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Basının Yazmadıklarının Önemi 

Daha önce basının yazdıkları kadar yazmadıklarının da önemli olduğunu gösteren bir örnek1 

göstermiştim. Kişi davranışına benzer. Kişilerin yaptıkları kadar yapmadıkları da onların kişiliklerinin 

bir parçasıdır, değil mi? “O kimsenin canını yakmaz” denir örneğin, yapmadığı eylem kişiyi 

tanımlamıştır. Şirketleri de insanlar oluştururlar. Dolayısıyla bir basın şirketinin yazmadığı, 

söylemediği şeyler de onun eylemleri olur.  

 

                                                           
1 https://elestireldusun.wordpress.com/2019/12/12/basin-okumasi-basinin-soylemedigi-de-soyledigi-kadar-onemlidir/  

https://elestireldusun.wordpress.com/2019/12/12/basin-okumasi-basinin-soylemedigi-de-soyledigi-kadar-onemlidir/
https://elestireldusun.wordpress.com/2019/12/12/basin-okumasi-basinin-soylemedigi-de-soyledigi-kadar-onemlidir/
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“Tarım ilacı olarak kullanılan bilmem ne maddesinin otizme neden olduğu ortaya çıktı” gibi haberler 

bu sınıftadır örneğin. Aynı basın şirketi yıllar önce bu maddenin zararlarını bildiren ve yasaklanması 

için lobicilik yapan kişilerin varlığını haber yapmamayı kendi seçmişti. Bu da yetmezmiş gibi bu 

maddenin tarım ilacı olarak kullanıldığını da haber yapmamıştı. Bu da yetmezmiş gibi bu maddenin 

kullanımıyla başarılan işleri yaşamın olağan başarıları arasında kutlamıştı; sözgelimi “X tarım ürünü 

ihracatımız yüzde bilmem kaç arttı” haberlerinde müjdeci bir dil kullanılması gibi. Bütün bu konuşma 

ve susma seçimleri basına maruz kalan kişinin evren algısını biçimlendirir. Kişilerin evren algıları bir 

araya gelerek toplumsal gerçekliği oluşturur. Politikacısı da, bilimadamı da, öğretmeni de, teröristi de 

suyun içindeki balık gibi o gerçeğe yakın veya sahte olabilen toplumsal gerçekliğin içinde yaşar. 

2013 Haziran’ında hükümete karşı bir milyonun üzerinde kişinin katıldığı protesto yürüyüşleri 

yapılmıştı. Hükümet yanlısı tekel basın ve muhalif basın “Gezi olayları” adlandırmasıyla bu protesto 

dalgasının niteliğini düşürmek konusunda uzlaşmışlardı. Gerçekte birçok şehirde yürüyen bir milyonu 

aşkın kalabalık Gezi Parkı’nın yıkılmasını değil, hükümetin pek çok farklı icraatını protesto ediyordu. 

Basın, yalnızca Beyoğlu dolayındaki kalabalığın özgün bileşimini bütün protestocu kalabalığa 

yakıştırdı.2 Böylece protestoyu hükümet ve hükümet karşıtları ikiliğinden alıp Türkiye’nin 

geleneksel değerleri ve liberal Batılı değerler ikiliğine taşımak, böylece gerçeğe aykırı bir izlenim 

vermek isteyen Batılı muhabirler ve muhabir kılığında kim bilir kaç ajan ülkeye doluştu. Bunlardan 

birisi, Taksim’deki Anti-Kapitalist Müslümanlar çadırında kısa süre bulunmuş olan bir arkadaşımın da 

arasında olduğu bir grup gençle röportaj yaptı. Arkadaşım AKP muhalifliği ile geleneksel ahlak ve 

kültür düşmanlığını birbirine karıştıran bir kişi olmadığı için muhabirin umduğu yanıtları vermedi. 

Öbür gençlerin röportajları yayınlanırken arkadaşımın röportajı hasıraltı edildi. Şimdi bu muhabir 

ve/veya editör “Gezi” protestocularından bir kesit sunma iddiasında bulunmuş ama elinde tuttuğu 

makasla bu kesiti kendi elleriyle biçimlendirmiş, böylece gerçeğe aykırı bir dünya resmi çizmiş oldu. 

Bir anlamda “yalan söylemeden” yalan söylemiş oldu. Bu yalanı söylerken aslında tek yaptığı, haber 

yapmamayı veya habere katmamayı seçtiği olguları amacına hizmet edecek şekilde stratejik olarak 

seçmekten ibaretti. 

Benzer bir durumu Yeni Öncüler kitabını okuyunca gördüm. Bu kitapta “erkek egemen topluma karşı” 

her şeyi tek başına başarmış gibi gösterilen kadın çiftçilerin içinde hakkında bilgi sahibi olduklarım 

var. Bunlar aslında erkeklerle birlikte çalışan çiftçiler ve bilirsiniz çiftliklerde işlerin çoğunu, ağırını, 

tehlikelisini erkekler yaparlar. Kitabın yazarının okura vermek istediği sahte bir izlenim var ve bu 

izlenimi oluşturabilmek için elinde makas, gerçeklerin bir bölümünü kesip atıyor. Mahkemede 

kanıtlanabilecek bir sahtekarlık yapmaksızın yalan söylemiş ve aldatmış oluyor. İşte basın özgürlüğü 

dediğimiz şey tam olarak budur. Bu kitabın yazarı olan Ebru Güzel’in çiftçilikle ilgisi olmadığını ve 

“iletişim” öğretim üyesi olduğunu anımsatayım. 

Benzer bir durumu şu adreslerde görebilirsiniz: https://bit.ly/3clW9sG https://bit.ly/32eaJAL 3 Biri 

erkek iki kardeş ortak bir iş kuruyorlar. Erkek kardeşin işin bedensel çalışmayı da gerektiren ağır, 

riskli bölümlerini üstlendiği belli. Aktarıldığı üzere işi geliştirme fikri de erkek kardeşten gelmiş. Yani 

                                                           
2 Hem Ankara’da hem Beyoğlu’nda zaman zaman kalabalığın içinde bulunduğum ve yaklaşık yedi gün boyunca sosyal medyadaki 

iletişimi izlediğim için bunu çok rahat söyleyebiliyorum. 

