


Oktay Ekşi, 7 Aralık 1932 tarihinde Ordu’nun Mesudiye il-
çesinde dünyaya geldi. Gazeteciliğe henüz 19 yaşındayken, An-
kara Ajansı’nda başladı. Daha sonra Falih Rıfkı Atay’ın Dünya 
gazetesinde önce muhabir olarak, 22 yaşından itibaren de Anka-
ra Temsilcisi sıfatıyla 1960 yılına kadar görev yaptı. Daha son-
ra Ankara’da Öncü gazetesinde İstihbarat Şefi oldu. Bu sıra-
da meslektaşları tarafından, 1961 Anayasası’nı yapmak üzere 
kurulan Kurucu Meclis’e Basın Temsilcisi seçildi. Bu görev ta-
mamlanınca mütevazı bir iş bularak, lisan öğrenmek amacıy-
la Londra’ya gitti. Yurda 1966’da döndü ve Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden de bu sıralarda mezun oldu (1967). Yeni 
Gazete’de Ankara Temsilcisi (1966-1970) ve TRT’de Haber De-
ğerlendirme ve Yorum Müdürü olarak görev yaptı. 

Hürriyet’in o dönemdeki sahibi Erol Simavi’nin önerisi üze-
rine 1974 Haziranı’nda gazetenin Başyazarı oldu. 1983’te Sosyal 
Demokrasi Partisi’nin (SODEP) kuruculuğunu kabul edince ay-
rıldı. SODEP’in seçimlere girmesi askeri idare tarafından engel-
lenince gazeteciliğe geri döndü. Önce Güneş gazetesinin, ardın-
dan 1985’ten itibaren tekrar Hürriyet gazetesinin Başyazarı ola-
rak görev yaptı. Bu görevi, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yazısı-
na verdiği tepki üzerine, çalıştığı medya grubuna zarar gelmesini 
önlemek amacıyla istifa ettiği 30 Ekim 2010’a dek sürdürdü.

Ülkemizde bilgi edinme özgürlüğünü ve saydam devleti savu-
nan ilk isimlerden biri olan Ekşi, siyaset ve medya diline “halkın 
gerçekleri öğrenme hakkı” ifadesini hediye etti. Ekşi’nin “Basın 
Özgürlüğü” yerine 1986’dan beri savunduğu ve tüm bireylere öz-
gürlük isteyen “İletişim Özgürlüğü” kavramı, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 2008 tarihli parti programına girdi. 6 Şubat 1988’de 
Ekşi’nin öncülüğünde Basın Konseyi kuruldu. Konsey, onun baş-
kanlığı döneminde, gazetecilerin görevlerini her türlü müdahale-
den uzak şekilde yapabilmeleri için aralıksız çalıştı ve her türlü 
engeli derhal protesto etti. Konsey’in 1997 yılında, merkezi New 
York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi’yle (Committee to 
Protect Journalists) ortaklaşa yaptığı kampanyayla o tarihte ha-
piste bulunan 14 Sorumlu Yazıişleri Müdürü özgürlüğüne kavuş-
tu. Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin de (World Association of 



Press Councils) kurucularından olan Ekşi, birliğin 2002-2009 yıl-
ları arasında başkanlığını yürüttü. Maçka Demokrasi Parkı’ndaki 
“İfade Özgürlüğü Kürsüsü ve Anıtı”, Ekşi’nin Gazetecilere Özgür-
lük Platformu dönem başkanı olduğu Kasım-Aralık 2010 ayların-
da yaptığı önerinin Şişli Belediyesi tarafından kabul edilmesi so-
nucu yapıldı.

Ekşi, 23 yıl boyunca Basın Konseyi başkanı olarak görev yap-
tı. Ancak mesleğinden koparılması üzerine siyasete girmeye ka-
rar verince 2011’de Konsey’den ayrıldı. 12 Haziran 2011 tarihin-
de CHP’den İstanbul milletvekili seçilen Ekşi, “En Yaşlı Üye” sı-
fatıyla 24’üncü Yasama Dönemi’ni açtı. Milletvekilliği sırasında 
Meclis’e iletişim özgürlüğünü gerçekleştirmeyi amaçlayan yasa 
önerileri sundu. 

Oktay Ekşi, gazetecilik dışında, dünyaya geldiği Mesudiye’de, 
ülkemizin ilk yerel demokrasi hareketinin başlamasına öncü-
lük etti. İlki 1991’de gerçekleştirilen ve yöre halkının kendi so-
runlarını tartışıp bunlara çözüm aradığı Mesudiye Kurultayla-
rı, ilçeye çok şey kazandırdı. Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in 
ilk Köykent projesi de bu kapsamda Mesudiye’de hayata geç-
ti. Ekşi, ayrıca ailesinin yerleşim yeri olan Aşağı Gökçe köyün-
de, herkesin kullanımına açık, yirmi binin üzerinde kitap barındı-
ran, Türkiye’nin en zengin köy kütüphanesi Fatma-Hüseyin Ekşi 
Kütüphanesi’ni kurdu. 

