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12 Eylül 1980 – 19 Temmuz 1987
12 Eylül 1980 yılında, askeri bir darbe sonu-

cu hükümet devrilmiş ve askerler yönetime el 
koymuştur. Darbecilerin ilk icraatlarından biri, 
sıkıyönetimi tüm yurda yaymak olmuş ve bu 
uygulama Türkiye’deki en uzun süreli ve en ge-
niş kapsamlı sıkıyönetim olarak tarihe geçmiştir. 
Parlamentonun yetkileri; Genelkurmay Başkanı, 
Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma 
Genel Komutanı’ndan oluşan Milli Güvenlik Kon-
seyi’ne geçmiş ve sıkıyönetim kanununda köklü 
değişikliklere gidilmiştir. Milli Güvenlik Konse-
yi’nin öncelikli amaçlarından bir tanesi ise basını 
kontrol altına almak olmuştur. Yayın yasakları ve 
kapatmalara hukuki bir görünüm verilmesi ama-
cıyla 19 Eylül 1980’de Sıkıyönetim Kanunu’nun 
3. Maddesi değiştirilmiş, 21 Eylül’de yürürlüğe 
giren düzenleme ile Sıkıyönetim Komutanlığı’na 
haberleşmeye sansür koyma yetkisi tanınmıştır. 
Bu maddenin b fıkrasında “Türkiye Radyo - Te-
levizyon Kurumunun yayımları dâhil olmak  üze-
re telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit 
araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür 
koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve hiz-
metin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle 
faydalanmak.” hükmüne yer verilmiştir (Resmî 
Gazete 21 Eylül 1980: 17112). Ayrıca uzun yıllar 
hem gazeteciler hem de toplumun diğer kesim-
leri için büyük baskı unsuru haline gelecek olan 
Türk Ceza Kanunu’nun 311 ve 312. Maddesi de 
bu dönemde yeniden tasarlanarak  yürürlüğe 
sokulmuştur. 10 Ocak’ta devreye giren bu de-
ğişiklikle birlikte, 311. Madde ile suç işlemenin 
basın ve yayın araçları vasıtasıyla alenen tahrik 
edilmesi halinde uygulanacak cezaların iki ka-
tına çıkarılacağı hükme bağlanmıştır. Kanunun 
312. Maddesi ise “Halkı; sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik eden kimse bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve üç bin liradan on iki bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu tahrik umumun 
emniyeti için tehlikeli olabilecek bir şekilde yapıl-
dığı  takdirde faile verilecek ceza üçte birden yarı-
ya kadar artırılır.” şeklinde değiştirilmiştir (Resmî 
Gazete 10 Ocak 1981: 17216).

Darbecilerin basın yayın faaliyetlerine dö-
nük sınırlamaları, farklı zaman dilimlerinde alı-
nan konsey kararları ile daha da ileri boyutlara 

taşınmıştır. 2 Haziran 1981 yılında çıkarılan 52 
numaralı karar ile sıkıyönetimin tüm kararları 
koruma kalkanına alınmıştır. Kararla birlikte, ‘12 
Eylül Harekâtının amaçlarına bir an önce ulaş-
masını sağlamak maksadıyla her kademede, her 
türlü siyasi parti faaliyetleri ile birlikte, Sıkıyöne-
tim uygulamalarına ilişkin olarak Sıkıyönetim 
Komutanlıklarının koyduğu yasakların ve aldığı 
kararların herhangi bir şekilde tartışılması’ ya-
saklanmıştır. Bu kararın 4. Maddesi ile de “Kamu 
davası açılıncaya kadar haklarında soruşturma ve 
kovuşturma yapılan siyasi parti, işçi teşekkülleri, 
meslek kuruluşları, dernek ve siyasi kişilerle ilgili 
olarak kamuoyunu yanıltıcı ve ilgilileri etkileyici 
yazı yazmak, sözlü veya yazılı beyanda bulun-
mak, yorumlar yapmak” tamamen yasaklanmış-
tır. Getirilen yasaklara riayet etmeyenler hakkın-
da, eylemleri başka bir suçu oluştursa dahi, ayrıca 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 16. Maddesi 
uyarınca yasal işlem yapılacağı hükmü getirilmiş-
tir (Resmî Gazete 5 Haziran 1981: 17361).