3 https://nebyandogal.com/ekonomist-dergisi-17-subat-2019 Arşiv: https://archive.is/KHI5y 

https://nebyandogal.com/garanti-bankasi-kadin-girisimci-odulu---hurriyet-ik---16-aralik-2018  Arşiv: https://archive.is/6BCj7  

https://bit.ly/3clW9sG
https://bit.ly/32eaJAL
https://nebyandogal.com/ekonomist-dergisi-17-subat-2019
https://archive.is/KHI5y
https://nebyandogal.com/garanti-bankasi-kadin-girisimci-odulu---hurriyet-ik---16-aralik-2018
https://archive.is/6BCj7
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tam bir ortaklık ve bölüşüm var. Ama yalnızca kız kardeş parlatılıyor, örnek “kadın girişimci” olarak 

gösteriliyor. Bu başlıkları okuyanlar bu işin sahibini tek başına bu kadın sanacaklar. 

 

Basının bu davranışı aslında reklamcılık mesleğiyle kesişiyor. Çünkü reklamcının işi de mahkemede 

kanıtlanabilecek bir sahtekarlık yapmaksızın yalan söylemektir. “Sınıfının en çok satan otomobili” der, 

sınıfı nasıl tanımladığını veya o sınıfta zaten iki buçuk otomobil olduğunu söylemez. “Bu bisküvide 

vitamin ve protein var” der ama mısır şurubu, GD soya, pamuk yağı olduğunu gizler. Komagene çiğ 

köftede “içinde MSG yoktur” yazar ama aynı markanın çiğ köfte dışındaki ürünlerinde vardır. 

Reklamcı, insanları ürün ve hizmetler konusunda aldatır ama basın yaşamın her konusunda 

aldatabilir. 

Basın şirketi, herhangi bir fikrin, izlenimin veya duygunun reklamını yapmayı üstlenen bir reklam 

şirketine dönüştüğünde bunu ayrımsamak oldukça zordur. Eleştirel basın okurunun bilincine varması 

gereken basın şirketlerinin amaçlarıyla ilgili tam bir özgürlük, bir başka deyişle yasal hesap 

sorulamazlık koruması içinde bulunmalarıdır. Sözgelimi halkı Kovid “aşısı” vurdurmaya ikna etme 

görevini, bir başka deyişle Kovid “aşısının” reklam kampanyasını üstlenmiş olan bir haber şirketi şu 

haberi yapabilir: https://bit.ly/3cqyffA 4  

                                                           
4 https://www.veryansintv.com/yogun-bakimdaki-genc-hastalarin-yuzde-100u-asisiz-cikti Arşiv: https://archive.md/WiCb3  

https://bit.ly/3cqyffA
https://www.veryansintv.com/yogun-bakimdaki-genc-hastalarin-yuzde-100u-asisiz-cikti
https://archive.md/WiCb3
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Doktorun “%100 diyebilirim” ifadesinden “aşısızların” %100’den az olduğunu anlıyoruz. Ama konu bu 

değil. Konu, bu haberin yalnızca Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yalnızca bir birimindeki 

durumu konu etmesi. Belki başka kentlerde ve hastanelerde farklı bir durum var. Belki koğuşlar “aşılı” 

Kovid hastalarıyla dolu? Bunu bilmiyoruz elbette, yalnızca soruyoruz. Ama zaten bu haberdeki 

yanlılığı görmek için sormak yetiyor. Muhabir belki hastane hastane gezdi, “aşısızların” çoğunlukta 

olduğu bir koğuşu en sonunda buldu ve onu haber yapmayı seçti. Böylece gerçeği olduğundan farklı 

göstermeyi başardı. Bilebilir miyiz? Öbür basın şirketleri her bir hastaneyi gezip ayrı ayrı 

raporlamadıkça bilemeyiz. Bu şekilde ilgi çekmek isteyen rakip basın şirketlerinin bulunmaması bu 

sektörde rekabetin olmayabileceğini de gösteren bir ipucudur. Sözgelimi bütün büyük şirketler bu 

kampanyayı üstlenmiş olabilirler. Ama basın şirketleri birbirlerinin yaptıkları haberlere bu sınamayı 

yapmıyorsa kendi seçimleridir, kendi sorumluluklarıdır; bizim değil. Yani bu haberi bütünüyle göz 

ardı edersek bunun sorumluluğu basın şirketinin üzerindedir. Yalnızca bir hastanedeki durumu 

aktarmayı seçiyorlarsa ilk aklımıza gelen şey öbür hastanelerde durumun farklı olabileceği olmalıdır. 

Bizim bilmemiz gereken haber yapma özgürlüğünün sonuçlarıdır. Bu sonuçlar siyahı beyaz 

göstermeye kadar gidebilir. Bilmemiz gereken budur.  

Haberin buraya kadarki çözümlemesi birinci bölümdü. Muhabirin bu haberde yazmadığı şeyler 

bununla sınırlı değil, dahası var! Bu sitede sık sık sözcüklere vurgu yapıyorum. Her bir sözcüğün 

anlamı üzerinde bilinçli olarak düşünmezsek aldatılmamız kolaylaşır. Doktor parçasının “aşısız”dan 

kastının ne olduğunu haberi ilk okuduğumda atlamıştım. Meğer “aşısız” demek, o güne dek piyasaya 

sürülen dozların hepsini olmamış kişi demekmiş. İşte bunu da şuradan öğreniyoruz: 

https://bit.ly/3CttgWe 5  

                                                           
5 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/marmara-universitesi-pendik-egitim-arastirma-hastanesi-bashekimi-acikladi-meger-iki-

doz-asi-olanlar-da-asisiz-sayiliyormus-467511h.htm Arşiv: https://archive.md/Zfmyd  

https://bit.ly/3CttgWe
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/marmara-universitesi-pendik-egitim-arastirma-hastanesi-bashekimi-acikladi-meger-iki-doz-asi-olanlar-da-asisiz-sayiliyormus-467511h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/marmara-universitesi-pendik-egitim-arastirma-hastanesi-bashekimi-acikladi-meger-iki-doz-asi-olanlar-da-asisiz-sayiliyormus-467511h.htm
https://archive.md/Zfmyd
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“Aşısız ne demek?” diyerek konuya açıklık getiren Cinel, iki doz aşısını olan vatandaşların 5-6 ay 

sonra aşısız olarak değerlendirildiğini çünkü, aşının koruyuculuğunu yitirdiğini söyledi. ‘Kişi aşı 

hiç olmamış, ya iki doz aşı olmuş ama üzerinden 5-6 ay geçmiş koruyuculuğu bitmiş ya da iki doz 

aşı olmuş ama üzerinden 15 gün geçmeden hastalığa yakalanmışlar. Şimdi tüm Türkiye’de bu 

rakamları net olarak çıkarabilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan izin aldık. Bu izinle birlikte yoğun 

bakım ve servislerde yatanların aşılı-aşısız oranını çıkaracağız.’” 