Ekşi, Rotary International tarafından “Paul Harris” Dostluk 
Ödülü’ne (1997), İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından “Fah-
ri Doktorluk” unvanına (2003), ODTÜ Senatosu tarafından Üs-
tün Hizmet Ödülü’ne (2006) ve Washington D.C. merkezli Ata-
türk Society of America tarafından Atatürk Ödülü’ne (2012) la-
yık görüldü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu ve Kurucu Baş-
kanı Prof. Dr. Aysel Ekşi’yle evli olan Oktay Ekşi, iki çocuk ve iki 
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Önsöz

Meslek anılarımı bu üçüncü kitapla tamamlamayı düşünüyo-
rum. Çünkü 1994’ten sonrasını yazmayacağım. 

Daha önceki iki kitaptan birincisinde 1952-1956 arasını, ikin-
cisinde 1956-1961’i ve bunda da 1961’den sonrasını1 anlattım. An-
cak bu kitabı okuyanlar “gazetecilikten fiilen ayrıldığım” son dö-
nemi, yani 2010 yılının Ekim sonunda yaşadıklarımı burada bula-
mayacaklar. Çünkü o dönemin “bitiş” kısmını ilk kitabımın2 ba-
şında yazmıştım. 

Anılarımı okuyanların kronolojik diziye çok da itibar etme-
diğimi göreceklerinden eminim. Çünkü bazen bir olayın üç ya-
hut beş sene sonra ortaya çıkan sonucunu gecikmeden anlatmak 
icap etti.

Bir de anılarımın “mozaik” tekniğiyle yani küçük anekdotları 
yıldızlarla ayırarak yazıldığını söylemeliyim. Böylece o mozaikle-
ri yan yana getirince resmin bütününü görmenin mümkün olaca-
ğını düşündüm. Umarım yanılmıyorumdur.

Son bir noktaya daha değinmek istiyorum:
Gazetecilikte Geçen O YILLAR’dan ayrı, meslek dışında kalan 

bir yaşamım var. Örneğin ben kimim? Nereliyim? Nerede, ne tür 
eğitimlerden geçtim? Ailem kimlerden oluşuyor? Bu gibi sorula-
rın yanıtlarını bu kitaplarda bulmak mümkün değil. Çünkü onla-
rı, yani yaşamımın “meslek dışı”ndaki kısmını “Ailem ve Ben” is-

1. Oktay Ekşi, Gazetecilikte Geçen O YILLAR (Cilt 2), Epsilon Yayınları, İstanbul, Ağustos 2019. 

2. Oktay Ekşi, Gazetecilikte Geçen O YILLAR (Cilt 1), Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2017.
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miyle yayımlamayı düşündüğüm bir başka kitapta topladım. Ok-
tay Ekşi’nin kişiliğini, ve aile bütününü görmek isteyene o kitabı 
da okumasını tavsiye ediyorum.

Saygılarımla

Oktay Ekşi
Yeniköy, İstanbul

30 Mayıs 2020



1961 Ekimi’nde yapılan seçim

Kurucu Meclis görevini tamamlamış, 15 Ekim 1961 günü “Mil-
letvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyeliği Genel Seçimi” yapılmıştı.

Seçim sonuçlarına göre, artık iki meclisli olan parlamentomu-
zun “Millet Meclisi” kanadında en çok sandalyeye CHP sahip ol-
muştu. Daha az etkin konumdaki Cumhuriyet Senatosu’nda ise 
en çok sandalye, Demokrat Parti’nin vârisi görünmeye çalışan iki 
partiden biri olan Adalet Partisi’nindi. 

Hükümet kurma yönünden önemli olan Millet Meclisi’nde-
ki sandalyelerdi. CHP 173, Adalet Partisi 158, Cumhuriyetçi Köy-
lü Millet Partisi 65 ve Yeni Türkiye Partisi 54 sandalyeyle Millet 
Meclisi’ne girmişti.

Cumhuriyet Senatosu’nda ise Adalet Partisi 71, CHP 36, Yeni 
Türkiye Partisi 27, CKMP 16 senatöre sahipti.

Bu durumda hükümeti Millet Meclisi’ndeki en büyük par-
ti olan CHP Genel Başkanı’nın kurması bekleniyordu. Ancak hü-
kümetin güvenoyu alabilmesi için bir başka partiyle –veya öteki 
partilerin birkaçıyla– koalisyona gitmesi zorunluydu.

