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Son bir iki aydır yaşadığımı döviz kuru 
çalkalanması özellikle işini kâğıt ile ya-

panlara çok zor günler yaşatmaya başladı. 
Bir dönemler yerli kâğıt imalatı vardı, daha 
sonra daha ucuza geldiği için Türkiye dışın-
dan kâğıt ithal etmeye başladık, bu süreçte 
yerli kağıt üreten SEKA kapatıldı. O döne-
min şartları için üretim- maliyet dengesi 
bakımından incelendiğinde SEKA’nın ka-
panması normal bir hareket olarak yorum-
lanabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada 
kâğıt sorununun özellikle holdinglere bağlı 
olmayan gazete ve dergilerde kendisini 
göstermeye başladığını gördük. Gazeteler 
sayfa sayısını azaltarak maliyeti düşürmeye 
çalıştı, dikkatinizi çekti mi? Gazeteler hem 
zamlandı hem de inceldi. Eskiden üç beş 
gazete aldığınızda elinize zor sığardı, hatta 
taşardı. Şimdi ise incecikler. 

OLAY 1980’DEN SONRA KOPTU
1980 öncesinde Türkiye basına çok 

güzel sübvansiyonlar yapıyordu. Gazete 
kağıdına ciddi bir indirim yapıyor ve gaze-
telerin reklama mahkûm olmasının önüne 
geçiyordu. 1980 yılında yaşanan Türkiye 
tarihinin en büyük devalüasyonlarından 
biri olan 24 Ocak kararlarından sonra dev-
let gazete kağıdına yaptığı desteği kaldırdı. 
İşte o gündür bu gündür gazeteler saçma-
lamaya başladı. Çıplak kadın fotoğrafları, 
boş magazin muhabbetleri, özel hayatın 
teşhiri gibi konular arttı. 

GAZETECILIĞIN IKI TEHDIDI
Bugün geldiğimiz nokta da gazeteciliği 

tehdit eden iki önemli konu var. Biri dijital 
yayıncılık diğeri ise dışardan alınan kâğıdın 
artan dövizle beraber gazete maliyetlerini 
arttırması. İkisi de gazete ve dergilere ciddi 
zararlar verdi. Gençler dijitalden bilgileri 
alıyor, ama dijitalden para kazanmak çok 
zor. Ancak holding medyaları grup satışı 
yaptığı için para kazanabiliyor. Bu tabloya 
kâğıt sorunu da eklenince iş tatsızlaştı. Bir 
de bazı çakalların kâğıt stokçuluğu yaptığını 
duydum ki o çok üzdü beni. Devletin bu kâ-
ğıt işine de el atacağına inanıyorum. Benim 
dileğim ilk önce bu ekonomik saldırıyı fırsat 
bilip stokçuluk yapanların çok ciddi bir bi-
çimde cezalandırılması. Sonra da yerli kâğıt 
üretimine başlanması. Bununla beraber en 
azından holdinglere bağlı olmayan gazete 
ve dergilere sübvansiyon yapılması. Gazete 
ve dergiler tarih olmasın, zaten dijital medya 
onları her geçen gün tehdit ediyor. Elimize 
alarak kokusunu hissederek kâğıttan okudu-
ğumuz gazetenin kokusu kim ne derse desin 
farklı. Gazete ve dergilerin ayakta kalması 
için elbette eğitim kurumlarına, ailelere ve 
gazete patronlarına da iş düşüyor. Aileler ve 
eğitim kurumları yeni nesle gazete okuma 
alışkanlığını kazandırmak için çalışmalı, 
gazetelerde biraz fikir gazeteciliği ve özel 
içerikler sunmalı. Bunları yapamazsak gaze-
tecilik on, on beş yıl sonra kâğıttan tamamen 
çıkabilir ki çok yazık olur. Bunun için her-
kesin el ele vererek gazete ve dergilere bir 
-  sübvansiyon - yani destek vermesi lazım. 