Demek ki ilk haberi yapan basın şirketi, haberde bulunmayan iki bilgi nedeniyle bize iki kez yalan 

söylemiş oluyor. Üçüncü yalan da haberdeki yanlılık olarak karşımıza çıkıyor: Gazetecilik 

bölümlerinde bunun dersi verilir; bir iddianın doğruluğunu farklı kaynaklara başvurarak 

doğrulamanız ve ancak ondan sonra haber yapmanız gerekir. Eğer doğrulanabilecek durumda değilse 

bunu ancak “iddia” adı altında haber yapmanız doğrudur. Muhabir hastanede yatan gençlere veya 

onların ailelerine sormamış örneğin “aşınız var mı” diye. Veya muhabir sormuş ve raporlamış ama 

editör bu bilgiyi sansürlemiş olabilir. Böylece gerçeğin bir bölümünü bildirmeyi seçerek yalan 

söylemiş ama mahkemede kanıtlanabilecek bir sahtekarlık yapmamış oluyorlar. 

Basının haber yapmamayı seçtiği olayların gerçeğin tersyüz bir izlenimini oluşturmasının çarpıcı bir 

örneği Nijeryalı Boko Haram örgütüyle ilgili haberlerdir. Bu silahlı yasadışı örgütün “şeriat”, “radikal 

İslam” terimleriyle adı sürekli yan yana anılan bu örgütün kız öğrenci kaçırma eylemi hemen bütün 

haber aktarıcılarında birçok kez haber yapılmıştır. Böylece örgütün ve sözde temsil ettiği ideolojinin 

“kadın düşmanı” olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Haberi yapılmayan ise örgütün erkek 

öğrencileri kaçırmayıp doğrudan öldürdüğüdür.6 

                                                           
6 Erkek öğrenci öldürüldüğünde yalnızca “öğrenci” sözcüğünü kullandıklarına dikkat edin. 29 erkek öğrenci: 

http://web.archive.org/web/20180222145037/https://www.thecable.ng/boko-haram-killed-29-students-lined-bodies-front-

hostel-buni-yadi-massacre-revisited 

40 erkek öğrenci: http://web.archive.org/web/20161224094246/https://news.sky.com/story/sleeping-students-killed-by-boko-

haram-10415971  

22 erkek çoban (yalnızca “çoban” sözcüğü geçiyor): 

http://web.archive.org/web/20210315092156/http://saharareporters.com/2021/03/15/exclusive-boko-haram-terrorists-kill-22-

herdsmen-borno  

http://web.archive.org/web/20180222145037/https:/www.thecable.ng/boko-haram-killed-29-students-lined-bodies-front-hostel-buni-yadi-massacre-revisited
http://web.archive.org/web/20180222145037/https:/www.thecable.ng/boko-haram-killed-29-students-lined-bodies-front-hostel-buni-yadi-massacre-revisited
http://web.archive.org/web/20161224094246/https:/news.sky.com/story/sleeping-students-killed-by-boko-haram-10415971
http://web.archive.org/web/20161224094246/https:/news.sky.com/story/sleeping-students-killed-by-boko-haram-10415971
http://web.archive.org/web/20210315092156/http:/saharareporters.com/2021/03/15/exclusive-boko-haram-terrorists-kill-22-herdsmen-borno
http://web.archive.org/web/20210315092156/http:/saharareporters.com/2021/03/15/exclusive-boko-haram-terrorists-kill-22-herdsmen-borno
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Geçtiğimiz günlerce Ateşli Silah Yönetmeliği değiştirildi. Basın şirketlerinin olayı nasıl aktarmayı 

seçtiğini gösteren çarpıcı bir örnek: https://bit.ly/30B08ih 7  

Ateşli silahlar yönetmeliği değiştirildi: 'Silahlı suçlar artabilir' uyarısı ntv.com.tr 27.09.2021 - 

09:13 

"Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik"te geçen hafta değişiklik 

yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamı 

genişletildi. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişikler 

yapıldı. Yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya 

bulundurma ruhsatı verilecek. Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında 

haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava 

sonuna kadar emanete alınacak. Milliyet gazetesinden Elif Altın'ın haberinde uzmanların konuyla 

ilgili görüşlerine yer verildi. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, yapılan 

değişiklikte en önemli noktalardan birinin, ateşli silahla işlenen suçlardan mahkûm olanların 

infazının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek olması olduğunu 

belirterek, “5 yıl sonra bu kişilerin tekrar ruhsat alabilecek olması sakıncalı. Keşke Türkiye’de 

polis ve jandarma dışında kimsede silah olmasa. Taşıma ruhsatını arttırdığınızda maalesef silahla 

ilgili suçlarda artış oluyor” dedi. Yönetmelikte yapılan değişikliğin bireysel silahlanmanın önüne 

geçecek bir düzenleme olması gerektiğine işaret eden Akcan, “Bireysel silahlanmaya ilişkin 

tedbirler alınması gerekiyor. Yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon silahın bulunduğu Türkiye’de şiddet 

vakalarının son 4 yılda yüzde 69 arttı. Yeni yönetmelik için cinayet, yaralama, gasp gibi olaylarda 

caydırıcı olan hiçbir madde yok. Yönetmelik silahla ilgili şiddeti azaltmıyor. Eve silah alırken eş 

rızası eşine sorma düzenlemesi yok” diye konuştu. İzmir Foça’da 18 yıl önce kör kurşunun isabet 

etmesi sonucu 2.5 yaşındaki torunu Alistair’i kaybeden ve daha sonra Bireysel Silahlanmaya Tepki 

Platformu’nu kuran avukat Tuncer Eşsizhan yönetmelikteki değişikliğe isyan etti. Yönetmelikteki 

değişikliği bir facia olarak tanımlayan Tuncer Eşsizhan, "Ben bireysel silahlanma yüzünden 2.5 

yaşındaki günahsız torunumu kaybettim. Bu değişiklik insana değer verilmediğini ve yaşama 

saygı duyulmadığını ortaya koyuyor. Bireysel silahlanma yüzünden ölen insanların sorumluluğu 

bu yönetmeliği değiştirenlerdedir. Bireysel silahlanma toplum için Covid-19 kadar tehlikeli. 

Hiçbirimiz güvende değiliz bir serseri kurşun her an birimize isabet edebilir” dedi. Avukat Şükran 

Eroğlu da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunda suç 

işleyen kişinin silahı varsa teslim etmesi konusunda hâkimlerin karar vermesi gerektiğine işaret 

ederek, "Ancak hakimler bu yönde kararı çok zor veriyor, bu kararı almaktan nedense imtina 

ediyorlar. Yönetmeliğin olumlu tarafı silahların teslimi konusunda hâkimlerin karar vermeleri 

sağlaması olabilir. Tedbir alınması kapsamında olumlu etkisi olabilir. Türkiye’de silah edinmek 

çok kolay. İnternette pompalı tüfek bile satılıyor. Devletin silahsızlanmayı sağlaması gerekiyor" 

diye konuştu. 

