadar 

yer verildi 
Gerektiğinden  
az yer  verildi 

K
a

tı
ld

ı 

Yanıtsız N   1   1 

  % Toplam    25,0%   25,0% 

Kararsız N   1   1 

  % Toplam    25,0%   25,0% 

MHP N   2   2 

  % Toplam    50,0%   50,0% 

 N   4   4 

 % Toplam    100%   100% 

K
a

tı
lm

a
d

ı 

Kararsız N 0 4 1 5 

  % Toplam  ,0% 40,0% 10,0% 50,0% 

AKP N 1 0 0 1 

  % Toplam  10,0% ,0% ,0% 10,0% 

CHP N 0 1 0 1 

  % Toplam  ,0% 10,0% ,0% 10,0% 

MHP  N 2 0 0 2 

  % Toplam  20,0% ,0% ,0% 20,0% 

Diğer N 1 0 0 1 

  % Toplam  10,0% ,0% ,0% 10,0% 

 N 4 5 1 10 

  % Toplam  40,0% 50,0% 10,0% 100% 

                                                 
643

 Likert ölçeği bağlamında ifadeler Ģu Ģekilde puanlandırılmıĢtır: “Çok abartıldı”: 2puan; “Abartıldı”: 
1puan; Gerektiği kadar yer verildi”: 0 puan; “Gerektiğinden az yer verildi”: -1 puan; “Gerektiğinden çok 
az yer verildi”: -2 puan. Ġlgili ifadelere katılan deneklerin sayıları, ifadelerin değeri ile çarpılıp toplanmıĢ 
ve aritmetik ortalamaları alınmıĢtır.  
Doğan Grubu okuru denekler için; 
Mitinge katılanlar grubu için ortalama Likert değeri: . {[1x2]  + [13x0] + [9x (–1)] + [3x (-2)]}:26 = -0,53. 
(Gerektiğinden az yer verildiği değerine yakın sonuç) 
Katılmadı grubu toplam Likert değeri= {5x2] + [10x1] + [23x0] + [6x (–1)] + [2x (-2)]}:30 = 0,2 (Gerektiği 
kadar yer verildi değerine, “Abartıldı” ifadesi tarafından yakın bir sonuç) 
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Uygulamaya katılmıĢ olan deneklerden Sabah Grubu okurlarından644 MHP 

seçmeninin varlığı, sol ve sağ muhalif seçmenler arasındaki ittifaka iĢaret 

etmektedir. Dikkati çeken bir baĢka nokta bu grupta herhangi bir CHP seçmeni de 

bulunmamaktadır. Ayrıca bu durum Sabah Grubunun merkez sağ karakterini de 

onaylamaktadır.   

Merkez ve merkez sağ gazetelerinin siyasal parti bağı taĢımayanlar için 

kararsızlar grubu oluĢturmaya ve/veya kararsızlıkları sürdürmeye eğilimli olduğu 

gözlemlenmektedir. Sabah Grubu okurları içinde mitinge katılmayanların yarısı (5 

denek) Mitingin medyadaki sunumunu “gerektiği kadar yer verildi” Ģeklinde 

değerlendirmektedir. Bu oran mitinge katılanlarla karĢılaĢtırıldığında düĢük 

görünmekle beraber, sayısal olarak bir yüksektir. Ayrıca Ģimdiye kadar incelenmiĢ 

olan gazete okuyucuları içinde ilk defa medyanın tutumunu “çok abartılı” bulan 

yüksek bir oran elde edilmiĢtir (4 denekle elde edilen %40lık oran). Bu fark Likert 

ölçeği ile anlam kazanmaktadır.  

Sabah Grubu “medyanın miting tutumu” Likert ölçeğinde645 elde edilen 

puanlarına bakıldığında, mitinge katılanların Likert puanı: 0; mitinge katılmayanların 

Likert puanı:0,70 olduğu görülmektedir. Mitinge katılanlar, “medyanın mitinge 

gerektiği kadar yer verdiği” görüĢünde birleĢirken; mitinge katılmayanlar, medyanın 

mitingle ilgili tutumunda, “abartıldı” ifadesine yaklaĢtığı anlaĢılmaktadır.  

                                                 
644

 Sabah Grubu okurlarının sayısı 14 olup bunların %28‟i (4 denek) Ġzmir‟de 13 Mayıs‟ta 
gerçekleĢtirilen Cumhuriyet Mitingine katılmıĢlardır. Bu oran Cumhuriyet gazetesi okurlarına (%65) ve 
Vatan gazetesi okurlarına (%58), Doğan Grubu okurlarına (%36) göre çok daha düĢük bir oran olduğu 
gözlemlenmektedir. Soldan merkeze doğru yaklaĢıldıkça mitinge katılım oranı da düĢmeye devam 
ettiği gözlemlenmektedir.  Sabah Grubu okuru olup mitinge katılanlardan (4 denekten) %50‟si  (2 
denek) MHP seçmeni olup bunların tamamı (2 denek) medyanın 13 Mayıs Mitingi için tutumunu 
“gerektiği kadar yer verdi” Ģeklinde değerlendirmektedir. Mitinge katılan tüm denekler içerisinde ise tüm 
denekler 4 denek (%100) medyanın tutumunu “gerektiği kadar yer verdi” Ģeklinde değerlendirmektedir. 
Sabah Grubu okurlarından mitinge katılmamıĢ olanlardan (10 deneğin), %50‟si (5 denek) hangi partiye 
oy verecekleri konusunda kararsız kalmıĢlardır. Bu oran Doğan Grubu okurlarına göre (%56) daha 
düĢük bir oran olmakla beraber, genel olarak yüksek bir orandır.  
645

 Likert ölçeği bağlamında ifadeler Ģu Ģekilde puanlandırılmıĢtır: “Çok abartıldı”: 2 puan; “Abartıldı”: 1 
puan; “Gerektiği kadar yer verildi”: 0 puan; “Gerektiğinden az yer verildi”: -1 puan; “Gerektiğinden çok 
az yer verildi”: -2 puan Ġlgili ifadelere katılan deneklerin sayıları, ifadelerin değeri ile çarpılıp toplanmıĢ 
ve aritmetik ortalamaları alınmıĢtır. Sabah Grubu denekleri arasında; 
Mitinge katılanlardan Sabah Grubu için ortalama Likert değeri: . (4x0):4 = 0. (Gerekti kadar yer verildiği 
tam değeri)  
Katılmadı grubu toplam Likert değeri= {4x2] + [5x0] + [1x (–1)]}:10 = 0,70 (Gerektiği kadar yer verildi 
değerine, “Abartıldı” ifadesi tarafından yakın bir sonuç) 
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Tablo 89: Zaman Okurlarının Gelecek Oyu ve Medyada Miting Değerlendirmesi  

13 Mayıs'a Katıldı mı? Meydanın Mitinge KarĢı Tutumu 

Toplam 
Çok  

Abartıldı Abartıldı 

Gerektiği  
kadar yer 

 verildi 

Gerektiğinden  
az yer  
Verildi   Gelecek Oyu 

K
a

tı
lm

a
d

ı 

Kararsız N 0 2 1 1 4 

  % Toplam  ,0% 14,3% 7,1% 7,1% 28,6% 

AKP N 6 1 2 0 9 

  % Toplam  42,9% 7,1% 14,3% ,0% 64,3% 

MHP N 1 0 0 0 1 

  % Toplam  7,1% ,0% ,0% ,0% 7,1% 

 N 7 3 3 1 14 

 % Toplam  50,0% 21,4% 21,4% 7,1% 100% 

Yukarıdaki tabloya646 göre, gazeteler arasında söylemsel açıdan soldan 

merkeze doğru yaklaĢıldıkça mitinge katılım oranı da düĢmeye devam ederek ve 

son aĢamada en sağ gazetesinde sıfıra eriĢtiği gözlemlenmektedir. 

Zaman gazetesi okuru içinde kararsız olan denekler, %29 (4 denek) ile 

merkez gazetelerine göre çok daha düĢük bir oran olup Cumhuriyet gazetesi okuru 

olanların oranlarına da (%28) çok yakındır. Ancak Cumhuriyet gazetesi okurları 

içinde mitinge katılmak yönünde bir görüĢ birliği bulunmazken, Zaman gazetesi 

okurları arasında mitinge katılmamak yönünde bir görüĢ birliği bulunduğu 

gözlemlenmektedir.  

Zaman gazetesi okurları içinde mitinge katılmayanların yarısı (7 denek) 

Mitingin medyadaki sunumunu “çok abartıldı” Ģeklinde değerlendirmektedir. Ayrıca 

bu deneklerin %21‟i (3 denek) medya tutumunu “abartıldı” olarak 

değerlendirmektedir. Bu ifadeler, Likert ölçeğinde değerlendirildiğinde647 Zaman 

gazetesi okuyucularının medya tutum değerlendirmesi Likert ölçeği üzerinden 1,14 

puan karĢılığındadır. Açık bir ifadeyle denekler medya tutumunu abartılı 

                                                 
646

 Uygulamaya katılmıĢ olan deneklerden Zaman gazetesi okurlarının sayısı 14 olup bunların arasında 
Ġzmir‟de 13 Mayıs‟ta gerçekleĢtirilen Cumhuriyet Mitingine katılan kimse bulunmamaktadır. Bu %0‟lık 
oran Cumhuriyet gazetesi okurlarına (%65), Vatan gazetesi okurlarına (%58), Doğan Grubu okurlarına 
(%36), Sabah Grubu okurlarına (%28)  göre varılmıĢ son nokta olduğu gözlemlenmektedir. Zaman 
gazetesi okurlarından mitinge katılmamıĢ olanlardan (14 deneğin), %64‟ü (9 denek) hangi partiye oy 
verecekleri konusunda AKP‟yi belirtmiĢlerdir. Bu oran Cumhuriyet gazetesi tüm okurları içinde (mitinge 
katılan ve katılmayan) %54‟lük oranla CHP‟nin sahip olduğu orandan yüksek bir oran olduğu dikkati 
çekmektedir. 
647

 Likert ölçeği bağlamında ifadeler Ģu Ģekilde puanlandırılmıĢtır: “Çok abartıldı”: 2 puan; “Abartıldı”: 1 
puan; “Gerektiği kadar yer verildi”: 0 puan; “Gerektiğinden az yer verildi”: -1 puan; “Gerektiğinden çok 
az yer verildi”: -2 puan Ġlgili ifadelere katılan deneklerin sayıları, ifadelerin değeri ile çarpılıp toplanmıĢ 
ve aritmetik ortalamaları alınmıĢtır. Zaman gazetesi okuru olan denekler için: 
 (Katılmadı grubu toplam Likert değeri= {7x2] + [3x1] + [3x0] + [1x (–1)]}:14 = 1,14 (“Abartıldı” ifadesine 
“Çok abartıldı” ifadesi tarafından yakın bir sonuç).  
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bulmuĢlardır. Ayrıca bu, Ģimdiye kadar ki incelenen gazetelerin denekleri ile 

karĢılaĢtırıldığında en yüksek Likert değeri olmuĢtur.  

4.4. UYGULAMA ÜZERĠNE SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME 

Atabek‟in de belirttiği gibi, “içerik çözümlemesi, medya etkileri konusundaki 

iddialara tek başına dayanak oluşturmaz.”648 Bu bağlamda her iki çalıĢmanın ortak 

paydalarından elde edilen veriler, genellemelere gitmeksizin betimleyici araĢtırma 

perspektifinde değerlendirilecek; ortaya çıkan paralellikler doğrultusunda 

çıkarımlarda bulunulacaktır 

Öte yandan, denekler içinde ilk üç gazete tercihi arasında Doğan Grubu ve 

Sabah Grubu bünyelerinde yer alan Hürriyet ve Sabah dıĢında diğer gazeteleri de 

daha öncelikli tercih eden denekler yer almaktadır. Gazete grubunun etkisine vurgu 

yapması amacıyla, bu denekler, Sabah ya da Hürriyet yerine Sabah ya da Doğan 

Grubu okuyucusu olarak anılmıĢlardır.  

AraĢtırma kapsamında yer alan medya analizi inceleme konularına bağlı 

olarak aĢağıdaki sorulara cevap aramıĢtır:  

CumhurbaĢkanlığı seçimi, Cumhuriyet mitingleri ve Genel Seçim konularında 

hangi gazete daha çok yer vermektedir? Seçilen gazetelerin ilk sayfalarında, 

Meclis‟te yer alan siyasal partiler içinde hangi partiler görmezden gelinmiĢ 

hangilerine daha çok yer verilmiĢtir? Hangi siyasal lider güçlü ya da mağdur 

vurgularıyla aktarılmıĢ, hangi siyasal liderin diğerlerine üstünlüğü vurgulanmıĢtır? 

Hangi siyasal geliĢme, lider ya da parti hakkında daha çok olumlu, resimli ve 

gazetenin daha büyük alanında yer alan haberler yapılmıĢtır? Bu soruların cevapları 

ile gazetenin duruĢu ve medya sahipliğine göre anlamlı bir değiĢiklik var mıdır? 

Gazetelerin o dönemde Mecliste bulunan partiler ile ilgili izlediği yayın 

politikasına bakıldığında, örneğin Vatan gazetesinin, siyasal iktidardan çok 

muhalefeti eleĢtirdiği sonucuna varılması dikkat çekici olmuĢtur. Cumhuriyet 

gazetesi de dâhil olmak üzere tüm gazeteler, AKP ve siyasal lideri Erdoğan ile ilgili 

                                                 
648

 Gülseren ġendur Atabek vd. Medya Metinlerini Çözümleme, Siyasal Kitabevi, Ankara:2007, s. 25 
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olarak, diğer parti ve liderleri ile ilgili yapılan haberlerin kıyaslanabileceğinin çok 

üzerinde bir oranda haber yapmıĢtır. . 

Medya analizinde genel olarak incelemeye alınan beĢ gazeteye bakıldığında, 

gazetelerin, ilk sayfalarında, mecliste o dönemde yer alan üç partiye de yer verdiği, 

ancak bunu yaparken özellikle sayısal olarak üstünlüğe sahip ilk iki partinin ve 

liderlerinin haberlerinin daha fazla olduğu, bunlar içinde de iktidar partisi ve liderinin 

haberlerine ezici bir çoğunlukla yer verildiği gözlemlenmiĢtir.  

Hürriyet gazetesinin söylemini ağırlıklı olarak lider bazında yürütürken, parti 

bazında daha ılımlı bir politika izlerken, siyasetin kiĢi bazında eleĢtirilmesi, 

“medyanın siyaseti kiĢiselleĢtirme” örneklerinden sadece biridir. Gazete, AKP ile 

CHP arasında ikincisinin lehine bir seçimde bulunurken, Erdoğan ile Baykal 

arasında böyle bir seçimde bulunmamaktadır. Gazete, ana-akım medyası olarak, 

Erdoğan ile ilgili olarak daha güçlü eleĢtiride bulunurken, yarattığı boĢlukta, Erdoğan 

karĢısında dengeleyici güç olarak kendisini konumlandırmaktadır. 

