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BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Sayın Şafak; Komisyonumuza hoş geldiniz.  
ERDAL ŞAFAK – Sağ olun efendim.  
BAŞKAN – Öncelikle Komisyonumuzun davetine icabet ettiğiniz için, burada bizimle paylaşacağınız bilgiler için 

şimdiden çok teşekkür ediyoruz.  
Ben öncelikle sizi Komisyonumuz hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı 

altında bulunan dört siyasi parti grubunun vermiş oldukları ortak doğrultudaki önergelerin birleştirilmesi suretiyle oluşturulan 
Komisyonumuz, ülkemizde demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıralarla demokrasiyi işlevsiz kılan tüm girişim ve 
süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur.  

Çoğunlukla hukukçu katılımcılara daha kısa olarak hatırlattığımız ama hukukçu olmayan katılımcılara araştırma 
komisyonları hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü çerçevesinde kurulan 
araştırma komisyonları herhangi bir alanda soruşturma ve sorgulama görevi yapmadıkları gibi yargısal yetki 
kullanmamaktadırlar ve yargısal yetki kullanımı anlamına gelebilecek çalışmalardan da bütün üyelerimiz olarak titizlikle 
kaçınıyoruz. Amacımız, bize verilen görev doğrultusunda bütün bu boyutlarıyla araştırmak suretiyle hazırlayacağımız 
raporu Genel Kurula sunmak ve bir döneme ilişkin olarak aydınlatılması gereken sorunların aydınlatılmasına çalışmak.  

Verilen görev elbette çok büyük, kapsamı çok geniş. Dolayısıyla araştırma başlıklarını belirlemek ve o yolda 
ilerlemek durumundaydık ve ilerlerken darbelerin siyasi sonuçlarını, hukuki sonuçlarını –öncesi ve sonrası olmak üzere-, 
ekonomik boyutlarını, dış bağlantılarını, uluslararası sistemdeki yerini ve medya ilişkisini ele alıyoruz. Ele aldığımız medya 
ilişkisi çerçevesi içerisinde sizi buraya davet ettik, bu kimliğinizle nedeniyle buradasınız. Aynı zamanda, bu çalışma 
çerçevesi içerisinde üç ayrı alt komisyon oluşturduk.  

ERDAL ŞAFAK – Biliyorum.  
BAŞKAN – Bu komisyonlardan bir tanesi 1960 darbesi ve 71 muhtırasını kapsayan, diğeri 1980 darbesini, “son 

darbe” diye nitelendirdiğimiz, “postmodern darbe” olarak nitelendirilen 28 Şubat ve 27 Nisan’a kadar giden süreç. 
28 Şubat Alt Komisyonunun davetlisi olarak buradasınız. Elbette fiili ve hukuki olarak gerçekleşmiş bir darbe gibi 

gözükmese de bütün şartları itibarıyla bir darbeyi ihtiva eden dönem olduğunu düşünüyoruz ama süreci başlatırken 
diğerlerinden farklı olarak çok daha önceki bir tarihten, 1993–94 yıllarından alıp 2007 yılına kadar olan dönemdeki 
meydana gelen olayları ele alıyoruz. Bu döneme ilişkin olarak bizim genel olarak, milletvekillerimizin soruları oluyor fakat 
davet ettiğimiz tüm konuklara 1960 darbesinden başlamak üzere, arzu ederlerse darbeler, muhtıralar, demokrasiyi işlevsiz 
kılan ve millet iradesini yok sayan bu dönemlere ilişkin genel bir değerlendirmelerini alıyoruz. Bu genel değerlendirmeden 
sonra somut sorulara geçiyoruz ve genel değerlendirmeye başlamadan önce de kendinizi kısaca tanıtıp öz geçmişinizi 
alıyoruz. 

Ben size sözü bırakmadan önce şu anda toplantıya katılan milletvekillerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Yaşar 
Karayel Bey 28 Şubat Alt Komisyon Başkanı, Kayseri AK PARTİ Milletvekili. İdris Bal Bey AK PARTİ Kütahya Milletvekili. 
Feyzullah Kıyıklık Bey AK PARTİ İstanbul Milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gensoru münasebetiyle 
komisyon toplantısından ayrıldılar. Belki devam eden süreçte katılırlar. 

Buyurun, söz sizin.  
ERDAL ŞAFAK – Önce kısaca bir öz geçmişimi anlatayım. 8 Ekim 1945 doğumluyum dolayısıyla Türkiye 

Cumhuriyeti’nin en talihsiz kuşağıyım. 1960 ihtilalini yaşadım, 1971 muhtırasını yaşadım, 1980 darbesini yaşadım, 1997 
postmodern müdahalesini veya darbesini yaşadım, birey olarak. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Evliyim, 
2 çocuk sahibiyim, 2 oğlum var. Gazeteciliğe 12 Mart 1970’de başladım. Hiç unutulmayacak bir tarih çünkü yıl dönümünde 
12 Mart muhtırası verildi. Yeni Asır gazetesinde mütercim olarak başladım. Sonra Yeni Asır’da kademe kademe yükselip 
genel yayın yönetmenliğine kadar çıktım. Bir denem İstanbul’da Hürriyet’te –rahmetli Çetin Emeç döneminde- yazı işleri 
müdürlüğü yaptım. Bir dönem -Asil Nadir’in devralmasından sonra- Günaydın’da yazı işleri müdürlüğü yaptım, bunlar çok 
kısaydı. 1995’te kalıcı olarak Sabah gazetesine geldim, yayın danışmanı olarak başladım. 1997, 28 Şubat muhtırasının 
verildiği dönemde yayın danışmanıydım, bizim meslekte buna “zurnanın son deliği” denir yani hiçbir işlevim, şeyim yoktu. 
Bu, savunma amacıyla değil sadece statüyü belirtmek amacıyla söylüyorum.  

BAŞKAN – Tabii tabii, önemli bunlar.  
ERDAL ŞAFAK – 27 Ekim 2000’de gazete krize girince, kadroların yarısı maişet derdine düşüp de maaşların 

ödenememesi nedeniyle gazete boşalınca yazı işleri müdürlüğüne geldim. Daha sonra –hepinizin bildiği gibi- gazetenin o 
dönemki yönetim kadrosunun bir başka gazete kurmak üzere gazeteden ayırmasıyla -daha üst, fiili ama adı konmamış üst- 
geçiş döneminde fiili görevler üstlendim. Daha sonra yeni bir genel yayın yönetmeni geline yazı işleri müdürlüğüne geri 
döndüm, yeni bir yazı işleri müdürü gelince sadece yazar olarak devam ettim. Benden önceki genel yayın yönetmeninin 
değişen yönetimle ilişkilerindeki sıkıntılar, sonuçta taraflardan birinin vedalaşmasıyla sonuçlanınca yaklaşık üç yıl önce 
genel yayın yönetmenliğine geldim, üç veyahut üç buçuk yıldır da Sabah gazetesinin genel yayın yönetmeni olaraktan 
görev yapmaktayım. Özgeçmişim bu.  

Darbelere ilişkin değerlendirmemi de kısaca şey yapayım. Ben gene tarihin belki bana verdiği, lütfettiği bir cilve 
olarak 1960, 1980, 1997 darbelerinin iki tarafının aktörleriyle de tanışıktım ama şöyle söyleyeyim, ben askerlik yapmadım, 
bir gün bile üniforma giymedim. Benim hiçbir askerî dostum yoktur, hiçbir genelkurmay başkanını tanımam, hiçbir kara 
kuvvetleri komutanını tanımam, tanımadım yani meslek hayatım boyunca; hiçbir alanıma da girmedi zaten yani ne iştigal 
alanıma girdi ne ilgi alanıma girdi. Sadece, bir defa, gazeteyi temsilen bundan iki önceki veya üç önceki Genelkurmay 
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Başkanının 30 Ağustos davetinde böyle bir bahçede verilen bir kokteyle katıldım, tek ilişkim odur. Askerliği yapmamamın 
sebebi, vücut sağlığım veyahut da bir fiziki engelden ötürü değil, fiilen kaçtım, çok uzun yıllar. 1987’de rahmetli Turgut Özal, 
bedelli askerliği çıkarınca ve belli bir yaşın üstündekilerin iki misli bedel ödemeleri kaydıyla askerlikten muaf tutulmalarının 
yolunu açınca, iki misli bedel ödeyip -o dönemin parasıyla yanılmıyorsam 10 bin liraydı, ödeyip- terhis belgemi aldım. 
Askerlikle de ilişkim böyledir.  

