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Sunuş 

lelişim , çağunıza. damgasını vuran e n ö n e mli o lg ula rda n 

ri kuşkusuz . . . Bu n : d e nle çağunızı b etimleme kte kullanılan 

y imle rde n biri d e " iletişim Çağı"du-. 

İleti şim te kno lo jisinde son yıllarda o r ta.ya çıkan çok hızlı gelişmeler 

sonuc unda artık sınırlar silinıneye başladı. Bu o lg u , özellikle yazılı 

v e görsel-işitsel medyanın ya d a başka bir deyişle kitle iletişim a 

raçlarının e tkinlik ve öneınini d o rukla ra taşıdı. 

İşte bu n o kta d a Basın Özgürlüğü yeniden sorgula nmaya başlandı. 

Çünkü, basın özgürlüğü sa.dece basın ınensuplannın özgürlükle rini 

değil , tüm toplun:ıun h a b e r a lma hak ve özgürlüüğünü kapsaına.ktadır. 

B u anlamıyla d a, tenıel bir hak ve ö z g ürlük niteliği taşımaktadır. 

A n cak bu h a k ve özgürülüğün kullanunının , kullanıcılara., y a ni yazılı 

ve görsel-işitsel medya ınensuplarına yüklediği sorumlulukları d a 

objektif bir yaklaşımla irdeleme nin kaçınıln:ıa.z olduğunu dü

şünüyorum. 

Türk hasının son 75 yılını inceleyen b u kitabımızda, değerli araş

tırmac ı g a zeteci O rha n Koloğlu , basınunızın gelişimini henı. teknik 
h e m d e düşünsel a la nda e le alınış ve U lusal Kurtuluş Müca.d e lesi'nde n 

b u g üne u zan a n yıllardaki aşamaları ö rne kle riy le anla.tınıştır. Kitapta, 

19 18'le rde başlayan U lusal Mücad e le D ö n e m i, basının bu ınü

cadele nin yanındaki ve karşısındaki ö rne kle ri, Ata lürk'ün kurduğu 
iletişiın sis te mi , özgün v e zarna n z a m a n ilk k ez yayınlanan belgele rl e 

anlatılıyoı-. 

l Jlusal mücad e le nin zafe rle sonuçlanmasından sonra g e le n 1922 
- 1946 döneıı-ıiııde ise Türkiy e Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları ve ilk 
devriınleriıı basındaki yankıları incele niyor. Bu a ra d a, basının h a rf 

d evrimini tanıtıınında ve u ygula mada yaşadığı zorluklara karşın k a

zandığı haşarı vurgulanıyor. 

1946'l a rda açılan ço k p a rtili d ö n e m de ise , basının gelişimi ulusal 

ve yere l basın açıs ından ayrıntılı o la ra k incele niyor . T ürk basınının 

bu çok s e s lilik dön e minde geçirdiği özgürlük ınücadelesinin d a 
yandığı sözl eı- ise devletiıı.ı.izin kuruc u s u Mustafa K e m a l A ta türk'e 

ait: 

" Basın özgürlüğünden doğan sakıncaları g ide recek çare, y ine basın 

özgürlüğüdür. " 
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Cı ll\:l' llli /dı · h.1 ,., 111 v il · tiş iın özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeler, 

' I Kt l . ı ı lOıı . ı 0 1<,;L'P,ln le.; dilediğimiz düzeye ulaşmamış olsa bile, bu 
' <1 lıl .ı O ıı • ıııll : ı şanıalar gerçekleştirildiğini de kabul etmek gerekir. 

· ı ·o rı ly " nin de içerisinde bulunduğu Balkanlar, Karadeniz ve 
K:ıfkaslar ile Orta Doğu'yu da içerisine alan coğrafyada ülkemiz, bir 
is tikrar ve özgürlük adası konumundadır. 1908'de ilk girişimleri 
başlayan açık toplurna yöneliş çabaları, 1940'11 yılların ortalarından 

itibaren kazandığı ivıneyle bugünlere değin ulaşmıştır. Bu aınaca u
laşmış topluınların birkaç yüzyılda eriştikleri noktaya, yüzyıldan kısa 
bir sürede yaklaşmış olmamız küçümsenmeınelidir. Ancak, bu ko
nudaki eksikliklerimiz i de uygarca tartışmaktan kaçınmamak ge
r ktiğine inanıyorum. 