Haberdeki birinci sorun, haberin “amentüsü” sayılan 5N1K’nin eksik olması. Yönetmelikte neyin 

değiştiği yazmıyor. İkinci sorun, başlıkta sözü edilen “uzmanlar” ortada yok. Metinde üç kişinin adı 

geçiyor. Birincisi psikiyatr. Bu adam silah uzmanı değil, dolayısıyla değişikliğin yalnızca kendi 

alanına giren tek bir maddesini yorumlayabilir. Ama bunu da yapmıyor. Söylediklerinin psikiyatriyle 

                                                           
7 https://www.ntv.com.tr/turkiye/atesli-silahlar-yonetmeligi-degistirildi-silahli-suclar-artabilir-uyarisi,FrZBGnkjFU2nnEbXvaUxUg  

Arşiv: https://archive.is/BAFJ2  

https://bit.ly/30B08ih
https://www.ntv.com.tr/turkiye/atesli-silahlar-yonetmeligi-degistirildi-silahli-suclar-artabilir-uyarisi,FrZBGnkjFU2nnEbXvaUxUg
https://archive.is/BAFJ2
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hiçbir ilgisi yok. Uzman diye önümüze konan kişi bir uzman değil, üstelik kendi uzmanlık alanında da 

konuşmuyor! Bu basında çok sık gördüğümüz bir şablondur. Son zamanlarda aynısını Kovid 

haberlerinde yapıyorlar. Tıp uzmanı diye çıkardıkları kişi bir bakıyorsunuz ahlak dersi veriyor, kime 

nasıl davranması gerektiğini söylüyor. İkinci kişi silahlanma karşıtı bir STK kurucusu. O da uzman 

değil. Üçüncü kişi bir avukat. Eğer silahlı suçlarla ilgili deneyimliyse uzman olabilir. Ama belli ki 

yalnızca karısını döven kocaları mahkum ettirme konusunda deneyimli, yönetmelik değişikliği 

hakkında hiçbir şey söylemiyor, silahlı kocalarla ilgili genel bir şikayetini bildiriyor. Buraya kadarki 

inceleme basındaki “uzman” fetişiyle ilgiliydi. Şimdi haberin bizden gizlediği asıl soruna gelelim. 

Haberdeki üçüncü sorun, Ateşli Silahlar Yönetmeliği’nde usul ve teknik olarak bir sürü sorun 

olduğundan söz etmemesi. Haberi yapılacak bir şey varsa o da bu kusurların giderilmediği hatta daha 

da kötüleştirildiğidir. Sözgelimi bu değişiklikle muhtarlık yapmış olanlara ömür boyu ateşli silah 

taşıma izni verildi. Bir sonraki yerel seçimde salt silah taşıyabilmek için muhtarlığa aday olanları 

göreceksiniz. Bir başka sorun silahın doğru düzgün tanımının olmaması. Bu konu yıllardır kaosa 

neden oluyor. Tatar yayı, muşta, katlanır bıçak, biber gazı gibi şeylerin ruhsata tabi olması konusunda 

Türk hakimlerinin kafası karışıktır. Türk polisi de tatar yayı gördü mü el koyar ve savcılığa sevk eder. 

Yargıtay geçtiğimiz yıllarda tatar yayının ruhsata tabi silah olmadığına karar verdi ama kaç polisin, 

kaç hakimin bundan haberi var bilmiyorum. Haberin yapıldığı tarihte eklenen 10/o fıkrasında 

“Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 

mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlara” ruhsat verilmeyeceği yazıyor. “Yapı”, 

“oluşum” ve “irtibat” sözcüklerinin anlamı net değildir ve kötüye kullanıma sonuna kadar açıktır. Bu 

sözcükler ceza yasasında geçmez örneğin. Otuz yıl önce Fethullah Gülen’den ikinci el araba almış biri 

onunla “irtibatlı” olduğu için bu yönetmeliğe dayanarak silah ruhsatını iptal etmek mümkündür. Zaten 

bu fıkranın bu şekilde kötüye kullanma dışında bir amaçla konulmuş olması olası görünmüyor. Daha 

sayılabilecek mantıksız, amaca uygun olmayan ve kötüye kullanıma açık bir sürü madde var ama 

haberi yapan çok değerli basın mensubunun hukukla, düzenle ilgili bir kaygısı bulunmuyor. Onun 

masasında bir politik gündem (veya reklam kampanyası) kılavuzu var. Haberleri neye yontacağı, 

okurun kafasına her fırsatta neyi sokacağı, haberden neyi eksiltip sansürleyeceği orada yazılı ve onu 

uyguluyor. Okur da sanıyor ki sorun silahlanan kişi sayısının artmasında. Sorun sayılarda veya silahın 

kendisinde değil. Sorun yasaların kötü yapılmasıdır. Ahlaki ve anlambilimsel bir uzlaşmaya 

dayanmamasıdır. Ve sorun yasalardaki bunca saçmalığı bilinir yapan, yani gerçeği aktaran bir 

basının bulunmamasıdır. 

Basının neyi yazıp neyi yazmayacağı konusunda yaptığı keyfi seçimin sonuçlarının daha akut, somut, 

fotoğrafı çekilebilecek örnekleri de gösterilebilir. Aşağıda Şalom gazetesinin bir haberini görüyoruz. 
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Şalom şirketine göre elinde para tomarı bulunan bir Yahudiyi fotoğraflamak Shutterstock adlı fotoğraf 

satış sitesinin günahıymış. “Irkçılık”mış, “Anti-semit”likmiş. Onun için kaldırılması gerekiyormuş. Pek 

güzel! Gelin, kimsenin kimseyi cimri veya paracı olmakla suçlamadığı, hatta hiçbir kötü yakıştırmanın 

yapılmadığı, sevgiyle birbirimize sarıldığımız bir dünya kuralım. Söyleyince bile içimiz ısınıyor değil 

mi? Shutterstock sitesinde hâlâ yer alan ama haberi yapılmayan aşağıdaki fotoğrafları görünce de 

içiniz ısınmaya devam ediyor mu? 
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“Christian, money” (Hristiyan, para) sözcüklerini aratınca gelen fotoğraflar: 

 

“Muslim, money” (Müslüman, para) sözcüklerini aratınca gelen fotoğraflar: 

