TURKiYE'DE BASIN MESLEK iLKELERiNiN EVRiMi
Orhan KOLOGLU*

Osmanh Ulkesinde basm toplumun kendi iiretimi olarak belirmedi, kurum
olarak Avrupa'dan ithal edildi. Ostelik ilk gazeteleri de yerliler degil FranSlZ tiieearlar kendi ihtiyaylan iyin izmir'de yaymladilar (1821). Basmm i~levi ve ne tiir
kurallara Uymasl gerektigi konusunda Osmanh yiineticilerinin hiybir fikirleri
yoktu. 0 kadar ki, izmir'in Franslzea gazetelerinde ylkan haberler ve yorumlar
kar~lsmda ingiliz, Avusturya ve Rusya elyilerinin miidahaleye daveti kar~lSlnda
Bilblrui, dogrudan Franslz elyiligine ba~vurmalan iinerisinde bulunrnu~tur.
Geryekte 0 diinemde, gazeteyi ieat eden Avrupa'da da basm meslek ilkeleri
netle~mi~ degildi. Kazanylan, dl~ yardlm olmadan ya~amalarma izin vermeyen
gazeteeilerin devlet ya da giiylii sermayelerden destek almalan dogal kar~ilamy
ordu. Orne gin ingiltere'de 'Journalist of the Treasury-Hazinenin gazeteGisi' adl
verilen tipler yard!. Biiylelerinin gerektiginde kazany getiren devlet giirevlerine
atanmalan da olagan ~eylerdendi. Basmm bu devlet etkisinden slynlmasl, 19.
yiizyilda tieari reklam gelirlerinin biiyiik bir artl~ giistermesi sayesinde oldu.
Aneak bu sadeee sayill biiyiik gazeteler il'in i~ledi, pek I'ok gazete yine dl~
destek aramak durumunda kald!. Aynea bu kez de iizel sektiir haberler iizerinde
etkili olmaya l'ah~tI. Yine de daha ilkeli bir basma dogru bu yolla adlm atilml~
oldu.
19. yiizyilda simgele~mi~ ve dl~ardan etkilenrnez diye tanman Londra'mn
The Times'l gibi yaymlar, mutlak objektiflik saglayamasalar da usta-I'lrak ili~ki
leri suretiyle bazl ilkelerin yerle~mesinde etkili oldular. 20. YiiZYllm ba~mda
gazeteeilik okullanmn belirmesi -Ozellikle Amerika'da- ilkelerin daha sistemli
ve bir egitim mantlgl il'inde ele ahnmasma zemin hazlrlad!. Amerikan Editorler
CemiyetPnin 1923'te yaymladlgl metin ilk 'ilkeler dizisi' sayIilr. Onu J 929'daki
Pan Amerikan Basm Konferansl'mn belirledigi genel kurallar izledi. Daha soma
Birle§mi§ Milletler'in ve Unesco'nun giri~imleriyle Gazetecilik Ahlak jlkeleri
* Tarihcri, yazar.
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olu$turuldu. 1954 Bordeaux, 1971 Miinih ve 1993 Avrupa Konseyi bildirgeleri,
konunun yeni ihtiyaylara gore iyerik kazanmasma yard,mc, oldular.
Birincisi 1828'de ylkan Tiirkge gazetelerin resmi nitelikli OlmaSI sebebiyle
bunlarda da bir meslek endi~esi babis konusu degildi. Nitekim Takvimi Vekayi
tamtma biilteninde devlet vakaniivis'liginin yeni bir ~eklini iistlendigini kaydetsmi~tir. I 840'da yayma giren ilk Tiirkge 6zel gazete Cedidei Havadis de devletten mali yardim gordiigii ve yazarlan tamamen devlet memurlan oldugundan
az farkla aym anlaYI~1 devam ettinni~tir. Meslege bir gergeve olu~tunna dii~iin
cesi ilk kez I 857'de, devletin varhgma kar~1 MliicU, aynhk9I yaymlan 6nleme
amacmm iiriinii olarak belirdi. Matbaalar Nizamnamesi, basmi degil daha yok
kitap yaymim hedef ahyordu, zira gazetelerin neredeyse hepsi (Tiirkge olmayanlar da) devletten mali yardim ahyorlarm. Bunu 1858 de Ceza Kanunu'na konan
maddeler tamamladl: Osmanh i9indeki milletler aleyhindeki gene! ahlaka ayklfl
konulardaki kotiileme ve alay igeren yazilaria edepsizce resim basmak ve yaym
yoluyla astisiz sUlylamalarda bulunmak yasaklanlyordu. Bunu 1864 Matbuat Nizamnamesi tamamladl. Din ve mezhepler aleyhindeki yaymlan da cezalandIrmaYI yukardakilere ekledi. Bu sUylara verilecek cezalar yaymm toplattlfllmasl,
matbaanm kapatllmasl, para cezaSI ve iiI' aya kadar hapisti.
Meslegin uyrnasl arzulanan ilkelerin devlet tarafmdan belirlenmesi sUreci,
Tiirkler ye~itli sebeplerle kendilerine yabancI, hatta dii~man toplumlarda ya~a
ml~ ve 0 iilkelerin kiiltiiriinii de benimsemi~lerdir.
I 867'deki Kararname-i Alf ile doruguna ula~tl.
Gazetenin gorevi biitiinle~tinne ve ahiaki islab olmaktan 9Ikip iilke 9lkarlanna ayklfl olan ifrat ve tefrit yoluna girdi. Devlet hakkmda bile uzatmalar
gorUliiyor .DI~ardan gelecek yenneleri def edecek yerde dii~manlara fesat aleti
olarak zararh fikirler ve yalan haberler yaymlamyor. Zihinlere korku sahmyor ve
ahali iyinde yatJ~maYI getirecek ~eyler yazIhyor. Bunlan engellemek i9in hiikiimet -yasalara ba~vunnadan- dogrudan dogruya yasaklama ve cezaiandinnaya
karar verebiljr.'