Bu ara la tek partinin, kendi özgür iradesiy le çok sesliliği ve çok 
p: ırtlll 1 •mol r:ııik parlam nt r s isteıni benimseyerek yaşama ge
ı,; lı ın .. .,ı, hl/,I 011 l:ııı Oııç · d • l )Lı y >lun muştucusu olan hareketleri daha 

lılı Ozvııl · . ıı: ı · ııı ııı:ıy: ı yO ıı · lıın •ildir. Bu a nlayışla yaklaşıldığında, 

dlıı.ııııll k . ıınuoyuıı : ı g ·s,· işin iz lerinin Tanziınat öncesine değin u 
:1. : ıııtlıg ı gOrü lchilm ·ktcdir. 

D e rnokratik ve özgürlükçü bir toplum.sal yapıya sah ip o lan ül
kelerde, her türlü düşüncenin ifade edilmesi ve tartışılması yeni ve 

daha sağlıklı düşüncelerin üretilmesine zemin hazırlar. 

Kültür Bakanlığı bugün ülkeınizde, geride bıraktığımız dönemlerde 
dışlanan bu özgürlükçü ve üretken anlayışı egeınen kılarak, her türlü 
düşüncenin özgürce ifade edilebileceği bir ortamın yaratılması için 
çaba göstermektedir. Son iki yılda ö n e .mli m esafele r aldığımız bir 
ger ek. Aıııa, önümüzdeki aşılnıası gereken sorurıların varlığını 

ya lsımamak gerekir. 

il ·tişimsizlik nasıl arılaşmazlıkları ve savaşları getirirse, sağlıklı ve 
özgüı· bir iletiş iıı:ı de uzlaşınaları, barışı getirecektir. 
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BölümI 

KUV AYI MİLLİYE DÖNEMİ 
(1919 - 1922) 
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KUV AYI MİLLİYE DÖNEMi 

smanlı Devleti Dünya Savaşı ' na Harbiye Nazırı ve İttihat 

ve Terakki'nin kuvvetli adamı Enver Paşa'nın bir oldu
tisiyle girdi. Hüküınet ve Fırkanın bir çok ileri geleni huna 

karşıydılar, ancak Osrrıanlı Bayrağı taşıyan Alınan savaş gemileri Rus 

donanmasına ve lojrrıanlarına saldırdıktan sonra geri dönülnıesi o
lanaksızdı. 

Dört savaş yılını basın, büyük s ıkıntılar içine girmiş olan toplun:ıa 

Zafer-i Nihai mesajlarıyla umut vermeğe çalışarak geçirdi. 1917 
sonunda Çarlık'ın devrilınesi ve Bı-est-Litovsk barışından sonraysa, 

Anı.erika Başkanı Vilson'un Sulh Prensipleri yeni bir umut yarattı. 

Kesin kazananı ve yeniği çıknı.ayacak sanılan çatışnıanın orta yolda 
bir uyuşmayla çözünı.lenmesi, İttihatcıları da tepelerine kadar bat

tıkları sorumluluktan kurtarabilecekti. Ancak işler istendiği gibi ge
lişınedi, 1918 Sonbaharında İngilizlerin Suriye'de, Arap ayak

lanınacılarıyla birlikte başlattıkları saldırı Osmanlı savunnı.a hattını 
birden çökertti. Bu arada zaten Bulgaristan ateşkes istemiş ve İs

tanbul'un artık Alnı.anya ve Avustuıya 'dan yardım a lmak olanağı 

kalmamıştı. 1918 Ekinı.'inde Talat Paşa başkanlığındaki İttihatçı hü

kümeti düşlü ve yerine gelen izzet Paşa kabinesi Mondros'ta ateşkes 
görüşmelerine giı-i şti . 

Şartsız tam teslim niteliği taşıyan ateşkesin peşinden galiplerin 
askerleri, önce İstanbul'a geldiler ve yavaş yavaş ülkenin her nı.er

kezine yerleşr:neye başladılar. Mütareke bazan da İşgal Seneleri adı 

veı-ilen 1922 Ekim'ine kadarki dört yıllık sürede ilk kez ülke basını 

yabancıların kontrolu (sansürü) altına girdi. Bunun sonu c u olarak 
eskiden ayrılıkcı eğilimlerini saklanı.ağa özen gösteren azınlık ga

zeteleri, açık açık düşmanlıklarını ortaya koynı.aya başladılar. Artık 

bahis konusu olan Osrnanlı Devleti değil, Türklerin kaderiydi. As
ya'nın neresine sürülecekleri tartışılıyordu. İstanbul'un Türklere bı
rakılıp bırakılmayacağı bile gündenı.deydi. 