Cumhuriyet gazetesi Erdoğan ile ilgili haberlerini seçime doğru dönemde 

azaltmıĢken, oransal olarak ilk sayfa haberlerinin toplam haberler içindeki oranını 

arttırmıĢtır. Gazetenin Erdoğan ile ilgili bu kadar çok sayıda yer alan haberine 

karĢılık Baykal ile ilgili haber sayısı her iki dönemde de çok daha az olduğu 

görülmekte ve ilk sayfa haberlerinde de iki dönem arasında belirgin bir oransal artıĢ 

gözlemlenmemektedir. 

Gazeteler ve siyasal liderler arasında yer alan söylemsel paralelliğin, Zaman 

gazetesi ve Erdoğan arasında en yüksek uyumluluğa ulaĢtığı görülmüĢtür. Hatta 

Zaman gazetesinin, bazı haberlerinde Erdoğan‟ın bazı cümlelerinden haber baĢlığı 

üretirken, bunları tırnak içinde aktarmak yerine doğrudan vermesi dikkat çekici 

bulunmuĢtur. Bu, bilinçli bir editöryal seçim olup siyasal liderin söylemine, 

“objektiflik” unsuru katarken, onu, okuyucu katında dolaylı yoldan doğrulamaktadır.  

Bahçeli‟nin bir sağ parti lideri olmasına ve Zaman gazetesinin muhafazakâr 

söylemiyle paralel yanları bulunmasına rağmen, bu gazetenin ikinci dönemde ilk 

sayfada hiçbir haberine yer verilmediği görülmüĢtür. Buradan, gazetenin partiler 



 305 

içinde en çok AKP‟ye yer verirken, muhafazakâr okuyucu kitlesinin oylarını 

bölebilecek, yönlendirebilecek bir baĢka partiye yer vermediği gözlemlenmektedir.  

Gazeteler içinde Sabah Grubunun, Nisan ayı baĢında TMSF kontrolüne 

geçmesinden dolayı ayrı bir öneme sahiptir. AraĢtırma sonucunda TMSF yönetimine 

geçen Sabah gazetesinin yayınlarında, her Ģeyden önce söylemsel bir farklılık 

yakalanmıĢ ve AKP yerine AK PARTĠ kısaltmasının daha sık kullanıldığı tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca TMSF yönetimindeki Sabah gazetesinde, partiler arası nispeten 

dengeli bir tutuma yer verilirken, liderler bazında farklılaĢmaya gidilmiĢtir. Siyasetin 

kiĢiselleĢtirilmesine bir baĢka örnek olan bu durumda, siyasal iktidar liderinin, 

diğerlerine göre “üstün” konumda aktarıldığı haberlere yer verilmesi dikkati 

çekmiĢtir. Gazetenin el değiĢtirmesi, mitinglerin nasıl haber yaptığı ya da haber 

yapmadığı noktasında da etkili olmuĢtur. Bu değiĢimler sonucunda, Doğan 

Grubundan sonra en çok kararsızlar grubunun bu gazete grubu okuyucuları 

arasından çıkması da doğal bir sonuç olsa gerekir. 

AK PARTĠ649 kısaltmasının, gazetelerin siyasal söylemleri bağlamında soldan 

sağa gidildikçe daha çok tercih edilir hale geldiği görülmüĢtür.  

Gazeteler, sosyal hareketleri haber yapma tutumu bakımından 

karĢılaĢtırıldığında önemli bir veri, liderlerle ilgili “güçlülük” vurgusunun bulunduğu 

haberlerine bakıldığında elde edilmiĢtir. Vatan, Sabah ve Zaman gazeteleri, 

Erdoğan için güçlülük vurgusunun bulunduğu haberlerini, mitinglerin 

gerçekleĢtirildiği ve ertesi gün çıkan nüshalarında yer vermiĢ olmaları dikkat çekici 

olmuĢtur. Bununla birlikte bu haberlerde Erdoğan için aynı zamanda “mağdur” 

edildiği de iĢlenen konular arasında yer almıĢtır. “Mağdurluk” temasının, Cumhuriyet 

gazetesi hariç tüm gazetelerde yalnız Erdoğan için kullanılmıĢ olması bu algıyı 

desteklemiĢtir. Öte yandan tüm bunlar arasında mağdurluk teması, 27 Nisan 2007 

tarihinde Genelkurmay tarafından yayınlanan e-muhtıradan sonra, Cumhuriyet 

Mitingleriyle birlikte yayınlanan haberlerde yer aldığını belirtmek gerekir. Böylece, 
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 AK PARTĠ kısaltması, her ne kadar partinin resmi kısaltması olarak belirlenmiĢse de TDK 
kurallarına aykırı bir kısaltmadır. Partinin adının TÜBĠTAK kısaltmasında benimsenen yöntemle 
kısaltıldığı belirtilmesine karĢın, bu yöntemle benimsenen kısaltmanın AKP olması gerektiği, AK PARTĠ 
Ģeklindeki bir yazımın TÜBĠTA KURUMU gibi bir yazıma karĢılık geldiği ve isimde yer alan kelimelerin 
birkaçının ilk harfleri ile kurumun tam adını yazarak bir kısaltma Türkçe‟de yer almadığı açıkça 
görülmektedir. Dolayısıyla “AK PARTĠ Ģeklindeki kısaltma”, aslında kısaltma olmayıp ideolojik bir 
vurguya, “partinin temiz olduğuna” iĢaret etmektedir. Bu görüĢü destekleyen bir baĢka nokta, kurum adı 
kısaltmalarının tamamının büyük harfle yazılması gerekirken, “AK PARTĠ” kısaltmasının, sanki sıfat 
tamlaması gibi “Ak Parti” olarak özellikle aynı partililerce yaygın kullanımına dayanmaktadır.  
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Erdoğan, birden bire hem sosyal eylemler hem de asker tarafından haksızlığa 

uğratılan siyasal lider olarak ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Bu değiĢimin, okuyucular 

üzerindeki etkisi açıkça gözlemlenmiĢtir. Örneğin o tarihlere kadar, adayın tek bir 

siyasal parti tarafından belirlendiği CumhurbaĢkanlığı seçim süreci anti-demokratik 

bulunuyorken, o tarihlerden itibaren demokratik bulma eğilimi artmıĢtır.  

Mitingleri, savunarak haberleĢtiren Cumhuriyet gazetesi bir tarafa 

bırakıldığında, diğer gazetelerin hem olumlu hem olumsuz hem de tarafsız 

haberlerle, yine editöryal tercihe bağlı olarak değiĢen büyüklükte ve resimli-resimsiz 

Ģekilde haber yaptıkları gözlemlenmiĢtir.  

CumhurbaĢkanlığı seçim sürecinde gazetelerin tutumunun oldukça belirleyici 

bir role sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. Nisan ayında Erdoğan‟ın aday olmayacağını 

açıkladığı zamana kadar geçen süre içinde, Erdoğan‟ın adaylığı ile ilgili olarak 

ağırlıkla olumsuz haber yapıldığı, Zaman ve Sabah gazetelerininse “açıkça 

destekleyen” yayınlardan kaçındığı dikkat çekmektedir. Zaman gazetesi bu süre 

içinde sadece Erdoğan‟ın mağdur edildiği vurgusuna yer verirken Erdoğan‟ın aktif 

siyasette kalmasını tercih ettiği görülmektedir. Ancak Cumhuriyet gazetesi hariç 

tutulduğunda, incelemeye alınan tüm gazetelerde, Gül‟ün adaylığına yönelik olumlu 

yönde bir tür kampanyaya giriĢtiği gözlemlenmiĢtir. Aslında eleĢtirilmesi gereken, 

kiĢiler yerine seçim sürecindeki yöntemin yasallığı değil fakat meĢruluğu 

olabilecekken, kiĢiler üzerinden siyasetin yürütüldüğü bir ortamda, medya da kendi 

adına bir zafer kazanmıĢ görünmektedir.  

Denekler arasında televizyon izleyenlerin büyük çoğunluğunun, televizyonu 

öncelikli olarak haber dıĢı programlar için seyretmesine rağmen; deneklerin 

yarısından fazlası, siyasal bilgi kaynağı olarak ilk sırada yine televizyonu 

belirtmiĢlerdir. Öte yandan daha genç denekler, televizyon yerine gazeteyi siyasal 

bilgi edinme kaynağı olarak tercih etmiĢlerdir. Sonuçta, deneklerin birincil haber 

kaynağı, televizyon ve gazete kapsamındaki medya olup tüm deneklerin %82,8‟lik 

bir oranının siyasal bilgi edinme ihtiyacını birincil düzeyde karĢılamaktadır. Yine de 

öğrencilerden oluĢan 18-24 yaĢ arası gençler, siyasal bilgi edinme kaynakları 

açısından daha geniĢ bir perspektif sunmaktayken yaĢları daha ileri bir ortalamaya 

sahip idari personel için siyasal bilgi edinme kaynakları, baĢta televizyon ve gazete 

olup medya yoğunluklu bir sıralamaya sahiptir. 
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Denekler için bu kadar önemli bir kaynak olan medyaya dair 

değerlendirmelerine bakıldığında, çok gazete okuyan deneklerin televizyon 

seyredenlerden daha olumsuz bir kanaate sahip oldukları görülmüĢtür. Bu bağlamda 

televizyon izleyicisi ile gazete okuyucusu arasındaki medyaya yaklaĢım farkı ortaya 

çıkmıĢtır. Özellikle çok televizyon seyreden deneklerin, televizyondan gelen her türlü 

siyasal bilgi akıĢına daha açık oldukları, çok gazete okuyan deneklerinse bunlara 

karĢı tedbirli oldukları ortaya çıkmıĢtır. Uygulama sonucunda 2 saat ve üstü 

televizyon seyreden deneklerin siyasal bilgi ortalamasının düĢmesi dikkati çekmiĢtir. 

Gazete, televizyona göre daha bilgilendirici bir kaynak olduğu düĢünülmektedir. 

Hâlihazırda siyasetle ilgili, bilgili ve siyasal habere açık bireyler, gazeteyi televizyona 

tercih etmekte, televizyonu çok seyreden bireyler de siyasal ilgililerini yitirip 

bilgilenmekten uzaklaĢmaktadır. 

Uygulama sonucunda, deneklerin medyaya güvenmedikleri ortaya çıkmıĢtır. 

2009 yılında gerçekleĢtirilen, “Gazeteciliğin Dünyaları AraĢtırma Projesinin”650 ilk 

verilerine göre de haber gazetecileri içinde, haber medyaları için en az güveni 

Türkiye‟deki gazeteciler paylaĢmaktadır. Diğer bir deyiĢle, bir yandan haber medyası 

için çalıĢıp diğer yandan yine haber medyasını en güvensiz bulan gazeteciler, 18 

ülke arasında Türkiye‟deki gazeteciler olup ortalama güven endeksinin de oldukça 

altında kalmaktadır651.  Türkiye‟deki gazetecilerden sonra en az güven duyan ülkeler 

sırasıyla Rusya ve Bulgaristan‟dır. Türkiye‟deki gazetecilerin parçası oldukları 

sistem için duydukları bu güvensizlik, kamuoyunun ve dolayısıyla üzerinde çalıĢılan 

deneklerin, medya için geliĢtirdikleri düĢük güven düzeyinin sebepsiz olmadığını 

göstermektedir. 

Deneklerin yarısından fazlası medyanın siyaseti yönlendirdiği görüĢüne 

katılmaktadır ve deneklerin göreceli olarak da az bir kısmı bu durumu ideal olarak 

görmektedir. Böyle bir yaklaĢım medyayı, siyasal iktidar üzerinde yönlendirici bir güç 

olarak algılamanın, kamuoyunu bilinçlendirme göreviyle özdeĢ bir algılamaya doğru 

yöneldiği ya da medyanın, kamuoyunu bilinçlendirme görevinin önüne geçtiği 

yolunda fikir vermektedir. Bu durum, medyakrasinin en azından deneklerin bir kısmı 
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 EK-4‟te orijinal araĢtırmada yer aldığı Ģekilde verilmiĢtir. “Worlds of Journalisms Project” 
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 Endekse göre,  gazeteciler tarafından Türkiye‟deki haber medyacılığı için duyulan düĢük düzeydeki 
bu güven, siyasal partiler, hükümet ve genel olarak siyasetçiler, büyük Ģirketler ile dini liderler için 
duyulan güvenin çok üzerinde yer almaktadır. Medyaya yönelik bu güven, gazetecilerin, BirleĢmiĢ 
Milletler, Polis, Yargı ve Parlamento için duydukları güven düzeyine aĢağı yukarı denk gelmektedir. 
Dolayısıyla genel bir güvensizlik ortamı içinde gazeteciler de temkinli yaklaĢmakta Ordu ve Gönüllü 
KuruluĢlar dıĢındaki tüm kuruluĢlarla ilgili düĢük bir düzeyde güven duymaktadırlar.  
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tarafından -tam bir bilinç düzeyinde algılanmasa da- kabul edilebilir olduğunu 

göstermektedir. Gazeteciliğin Dünyaları araĢtırması, karĢılaĢtırmalı gazetecilik 

kültürü analizinin652 sonuçlarına göre, 18 ülkenin gazetecileri arasında en çok Türk 

ve Ugandalı gazeteciler, medyanın siyasal gündemi belirleme iĢlevini, gazetecilik iĢi 

için en önemli iĢlevlerden biri olarak görmektedir. Az geliĢmiĢ/geliĢmekte olan 

ülkeler ile otokratik eğilimler barındıran komünizm sonrası ülkelerde, medya 

çalıĢanlarının, medyanın kurumsal rolleri arasında, siyasal gündemi belirleme gibi 

bir iĢlevin medyanın en önemli iĢlevleri arasında gördüğü anlaĢılmaktadır.  

Kamuoyunu oluĢturan bireylerin, medyanın siyasal hayatı yönlendirme 

işlevinin kabul edilebilirliği, medya çalıĢanı açısından siyasal gündemi belirleme 

işlevinin ya da belirlemeye çalışmasının, gazeteciler için medyanın en önemli 

kurumsal rolleri arasında bulunması ile örtüĢmektedir. Bu iĢlevin, azgeliĢmiĢlik, 

siyasal hayata karĢı güvensizlik ve demokrasinin kurumsallaĢamamıĢ olmasıyla 

doğrudan bir iliĢkisi olduğu anlaĢılmaktadır. Aynı araĢtırmaya göre, medyanın 

kamuoyunu etkilediği ya da etkilemeye çalışması -ortalamanın üzerinde bir değerle-  

Türkiye‟deki gazeteciler arasında haber medyasının en önemli kurumsal rolleri 

arasında sayılmıĢtır. Türkiye‟deki benzer oranı paylaĢan diğer ülkeler arasında Çin, 

Rusya, Endonezya, Uganda yer alması yukarıdaki benzer sonuçları beraberinde 

getirmektedir. Bu araĢtırmaya göre haber medyasının halkı sivil katılma ve siyasal 

tartıĢmalara katılmaya motive etmesi veya etmeye çalıĢması Ģeklindeki bir iĢlevin 

gazeteciler arasında en yüksek önem derecesine ulaĢtığı dört ülkeden biri Meksika, 

diğeri Mısır, bir diğeri Türkiye ve sonuncusu Uganda‟dır. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan demokratik kurumsallaĢmanın olmadığı ya da kısmen olduğu ülkelerde, haber 

medyasının, kamuoyunu siyasal konular etrafında harekete geçirme gibi bir görev 

edinip bunların gazetecilerin haber anlayıĢı üzerinde oldukça önemli bir etkisi olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu iĢlev, diğer iĢlevlerle birleĢtiğinde ve kamuoyunun da medya için 

duyduğu güvensizliğe karĢın siyasal haber kaynağı olarak verdiği öncelikle, 

demokrasinin kurumsallaĢmadığı ve geliĢmekte olan ülkelerde medyaya fazladan bir 

güç vermektedir.  