1982 yılında yasakları birkaç adım daha öne 
götüren Konsey, gazete ve dergi çıkarmayı yeni-
den resmi izne bağladı. 28 Aralık 1982’de Sıkı-
yönetim Kanunu’nda yeniden köklü değişiklikler 
yapıldı ve basın üzerinde tam bir denetim sağlan-
dı: “c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her 
türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve sair 
mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi kitap ve 
diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, 
birden fazla sayıda bulundurulmasını veya taşın-
masını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını 
yasaklamak veya sansür koymak; sıkıyönetim 
komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması ya-
saklanan 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 kapat-
mak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte, 
sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine ia-
desinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli 
önlemleri almak; yayına yeni girecek gazete ve 
dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak.
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Özel maksatla kamunun telâş ve heyecanını 
doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve 
haber yayanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ceza-
sıyla cezalandırılırlar.” (Resmî Gazete 30 Aralık 
1982: 17914).

Basın özgürlüğü, kanunlar ve sıkıyönetim 
komutanları tarafından alınan kararların yanı 
sıra 1982 Anayasası ile de iyice daraltılmıştır. 
Bu yönüyle 1982 Anayasası’nın işlevi, basın öz-
gürlüğünü teminat altına almak değil, sınırlama 
ve ihlalleri dolaylı yollardan meşrulaştırmaktır. 
Çünkü Anayasa’nın sistematiği, basın ve ifade 
özgürlüğünün sadece ilgili özel maddelerinde 
gösterilen gerekçelerle değil, aynı zamanda çok 
muğlak ve genel sebeplerle de sınırlandırılabil-
mesine olanak tanımaktadır (Gözler 2000: 70, 
95). Bu yönetimin basın ürünlerine müdahalesi, 
Anayasa değişikliği ile de sınırlı kalmamıştır. 25 
Ekim 1983 tarihinde yasalaştırılan 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanunu’nda, basınla ilgili mad-
deler eklenmiş; bu kanunla bölge valilerine ileti-
şimi kısıtlama yetkisi verilmiştir (Resmî Gazete 
27 Ekim 1983: 18204). 10 Kasım 1983’te ise 
Basın Kanunu’nun birçok maddesi yeniden ele 
alınmıştır. 

Böylece, Toplu Basın Mahkemeleri kaldırıl-
mış ve kanunun “Yabancı memleketlerde çıkan 
basılmış eserlerin Türkiye’ye sokulması ve dağı-
tılmasının Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklan-
ması” ile ilgili 31. Maddesi değiştirilmiş, buna 
“Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğüne, milli güvenliğe, kamu  düzenine,  genel 
asayişe, kamu yararına, genel ahlaka ve genel 
sağlığa aykırı basılmış eserler” ibaresi dâhil edil-
miştir. Bu düzenleme ile sorumlu müdür olabil-
mek için gereken koşullar ağırlaştırılmış, para 
ve hapis cezalarının oranları arttırılmış, basın 
davalarında zamanaşımı süreleri iki katına çı-
karılmıştır. Kanun, basılı yayınların dağıtımının 
engellenmesi ve toplatılması ile basın araçlarına 
el konulmasına da olanak sağlamıştır (Resmî 
Gazete 13 Kasım 1983: 18220).