Yetişkinler için  
Türkçenin doğrusu

Gazete ve dergilere 
sübvansiyon şart

Birkaç yıl önce Show  
Radyo ile Radyo Viva’yı  
satın alarak radyo piyasasına 

iddialı bir giriş yapan Satış Ofisi adlı 
şirket son dönemlerde gerçekleştirdiği 
stratejik hatalar yüzünden zor 
günler geçiriyor. Yapısında Planet 
TV grubunu da bulunduran şirket, 
TRT’nin reklam ihalesini almış ve TRT 
Kurumunun tüm reklam satışlarından 
sorumlu olmuştu. TRT’nin reklam 
ajanslığını üstlenen şirket kazancı 
ile radyo piyasasına yatırım yapmak 
istedi ve Show Radyo ile Radyo  
Viva’yı satın aldı.

Grup, bir yandan TRT’nin işlerini 
yaparken diğer yandan da muhalif 
yayınlar yaparak tepki toplayan bir 
içerik stratejisi geliştirdi. Bu içerik 
yönetimi o kadar büyük sıkıntılar 
yarattı ki kutuplaşan toplumun 
psikolojik olarak daha da gerilmesine 
neden oldu. Derken, şirket TRT’nin 
reklam ihalesini kaybetti ve elindeki 
en büyük gelir kaynağından oldu. 
Bu süreçten sonra şirket önce Radyo 
Viva’da sonrada Show Radyo’da 
kan kaybetti. Maaş ödeyememeye 
başladı, Cem Ceminay, Muzo, 
Hop Dedik Ayhan, Zeki Kayhan, 
Nihat Sırdar gibi popüler isimleri 
teker teker kaybetmeye başladı. 
Maaş ödeyemediği için şirket işten 
ayrılanların tazminatlarını da 
ödemekte zorluklar yaşadı. Bunun 
üzerine pek çok programcı ve medya 
emekçisi mahkemeye başvurdu 
ve alacaklarını mahkeme yoluyla 
alabildi. Daha sonra Planet TV, Sony 
Grubuna satıldı. Sony kanalları kendi 
markasına uyarladı. Kriz bitecek 
derken bitmedi ve radyo kanallarının 
satışa çıkartıldığı duyuruldu. Radyo 
endüstrisi biraz sıkıntılı olduğu için 
önce pek bir alıcı çıkmadı. Kısa bir 
süre önce, iki radyoyu 17,5 milyon 
dolar karşılığı satın alan Sevin 
Ergun’un radyo kanallarını 28 
yaşındaki Kocaelili bir iş adamı olan 
Bilal Şirin’e sattığı duyuruldu. Show 
Radyo ve Radyo Viva’nın çalışanları 
bu haberi duyunca çok sevindi, 
en azından alamadıkları maaş ve 
diğer alacaklarını alabilme umudu 
doğmuştu. Gel zaman git zaman bu 
iki radyoda bir şey değişmedi. Show 
Radyo ve Radyo Viva’nın ne eski ne 
de yeni sahibi bu radyo emekçilerinin 
parasını ödeme konusunda bir 
icraatta bulunmadı. Tam bu sırada 
astronomik bir fiyat karşılığında 
Show Radyo’nun Okan Bayülgen’i 
işe aldığı duyuruldu. Şirketin bu 
davranışı kamuoyunda tepki ile 
karşılandı. Okan Bayülgen, yakın 
geçmişte 2016 yılında Türkiye’nin 
efsane dizisi “Diriliş Ertuğrul” ile 
ilgili Altın Kelebek Ödül Töreni’ndeki 
davranışı toplumsal bir infilak 
yaşatmıştı. Konu o kadar büyümüştü 
ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da 
bu konu ile ilgili bir açıklamasında 
Okan Bayülgen’e bir göndermede 
bulunmuştu.  Okan, Altın Kelebek 
ödül töreninde ödül kazanan, Türk 
tarihini altın harflerle anlatan Diriliş 
dizisinin ödülü verildiği sırada 
ya çok büyük bir “pot kırmış” ya 
da kendi “ideolojik duygularına 
yenilerek” istenmedik bir davranışta 
bulunmuştu. 