Deneklerin %87,5‟i, medyanın, kendileri üzerinde olumsuz bir etkide 

bulunduklarını ifade etmektedir. Deneklerin, medyanın kendileri üzerinde bu kadar 

yüksek oranda olumsuz etkisi ile medyaya karĢı olan güvensizlikleri arasında iliĢki 
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olduğunu ileri sürmek mümkündür. Denekler, medyaya güvenmedikleri sürece 

olumsuz etkiyi daha çok hissedecekler ve medyada da haber dıĢı programları 

izlemeye daha çok eğilimli hale geleceklerdir. Bu durum, siyasal bilgisizliğin “siyasal 

haberdarlık” olarak tanımlanabilecek kulaktan dolma bilgiler seviyesine indiği 

manipüle edilebilir bir düzeyini beraberinde getirmektedir. 

Denekler arasındaki eğitim farkına inildiğinde siyasal bilginin yüksek eğitimin 

ileri aĢamalarında anlamlı bir fark oluĢturduğu görülmüĢtür. Yüksek eğitimin ileri 

aĢamaları, siyasal tutumların ve gazetelerin belirlenmesi aĢamasında da belirleyici 

bir faktör olmuĢtur. Tüm deneklerin hepsi bir arada değerlendirildiğinde ana-akım 

yayın organı olarak Doğan Grubunun, siyasal ilgisi olmayanları yakalamakta baĢarılı 

olduğu gözlemlenmektedir. Bu ilgisizlik, yayınlarla devam ettirilerek, yukarıda ifade 

edilen “kulaktan dolma” bilgisizlik sürecini de beraberinde getirmektedir. 

Deneklerin siyasal tutumlarına bakıldığında, bunların takip ettikleri 

gazetelerin tutumlarıyla çoğunlukla paralel olduğu görülmüĢtür. Öte yandan AKP 

seçmeni olan deneklerin bu partiyle olan iliĢkileri kazanma potansiyeli doğrultusunda 

artmayken kazanma potansiyelinin algılanmadığı durumlarda, seçmenlerinin 

suskunluk sarmalı içinde kalmaya eğilimli oldukları görülmüĢtür. Buna karĢın diğer 

iki partinin seçmenleri, siyasal eğilimlerinin daha belirgin olmasından da kaynaklı 

olarak, kazanma potansiyelinin bulunmadığı durumlarda bile partileri için aktif 

katılımda bulunmaya hazırdırlar. Yine de bu denekler içinde taktiksel oy veren 

deneklerle karĢılaĢıldığını da belirtmek gerekir.  

AĢırı sağ milliyetçi partinin ana-akım medya organı olarak Hürriyet gazetesi 

okurları arasından çıkmıĢ olmasında özellikle ikinci uygulama öncesi ve sonrasında 

muhalefetin birlikte hareket ediĢi ve daha solda yer alan muhalif seçmenlerin MHP‟yi 

de daha solda bir parti gibi algılayıĢlarının etkisi söz konusudur. MHP‟nin “sıkıĢtıran 

parti” rolünün CHP‟nin gücünü azaltacak Ģekilde ters yönde iĢlediği bir tablo ortaya 

çıktığı görülmüĢtür.  

Öte yandan, medya ve siyasal partiler daha çok kiĢiye ulaĢmak için 

kendilerini “merkez” olarak pazarlarken, bireylerde bu partilerin algılanmasıyla ilgili 

sorunlar oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir. Söylemsel bazda sağda olduğu bilinen bir 
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parti, kendini merkeze konumlandırmasıyla birlikte, kendi hareket alanını da 

geniĢletme olanağı elde etmektedir.   

Deneklerin, CumhurbaĢkanlığı seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerinin, 

takip ettikleri gazetelerin mevcut adaya yönelik yayın politikası ile uyum içinde 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Siyasal söylemleri belirgin Zaman ve Cumhuriyet 

gazetelerinin, siyasal tercihler doğrultusunda seçildiğinden yola çıkarak, bu 

gazeteler bir kenara bırakıldığında, diğer üç gazetenin okurları üzerindeki 

manipülatif etkisi açıkça ortaya çıkmıĢtır. Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinin, daha 

çok belirli siyasal eğilimlerin bir sonucu olarak tercih edildiğini ve bu gazetelerin 

etkilerinin de var olan kanaatlerin köklü fikirlere dönüĢtürülmesi aĢamasında etkili 

olduğunu, bu gazetelerin okurlarının seçmen davranıĢları ve siyasal katılımları ile 

ilgili tablolarından gözlemlemek mümkündür. 

Bireylerin istatiksel bir duyusu olduğunu belirten Noelle-Neumann‟ın görüĢleri 

bu çalıĢmayla da bir kez daha ortaya konulmuĢtur. Ancak yine bu çalıĢmayla ortaya 

konan bir baĢka bulgu da “karĢılıklı cehalet” olgusu olup bu istatiksel duyunun 

yanıltıcı olabileceği gerçeğidir. KarĢılıklı cehalet olgusu, deneklerin seçim 

sonucunda kazanacak partileri tahmin etmeleri istendiğinde açıkça ortaya çıkmıĢtır.  

Üç uygulama sonucunda kararsızların en çok Doğan Grubu okuyucuları 

arasından çıktığı görülmüĢtür. Nicelik olarak en çok katılımcı da yine Doğan Grubu 

okuyucuları arasında yer almıĢtır. AĢağıdaki tabloda, her bir gazete okuyucusunun, 

üç uygulamadaki kararsızların oranlarının ortalaması alınmıĢtır. 

Tablo 90:Üçüncü Uygulamada Okuyucuların Kararsız Oran Dağılımı 

Gazeteler Cumhuriyet Vatan Doğan Gr Sabah Gr Zaman 

Yüzde 29,8 41,6 50 50 28,6 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere söylemsel açıdan en sol ve en 

sağda yer alan gazete okuyucularının kararsızlar grubu oranları birbirine oldukça 

yakın olup diğer merkez ve merkeze yakın gazetelerin oranlarından belirgin bir 

Ģekilde daha düĢüktür. Doğan Grubu okuyucuları “catch all” gazete olmasının 

verdiği bir özellikle, siyasal yelpazenin sağ ve soluna doğru yer edinen seçmenleri 

okuyucu yapabilmektedir. Ancak bu durumun, okuyucuların kafasını daha çok 
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karıĢtırdığı açtığı anlaĢılmaktadır. %50 oranında kararsız bir seçmen grubu aynı 

zamanda manipülasyona açık bir okuyucu kitlesidir ki bu, özellikle seçim zamanı 

oldukça büyük bir güçtür. Sabah Grubunda yer alan %50‟lik oran, grubun 

yayınlarının Nisan ayında gerçekleĢtirilen el koyma iĢlemi ile ilgili olduğu 

düĢünülebilinir. Ayrıca Sabah Grubu okuyucu kitlesi, Doğan Grubu okuyucu 

kitlesinin sayısal olarak çok altında yer almaktadır. 

Gazetelerin, deneklerin siyasal tercihleri üzerinde “bumerang etkisi” 

bağlamında değerlendirilebilecek etkilere sahip olduğu görülmüĢtür. Örneğin Doğan 

Grubunun ya da Zaman gazetesinin MHP ile ilgili yayın politikasına rağmen, bu 

gazete okuyucuları arasında MHP seçmeninin gittikçe artan varlığı, bu etkinin 

sonucu olarak değerlendirilmiĢtir.  

Sosyal hareketlere katılım bağlamında değerlendirilen Cumhuriyet 

Mitinglerine katılım ve bunların medyadaki sunumunun etkisi, takip edilen gazetelere 

göre değiĢmesi oldukça önemli bir veridir. Örneğin Cumhuriyet gazetesi okurları, 

gazetenin sunumuyla paralel bir Ģekilde en çok katılıma oranındaki deneklere 

sahiptir ve bu denekler mitinglerin medyadaki sunumunu yetersiz bulmaya 

eğilimlidirler. Mitinge katılan denekler, medyadaki haberleri, mitinge katılmayanlara 

göre daha çok yetersiz bulmuĢlardır. Bu, gerçek ve yaratılan iki dünya arasındaki 

farkı açıklamaktadır. Öte yandan Cumhuriyet gazetesi okurları arasında mitinge 

katılmak yönünde bir görüĢ birliği bulunmazken, Zaman gazetesi okurları arasında 

mitinge katılmamak yolunda bir görüĢ birliğinin bulunması, ikincisinin kendi içinde 

daha tutarlı bir yayın politikası izlediğini ve okur kitlesinin de daha homojen 

olduğunu göstermektedir. 

Medya analizinin yukarıda yer alan sonuçlar çerçevesinde kabul edilen 

hipotezi Ģu Ģekilde belirlenmiĢti: Medya araçları, sahiplerinin bulundukları siyasal 

pozisyona bağlı olarak, haber yapımında ve sunumunda editöryal bir seçicilikte 

bulunmakta, editöryal perspektiften geçen haberler, okuyuculara ulaştığında, onların 

siyasal dünyayı algılayışlarında ilgili medya organın sahibinin siyasal duruşuna 

paralel bir değişikliğe uğratacak biçimde formatlanmaktadır 

Alan araĢtırmanın hipotezi ise Ģu Ģekilde belirlenmiĢti: “Dördüncü kuvvet 

medya, bireylerin siyasal tutum ve davranışlarını, algılarını yönlendirmekte; bazen 
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susturmakta ve depolitizasyona uğratmakta, bazen manipüle etmekte, kamuoyunu 

baskın ideoloji doğrultusunda biçimlendirip, siyaseti yeniden üretmektedir.” Hipotez, 

alan araĢtırma sonuçları doğrultusunda bazı çekincelerle kabul edilmiĢtir. Bu 

çekincelerin kaynağı, araĢtırmanın “sınırlılıklar” baĢlığı altında aktarılmıĢtır. 
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SONUÇ 

Si Siyasal iktidarın devamlılığı, rıza gösterenlere bağlıdır ve bu rıza, kendini 

her gün kamuoyunun sesinde ve hatta sessizliğinde yeniler. Ġktidarın 

demokratikliğinin ölçüsü ise siyasal karar ve eylemlerinde kamuoyunu göz önüne 

alarak hareket etmesi ve onu, karĢısına alacak türden eylemlerden sakınmasına 

bağlı olarak değerlendirilebilir. “Rıza mekanizmasını işletecek kamuoyu gündemini, 

kim belirlemekte ve „kamuoyunun sesi‟ hangi araçla ve ortamlarda duyulmaktadır?” 

sorularının cevapları da sistemin demokratikliği konusunda önemli fikirler vermekte 

demokratik kurumsallaĢmanın var olup olmadığına iĢaret etmektedirler.  

ÇalıĢma kapsamında yer alan tarihsel süreç ve literatür araĢtırmaları 

sonucunda ortaya konulmuĢtur ki, yukarıdaki soruların yanıtları, sınırlı sayıdaki 

güçlü medya ve bu medyaların sahipleri ile editörleri üzerine yoğunlaĢmaktadır. Bu 

çerçevede elde edilen sonuçlar medyanın demokrasilerde etkisi bağlamında 

siyasetin unsurları üzerinde değerlendirilecektir. 

A. Birey 

a. Depolitizasyon etkisi; Siyasal iktidar mücadelesi alanının, medya 

tarafından fazlasıyla karıĢık sunumu, ,siyasetin ekonomik çıkarları kontrol edenler 

dıĢındakilere kapalı olduğu bireyin yapabileceği çok fazla bir Ģeyi olmadığı telkininin 

karĢısında eğlencelik medya ile birlikte bireyler kendilerini siyasetle ilgisizleĢme 

sürecinde bulmaktadır. Alan çalıĢmasında bu sürece deneklerin yaklaĢık üçte birinin 

dâhil olduğu gözlemlenmiĢtir. Göreceli olarak yüksek bir eğitim ortalamasında 

karĢılaĢılmıĢ olan bu ilgisizlik oranı oldukça dikkat çekici olup günümüz bireyinin 

yüksek oranda medya tüketimleriyle birlikte siyasete karĢı olan ilgisizliğini 

resmetmektedir.   

Öte yandan bu depolitizasyonun, yine en baĢta medya tarafından çizilen 

sınırları bulunmaktadır. Bu sınırlar çerçevesinde medya, bireyi seçim zamanı sandık 

baĢına giderek oy vermesini ya da gerekli durumlarda ihtiyacı olan kamuoyu 

desteğini sağlayacak kadar siyasallaĢmasını; ancak seçimler arası dönemde 

geliĢmelerden ve siyasal liderlerden az çok haberdar olup suskunluğunu koruyarak 

rejimin meĢruluğunu devam ettirmesini sağlayacak düzeyde de siyasetten 

uzaklaĢtırmaktadır. Böylece, “sükût ikrardan gelir” sözünün toplumsal-siyasal hayata 
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uyarlandığı, sessiz kalındığı sürece rızanın ve meĢruluğun devam ettiği bir süreç 

yaĢandığı görülmektedir. Bu toplumsal algıda 80 sonrası dönemin koĢullarının ve 

1982 Anayasası‟nın önemli rolleri bulunmaktadır. Hâlihazırda 1982 Anayasası da 

meĢruluğunu plebisitten çok Anayasa‟nın uygulanması sırasında günümüze kadar 

geçen bu süreçteki sessizlikte kazanmıĢtır. Medya bu noktada, yerleĢik bu algının 

güçlenmesi yönünde etkide bulunmaktadır. 

Yine 80 sonrası süreçle ilgili olarak gören insanın (homo videns), okuma ve 

soyut düĢünebilme yeteneği gerilemiĢtir. Ġnternetin de devreye girmesiyle, uzun 

soluklu okuma yeteneğinin bu durumdan en çok zarar gören unsur olduğu çeĢitli 

araĢtırmalar çerçevesinde ortaya koyulmuĢtur. Bireylerin her geçen gün daha kısa, 

“hap” okumalarla geçiĢtirdiği bilgilenme süreci, siyasetin derin bilgi, donanım, okuma 

ve araĢtırma gerektiren dünyasından her geçen gün daha da uzaklaĢtırmaktadır. 