Hayata geçirilen pek çok yasal düzenle-
meden de görüleceği üzere; 1980 darbesi ile 
birlikte Türkiye’de başlayan yeni dönem, Türk 
basını için en karanlık evrelerden birini teşkil 
etmiştir. Darbenin ilk günlerinde basınla iyi 
geçinen Kenan Evren’in daha sonra gazete sa-
hipleri ile ilişkilerinin bozulmasındaki en önemli 
etkenlerden birisi, Sıkıyönetim Kanununa göre 
gazete ve dergi gibi kitle iletişim araçlarının 
toplatılabilmesine imkân veren düzenlemeyi 
kabul etmesidir (Kösedağ 2014: 74). Bu kanun-
la çok sayıda gazete ve dergi kapatılmış, birçok 
gazeteci de hapis cezasına çarptırılmıştır. 1981, 

1982 ve 1983 yılları, yüzlerce gazeteci, yazar ve 
sanatçı hakkında cezai işlem uygulandığı yıllar 
olarak  kayıtlara geçmiştir. Kapatılan gazeteler 
ise şunlardır: Milli Gazete (4 kez, 72 gün); Cum-
huriyet (4 kez, 41 gün); Tercüman (2 kez, 29 
gün); Günaydın (2 kez, 17 gün);

Güneş (1 kez, 10 gün); Milliyet (1 kez, 10 
gün); Tan (1 kez 9 gün); Hürriyet (2 kez, 7 gün). 
Gazeteciler hakkında açılan soruşturma, kovuş-
turma ve dava sayılarının gazetelere göre dağılı-
mı ise şu şekildedir: Cumhuriyet 28, Tercüman 
27, Hürriyet 14,  Milliyet 14,  Milli  Gazete 4,  
Dünya 4,  Akşam 3,  Son Havadis  3, Hergün 2,

Arayış 2, Hayat 2, Nokta 2, Yankı 1, Demok-
rat 1, Politika 1, Adalet 1, öteki yayın organları 
75. Bu dönem içerisinde gazeteci, yazar, çevir-
men ve sanatçılara verilen mahkûmiyet karar-
larının toplamı 316 yıl 4 ay 20 gün hapis ceza-
sıdır. Yapılan araştırmalara göre, 1980-1990 
yılları arasında açılan basın davalarının sayısı 
2 bini aşmıştır. Yaklaşık olarak 3 bin gazeteci, 
sanatçı ve yayıncı sanık olarak yargılanmış, yazı 
işleri müdürlerine verilen hapis cezalarının mik-
tarı 5 bin yılı geçmiştir. Bu cezaların 440 tanesi 
Bakanlar Kurulu tarafından, Basın Kanunu’nun

31. Maddesi gerekçe gösterilerek verilmiş-
tir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri,  300 yayın 
için toplatma kararı vermiş, 30 derginin 225 sa-
yısı toplatılmış ve açılan davalarda 2 bin yılı aş-
kın hapis cezaları talep edilmiştir (Topuz 2014: 
258-274).

Basının, genellikle Sıkıyönetim idaresi tara-
fından denetimden geçirilmesi bu dönemin en 
belirlin özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Kon-
sey Başkanı Kenan Evren’in de bizzat denetim 
yaptığı bilinmektedir. ‘Hoşa gitmeyen’ yazılar 
için gazetelere sıkıyönetimden sık sık uyarılar 
gönderilmekte, arada bir kapatma cezası uygu-
lanmaktadır (Kabacalı 1990: 210). Bu dönemde 
yapılan yasal düzenlemelerin mantığı ve uy-
gulanma esaslarına bakıldığında; 12 Eylül dar-
besinin ülkedeki tüm muhalif sesleri susturma 
anlayışında olduğu görülecektir. Özellikle basın 
kuruluşları sıkıyönetimin talimatları doğrultu-
sunda görev yapar hale getirilmiştir.