1918 Ekim'inden itibaren Tüı-k düşünürlerinin h epsi Osnı.anlı'nın 
sonunun geldiğinin bilinci iç indeydil er. Çözümün galiplerin elinde 

bulunduğunu bildikleri, onlar da Osmanlı barışını en sona bıraktıkları 
için, Vilson Prensiplerine ve Aınerikan mandasına umut bağlamaktan 

fazlası e llerinden gelnı.iyordu. Bir kısını da İngiliz desteğini ara
maktaydı. Bu a rada yasakları kalknı.ış olan eski Ahrar'cı ya da Hürriyet 

Fırkalılar Altıyüz Yıllık İmparatorluğu Yıktıktan Sonra Dışarı 
Kaçan İttihatçı Paşaları yerme yarışına giriştiler. Bir yandan da iş
galci le rin başlattığı Savaş Suçlusu İttihatçı Avına katıldılaı-. ittihat 

ve T e rakki 'nin sözcülüğünü yaprnış gazete ve yazarlar ise öncelikli 
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KUVAY1 M t LLtvE DÖNEMİ 

duruıı:ıa gelıı1iş o lan Türk'ün haklarının savunulına!';ı yöntemiyle, 

geçmişin hesaplaşmasından uzak durn1ayı denediler. 

1918'in sonlarındaki ortanı, her geçen yıl yeni bir nitelik kazandı. 

1919'un uınutsuzluğunu 1920'nin korkuları, 1921'in başları 
dikleştiren başarıları ve 1922'nin inanılınaz zaferi izledi. B u 

yıllarda bir tarafta İstanbul ve Anadoh.:ı'nun muhalif basını, öbür tarafta 
ise Kuvayı Milliyeci gazeteler vardı. Bunların dışında bir de Mustafa 

Kemal Paşa'nın bizzat yön verdiği ve geleceğin Türk iyesi'ni bi

ç imlendiren bir Ankara basını mevcuttu. Bunların tartışmaları, 

1923'den itibaren C un1huriyel basını ve basın rejiıninin bi
ç imlenmesini etkilediğinden, tarafların işledikleri konular ve temel 

sloganları özetle aktarn1ay ı ge ı-ekli bulduk. 

A) Milli Mücadele Karşıtları ve Yanlılarının Tartışnıaları 

16 Mart 1920'de İstanbul Meclisi'nin basılıp Milli Mücadele'yi des

tekleyenlerin Malta'ya sürülınesine kadaı- geçen sürede Kuvayı Milliye 

karşıtı gazetelerin ınesajları kademe kademe şiddetlennıiştir. Aşa
ğıdaki örnekler, Alemdar, Peyam, Peyamı-Sabah, Ferda (Adana) 

gibi gazetelerden alınm ı ştır. Bazıları Refik Halid (Karay), Refi Cevad 
(Ulunay) , Mümtaz (Göztepe) gibi yazarların irnzasını taşımaktadır: 

-Milli Harekete karşı değiliz, hatta taraftarız, sadece ferdi zorbalığı. 

çekemiyoruz... Mustafa Kemal'i deliler arasında saymak is
temiyoruz. 

·· · •·.'.!·"-• '" -

ZAFEJIJ NiHAi- "-Zaıen basla delfil miydi? " 
(Cem 1918 Kasım 'mda çıkan karikatüründe, yen.ilgiden sonra kaçan İtıihatcı paşa/an böyle söyle/erek eleşliriyor.) 
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KlNAYl Ml!.LIYE OÖNEMİ 
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KlN AYT MtLJ.IYE DÖNEMİ 

- Halkın yeniden kan dökmeye :zorlanmasına karşıyız. 

- L>tikla li yalnız başımıza devam etti re m eyec e k bir haldeyiz. A-

m e rikan mandası lajiyla vakit kaybettik. İngiliz mandası is

ıemelzydik. 

- A nadolu'dan İttihatcıların, Kuvayı Milliye adı altında me

den iyetin yüzünü kızartacak davranışları. 

- Neden lzmir 'i kurtarmak için Erzurum, S ivas, Ankara 'dan gi

diyorlar? 

- N için sulh balından yemek varken, savaş sirkesi içelim. 

- Anadolu, sadece çırasını yakıp, dertlerine bakıp, şehitlerini a-

n a ra k yaralarını sarmak istzyor. 

- Bu millet çete ve eşkiya grubu istemiyor ... Kemaliler, Ce
lali le r istemiyor. 

- Bu bitik durumdan yalnız başımıza leurtulmamıza imkan yok 

l 11 r. 

-Meclis açıldı, biz i bunlar mı kur taracak? Böyle mi olmalıydı. 
Neden İstanbul coşup heyelana gelmedi, nede n bir Kayse ri, bir 
A nkara kadar olamadık, yazık biz e , y uh biz lere ... ( S e çimleri 
hep milliyetçilerin kazanması ü z erine) 

- Millet Paşası 'nın blöfü. . . Döndürülen dolaplar, hain ler, a h

laksı.zlar, vatansızlar, a lçaklar, kabadayılar, eşkiyalar. Teamüden 

cinayet işlzyorlar. 