Daba sbnraiarl 'goriilen liizum' diye nitelenecek olan bu yergeve 1909'a
kadar gazete~ilerin nelere uymalan gerektiginin teme!ini olu~turdu. AyIkyaSI
devletin varhgi ve biitiinliigii esasma dayanan ilkeler yine devlet tarafmdan beIirlenmi~ oldu.·Buna Abdiilhamit d6neminde devlet memuriarl hakkmda yaym
yapilmasl ve mizahi yaymlarm da yasakianmasl eklenince basmm 9ah~abilecegi
alan iyice slmrlamU1~ oluyordu: Devletin siyaseti ve kararlarl tartl~llmayacak,
din ve milletlere dokunulmayacak, sivil toplum kurumlan esasen yok, ekonomik
ve ticari konulan ele alacak yeterli bilgi yok ... Bu durumda gazetecilerin ilgi
yekme konusu olarak birbirlerine yonelik ele~tirilerinin arttigi g6rUliir. '$ahsiyat
yapma' adl verilen ki~ilerin yerilmesi uyguiamasl yaygmla~lr. Abdiilhamit done-
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minde giderek kokle~en on sansUri'm -yaymdan once sansUr- etkisi de eklenince
alan biisbiitUn darla~lr. Sultamn kullamlmaslm istemedigi sozcUklere ait listeler
gUndeme gelir.
24 Temmuz 1908'de gazetelerin kendi giri~imleriyle sansiirU kaldmnalanyla birlikte meslek ilkelerinde ilk kez smlrS1Z bir uygulama diinemi ya~andl.
Geymi~in sadece ele~tirisi degil a~agllanmasl kadar gUniin yiinetimlerinin de ve
her gazetenin rakiplerinin hlrpalanmasl da ba~hca me~gale halini aId!. Basm yoluyla tehdit ve korkutma da yaygmla~t!. Sadece siyaset degil, milletler ve dinler
konulanndaki tabular da Ylkllml~ oldu. Bu anar~ik ortaml kontrol altma almak
iyin 1909 yllmda Meclisten ylkanlan Matbuat Kanunu'nda yine iincekilere benzer bir yeryeve olu~turuldu: Dine ve padi~aha hakaret, basm yoluyla ~antaj yapmak, menfaat saglamak; ahlak kurallanna uymayan yazl ve resim basmak,
vatanda~l SUy i~lemeye la~klrtan yazl yazmak, asllslz haber olu~turup ve evraklarda degi~iklik yaplp bunlan birisine kiitii niyetle isnat etmek, SUy saYlhyordu.
Bu diinemde siyasi giirU~ aynhklarmm aYlkya belirtildigi ancak bunlann
ideolojik olmaktan ziyade hiziple~me aglrhkh olduklan dikkatlerden kaymaz.
Bu sebeple Abdiilhamit diineminde iyice azalml~ olan '~ahsiyet' yeki~meleri
gazetelerin en ragbet ettikleri konular oldu. Hicvin en aglrlarma, en kabalanna
ikinci Me~rutiyet'in ilk yillarmda rastIanlr. Gazeteciler .arasmdaki kar~lthklar,
daha dogrusu dii~manhklar 0 derecededii ki gazetecilerin ilk defa giri~tikleri
Matbuat Cemiyeti kunna yabaSI da iki Yll ugra~lldllctan sonra sonuysuz kahr.
Hiybiri, kendi hizip anlaYl~1 dl~mda biitUn meslekta~lanna uygulanabilecek bir
meslek ilkeleri yeryevesinde bulu~maYI tasarlayamlyordu.
Tamamen 'alaylz' gazetecilerin olu~turdugu basm diinyamlza bu diinemde
ilk 'mektepli' (Gazatecilik egitimi g6rmii~) olarak Ahmet Emin Yalman kaUld!.
Doktorasmm Osmanh basmmm iizellikleri konusunu i~lemi~ olmasl, meslegin
ilkeleri konusunda dU~iinmii~ oldugunu zannettiriyorsa da -Ki Amerikan
gelenegine uygun olarak smlrS1Z iizgiirlUklerden yanadlr- ittihat ve Terakki Flrkasl'nm zorbahkla iktidara geldigi bir ortamda, yeniden devletin varhgma endekslenmi~ anlaYl~1 tek ba~ma degi~tirmesi mUmkUn degildi. Nitekim Flrka bir
yandan biitUn muhalifleri sUrUp hapse yollar hatta iildUrerek ortadan kaldmrken,
bir yandan da 1917'de kendi anlaYl~lm izleyecek ilk Osmanlz Matbuat Cemiyeti'
ni kurdurdu. MUtareke diineminde istanbul basml gibi Kemalist Anadolu basml
da, baZI ~ahsiyat kampanyalan dl~mda, tamamen devletin ya~amasl sorunu ile
ugra~maktan ba~ka bir ~ey yapamad!.