Türk toplumunu formatlama ve yeni bir an-
layışa sürükleme amacıyla gerçekleştirilen 1980 
darbesi, Türk basınında çok boyutlu bir yapısal 
değişim ve dönüşüm meydana getirmiştir. Bir-
çok sektörde olduğu gibi  medya  kuruluşlarının 
ekonomik yapısı köklü olarak değişmiş, sektöre 
yeni oyuncular girmeye başlamıştır. Dünyayı 
etkisi altına alan neo-liberal ve serbest pazar 
ekonomisi anlayışı Türk medyasını da bu düze-
ne ayak uydurmaya zorlamıştır.
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Bu yıllarda medya, gazeteciliğin gereği olan 
topluma karşı olan görev ve sorumluluklarını 
bir tarafa bırakmış ve neoliberal pazar ekono-
misinin  gereklerine uygun biçimde sadece 
satış rakamlarına yoğunlaşan sıradan bir ticari 
kuruluş gibi hareket etmeye başlamıştır. Türk 
medyasındaki bu keskin değişimin kaydedil-
mesinde dünyada gelişen ve değişen konjonk-
türel durum kadar, 12  Eylül askeri rejimin 
de büyük rolü bulunmaktadır. 12 Eylül askeri 
darbesinin Türk medyasında yaptığı en önemli 
tahribatlardan bir diğeri de magazinleşme ol-
gusudur. 1980 öncesi, fikir ve kitle gazetecili-
ğinde görülen gelişme eğilimi, 80 sonrasında 
basın üzerindeki artan baskılar nedeniyle yerini 
magazin  ya  da bulvar gazeteciliğine terk et-
mek durumunda bırakmıştır. Sıkıyönetim ida-
resi altında siyasi nitelikli haber ya da eleştiriler 
yapmaktan çekinen gazeteciler, daha çok aspa-
ragas yönü ağır basan magazin haberciliğine 
yönelerek, okuyucu edinmeye çalışmışlardır. 
Bu gelişme basını bütünüyle etkisi altına almış, 
1990’lı yıllarda magazinleşen ve cinsel içerikli 
yayınları ön plana çıkaran bir medya profilinin 
ortaya çıkışı, artan bir hızda devam etmiştir 
(Özgen 2004: 468-469).

Türk basınına dışarıdan büyük sermaye 
gruplarının yatırım yapması da bu döneme 
denk gelmiş ve basın kuruluşlarının mülkiyet 
yapısında köklü değişiklikler meydana gelmiş-
tir. Çünkü “12 Eylül’ün basını büyük sermaye-
ye devredecek ortamı yaratma girişiminin bir 
parçası olarak; toplumun depolitize edilmesinin 
ardından Özal’ın iktidara gelmesiyle devlet ba-
sın ilişkilerinde yeni bir uygulama dönemi baş-
ladı… 1960-70’lerde haber ajansı gibi daha çok 
mesleki yan kuruluşlara doğru yayılma eğilimi 
gösteren, basın kurumları, 1980’lerden itiba-
ren ticari nitelikli yapıların yan kuruluşları ha-
line dönüştüler.”(Koloğlu 1999: 75).

Dönemin önemli gazetelerinden biri olan 
Milliyet gazetesi, genel yayın yönetmeni Abdi 
İpekçi’nin karanlık bir suikast sonucu öldürül-
mesinden hemen sonra, o günlerde tamamen 
basın dışından bir isim olan Aydın Doğan’a sa-
tıldı. Bu süreç, 80’lerin 2. yarısında Asil Nadir’in 
Türk basın dünyasına büyük bir sermayeyle gi-
rişi sonucu ivme kazandı. Bu, iki gelişme; aynı 
zamanda, basın dışı sermayenin ilk kez basın 
alanına girişinin simgesi olması dolayısıyla da 
önemli bir dönüm noktasıydı. Artık Türk bası-
nında gazetecilerin bizzat sahip olduğu basın 
işletmeciliğinden, finans-kapitali dışarıdan sağ-
lanan basın kuruluşlarına geçiş modeli, başla-
mış bulunmaktaydı. Basın yayın organlarının 