60, 80, ve 97 aktörlerinden söz etmem gerekirse, 1960 darbesinin… Ben İzmir’de oturuyordum, Şemik’lerde, 1960 
darbesinden sonra Millî Birlik Komitesinin başına getirilen Cemal Gürsel Paşa, bizim denize girdiğimiz Denizbostanlısı 
sahilinde evi olan bir Paşa’ydı ve biz denize girerken eşi bize şerbet getirirdi, oradan tanırım. Darbeyle devrilen Menderes 
Hükûmetinin, Berin Hanım’ın kız kardeşi Sevinç Hanım’a, Sevinç Bozinal’a, Evliyazade ailesine ben mürebbiye olarak üç yıl 
görev yaptım. Ben onlarda çalışırken -Evliyazede Konağı şimdi yok, Karşıyaka’dadır.- eve girdiğimde bir büyük portre vardı, 
redingotlu, fesli, gözlüklü, elinde bastonu olan bir beyefendi. Merakımdan sordum: Bu kim? diye. “Aileye bir alış ondan 
sonra anlarsın, anlatırız da.” dediler. Gel zaman git zaman, 1961 Eylülünün sonuna doğru, o portrenin yanına bir portre 
daha asıldı. “İlki, ailemizin ilk şehidi.” dediler, Doktor Nazım’dı; İzmir suikastında asılan Doktor Nazım’dı. İkinci şehit Adnan 
Menderes’ti. Adnan Menderes, İttihat Terakki’den Doktor Nazım’ın akrabalık bağı olan Evliyazade ailesinin damadıydı. 60 
ihtilalındaki tanışıklığım yahut da aktörlere şeyim bu. 

BAŞKAN – Aslında, yani sormak istediğimiz aktörlerle ilişkilerinizden ziyade sizin genel bu konularda bakış 
açınızla ilgili bir değerlendirme. 

ERDAL ŞAFAK – Tabii, tabii. Bir anlatayım ondan sonra anlatacağım, ondan sonra anlatayım.  
BAŞKAN – Bir hatırlatma anlamında söyledim. 
ERDAL ŞAFAK – Tabii, onları anlatacağım. 1980 darbesi yapan Kenan Paşa’nın ağabeyi bizim mahallemizin 

muhtarıydı, evlerimiz yan yanaydı. Kenan Paşa, çok sık gelirdi darbe öncesi ağabeyini ziyarete, oradan görürdüm. 
Efendim, darbeler, her darbeyi kendi konjonktürü içinde değerlendirmek gerekir. Bakın, 1980 darbesine ilişkin bir 

kişisel acımı da anlatayım ondan sonra şey yapayım: Ben, 3 kız kardeşin en büyüğüyle evliyim. Benim iki tane baldızım var. 
Benim büyük baldızım yani ortanca kız, Ege Üniversitesi Dış Fakültesi son sınıfında okuyan bir gençle nişanlıydı. Aynı 
zamanda çocuk, Türkiye masa tenisi millî takım oyuncusuydu, evlilik hazırlılıkları yapıyorlardı, evi tutmuşlardı, üç ay sonra 
evleneceklerdi. 1979 başında, Ecevit Hükûmeti iş başına gelince, terör bitti, hayatımız kurtuldu diye sokaklarda şenlik 
yaptık. Ondan bir ay sonra, o evlilik hazırlığı yapan çocuk, bir akşam kayınpederinin -benim de kayınpederim- evinde 
yemek yedikten sonra yurduna giderken öldürüldü, gece karanlıkta, otobüs durağında. Katili, 12 Eylül’den sonra Konya’da 
yakalandı. Çocuk sosyal demokrattı, öldüren aşırı sağcıydı. “Bir yanlışlıkla öldürdük.” dediler. Biz gazeteci olaraktan, sabah 
gazeteye gelirken akşam gazeteden çıkarken iki tane, iki cilt ansiklopedi alırdık. Birini başımızın üstüne koyardık birini 
kalbimizin üstüne; kurşunlar hiç olmazsa vücudumuzun öldürücü olmayan yerlerine gelsin diye. Öyle bir dönemdi. O 
dönemi, günde 40-50 kişinin hayatını kaybettiği o dönemi, arka planına bakarken bir bütünlük arayışı içinde olmak gerekir. 
O dönem, condor hareketinin Türkiye’ye uzatıldığı dönemdi. Latin Amerika’da başlayan, komünizmle mücadelenin sahası 
hâline getirilen ülkelerde… Biliyorsunuz, 1960’dan sonra Türkiye İşçi Partisiyle başlayan bir sola, solun güçlenmesi akımı 
vardı. Bu 1971 müdahalesiyle önü pek kesilemeyince, 1980’e kadar giden süreçte, Türkiye’yi, 1944 Yalta Anlaşması’nda 
çizilen sınırlar içinde bırakabilmek amacıyla, NATO’nun gladyo denilen, hançer denilen bir toplu planının bir çeşit 
uygulandığı alanlardan sadece biri oldu. 67 Albaylar darbesi de, cuntası da Yunanistan’da aynı şeydir. O nedenle, her 
darbeyi kendi çerçevesi ve koşulları içinde değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 1960 müdahalesi yahut da 
darbesi, Türkiye’nin ekonomik koşullarının da -çünkü ben 1958 devalüasyonunu da hatırlıyorum, gaz ocağının fitilini 
bulamazdık.- onların da dürtüklediği bir siyasal şeyin dönüştüğü, ne yazık ki, ne yazık ki ilk demokrasi şehitlerini verdiğimiz 
bir şeydi. Ama ben 1980’i ben doğrudan doğruya gladyonun devamı olarak görürüm. 1997 ise, bana göre, Türkiye’nin 
başına gelebilecek, demokrasinin başına gelebilecek en büyük felakettir. Bir yol kazası değil, bilinçli bir şekilde yapılmış bir 
kasıttır, demokrasiye suikasttır. Bir daha tekrarının olmaması hepimizin ortak dileği olsun. Komisyonunuzun da, bu konuda, 
en azından hem geçmişin gelecek kuşaklarca veyahut da bugünkü gençlerce anlaşılmasını sağlamasını hem de 
gelecekteki -Allah korusun- aklından darbe geçirenlere karşı caydırıcı bir etken olmasında önemli bir rol oynamasını diliyor 
ve sorularınıza hazır olduğumu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.  
Ben başlayabilir miyim müsaadenizle. Ben, elbette, görevinizden bahsederken yani gazetedeki pozisyonunuzla 

ilgili değil şu anki pozisyonunuzla da belki ilgili olmayacak ama o döneme ait, 28 Şubat dönemine ait, bazı gazete 
manşetlerinden size alıntılar yapmak istiyorum hafızaları tazelemek adına: “Erbakan devre dışı!” “Elçilerden muhtıra!” Belki 
haberlerin detayını uzun yıllar gazetecilik yaptığınız için hatırlamayabilirsiniz; 7 büyükelçinin, özellikle, Avrupa’dan 
kopuyoruz uyarısı yaptıklarına ilişkin. “Harp Okullarına sızma planı!” “Bu ne rezalet?” Sabahın manşetlerinden bunların 
hepsi. “Tehlikeli tırmanış!” “Muhtıra gibi!” Çevik Bir’in dokuz saat süren toplantı sonrası açıklamalarına yönelik, “Zehir 
zemberek!” “Ürperten Yemin!” Kur’an kurslarına, irticacı örgütlerce açılan Kur’an kurslarına örgencilere din devleti 
kuruluncaya kadar savaş yemini ettiriliyor başlıklı haber, bunun biraz altını çizmek istedim. “Paşa paşa imzaladı!” Millî 
Güvenlik Kurulu kararlarından sonra Erbakan Hoca’nın imzalaması. Yine Sabah gazetesinden: “Hoca yine ateşle oynuyor!” 
Millî Güvenlik Kararlarını Meclis’e getirme talebi ve arzusu üzerine atılmış bir manşet yani millet iradesine sunmak 
istediğinde Hoca ateşle oynuyor. “73 gizli Kur’an kursu!” yine manşetten. MİT, Başbakanlığa rapor sundu küçük yaşta 5 bin 
çocuk laiklik düşmanı olarak yetiştiriliyor. “İşte 18 madde, tarihe ışık tutacak belge!” “Demirel’den Hoca’ya çok sert mektup!” 
Erbakan’ın zehir zemberek bir mektup daha gönderdiğine dair haber. “Paşa’nın öfkesi!” “Komutanlardan Paşa’ya destek!” 
“Genelkurmayda düşmün değişti!” Türkiye’nin savunma anayasası yeniden yazıldı, tarihte ilk kez dış düşmanını yerini irticai 
faaliyetler aldı. “DYP milletvekillerine açık çağrı: Tarihi görev sizi bekliyor!” “Refah Partisi kapatılıyor!” ki o sürece gidiyor 
artık, son kısmına geliyorum. “Hem alçak hem korkak!” Refahlı Şevki Yılmaz için yapılan bir haber. “Mecliste 159 Şevki 
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Yılmaz var!” “Bahattin Yücel istifa ediyor!” “Çiller grubunun ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken, Refahı kurtarma 
yasasına başbakanlığı almak koşuluyla ‘evet’ dedikten sonra ateşle oynuyorlar” şeklinde devam eden haberler. 