Cumhuriyet diinemi, devrimlerin zorunlu klldlgl bir bilinylendirme kampanyasl yeryevesinde tek partinin, CHP'nin, yiinlendirmesi altmda ilk 22 yllml
doldurdu. Tlpkl iinceki diinemlerde oldugu gibi konulann ve iizgUrlUklerin smlrlanmasl sebebiyle gazeteciye yine ~ahsiyat dl~mda hareket alam blrakllmaml~
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oluyordu. Bu arada demokrasinin i~lemesini onleyerek ozgtirltik isteyenlere rastlanml~lir. ilgin~ bir omegi Hiiseyin Cahil Yalvln olu~turur. istiklal Mahkemesi
ontinde 'Bir gazeteci i~in dti~lindtigtinti dogruca soylemek vatana kar~l bir bor~
tur, gazetecilik ancak hakikate hizmet elinekle soyluluk kazamr' demi~tir. Ancak
savundugu ittihatcilar gazeteci oldtirtir, slirer ve hapse atarken aym tezi ileri
siinnemi~ oldugunu kimse unulinaml~lir. Bu da bir meslek bilincinin hiHfi olu~
maml~ oldugunun, bireysel hak ve ilkeler arandlgmm kamlidlr. Bu durumda
~er~evenin yonetim tarafmdan belirlenmesi ka~milmazdl. Nitekim 1930'da basm
yasaslm yurnu~alina giri~imi yaplhrken yine de 50. maddesinde lipkl Kararname-i AII'de oldugu gibi hiikiimete yarglslz cezalandlrma yetkisi tanlnmasma deyam edilmi~tir.
1930'larda CHP'nin AltlOk'u anayasaya sokma ve biitiin kurumlan kendisine baglama ~abalarl Slrasmda bir Basin Birligi kurma giri~imi de giindeme
geldi. Matbuat Umurni Miidiirliigtiniin giidiimii altmda gazetecinin niteligi 'dogruyu, ciddiyi kovalayan, heyecan verici haberden ve laubalilikten ka~mm ki~i'
olarak saptandl. Umurn Mlidiirliigtiniin Yaplirttlgl ve ilgililere de dagltligl anket
sonu~lanna gore halkm basmdan beklentileri ~unlard1:
- Yazilar anla~ilir dilli olmah - Uzun ve ~ok roman tefrikasl olmasm Halkm dertleriyle ilgili bir siilim bulundurulsun - TBMM gorii~meleri olabildigince aynen verilsin - Yalan yanh~ haber verilmesin - Roman ve sinema
gibi ozel konular i~in dergiler ~lkanlsm - Tarihi tefrikalarda ger~eklerden sapilmasm - Dergi kapaklanna kadm resimleri yerine ulusal amt resimleri konsun Cinayet ve aile facialan bliyiitiilmesin - A~lk sa~lk resimler kullamlmasm.
Bu ~er~eveyi uygulattlracak Basm Biriigi 1938'de yasa ile kuruldu. iktidarm sozciisii Falih Rifla Atay, bununla her gazetecinin haklara sahip edilmesiyle meslekle~me yoluna gidildigini belirtiyordu. Ancak asil tasarianan, yonetime tam itaat eden bir kadro olu§turmaktI:
'Kendi kor S'lkanndan ba~ka hi~bir nizam tammayan kotii ki§iler yiiziinden
gazetecinin halk arasmda yayilan kotii iinii dagltIlmah ... Meslegin boylelerinin
elinde tehlikeli bir silah haline gelmesi onlenmeli ... Gazete sahipleri ile yazarlar
arasmda kar~lhkh gorevler, haklar ve giivenlik olu~turacak bir denetleme ve
diizen sistemi kurulmah ... Boylece ahlakh gazeteci saglanmah ...
Basm Biriigi'nin meslek i~inde ~lkacak haysiyet ve ~erefle ilgili sorunlan
yetkili olmasl, gereginde mecburi iiyesi olan gazetecileri meslekten
men edebilmesi tabii ki giiciinii arttmyordu. 1939-1945 arasmda Diinya Sava~l
sebebiyle bu kontrola Slkl Yonetim sansiiriiniin de eklenmesi ~er~evenin daha
da daralmasma yol a~tl. Buna kar~lhk, sava~lar kar~lsmda tarafslz kalma kararhhgmm taktigi olarak degi~ik ideolojilerin (Demokrasi, Sosyalizm, Nasyonal

~ozmeye
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Sosyalizm) slmrh yanSltIlmasma verilen izinle, 1946'dan itibaren
gulcu donem i9in ortam hazlrlanml~ oldu.

ba~layan

90-

Gazetecilerin meslekleri iizerinde kendilerinin soz sahibi olmak yolundaki
isteklerinin ilk a9lk belirtisi, Basm Birligi'nin ba~mdaki iktidar yanhsl grubu
devrime giri~imiyle 1946 ba~mda goriildii. Demokrasiye ge9i~ a9lklanml~tl. 0
giinlerde biitiin iilkede sayIian ancak birka9 yiiz ki~iyi bulan basm mensuplan
kendi listelerini kazandlrdIiar. Bu slrada kendi meslekta~lanm yalan yazmakla
sU91ayan Falih Rifla'mn 'basm haklarl arasma yalan yazma hakklm da katrnak
gerekiyor galiba' ~eklindeki yazlsmdall dolaYI Haysiyet Divanma verilmesi 90k
karma~lk bir durum yarattl. iktidarm sozciisii Ulus'un ba~yazan Birlik'!en 9lkanhrsa san kartlm da kaybedecek ve gazetecilik yapma hakkmdan yoksun kalacaktl. Hiikiimet tek maddelik bir yasa 9lkarlp cemiyeti lagvetti. Bunun iizerine
gazeteciler kendi orgiitlerini, Gazeleciler Cemiyeti'ni kurdular. Hazlrlanan tiiziigun gazetecinin meslek ilkeleri, egitimi kadar giivencelerini de saptamaYI ama9lar ~ekilde diizenlenmesi artlk kendi ayaklan iizerinde durma 9aglmn ba~latIldl
gml gosteriyordu. Cemiyet gazeteciyi tarafslz ya da belli bir gorii~iin yanhsl
olarak degil, ozerklik ilkesine bagh olarak alglhyordu. Bir yandan da meslek
egitimi i9in giri~imler sonucu istanbul Universitesi gergevesinde Gazetecilik
Okulu gergekle~tirildi, Mektepli gazeteci donemi ba,latllml, oldu.