 

“Muslim, greed” (Müslüman, açgözlülük) sözcüklerini aratınca gelen fotoğraflar: 
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“Suicide bomber” (intihar bombacısı) sözcüklerini aratınca gelen fotoğraflar (aratılan sözcüklerde 

hiçbir dinsel içerik olmadığına ve fotoğraftaki Kuran’a dikkat edin): 

 

Bu tür basın şirketleri sözgelimi Türkiye’de bir mezarlık soyulduğunda veya talan edildiğinde haberini 

bile yapmazlarken benzer olay Yahudi veya Ermeni mezarlığında olduğunda “Yahudi düşmanlığı” veya 

“Gayrimüslim düşmanlığı” konulu haberler yaparlar. Eleştirel düşünme yetenekleriyle donanmamışsa 

okur ülkede gerçekten bu azınlıklara yönelik bir düşmanlık var sanır. Oysa “sıradan” mezarlık 

talanlarının tamamı Müslüman mezarlıklarında gerçekleşmiştir ve aynı şirketler bunları haber 

yapmaya değer bulmadıkları gibi, yapsalar bile “Müslüman düşmanlığı” kavramını okurun aklına 
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getirmezler. Aynı algı yönetimini bir saldırı suçu haberi yapılırken kurban kadınsa “kadın kurban” 

sözcüğünü kullanarak, kurban erkekse yalnızca “kurban” sözcüğünü kullanarak yaparlar. Yani erkek 

kurbanı haber yapmamayı seçerek okurun evren algısını çarpıtırlar. 

Hristiyan mezarlıklarındaki vandallığın “mezar”, Yahudi mezarlığındaki vandallığın “Yahudi mezarlığı” sözcükleriyle 

haber yapılmasından örnekler. 

 

Yukarıdaki, AKP destekçisi gazete ve televizyonlarda benzerini bolca gördüğümüz bir haber. Eleştirel 

okurda bu haberler şu soruyu uyandırmalıdır: “Dine bakışının CHP’ninkinden farklı olduğunu 

düşündüğümüz MSP, RP ve AKP kaç camiyi yıktı, kaç caminin arsasını yandaşlarına peşkeş çekti?” 

Ayrıca camilere bunları yapan CHP’nin kaç cami yaptırdığı bilgisi de soruşturulabilir. Özetle bu haberi 

yapan basın şirketi CHP’nin yaptırdığı veya AKP’nin yıktırdığı camileri haber yapmamayı seçerek 

yalan söylemiştir. Yalan söylememiş olma olasılığı, AKP’nin hiçbir camiyi yıktırmamış ve 

CHP’nin tek bir cami yaptırmamış olması olasılığı kadardır. 
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Aynı konuyla ilgili olduğu için Taraf “gazete”sinin 18 Eylül 2015 tarihli kapağını koyuyorum. Şirketler 

kimi haberi bağırarak söylemeyi (manşete koymayı), kimi haberi fısıldamayı (iç sayfada, küçük 

yazılar) seçerler. Okuyucunun gerçeklik algısı, önem ve değer yargıları buna göre biçimlenir. Sizce 

önemli olan olayların ertesi günü gazete manşetlerini taramanızı tavsiye ederim. Zaman zaman 

yukarıdakinden daha çarpıcı örneklere rastlarsınız. 

Basının bir öyküyü ortasından ve yarım yamalak 

anlatmaya başlamasının güzel bir örneği Bolu 

Belediyesi’nin Suriyeli sığınmacılara yardım 

başlattığında haber yapılmayıp yardımı durdurduğunda 

haber yapılmasıdır.8 

 

 

 

                                                           
8 Şurada incelemiştim: https://elestireldusun.wordpress.com/2019/12/12/basin-okumasi-basinin-soylemedigi-de-soyledigi-

kadar-onemlidir/  

https://elestireldusun.wordpress.com/2019/12/12/basin-okumasi-basinin-soylemedigi-de-soyledigi-kadar-onemlidir/
https://elestireldusun.wordpress.com/2019/12/12/basin-okumasi-basinin-soylemedigi-de-soyledigi-kadar-onemlidir/
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Şimdi aşağıdaki habere bakın. Silverman’ın farklı dinlere karşı saygı ve hoşgörü duyuyor gibi gösteren 

Şalom şirketinin Silverman’ın haberini yapmamayı seçtiği icraatlarını bilmeyince sorun yok. Ama 

bilince işin rengi değişiveriyor. Yahudi komedyen Silverman, Yahudilerin İsa’yı öldürdükleri 

suçlamasıyla ilgili olarak “ben de olsam anında öldürürdüm” demiştir.9 Yüreği sevgiyle dolup taşan 

Silverman, Amerika’da yeni bir iç savaş olmasını dilediğini ima eden sözleriyle de biliniyor ama Şalom 

bunu da yazmamayı seçti. 

 

Basının bir haberin haber değerine karar vermesindeki gizemin bir başka örneği Covid-19 

tiyatrosunun başlangıcı olabilir. Çin’in bir kentinde henüz yirmi yedi kişi hastalanmış ve hiçbiri 

ölmemişken ajanslar bunu haber yapmayı seçtiler. Kimi haber aktarıcısı ise ajanslardan aldığı bu 

haberi henüz yalnızca bir olasılık olan yeni virüsü aynı gün “pandemi” sözcüğünü kullanarak 

                                                           
9 https://www.bitchute.com/video/TtF5JGn3mA6w/ veya https://www.youtube.com/watch?v=rksKvZoUCPQ adreslerinde 

dinleyebilirsiniz. 

https://www.bitchute.com/video/TtF5JGn3mA6w/
https://www.youtube.com/watch?v=rksKvZoUCPQ
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aktarmayı seçti.10 Bu tutum şu soruyu akla getirdi: Haber ajansları ve aktarıcıları acaba her toplu 

hastalanma olayını izleyip haber yapıyorlar mı? 

Basının bu davranışını yansıtan örüntülerden belki en belirgini Türklerin de ilgilenmedikleri 

Müslüman ülkelerden taşınan haberlerdir. Suudi “Kör İmam”ın acayip fetvaları haber yapılır örneğin 

ama normalde Suudi Arabistan’dan haberler ne Batı’da ne Türkiye’de haber yapılır. Afganistan’da 

yıllardır sürüp giden eziyetler ve felaketler haber yapılmaz ama Malala Yusufzay adında bir kız 

çocuğunun macerası her nasılsa bunların arasından sıyrılarak haber olmayı hak eder. Tıpkı 

Nijerya’daki acımasız kapitalist sömürünün, doğal felaketlerin veya çatışmaların haber yapılmayıp 

Boko Haram’ın kaçırdığı kız öğrencilerin haber yapılması gibi. 