- Ey Dağ Keçisi (M. Kemal), nedir bu halin. Anadolu'nun 
halim selim halkını ne için azdırdın? .. Ne yersiniz, adam eti 
ıni? N e içersiniz, insan kanı mı? 

- i rade-i Milliye, H akimiyeti M illzye, İzmir'e Doğru g a zete leri halkın 

saf satalara inanmak h usu sund a k i meylini kullanıyor. .H a lbuki 

b u z dan yapılan ktişanelerle hedefe varılacağtna iman ed enler, gü

neşin h araret i karşısında p ek h azin h ayal kırıklığına uğ

rayacaklardır. 

- Bütün meseleler salim bir siyaset ve irfan takibiyle ba
şarılır. Yoksa dağlardan yapılan tehditlerle, bilhassa Bol

şeviklik hareketiyle hallolunma:z. 

- Misakı Milli, n e ç irkin , ne gayrı m illi b ir kelime.. Fırıldak, kaş

kariko, dalavere. 

Mustafa Keınal'in ;;ah s i yön e lim indeki hasını da ayrıca in celemek 

kaydıyla b u b ö lümde, İ stanhul 'un ve A n a d o lu 'nun Milli Müc ade le 
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yanlıs ı hasının kampanyalarından, aynı dön eme a it örn e kle r a k 

tarıyoruz : Aşağıdaki tümcele r Tasviri Efkar, Karagöz, Doğrusöz, 
Akşam, Yeni Adana g ib i gazete le rden alınmıştır. 

-Milletimiz son günlerde gösterdiği birlik ve bağlılıkla devam ettikçe 

İzmir'in bizde kalacağından katiyen şüphe etmek istemiyoruz. 

- YapıUın toplantıUırın, açığa vuruUın hislerin bu samiTniliği, 
milletin hakkını koruma hususunda 

gösterdiği değişmez kararlılığın işa-

retidir. 

- Haklarımızı korum ak istemeyen sa

tılmış, vatan h aini, vatansızlar. 

Yunanlılar elinde esir olmağa, 

Yunan zulmü altında yok olmağa razı 
olacak dünya yüzünde tek bir Müs
lüman, tek bir Türk bulunamaz. 

- Türk için iki yol vardır: Ya istikla l, 

yahut ölüm ... Türk, vatanını kurtarmağa 

kadirdir. 

- An:zavur bir çeteci, eşkiya, ha
indir. 

- Oynatmış hu P eyam yazarı. Bütün 

millet İttihatçı, Ocakçı deyip duruyor. İs

tanbul Ocakçı, Millet Ocakçı, Anadolu 

Ocakçı diye bar h a r bağırıyor, belli ki 

oynatmış. 

16 Mart'ta Meclis in hasılı !;i ı ve Kuvayı 

M illiye yanlısı diye pek çok eski İt

tihatcının da s ürülmesi muha lif basını 

ken d in i dah a g ü ç lü hissetmeğe yön e ltti. 

Tasviri T:Jkdr'ın resimli haberlerinden: 
Yunan _Kralı Anadolu ya gide<.;ekm~~ 

Gidiyorsa Anadolıı da onıı bekliyor. -Milli 
ordu krala 1897 hez imetini yaşaımaya 

azmetmiştir. 

Saldırıları arttı. 1921 'de Ankara ordularının başarı ları ise temel dü-

şüncelerine fazla değişme getirmed i. 

- Eşkiyaların kodamanları sustu, finoları da alınlarındaki koca 

koca lekeleri unutuyorlar. 

- A nadolu'da Cekıliler gibi türeyen sergerdelerin kuvveti 
zavallı milleti kana ve ateşe boğuyor. Bir şaki ç e t e si h e r türlü 
r ezaleti yapıyor. 

17 

' 



KUVAYI Mll.l.lYE DÖNEMİ 

- Kuvayı gayrı milliyenin, milletin sinesinden kopan lanet v e nqf'reı 

sesine en yiğitçe te rcüman olanların başında gelen Anzavur kar
şısındaki h ezime ti. 

- Anadolu köylüsünün canından başka malını da gaspeden 

serkeşler. 

- Muaz zam b ir devlet ve mille t beş on tane dinsiz ve vatansız ça
pulcunun yoluna feda edildi. 

- Yunanlılara karşı çıknıak İtilaf devletlerine /.~arşı çık

maktır. 

- Milli Teşkilat kumandanlarına hitap e tmek tenezzüı'ünde bu
lıınmayı f azla görürüz . .b_,,şkiya ile anlaşmak hizimi işimiz değildir. 