Muhalefetteyken basm ozgiirliigu yanhsl olan Demokrat Parti'nin iktidarda tam tersi bir tutum i9ine girmesi, once basm yasasml liberalle~tirirken sonradan baskIianm ve klsltlamalanm artllrmaSI kar~lsmda, 1950-60 arasmda, gazetecilerin 90k iinemli bir ozgiirliik sava~l verdikleri goriildii. Kendi i9inden de
bu 9abaYI baltalayanlar 9lkrnasl, basm ilkeleri konusunda ortak bir anlaYI~a hiWi
vanlmaml~ oldugunu kanlthyordu. Devlet kagl! tahsisini kontrolunda tutarak,
toplam ilan gelirindeki oranl yiizde ellilere ula~an resmi ilanlarl dagltrnada yanda~lanm kaYlrarak 'naylon bir baslnln' olu~masml teFik etrnekteydi. 27 MaYIs
miidahalesi basm ilkelerinin yine devlet tarafmdan olu~turulinasl giri~imlerini
sona erdirdi. Basin jlan Kurumu kurularak resmi ilan araclhgzyla yapIian devlet
basklsl bir ol9iide azaltIidl. 24 Temmuz 1960 giinii yapIian bir tilrenle Basin
Ahlak Yasasl'nm imzalanmaslyla da lik kez gazeteciler kendi mesleklerinin ilkelerini ve gergevesini kendileri belirlemi~ oldular.
"1- Bir amme miiessesesi olan gazetecilik meslegi, bu meslegin dl~mda
kalan ozel veya ahlaka ayklfl maksat ve menfaatlere alet edilemez ve amme
menfaatlerine zarar verici bir ~ekilde kullamlamaz.
2- YaZI haber, fotograf vesair
riayet edilir:

~ekillerde

yapIiacak yaymlarda ~u hususlara

a) Ahlaka ayklfl veya miistehcen yaymda bulunulamaz.
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b) Sahls miiessese ve ziimreleri hedef tutan yaztlarda galiz kelimeler kullamlmaz, ~eref ve haysiyetlere kar~l hakslZ yaym yaptlamaz.
c) Amme menfaatini ilgilendirmeyen hallerde fertlerin hususi hayatlan
kiil'iik dii~iindiiriicii ~ekilde te~his edilemez.
d) Sahlslar, miiesseseler veya ziimreler aleyhinde iftira ve isnatta bulunulamaz.
e) Din istismar edilemez.
3- Haberlerde ve olaylan yorumunda hakikatlerden, tahrif veya klsaltma
yoluyla maksath olarak aynhnamaz, dogrulugu ~iiphe uyandIrabilen ve tahkiki
gazetecilik imkanlan il'inde bulunan haberler, tahkik edilmeden ve dogruluguna
emin olunmadan yaztlamaz.
4- Gazetenin veya gazetecinin ~ahsi veya taraf tutan kanaatlerine haberlerin metninde yer verilmez.
5- Haber ba~hklarmda haberin ihtiva ettigi hususlar tahrif edilemez.
6- Amme menfaati mutlak liizum gostermedikl'e, 'mahrem' kaydl ve verilen malumat yaymlanamaz.
7- Gazeteci kaynaklarmm mahremiyetini koruyacak ve kendisine verilen
slrlara saygl gosterecektir.
8- Haber, yazl veya resim kaynaklarmm, yaym tarihi il'in koyduklan
zaman kaydl ihlal edilemez.
9- llan, reklam mahiyetindeki haber, resim veya yazllann, ilan veya
reklam oldugu tereddiide yer bIrakmayacak ~ekilde belirtilir.
10- Mevkutelerin verdikleri yanh~ bilgilerden dolaYl yollanacak hakh
cevap veya tekzipler, cevap veya tekzibe sebep olan yazmm tesirini tamamiyle
giderecek ~ekilde en kIsa zamanda yaymlamr.
Bu ilkeleri uygulayacak gazetelerin kendilerince kurulan BaSin $erefDivanz da I'ah~maya ba~ladl. Boylece ilk kez basm mensuplan kendi meslekleri iizerinde tam yetki sahibi olmu~ oluyorlardl. Milli Birlik Komitesi'nce kabul edilen
143 saylh Basm Yasasl da tarihimizdeki en ozgiirliikl'ii ko~ullan basma saglaml~
. oluyordu. Ne var ki Tiirkiye Giindelik Siyasi Gazete Sahipleri'nin katktlanndan
vazgel'ip Gazeteciler Cemiyeti ile Sendika'Yl meslek dayam~masmda yalmz blrakmasl Divanm i~lemesine kostek oldu. Patronlarla I'ah~anlar arasmdaki kopma
bu andan itibaren ba~ladl. Yine I'ah~anlar lehine I'lkartllml~ olan ve tazminat
hakkml garantileyen 212 saYlh yasa sebebiyle de meslek il'i zlthk tlrmanml~tl.
Bu adlmlar sermaye ile gazeteciligin biitiinle~me siirecinin ba~langlcl oldu.