Basının neyi yazıp neyi yazmayacağını keyfi olarak seçiyor olması sürekli akılda tutulmalıdır. Bu 

gerçeğin unutulması kişilere ve toplumlara çok pahalıya patlar. 2013 Haziran protestoları 31 Mayıs 

günü Taksim Gezi Parkı’nda başlamıştı. İnternet üzerinden kısa sürede yayılan haberle, Beyoğlu’nda 

daha büyük bir kalabalık toplandı. Polis göstericilere acımasızca saldırınca bütün büyük kentlerde 

toplam bir milyonu aşkın kişi hükümeti protesto için yürüdü. Polisin saldırganlığı sürünce 

göstericilerden ve çevredeki ilgisiz kişilerden çok sayıda kişi yaralandı, en az altı kişi öldürüldü. Büyük 

televizyon kanalları ve hatta bazı büyük gazeteler böyle büyük bir olayı altıncı güne kadar haber 

yapmamayı seçme özgürlüklerini kullandılar. Bu rezil olay basının hiçbir toplumsal sorumluluğa sahip 

olmadığının bizim kuşağımızda en yakından hissedilmiş kanıtıdır. Ve fakat eleştirel basın okuru 

olamamış halk bu büyük ihaneti, basından yediği bu büyük kazığı unuttu. Bu unutuş ilerleyen yıllarda 

daha büyük, daha da büyük kazıkları atmak için basın şirketlerine cesaret verdi. 

                                                           
10 Google’ın 30 Aralık 2019 tarihiyle etiketlediği AP ve Reuters haberleri: 

https://web.archive.org/web/20191231134643/https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia-idUSKBN1YZ0GP 

https://web.archive.org/web/20211117192524/https://apnews.com/article/asia-pacific-health-china-wuhan-epidemics-

00c78d1974410d96fe031f67edbd86ec 

Daha 31 Aralık 2019’da “pandemi” sözcüğü kullanılıyor: 

https://web.archive.org/web/20191231171856/https://www.dw.com/de/mysteri%C3%B6se-krankheit-in-china-entdeckt/a-

51844491  

https://web.archive.org/web/20191231134643/https:/www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia-idUSKBN1YZ0GP
https://web.archive.org/web/20211117192524/https:/apnews.com/article/asia-pacific-health-china-wuhan-epidemics-00c78d1974410d96fe031f67edbd86ec
https://web.archive.org/web/20211117192524/https:/apnews.com/article/asia-pacific-health-china-wuhan-epidemics-00c78d1974410d96fe031f67edbd86ec
https://web.archive.org/web/20191231171856/https:/www.dw.com/de/mysteri%C3%B6se-krankheit-in-china-entdeckt/a-51844491
https://web.archive.org/web/20191231171856/https:/www.dw.com/de/mysteri%C3%B6se-krankheit-in-china-entdeckt/a-51844491
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Ntv binasının önünde toplanan protestocu kalabalık. Ellerinde tuttukları penguen resimleri sokaklar yıkılırken şirketin 

penguen belgeseli göstermesini, fotoğrafta görünmeyen banknotlu protesto ise protestocuların “parası neyse 

verelim, gerçek haber yapın” mesajını simgeliyordu. 

Modern anayasalarda hiçbir özel şirketin ahlaki sorumluluğu bulunmaz. Şirketler tanımları 

itibarıyla ahlaksızdırlar. Yani yasalara uydukları sürece kişilerden beklenen davranış normlarını 

sağlamaları beklenmez, adli olmayan yaptırımlara uğratılmazlar. Dolayısıyla yasalara göre basının 

topluma doğruyu söylemek dahil hiçbir borcu ve sorumluluğu bulunmaz. Eleştirel okur bu sevimsiz 

gerçeği kafasına ne kadar erken kazırsa o kadar güvendedir. Basının böyle olmadığını, abarttığımı öne 

sürecek olanlar şuna yanıt versinler: 2013’ten beri basın neden halktan özür dilemedi? Öyle Posta 

gazetesinin yaptığı gibi iki sütuna küçük bir yazıyla özür dilenmez.11 Bağışlanma talebi suçun 

büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Şirket sahipleri ve editörler önce plazalarından çıkacak, Taksim’e 

toplanacak ve halkın önünde diz çökecekler. Ardından basınla ilişiklerini kesecek, mesleği 

bırakacaklar çünkü bu işi yapmaya yetkin olmadıklarını kanıtladılar. Yaptıkları ahlaksızlık en az 

bunu gerektirir. Ama elbette bunu yapmayacaklardı. Çünkü halk basının hipnozuna öyle kapılmıştır ki 

böyle bir şey talep bile edilmedi. Nitekim 15 Temmuz 2016 ve ertesinde Covid-19 gibi daha da büyük 

yalanlar söyleyerek mesleklerini layıkıyla icra etmeyi sürdürdüler. Hatayla bir gemiyi batıran bir 

kaptanın meslek yaşamı bitiyor ama basın çalışanları her nasılsa devam ediyorlar. Bu onların modern 

dünyada ayrıcalıklı bir sınıf sayıldıklarının kanıtıdır.  

                                                           
11 Posta gazetesi Donald Trump’ın ABD devlet başkanlığı seçimini kazandığı sabah “Hillary Clinton kazandı” manşetiyle, ertesi gün 

sayfanın dibinde küçücük bir özür metniyle çıktı. 
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Bir toplum kesimi topluma karşı büyük bir suç işlediğinde dileyecekleri özür, güven bağlarının yeniden kurulmasında, 

örselenen adalet duygusunun onarılmasında, intikam ve nefret duygusunun yatışmasında işlevseldir. Türk basın 

şirketleri 2013 Haziran’ında işledikleri suçtan sonra böyle içten bir biçimde bağışlanma dileselerdi bu ülkede çok şeyi 

değiştirebilirdi ve belki bunları yazıyor olmazdık. 