- Yunan hükümetinin Müslüman halka karşı iyi n~yet bes
le mekte olduğunu Avrupa huzurunda isbat etnıeğe çalıştığı 
bir z amanda bizim kendi milliyetçilerimiz Anadolu Müs
lümanlarının nıal ve canlarına her gün el uzatnıaktadırlar. 

- Harekatı Milliye ·ısırgan otudur. 

- Bizim için tek kurtuluş yolu büyük devletlerle sadakat 
dairesinde uyuşmaktır. 

- Kuvayı Milliye'nin serserihaşısı (M. Kemal) Ankarayı Fransız 

m e tresinin yöneti'mine bıraktı. 

- Türk uzandığı yerden doğruldu ve artık onun öldüğüne i
ııanmış olana oldukça kuvvetli bir tekme daha savurdu (İnönü 

zaferi üzerine) 

- Ankara, aslı nesli gibi mez hebi he lli olmayan bir sergerde nin 
eşkiyalık yuvası . 

- Hükünıeti merkeziyenin akıllı ve uyanık siyasetini iptal 
ederek Anadolu'da Kuvayı Milliyeyi kuranların bu devlet ve 
milleti alışıldığı gibi her noktai nazardan ne felakete sev
kettilerini biz tereddütsüz pervasız söyledik. (Sakarya Za
feri'nden sonra) 

Kuvayı Milliye yanlısı basının , Ankara'd a Büyük M ille t M e clisi 
toplandıktan son raki yayınları , muhalifle re saldırı dozunl.ı artırırken , 

Ankara'ya övgüyü d e artırıyordu . 

- Anzavurakis eskisi gibi haydutluğa başlamış. 

- (Adana kurtulunca) .. şu kırmızı bayraklar, neşeli, şetaretli, a -
va zeler, masumların teraneleri, davul sesleri, sokakları, caddele ri 
doldurup insanları güldürürken , zavallı İzmir, İstanbul, Yeşil Bursa, 
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KUVAYI MtLLt YE OÖNEMt 

Alemdar, Reji Cevat 'm yönetiminde önce 
Mustafa Kema/'e yumuşak yaklaşmış fakat sonradan 

şiddetle saldırmıştı. 
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J>eyam Gaz etesi, muhalefetin en şiddetlisini yapı.yordu . İttibutçıluru dt"iş111wtl1fI1111 Uir 
türlü unuıamayıp Kuvayı Mill!ye'ye o gözle baktı. 
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Ankara 'nm resmi sözcüsü l /akimı)'<!ti Mill(Jıe, Gazi Mustafa Kemal J>aşa 11111 BAIAI ReisliiJ.i 'ne seçil~'ii11i bildi1'i}'Or 
( 14 A,~ıısıus 1922) . 

. µ:.,,,,; J;=_ ]J! _fi $)~ 

~ · .;....:.,,,,; ·~.1 ... Ç j~ Y:i ..;'1 

.Mustafa Kemaı·;n, Siuas·ıuyuy111/attırdığı 
lrade-i Mi/llye'11irı ilk sayısı 

20 

lrade-1 ,\Jtllı)'e 11111 daha 
sonra Ay.'lı başlı{iı. 



KlN AYI MİLLİYE DÖNEMİ 

Edirne'nin hayali gözlerimize bir diken gib i batıyor ... . Evet, Türk 'ün 
cennet yuvaları siz de yakında şu içinde bulunduğumuz g ü n le ri 
idrak edeceksiniz. Çünkü Anadolu buna yemin etmiştir. Yad e linde 
bir karış toprağını bırakmayacaktır. 

- Mütarekenin başından beri bu nıillete kayıtsız şartsız da
yannıak v e beklenıek tav siye edenlerin, "vücuduna vurulan her 
zinciri hürnıete yakın bir itaatle öp!" diyenlerin nefikre hiznıet 
ettiklerini anlayanıayanlar var. 

- Vatanın hakiki düşmanlarını gördünüz mü, Yunan 'ın m u 

zajferzyetiyle sevin~yorlar, Sakarya mucizesini inkar ed iyorla r. 

- Bütün nıillet hi.-.setti ki İnönü' de yalnız düşnıan değil,, nıakus 

talihi de yendik. 

- Mustafa Kemal Paşa ( ... ) kalbe ancak dimağ yoluyla gi
rebilmektedir. insanüstü ve gizli işler yap an b ir insan gibi görünmek 
şöyle dursun, tabiiliğini hiç kimseye karşı, hiç b ir yönden kaybetmez . . . 
Herkes için son ufuk zannedilen yerden ö tesini görebilen bir insandır. 
Bir milletin kaderini yönetip idare edebilecek bir adam sıfatıyla 

başlıca kuvveti bu ileriyi görme kabiliyetindedir. Fazla olarak gör
düğü şeyler üzerine bir saniye içinde kararını vermek, cesaret ve 

cüretle ortaya atılmak ve işe sarılmak onun başlıca mez~yetidir. 