Şimdi, biz, demokratik ve gelişmiş tüm ülkelerde medyanın, basın organlarının, elbette, bazı siyasi görüşleri 
destekleyen yönde yayın yapmalarını antidemokratik bulmuyoruz yani dünyanın her yerinde bazı siyasi partileri, bazı siyasi 
görüşleri bazı gazeteler destekler bazıları da karşı çıkarlar, bu çok doğal. Ama o dönemde, Sabah ve Hürriyet gibi ülkenin 
merkez medyasında iki ana akımı oluşturan basının aldığı tutumu, siyasi görüşlerden ziyade, herhangi bir siyasi 
angajmanın ötesinde elde etmeyi düşündükleri -o dönem için söylüyorum- bazı menfaatler doğrultusunda yapılmış haberler 
olduğuna dair sayısız görüş ortaya çıktı yani bu görüşlerde sonrasında çok tartışıldı.  

28 Şubat’ı… Tabii ki, 60 ve 80’in tanıkları daha az ama çok yakın tarihimizde yaşanan bu olaylarla ilgili 
tanıklarımız daha fazla olduğu için daha fazla değerlendirebiliyoruz, daha fazla irdeleme şansımız oluyor. O dönemin 
medya patronlarından Dinç Bilgin, “Biz Çiller’i destekliyorduk, Hürriyet grubu da Mesut Yılmaz’ı destekliyordu. Dolayısıyla, 
aslında, aramızdaki kaplaşmanın nedeni, buydu.” dedi. Biz, bu siyasi bir kamplaşmanın, kutuplaşmanın da ötesinde her iki 
farklı partinin desteklenmiş olmasına rağmen, birinci olarak sandıktan çıkan Refah Partisi İktidarına yönelik olarak gerçekte 
çok da olmayan ama böyle bir algı yaratıldığını, medyanın da 28 Şubat sürecine giden dönemde taşıyıcı rol üstlendiğini, bu 
olağanüstü dönemin olağanüstü haberlerle yaratıldığını ve hatta bu dönemde yapılan birçok faaliyetin gazetecilik faaliyeti 
olmadığını, gazetecilik faaliyeti adı altında, aslında, Genelkurmay Başkanlığına ve bu yöndeki kuvvet komutanlarının 
kendilerine verdikleri veya onların oluşturdukları kasetler yoluyla, işte, en son okuduğum “Refah Partisi kapatılıyor.” dediğim 
sürece giden dönemi hazırlayıcısı ve taşıyıcısı gibi âdeta demokratik sistemi ınkıtaaya uğratan bir sürecin aktörü ve başrol 
oyuncusu oldular. Demokrasilerde medyanın dördüncü kuvvet olarak tanımlandığı biliyoruz ama ülkemizde sadece 28 
Şubat’a özgü değil elbette, 1960 darbesi öncesi ve sonrasında da atılan manşetlere, 80 sonrasında Kenan Evren’e yönelik 
olumlu haberler, diğerlerine yönelik işte: “Düşükler Yassıada’da!” manşetleri gibi yani dönemin başbakanı için. Bu her 
dönemde… Burada sorguladığımız açıkçası şu Sayın Şafak: Medya, ülkemizde her zaman darbeden veya darbeci 
zihniyetten olmuş mudur? Böyle bir, cumhuriyeti koruma ve kollama görevi adı altında, bunun arkasına saklanan bazı 
ekonomik çıkarların aynı zamanda medya patronlarının, başka ticari ilişkilerinin de korunması amacıyla kullanılmış mıdır? 
Her ne kadar aktif göreviniz olmasa da yani yönetici görevi olmanız değil, bir medya mensubu olarak otuz yıllık meslek 
hayatınızla ilgili soruyorum, taşıyıcı rolü olmuş mudur, etken olmuş mudur? Bizim burada dinlediğimiz o döneme ait Sabah 
gazetesinin okuduğum haberlerin birçoğunun altında Fatih Çekirge imzası var. Daha sonra kendisinin gazeteciliğiyle ilgili 
sorular sorduğumuzda medya patronları olarak da Aydın Doğan’ın, işte Dinç Bilgin’in 1 buçuk milyon dolar diye telaffuz 
ettiği, Aydın Doğan’ın 5 milyon dolar alarak Uzan’a transfer olduğu dediği bir gazete… Ya o dönemdeki rakamlar olarak 
bugünkü rakamlarla değil, o günün ekonomik rakamlarıyla telaffuz ettiğimiz de bir gazetecinin bu kadar yüksek paralar 
kazanması makul müdür?  

İkici sorum: Daha sonra sizin 12.03.2012 tarihli bir özeleştiri olarak düşündüğüm yazınızdan alıntı alarak bir de 
geçmiş dönem yazılarınıza dönük soru soracağım, bu birinci aşamaydı. Bu kısımda cevap verdikten sonra ikinci aşamaya 
geçeceğim. Teşekkür ederim. 

ERDAL ŞAFAK – Tabii ilk sorunuz; atılan manşetler, kamuoyu oluşturma çabaları sadece gazetecilik 
faaliyetleriyle mi sınırlı mıydı, yoksa onun ötesinde ekonomik çıkarları da gözeten hatta en azından gizlemeye çalışan bir 
şey vardı mıydı? Doğrudur, doğrudur ne yazık ki basın medyalaştıktan sonra medya grubu dediğimiz: Gazete, dergi, 
televizyon, radyo şimdi buna internette eklendi. Bir gruba dönüştükten sonra o grubu ayakta tutabilmek, reklam 
pastasından rakibine göre daha çok pay alabilmek, birinci olabilmek, birinci olunca o birinciliğin getirdiği veya ikinciliğin 
getirdiği, nüfuzu yeniden daha büyük bir ekonomik çıkar için araç olarak kullanmaya çalışmak, bir fasid daireye girmekti. bu 
girildi bu fasid zaten Sabah 2000 yılındaki iflasıyla çıkabildi, yoksa bugün bile belki devam ede gelen bir çıkar ve borç 
sarmalı içinde gidecekti. Dinç Bilgin’in şansızlığı, küçük sermayeyle yola çıkıp büyük hedefler gözetmesiydi. Büyük 
hedefleri gözetmesi için büyük borçlandı, o büyük borçlanmanın altından kalkabilmek için büyük oynadı, siyaseten büyük 
oynadı. Malum merkez medyanın öbür grubuyla baş edebilmek için banka sahibi olmaya kalktı, batık bir bankayı aldı, 
bankacılıktan anlamadığı için bankanın batık olmadığın bilmiyordu… 

BAŞKAN – Zaten o da hayatın olağan akışına uygun bir şekilde olmuş bir gece kendisine telefon açmışlar ve bu 
bankanın yarısını al demiş bankanın sahibi, ben de aldım dedi. 

ERDAL ŞAFAK – Evet öyle anlattı, bize de öyle anlattı. Ben savunma amacıyla değil de konum belirtmek için 
ben figürandım o dönemde yani sadece aileden gelen bir yakınlığım olduğu için Dinç Bilgin… 

BAŞKAN – Hayır, ben sizi savunuyorsunuz diye söylemedim, ben sadece yaptığınız tespite katılan bir tespitle 
karşılık veriyorum. 