2013 Haziran’ı aslında şirketlerin ve hükümetlerin gücünün sınırsız olmadığının, güç tekelinin açık 

verebileceğinin bir örneğiydi. Tıpkı 2003’te ABD ordusunun Türkiye’ye sokulması için oylanan 

tezkerenin12 hem muhalefet hem de AKP’li vekillerce reddedilmesi gibi… Tıpkı 1977 seçimlerinde 

Türkiye sermaye ve sanayi oligarşisinin istemediği Ecevit’in %41 oy alabilmesi gibi… Bunlar yerleşik 

güçlerin, öbür adıyla müesses nizamın, öbür adıyla oligarşinin, öbür adıyla egemen azınlığın çıkarına 

ters bir halk iradesinin ortaya çıkmasının örnekleridir. Bu gibi olaylar basın sayesinde halklara işlemiş 

öğrenilmiş çaresizliğin kırılması için iyi hatırlanmalıdır. İyi hatırlanmadığı içindir ki bugün 

milyonlar Covid-19 tuzağına düşüyor. Çünkü basının hipnozu altında, çaresiz olduklarına inandırılmış 

durumdalar. 

 

                                                           
12 https://tr.wikipedia.org/wiki/1_Mart_tezkeresi  

https://tr.wikipedia.org/wiki/1_Mart_tezkeresi
https://tr.wikipedia.org/wiki/1_Mart_tezkeresi
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Tarih Yazarlarının Yazmadıklarının Önemi  

Yazarın gerçeği söyler görünürken yalan söylemesi, yani gerçeğin yalnızca işine gelen bölümünü 

göstermesi yöntemi tarih yazımında da önemli bir yere sahiptir. Son dönemde Türkçe kitap 

raflarında yerini alan pek çok kitap Türklerin veya Türk devletlerinin yabancılara yaptıkları 

haksızlıkları konu ediniyor. Buna karşılık yabancıların Türklere yaptıkları haksızlıkları yazmamayı 

seçiyorlar. Sonuçta kütüphane koridorlarında dolaşan bir genç Türk tarihinin “lekeli” sayfalarıyla 

sarmalanarak yanıltıcı bir izlenime sahip oluyor. Bilgiler doğru, ama bu gerçeğin yalnızca bir bölümü 

olduğu için yaratılan algı gerçeğe aykırı. Doğruların nasıl yanlışa alet edildiğini daha iyi anlamak için 

bir tarih yapıtının tasarı aşamasından bitmiş ürün olarak okuyucuya/izleyiciye sunulma aşamasına 

dek nasıl bir süreçten geçtiğini irdelemek gereklidir. Yazarın bireysel motivasyonu; yayıncının 

motivasyonu; satış kanalının motivasyonu; piyasanın rengi yani alıcının neleri almak üzere önceden 

koşullandırılmış bulunduğu ve daha fazlası… “Basın güçten ve paradan nasıl emir alır” bölümünde 

grafik olarak özetlediğim üzere bunların her biri gerçeğin bir bölümünü örtüp bir bölümünü 

vurgulayan etmenler olabilir. Bir İngiliz yazar İngiliz İmparatorluğu’nun Hindistan’da işlediği suçları 

yazdığında bunu yayınlatacak İngiliz yayıncı bulamayabilir. Bu durumda İngiliz okuru raflarda 

yalnızca Hindistan halkına yapılan hizmetleri görebilir. Bir Yahudi yazar Pers İmparatorluğu’nda 

Yahudilere yapılan eziyetleri yazdığında yayıncı bulması zor olmayacaktır çünkü hem Yahudiler 

yayıncılıkta çok güçlüdür hem de bu satış garantisi olan bir konudur. Öte yandan Yahudilerin Pers 

İmparatorluğu’na zarar veren eylemlerini konu edinen bir yazar yayıncı bulmakta, yayıncı da satıcı 

bulmakta zorlanabilir. Sonuçta okur sahte bir tarih algısı edinebilir. Bilimsel yöntem titizliği ve 

kesinliğiyle değil, özgür “piyasa” koşullarıyla yönlendirilen bir tarih yazıcılığı, bu niteliğiyle zaman 

zaman haber basınına benzer. 

Tarih yazıcılığı ile haber basını birbirine doğal olarak da benzemiştir. Haber basını “dün şunlar oldu” 

der, tarih yazarları ise “yıllar önce bunlar oldu”. Tarih yazarının işi basın kadar olmasa bile 

ticarileşmiştir. Popüler tarih dergileri vardır. Tarih kitapları çok satanlar arasına girebiliyor. 

Televizyon röportajına çıkan tarihçiler vardır. Bu yüzden haber basını için yapılan saptamalar tarih 

yazıcılığı için bir yere kadar geçerlidir. Bu durum “popüler tarih” yayınlarında çok daha belirgindir. 

Zaten popüler olmayan, yani akademik yayınları halktan kimse okumaz. Konumuz özelinde tarihçinin 

yazmamayı seçtiği şeylerin önemiyle ilgili birkaç örnek vereyim. 

Kimi kaynağın Cumhurbaşkanı Atatürk’ün yurtdışına hiç çıkmamış olmasının nedenini suikast 

tehlikesi olarak bildirip konuyu kapattığını görürüz. Yazmadıkları şudur: Suikast tehlikesi, kişiyi yok 

etmek isteyen yeterince güçlü bir topluluğun ve nefretin varlığı demektir. Atatürk’ün bu kadar nefret 

edilen bir adam olmasının nedenlerine girdiğimizde dikkatimizden kaçırılan, sessiz kalınan birkaç 

gerçeği anımsarız: Ermeni “soykırımını” hiçbir zaman kabul etmemesi ve Ermenilere yanaşmaması. 

Ermenilerin büyük hınçlarını kimden çıkarabilirlerse ondan çıkarmak istedikleri, dahası sürgünden 

önce başlayan düşmanlıkları iyi biliniyor. Talat Paşa’yı veya tarih kitaplarında sözde sorumlu sayılan 

kişileri değil Türkiye Cumhuriyeti’ni, bağımsız Türk ulusunu ve onun savunmasız temsilcilerini 

hedefledikleri 1970’lerdeki Asala terörüyle açıkça ortaya konmuştur. Yunanların Ege’den sürülmeyi 

sindiremediklerini, bugüne dek tükenmemiş olan nefretlerini yadsımak artık en büyüğünden 

utanmazlık olur. İslamî rejim kurma işareti verdiği bazı kesimleri kızdırdığı ve savaş öncesinde sağ 

gösterip savaş sonrasında sol vurmakla suçlandığı iyi biliniyor. Bazı Kürt aşiretlerine özerklik veya 

bağımsızlık sözü verip daha sonra sözünde dur(a)maması da biliniyor. “Suikast tehlikesi” deyip 

geçiveren kaynakların bu etmenleri önemsiz göstermesi veya “suikast planı yapan dış güçler” olarak 
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bulanıklaştırması gözümüzden kaçmamalıdır. Böyle bir tarih anlatıcılığı neye hizmet eder düşünmek 

bizim görevimizdir. Böyle eksik bir tarih yazıcılığı bizi kavganın taraflarının biri değil hepsi hakkında 

yanlış veya eksik yargılara götürür. 