Dogal olarak meslek ilkeleri ve meslek ahlakl al'lsmdan da yeni sorunlar giindeme gelmeye ba~ladl. Bundan once basm meslegine giren sermaye sahipleri
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(Habib Edip Zorehan Yeni istanbul'la, Safa Klil,llOglu Yeni Sabah ile, Semih
Tanca ve arkada~lan Tercuman de) genellikIe yazl i~lerinin yah~masma dogrudan miidahale etmekten kayman ya da bunu lOok tecriibeli genel yonetmenler
(Sacit Oget, $ukru Baban, Cihat Baban gibi) araclhglyla yapmaya ozen gastermi~lerdi. DolaYlSlyla meslek ilkelerini zedelemek degil, aksine peki~tiren bir
tutum iyinde olmu~lardl. Buna kar~lhk giiniimiizde 'promosyon' diye adlandlnlan okuyucunun gazeteye ilgisini artmna giri~imlerinin kiiltiirel diizeyde (Unlii
yazan transfer, yeni yazl dizileri ve romanlar sunma) ylkarCl diizeye (kupon
toplama kar~lhgl ev, arsa hatta para dagltma) geyi~inin ilk adlmlan da bu donemde atIldl.

Basm Seref Divanl'nm i~lemez hale gelmesinden soma Basin Ozdenetimi
iyin arayl~lar kesilmedi. Uluslararasl Basin Enstimsu (IPI) tarafmdan kabul edilen 'Gazeteciierin Basin Ahiak Kurallarz iikeleri' Gazeteciler Cemiyeti'nce 1972'
de benimsendi.
"1- Gazeteci ve gazete yazarlan halka kesin ve dogru haber venneye
dikkat etmeye mecburdurlar. Bunlar haberlerin ayrmtIlanyla dogru oldugunu
kontrol etmekle miikelleftirler. Esash bir noktanm isteyerek degi~tirilmesi veya
unutulmaSl yasaktlr.
2- Gazetecilik halk yaranna hizmet etmelidir. Halk yaran aleyhine ~ahsi
bir ylkar aramak veya ozel bir yarara iistiinliik vennek gazetecilik meslegiyle
kabili telif degildir.
3- Basm yoluyla namus ve haysiyet kmcl yazIlar yazmak veya iftira ve
isnatlarda bulumnak, hakaret etmek, tediyeler kabuletmek ve sahibinin haberi
olmadan aktarma yapmak, aglr mesleki sUylar te~kil eder.
4- Halk lehine iyi niyet ta~lmak ve gostennek mesleki vazifelerin temelini
te~kil eder. Ne~ri slrasmda dogru olmadtgl aylk surette goriilen yanh~ haberlerin,
onu ne~redenler tarafmdan derhal hakikatin yaymlanmasl suretiyle tashihi
mecburidir. Dogrulugu teyid edilmemi~ biitiin rivayet ve haberler bu kaYltla
ne~redilmelidir.

5- Bir gazeteci ancak haysiyet vakanm, tarafslzhgml ispat edebilecegi bir
vazifeyi kabul etmelidir.
6- Bir haber veya yorumun muharriri yazlslmn dogrulugunu garanti ettigini belirtmedikye onun mesuliyetini ta~lr.
7- Herkesin namus ve itibanna hiinnet etmek icabeder. Bir kimsenin ~eref
ve ~ohretini zedeleyecek ~ekilde hususi hayatiyleilgili haber ve yorumlar yapmak yasaktJr. Yalmz memleket ve amme menfaatine yapIlan bir ye~it ne~riyat bu
yasagm dl~mdadlr. Bir kimsenin itibanm zedeleyecek boyle bir haber yaym-
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landlgl takdirde bu ne~riyatta bahis konusu olan kimsenin, yaptlan ne~riyata
cevap vermesine miisaade edilmelidir.
8- Yabancl bir memleketteki hadiselerin tasvir ve tahlilini ancak bu memleketler hakkmda, bu hadiseleri ve yorumlan sahih ve tarafslz bir yorum yapabilecek imkam veren bilgilere sahip gazeteciler tarafmdan yapllmahdlr.
9- Gazeteci bir haberi veya fotografl almak iyin namuskarane usullere
ba~vurmahdlr.

Bu dokuz ana kural, gazetecilik meslegini yapacak olanlann bunlan taahhiit etmesi prensibi iizerine vazedilmi~tir."
I 980'lere iilkenin ekonomik alt yaplsmm degi~mesine ko~ut olarak basmda teknolojik ve siyasal ogelerin zorladlgl bir yeni yaptlanma geregiyle girdi.
1- Renkli resim ve temiz basia ihtiyacl ofset sistemine geymeyi gerektirdi.
Aynca ta~rada baskl merkezleri kurulmasl da onemli yatmmlan gerektiriyordu.
Amk eskisi gibi iiI' gazetecinin ayhklanm koyup gazete ylkarmaSI donemi sona
ermi~ti. Haber toplamak iyin gereken kadrolann eskisinin 5-6 katma yliam~
olmasl da mali sonmlan on plana Ylkard!.
2- Daima iktidarlara ho~ goriinmeye yah~arak devlet destegi sayesinde
palazlanml~ olan ozel sermaye artlk iilke kararlannda soz sahibi olma a~amaSI
na eri~mi~ti. 1979'da tarihimizde ilk kez gazetelere siyasi ilanlar vererek iktidarm degi~mesinde etkili rol oynadtlar. Yeni iktidar 24 Ocak 1980 kararlarlyla
sistemin tamamen liberal ekonomi rayma oturtulmasml saglad!. Bu karara ek
olarak, 0 zamana kadar herkesin gazete ylkarmaSml kolayla~tlracak ~ekilde
yaym malzemeleri iizerinde saglanan devlet siibvansiyonlarl kaldmldl ancak
biiyiik sermayesi bulunanlar bu alana girebilecek duruma getirildi.