ERDAL ŞAFAK - … Ben Dinç Bilgin’in babasının yanında başladığım için ben Yeni Asır’a başladığımda Dinç 
Bilgin askerdeydi. Babasının yanında başladığım için nereden geldiklerini iyi bilirim o nedenle yani bir Anadolu arabadan 
veyahut da bir Murat arabadan Savarona’da davetler verilecek noktaya gelinmesinin bir bedeli vardı. Bu bedeli hem siyasi 
bedeli vardı hem de ekonomik bedeli vardı. Ekonomik bedelini karşılayabilmek için siyaseten büyük bir bedel ödemek şeyi 
vardı. O bir çılgınlık dönemi diyebileceğimiz şeydi. O bu noktalara getirdi, Sabah’ı, da bu noktalara getirdi, bu nokta derken 
27 Ekim 2000’i kastediyorum, 27 Ekim 2000 saat 18.30’da TMSF’nin Sabah’a dolaylı olarak Etibank’a el koymasından 
ötürü Sabah’a da el koyduğu saati. Yani herkes burada sizin karşınıza çıkan her medya mensubu özeleştiri yapıyor, 
özeleştiri elbette güzeldir, tespit daha doğru bence benim tespitim o ki ta İttihatı Terakki’den bu yana… 

BAŞKAN – Çok özür dilerim, öyle çok özeleştiri yapan basın mensubu yok, askerler daha çok yaptılar bu 
konuda. 

ERDAL ŞAFAK – İttihatı Terakkiden bu yana ne yazık ki Babıali’den başlayıp da sonra medya “center”lere kadar 
uzanan o, büyüme sürecinde her gazete her medya grubu bir ekonomik çıkarın savunucusu oldu. Bu İttihatı Terakki 
döneminde 1’inci Dünya Savaşından cumhuriyetin ilk yıllarından 2’nci Dünya Savaşına kadar İngiliz, Amerikan, Alman 
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büyükelçiliklerinden alınan paralarla kurulan matbaalar oldu. Daha sonra da işte başka şeylerden alınan paralarla veyahut 
da sağlanan kaynaklarla kurulan kuleler oldu. O nedenle yani sizin o sorunuza hayır demek mümkün değil, vakıa olarak 
ortada, olgu olarak ortada her şey. 

BAŞKAN – Toplumsal bir bilinç oluşturma anlamında yani darbe daha doğrusu ortada bir irtica tehdidi ve 
tehlikesi olmadığı hâlde böyle bir tehdit ve tehlike varmış gibi göstermenin elbette bir en azından insani bir sorumluluğu 
vebali vardır. Ben bir de bir şeyi sordum, yani normal midir basında, bu kadar büyük paralar ve bunların karşılığında 
transferler? 

ERDAL ŞAFAK – Hayır, hayır ben hiçbir şekilde o istisna durumudur, medyada o sayabileceğimiz o tür şeyler… 
Belki bu televizyon çağında büyük sunucular, büyük programcılar, büyük kanaldan bir kanala geçerken bir şeyler alıyorlar 
ama o dönemde öyle bir şey çok istisnaydı, o parayı alması da zaten işlevinin veyahut da kendisinden beklentinin farklı 
olduğu anlamına gelir. Fakat gazetelerin bu tür gazetelerin her darbe de hemen alkışlayanın yanında yer alması biraz da 
1980 emsalinden kaynaklanıyor, o dönemde aykırı ses çıkaranlar bir Milli Güvenlik Konseyi kararıyla süresiz 
kapanabiliyordu. Burada çok büyük bir ekonomik sıkıntı yaratıyordu hem çalışan için hem işveren için. Tercüman uzun süre 
kapandı, Cumhuriyet uzun süre kapandı, biz Yeni Asır olarak, biz dahi kapandık o tarihte. Bu bir emsal oldu medyada yani 
o nedenle 80’deki başımıza gelenler 97’de de gelmesin gazeteler tekrar bir emirle, bir yazılı emirle, bir sıkıyönetim 
komutanın kişisel iradesiyle veya tercihiyle kapanmasın diye maalesef sesini yükseltmekten kaçınmak zorunda kaldı. 
Herkes darbeciydi mi 1997’de? Sağından, solundan herkes postmodern darbeyi mi destekliyordu? Biraz da bu kaygılar da 
vardı. 

BAŞKAN – Ben şimdi birinci bölümden sonraki sorduğum soruda yani şimdi 80 darbesinden sonra alınan tutum 
tabii o bir gerçekleşmiş darbeydi ve o dönemde basının aldığı tutumu insani bir nedenle korkularla, kaygılarla 
açıklayabiliriz. 28 Şubat döneminde biz az önce sizin değerlendirmenizi alırken aslında gerçekte böyle bir tehdit ve tehlike 
algısının olmadığını ama bu algının medya kanalıyla oluşturulduğunu çünkü bir takım çıkarlara o siyasal yapılanmaya 
müdahale anlamında olduğuna ilişkin görüşünüzü sormuştum. Siz samimi olarak o dönemde bir gazeteci olarak Türkiye’de 
irtica tehlikesi ve tehdidi altında olduğunu düşünüyor muydunuz?  

ERDAL ŞAFAK – Bir gerçekler vardır, bir de yaratılan gerçekler vardır. Son zamanlardaki “science-fiction” 
filmlerde bolca görürsünüz bundan. O türdür bir gerçektir o da üretilmiş bir gerçek . 

BAŞKAN – İnanıyor muydunuz?  
ERDAL ŞAFAK – Hayır. 
BAŞKAN – Sayın Şafak, bir yazınızdan alıntı yapacağım aslında 2012 tarihli “15 yıl önceki Sabah’a çaktık.” 

başlıklı bir yazı aslında bu dönemde 28 Şubat’ı irdeliyorsunuz hiç kuşkusuz o dönemde merkez basın özellikle medyanın 
sorumluluğunun mercek altına alınmasının gerektiğini, vahim hataları, sorumsuz yayınları sorgulamak gerekiyor diyorsunuz 
ve hatırlıyorsunuzdur bu yazıyı siz yazdınız. 

ERDAL ŞAFAK – Evet. 
BAŞKAN – Şimdi aslında biz 28 Şubat dönemini tarihsel takvimini size açıklarken 27 Nisan’a kadar giden süreci 

özetledim. 28 Şubat’ta bir yaratılmış, üretilmiş bir şey olduğunu söylüyorsunuz, 27 Nisan 2007 tarihinde dönemin 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli şekillerde adlandırılan e-muhtıra, uyarı vesaire bir yazı yazdınız, not etmek 
şeklinde o yazıyı da hatırlıyor musunuz ve okuyabilir miyim? 

ERDAL ŞAFAK – Belleğimde kaldı evet. 
BAŞKAN – Biz bu yazıyı hazırlarken evimiz Türkiye laiktir, laik kalacak sloganlarıyla inliyordu. Bir yandan TV 

kanallarında Çağlayan meydanında taşınıyordu sloganlar, bir yandan da hane halkı tarafından haykırılıyordu. Biz 14 
Nisan’daki görkemli Tandoğan mitinginden bile kalabalık Çağlayan görüntülerini izlerlerken Avrupa Birliği genişlemeden 
sorumlu “Olli Rehn”i merak ediyorduk. Acaba, bu kitlesel şahlanış için ne düşünecek? Ne şeriat ne darbe isteyen bir 
milyonun üstündeki kitlenin mesajını alabilecek mi? Çünkü o gün AB kurumları yetkileri bugüne kadar hayır dediler ama 
onun yanı sıra şeriata hayır deyince nedense sesleri çok cılız çıktı, öyle de devam ediyor. Rehn Beyefendi, son olarak 
Genelkurmay Başkanlığının e-muhtırası için esip gürledi, Cumhurbaşkanının seçiminin Türk Silahlı Kuvvetleri için 
demokrasi sınavı olduğunu, ordunun Cumhurbaşkanı seçimi sürecinin dışında kalması gerektiğini bildirdi. 

Pardon, sert ve kararlı bir tonda sert çıktı ama Batı basınında son dönemde ısrarla vurgulanan Türkiye’nin laik 
kurumlarını altının oyulması girişimleri için not ediyoruz demekle yetindi. Nerede o notlar ve ne işe yarıyor? Avrupa Birliği 
komisyonunun AK PARTİ’nin iktidara gelmesinden bu yana yayınladığı tüm ilerleme raporlarında askere, haddi bildirildi 
ama laikliği sulandırma veya içini boşaltma girişimlerine tek cümleyle bile değinilmedi. Onlar için varsa yoksa dini 
özgürlükler, Tanzimat’tan bu yana ısrarla sistemli olarak dayatılan talepler ve hiç kısaltılmayan koşullar listesi.  