Özellikle ders kitaplarında Yunanistan’ın Ege işgalinde işlediği suçların belki de hiçbir ulusta 

görmeyeceğimiz bir duyarsızlıkla sanki sıradan bir olaymış gibi iki satıra sığdırılması ilginçtir. Yapılan 

eziyet başka ulusların adına müzeler kuracağı, anıtlar dikeceği, yıllık anmalar düzenleyeceği ve genç 

kuşaklara ders alma bilinci aşılayacağı düzeydedir. Türkiye’de yazılan tarih ise neredeyse bütünüyle 

üzerinden atlar. “Ege işgal edildi. Sonra geri alındı.” Bu kadar mı? Yunan İsyanı’nda ve Balkan 

Savaşları’nda uygulanan işkence, yıldırarak göç etmeye zorlama ve taşınır taşınmaz ayırt etmeksizin 

mal varlığını yok etme yöntemi burada da uygulanmıştır ki bu BM’nin soykırım tanımına girer. Yüz elli 

bin yapı yok edilmiş, hayvanlar neredeyse tümüyle telef edilmiş, binlerce sivil öldürülmüş, çocuk yaşlı 

ayırmaksızın binlercesi de işkenceden geçirilmiştir. 

Yine ders kitaplarında Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin nedenleri alabildiğine 

bulanık ve üstünkörü olarak geçilmiştir. Sözde Almanya’nın iki savaş gemisi Osmanlı’ya sığınmış, 

Osmanlı da böylece tarafsızlığını yitirmiş gibi anlatılır. Bu öyküde çok büyük bir şeylerin eksik olduğu 

bellidir.  Eksik bırakılan her neyse kasıtlı olarak bırakılmıştır ve okurda belli bir dünya görüşünü 

oluşturmayı amaçlar. 

Ermeni sürgününün önceki olaylarla bağlantısı belki bu konuda verilecek en iyi örnektir. Tartışmanın 

her iki tarafı da (iki tarafının olduğunu varsayarsak) sürgünden önce olanları neredeyse yok 

saymaktadır. Sürgünden önce olanların özeti iki sözcüktür: Türk soykırımı. Osmanlı’nın Balkan 

Savaşlarında ve Yunan isyanında yitirdiği her toprak parçasında, Rusya’yla yaptığı savaşlarda yitirdiği 

bölgelerde hep aynı şey olmuştur. Türk ve Müslüman halka kıyılmış, diri kalabilen yüz binler 

kovulmuştur. Bugün Balkan haritasını açıp baktığınızda kuzeyde Romanya’nın güneyine kadar, 

güneyde Güney Makedonya’ya kadar, batıda Bosna’ya kadar Türkçe yer adları görürsünüz. Her 

birimizin Balkan, Kırım, Kafkas, Yunan veya Girit göçmeni tanıdıkları vardır. Bunlar Türkiye’ye iş 

bulmak için değil, canlarını kurtarmak için göçmüşlerdir. Ülkemizde tarih yazıcılığı öyle acayip, öyle 

sorgulanası bir durumdadır ki bu soykırımı doğru dürüst konu eden tek kitap bir Amerikalının 

kaleminden çıkmıştır!13 İşte bu acılar tazeyken ve Türkiye soykırımdan kaçan yüz binlerce Müslüman 

göçmenle dolmuşken patlayan Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya doğu cephesinde hızla ilerlemeye 

başlamıştır. Ermeni çeteleri daha savaş yokken 19. Yüzyıl’da Kürt ve Türk halkı vurmaya başlamıştı. 

Hükümet, daha önce yitirilen topraklarda yaşanan felaketin bir benzerinin Anadolu’da da 

yaşanacağından doğal olarak korkmuştur. Sürgünün yazılmayan bağlamı budur. Sürgünün öncesini ve 

koşullarını yazmayan, böylece öyküyü anlatmaya ortasından başlayan tarihçiler gerçeğin bir 

bölümünü örterek yalan söyleme suçunu işlerler. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’nın Yahudilere uyguladığı dışlama ve onları ülkeden kovması 

resmi tarih kaynaklarında yalnızca Yahudilerin bakış açısıyla anlatılır. Oysa iki savaş arasında 

Almanya’daki toplumsal ve ekonomik durumdan söz edilmez. Anti-demokratik Nazi partisini iktidara 

taşıyan koşullar Yahudilerin tıpkı bugünkü gibi bankalara, üretim araçlarına, politikaya ve basına 

egemen oldukları, sosyo-ekonomik piramidin tepesine yerleştikleri durumdur. Versay Antlaşması’nın 

ağır ekonomik koşulları altında Alman toplumunda işsizliğin artması, gelecek umudunun kalmaması, 

                                                           
13 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün. 
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Almanya sınırları dışındaki Alman nüfusunun sistemli baskı ve aşağılamaya maruz kalması da resmi 

tarihçilerin yazmamayı seçtikleri diğer gerçeklerdendir. 1933’te Nazi Partisi iktidara gelir gelmez, 

daha ortada bir saldırı veya kalkışma yokken Yahudi ulusu Almanya’ya savaş açtığını manşetten 

duyurmuştur. Ermenileri sürme fikrinin Talat Paşa’ya rüyasında vahiy olarak gelmediği gibi, iki savaş 

arası Almanya’sında Yahudilerden duyulan rahatsızlık durduk yere ortaya çıkmamıştır. Ama tarihçiler 

gerçeğin yalnızca bir bölümünü anlatmayı seçtiklerinde ortaya böyle bir izlenim çıkmaktadır. 

 
“Yahudiler Almanya’ya Savaş Açtılar. Dünyanın Bütün Yahudileri Eylemde Birleştiler.” “Yahudiler Almanya’ya Savaş 

Açtılar. Bütün Alman mallarını boykot edin.” 

Resmi tarihten şikayet eden, “ezber bozma” bahanesiyle Türk ulusunun varlığına bilenen, 

özgüvenimizi yok etmeye çalışan, elimizde kalanları elimizden almak isteyen çoktur. Resmi tarihin 

örttüklerini mi açık etmeye başlayacağız? Peki. İşte size birkaç başlangıç noktası verdim. Bu sitede 

üzeri örtülen gerçeklere dikkat çekmeyi sürdüreceğim. Çünkü gözümüze gözümüze sokulan 

gerçekleri, propaganda düzeyine ulaşan tezleri beyinsizler de bilir. Eleştirel düşünürün farkı, perdeyi 

aralayabilme ve kuklaların iplerini görebilme yetisine sahip olmasıdır. 

 