Medyanın internetteki görünümleri de (slayt haber, video haber, resim üstüne kısa 

haber serileri vb.) bu süreci besler niteliktedir. Tüm bunlar yukarıda sözü edilen 

depolitizasyon çerçevesini çizmektedir. 

b. Suskunluk Sarmalı; Medya her geçen gün söylemsel çerçeveyi çizerken, 

“kamuoyu” adına konuĢmakta ve “çoğunluğun sesi” iddiasıyla söylemlerini 

kamuoyuna ve siyasal hayatın diğer unsurlarına iletmektedir. Çoğunluğun sesi 

olarak algılanan bu söylemler bireyleri aynı yönde düĢünme ya da sessiz kalma 

yolunda zorlamaktadır. Bu Ģekliyle medya, yarattığı “medya gerçekliklerinin” süreç 

içinde gerçek sonuçlarını almaktadır.  

Sosyal hareketlere katılım bağlamında, gazetelerin editöryal çerçevesinde 

değiĢen tutumlarından, bu gazete okuyucularının da etkilendiği belirlenmiĢtir. Medya 

tutumuna rağmen, sosyal hareketlere katılım, medyanın yarattığı dünya ile gerçek 

dünya arasındaki farkı algılama olanağı vermektedir. Bunlar arasındaki fark, 

suskunluk sarmalının kırıldığı ve devam ettiği durumlar arasındaki farkı 

açıklamaktadır. Medyadan kasıt, genel olarak yazılı, iĢitsel ve görsel basının olduğu 

düĢünüldüğünde, denekler bu değerlendirmeyi yaparken takip ettikleri gazete ve 

Türkiye‟deki diğer medya organlarından genel olarak duydukları ve okudukları 

arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan deneklerin gazete ve televizyon kullanıcı olmalarına 

göre, siyasal bilgileri ve medyaya dair tutumları karĢılaĢtırıldığında, gazete 
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okuyucusu deneklerin, medyaya karĢı daha temkinli yaklaĢtıkları ve bunların aynı 

zamanda daha yüksek bilgi seviyesine sahip oldukları görülmüĢtür. Bu olgu, 

yukarıda sözü edilen, eğitim seviyesinin artması ve siyasal tutumların 

belirginleĢmesi ile doğrudan ilintilidir. Böylece, siyasal bilgi ve ilginin birbirini 

geliĢtirdiği, tersi durumda, siyasal bilgisizlik ve ilgisizliğin de birbirini geliĢtirdiği 

ortaya çıkmaktadır. Buradan, özellikle televizyonun fazla tüketimiyle beraber, 

suskunluk sarmalının güçlenerek kapsamını geniĢlettiği, bireylerin daha az bildikçe, 

daha az ilgi gösterdikleri, bildikleri kadarının da ifade edilmediği bir ortamda 

tamamen susma yönünde tutuma yöneldikleri anlaĢılmaktadır.  

c.  Medyanın Birey Üzerinde Bütünleştirici Rolü; Özellikle haber içeriklerine 

bakıldığında, haberlerin sunumunda, ayrılan zamanda ve yapılan yorumlarda 

“siyasal bir duruĢ” olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu duruĢ doğrultusunda yapılan 

yayınlarla, aĢırı uçlar yok sayılıp “ortada bir yol” çizilmekte, bireyler de bu ortadaki 

yolda birleĢtirilmektedir. Belirlenen orta yol, medyanın taraf olduğu konuya/kiĢiye 

öncelik, olumlu bir bakıĢ açısı ya da daha çok yer vermesi Ģeklinde somutlaĢan 

“siyasal duruĢ” olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte, bireylerin, siyasal tercihleri 

doğrultusunda medya tercihlerini belirlemelerinden çok, medya tarafından 

tercihlerinin yönlendirildiği ileri sürülebilir. 

Medyanın üstlendiği bu rol, onun uluslararası ekonominin ve konjonktürün bir 

getirisi olup ilerleyen kısımda ayrıca ele alınacağı üzere, siyasetin ekseninin sağa 

doğru kayması ve Amerikan tipi demokrasinin idealize ediliĢiyle doğrudan ilgilidir. 

Birbirine benzeyen iki partili sisteme ek olarak tek bir liderin etkin rol aldığı ve tüm 

halkın bir kiĢide vücut bulduğu bu demokrasi anlayıĢı, siyasal hayatın ekonomik 

kliklerce daha kolay yönlendirilebilir bir formu olup kamuoyunu gerekli durumlarda 

kullanılan bir yaptırım aracı olarak görmektedir. Bu süreçte medya, siyasal iktidar 

toplum iliĢkisinde, kamuoyunu iki “farklı” parti hakkında bilgilendirirken, aslında 

birbirine benzer bu iki partinin kiĢilerinin farklılıkları üzerine odaklayıp kendi içinde 

türdeĢ gruplar oluĢturmaktadır. Aktarılan bu yapıyı, Obama hükümetinin, Bush 

hükümetinin birçok yasama faaliyetini ve programını devam ettirmesinin yanında, 

medya her geçen gün “Demokratların baĢarılı olmak istiyorlarsa, Cumhuriyetçilere 

daha çok yakınlaĢması gerektiği” konusunda açıklamalara  yer vermesinde 

gözlemlemek mümkündür.  
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d. Manipülasyon; Alan çalıĢmasında yer alan denekler için, birincil haber 

kaynağı olan televizyon ve gazete kapsamındaki medyanın oranı, %82,8‟dir. Aynı 

anda hem gazete hem de televizyon kanalı bulunan medya gruplarının ürkütücü 

gücü bu sonuçlarda kendisini göstermektedir. Televizyon izleme alıĢkanlığı 

açısından değerlendirildiğinde, az televizyon izleyen deneklerin medya kanaatlerinin 

de olumsuz olduğu, ancak televizyon izleme sıklığının artmasıyla olumsuz 

kanaatlerin olumluya doğru dönüĢtüğü görülmektedir. Bu sonuçlar, birincil siyasal 

kaynak olarak medyanın kendini tekrar fırsatı doğduğu oranda güvenilirliğini de 

arttırdığını göstermektedir. Ayrıca günümüz gören insanı (homo videns) açısından 

gazete ya da herhangi bir diğer basılı ürün, televizyonun pasifleĢtirici rolü karĢısında 

mücadele edebilir yetenekte görünmemektedir. Bu durum Türk tipi gazetecilik 

anlayıĢını, yani vitrin tipi sayfa düzenini653 beraberinde getirmiĢtir. Ġlk sayfada bolca 

resim ve kısa kısa birbirine geçen haber özetlerinin yer aldığı bu teknikte, okuyucu 

fotoğrafla yakalanmaya ve haberin baĢlığı ya da ufak bir metni ile iç sayfaya 

yönlendirilmeye çalıĢılmaktadır. Medya analizi bu çabaların sonuç verdiğini, 

gazetelerin medya analizinde ortaya konan söylemsel çizgileriyle okuyucuların alan 

çalıĢmasında ortaya koyulan seçimsel tercihleri arasında uyumluluk saptanmasına 

bağlı olarak ileri sürmek mümkündür.  

Manipülasyonun az görülen ama daha az önemde olmayan bir tekniği, 

medya analizi sırasında görülmüĢtür; gazete ve liderler arasındaki söylemsel 

paralelliğin bazı durumlarda, liderlerin sözlerinin tırnak içinde almak yerine doğrudan 

baĢlığa taĢınması Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Böylece medya “ne olduğunu” değil 

aynı zamanda “kimin doğru söylediği” konusunda dolaylı bir yorumda bulunarak 

taraf haline gelmiĢtir. 

Medya, manipülatif “değer” ve doğru” yaratım süreci, medya analizinde 

söylemsel açıdan farklılaĢmanın en belirgin örneği olarak AKP/AK PARTĠ kullanım 

farklılığında yer almıĢtır. Ġnceleme kapsamında yer alan gazeteler, söylemsel açıdan 

en soldan en sağa doğru siyasal yelpazeye oturtulduğunda, AKP‟den AK PARTĠ 

kelimesine doğru artan bir kullanım sıklılığı açıkça gözlemlenmiĢtir. Sabah 

gazetesinin, TMSF‟nin yönetimine geçtikten sonra AK PARTĠ adı altında parti ile ilgili 

yaptığı haberlerin bilinçli seçimi dikkat çekmektedir.  

                                                 
653

 Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP, “Gazetecilik, Gazete Sayfası Hazırlama”,  Ankara: 2007,  
http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/gazete_sayfasi_hazirla
ma.pdf, s.8. 

http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/gazete_sayfasi_hazirlama.pdf
http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/gazete_sayfasi_hazirlama.pdf
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Deneklerin yüzde doksana yakın bir oranı medyanın, kendileri üzerinde 

olumsuz bir etkide bulunduklarını ifade etmektedir. Deneklerin, medyanın kendileri 

üzerinde bu kadar yüksek oranda olumsuz etkisi ile medyaya karĢı olan 

güvensizlikleri arasında iliĢki olduğunu ileri sürmek mümkündür. Denekler, medyaya 

güvenmedikleri sürece olumsuz etkiyi daha çok hissedecekler ve medyada da haber 

dıĢı programları izlemeye daha çok eğilimli hale geleceklerdir. Genel akıĢ çizgisinde 

çoğu kez farkında olmadan alınan siyasal bilgi ve haberler ile siyasal bilgisizliğin 

“siyasal haberdarlık” olarak tanımlanabilecek kulaktan dolma bilgiler seviyesine 

indiği manipüle edilebilir bir düzeyini beraberinde getirmektedir. 

Alan çalıĢması verilerine göre, “merkez” yayın organları yerine, söylemleri ve 

siyasal eğilimleri belirgin yayın organlarına yönelik tercihlerin, yerleĢik siyasal 

eğilimler doğrultusunda geliĢtiği görülmektedir ve böyle bir durumda medya etkisi, 

var olan siyasal tutumların pekiĢtirmesi doğrultusundadır. Bu durum özellikle eğitim 

seviyesinin yükseldiği ve siyasal-sosyal eğitim alan deneklerde gözlemlenmiĢtir. 

B. Kamuoyu 

Medya artık ubikuitöz (aynı anda birden fazla yerde olan) bir yapıdadır ve 

yine aynı anda sadece televizyon ve gazete değil, radyo, internet, film yapım 

Ģirketleri, kitap-dergi yayınevleri ve dağıtım Ģirketleri giderek sınırlı sayıdaki güçlü 

ekonomik gruplarda toplanmaktadır. Bunların tümü, içlerinde farklı sesler barındırsa 

da “genel akıĢ çizgisi”nde tek sesli bir koroya dönüĢebilecek yetenek ve maddi 

kapasitededirler. Bu kapasite, kamuoyunun gündemini belirleme ve gerektiğinde 

belli bir yöne kanalize edebilme, siyasal kararlar üzerinde “demokratik tartıĢmalar” 

aracılığıyla kanaat önderleri yaratarak siyasal süreçte doğrudan etkili olabilmeyi 

sağlamaktadır. 

a. Kamuoyu Üzerinde Etkinlik; CumhurbaĢkanlığı seçim sürecindeki medya 

tutumu analizi, medyanın, siyasal liderlerin adaylık aĢamasında oldukça güçlü bir 

etkiye sahip olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu güç, kamuoyu tarafından da 

desteklenmiĢ olmasının yanında, kamuoyunu da bu yönde yönlendirdiğini de ortaya 

koymaktadır ve bu durum siyasal yelpazedeki farklı düĢünmesi muhtemel diğer 

gazetelerin belirgin bir direnç göstermemiĢ olmasıyla da doğrudan ilintilidir. 

Deneklerin adaylar ve süreçle ilgili değerlendirmeleri ve takip ettikleri medyanın 
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söylemi ile ortaya çıkan paralellik, medyanın siyasal hayatın bizzat kendisi 

üzerindeki belirleyici rolüne iĢaret etmektedir.  Ancak bu paralelliğin, siyasal 

tutumları belirgin ve parti bağı bulunduran deneklerde sınırlı kaldığını belirtmek 

gerekmektedir. 

Medya analizinde kiĢisel olarak pazarlanan veya yerilen siyasal lider ve 

partisi karĢısında belirgin bir dengeleyici sunumun yer almadığı ortaya konulmuĢtur. 

Yaratılan bu boĢlukta bir yandan “muhalefetin” yokluğu yankılanırken diğer yandan 

da medya kendisini oturtarak, yaptığı siyasal çıkıĢları kamuoyu önünde 

meĢrulaĢtırmaktadır. 

Kamuoyunun etkinliği noktasında kamuoyu yoklamaları oldukça önem 

kazanmaktadır. AraĢtırma döneminde yeteri kadar kamuoyu yoklamasının 

yayınlanmamıĢ olmasından dolayı bu konuda ölçüm yapılamamıĢ olmasına karĢın, 

denekler üzerinde mazlum etkisi (underdog effect), bumerang etkisi (Boomerang 

effect) ve bando-vagonu etkisi (bandwagon effect) gözlemlenmiĢ olup bu etkilerin 

bireylerin oy verme ve siyasal-sosyal hareketlere katılım ve siyasal hayata dair 

genel kanısı üzerinde oldukça belirleyici olduğu anlaĢılmıĢtır. Ancak bando-vagonu 

ve mazlum etkisini daha net bir Ģekilde ölçebilme noktasında, kamuoyu 

yoklamalarının yoğun bir Ģekilde yayınlandığı seçimden hemen önceki bir ayı 

kapsayan dönem üzerinde yapılacak bir araĢtırma sebep ve sonuç iliĢkisini daha 

açıklayıcı olacaktır.  

Medyanın Amerikan tipi demokrasiyi idealize ettiğini gösteren bir baĢka 

unsur olarak değerlendirilebilecek kamuoyu yoklamaları aracılığıyla medya, siyasal 

hayatı sürekli seçim dönemi gibi yeniden değerlendirirken ve kamuoyu üzerinde 

yönlendirici etkilerde bulunmaktadır. Türkiye‟de artık hemen her hafta çıkan yeni bir 

kamuoyu yoklamasıyla birbirine yaklaĢan -sadece amblemlerden ibaret- iki siyasal 

partiden birini seçme zorunluluğu telkin edilmektedir. Bu süreçte yine medyanın 

siyasal iktidara göre konumu belirleyici olmaktadır. 

Ayrıca araĢtırma süresince karĢılıklı cehalet (Pluristic ignorance) olgusuyla 

da karĢı karĢıya kalınmıĢ olup, seçmeni oldukları siyasal partilerin pozisyonu ile 

uyum gösteren medya takip eden deneklerin kendi partilerinin potansiyellerini 

abartma eğiliminde oldukları görülmüĢtür. Tersi durumda da denekler seçmeni 

oldukları partinin potansiyelini azımsamaktadırlar.   
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b. Medyakrasi; KartelleĢmenin getirdiği ekonomik avantajlarla nicelik olarak 

artan nitelik olarak sınırlı bilgi kaynakları ile sanal bir demokrasi örüntüsü meydana 

gelmekte ve bireyler bir yandan “özgür” olduğuna inandırılırken, diğer yandan da 

düĢünceleri yönlendirilerek sınırlandırıldığı bir sürece girilmiĢtir. Literatür çalıĢmaları 

göstermektedir ki bu sürecin yönü, dördüncü kuvvet medyanın, sistemin asli 

unsurlarından bir olup aktif rol alarak siyasal hayatı yönlendirdiği medyakrasiye 

doğrudur.  

