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src="images/stories/image/birsen_altiner_300.jpg" />O?uz Tekta?�?n �t? Yay?nlar?ndan
�kan 80�li y?llardaki g�ndelik hayat?m?z? anlatan �Seksenler� adl? kitab?nda kar??ma
�kt? Bayram Gazetesi.</p>      <p>�</p>  <p>Ger� ge�n y?l �zerinde epeyce konu?ulmu?tu
ama bu y?l gene unutulup gitti. Medya ar?ivinin derinliklerindeki yerini sa?lamla?t?rd?.</p> 
<p>Eskiden y?lda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlar?nda kar??la??rd?k onunla. Gazete
bayilerinde okurunu beklerdi. Okunurdu da. �nk� ba?ka alternatifi yoktu. Di?er gazeteler
bas?lmazd?. Gazete patronlar? �l??anlar?n?n bayram tatili yapmas?n? istedi?inden mi, yoksa
o zamanlar �k g��� olan Gazeteciler Cemiyetinin kararlar?na kar?? �kmak istemediklerinden
mi bilinmez, gazete �karmazlard?. Koskoca H�rriyet, Terc�man, G�nayd?n ve di?erleri
Gazeteciler Cemiyetinin gelir kaynaklar?ndan olan Bayram Gazetesinin ��ne ge�ezdi,
ge�mezdi�</p>  <p>Bug�n i�n anla??lmas? zor bir durum bu. �nk� bug�n medya organlar?
�celikle bir ticarethane. Bayram g�nlerindeki kazan�ar?ndan vazge�eyi d�?�nmeleri �k zor.
O g�n i�n gazete sahipleri, bas?n ilklerine sad?k kalarak yay?n yapmay? tercih etti?inden,
b�y�k kazan�ar pe?inde ko?mazlard?. En az?ndan ilk hedefleri bu olmazd?. Zaten o
g�nlerde biz de t�ketim pe?inde de?ildik. �T�ketim toplumu� s�c�?�yle yeni yeni
tan??maya ba?lam??t?k.</p>  <p>Bayram Gazetesinin sona erdi?i 1992 tarihe bakarsan?z,
T�rkiye�deki de?i?imin kendini en yo?un olarak g�terdi?i y?llar oldu?unu g��rs�n�z.</p> 
<p>90�lar d�nyada So?uk Sava?'?n bitti?i y?llard?r. Somut, soyut b�t�n duvarlar?n
y?k?ld??? bu y?llarda, T�rkiye geri d��?� olmayan bir yola girmi?, yeniden
?ekillenmi?tir.</p>  <p>Bu de?i?imin medyadaki �c�lerinden biri ku?kusuz Sabah gazetesidir.
?stanbul medyas? i�nde var olmay? ba?aran Sabah, Bayram gazetesi gelene?ini y?karak
medyada bir d�emi kapatm??t?r.</p>  <p>1992'de ne olmu?tu? Sabah Gazetesi'nin o d�emki
Genel Yay?n M�d�r� Zafer Mutlu "Biz bayramlarda da yay?nlanaca??z. Bayram g�nlerinde
ulusal gazetelerin yay?nlanmamas? tam bir sa�al?k... Bu uygulama serbest piyasa
ekonomisinin ruhuna ayk?r?... Okur, d�?�k kaliteli bayram gazetelerini almaya mecbur
b?rak?l?yor" demi? ve 5953 say?l? Bas?n ?? Kanunu�nun ulusal gazetelerin bayramda gazete
�karmas?n? yasaklayan 20. maddesine itiraz etmi?ti. Anayasa Mahkemesi bu itiraz?
de?erlendirmi? ve dini bayramlarda Bayram Gazetesi d???nda gazete �kar?lmas?n?
yasaklayan yasa h�k�mlerini iptal etmi?ti.</p>  <p>B�lece 1946�dan 1995 y?l?na kadar
?stanbul, Ankara ve ?zmir gazeteciler cemiyetlerince �kar?lan bayram gazetesi gelene?i
y?k?lm?? oldu.</p>  <p>Peki bayram gazeteleri ni�n �k?yordu?  �celikle gazetecilerin topluca
izin yapmalar?na olanak sa?l?yordu. ?lk amac? buydu?</p>  <p>Bayram gazetelerinin ho?
taraflar? vard? ku?kusuz. �ne?in farkl? gazetelerden gazeteciler bir arada �l??ma imkan?
buluyordu. Meslekte duayen kabul edilen ya da emekli olup evine �kilen gazeteciler, Bayram
gazetesinde �l???yor, b�lece meslekte eski yeni kayna?mas? sa?lan?yordu.</p>  <p>Ho?
olmayan taraflar? da vard?. �celikle Bayram gazetesi, iyi bir gazete de?ildi. Asl?nda gazete bile
de?ildi. Do?ru d�r�st haber yoktu, hatta makaleden ba?ka bir ?ey yoktu bu gazetede.
Gazetenin tek amac? vard?, reklam al?p Cemiyet'e gelir sa?lamak.</p>  <p>Tabii ki Bayram
gazetesinin kald?r?lma karar? k�� gazete oldu?u i�n al?nmad?. Ama�ticariydi. Zafer Mutlu
Sabah Gazetesini tan?t?rken bo?una �Halk? ayd?nlatmak i�n de?il, para kazanmak i�n
var?z� dememi?ti.</p>  <p>Bug�n art?k ulusal �pta da??t?lan bir bayram gazetesi yok.
Galiba yerel olarak �kar?lan birka�gazete var. Ge�n y?l �kar?lmas? g�ndeme geldi ama,
medya patronlar? bu i?i pek ticari bulmad?.</p>  <p>Art?k gazeteciler toplu olarak tatil
yapam?yor ama, ne gam. Zaten gazeteciler i�n hak hukuk hi�olmad? ki� Gazeteciler b?rak?n
toplu tatil yapmay?, bireysel tatil yapacak durumda bile de?iller.  Her ?eyleri patronun iki duda??
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aras?nda �nk�... Onlar i?verenlerin ve y�eticilerin kararlar?na g�e tatillerde �l???r ya da
�l??mazlar. Tatil g�nlerindeki gazeteci fazla mesai �creti ya al?r ya almaz, ya da baz?lar?na
verilir baz?lar?na verilmez.</p>  <p>Anlayaca??n?z onlar?n yanacaklar? �k derdi var.  212
say?l? kanun yerine 4857 say?l? kanun kapsam?nda �l??t?r?ld?klar?na m? yans?nlar, s?k
s?k ya?anan i?ten �karmalara m?, fazla mesailere mi, yoksa kullan?lmayan izinlere mi?</p> 
<p>Zafer Mutlu�nun dedi?i gibi �Gazetecinin bayram? m? olurmu?�. Bayram gelmi? neyine
gazetecinin�</p>  <p><a
href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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