Zorunluydu ama daha bir buçuk yıl önce 1960 Mayısı’nda DP 
iktidarını devirmiş olan askerlerin komuta kademesi, DP’nin mi-
rasçısı görünen partilerin hükümette görev almasını bir türlü ka-
bul etmiyordu.

Buraya gelmeden önce Silahlı Kuvvetler’deki kaynaşmayı an-
latmalıyım:

Daha Ağustos ayından itibaren askeriye içindeki bir yapılan-
manın, “Seçimi Adalet Partisi kazanırsa iktidara getirmemeye ka-
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rar verdiği” söylentileri ağızdan ağıza dolaşıyordu. Bu “cunta”nın 
adı, “Silahlı Kuvvetler Birliği”ydi.

✽ ✽ ✽

Silahlı Kuvvetler Birliği ve idam cezaları

Bu hayli sert tavırlı ekibin kendi arasında bir protokol imzala-
dığı da bilinmeyen bir şey değildi. Hatta, Yassıada Mahkemeleri 
bitip de 15 sanığa “idam” cezası verildiği zaman Silahlı Kuvvetler 
Birliği’nin, bu kararın değiştirilmesini engellemek için Milli Birlik 
Komitesi’nin bulunduğu TBMM binasını ablukaya aldığı, “Eğer 15 
idam kararını onaylamazsa Milli Birlik Komitesi’nin lağvedilece-
ğinin toplantıdakilere bildirildiği” duyuldu.

Bu baskıya rağmen Milli Birlik Komitesi 15 idam hükmünü 
üçe indirdi. O üç idam hükmünün –özellikle Adnan Menderes 
hakkındaki hükmün– infaz edilmemesi için başta İsmet Paşa ol-
mak üzere, Milli Birlik Komitesi’ne ve Devlet Başkanı sıfatı taşı-
yan Cemal Gürsel’e başvurmadık kimse kalmadı.

İsmet İnönü’nün yeminli düşmanları onun çabalarını, “Öyle 
yapıyormuş gibi görünmesine bakmayın, mahsus ağırdan aldı. İs-
teseydi engelleyebilirdi” türü söylemlerle karalamaktan geri dur-
madı3.

Ben sadece 27 Mayıs darbesinin iktidar kadrosunu oluştu-
ran Milli Birlik Komitesi’nin o tarihteki Genel Sekreteri Ekrem 
Acuner’le ilgili bir anekdotu anlatayım:

Kurucu Meclis’e “Anadolu Basını”nı temsilen seçilen üç üye-
den biri Sakarya’da bir gazete sahibi olan Selâmi Savaş idi. 
Selâmi Savaş’ın eşi, Ekrem Acuner’in baldızı imiş. 

Selâmi zaman zaman Ekrem Acuner’le aralarında geçen ko-
nuşmaları anlatır, Milli Birlik Komitesi’ndeki havayı öğrenmemi-
zi sağlardı.

Onun anlattığına göre “idam” cezalarının çıktığı veya çıkacağı-

3. Albayrak ailesinin sahip olduğu Yeni Şafak gazetesine bağlı Gerçek Hayat isimli dergi 29 Mayıs 2020 ta-
rihinde çıkan sayısında daha ileri gitti. Kapak sayfasında İsmet İnönü’nün bir resmini kullandı ve ona at-
fen altına “Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamını onaylamanızı istirham ederim” dediğini yazdı. 
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na ilişkin haberlerin yoğunlaş-
tığı günlerde İsmet İnönü, biz-
zat Milli Birlik Komitesi Genel 
Sekreteri Ekrem Acuner’le gö-
rüşmeye gitmiş. Acuner’e, DP 
dönemi sorumlularına idam 
cezası verilse bile bunun infa-
zına izin vermemelerinin doğ-
ru olacağını söylemiş.

Ekrem Acuner biraz da ka-
ba bir şekilde, “Paşam, mem-
leketin yönetimi sorumluluğu-
nu biz taşıyoruz. Siz bunlara 
karışmayın!” diyerek Paşa’yı 
terslemiş.

Selâmi bunu Ekrem Acu-
ner’in biraz da böbürlenerek 
anlattığını söylemişti.

Sadece İsmet İnönü değil, İngiltere dahil, birçok ülkenin dev-
let başkanlarının ve başbakanların da Cemal Gürsel’e başvurarak 
“idam cezasının uygulanmamasını” istediği duyuldu.

Ama infaza engel olunamadı.

✽ ✽ ✽

Ta Hayati Karaşahin isimli birinin “Sovyetler Birliği lehine ca-
susluk yapmak” suçlamasıyla –kanımca pisi pisine– idam edilişi-
ne tanık olduğum geceden beri bazı insanların bir başkasının ca-
nına kıyılmasına coşkuyla destek vermelerine hep hayret ettim. 