“tüketici” ya da “müşteri” odaklı çalışmaya 
başlamaları da bu döneme denk gelmekteydi. 
Fikir gazeteciliği önemini yitirmiş, kitle gaze-
teciliği anlayışı ön plana çıkmış ve gazetelerde 
haber merkezlerinin yanı sıra reklam ve pazar-
lama birimleri de yönetimde ağırlıklarını his-
settirir hale gelmişlerdi. Böylesi bir oluşumda, 
dünya konjonktüründeki gelişmelerin yanı sıra, 
12 Eylül olgusunun ve Turgut Özal’ın uygula-
maya koyduğu sosyo-ekonomik politikaların 
da önemli etkisi bulunmaktaydı (Özgen 2004: 
471). Türkiye’de 1980’li yıllara kadar gazeteci-
lik mesleğinden gelen dört aile; Simaviler, Ka-
racanlar, Nadiler ve Ilıcaklar, basının merkezi 
olan Bab-ı Ali’ye hâkim durumdadır. Ülkede 
basından medyaya  dönüşümü  başlatan  geliş-
melerden birisi, inşaat sektöründe faaliyet yü-
rütürken, önce  finans  sektörüne atılan, sonra 
da 1982 yılında medyaya giren Ömer Çavuşoğ-
lu ve Ahmet Kozanoğlu ikilisinin gerçekleştirdi-
ği girişimdir. Bu ikilinin yayına başlattığı Güneş 
gazetesini bir başka müteahhit-işadamı-politi-
kacı olan Mehmet Ali Yılmaz devralarak basın 
sektörüne giriş yapar. Londra merkezli bir şirket 
olan Polypeck’in patronu Asil Nadir, önce Hal-
dun Simavi’nin Web grubu ile Tan ve Günay-
dın gazetelerini, daha sonra Gelişim Yayınlarını 
ve Mehmet Ali Yılmaz’dan da Güneş gazetesini 
satın alarak medyadaki konumunu güçlendirir. 
İzmir’in güçlü gazetesi Yeni Asır gazetesini çı-
karan Dinç Bilgin’in, önemli yayın organların-
dan sayılan Sabah’ı satın almasıyla Sabah ve 
Güneş yerleşik pazar paylarını bozmakla kal-
maz, gazeteci transferlerinin başlamasına ve 
ücretlerin yükselmesine neden olur. Böylece; 
Simaviler, Karacanlar, Ilıcaklar, Nadiler sektö-
rün dışında kalmış; Asil Nadir, Dinç Bilgin ve 
Aydın Doğan Türk basınına egemen olmuş-
tur (Demir 2013: 9). Aynı dönemde Anadolu 
basınında da büyük zorluklar yaşanmaktadır. 
Kamunun verdiği resmi ilan desteği sayesinde 
1970’li yıllarda yerel gazete sayısında hızlı bir 
artış meydana gelmiştir. 1970’te yerel gazete 
sayısı 1100’e, 1975’te 2600’e kadar çıkmıştır. 
1980’den sonraki gelişmeler yerel gazetelerin 
de yayın hayatını sürdürmesini zorlaştırmıştır. 
24 Ocak kararlarının ardından pek çok yerel 
gazete kapanmış, 1984’ten sonra iki yıl içinde 
244 gazete yayın hayatına son vermiştir. Resmi 
ilan gelirleri konusunda; 1980’e kadar olan dö-
nemde Anadolu basını ile İstanbul basını ara-
sında önemli bir fark bulunmamaktadır. Ancak 
bu tarihten sonra İstanbul gazeteleri, Basın İlan 
Kurumu’nun aracılık ettiği resmi ilan ve rek-
lamlardan daha fazla pay almaya başlamıştır. 
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Yaygın ve yerel gazetelerin arasındaki ma-
kas 1980’den itibaren artan bir biçimde açılmış 
ve 1994’te İstanbul gazetelerinin resmi ilan payı, 
Anadolu gazetelerinin iki katını aşmıştır (Şeker 
2005: 103, 112 ). Dolayısıyla yaygın basın kuru-
luşlarının güçlü sermayelerin eline geçmesinden 
sonra devlet tarafından daha çok desteklendiği 
görülmektedir.