3- Biitiin diinyada oldugu gibi, gorsel basmm Televizyonun ileti~im ve
eglence araCI olarak on plana ylkmasl, gazete sal!~larml etkiledi ve maddi niteligi daha da giiylenen bir promosyon anlaYI~1 egemen oldu.
Demokrasiye girmemizden sonra eskinin ki~isel ~ahsiyet kavgalanmn yerini yava~ yava~ siyasi ama ilkesiz polemikler alml~l!. Komiinist, Fa~ist, gerici
sal!lml~, u~ak gibi darngalara dayanan bu kampanyalann yanlSlra bir iaslm basmda halkm ilgisini yekmek iyin 'eglendirici konular' icadma giri~ti. Basm terminolojimizde 'Asparagas' diye adlandmlan uydurma haberlere yer verme egilimi
yaygmla~t!. Masa ba~mda diizenlenen bu haberlere inandmclhk kazandmnak
iyin muhabirlerden haber kaynaklanm zorlamalan istendi. Eve zorla girme, gazeteci kimligini saklayarak yah~ma, yalancl ~ahit kullanma, fotomontaj gibi uygulamalar .... Hatta yasalara aykm olarak heniiz sadece samk durumunda olan
ki~ileri yargmm kararmdan once sUylu ilan etme (YarglSlz infaz) yontemleri
yogunla~t!. Boylece, giiniimiizde saYllan bir diiziineyi bulmu~ olan ileti~im Fa-
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kiilte ve Okullan'nda ogretilen 'Basm Ahlakl ilkeleri7 ile tamamen ters du~en bir
gazetecilik uygulamaSI egemen olmaya ba~lad!.
12 EylUl'un basml buyUk sennayeye devredecek ortaml yaratma giri~iminin
bir paryaSI olarak toplumun depolitize edilmesinin ardmdan Turgut Ozaf m iktidara gelmesiyle devlet-basm i1i~kilerinde yeni bir uygulama donemi ba~lad!.
Eskiden iimegin kaglt subvansiyonu herkesin yaym yapmasml kolayla~tlracak bir
nitelik ~lrken yeni sistem gazeteye degil, gazete-radyo-televizyon sahibi sermayedara hazineden bedava ya da yok ucuz arsa ve yok du~Uk faizle dolar kredileri saglanmasl yontemini getirdi. J960-70'lerde Haber Ajansl gibi daha r;ok
mesleki yan kurulU§lara dogru yayzlma egilimi gosteren basm kurumlarmm
kendileri, J 980'lerden itibaren ticari nitelikli yapdarm yan kurulu,larz haline
donii,tiiler. BuyUk Holdingler, yatmm ve uretim ~irketlerinin i~lerinin yfulimesine yardimci olmak amaclyla kendi gazete-radyo-televizyon'lanm kunnaga ve
kendi pazarlama, dagltma ve reklam mekanizmalanm da tekeller ~eklinde yfulitmeye giri~tiler. Gazete yonetim kadrolarmm da Meslek ilkelerine uymaktan yok
bu ticari ylkarlara hizmet verecek -Hatta Mehmet Barlas ome-ginde oldugu gibi
i~in araclhglm ustlenecek- kimselerden seyilmesine dikkat edildi. Sendikaslzla~tmna operasyonu da alt kademelerin kontrolda tutulmasl iyin i~letildi.
Basm depolitize edilirken iyeriginde gerek duyulan hafifleme ve bireylerin
ozel ya§amlarma yonelik a~mhklann artmasl kar~lSlnda hUkumet cezalan artlrrna yerine basm kurumlannmkendi yiiziimlerini getinneleri onerisinde bulundu.
Fonniil yine bir meslek odasl knrulmasl ~eklinde du§uniildu, bir yasa niteligiyle
belli kurumlann gelirlerinden belli yfudelerin verilmesi ko§uluyla 6 Subat
1988'de BASIN KONSEyj knruldu. Kurum ya da bireylerden yonetilen ba~vuru
Ian bir basm etigi yeryevesinde degerlendirerek taraflar arasmda hakemlik yapmasl yetkisini haizdir. Bu yah~malan iyin ~iiyle bir 'Basm Meslek ilkeleri' ilan
etti:
I. Yaymlarda hiy kimse Irkl, cinsiyeti, sosyal duzeyi ve dini inanylan
nedeniyle kmanamaz, a~i\1lanamaz.
2. Du§unce, vicdan ve ifade ozgurlUgunu smulaYlcl; genel ahlak
anlaYI~lm, din duygularml aile kurumunun temel dayanaklarml sarsici ya da
incitici yaym yapIlamaz.
3. Kamusal bir gorev olan gazetecilik, ahlaka aykm ozel amay ve ylkarlara
alet edilemez.
4. Ki~ileri ve kurulu~larl, ele~tiri slmrlanmn otesinde kuyuk du~liren,
a~agllayan veya iftira niteligi ta~lyan ifadelere yer verilemez.
5. Ki~ilerin ozel yapml, kamu ylkarlannm gerektirdigi durumlar dl~mda
yaym konusu olamaz.
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6. Soru~turulrnasl gazetecilik olanaklan iyinde bulunan haberler, soru~tu
rulrnakslZln veya dogruluguna ernin olunrnakslzm yaymlanarnaz.
7. Sakh kalrnasl kaydlyla verilen bilgiler, karnu yaran ciddi bir biyirnde
gerektirrnedikye yaymlanarnaz.
8. Bir basm orgammn dagltlrn siireci tarnarnlanrnadan 0 basm orgammn
iizel yabalarla geryekle~tirdigi iiriin, bir ba~ka basm orgam tarafmdan kendi
iiriiniiyrnii~ gibi karnuoyuna sunularnaz. Ajanslardan alman iizeliiriinlerin kaynagmm belirtilrnesine iizen giisterilir.