DIRILIŞ ERTUĞRUL’A YAPILAN 
SAYGISIZLIK HALA UNUTULMADI

Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı 
Mehmet Bozdağ, ödül töreninde 
selamlama ve teşekkür konuşmasının 
engellendiğini iddia ederek, ödülü 
iade ettiğini açıklamıştı. Yapımcı yap-
tığı açıklamada “Ödül töreni sırasında 
Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı ve 
Senaristi olarak bizlere ödül veren siz 
izleyicilerimizi selamlama ve teşekkür 
konuşması yapmam engellenmiştir. 
Her ödül alan kişiye konuşma hakkı 
verilirken, bizlerin bu hakkımızı kul-
lanmamızın engellenmesini mani-

dar buluyorum. Bu engellenmenin 
haklı başarımız ve siz izleyicilerimize 
yapılan bir nezaketsizlik olduğuna 
inanarak ödül törenini protesto ede-
rek Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcı ve 
Senaristi olarak haklı olarak aldığımız 
ödülü kuliste geri iade ettim.” diyerek 
konuyu açıklamış ayrıca o gecenin 
sunucusu Okan Bayülgen’in “Diriliş 
Ertuğrul” dizisini küçük düşüren dav-
ranışlarda bulunduğunu “Programın 
sunucusu Okan Bayülgen’in özür ye-
rine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi 
gören ve siz değerli izleyicilerimizin 
takdirini kazanan dizimizi hiç izleme-
diğini söyleyerek alaycı bir konuşma 
yapması ve bundan sonra izleyeceğini 
belirtmesini de nezaketten uzak bir 
davranış olarak değerlendiriyorum. 
Bütün dünyanın farkında olduğu ve 
konuştuğu bir dizinin yeni farkına 
varması Bayülgen’in kendi ayıbı-
dır. Mümkünse dizimizi izlemesin. 
Kendisinin dizimizden alacağı hiçbir 
kıymet değeri olamayacağını konuş-
ması bizlere göstermiştir.” sözleri ile 
kamuoyuna açıklamıştı.  Yaşanan bu 
olay o dönem çok ciddi bir tepki almış, 
Okan Bayülgen ve “Diriliş Ertuğrul” 
dizisi sosyal medyada TT olmuş ve en 
önemlisi toplumsal kutuplaşmanın 
alevlenmesine neden olmuştu. Akşam 
Gazetesinin genel yayın yönetmeni 
değerli gazeteci Murat Kelkitlioğlu 
sosyal medya hesabından attığı 
iletide “Kanalizasyon artığı Okan 
Bayülgen’e edecek laf bulamıyorum! 
Ödül gecesinin ‘altın soytarı’ ödülü 
onun!” demişti.

Olay o kadar büyümüştü ki Doğan 
Grubu o dönem yaşanan kamuoyu 
baskısından dolayı Okan Bayülgen’in 
başlayacak olan televizyon progra-
mını kaldırmıştı. Yaşanan toplumsal 
infilak iki sene kadar bir süre Okan 
Bayülgen’in medya piyasasından 
uzak kalmasına neden olmuştu. 

VE OKAN BAYÜLGEN  
GENÇ MEDYA PATRONU BILAL 
ŞIRIN’LE ANLAŞIYOR

Kısa bir süre önce Show Radyo 
ve Radyo Viva’nın genç patronu 
Okan Bayülgen’le poz vererek onu 

Show Radyo’da işe aldığını açıkladı. 
Bu durum bu konuyu hatırlayan 
kitle üzerinde bir soğuk duş yarattı. 
Radyoda maaşlarını alamayanlar, 
astronomik bir maaş karşılığı 
gerçekleşen bu transferi “biz para 
alamıyoruz” refleksi ile tepki ile 
karşıladılar. 

Şimdi Show Radyo ve Radyo Vi-
va’nın parasal sıkıntıları varken, böyle 
bir harcamanın şirketlerin kasasını 
nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Ko-
nuşulan bir diğer şey ise, bu iki radyo 
Türkiye’de yaşanan ve benim her 
defasında üzüntüyle karşıladığım, bir 
an önce bitmesi gerektiğine inandığım 
“kutuplaşma”da Show Radyo ve  
Okan Bayülgen’in nasıl rol ile etki 
edeceği konusu. Show Radyo  
geçmişte çok başarılı bir müzik rad-
yosuydu, politikaya hiç bulaşmazdı. 
Bir dönemler çok ciddi bir dinleyici ve 
etkisi vardı. Nihat Sırdar’ı transfer ede-
rek biraz muhalif bir kimliğe büründü, 
ama Nihat Sırdar özellikle reklam 
ajansları ile çok iyi diyalogları olan ve 
çalıştığı kuruma ciddi paralar kazan-
dıran başarılı bir radyocuydu. Şimdi 
Show Radyo’nun genç patronu aynı 
taktiği Okan Bayülgen ile mi yapmak 
istiyor? Yani muhalefet üzerinden mi 
reklam ajanslarını etkilemek istiyor 
diye düşünüyor insan. 