Arkadaş, benim yaşama biçimim tehdit altında diyorsunuz onlar Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasından 
dem vuruyor. Beyler, Türkiye Cumhuriyeti’nin harcı laiklik ilkesidir. Bu ilke elden giderse cumhuriyet de ortadan kalkar 
diyorsunuz, onlar gayrimüslimlerin ibadet özgürlüğünden söz ediyor, cumhuriyet her şeyin üstünde. 

Efendiler, bakın sağduyulu gözlemlerciler ne yazıyor deyip Batı basının da son dönemde yer alan yorumları 
uzatıyorsunuz. Örneğin Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün bültenlerine giren şu uyarıyı, “Pollyannacı”lar 
tehlikeleri gereğinde daha hafife alarak yanılıyorlar. Erdoğan, Türkiye’yi saplanan daha kolay çabuklukla değiştiriyor. 
Cumhurbaşkanının veto olasılığı ortadan kalkınca laik devletten uzaklaşma eğiliminin artacağı neredeyse kesin. Konuyu 
değiştirip dini azınlık haklarından söz ediyorlar, onlar için inanca kişisel tercih olarak gören ve laik düzenin üzerine titreyen 
milyonların, on milyonların korkularının, kaygılarının zerrece önemi yok. Genelkurmay bildirisi ya da muhtırasında sıralanan 
olaylardan örneğin; gece yarısı yem yeşil giysilere ve sım sıkı çarşaflara büründürülmüş parmak kadar çocukların Atatürk 
posteri ve Türk bayrağı önünde ilahiler okumalarını hatırlarsak, herhâlde Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yanıtını 
tekrarlayacaklar. Biz stilist değiliz, bir de tehdit etmiyorlar mı? Ört ki ölem, böyle giderseniz Avrupa Birliğindeki Türkiye 
karşıtların elini güçlendirmiş olursunuz sanki o karşıtların elleri zayıfmış gibi. Sanki o karşıtlar için başka bahaneler yokmuş 
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gibi. Cumhurbaşkanlığı seçimi silahlı kuvvetler için bir demokrasi sınavı olacak. Kabul, peki. İktidar için de cumhuriyet 
sınavı olmayacak mı? Cevap: Not ettik ve Çağlayan Meydanındaki yüz binlerin gür sesi evimizi dolduruyor. Yaşasın laik 
Türkiye Cumhuriyeti. Duydunuz mu? Not edin. 

Bunun üzerine değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Bugün ne düşünüyorsunuz, 2012? 
ERDAL ŞAFAK – O, yazının ortamında gidilen seçimden sonra Sayın Başbakan, o ünlü balkon konuşmasını 

yapmak ihtiyacını duydu. O dönem öyle bitti. Yeni bir sayfayı sadece biz değil, Sayın Başbakan da açtı. O kaygıları 
giderici… O kaygılar vardı o dönemde. İster sanal deyin, ister şey deyin. Ama Sayın Başbakan’ın seçim gecesi yaptığı 
balkon konuşmasıyla yep yeni bir akit imzalandı. O dönemden sonra Türkiye’de bütün bulutlar dağıldı. 

BAŞKAN – Benim bu kadar sorularım arkadaşlarıma söz veriyorum.  
Buyurun lütfen. 
İDRİS BAL (Çankırı) – Sayın Şafak, hoş geldiniz. 
Ben de sizi önceki günlerde dinlemiş olduğumuz konuklarımızdan almış olduğumuz bir kısım beyanlar ve 

gündemde takip ettiğimiz olaylar ışığı altında, özellikle 28 Şubat süreci içerisinde merkez medya olarak tarif edilen  Sabah 
ve Doğan grubu arasındaki uzunca süre var olan mücadele sonrasında, bir kısım çevrelerin telkini ve yönlendirmesiyle her 
iki grubun yan yana gelmek suretiyle, hatta muhtelif zamanlar da İstanbul’da bir lokantada da yemek yemek suretiyle yan 
yana geldikleri ve o ana kadar birbirlerini acımasızca eleştiren iki medya kuruluşunun ve basın organının, ondan sonraki 
süreç içerisinde ortak bir havuzdan haber yaptığını ve dağıtımda olduğu gibi, yayın faaliyetlerinde de birlikte hareket ettiği 
söylenmekte ve bunu da gelen misafirlerin bir kısmı belirli boyutlarla kabul etmektedir. Sizin bu süreçle alakalı o dönemde 
çok net, etkin olarak da Sabah gazetesinde bir yazarsınız ve yöneticisiniz. O güne dair yaşadıklarınız ve bize 
anlatacaklarınız nelerdir? Şimdiden teşekkür ediyorum.  

ERDAL ŞAFAK – Tabii. Şimdi, yalnız bir şeyi öncelikle vurgulayayım. Benim yazarlığım 2003’te başladı. İsmini 
vermek istemediğim Genel Yayın Yönetmenim öncülüğündeki başyazar dâhil, grubun veyahut da ekibin -gazeteden kopup 
yeni bir gazete kurmak için- gazeteden kopup ortada bir boşluk doğmasıyla ben yazar oldum. Yani önce imzasız olarak 
başyazarın yerine yazdım, daha sonra da imzalı olarak köşe yazarı oldum. Sizin dediğiniz dönem o sözünü ettiğim ekibin 
ayrılmasından önce Sabah’ın da 27 Ekim tarihinde TMSF geçip iflas etmesiyle başlayan 2000-2002 arası dönemdir. O 
2000-2002 arasındaki dönemde Sabah sahipsiz kalmıştır. Sabah dağıtım şirketini tasfiye etmiştir. Sabah haber ajansını 
tasfiye etmiştir ve Doğan Haber Ajansının ürettiği haberlerle çıkmıştır. Sizin dediğiniz dönem o dönem.  

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – 2000 ile 2002 arası dönemi diyorsunuz. 
ERDAL ŞAFAK – Evet, 2000 ile 2002 arası. Ama sizin dediğiniz 28 Şubat sürecindeki “beraber manşet atalım, 

restoranlarda buluşalım” dediği dönem, işte buraya çağırdığınız o arkadaşlar. Ben o dönemde dediğim gibi figüran… Doğru 
mu? Değil elbette. Ama o açıdan soruyorsanız değil ama tanık olarak soruyorsanız tanık değilim o dönem de ben, ben o 
dönemde figüranım sabah 9’da gelip akşam 17’den giden bir figüranım. Ama dediğiniz gibi onlar yani isim vererek 
söylemem gerekirse: Zafer Mutlu’yla, Ertuğrul Özkök restoranlarda buluşup yemek yediler mi? Yediler. Yemelerinde bir 
sakınca var mı? Bence yok. Ama yemeleri bir muzırlık mı? Bir ortak yayın politikası belirlemek mi? onu ancak, o masada 
bulunanların söyleyebileceği veya ikrar edebileceği bir şey. Ne günahlarını almak isterim ne de sevaplarını yüklenmek 
isterim. Ama ortak manşet atıldı mı? Atıldı elbette. Telefonlarla görüşüldü mü görüşülmedi mi? Tesadüf mü ortak 
manşetler? Bence değil. Ama bunu o restoran yemeklerindeki buluşmalara mı bağlamak lazım? Daha yukarıdaki patronlar 
arasındaki uzlaşmaya mı bağlamak lazım? Yoksa gruplar arası menfaat birliğine mi bağlamak lazım? O takdirinize. 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Şimdi o süreci yeterince bildiğiniz için. 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, bilmiyorum o süreci. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Cesur bir kalem olduğunuzu düşündüğümüz için. Özellikle dikkat ederseniz sorumda 

“Yaşadıklarınız, yaşadıklarınız yoksa bilgi ve görgünüze dair anlatacaklarınız nelerdir?” diye bu süreçle alakalı… 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, ancak izlenim aktarabilirim, bir de kişisel değerlendirme aktarabilirim. Kişisel 

değerlendirmem ne kadar objektif olur, ne kadar subjektif olur bilemem. Ama dediğim gibi ortak manşet atıldı mı? Atıldı. 
Birlikte Erbakan Hoca başta olmak üzere Refahyol Hükûmetine tavır alındı mı? Alındı. O Hükûmeti devirmek için elbirliğiyle, 
bir plan dâhilinde veya değil, adım adım bir süreç başlatıldı mı? Başlatıldı. Sonuçta iki tarafla iki gazete de kendisine yakın 
Bakanları istifa ettirerek Hükûmetin çöküşünü veya istifasını hızlandırdı mı? Hızlandırdı. Onun yerine yeni bir Hükûmet 
kurulmasında arabuluculuk yaptılar mı? Yaptılar. Ama bu benim gözlemim. 