9. SUylu oldug uyargl karanyla belirlenrnedikye hiy kirnse "suylu" ilan
edilernez.
10. Yasalann SUI' saydlgl eylernler, geryek oldugunu inandmci rnakul
edenler bulunrnadlkya kirnseye atfedilernez.
11. Gazeteci, kaynaklanmn gizliligini korur. Kaynagm karnuoyunu ki~isel,
siyasal, ekonornik vb. nedenlerle yamltrnaYl arnaylarugl hailer bunun dl~mdadlf.
12. Gazeteci giirevini, ta~lrugl slfatrn saygrnhgrna giilge dii~iirebilecek
yiintern ve tuturnlarla yaprnaktan sakmlr.
13. $iddet ve zorbahgl iizendirici yaym yaprnaktan kaymlhr.
14. Han ve reklam niteligindeki yaymlarm bu nitelikleri, tereddiide yer
blrakrnayacak ~ekilde beli1tilir.
15. Yaym Tarihi iyin konan zaman kaydma saygl giisterilir.
16. Basm organlan, yanh~ yaymlardan kaynaklanan cevap ve tekzip
hakkma saygl duyarlar.
Basm $eref Divam'm i~lernez hale getiren tepkiler Basm Konseyi olaymda da kendini giisterdi. ileti~irn Ozgiirliigu yeryevesinde basmm i~levini herhangi bir diger rnesleginki ile aynl diizeyde tutrnanm rniirnkiin olarnayacagl tartl~
rnasl giinderne geldi. Atatiirk'iin 'Basin ozgiirliigunden dogan salancalarz onlemenin tek yolu yine baSin ozgiirliigudiir' iizdeyi~inden hareketle rneslek odasl
forrniiliiniin iizgiirliikleri klsltlarna anlarnma gelecegi ileri siiriildii. Bir rneslek
ahlakl yeryevesinin vatanda~larmm giirii~lerini aylklarna hakkml slmrlarnasl
~ekline diinii~rnesi olaslhgml iinlerne arnaclyla Tiirkiye Gazeteciler Cemiyeti
1997'de bir yall~rna ba~lattl. Olu~turulan 'Meslek jlkelerini jzleme Komitesi'
araclhglyla hazlrlanan rnetin cerniyetin kurdugu BaSin Senatosu'nda tartl~Jidlk
tan sonra ileti~irn ve bilgi yagmm gerektirdigi ko~ullar dikkate ahnarak daha
kapsarnh bir ilkeler dizisi hazlrlandl. Bunda iizellikle, basm iizgiirliigunii a~an ve
biitiin insanlan kapsayan ileti~irn Ozgiirliigu ternel almdlgl gibi, tepeden inme
ve kali yeryeveli bir ahlak anlayl~mdan da kaymJidl. Dernokratik ve kalihmcl bir
yakl~lrn benirnsendi ve ilerde de dernokratik kalihrnla giizden geyirilebilecek
bir dinarnik rnetin olu~turulrnasma iizen giisterildi.
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18 Kaslm 1998'de kabul edilen iki kIslmhk metinde iiI' temel ilke dikkati
yeker.
1) Gazetecinin haklanm savumnak ve meslek ilkelerine uymak ve uynlmasml gozetmekte gazeteci kadar basm-yaym orgam da yiikiimliidiir.
2) Gazeteci deyimi meslege mensup olmasa da gazetecilik faaliyetlerine
katIlanlan da kapsar.
3) Ozdenetimde degerlendinne mercii iincelikle vicdandlr.
Birinci boliim olan 'Gazeteciler Hak ve sorumluluk Bildirgesi'nin anahatIan ~iiyledir:
-Gazeteci kamuoyunu ilgilendiren tiim olaylan izleme hakkma sahiptir.
-<;:ah~tIgl kurumla yaptIgl siizle~meyle yeli~en istekleri reddetme hakkl
Vardlf.
-inanmadlgl bir giirii~ii savumnaya veya meslek ilkelerine aykm bir i~
yapmaya zorlanamaz.
-Ozellikle yazl i~leri yah~anlan kurumun i~leyi~ini etkileyen kararlardan
haberdar edilmelidir.
-Orgiitlenme hakkma sahip oldugu gibi maddi ve manevi giivencesini
saglayan ki~isel siizle~me de yapabilir.
-Kaynagl izin vennedikye bunu aylklamamak hakkma sahiptir.
-Geryeklere ve dogmlara uymak zorundadlr.
-Haber alma, yomm yapma ve ele~tinne iizgiirliiklerini ne pahasma olursa
olsun savunur.
-Evrensel insanhk degerlerini savunur, uluslararasmda kin uyandlnnaktan
kaymlr. inanylara saldlramaz. $iddeti savunamaz.
-Kaynagl kesin olmayan haberde bunu belirtir.
-Metin ve belgelerde degi~tinne yapamaz.
-Bilgi ve haber toplamak iyin aldatIcl yiintemler kullanamaz.
-Haikin haber alma hakklyla dogmdan ilgili olmadlkya iizel ya~amm
gizliligine giremez.
-Yaymlanml~ her yanh~l en klsa zamanda diizeltmelidir. Cevap hakkma
saygIil olmahdlr.
-iftira, hakaret, lekeleme, saptInna ve ~antajdan uzak dumr.
-Haberin yaymlanmasl ya da yaymlamnamasl kar~lhgl maddi ya da
manevi avantaj elde edemez.
-Habere reklam kan~tIfllamaz.
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-Meslegini ayncahklar kazanrnak i9in kullanamaz.
-Her tiirlii basklYI red eder, kurumundaki yiineticileri dl~mda kimseden talimat alamaz.