Meğer bu ilkel duygu, Karaşahin’in 1955 Nisanı’nda Ankara’da 
idam edilişi sırasında Samanpazarı meydanında toplanan alt dü-
zey insanlara özgü değilmiş. 

“Can alma kolay mı, değil mi?”yi o sırada bir gün, kendi ara-
mızda da tartışmıştık. Anlatayım:

Karanfil Sokak’ın alt başındaki bir apartmanın giriş katında o 
zaman Milliyet gazetesinin Ankara Bürosu vardı. Büronun başı, 

Kurucu Meclis’e “Anadolu Basını”nı temsilen 
seçilen üç üyeden biri Sakarya’da bir gazete 

sahibi olan Selâmi Savaş idi.
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yani gazetenin Ankara Temsilcisi –daha önce adından söz ettiğim 
arkadaşımız– İlhami Soysal’dı. 

O gün birkaç arkadaş İlhami’ye gitmiştik. Yassıada’dan kaç 
“idam” kararı çıkabileceğine ilişkin haberlerden ve tahminlerden 
söz edildi. 

İlhami’nin verdiği bilgiye göre tam 51 tabut hazırlanmış ve 
DP’lilerin yargılandığı Yassıada’ya gönderilmişti. Bu rakam, mah-
kemeden çıkabilecek “idam hükmü” sayısını gösteriyordu. 

İlhami “Bence bu kadar idam verilmeli ve hepsi de infaz edil-
meli” diyordu.

Ben itiraz ettim. Aradan bunca yıl geçtikten sonra şöyle de-
dim, böyle dedim diye yazmanın değeri yok. O nedenle konuşma-
mızın o kısmını atlayarak anlatıyorum. İlhami’ye:

“Başkasının hayatı sana çok ucuz görünüyor. Sen hiç idam 
hükmünün infazında bulundun mu? Bunun ne kadar insanlık dışı 
bir olay olduğunu gördün mü? 

Ben sana bir teklifte bulunayım. Bir canlının hayatına son ver-
menin nasıl bir şey olduğunu sen de anlarsın. Şimdi şu Sakarya 
Caddesi’nden bir canlı tavuk aldıralım. Buraya getirtelim. Kolay-
sa o tavuğu kes de görelim” dedim.

“Keserim” dedi.
“Peki öyleyse al, şu parayı birine ver de bir tavuk alıp getirsin” 

dedim.
Daha önce bizimle çalışan foto muhabiri İbrahim Özçelik o sı-

rada Milliyet’in foto muhabiriydi. 
“Ben alırım ama tavuğu sonra eve götürürüm” dedi.
Nitekim tavuk geldi. İlhami, Büro’nun avlusuna çıktı, eli titre-

meden tavuğu kesti.

✽ ✽ ✽

Parti gazetesinde çalışmak

Daha önce kısaca değinmiştim: 
Ulus gazetesi yerine ilk iş olarak CHP’nin Genel Merkezi’nde 

görevlendirilmiş, bu nedenle Genel Başkan İsmet İnönü’yle 
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Malatya’ya, ardından da Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksal’la 
Bursa, Antalya ve Isparta’ya gitmiştim. Bunların ayrıntılarını da 
bu dizinin bir önceki kitabında anlattım.4

Kampanya bitince fiilen göreve başlamak üzere Ulus gazetesi-
ne gittim. 

Ta gazeteciliğe girdiğim ilk günden beri dostane bir ilişki için-
de olduğum “Seyfi Ağabey” (Seyfettin Turhan) artık benim ami-
rimdi. Çünkü o, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni, bense İstihba-
rat Şefi’ydim. İlişkimizde bunu dikkate alıyor ve ona göre davra-
nıyordum ama ne söylesem ne istesem negatif bir havayla karşı-
laşıyordum.

Sonra muhabir arkadaşlara iş beğendirmek bir meseleydi. Ör-
neğin İstihbarat Defterine yazdığım göreve neden gitmediğini 
sorduğum arkadaştan: 

“Gitsem bile o haber Ulus’a girmez. Boşuna neden gideyim” 
türü yanıt alıyordum.

Bunun üzerine kimin verilmiş görevi yaptığını, kimin savsak-
ladığını veya göreve gitmediğini isminin bulunduğu yere işaretle 
kaydetmeye başladım. Herkes benim o konudaki değerlendirme-
mi görüyor, varsa itirazını dile getiriyordu.

İstihbaratta bana karşı bir direniş olduğunu hissediyordum.

4. Oktay Ekşi, Gazetecilikte Geçen O YILLAR (Cilt 2), İstanbul, Epsilon Yayınevi, 2019, s. 247.

Teoman Karahun, Ulus gazetesi muhabirlerindendi.