Yukarıdaki geliĢmeler küresel ölçekte, özellikle Amerika gibi liberal 

ekonominin baĢat bir rol üstlendiği ülkede en yoğun bir biçimde ortaya çıkarken, 

demokrasi açısından en tehlikeli uygulamalardan biri de Ġtalya‟daki gibi, kendisine ait 

ve toplumun çoğunluğunun kanısının Ģekillendirildiği medya organı sahipliği ile 

siyasal iktidarın aynı kiĢide buluĢmasıdır. Siyasal iktidar ve medya arasındaki güç 

dengesi, birinin diğerini yutması Ģeklinde ortaya çıktığı Ġtalya örneğinde, 

medyakrasinin özel bir formunun yaĢandığını ileri sürmek mümkündür. Türkiye‟nin 

ise daha çok Amerikan tipi bir medyakrasi sürecinin parçası olduğu ileri sürülebilir. 

Dördüncü güç medyanın, Yargı‟nın iĢlevlerine zaman zaman tecavüz 

etmesiyle Yargı‟nın bağımsızlığının zedelenmesi ve kuruma yönelik sosyal güvenin 

azalmasında önemli bir etkisi olmuĢtur. Süren davalar sırasında gözaltına alınan ve 

sadece ifade vermeye çağrılan kiĢilerin de sanki “yargılaması tamamlanmıĢ ve suçlu 

görülmüĢ” gibi medyaya yansıtıldığı, doğrudan yargının konusunu oluĢturan 

sorunların ya da meclis çatısı altında tartıĢılması gereken konu ve olayların 

medyada program malzemesi olarak kullanıldığı ve medyanın “teĢhir direği” 

yaptırımlı “yargıçlık” rolüne soyunduğu durumlar giderek sıklaĢmaktadır. Tüm bu 

süreçte medyanın kendini hem savunmak hem de pazarlamak üzere kullandığı 

argüman, “kamuoyunun sesi olduğu” ve bunu “halk adına, halk için yaptığı” iddiaları 

üzerine kuruludur. 

Halkın ne düĢündüğü noktasında alan çalıĢmasındaki verilere bakıldığında, 

siyasal yargılar üzerinde medyayı oldukça etkili bulanların, medya ile ilgili 

kanaatlerinin de ağırlıklı olarak olumlu yönde olduğu görülmektedir. Uygulamaya 

katılanların çoğu, medyanın siyaseti yönlendirdiği görüĢüne katılmaktadır ve 

deneklerin göreceli olarak da az bir kısmı, bu durumu ideal olarak görmektedir. 

Böyle bir yaklaĢım, medyayı siyasal iktidarı yönlendirici bir güç olarak algılamanın, 
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medyanın siyasal iktidara karĢı bekçilik göreviyle özdeĢ olmaya doğru yöneldiği ya 

da medyanın kamuoyunu bilinçlendirme görevinin önüne geçtiği yolunda fikir 

vermektedir. Bu durum medyakrasinin en azından deneklerin bir kısmı tarafından -

tam bir bilinç düzeyinde algılanmasa da- kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 

Ancak demokrasileri diğer sistemlerden ayıran, muhalefetin varlığıdır ve ideal olan, 

medyanın, bir yandan siyasal geliĢmeleri kamuoyuna aktarırken diğer yandan da 

kamuoyunun sesi olarak görev yapması gerektiğidir; siyaseti yönlendirmesi gereken, 

siyasal partiler ve kamuoyunun bizzat kendisidir. 

C. Siyasal Ġktidar 

ĠĢsizliğin çok olduğu ülkelerde bir gazetede çalıĢmak; yorum, araĢtırma, 

değerlendirme ve sunumdan ziyade basit ve popüler haberlerin editöre sunumunda 

yoğunlaĢmaktadır. Sermayenin bol reklam alabileceği popüler gazetecilik, düĢük 

ücretle yapılan düĢük kalitede iĢlerin bir toplamı iken medyanın ne söylediği 

noktasında asıl belirleyici olan, editör olarak ortaya çıkmaktadır. Gazetecinin, ürettiği 

üründen bu kadar koparılması, medya sahibi kiĢilerin, ürün çıktıları üzerinde daha 

çok söz sahibi olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu, siyasal iktidar açısından 

da medya sahibi ile olan yönlendirilebilir çıkar iliĢkisi açısından tercih edilir bir 

durumdur. 50‟li yıllardan bu yana yapılan yasal düzenlemelerin de bu görüĢü 

destekler nitelikte olduğu saptanmıĢtır. 

a. Sosyal Denetim ve Kontrol; Seçime indirgenmiĢ demokrasilerde 

yönetilenlerin, kendilerine tanınan Ģeffaf duvarlar içinde  “düĢünce özgürlüğü”  ile 

“tercih hakkı” bulunmaktadır ve medya da böyle bir ortamda, devletin Ģeffaf 

duvarlarını ören ideolojik araçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 

basının bir güç olarak belirdiği ilk zamanlardan bu yana siyasal iktidarlar da bu gücü, 

doğrudan ya da dolaylı olarak, ekonomik ve/veya hukuksal yollarla, en etkin bir 

Ģekilde kullanmaya çabalamıĢlardır.  

EriĢilen bilgilerin ve haberlerin denetimi, siyasal tutum ve davranıĢların 

çerçevesini oluĢturarak, medya aracılığıyla sosyal denetimi sağlamakta olduğu bu 

araĢtırma sırasında da ortaya çıkmıĢtır. Ancak buradaki kritik soru, medyanın bu 

süreçteki rolünün, özne mi yoksa nesne mi olduğudur. Medya, dördüncü güç olarak 

ekonomik çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterirken, siyasal iktidar bu güç 
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karĢısında kendi olanaklarıyla direnmek ve hatta bu gücü kontrol altına alarak 

araçsallaĢtırma çabasına girdiğinde, sürecin hangi tarafın lehine geliĢeceğinin 

belirleyicisi, medya ve siyasal iktidar arasındaki konjonktürel güç dengesi 

olmaktadır. Bu noktada medyanın rolü, siyasal iktidarın söylemleri doğrultusunda 

araçsallaĢabileceği gibi, tam tersine siyasal iktidarı “yola getirmek” amaçlı 

kamuoyunu yönlendirme giriĢimleriyle siyasal hayatın üzerindeki doğrudan etkilerde 

sistemin belirleyicisi olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Medya kitleselleĢtiği oranda reklâm gelirlerini de arttırmakta ve daha büyük 

bir ticari kuruluĢ olarak varlığını sürdürmekteyken farklı sesleri duyma ve farklı 

mesajları benimseme ve hatta daha da önemlisi bunları ifade edebilme hakkı, 

siyasal iktidarla karĢılıklı çıkar iliĢkilerinden bağımsız medyalar aracılığı ile 

olanaklıdır. Oysa ekonomi-politik bağlamında medyanın Türkiye‟deki görünümü, 

merkez yayın organlarına -tirajları ile bağlantılı olarak- daha çok ilan verilmesi, bu 

medyaların sahiplerinin de ekonomik olarak siyasal iktidara daha da bağımlı hale 

gelmesi gerçeğini doğurmaktadır. Böylece merkezde yer alan bir gazete hem 

üzerinde pazarlık yapabileceği kitleden hem de bunlar üzerinden elde edeceği 

reklam gelirlerinden güç elde etmektedir. Nitekim alan çalıĢmasında da deneklerin 

büyük bir çoğunluğu, medyaya güvenmedikleri halde birincil siyasal bilgi kaynağı 

olarak gördüklerini belirtmiĢlerdir. Bu bağlamda, bir merkez gazetesi, aslında 

popüler kültürün ve göreceli tarafsızlığın ürünü olması gerekirken, buradaki 

ekonomik iliĢki doğrultusunda siyasal iktidarın tarafı olarak ortaya çıkması 

kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda medyaya ulaĢan çoğunluğun hangi konuda ve 

nasıl düĢünmesi gerektiğinin çerçevesi siyasal iktidarın pazarlıklar karĢılığında 

belirlenecektir. 

b. Medya Karteli-Siyasal İktidar İlişkisi; Günümüz iĢletmelerinin ideolojilerini 

özetleyen “küresel düĢün, yerel davran” stratejisinin belki de en iyi uygulayıcıları 

olan medya kartelleri, “çok seslilik” adına, televizyon, gazete, internet sayfası, radyo 

gibi farklı kanallardan belli sınırlar/politikalar/ideolojiler içerisinde “tüketici” 

durumundaki kitleye iĢlenmiĢ bilgi ve haber aktarmaktadır. Siyasal iktidar-toplum 

iliĢkisinde iletiĢim kanalı olarak iĢlev gören basının, iktidar tarafından kapsama ve 

denetleme çabasının yükseliĢe geçtiği 20. yüzyılda, kapitalizmin karĢısında duran 

dengeleyici bir gücün yokluğunun da verdiği itici güçle, basının kârlı bir yatırım alanı 
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olarak değerlendirildiği, kamu hizmeti anlayıĢının geriletildiği ve son kertede 

kartelleĢme olgusunun küresel ölçekte yaygınlaĢtığı görülmektedir.  

Türkiye‟de “kamu hizmeti” görevinin geri plana itilmekte olduğu sürecin 

baĢını, 1950‟lerden bu yana gazetecilik anlayıĢında gerçekleĢen değiĢmelerde 

gözlemlemek mümkündür. Bu değiĢikliklerin en önemlisi gazeteciliğin bir yatırım 

alanına dönüĢmesine ve bunun sonuçlarına bağlıdır. Gazeteci ve gazete patronluğu 

iliĢkisi yeni bir biçim almıĢ; aralarındaki doğrudan iliĢki koparak, gazeteci ile patronu 

karĢı karĢıya getirebilmiĢtir. O yıllarda, Truman Doktrini ve Marshall yardımlarının 

ardından IMF‟den alınan borçlar da göz önüne alındığında, bu geliĢmelerin, 

Amerika‟nın ülke ekonomisindeki etkisinin, basına yansıması olduğu anlaĢılacaktır. 

1980 sonrası süreç, Reagan‟ın liberal politikalarının Türkiye‟deki uygulamalarına 

sahne olurken, özelleĢtirmelerle beraber basın organı sahibi ilk kartellerin filizlendiği 

bir dönem olmuĢtur.  

Bugün medya bir güç olmasına rağmen, tıpkı Yargı gibi, diğer tüm 

kurumlardan daha fazla olarak özgürlükler açısından sorunlu bir alanı 

oluĢturmaktadır. Hatta daha ileri olarak iddia edilebilir ki bu sorun, rejimin 

demokratikleĢmesinin önünde, en önemli engellerden birini oluĢturmaktadır. 

Yasama organında yer alan ve kartelleĢmeyi kolaylaĢtıran bu tür düzenlemelere 

katılarak onay veren muhalefetin çoğunlukla gelecekteki kendi konumunu ve siyasal 

iktidar olması durumunda sahip olacağı gücü göz önüne alarak hareket ettiği 

görülmektedir. Öte yandan muhalefetteyken kaĢı çıkan gruplar da siyasal iktidara 

geldiklerinde bu tür düzenlemelere tüm gücüyle sahip çıkmaktadırlar.  

ÇalıĢmaya, medyanın dördüncü güç olarak siyasal hayat ve demokrasi 

üzerinde değiĢtirici etkiye sahip olduğu hipoteziyle baĢlanmıĢ ve medyanın belirleyici 

rolüne odaklanmıĢken çalıĢma boyunca ve sonunda bu gücün karĢısında 

dengeleyici mekanizma olarak siyasal iktidarın, medya gücünü kontrol altına almaya 

çalıĢtığı ve baĢarabildiği oranda da rejim üzerinde kontrol gücüne yaklaĢtığı ortaya 

çıkmıĢtır. Türkiye‟de günümüz medyasının ekonomi politiğine yönelik incelemelerde, 

yukarıda “siyasal iktidar ve medya arasındaki güç dengesinin” sürekli olarak karĢı 

ataklarla sürdürüldüğü gözlemlenmiĢtir. Hemen hemen her zaman, mevcut siyasal 

iktidarın talepleri doğrultusunda, yasa koyucunun düzenlemeleriyle uygun hukuki 

zemini yaratılan medya kartellerinin oluĢum ve parçalanma sürecinde, aynı siyasal 
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iktidarların, yandaĢ bir medya karteli yaratmak ya da en azından, siyasal zeminden 

ekonomik zemine çekebileceği bir uzlaĢmada buluĢabilen medya kartelini, çok 

sayıda ve siyasal açıdan eleĢtirel, bağımsız basına tercih ederek kurtulma amacı 

taĢıdığı görülür. Böylece gerektiğinde onu, yine ekonomik ve hukuki araçlarla “böl, 

sat” mantığı çerçevesinde, devirebileceği garantisi taĢıdığı görülmektedir.  

c. Medya kontrol aracı olarak kurumlar; TMSF üyelerinin Bakanlar Kurulu 

tarafından atanması, kurumun tamamen siyasal iktidarın kontrolü altında olduğunun 

bir göstergesidir. RTÜK‟ten farklı olarak, üyelerin seçiminde muhalefet parti 

temsilcilerine ya da bürokrasiye yer yoktur ve “fon” oluĢu nedeniyle, bir “medya 

denetim kuruluĢu” gibi değerlendirilmesini de engellemektedir. Günümüz 

Türkiyesindeki medyanın sosyal sorumluluğu çerçevesinde hizmet görmesi için 

denetiminden sorumlu RTÜK, yapı olarak siyasal iktidarın medya üzerinde 

kontrolünü sağlamaktadır. Ayrıca RTÜK Yasasında 2001 yılında getirilen 

değiĢiklikler, medya tekelleri açısından önemli avantajlar sağlarken siyasal iktidarın 

RTÜK üzerindeki denetim ve karar alıcı etkinliğini arttırmıĢtır.   

Menderes‟ten bu yana, siyasal iktidarın -gazetecilerden çok tüccarlarla daha 

kolay kontrol edilebileceği düĢüncesine dayanarak- ekonomik ve hukuki araçların 

kontrolünde sürdürülen gazetecilik, kendisinin “kamu hizmeti rolünü”, halkla ilişkiler 

çalıĢmasının bir unsuru olarak söylemsel düzeyde devam ettirirken, bunu, güç 

dengesinin belirlediği Ģeffaf bir duvar çerçevesinde gerçekleĢtirmektedir. 

Günümüzde siyasal iktidar, ortaklık yapabileceği büyük medya kartellerini 

yaratmakta ancak bunlar içinde eleĢtirel yaklaĢanlar ya da pazarlık masasında 

uzlaĢmayanlar, TMSF‟nin denetimine geçirilmektedir. 