BAŞKAN – Biz zaten gözlemlerinizi… 
ERDAL ŞAFAK – Yaptılar. Ha dedikleri gibi, biri Mesut Yılmaz’ı biri Tansu Çiller’i tutup öyle iş bölümü yaptılar 

mı? Onu bilmiyorum, onu o kadarını bilmiyorum. Fakat ETİBANK’ta Yönetim Kuruluna baktığınızda o yeni hükûmeti 
aynısını yansıtacak figürler, isimler var mıydı? Vardı. Emekli paşa var mı? Var, eski bakan var mı? Var. Hem de 
milletvekilliği devam ettiği hâlde var mı? Var. 

BAŞKAN – Var. 
ERDAL ŞAFAK – Resmin bütünü bu şekilde ortaya çıkabilir. 
BAŞKAN – Fotoğrafın tamamına baktığımız zaman bu okumayı çok net olarak yapıyoruz elbette ama 

çağırdığımız konuklardan bu değerlendirmelerini özellikle istiyoruz. Bu fotoğraf katkı sağlamak adına, tamamlamak adına. 
ERDAL ŞAFAK – Evet. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Resmin parçalarını görüyoruz Erdal Bey, ama bütünlemek için de o dönemi 

yaşayanlara sizin gibi kenarından, köşesinden o gün diyorsunuz ki: “Sabah geliyorduk akşama kadar çıkan ciddi anlamda 
bir emekçiydik.” diyorsunuz ama… 

ERDAL ŞAFAK – Hayır, bu savunma anlamında değil, sadece sizi yanıltmamak adına söylüyorum, savunma 
anlamına değil. 
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İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Bizim de bütün arzumuz, isteğimiz zaten şu: Gerçeğin ortaya çıkması adına kim buraya 
bir tuğla koyabilirse bizi onu arıyoruz. Yoksa burada hiçbir şekilde kimsenin yaşamadığı veya görmediği, bilmediği bir 
konuda tanıklık yapmasını da istemiyoruz ama şu an itibarıyla sizin söylediğiniz hadiseler bizim için son derece önemli ve 
kayda değer olduğu için de bu suali sordum, ben soruma da yeterince cevap aldığım kanaatindeyim. Teşekkür ederim. 

ERDAL ŞAFAK – Bir de siz sormadan bir şey daha ben söyleyeyim, not düşülmesi açısından: Benden önce 
gelen, Sabah’ın genel yönetmenlerinden birine yöneltildi veya kendisi açmak ihtiyacını hissetmiş, bir yazarın bir yazısının 
birim tarafından sansürlenmiş olduğu tarz… 

BAŞKAN – Ha yani andıç sonrasındaydı, ben hatırlatayım tam olarak, andıç belgeleri bir şekilde Nazlı Ilıcak’ın 
eline geçiyor ve o dönem Sabah yazarı Cengiz Çandar bunu o da yazmak ve yayınlatmak istiyor ve o yazıyı sizin, bunu 
yanılmıyorsam şimdi tutanaklara bakabilirim, Dinç Bilgin değil mi? 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ben sorayım istersen Başkanım, aynı soru vardı bende. 
BAŞKAN – Aynı var mı? 
Buyurun, siz sorun o zaman. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Dinç Bilgin ile Aksiyon dergisinin yapmış olduğu bir röportajda 20.06.2012 tarihli Cengiz 

Çandar’ın yazısını Erdal Şafak yayınlamadı.  
ERDAL ŞAFAK – Tarihi söyler misiniz? 
BAŞKAN – 20.06.2012 tarihli Cengiz Çandar’ın yazısı. 
ERDAL ŞAFAK – 2012 mi? 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Evet, yazısında Erdal Şafak yayınlamadı, Dinç Bilgin’den “Andıç itirafı” başlıklı yazıda: 

“Genelkurmayda kavga ediyorsunuz ama kendi meslektaşlarınız olan Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birand’ı andıçladınız.” 
yorumuna Dinç Bilgin’in verdiği cevapta: “Nazlı Ilıcak andıç belgelerine ulaştı, Çandar da bir yazı yazmak istemiş, o yazıyı 
koymamışlar, yazıyı koymayan bizim Erdal Şafak, işin ironik yanı da bu” diye cevap veriyor. “Sayın Şafak, bu yazıyı 
yayınlamamanızın nedeni neydi? Birilerinden mi çekindiniz. Yoksa bir yönlendirme mi gerçekleşti?” Sorunun orijinal hâli bu. 
Biz bunu sormayacaktık ama siz dediniz ki illa ki sorun. 

ERDAL ŞAFAK – Yok, ben söyleyeyim ki her şey aydınlansın. O sözünü ettiğiniz olay, 2001 kışında Şubat ayı 
olması gerekir, gazetenin krizde olduğu başının, patronunun cezaevinin eşiğine geldiği, genel yönetmeninin kendisine de 
işin -yani TMSF açısından- uzanıp edindiği mal mülkün derdine düştüğü, o nedenle ortalığın boş olduğu, gazetenin 
yarısının da maaşlarını da alamadığı için işe gelemediği, o nedenle gelenlerin gündüz mesaisine gece mesaisini ekledikleri 
ve nöbetçi müdür atadıkları bir dönemdi. O nöbetçi müdür de bendim.  

Cengiz Çandar, 28 Şubat sürecinde zarar görmemesi için zaten gelenler anlatmıştır, gazete tarafından 
Washington’a gönderilmiştir, Amerika’ya. 

BAŞKAN – Almanya’ya değil miydi? 
ERDAL ŞAFAK – Amerika’ya, orada bir “thing tank” kuruluşunda çalışmıştır. Ayrıca üniversitede de serbest 

profesör olarak şey yapmıştır. Tehlike geçtikten sonra getirilmiştir. Fakat gazetenin krize girmesinden sonra Cengiz Çandar 
ile gazete yönetiminin arasında gerilim ortaya çıkmıştır, o gerilim ortaya çıkınca eski yazılarını veyahut da eski döneme 
ilişkin anılarını yazarak bir tırnak içinde söylüyorum “provokasyona” girişmiştir, tırnak içinde söylüyorum, kelime benim 
olmadığı için. Ve benim nöbetçi olduğum akşam, gazetenin sahibi Genel Yayın Yönetmeni, gazetenin başyazarı, “Cengiz 
Çandar’dan tehlikeli bir yazı gelebilir bunu bize faksla” demişlerdir. Ben fakslamışımdır, ilk fakstan sonra “Cengiz’e dön bu 
yazının şuralarını, şuralarını çıkartılmasını sağla demişlerdi.” Ben fakslamışımdır. Cengiz’e döndüm, Cengiz’e: “Şunları 
şunları şunları sakıncalı bulduklarını, yumuşatabilinse…” 

BAŞKAN – Pardon, sizi patronlar mı aradı? Böyle bir yazı gelebilir. Böyle bir yazı yazacağını nereden haberdar 
olmuş olabilirler patronlar? 

ERDAL ŞAFAK – Onu ben bilemem ama şu şekil… 
BAŞKAN – Yani olağanüstü bir şey söylüyorsunuz şu anda. Biri size yazı gelmeden nasıl bir yazı yazacağı… 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, hayır ama bilemem ama. Cengiz’in de gazeteden kopmak için bahane aradığını 

biliyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Benim kişisel izlenimim o. 
BAŞKAN – Hayır, şimdi, kopmak için bahane değil de kendisi bir yerde andıçlanmış, çok hayati riske girmiş, o 

andıç sonrasında diyorsunuz ki… 
ERDAL ŞAFAK – Ama o, andıç dönemi değil o. Bakın, dediğim, 2001 kışı, 1997 değil olay. 
BAŞKAN – Şimdi, bizde şöyle bir beyan var da, onu sordum teyiden. Ben biraz farklı bir şey o zaman 

söylüyorum: Yani, Nazlı Ilıcak bunları yayınladı ama buna benzer bir yazı Cengiz Çandar da yazdı ama gece yarısı 
müdahalesiyle yazının engellendiğini, bu yazının engellendiğini, sizin tarafınızdan engellendiğini Dinç Bilgin Aksiyon 
gazetesine verdiği bir röportajda söylüyor.  