-Hiikiimetten etkilenmez, yalmzca meslekta~lanmn ve kamuoyunun
degerlendinneleri ile baglmslz yargl organlannm kararlanm dikkate ahr.
-Devlet politikalanmn iinyarglianna degil halkm haber alma haklana
dayamr. Onu, meslegin temel ilkeleri ve iizgiirliik9ii demokrasi kayglian yiinlendirir.
'Gazetecinin Dogru Davranz§ Kurallarz'nm anahtarlan ~iiyledir:
-Haber ile yorum kesin aynlmahdlr.
-Fotografm giincelligi a9lk9a belirtilmelidir.
-Reklam metinleri haberlerden aYlkya aynlmahdlr.
-Hazlrhk soru~tunnasl Slfasmda yiinlendirici haberden kaymlimahdlr.
Yargl siiresinde taraf olunmamahdlr. Yargl karar vennedikye samk sUylu ilan
edilmelidir.
-<;:ocuklarla ilgili sU9larda isim ve resim yaymlamnamahdlr. Cinsel saldm
magdurlarmmkiler de.
-A91k kamu yararl olmachkya sUy lrka, milliyete, dine, cinsiyete, cinsel
egilime, hastahk ya da iiziirlere dayanchnlmamah, ki~i bunlardan dolaYI alaya
ahmnamahdlr.
-Yetkililer ve hastamn izni ohnadan hastanelerde ses ve giiriintii ahmnamah, saghk konusunda sansasyonel yaym yaplimamah, ilaylann mutlaka
uzmanlarma dam~liarak kullamlmasl ammsatlimahdlr.
-Yaymlarla ilgili he'diye ahmnamahdlr.
-Hak ve Sorumluluk Bildirgesi yeryevesi dl~mda, kurumunun ylkarl da
bahis konusu olsa, hiybir faaliyete katlimamahdlr.
-Tekzip ve cevap hakkl dl~mda da gazeteci ve yaym orgam yanh~larl
diizeltip iizelle~tiri yapmahdlr.
-Ekonomik ve toplumsal tercihler varsa aylkya ortaya konmahdlr.
-Ozel ya~amm gizliligi ancak yolsuzluk, saghk genel giivenlik gibi konularda kaldmlabilir.
-Dogrudan kamu yaran olmadlk9a sahibinin izni olmayan belgeler yaymlanamaz.
-Haber iyin para teklif edilmemelidir.
-Felaket olaylarmda duygu siimiiriisiinden kaymlimahdlr.
-SU9Iu yakmlan dogrudan ilgili olmadlkya te~hir edilmemelidir.
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-intihar olaylannda okuyucuyu etkileyecek sunu~tan kaymilmahdlf.
-Ekonomik ve mali konular ylkar iyin kullamlmamah, ta~mlr ve ta~mmaz
kiymetlerin ahm satlmlyla bizzat ilgilenilmemelidir.
-Yaylm tarihi slmriamasma ve aylklamnamasl kaydlyla (Off the record)
kuralma tam uyulmahdlr.
-Rekabet amaclyla ba~ka gazeteciye yanh~ bilgi verilmemelidir.
-Ba~ka yaym organlarmdan alman haberlerin kaynagl mutlaka belirtilmelidir.
-Zaman zaman gazetelerde gazetecilik gorevli alanlann asil 'i~leri belirtilmelidir.
-Gazeteci oncelikle gazetecidir ba~ka bir kurumun iiyesi ya da sozciisii
gibi davranmamah, bu yonde yaym yapmamahdlr.
Goriildiigii gibi oncekilere nazaran yok daha kapsamh bir yeryeve olu~tu
rulmu~ bulunuyor. Bu derece aynnttya ihtiyay duyulmasmm, Tiirk toplumunun
hlZh yapl degi~tinnesinin dogurdugu yarptkhklann farkedilmemesi iyin bazl
yevrelerin medyaYl aray olarak kullanmak istemesine kar~l onlem aranmasmdan
ileri geldigi anla~illyor.
Boylece, basm meslek ilkelerinin devlet tarafmdan devlet iyin saptamnasl
a~amasmdan, yok klsa bir ozdenetim devresi geyirip, biiyiik sennayenin kontroluna ginnesi siirecini ya~amaktaylz. Enflasyonu sennaye artlnnamn araCl
sayan bu kesim, enflasyondan zarar goren geni~ kitlelerin yaklmnalanna duygusuz kahyorsa; bir yandan devletin ortadan kalkmasl ve bireyin hizmetine
ginnesi kampanyalanm siirdiiriirken diger yandan emekyinin giivenceleri gibi
konularda sorumluluk yiiklemneye yana~maylp topu devlete attyorsa; iylerinden
bir klsml da dini pastadan daha biiyiik parya kopannak iyin kullanlyorsa;
toplumumuzdaki bunahmlann sUylulanm ararken oncelikle basml gosterenlerin
hedef ~a~lftma taktigini dikkatlerden uzak tutmamahYlz. Ozdenetimini ba~a
ramlyorsa da, ozele~tirisini yapmakta baslmmlzm, birle~ik kaplar sistemindeki
diger toplumsal kurumlann (Siyasi partiler, parlamento, sivil toplum orgiitleri
vb .. ) hepsinden daha onde oldugu bir geryektir. Digerleri basmm diizeyine
gelebilse sorunlarlmlzm biryoguna yoziimler bulabilecegimize inamyoruz.
ABSTRACT
Author seeks the genesis ofpress, formation ofpress principles and evolution ofarrangements in this field in Westernizing process. He also seeks essences
ofpress life, beginning of very first arrangements, formation of the press principles and their development process from historical standpoint.