Medya analizi süresince TMSF‟nin yönetimine geçen ATV-Sabah Grubunun, 

söyleminde siyasal iktidara yönelik daha olumlu bir tutum geliĢtirdiği ve TMSF‟nin, 

genel olarak siyasal iktidar tarafından bir medya kontrol kuruluĢu gibi 

araçsallaĢtırıldığı açıkça gözlemlenmiĢtir. Bu gözlemlerden, sadece medyanın değil, 

medya ile bir Ģekilde organik bağ kuran kurum ve kuruluĢların da siyasal 

iktidarlardan bağımsızlaĢtırılarak özerk bir yapıya büründürülmesi gerekmekte 

olduğu sonucu çıkarılabilir. 
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D. Seçim ve Siyasal Partiler 

Medya bireylerin seçmen tercihi üzerinde etkili olduğu bilinmesine rağmen, 

bireylerin tercihleri üzerinde mutlak bir etkisi olduğu iddiası yeterli kanıtlara 

dayanmamaktadır. Her ne kadar alan çalıĢmasında deneklerin taktiksel oy verme 

eğilimleri ve takip ettikleri gazetelerle çoğunlukla uyum içindeki siyasal tercihleri 

tespit edilmiĢse de, özellikle eğitim medyanın etkisi bağlamında daha öncelikli ve 

belirleyici bir role sahip olduğu görülmüĢtür. Öte yandan seçim ve siyasal partilerle 

ilgili olarak daha ayrıntılı irdelenmesi gereken aĢağıdaki sonuçlar da yer almaktadır. 

a. Seçim- Siyasetin ekseninin kayması; Dünyada ve Türkiye‟de gittikçe 

artan bir söylemsel “merkez” eğiliminin varlığı kendini hissettirmektedir. Postmodern 

süreçte, demokrasi, özgürlük gibi diğer pek çok kavramda olduğu gibi sol ve sağ 

kavramlarının da söylemsel açıdan içleri boĢaltılırken, aralarındaki ayrım da 

ĢeffaflaĢtırılmıĢtır.  Böylece siyaset ekseninin sağa doğru çekilmesi, sol merkezin 

bile radikal bir görünüm kazanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu geliĢme de 

uluslararası küreselleĢen ekonomi politikalarından bağımsız değildir.  

Ekonomik çıkarları gereği sol eğilimli partilere oy vermesi beklenen sermaye 

dıĢı geniĢ kitleler, çoğunluk bağlamında karar verici bir güce sahip olmasına 

rağmen, siyasal kararlarını; din, etnik kimlik, popüler söylemler ve lider özellikleri gibi 

medya aracılığıyla manipüle edilebilir araçlarla oluĢturur hale gelmiĢtir. ĠĢte böyle bir 

ortamda bireyler, kendi siyasal konumları ile oy verecekleri partinin siyasal 

konumunu tanımlama konusunda sorun yaĢamakta ve ekonomik açıdan 

beklentilerle oy verdiği partinin politikaları arasında tutarsızlıkların sonuçlarına 

katlanmak durumunda kalmaktadırlar. 

Medya analizinde ana-akım medyanın, merkez medyası olarak yayın 

yaparken atağa geçip bir siyasal karar mekanizması gibi hareket etmesi gerektiğine 

karar verdiği durumlarda, söylemlerini de belli bir yöne doğru yönelttiği görülmüĢtür. 

Merkezde gibi görünen bir medya organını takip eden bir izleyici, hem sağ hem de 

sol perspektiften haberler alıyormuĢ gibi düĢünebilir. Ancak bu tip bir medya 

organının merkeziliği, söylemde merkezde görünüp kritik siyasalarda “sağ” ya da 

“sol” uygulamaları yürürlüğe koyan bir partinin merkeziliği kadar olacaktır.  

Söylemsel açıdan merkezde olma durumu her zaman için daha çok kiĢiye ulaĢma 
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olanağı tanımaktadır ki ATV-Sabah Grubunun satıĢı, bu anlamda ayrı bir önem 

kazanmaktadır.  

Siyasetin ekseninin kaymasından doğan kafa karıĢıklığının besleyici unsuru 

ana-akım medya kodları ile siyasal liderlerin, siyasal partilerin programlarını bir yana 

bırakarak yaptıkları açıklamalarıdır. Alan çalıĢması sonuçlarına göre ana-akım 

medya grubu okuyucuları içinde her dönemde %50‟den fazla bir kararsızlar 

grubunun oluĢu, ana-akım medya karteli açısından üzerinde pazarlık edilebilir, 

manipüle edilebilir bir grup olarak ayrı bir önem taĢımaktadır. Bu medyanın yapacağı 

yayınlar, siyasal duruĢ açısından yakın olmayanlara bile ulaĢmasının yanında 

kaynağa (medya organına) bağlı olarak söylemin de “sağ” ya da “sol” değil de 

merkezi niteliği olduğu gibi bir kanıya sahip olabileceklerdir. Bu noktada McLuhan‟ın 

“araç mesajdır” sözündeki doğruluk payı göze çarpmaktadır. 

b. Siyasal partiler- Siyasetin Siyasetsizleşmesi; Medya, siyaseti 

basitleĢtirerek, siyasal programlardan ve ideolojilerden soyutlayıp adaylar üzerinde 

kiĢiselleĢtirmektedir. Bu durum medya analizinde açıkça gözlemlenirken, ana-akım 

medyasının daha önce sözü edildiği gibi yine Amerikan tipi demokrasiyi idealize 

ettiğini göstermektedir. EleĢtiriler ve övgüler, siyasal partilerden çok liderlerine 

yöneliktir. Siyasal ideolojisinden, parti programından sadeleĢtirilmiĢ siyasal aday, 

sıradan bir bireyin çok da fazla teknik bilgi gerektirmeksizin adayı iyi ya da kötü, 

güçlü ya da zayıf, baĢarılı ya da baĢarısız gibi basit, anlaĢılabilir ve çoğunlukla da 

görülebilir özelliklerinden yola çıkarak seçilebilir ya da elenebilir hale getirilmektedir.   

E. Öneriler 

Bu çalıĢmada ele alınan medya analizi ve alan çalıĢmasının makro ölçekte 

uygulanmasıyla, gazete ve televizyon analizi yapılarak ve halk üzerinde daha 

kapsayıcı bir çalıĢmada elde edilecek verilere dayanarak, yine medyanın halk 

üzerindeki siyasal yönlendirici etkisini, medya organı sahipliğine göre açıklayan 

genel kurallar ortaya konulabilir. Ayrıca böyle bir çalıĢma, bir medya tekeli içinde yer 

alan gazete ve televizyonların siyasal söylemleri arasındaki farklılık ve bu medya 

araçlarının izleyicilerinin siyasal tutumlarında, buna bağlı bir diğer farklılık oluĢup 

oluĢmadığının açıklayıcısı olacaktır. 
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ÇalıĢmanın sınırlılıkları nedeniyle ele alınamayan aĢağıdaki konular, baĢka 

çalıĢmalara kaynaklık edebilecek önerilere dönüĢtürülmüĢtür. Örneğin günümüz 

medyasının büyük çoğunluğunu oluĢturan Doğan Grubu yayınlarının kendi içindeki 

siyasal farklılaĢması üzerine yapılacak bir inceleme, bu gazetelerin kendi içinde de 

bir siyasal yelpaze oluĢturduğu ancak ortak bir noktada Doğan Grubunun editöryal 

sesini duyurduğu hipotezini test edebilecektir. Bir baĢka çalıĢmada, liderlerin söylem 

analizi yapılmak suretiyle gazete okuyucusunun, o gazetenin söyleminden mi, yoksa 

o gazetede yer alan liderin söyleminden mi etkilendiğinin araĢtırılması rolü yararlı 

olacaktır. Türkiye‟de mevcut iletiĢimsel sistem olan Karma sistemin diğer ayağı, 

kamu sektörü, yani TRT yayıncılığı üzerine de bir araĢtırma yapılmalıdır. 3984 sayılı 

yasada 2002‟de yapılan değiĢikliklerle mutlak bir siyasal iktidar otoritesi altına giren 

TRT yayıncılığının analizi, Althousser‟in “devletin ideolojik araçları” bağlamında 

değerlendirilmesi gereken önemli bir çalıĢma olacaktır. 

Sonsöz 

ÇalıĢmanın baĢında tezin temel hipotezi, “Siyasal iktidar-toplum 

ilişkisinde medya, siyasetin bizzat doğasını ve demokrasiyi değiştirecek güce 

sahiptir.” şeklinde kurulmuştu. ÇalıĢmanın sonucunda hipotezin, “siyasal iktidar 

ve medya arasındaki konjonktürel güç dengesine bağlı olarak, bireylerin 

siyasal eğilimlerinin belirginliği çerçevesinde” geçerli olduğu saptanmıĢtır. 

ÇalıĢma sonunda, iki kutuplu sistemin sona eriĢinden bu yana, 

“alternatifsizlik” ve “özgürlük” söylemiyle kapitalizmin önünün ardına kadar 

açılmasının, en çok yine özgürlüğe ve demokrasiye zarar verdiği görülmüĢtür.  Bu 

süreçte kilit rol oynayan medyanın da yine “basın özgürlüğü” adına kartelleĢtiği ve 

üretimlerinde dezenformasyona yöneldiği görülmektedir. Medya, “halk adına” 

popüler kültür ürünlerini sunmakta, “haber” kapsamında magazin ya da sosyal 

bunalım ve kaygıları aktarmakta ve dolayısıyla mevcut siyasal iktidara olan ihtiyacı 

vurgulamakta, siyasal partileri bu sürecin mümkün olduğunca siyaset dıĢına itip 

siyaseti kiĢiselleĢtirilip markalaĢtırmakta ya da damgalamaktadır. 

Demokrasiye geleneksellik kazandıracak kurumsallaĢmanın olmadığı siyasal 

sistemlerde, kamuoyunun medya aracılığıyla kolay manipüle edilebilir halde olması 

sonucunu da beraberinde getirmektedir.  Türkiye gibi az geliĢmiĢ ve/veya geliĢmekte 
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olan ve demokrasinin henüz kurumsallaĢmaktan uzak olduğu ülkelerde de siyasal 

iktidarın toplumla ve toplumun da siyasal iktidarla iletiĢiminde baĢat role sahip 

medyanın, ne siyasal iktidarın emrinde ne de siyasal iktidarın üstünde yer alması 

için tüm çevreler üzerine düĢen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

medyanın özel konumu nedeniyle medya Ģirketlerine el konulması operasyonlarının, 

hükümetten özerk kurumlarla yürütülmesi gerekmektedir. 

Siyasal iktidar ve toplum arasında iletiĢim kanalı olarak görev yapması 

beklenen medyanın, bu süreçteki rolünün demokratik açıdan tanımlanabilmesi için,  

kamu hizmeti ön plana alınarak, kartelleĢmeye olanak vermeyecek bağımsız, özerk 

bir Ģekilde yeniden yapılandırılması ve gazete kâğıtlarının fiyatları vb. alanlarda, tüm 

sektörün desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca siyasal partilerin temsilcilerinin söz 

haklarının belli kurallara bağlanmalı ve hepsi için geçerli olabilecek yasal bir çerçeve 

oluĢturulmalıdır.  

Ayrıca medya kartellerinin demokrasi için yarattığı tehdit, belli bir medya 

kartelinin seçilip dağıtılması, baĢka bir sermaye grubuna satılmasıyla çözülebilecek 

bir sorundan daha fazlasını içermektedir. Sorun makro düzeyde ele alınarak, 

Yasama düzeyinde çözülmeli, medya kartellerinin oluĢum süreci, yüzdelik oranların 

yukarı çekilmesi yerine tam tersine aĢağı indirilmesiyle engellenmelidir. Böyle bir 

düzenlemeye gidilmediği bir durumda, medya kartellerinin arasından seçilen bazı 

grupların devri ya da parçalanarak satıĢı, mevcut bozuk yapının, siyasal iktidarı 

destekleyen medya kartelleri lehine yeniden düzenlenmesinden baĢka bir durumu 

ifade etmemektedir. 

Son kertede, medyanın kime hizmet edeceği, onu kimin sahiplendiği ile 

doğrudan ilintilidir. Medya sahipleri sonuçta birer yatırımcı olmalarından dolayı, tiraj 

artıĢıyla beraber gelen reklam gelirlerinin artıĢı, onu, reklam gelirleri dolayısıyla 

sermaye odaklarına bağımlı hale getirebilir. Ancak gazete ve gazetecilerin geniĢ 

kitleler tarafından takibi, medyayı Ģirketler yerine okur odaklı hale getirecektir. Bu 

durumda söz konusu medyanın editöryal sunumunda meydana gelecek bir 

değiĢikliğe karĢı, tepki vererek bu medyayı takip etmek yerine tavır koyacak bilinçli 

okurun geliĢmesi sosyal bir proje olup demokrasinin kurumsallaĢmasının ekonomik, 

sosyal ve siyasal kararlığını gösterecek siyasal iktidarın ve yasa koyucunun 

eylemlerine bağlıdır. Nitekim tarafsız medya ve bilinçli okur yaratma amacı ve bu 

yöndeki siyasalar, demokratik samimiyetin önemli bir ölçüsüdür. 
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EK-I. : 1. Uygulama Öğrenci 
Anketi Örneği  

 

 

 

Sayın Katılımcı, 
Bu anket çalıĢması sadece bilimsel bir 
çalıĢmada kullanılmak üzere uygulanmaktadır. 
Bir test değildir. Doğru ya da yanlıĢ cevap 
bulunmamaktadır.  Verdiğiniz cevaplar 
arasında kimliğinize dair sorular yer 
almamaktadır. Cevaplarınızın size herhangi bir 
etkisi bulunmayacaktır. Mümkün olduğunca 
size en uygun cevabı veriniz.   Toplam 40 soru 
bulunmaktadır. Yardımınız için teĢekkür 
ederiz. 
 
1) Ne kadar sıklıkta gazete okursunuz? 

a) Her gün    
b) Hafta 3-4 kez  
c) Sadece hafta sonları   
d) Ayda bir iki kez,    
e) Hiç gazete okumam (3.soruya geçiniz) 

2) Ġnternetten ya da basılı olarak, hangi 
gazete ve gazeteleri okursunuz, öncelik 
sırasına göre yazınız.  

 
 
AĢağıdaki ifadelere katılma derecenizi 
iĢaretleyiniz. 
3) Gazete okurken siyasal haberleri 

öncelikle okurum.  
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman   
 

4) Özellikle siyasal konularda yazan 
beğendiğim köĢe yazarları için gazete 
alırım ve önce onları okurum. 
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman   
 

5) Ortalama olarak günde kaç saat 
televizyon izlersiniz? 
a) Hiç televizyon izlemem  
b) 2 saatten az   
c) 2 – 4 saat    
d) 4 – 6 saat arası  
e) 6 saat ve üstü 
 

6) Hangi televizyon kanallarını izlersiniz? 
Sizin için öncelik sırasına göre yazınız. 

 
….. 
7) ,Televizyonda en çok hangi programları 

seyredersiniz? Sizin için öncelik sırasına 
göre yazınız. 

 
…..  
 