1980 darbesinden sonra medya sektörün-
de baş gösteren bu yapısal dönüşüm ve keskin 
değişimle medyanın ideolojik işlevi yanında eko-
nomik gücünün de etkin hale geldiği bir dönem 
başlamıştır. Yeni medya sahipleri sadece basın 
kuruluşları ile yetinmemiş, bir medya grubunun 
bünyesine gazete ve dergi gibi yazılı basın araç-
larının yanı sıra kitap, müzik, sinema gibi sektör-
ler de eklenmeye  başlamıştır. 

Fakat yeni medya patronları bununla da 
sınırlı kalmamış, medyayı geleneksel yapısın-
dan koparacak farklı girişimlere de yönelmiş-
lerdir. Medya dışı-sanayi, finans, ticaret, inşaat 
vs.-sermaye medya sektörüne yatırım yaparken 
mevcut medya sahipleri de bu alanlara açılmaya 
başlamıştır. Böylece bir medya sahibinin pek çok 
farklı sektörlerde yatırımları veya ortaklıkları ola-
ğan hale gelebilmiştir (Olkun 2013: 57).

Türkiye’de 1980 yılından sonra medyadaki 
mülkiyet yapısının değişmesi, medya ile iktidar 
arasındaki var olan bağımlılık ilişkisini daha da 
artırmış, her iki taraf için de çıkar temelli bir ya-
pıya büründürmüştür. Özellikle sermayenin bü-
yük paralar harcayarak basın sektörüne girmesi 
ve bu sermaye sahiplerinin diğer alanlardaki 
işlerinin yarattığı kredi gereksinimi, medyayı si-
yasi iktidara daha da bağımlı hale getirmiştir. Bu 
durum siyasi iktidarın da işine gelmiş, medyayı 
istediği biçimde kullanmıştır. Gazeteciler ise ge-
nelde çalıştıkları kurumun iktidarla olan ilişkisi-
nin seyrine göre gündem  oluşturma  durumun-
da kalmışlardır. 1980 sonrasında ortaya çıkan 
gazetecilik anlayışı, iktidar çevreleriyle girift iliş-
kiler tesis etmenin doğal kabul edildiği ve övünç 
kaynağı sayıldığı yeni tür bir gazetecilik anlayı-
şıdır. Ayrıca basında yaşanan mülkiyet değişik-
liklerine bağlı olarak, gazeteciler arasında medya 
patronunun ticari çıkarlarını gözetme ve iş takibi 
yapma çabaları da zirveye çıkmıştır. Diğer bir 
deyişle 1980 yılından sonra medyanın ekonomi 
politiğinde yaşanan dönüşüm, gazetecilerin pra-
tiklerini de değiştirmiş, yeni tür bir gazetecilik 
anlayışı ortaya çıkmıştır (Demir 2013: 1).

SONUÇ
Türk demokrasi tarihi sıkıyönetim dönem-

lerinin ağır izlerini taşır. Basın kuruluşları ve 

gazeteciler de bu dönemdeki uygulamalardan 
nasibini fazlasıyla almıştır. Bu çalışma, hem ik-
tidar hem de toplumsal yaşantı açısından rutin 
işleyişin bozulduğu ve bundan dolayı olağan dışı 
tedbirlerin uygulandığı dönemlerin basın üze-
rindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır.

Türkiye’de farklı dönemlerde ve farklı gerek-
çelere bağlı olarak sıkıyönetim ilan edilmiş, bu 
durum basın alanını da temelinden etkilemiştir. 
İlk sıkıyönetimin ilan edildiği 24 Şubat 1925 yı-
lında uygulanan sıkıyönetim rejiminde basına 
ağır yaptırımlar uygulanmıştır. 4 Mart 1925’te 
çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ile basına ağır 
sansür getirilmiş, birçok yayın organı kapatıl-
mıştır. İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun 
birçok ilinde muhalif gazete ve dergiler sustu-
rulmuş, İstiklal Mahkemelerinde yargılanan ga-
zeteciler ve yazarlar sürgün edilmiştir. Böylece 
muhalefet ve basının susturulması sağlanmış,  
yurdun  bütün bölgelerinde aykırı ses çıkması-
nın önüne geçilmiştir. Ancak bu dönemde yayın 
organlarından bir bölümünün, basın özgürlüğü 
kastını aşarak; kışkırtıcı yayınlar yaptıkları, böy-
lece iktidarların yaptırım ve baskılarına gerekçe 
oluşturduklarını  da ifade edilmelidir.