(Ahmet Hmin 'in röportajından) 

- Söz , Türk v e Müslünıanlarca ihaneti alçaklığı tahakkuk 
eden Saray ve Babıali'nin değil,, Türk nıilletini yegane tenısil 
eden Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükünıetinindir. 

B) Anadolu'da ön Hazırlık 

Anad o lu 'daki M illi M ü cadele basınını iki devrede e le a lma k ge

rekiyor . B irinci devre, Mondros Ateşkes 'inden 10 Ocak 1920'de, 
Ankara'da Hakimiyeti Milliye'nin çıkışına kad arki sü reyi k apsar. 

İstanbul 'dakinden dah a rah at şartlara sah ip ve büyük kısmı henüz 

işgal altına girmerniş o lan A n adolu şehirlerinde 19 18 sonunda n iti

hare n Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'n in kuruluşu birbirini izlemiş, 

b u n larTü rk'ü n haklarını savu nan h ild iriler yayınlamaya başlam.ışlardı. 

Yayıncıları genellik le İttihatcı o la n eski gaz e te le r k a d a r , yeniden 

yayına gire nler de, esas tenıa o la ra k aynı ç izgiy i izliyorlardı. T ürk 

topraklarına yabancı ayağı bastırınamak konusu ndaki kararlılığın e n 
göze çarpan örneği, izn:ıir'in Yunanlılara verileceği söyle ntile r i ü ze
rine İ zmir'de ç ıkardığı Hukuku Beşer gazetesinin 19 Şubat 1919 
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tarihli sayısında H a san T a h s in'in yazdığı Namus Uğrunda başlıklı 
rn a k a le de görülür. Enver Paşa 'nın kurduğu Teşkilatı. Mahsusa'nın 

e n ö nde gelen elemanlarından o lan H a s a n Tahsin bu yazısında s ilah 
olnıasa dişleriyle savaşacaklarını ve ülke yi haşkasına ver

meyeceklerini b e lirtir. Boş laf etmediğini de 15 Mayıs 1919 günü 

Yun a n ask e ri İzınir Rıhtınıı 'na çıktığında a teş ede re k karşılan:ı.ası v e 
o nla nn tüfe k v e s üngüleri yle şehit olrı:ı.asıyla kanıtlaınıştır. Yuna n] ıla ı-a 

ilk kurşunu kin:ı.in allığı haylı tartışma konus u olınuştur. Araştırma lar 

deı-inleştirilclikçe bu üne layık kişileı-in çoklı..ığu dikkati çekmiştir. 

ı lasan Tahsin bunlardan biridir, a ma Düşmana ilk kurşunu atan 
gazeteci ünvanını hak ettiği tartışılamaz . (l:lkz. S/46-4 7) 

Bireysel o larak Türkle rin davasını savunan bu basın mensuplarını 

b ' ili b ir h e d e fe cloğrı..ı, aynı slogan v e tez lerle yön e ltecek n:ı.e

ka nizmayı Mus tafa Keınal Paşa , Arı.kara 'ya yerleştikten s onra kur

muştu r. Sam sun'd a Arı.adolu 'ya a yak b asukta n s o nra ki yedi aylık s üre 

iç inde kad e m e li o la ra k h a b e r ve gazete dağıtımı ağını e le geçirme kle 

i ;ıe başlaınış sonra gazete ve a jans kuru p k eneli h aber k o n trolun u 
ge rçekleştirnı.iştir. H e m dış dünyayı iy i iz le m esi, henı. d e k e neli b ö lgesi 

ic.; incle h aber akımının Milli M ü cad e le'ye zarar verıneyecek bir nite likte 
tutu lınası gere kliy di. Bunu sağlayabilecek tek araç ta te lgraf şe

b ' k e s iy cli. İstanbul'un Arı.aclol u 'daki gelişnı.elerden hızla h aber a la
b ilme s inin te k aracı telg ra f olduğu g ibi, Ana d o lu iç inde kargaşa ç ı

ka rma k y olunda ki e n ö n e mli aracı d a y ine telgraftı. Bu seb e ple te lg raf 

;ı ' h e k e s ini k o ntro l altına alınaya özen gösterdi. T e lgraf memurlarının 

çoğunlukla e ski İttihatcılar ya d a İttihatcıların g üve ndikle ri kişiler 

o lmala rı bu bakımdan işini kolaylaştırd ı. 