ERDAL ŞAFAK – İnsanlar hafızayı beşer nisyan ile malul olunca… 
BAŞKAN – Burada düzeltilir, tabii. 
ERDAL ŞAFAK – Devamını getireceğim? 
BAŞKAN – Buyurun lütfen. 
ERDAL ŞAFAK – Cengiz yumuşatmayı ve kısaltmayı reddetti. Bunun üzerine, genel yayın yönetmenim dedi ki: 

“Erdal, benim işim var, bundan sonrasını Güngör Bey’le hallet.” Güngör Bey’e döndüm “Cengiz yumuşatmıyor” dedim. “Bir 
daha ara.” dedi. 

BAŞKAN – Ne vardı o yazıda yumuşatmasını istediğiniz? 
ERDAL ŞAFAK – Hiçbir şey hatırlamıyorum, inanın hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece, nöbetçi gece 

müdürüyüm, trafiği idare ediyorum. “O zaman yumuşatmıyorsa şöyle bir notla…” dedi, bir notla çıkmıştır; “gazetemiz 
açısından sakıncalı –yanılmıyorsam, buna benzer bir mealen- bulunduğundan Cengiz Çandar’ın bugünkü yazısını 
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yayınlayamıyoruz diye bir notla çıkalım.” dedi. Ertesi gün, Cengiz, yeni bir yazı yazdı bir giriş bölümü yazıp, aynı yazıyı 
altına ekledi, o da yayınlanmadı. Ondan sonra da istifasını verdi, gitti. Cengiz’le bizim aramızda bu, uzun süre sanki benden 
kaynaklanmış gibi bir tatsızlık konusu olmuştur. Cengiz sonra gerçeği öğrenince benden özür diledi ve zaten çeşitli 
beyanlarda da, “Bu işte Erdal Şafak’ın zerrece dahli yoktur.” diye açıklama yaptı. Ama buna rağmen bu konu, sağda solda 
veyahutda Komisyonunuzun masasına bile gelecek kadar dillendirildiği için çünkü çeşitli köşe yazarları da bunu yazdı ben 
hiçbir şekilde… 

BAŞKAN – Biz sormayacaktık, siz kendiliğinizden girince soruya girdik, bunu düzeltelim. Hani, bir şekilde 
Komisyonumuzun gündemine gelmesi değil… 

ERDAL ŞAFAK – Hayır, hayır ben değil. Yani, şey, Dinç Bey mesela açmış konuyu o anlamda dedim, getirdik 
demek yani o anlamda söylüyorum. 

BAŞKAN – Siz getirdiniz, biz onu size sormayacaktık, o yüzden sormak zorunda… Siz açınca sormak zorunda 
kaldık. 

ERDAL ŞAFAK – Getirdiklerine göre, bilen bilsin… 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Ben, bir cümle bir açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN – Buyurun.  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Erdal Bey, buradaki algı şu: Komisyonumuzda da var olan algı da Dinç Bilgin’in bize 

aktarmak istediği de sanki Nazlı Ilıcak Hanımefendinin andıç belgelerine benzer bir belgenin Cengiz Çandar’ın da 
yayınlamak istediği noktasında bir beyandı ve buna sizin mâni olduğunuz. Yoksa böyle harici iki tane yazı değil andıçvari iki 
yazı. 

ERDAL ŞAFAK – Ne yazının konusunu hatırlıyorum, ne bir şey hatırlıyorum, hiçbir şey.  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Peki. 
ERDAL ŞAFAK – Ve çok enteresandır yani, tabii, ben Dinç Bey’in hâletiruhiyesini çok iyi anlıyorum, çok iyi 

anlıyorum Dinç Bey’in hâletiruhiyesini. Yani, nereden nereye geldiğini ibretle görüyorum, izliyorum, yorum yapmadan 
üzülüyorum sadece. 

BAŞKAN – Zor tabii ki. 
ERDAL ŞAFAK – O nedenle, belleğinin kendisini yanıltmış olmasını da, yanıltabileceğini veya tuzak 

kurabileceğini de hiçbir şekilde şaşkınlıkla karşılamıyorum.  
BAŞKAN – Tamam. 
Feyzullah Kıyıklık Bey, buyurun.  
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hoş geldiniz. 
ERDAL ŞAFAK – Sağ olun. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben, bazı sorular sormak istiyorum. Siz, ta, 70’li yıllardan itibaren Dinç Bilgin 

Bey’in gazetesinde yıllarca çalıştınız. Yani, bir nevi onunla da çocukluğunuzdan itibaren diyelim, gençliğinizden itibaren 
aranızda bir şey oluştu, en azından bir arkadaşlık oluştu. 

ERDAL ŞAFAK – Benim nikâh şahidim Dinç Bey, benim eşimin nikâh şahidi eşi.  
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır yani böyle uzun bir, 95’te İstanbul’a geldiniz ve Sabah gazetesini 

çıkarmaya başladı Dinç Bey… 
ERDAL ŞAFAK – Dinç Bey 1986’da Sabahı çıkardı, ben 1995’te geldim. Ben 1995’te geldim.  
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 95’te geldiniz.  
Şimdi, ben, kısa kısa cevaplandırmalarla, siz, gazeteye, 95’te geldikten sonra, müstear isimlerle haber ve 

müstear isimlerle köşe yazısı yazdınız mı? 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, onu az önce söyledim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müstear isimler vardı, onun için sordum yani. 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, ben, az önce söyledim: 2002’de yeni bir gazete çıkarmak üzere, isim vereyim artık, 

Zafer Mutlu başkanlığındaki veyahut da kaptanlığındaki ekip,gazeteyi terk edince… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 2002’ye kadar diyorum onları sadece. 
ERDAL ŞAFAK – 2002’ye kadar hayır. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki, bir de, o dönemde, şöyle bir düşünce vardı: Gazete başlıklarında, Dinç 

Bilgin’in, gazetedeki haber başlıklarında, ilgilenmez gibi görünse de çok dikkat ettiği ve bu konuda da Zafer Bey ve sizinle 
dirsek temasıyla çalıştığı söyleniyordu. Bu konularda, evet veya hayır, böyle bir durum var mıydı? 

ERDAL ŞAFAK – Şimdi, bu, evet veya hayırla geçiştirilecek değil. Şöyle değil: O gazetenin genel yayın 
yönetmeni Zafer Mutlu’ydu, o gazetenin yazı işlerli müdürü Ergun Babahan’dı. Onlar sorumluydu yayından, onlarla dirsek 
temasına girerdim. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Samimiyeti, sizinle olması dolayısıyla. 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, hayır, Dinç Bey gazeteci kökenli olduğu için zaman zaman yazı işleri toplantılarına da 

girerdi, haberleri beğenmeyip “Ne biçim haber bu?” diye attırdığı da olurdu, çünkü gazeteci kendisi. Ama, benimle dirsek 
teması olsa söylerdim. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Şimdi, şöyle, biliyorsunuz, haziran, aşağı yukarı 95 seçimlerinden itibaren 
Sabah gazetesindeki başlıklarda çok düzenli olarak bir Refah Partisi, Erbakan ve Refah Partili belediyeler konusunda çok 
dikkatli değil, tamamen yönlendirici başlıklar hep, dikkatimi çekerdi, onun için. 

ERDAL ŞAFAK – Yok, yani. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Aynı bölgede zaten oturuyorsun, biliyorsunuz, siz “yok” diyorsunuz. 
ERDAL ŞAFAK – Hayır, öyle bir görevim yoktu, öyle bir yetkim de yoktu. 
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki, efendim, inandık. Demin, söylediğiniz zaman, dediniz ki: “Ben, 
brifinglere hiç gitmedim.” 