Cumhuriyet tarihindeki ilk sıkıyönetim uy-
gulamaları nedeniyle, gelişme evresinde olan 
Türk basını, ağır sansür koşulları altında kabu-
ğuna çekilmiş ve sağlıklı bir büyüme zemini ya-
kalayamamıştır. Kopma noktasına gelen basın- 
iktidar ilişkisi, iktidarın basını tamamen kontrol 
altına almaya dönük çabalarını daha belirgin bir 
noktaya taşımıştır. Sıkıyönetimden önce kısmen 
de olsa rahat gözüken gazeteciler, bu yıllarda 
sürgün, hapis cezaları ve sıkıyönetim komutan-
larının tehditleri ile uğraşmak durumunda kal-
mıştır.

Sonraki yıllarda Menemen olayı nedeniyle 
bir kez daha sıkıyönetim ilan edilmiş ancak sı-
kıyönetim gerekçesi ile alınan kararlarda basına 
doğrudan müdahale edilmemiştir. Bu dönemin 
de etkisiyle ilerleyen  günlerde Cumhuriyet ta-
rihinin ilk kapsamlı basın yasası hazırlanmış, 
68 maddeden oluşan ve 1946 yılına kadar yü-
rürlükte kalan Matbuat Kanunu, basını devamlı 
denetim altında tutmuştur.

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İstanbul, 
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Koca-
eli illerinde, 4 yıl boyunca ilan edilen sıkıyöne-
timde, gazetelerin hangi haberi verip vermeye-
cekleri dahi kararlaştırılmıştır. Birçok gazetenin 
ekonomik zorluklarla kapandığı bu dönem, kağıt 
ve malzeme kıtlığı nedeniyle basın için ağır eko-
nomik koşulların yaşandığı yıllar olmuştur. 



Hükümet, savaşı da bahane ederek, gaze-
teler hakkında keyfi olarak kapatma kararları 
almıştır. 12 Mart 1941 tarihinde ise 10 gazete 
birden kapatılarak, Türk basın tarihinin en ağır 
toplu yaptırımlarından birine imza atılmıştır.

1955 yılındaki sıkıyönetim adeta basın 
için ilan edilmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanı, 6-7 Eylül olaylarının sorumlusu 
olarak basını göstermiş, sıkıyönetim komutanı 
tarafından da basına getirilen yasakların listesi 
sıralanmıştır. Bu dönemde birçok gazete farklı 
tarihlerde kapatılmıştır.

DP hükümetinin son günlerinde ilan edilen 
sıkıyönetimde birçok yayın yasağı getirilmiş, ga-
zete kapatılmış ve gazeteciler ceza almıştır. 27 
Mayıs darbesinden sonra da sıkıyönetim devam 
ettirilmiş, bu dönemde çıkarılan af ile birlikte ga-
zeteciler hapisten çıkarılmış, devam eden yargı-
lamalar düşürülmüştür. Türk basın tarihinin en 
çok yasal düzenleme yapılan dönemlerinden biri 
olan Milli Birlik Komitesi’nin sonraki yıllarında, 
basına kağıt üzerinde önemli özgürlükler sağ-
lanmıştır. Ancak bu özgürlükler uygulamada 
çok fazla hayat bulmamış, gazeteciler dönemin 
iktidarını eleştirmekten kaçınmışlardır.