Bunlar riskli işler, personele olan 
borçlarını ödeyemeyen bir radyoya 
siyasi anlamda kutuplaşmış bir figürü 
astronomik paralar karşılığı almadan 
önce keşke önce personelinin borçları 
ödenseydi. Böylesi daha şık olacaktı. 

BIR MEDYA  
POLITIZASYON  
HIKAYESI
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Medya patronlarının  
dikkat etmediği konu
Medyada kutuplaşma bugün 

Türkiye’nin en büyük sorunu 
ve bunu herkes düzeltmek için 
canla başla çalışıyor. Medyanın 
“yandaş” ya da “muhalif” olarak 
adlandırılması Türkiye medyasının 
ayıbı. Ama bunda suç birazda 
medya patronlarında. Çünkü 
yaptıkları hamlelerle hep bir 
kutup içine giriyor ve kendilerini 
o kutupta konumlandırıyorlar. 
Show Radyo bu hatayı bir kez 
yaptı ve bedelini çok ağır ödedi. 
Şimdi aynı stratejik hatayı bir 
kez daha yapmak üzere. Bir kez 
daha aynı hata olursa radyonun 
marka kimliği ve ekonomik 
değeri de ciddi zarar görecek. 
Bu iki radyonun genç patronuna 
bunu buradan söylemek isterim: 
İlerde sana “bu parayı nereden 
buldun” diye soracaklar, sonra 
“o parayı aldığın yere biat 
etmiyorsun” diyecekler, sonra o iki 
medya işletmesinin başarısızlığı 
yönetim zaafından dolayı tekrar 
edeceği için ekonomik anlamda 
da başarısız olacaksın. Onun 
için dikkatli olmakta fayda var. 
Bir enkaz devralırken o enkazı 
yaratanları incelemek, onun 
nedenlerini araştırmak ve ona 
göre hamle almak lazım. 

Bu yazımdan bir sene sonra,  
bu tarz hamlelerin olası ekonomik  
ve toplumsal sonuçlarını yazarken  
bu günleri de hatırlatacağımdan 
eminim. Bu sözüm genel anlamda 
tüm medya patronları için. 

Günümüz Türkiye’sinde medya 
patronlarının çok ama çok dikkatli 
olması lazım, bazen psikolog gibi, 
bazen sosyolog gibi, bazen 
ekonomist gibi, bazen politikacı 
gibi davranması ve ülke konjonk-
türünü iyi takip etmesi gerekiyor. 
Aksi halde bu kutuplaşma bitmez. 
Son olarak Show Radyo ve Radyo 
Viva’nın eski veya patronları, şu an 
şirket hukuki olarak her kimdeyse, 
personelin alacaklarını ödemeleri-
ni de rica edeceğim.

Hüseyin Movit’in 
onuncu kitabı 

“Yetişkinler İçin 
Türkçenin Doğrusu” 
Zinde Yayıncılık eti-
ketiyle yayımlandı. 
Kitapta toplam 1220 
kelime/deyim ve 
diğer yazım yanlışları 
irdeleniyor. Sadece 
medya çalışanlarının 
değil, güzel Türkçe- mizi 
doğru kullanmak isteyenlere kılavuzluk 
eden kitapta Türkçenin kullanımında çok 
sık yapılan hatalara yer verildi.

CRI Türk’ün basın sponsorluğunda 
yayınlanan kitapta yazar, Türkçede yapılan 
hataların neden yapıldığını dokuz başlıkta 
derledi:

İmlâ ve söyleyiş kurallarına  
uyulmaması,

Doğru bilinen yanlışların kullanılması,
Kelimelerin karıştırılması,
Karşılığı olduğu hâlde, yabancı kelime 

kullanılması,
Dilin kendi iç yapısına uygun  

kullanılmaması,
Cümle unsurlarının yanlış sıralanması,
Kaynak kitaplarındaki hataların tekrarı,
Kelimelerin doğru anlamı ile ve yerinde 

kullanılmaması,
Dil bilinci ve sevgisinin olmaması.