Arıadolu 'nun d ö rt bir yanına yayılmış İngiliz Haberalnı.a s u 

baylarının 1919 yılına a it raporlarının h e p s inde hatların yalnız Mus
tafa Kemal'in mesajlarıyla d o lu olduğu , h e r haberleşmeyi öğrendiği 

belirtiln:ı.ektedir. Bu sayede istediği a nda İstanbul'u h a b e rs i z bı

rakınanın, içerde istediği k a muoyu ortarnını yaratmanın, işgalcileri 

ürkü tecek protesto kaınpanyaları s ürdürme nin aracına s a hip bu
lunuyordu . Yine te lg raf ağı o n a ülke nin çok değişik köşelerindeki 

k o muta n ve yön e tic ile rin, o layla r karşısında aynı tepkile ı-i gös

te rme le ri olanağını sağlıyordu . Ayıntap , U rfa ve Maraş'ın Frans ızlarca 

işgalinde, Arı.kara' nın uyarısı ü zerine y urdun h e r tarafından İngiliz 

ve Fransız k o miserlikle rine, aynı içerikli yüzlerce te lgrafın yağnı.ası 

bu sayed e sağlanmıştır . B u telgrafların isten e n s o n ucu sağlanı.ış o l

duğu , İngiliz Y üksek Komiserinin te lg ra f gönde re n kentle rin is im 
lis te s ine eklediği şu n o tta n anlaşılıyor: 
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Düm·zade'nı'.11/eıvası. Hemen yambaşında Sultan Vahdeıtin 'in 59. doğum yıldönü.mü vesilesiyle resm i yayımlanmı.ş. 
Ancak ülkedeki durum sebebiyle gelenekse/ türen/erden vazııeçi/difl.i de bildiriliyor ( 11 Nisan 1920, Tasviri Ejkfir). 
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istanbııl basıııt berşeye rağmeıı "Türk'ün bak ve 
biiniyeti" için nuicadeleden vazReçmedi 

(Tasviri T;fkiir'da11) 

Londra KOr!feransı 'rıda Sadrazam Tevfik Paşa sözü, 
"Mi/leri11 hakiki temsilcileri" d(;'<!rek Ankara delep,esine 

bırakınca Tasvir'de hu resim çıktı. 
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"Anadol11 'daki istiklal Mücadelesinde istanbııl'ım ve isıanbııl matbııatırıırı mevkii" başlıklı yazı açıkça 
fstanhııl - A11kara işbirliğini onaya koyuyor. Hamdullah Supbi, "Biz İstanbıtl'ıın Anadolu için dıta et1W gı.l11leri 

unutabilir mijiz?" diyor. 
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"Telgrafların listesini yollamaktan amacım, Ulusal hareketin ör
gütünün ne derece dal budak salmış olduğunu ve örgütleyici/erin 

barış kon:feransının herhangi bir kararına direnme fikrini halka 

maletmek için ne denli hıkmaz çahalar sat/ettiklerini gös

tennektir. " 

Telgraf hattına hakinı.iyetin diğer bir yararı da, İstanbul'da hakim 

olan İtilafc ıla rla işgalcilerin birlikte kuı-dukları Türkiye - Havas -

Reuter ajansının ulusal direnç al aylı.tarı yayınların ın, ınesajlannın, 

Anadolu içine yayılmasın ı önlemek olmuştur. Daha 1919 Tem

muzunda Mustafa Kemal, Rafet Bey aracılığıyla İngilizlere "bu a

jansın hükümetin değil Hürriyet ve İtilaf yanlılarının görüşünü 
yansıttıf?ını bunların tek yanlı ve Türk çıkarlarına zararlı ol
duklarını " bildirmişti. 

İttihat ve Terakki'nin düşmesinden sonraki Mütareke Dönemi de

nilen sürede, Anadolu'daki önemli bir gelişme de, 1913-1918 arasında 

kapannı.ış olan azınlık basınlarının yeniden canlanmasıydı. Ana

dolu'nun birçok yerinin galip ordular askerlerince işgal edilnı.esinden 

yaraı-lanaı-ak başta Rumca ve Ernı.enice o lmak üzere bu basın yoğun 
şek ilde kendi ulusal haklarını savunmaya ve Türklerin bölgelerinden 

uzaklaştırılnı.alarını istemeye başlamışlardı. Yerel Türkçe gazeteler 

içinde bile, geleceği hesaplayarak, bu isteklere yumuşak bakanlar 

belirmişti. 