12 Mart muhtırasına kadar gazeteciler kıs-
men de olsa özgür hareket etmiş ama muh-
tıradan sonra ilan edilen sıkıyönetimde yine 
denetimle karşı karşıya kalmışlardır. Birçok ga-
zetecinin gözaltına alındığı, yayın yasakları ile 
birlikte kapatma kararlarının ardı ardına sıra-
landığı bu dönemden sonra Kıbrıs Harekâtı ne-
deniyle bir kez daha sıkıyönetim ilan edilmiştir. 
Ancak bu dönemdeki hükümetlerin basınla iyi 
geçindiği, basını kendisine düşman etmemeye 
özen gösterdiği görülmektedir. Bu yıllar, Türki-
ye’de, basınla iktidar ilişkilerinin iyi olduğu en-
der dönemlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Hiç kuşku yok ki, Türk basını için en ağır 
dönemlerin başında 1980 darbesine giden sü-
reç ve sonrasında ortaya konulan uygulamalar 
gelmektedir. 12 Eylül öncesinde aralarında Abdi 
İpekçi’nin de bulunduğu birçok gazeteci suikas-
ta kurban gitmiştir. Darbenin olması nedeniyle 
tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiş ve darbeyi 
gerçekleştiren ve sınırsız yetkileri kendilerinde 
toplayan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, basını 
bizzat denetimden geçirmiştir. Bu süreçte, yüz-
lerce gazeteci yargılanmış, çok sayıda gazete için 
yayın yasağı konmuş, basın kanunları da yeni-
den yasakçı metinler haline getirilmiştir. Dar-
becilerin ağır baskıların sonucu olarak medya 
halktan ve halkın gündeminden kopmuş, fikir 
gazeteciliğini terk edip magazin ve cinsel ağır-

lıklı yayınlara yönelmiştir. Bu yıllarda dünyayı 
etkisi altına alan neo-liberal ve serbest pazar 
ekonomisi anlayışı Türk medyasını da etkisi al-
tına almış, medyadaki ilk büyük çaplı mülkiyet 
değişiklikleri de yine bu dönemin sonlarına rast-
lamıştır. 12 Eylül’ün yönetim anlayışı, medyayı 
büyük sermaye gruplarına devretmeye zorla-
mıştır. Böylece medya ile iktidar arasında var 
olan bağımlılık ilişkisi daha da artmış, medya asli 
görevini unutarak, patronların çıkarlarına  hiz-
met  eden  kuruluşlara  dönüşmüştür. Basının 
sahiplik yapısına paralel olarak, gazeteciler  ara-
sında medya sahibinin ticari çıkarlarını gözetme 
ve iş takibi yapma çabaları da bu dönemde or-
taya çıkmıştır. Dolayısıyla 1980 yılından sonra 
medyanın yayın içeriğinde yaşanan dönüşüm, 
gazetecilerin pratiklerini de etkilemiş, yeni tür 
bir gazetecilik anlayışı doğmuştur.

Çalışmadan anlaşılacağı üzere, sıkıyönetim 
dönemlerinde gerçekleştirilen hukuksal düzen-
lemelerin yanı sıra iktidarların ortaya koyduğu 
yönetim anlayışının, basına olan etkileri çok 
boyutlu olmuş ve farklı şekillerde kendini gös-
termiştir. Bu dönemlerde basın iktidar ilişkileri 
inişli çıkışlı bir grafik çizmiş, basın devamlı ola-
rak sansür baskısından yakınırken, iktidarlar da 
basını, asli görevinin dışına çıkmakla suçlamıştır. 
Dolayısıyla basın-iktidar ilişkilerinde bir standart 
yakalanamamıştır. Burada basına düşen görev, 
etik ilkeleri sıkı sıkıya gözeterek, doğru, tarafsız 
bir yayın anlayışını hâkim kılarak, gücünü halk-
tan almaktır. İktidarlar ise gerçek manada halkın 
gözü, kulağı, sesi olan bir medya ortamına ze-
min hazırlamakla yükümlüdür.

SONNOTLAR
(1) Makalede sıkça yer verilen sansür ke-

limesi; her türlü yayının, sinema ve tiyatro 
eserinin siyasi iktidar tarafından (hükümet) 
önceden denetlenmesi ve sıkı denetim altın-
da tutulması anlamında kullanılmıştır (www.
tdk.gov.tr).
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