8) Ortalama olarak günde kaç saat internete 

girersiniz? 
a) Hiç internete girmem 

(Soru 12‟ye geçiniz)   
b) 2 saatten az  
c) 2 – 4 saat   

d) 4 – 6 saat arası  
e) 6 saat ve üstü 

9) Ġnternette siyasal parti, siyasal forum, tartıĢma gibi 
siyasal içerikli siteleri ziyaret ediyor musunuz? 
a) Evet b) Hayır  

10) Siyasal içerikli e-postaları okur ve baĢkalarına iletir 
misiniz? 
a) Okumadan silerim 
b) Sadece okurum ve sonra silerim 
c) Okurum ve saklarım 
d) Okurum arkadaĢlarıma/yakınlarıma iletirim 
e) Okurum, baĢkalarına iletirim ve aynı zamanda günlük 

hayatta tartıĢırım 
 

11) Ġnternette siyasal konularda konuĢurken kendimi günlük 
hayattan daha güvenli olarak hissediyor musunuz? 
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman  
  

12) Siyasal hayatla ilgili geliĢmeleri en çok hangi kanaldan 
ediniyorsunuz. En sık kullandığınıza 1 vererek 
sıralayınız. 
a) TV(    ) b) Gazete (    ) c) Ġnternet (   )  
d) Aile ve ArkadaĢlar (   ) e) Radyo (   )  
f) Diğer (   )……….  
 

13) ġu an mecliste bulunan partileri yazınız.  
a) Bilmiyorum  b) Bildiğinizi yazınız: ……….. 
 

14) Bir sonraki cumhurbaĢkanlığı seçimi ne zaman 
olacaktır? 
a) Bilmiyorum  b) Bildiğinizi yazınız: …… 
 

15) 1982 Anayasası‟na göre TC CumhurbaĢkanını kim 
seçer? 
a) Bilmiyorum  b) Bildiğinizi yazınız: …… 
 

16) Bir yönetimin demokratik sayılabilmesi için gerekli ilk üç 
özelliği sizce nedir, sizin belirleyeceğiniz önem sırasına 
göre yazınız (daha fazla da yazabilirsiniz): 
a)   
b)  
c)   

 
17) Siyasal duruĢunuzu tanımlamanız gerekirse siyasal 

yelpazenin neresinde yer alırdınız, bulunduğunuz yerin 
rakamını daire içine alınız.  (1 en sol - 5 en sağ) 

 
 
 
 
 
18) Son seçimlerde hangi partiye oy verdiniz? 
a) Oy vermedim  b)Yazınız: …. 
 
19) Önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vermeyi 

düĢünüyorsunuz? 
a) Kararsızım (Soru 23‟e geçiniz)  

b)Yazınız: ….. 
 
20) Sizce bu partinin siyasal duruĢunu tanımlamanız 

gerekirse siyasal yelpazenin neresinde yer almaktadır, 
bulunduğunuz yerin rakamını daire içine alınız 

 (1 en sol - 5 en sağ) 
 
 
 
 
 

1 2    3   4    5 
Sol    Sağ 

1 2 3 4 5 
Sol    Sağ 
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21) Bu partiye oy vermede ne kadar kararlı 
olduğunuzu belirtiniz. 
a) Oldukça kararlıyım  
b) Kararlıyım 
c) Kararsızım  
d) Kararlı değilim 
e) Kesinlikle kararlı değilim 
 

22) Sizce bu parti için neler yapabileceğiniz 
sorulursa aĢağıda yazılı olanlardan en 
çok hangisini yapmak isterdiniz? 
(   ) Genel tartıĢmalara katılıp parti lehine 
konuĢurum 
(   ) Partinin rozetini takarım 
(   ) Parti toplantılarına dinleyici olarak 
katılırım 
(   ) Tanımadığım insanların kapısını 
çalarak partinin propagandasını yaparım.  
(   ) Partinin toplantılarında tartıĢmalara 
katılır, önemli bulduğum Ģeyler hakkında 
görüĢ bildiririm 
(   ) Partinin görüĢlerini, baĢka partilerin 
toplantılarında da savunurum 
(   )Tercih ettiğim parti için bunların 
hiçbirini yapmazdım. 

 
23) Gerekli sayısal çoğunluğu yakalamıĢ bir 

partinin, muhalefete rağmen, 
CumhurbaĢkanı‟nı tek baĢına 
belirlemesini demokratik buluyor 
musunuz?  
a) Kesinlikle demokratiktir  
b) Demokratiktir  
c) Fark etmez –Fikrim yok 
d) Demokratik değildir.  
e) Kesinlikle demokratik değildir.  
 

24) Önümüzdeki milletvekili seçimlerini sizce 
hangi parti kazanacak, en çok oyu hangi 
parti alacak? 

Yazınız:….. 
25) Bu partinin en çok oyu alacak parti 

olacağına ne kadar emin olduğunuzu 
belirtiniz. 
a) Oldukça eminim  
b) Eminim 
c) Kararsızım  
d) Emin değilim 
e) Kesinlikle emin değilim 
 

26) Sizce ideal olarak medyanın iĢlevleri 
neler olmalıdır? 
(   ) Eğlendirmek 
(   ) Oyalamak 
(   ) Haber vermek, geliĢmelerden 
bilgilendirmek  
(   ) Eğitmek 
(    ) Ürün tanıtmak 
(    ) Siyaseti yönlendirmek 
 

27) Günümüzde medyanın asıl iĢlevlerini 
seçiniz, sizin açınızdan rakam vererek 
sıralayınız.  (Ġstediğinizi seçebilirsiniz,  
ekleyebilirsiniz.) 
(   ) Eğlendirmek 
(   ) Oyalamak 
(   ) Haber vermek, geliĢmelerden 
bilgilendirmek  
(   ) Eğitmek 
(   ) Ürün tanıtmak 
(   ) Siyaseti yönlendirmek 
 

28) Sizce siyasal yargılarınızın değiĢiminde medyanın etkisi 
var mıdır? 
a) Hayır hiç etkisi yok   
b) Biraz Etkili  
c) Bilmiyorum   
d) Etkili   
e) Oldukça etkili 

29) Türk medyasını genel olarak düĢündüğünüzde sizce 
hangi partiye daha çok yer veriliyor? Yazınız:  

30) Genel olarak medyada okuduğunuz duyduğunuz siyasal 
haberler kendinizi olumsuz yönde nasıl hissettiriyor? 
(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz.) 
a) Tehdit edici    
b) EndiĢe verici 
c) Huzursuz edici  
d) Etkilemiyor  
 

Medyanın mesajları ile ilgili aĢağıdaki cümlelere katılma 
derecenizi belirtiniz. 
31) Televizyonda siyasal haberleri öncelikle dikkatimi çeker 

ve takip ederim.  
a) Tamamen Katılıyorum   
b) Katılıyorum   
c) Kararsızım  
d) Katılmıyorum   
e) Kesinlikle Katılmıyorum 
 

32) Medyanın haber ve programlarında siyasal konularla 
ilgili söyledikleri etkili değildir 
a) Tamamen Katılıyorum   
b) Katılıyorum   
c) Kararsızım  
d) Katılmıyorum   
e) Kesinlikle Katılmıyorum 
 

33) Medyanın haber ve programlarında siyasal konularla 
ilgili söyledikleri çoğunlukla gerçektir. 
a) Tamamen Katılıyorum   
b) Katılıyorum   
c) Kararsızım 
d) Katılmıyorum   
e) Kesinlikle Katılmıyorum 
 

34) Medyanın haber ve programlarında siyasal geliĢmelerle 
ilgili söyledikleri çoğunlukla yüzeyseldir. 
a) Tamamen Katılıyorum   
b) Katılıyorum   
c) Kararsızım  
d) Katılmıyorum   
e) Kesinlikle Katılmıyorum 
 

35) Cinsiyet:  a) Kadın  b) Erkek 
36) Doğum yılı :  
37) Eğitim Düzeyi (ikinci üniversite ise iĢaretleyiniz) 

a) Lisans 1. sınıf  b) Lisans  2. Sınıf  
c) Lisans 3.sınıf  d) Lisans 4.sınıf  
e) Lisans uzatmada  (  ) Ġkinci Üniversite 

38) Medeni Durum 
a) Evli    b) Bekâr  c) BoĢanmıĢ    d) EĢi ÖlmüĢ  e) Ayrı  
 

39) Aylık ortalama aile içi  (hane için) geliriniz 
a) 500 YTL ve altı b)500-1000 YTL  arası 
c) 1000-2000 YTL arası  d)2 000-5000 YTL Arası 
e) 5.000 YTL ve üstü 

 
40) Aileniz nüfus yoğunlu bakımından nerede 

yaĢamaktadır? 
a)20.000 ve altı (köy, kasaba) 
b)20.000 - 200.000 (küçük Ģehir) 
c)200.000- 500.000 arası ( Orta büyüklükte Ģehir)  
d)500 bin -3 milyon arası (BüyükĢehir) 
e)3 milyon ve üstü  (Ankara-Ġzmir-Ġstanbul) 
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EK-II. : 2. Uygulama 
Personel Anketi Örneği  

 

 

Sayın Katılımcı, 
Bu anket çalıĢması sadece bilimsel bir 

çalıĢmada kullanılmak üzere uygulanmaktadır. 
Bir test değildir. Doğru ya da yanlıĢ cevap 

bulunmamaktadır. Verdiğiniz cevaplar 
arasında kimliğinize dair sorular yer 

almamaktadır. Cevaplarınızın size herhangi bir 
etkisi bulunmayacaktır. Mümkün olduğunca 

size en uygun cevabı veriniz.   Toplam 30 soru 
bulunmaktadır. Yardımınız için teĢekkür 

ederiz. 
1) Ne kadar sıklıkta gazete okursunuz? 
a) Her gün    
b) Hafta 3-4 kez  
c) Sadece hafta sonları   
d) Ayda bir iki kez,    
e) Hiç gazete okumam (5.soruya geçiniz) 
 
2) Ġnternetten ya da basılı olarak, hangi gazete 
ve gazeteleri okursunuz, aĢağıda alfabetik 
sıradaki gazetelerden takip ettiklerinizden en 
fazla 5‟ini sizin için öncelik sırasına göre 
sıralayınız.  
(   ) Cumhuriyet 
(   ) Hürriyet  
(   ) Haberturk (internette) 
(   ) Milliyet  
(   ) Ntvmsnbc (internette) 
(   ) Posta 
(   ) Radikal 
(   ) Tercüman 
(   ) Türkiye 
(   ) Vatan 
(   ) Yeni ġafak 
(   ) Zaman  
(   ) Sizin ekleyeceğiniz : ………… 
 
AĢağıdaki ifadelere katılma derecenizi 
iĢaretleyiniz. 
3) “Gazete okurken siyasal haberleri öncelikle 
okurum.”  
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman   
 
4) “Özellikle siyasal konularda yazan 
beğendiğim köĢe yazarları için gazete alırım 
ve önce onları okurum.” 
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman   
 
5)Ortalama olarak günde kaç saat televizyon 
izlersiniz? 
a) Hiç televizyon izlemem ( Soru 8‟e geçiniz) 
b) 2 saatten az   
c) 2 – 4 saat     
d) 4 – 6 saat arası  
e) 6 saat ve üstü 
 
 
 

 
6) Haberleri göz önüne aldığınızda aĢağıdaki hangi 
televizyon kanallarını izlersiniz?  
Alfabetik sırada yer alan kanallardan takip ettiklerinizi, sizin 
için öncelik sırasına göre sıralayınız. (Eksik varsa 
ekleyebilirsiniz) 
(   ) ATV 
(   ) CNN Turk 
(   ) Haber Turk 
(   ) Kanal D 
(   ) NTV 
(   ) Samanyolu  
(   ) Show Tv 
(   ) Star 
(   ) TRT 
(   ) TV 8 
 
7)Ortalama olarak günde kaç saat internete girersiniz? 
a) Hiç internete girmem (Soru 10‟a geçiniz)   
b) 2 saatten az  
c) 2 – 4 saat   
d) 4 – 6 saat arası  
e) 6 saat ve üstü 
 
8)Siyasal hayatla ilgili geliĢmeleri en çok hangi kanaldan 
ediniyorsunuz? 
 En sık kullandığınıza 1 vererek sıralayınız. 
(   ) Aile ve ArkadaĢlar  
(   ) Gazete   
(   ) Ġnternet  (Basılı Gazete ve Televizyon Web Sayfaları 
Hariç)  
(   ) Tv (    )   
(   ) Radyo (   )  
(   ) Diğer ( yazınız:)………………. 
 
9)Siyasal duruĢunuzu tanımlamanız gerekirse siyasal 
yelpazenin neresinde yer alırdınız, bulunduğunuz yerin 
rakamını daire içine alınız.  

(1 en sol - 5 en sağ) 
 
 
 
 
  
10)Son seçimlerde hangi partiye oy verdiniz? 
a) Oy vermedim  b)Yazınız: …. 
 
11)Önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vermeyi 
düĢünüyorsunuz? 
a) Kararsızım (Soru 15‟e geçiniz)  
b)Yazınız: ….. 
 
12) Sizce bu partinin siyasal duruĢunu tanımlamanız 
gerekirse siyasal yelpazenin neresinde yer almaktadır, 
bulunduğu yerin rakamını daire içine alınız 
 
 

(1 en sol - 5 en sağ) 
 
 
13) Bu partiye oy vermede ne kadar kararlı olduğunuzu 
belirtiniz. 
a) Oldukça kararlıyım  
b) Kararlıyım 
c) Kararsızım  
d) Kararlı değilim 
e) Kesinlikle kararlı değilim 
 
14) Sizce bu parti için neler yapabileceğiniz sorulursa 
aĢağıda yazılı olanlardan en çok hangisini yapmak isterdiniz? 
(   ) Genel tartıĢmalara katılıp parti lehine konuĢurum 
(   ) Partinin rozetini takarım 
(   ) Parti toplantılarına dinleyici olarak katılırım 

1 2    3   4    5 
Sol    Sağ 

1 2 3 4 5 
Sol    Sağ 
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(   ) Tanımadığım insanların kapısını çalarak 
partinin propagandasını yaparım.  
(   ) Partinin toplantılarında tartıĢmalara katılır, 
önemli bulduğum Ģeyler hakkında görüĢ 
bildiririm 
(   ) Partinin görüĢlerini, baĢka partilerin 
toplantılarında da savunurum 
(   )Tercih ettiğim parti için bunların hiçbirini 
yapmazdım. 
 
15) Son 3 ay içerisinde oyunuzla ilgili olarak 
fikrinizi değiĢtirdiniz mi? 
a) Evet 
b) Hayır (Soru 17‟ye geçiniz) 
 
16)Bu konuda sizi en çok etkileyen kaynağa 1 
vererek sıralayınız. 
(   ) Aile ve ArkadaĢlar  
(   ) Gazete   
(   ) Ġnternet   
(   ) Tv (    )   
(   ) Radyo (   )  
(   ) Diğer ( yazınız:)………………. 
 
17) Önümüzdeki milletvekili seçimlerde sizce 
sıralama nasıl olacak, en çok oyu hangi parti 
alacak? 
 