ERDAL ŞAFAK – Hiç. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yani, siz hiç gitmediniz? 
ERDAL ŞAFAK – Hayır. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki, ondanda geçtik. 
ERDAL ŞAFAK – Ve bir şey daha söyleyeyim, affedersiniz, ben, AK PARTİ iktidarına kadar Ankara’ya da hiç 

gelmedim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki, bir soru daha soracağım, şimdi… 
ERDAL ŞAFAK – Yani, Ankara’yı o nedenle pek sevmem. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben, sadece, kayıtlara geçmesi bakımından söylüyorum, şimdi, merhum 

Erbakan, 28 Şubat Millî Güvenlik kararlarını Meclise getirmek istedi ve bunu da gazete, bu girişimi “Hoca, ateşle oynuyor” 
manşetiyle siz duyurdunuz, Milliyet, başka manşetlerle duyurdu, Hürriyet gazetesi başka manşetlerle duyurdu, hemen 
hemen bütün gazeteler de buna engel olacak şeyler oldu. Oysa bugün, merhum Erbakan’ın, 28 Şubatta, dik duramadığı 
söylenip duruyor, herkes de bunu söyledi, belki haklı tarafları vardır. Halbuki Erbakan burada, şöyle bir şey düşünmüştü, 
orada çözemeyeceği bir olayı belki Mecliste çözmek istiyor veya bütün topluma böylece bunu duyurmak istiyordu, çünkü, 
sizin 169 milletvekilinizle, karşı tarafta da milletvekilleri var ama o kadar çok çengel atılmış ki, ayakta durmaya imkânımız 
yok ve bakandan milletvekiline kadar herkes, Sayın Çiller’i, çok rahat, gözünün içine baka baka satabilmek için yarış 
yapıyorlardı veya Sayın Demirel’de iyice elini zaten, torbanın içine de sokmuştu. Bu olayda, bu konuda, millî iradeye bunu 
engellemek isteyen de Demirel’di. Demirel, bunu katiyen, böyle bir yere gelmesini, Millî Güvenlik Kurulunda da açık açık 
söylemişti ve Erbakan da iyi bir terlemişti o zaman, dokuz saat süren… 

ERDAL ŞAFAK – Evet, o fotoğrafı hatırlıyorum. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Evet, sizin, bu konudaki görüşünüzü almak istiyoruz bir. İkincisi, arkadaşlar 

bir not bıraktı, ben de bu, belgelere girmesi yönünden söylüyorum: Erbakan’ın iktidara gelmesini istemeyen zihniyet, AK 
PARTİ’nin de iktidara gelmesini katiyen kabullenemedi. Kabullenemeyince de, kabullenememesi de belki normaldir, Sayın 
Başbakanımız da balkon konuşmasıyla, yeni bir mutabakat sağlamak için değil şimdi, Sayın Başbakanın orada bir 
mutabakatı sağlama konuşması değildi o, bu yazılarla, gazetelerdeki çıkan haberlerle, halkın, yanlış yönlendirilmesini 
önlemek için hakikatlerin açıklanmasından başka bir şey değildi, sizin yazılarınızdaki gibi diğer yazılardaki yanlış 
anlamalara, yanlış anlayışlara, gazetelerdeki, halkın, “brief” diyorlar, bilgilendirmesi de değil, propaganda yapmalarına, 
gazetelerin başlıklarla, propaganda yapmalarını belki açıklamak ve doğruyu göstermek içindi, yani bir mutabakat zaten çok 
yüksek bir oy, milletvekili sayısıyla gelmiş, orada, artık, halka, nasıl hareket edeceğini izah ediyor, orada halka, 
mutabakatın değil, kendisinin ne olduğunu, başkalarından değil benden öğrenin diye bir açıklaması olarak bunun da oraya 
bu şekilde geçmesini yani şu anda kayıt alınıyor… 

ERDAL ŞAFAK – Bir çeşit, ilk açılım diyebiliriz. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yani, biz devamlı, şunu, bizim sloganımız şudur, Erdal Bey: Bizi, 

başkalarından değil, bizden sorun, bizi başkalarıyla değil, bize sorarak sorgulayın. Yani, çünkü başkaları bizim hakkımızda 
kendi düşüncelerini anlatabilirler. Sayın Başbakanın da bir sözü var biliyorsunuz: Bizim, kafamızın, başımızın, gönlümüzün, 
gözümüzün arkasında başka bir hücre yok, başka bir oda yok. Nasıl görüyorsanız, ne söylüyorsak, ne konuşuyorsak 
kalbimizle, dilimiz; gözümüzle ağzımız arasındaki her şey aynıdır demek için… 

Evet, teşekkür ederim. 
ERDAL ŞAFAK – Ben teşekkür ederim. 
Başkanım, emrinize amadeyim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bitti efendim. 
BAŞKAN – Başka soru yok sanıyorum. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Ben, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN – Alt Komisyon Başkanımıza hiç söz vermeden olmaz, doğru. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Sayın Şafak hoş geldiniz. 
ERDAL ŞAFAK – Sağ olun. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Şimdi, sizler gibi tecrübeli, tarihe tanıklık etmiş, o dönemi fiilen yaşamış, basının 

başında bulunan, ister emekli olsun isterse yetkili olsun basın patronları dahil hem görsel hem de yazılı medyanın 
sorumlularını buraya çıkardığımızda, çoğu: “Vallaha billahi, biz bir şey yapmadık, biz, iyi bir deterjan firmasıyız.” havasında 
şeyleri söylediler, yani bu gerçekten nasıl, tarihe tanıklık etmek, insanlar yaptığı şeyleri bu kadar nasıl inkâr etme noktasına 
geliyorlar? Şimdi, bir arkadaş, bunları mesela, faili gibi gözüken, manşetleri atan, bu işten sorumlu olan arkadaş, hiç bir şey 
yapmamış oluyor, ama başkasını dinlediğimiz zaman da “Evet, bunların hepsini bu arkadaşlar yaptı.” diyor. Bu, nasıl bir 
basın anlayışı, nasıl bir basın ahlakı anlayışı? Böyle güçlüden yana tavır almak, yani ne diyelim, askerden yana tavır 
almak, veya suçladığım için değil, kim güçlüyse ondan yana tavır almak, medya, sermaye, iş birliği yani bu sivil toplum 
kuruluşlarının bazılarının iş birliği, nasıl bir anlayıştır ki bu Türkiye’yi demokratik hayattan böyle baskıcı, toplum 
mühendisliğine yönlendiren bir anlayışa sahip oluyor, bu konularda sizin kanaatiniz ne hem basın mensubu olarak hem bu 
kadar şahitlik yapmış olarak. 

ERDAL ŞAFAK – Vallahi, yani çeşitli yazılarımda ben, basının kendisini bir özeleştiriden geçirmesi gerektiğini 
içtenlikle yazdım. Fakat bu, öylesine kapsamlı bir soru ki yönelttiğiniz, 50 yıl, 60 yıl geriye gitmek gerek. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Son, 28 Şubat dönemiyle ilgili olarak. 
ERDAL ŞAFAK – Dediğim gibi, 28 Şubat sürecinde, daha önceki sayın milletvekillerinin sorularına verdiğim 

cevapta bir, akıl tutulması değil bu, tamamen başka çıkarların en azından korunması için, başka çıkarların edinilmesini bir 
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yana bıraksak bile, başka çıkarların korunması için, biraz daha dramatize edersek en azından Sabah açısından, ayakta 
kalabilmek için, Sabah çünkü ta kuruluşundan itibaren finansal açıdan çok zayıf olan bir gruptu. Aslında, buraya gelen, bir 
başka medya patronunun deldiği gibi daha 1994’te batıktı. Altı yıl, ondan sonra, ayakta kalmasını işte bu tür perendelere 
borçlu oldu, ne diyeyim. 

BAŞKAN – Şu anda anayasa oylamaları başladı, bizim Genel Kurula acilen yetişmemiz gerekiyor. 
ERDAL ŞAFAK – Peki, eğer sizi tatmin edebildiysem ama samimi ve bildiğim kadarıyla cevap verdim. 
BAŞKAN – Eğer, eksik kaldığını düşündüğünüz hususlar olursa yazılı olarak gönderebilirsiniz, biz eksik kaldığını 

düşündüğümüz, adınızın geçtiği veya başka bir husus olursa size yazılı olarak sorabiliriz bu süreçten sonra. 
Çok teşekkür ediyoruz, katkınız, desteğiniz ve katılımınız için. 
ERDAL ŞAFAK – Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
        Kapanma Saati: 17.12 

 

 