1. sırada ( …. ) 
2. sırada ( …. ) 
3. sırada  (…. ) 
 
18) Birinci sırada yer alan bu partinin en çok 
oyu alacak parti olacağına ne kadar emin 
olduğunuzu belirtiniz. 
a) Oldukça eminim  
b) Eminim 
c) Kararsızım  
d) Emin değilim 
e) Kesinlikle emn değilim 
 
19) Sizce seçim zamanı yaklaĢtıkça hangi 
parti en çok oy kaybetmektedir, belirtiniz. 
Yazınız: …. 
 
20) Sizce seçim zamanı yaklaĢtıkça en çok 
hangi partinin oyu artmaktadır, belirtiniz. 
Yazınız: …. 
 
21) Sizce siyasal yargılarınızın değiĢiminde 
medyanın etkisi var mıdır? 
a) Hayır hiç etkisi yok   
b) Biraz Etkili  
c) Bilmiyorum    
d) Etkili   
e) Oldukça etkili 
 
22)Türk medyasını genel olarak 
düĢündüğünüzde sizce 14 Nisan Mitingi ile 
ilgili olarak tutumu nasıldı? 
a) Çok abartıldı   
b) Abartıldı 
c) Gerektiği kadar yer verildi  
d) Gerektiğinden az yer verildi  
e) Gerektiğinden çok az yer verildi. 
 
23) Genel olarak medyada okuduğunuz 
duyduğunuz siyasal haberler kendinizi 
olumsuz yönde nasıl hissettiriyor? (Birden 
fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz.) 
a) Etkilemiyor   
b) Huzursuz edici  
c) EndiĢe verici 

e) Tehdit edici   
 
24)Gerekli sayısal çoğunluğu yakalamıĢ bir partinin, 
muhalefete rağmen, CumhurbaĢkanı‟nı tek baĢına 
belirlemesini demokratik buluyor musunuz?  
a) Kesinlikle demokratiktir  
b) Demokratiktir  
c) Fark etmez –Fikrim yok 
d) Demokratik değildir.  
e) Kesinlikle demokratik değildir.  
 
25)Cinsiyet:  a) Kadın  b) Erkek 
26)Doğum Yılı: 
 
27)Eğitim Düzeyi (ikinci üniversite ise iĢaretleyiniz) 
a) Ġlk ve Ortaokul 
b) Lise  
c) Ön Lisans  
d) Lisans  
e) Yüksek Lisans ve üstü  (  ) Ġkinci Üniversite 
 
28)Medeni Durum 
a) Evli   
b) Bekâr 
c) BoĢanmıĢ     
d) EĢi ÖlmüĢ   
e) Ayrı  
 
29)Aylık ortalama aile içi  (hane için) geliriniz 
a) 500 YTL ve altı   
b) 500–1000 YTL arası 
c) 1000–2000 YTL arası  
d) 2000–5000 YTL Arası 
e) 5.000 YTL ve üstü 
 
30)Aileniz nüfus yoğunlu bakımından nerede yaĢamaktadır? 
a) 20.000 ve altı (köy, kasaba) 
b) 20.000 – 200.000 (küçük Ģehir) 
c) 200.000- 500.000 arası ( Orta büyüklükte Ģehir)  
d) 500 bin -3 milyon arası (BüyükĢehir) 
e) 3 milyon ve üstü  (Ankara-Ġzmir-Ġstanbul) 
 
TEġEKKÜR EDERĠZ. 
 
Anketinizin geçerli olabilmesi için lütfen soru 
atlamadığınızdan emin olunuz. Bu uyarı yönlendirmeler için 
geçerli değildir. 
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EK-III. : 3. Uygulama Anket 
Örneği  

 

 Sayın Katılımcı, 
Bu anket çalıĢması sadece bilimsel bir 

çalıĢmada kullanılmak üzere uygulanmaktadır. 
Bir test değildir. Doğru ya da yanlıĢ cevap 

bulunmamaktadır. Verdiğiniz cevaplar 
arasında kimliğinize dair sorular yer 

almamaktadır. Cevaplarınızın size herhangi bir 
etkisi bulunmayacaktır. Mümkün olduğunca 

size en uygun cevabı veriniz.   Toplam 30 soru 
bulunmaktadır. Yardımınız için teĢekkür 

ederiz. 
1) Ne kadar sıklıkta gazete okursunuz? 
a) Her gün    
b) Hafta 3-4 kez  
c) Sadece hafta sonları   
d) Ayda bir iki kez,    
e) Hiç gazete okumam (5.soruya geçiniz) 
 
2) Ġnternetten ya da basılı olarak, hangi gazete 
ve gazeteleri okursunuz, aĢağıda alfabetik 
sıradaki gazetelerden takip ettiklerinizden en 
fazla 5‟ini sizin için öncelik sırasına göre 
sıralayınız.  
(   ) Cumhuriyet 
(   ) Hürriyet  
(   ) Haberturk (internette) 
(   ) Milliyet  
(   ) Ntvmsnbc (internette) 
(   ) Posta 
(   ) Radikal 
(   ) Tercüman 
(   ) Türkiye 
(   ) Vatan 
(   ) Yeni ġafak 
(   ) Zaman  
(   ) Sizin ekleyeceğiniz : ………… 
 
AĢağıdaki ifadelere katılma derecenizi 
iĢaretleyiniz. 
3) “Gazete okurken siyasal haberleri öncelikle 
okurum.”  
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman   
 
4) “Özellikle siyasal konularda yazan 
beğendiğim köĢe yazarları için gazete alırım 
ve önce onları okurum.” 
a) Hiçbir zaman  
b) Çok ender (gündeme bağlı olarak) 
c) Ara sıra 
d) Oldukça sık 
e) Her zaman   
 
5)Ortalama olarak günde kaç saat televizyon 
izlersiniz? 
a) Hiç televizyon izlemem ( Soru 8‟e geçiniz) 
b) 2 saatten az   
c) 2 – 4 saat     
d) 4 – 6 saat arası  
e) 6 saat ve üstü 
 
 
 
 

6) Haberleri göz önüne aldığınızda aĢağıdaki hangi 
televizyon kanallarını izlersiniz?  
Alfabetik sırada yer alan kanallardan takip ettiklerinizi, sizin 
için öncelik sırasına göre sıralayınız. (Eksik varsa 
ekleyebilirsiniz) 
(   ) ATV 
(   ) CNN Turk 
(   ) Haber Turk 
(   ) Kanal D 
(   ) NTV 
(   ) Samanyolu  
(   ) Show Tv 
(   ) Star 
(   ) TRT 
(   ) TV 8 
 
7)Ortalama olarak günde kaç saat internete girersiniz? 
 
a) Hiç internete girmem (Soru 10‟a geçiniz)   
b) 2 saatten az  
c) 2 – 4 saat   
d) 4 – 6 saat arası  
e) 6 saat ve üstü 
 
8)Siyasal hayatla ilgili geliĢmeleri en çok hangi kanaldan 
ediniyorsunuz? 
 En sık kullandığınıza 1 vererek sıralayınız. 
(   ) Aile ve ArkadaĢlar  
(   ) Gazete   
(   ) Ġnternet  (Basılı Gazete ve Televizyon Web Sayfaları 
Hariç)  
(   ) Tv (    )   
(   ) Radyo (   )  
(   ) Diğer ( yazınız:)………………. 
 
9)Siyasal duruĢunuzu tanımlamanız gerekirse siyasal 
yelpazenin neresinde yer alırdınız, bulunduğunuz yerin 
rakamını daire içine alınız.  

(1 en sol - 5 en sağ) 
 
 
 
 
  
10)Son seçimlerde hangi partiye oy verdiniz? 
a) Oy vermedim  b)Yazınız: …. 
11)Önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vermeyi 
düĢünüyorsunuz? 
a) Kararsızım (Soru 15‟e geçiniz)  
b)Yazınız: ….. 
 
12) Sizce bu partinin siyasal duruĢunu tanımlamanız 
gerekirse siyasal yelpazenin neresinde yer almaktadır, 
bulunduğu yerin rakamını daire içine alınız 
 
 
 

(1 en sol - 5 en sağ) 
 
 
13) Bu partiye oy vermede ne kadar kararlı olduğunuzu 
belirtiniz. 
a) Oldukça kararlıyım  
b) Kararlıyım 
c) Kararsızım  
d) Kararlı değilim 
e) Kesinlikle kararlı değilim 
 
14) Sizce bu parti için neler yapabileceğiniz sorulursa 
aĢağıda yazılı olanlardan en çok hangisini yapmak isterdiniz? 
(   ) Genel tartıĢmalara katılıp parti lehine konuĢurum 
(   ) Partinin rozetini takarım 
(   ) Parti toplantılarına dinleyici olarak katılırım 

1 2    3   4    5 
Sol    Sağ 

1 2 3 4 5 
Sol    Sağ 
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(   ) Tanımadığım insanların kapısını çalarak 
partinin propagandasını yaparım.  
(   ) Partinin toplantılarında tartıĢmalara katılır, 
önemli bulduğum Ģeyler hakkında görüĢ 
bildiririm 
(   ) Partinin görüĢlerini, baĢka partilerin 
toplantılarında da savunurum 
(   )Tercih ettiğim parti için bunların hiçbirini 
yapmazdım. 
 
15) Son 3 ay içerisinde oyunuzla ilgili olarak 
fikrinizi değiĢtirdiniz mi? 
a) Evet 
b) Hayır (Soru 17‟ye geçiniz) 
 
16)Bu konuda sizi en çok etkileyen kaynağa 1 
vererek sıralayınız. 
(   ) Aile ve ArkadaĢlar  
(   ) Gazete   
(   ) Ġnternet   
(   ) Tv (    )   
(   ) Radyo (   )  
(   ) Diğer ( yazınız:)………………. 
 
17) Önümüzdeki milletvekili seçimlerde sizce 
sıralama nasıl olacak, en çok oyu hangi parti 
alacak? 
 
1. sırada ( …. ) 
2. sırada ( …. ) 
3. sırada  (…. ) 
 
18) Birinci sırada yer alan bu partinin en çok 
oyu alacak parti olacağına ne kadar emin 
olduğunuzu belirtiniz. 
a) Oldukça eminim  
b) Eminim 
c) Kararsızım  
d) Emin değilim 
e) Kesinlikle emn değilim 
 
19) Sizce seçim zamanı yaklaĢtıkça hangi 
parti en çok oy kaybetmektedir, belirtiniz. 
Yazınız: …. 
20) Sizce seçim zamanı yaklaĢtıkça en çok 
hangi partinin oyu artmaktadır, belirtiniz. 
Yazınız: …. 
21) Sizce siyasal yargılarınızın değiĢiminde 
medyanın etkisi var mıdır? 
a) Hayır hiç etkisi yok   
b) Biraz Etkili  
c) Bilmiyorum    
d) Etkili   
e) Oldukça etkili 
 
22) 13 Mayıs‟ta Ġzmir‟de gerçekleĢtirilen 
mitinge katıldınız mı? 
a)Evet b)Hayır 
 
23)Türk medyasını genel olarak 
düĢündüğünüzde sizce 14 Nisan Mitingi ile 
ilgili olarak tutumu nasıldı? 
a) Çok abartıldı   
b) Abartıldı 
c) Gerektiği kadar yer verildi  
d) Gerektiğinden az yer verildi  
e) Gerektiğinden çok az yer verildi. 
 
24) Genel olarak medyada okuduğunuz 
duyduğunuz siyasal haberler kendinizi 
olumsuz yönde nasıl hissettiriyor? (Birden 
fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz.) 
a) Etkilemiyor   

b) Huzursuz edici  
c) EndiĢe verici 
e) Tehdit edici   
 
25)Gerekli sayısal çoğunluğu yakalamıĢ bir partinin, 
muhalefete rağmen, CumhurbaĢkanı‟nı tek baĢına 
belirlemesini demokratik buluyor musunuz?  
a) Kesinlikle demokratiktir  
b) Demokratiktir  
c) Fark etmez –Fikrim yok 
d) Demokratik değildir.  
e) Kesinlikle demokratik değildir.  
 
26)Cinsiyet:  a) Kadın  b) Erkek 
27)Doğum Yılı: 
 
28)Eğitim Düzeyi (ikinci üniversite ise iĢaretleyiniz) 
a) Ġlk ve Ortaokul 
b) Lise  
c) Ön Lisans  
d) Lisans  
e) Yüksek Lisans ve üstü  (  ) Ġkinci Üniversite 
 
29)Medeni Durum 
a) Evli   
b) Bekâr 
c) BoĢanmıĢ     
d) EĢi ÖlmüĢ   
e) Ayrı  
 
30)Aylık ortalama aile içi  (hane için) geliriniz 
a) 500 YTL ve altı   
b) 500–1000 YTL arası 
c) 1000–2000 YTL arası  
d) 2000–5000 YTL Arası 
e) 5.000 YTL ve üstü 
 
31)Aileniz nüfus yoğunlu bakımından nerede yaĢamaktadır? 
a) 20.000 ve altı (köy, kasaba) 
b) 20.000 – 200.000 (küçük Ģehir) 
c) 200.000- 500.000 arası ( Orta büyüklükte Ģehir)  
d) 500 bin -3 milyon arası (BüyükĢehir) 
e) 3 milyon ve üstü  (Ankara-Ġzmir-Ġstanbul) 
 
TEġEKKÜR EDERĠZ. 
 
Anketinizin geçerli olabilmesi için lütfen soru 
atlamadığınızdan emin olunuz. Bu uyarı yönlendirmeler için 
geçerli değildir. 
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EK-IV. : 2009 Yılı Gazetecilik Dünyaları AraĢtırma Projesi Verileri 

 
Tablo 91: 2009 Yılı KarĢılaĢtırmalı Medya ÇalıĢması, Sosyal Kurumlara Güven Endeksi 

 
Kaynak:  Thomas Hanitzsch, Worlds of Journalisms" Project
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Bu veriler 18 ülkedeki 356 haber örgütü için çalıĢan 1800 gazeteciyle yapılan mülakatlara 
dayanmaktadır. Bu ülkeler (tablolardaki sıralamaya göre): Avustralya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, 



 

 360 

                                                                                                                                          
ġile, Çin, Mısır, Almanya, Endonezya, Ġsrail, Meksika, Romanya, Rusya, Ġspanya, Ġsviçre, Türkiye, 
Uganda, Amerika. Thomas Hanitzsch, Worlds of Journalisms" Project, Institute of Mass 
Communication and Media Research University of Zurich, www.worldsofjournalisms.org, Ayrıntılı Bilgi 
Ġçin bkz: The Handbook of Journalism Studies, Ek. Wahl-Jorgensen and T. Hanitzsch, Routledge, 
2009. 
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Tablo 92:  Medya ÇalıĢanlarının ĠĢi Üzerindeki DıĢ Etkileri Endeksi 
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Tablo 93: Medya ÇalıĢanlarının ĠĢi Üzerindeki Ġç Etkiler Endeksi 
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Tablo 94: Gazetecilik Kültürü, Kurumsal Roller Endeksi 
 

 
 

 