Ulusal Savaş sırasındaki Anadolu basını üzerinde döneminde en 

ayrıntılı araştırnı.ayı yapmış o lan Sovyet gazetecis i Yust'un be

lirlediğine göre, Kemalistlerin hakimiyetine giren bölgelerde 1918'de 
15 yayın organı vardı. Bunlardan ikisi aynı yıl kapandı. 1920'de 14 
yayın organı ortaya çıktı, üçü kapandı. 1920'de 11 organ kuruldu, 1 

tanesi kapandı. 1921'de 25 tane yayınlanmaya başladı, 12'si kapandı. 

1922 başından 1 Mayıs'a kadar çıkan yeni yayınların sayısı 16, yayını 
durdurulan ise ikidir. Toplam o larak 81 gazete ve derginin çıktığını 
20'sinin kapandığını görüyoruz. 1 Mayıs 1922 tarihi itibariyle 28 kente 

dağılnı.ış 50 gazete ve 10 derginin yayınlanmakta olduğunu Yust ileri 

sürüyor. Kemalist hareketin, haber akımını konu-ola alınak ça
basından sonra kamuoyu oluşturma araçlarına karşı nasıl bir politika 

izlediğini ortaya koymak için o laylara kronolojik bir sıra içinde 

bakınanın yararlı olduğunu zannediyoruz.(.t1kz. S/48-49) 
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C) İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye 

Mustafa Keınal keneli görüşlerini savunacak b ir yayın organın ge

reksinmesini ilk kez S ivas Kon gresi (Eylü l 1919) sırasında h issetti. 

Bunun sonucu İrade-i Milliye gazetesi doğdu. 

Mustafa Kemal'in Anaelo lu 'da çıkarttığı iki gazetenin ismi o larak 

İnH.le-i Mill iye ve Hakiıniyeti M illiye'yi seçmiş ol ması daha hareketin in 
nitel iğinin tam bilinrn.ed iği bir sırada kafasında bir rej im değişikliğinin 

1 u l unduğunu kanıtlar. Her ik i gazetede de kendisinin kaleminden 

- ıktığı ya da dikte ettirdiği b iline n başyazılar pek çok tur. Ruralarda 

fikirlerini açık açık ortaya koyn:ıuşt.ur. İrade-i Milliye'nin 2 Ekim 1919 

tarihli 5. say ısındaki Hareketi Milliye En Muazzam Hare keti 
Medeniyedir başlıklı yazıda şunlar belirtilmi~tiı-: "Hareketi Milliye 

hıtgünün meselesi olan tamamiyeti mülkiyeyi ve istiklali milliyi 
nıııhu:fuza için bütün milletin azim ve imanından doğdu. Bu kıyam 

yalnız ham~yetsiz bir heyeti, hükümeti kemali inatla tutunduğu 
meuki- i iktidardan ıskat etmek değil, mukadderatı memlekette ira

de- i milliyeyi hakim ve milleti amil kılmak (hedqfini taşır) ... Türk 

kt~ylı"isı"l çalışkandır. Türk genci zekidir. Türk toprağıjeyyazdır. ( ... ) 
'/ i"i rk milleti bugünkü hareketi ile ispatı rüşt eylemiştir. Türkler sağdır, 

medenidir ve yaşayacak, yükselecek ve pek ziyade yükselecektir. " 

1919 yılının son günlerinde Ank ara'ya varır varmaz M ustafa Ke

mal 'in ilk emirlerinden biri, yeni bi r gazete çıkarmak kararı o ldu ve 

10 Ocak 1920'cle Hakimiyeti Milliye yayına başladı. Başlığında 

"Mesleği, milletin iradesini hakim kılmaktır" ibaresini taşıyordu. 

Gazetenin Mustafa Kenıa l tarafından Hakk.ıBehiç'e not ettirilm i ş o lan 

ilk başyazısında ela b u n okta açıkca belirtilmiştir. 

"I Iakimiyeti Milliye üç büyük tanır. Zeka, irfan, hamiyet ... Bunlar 
dışında hiç bir şeye dayanmaz. Milletin haki miyeti, ne serm.ayelerin, 

ne içi boş siyasetlerin, ne kinle re, çıkarlara, yüksek mevki ve ge

leceklere yönelik geçici heveslerin .. . olamaz. Millet, yaşamağa özgür 
ue bağımsız yaşamağa, yaşadıkça da, mutlu ve gelişmiş bir ilerleme 

unsuru olmağa muhtaçtır. Hakimiyetini bunun için kullanacaktır. 

Gazetemizin de amacı milletin bu gereksinmesidir." 

Hatta, gazeteye isminin rastlantısa l şekilde verilmediği kaydedilip 

eklenn:ı.i~tir. "Gazetemizin ismi, aynı zamanda takip edeceği tarihi 
mücadelenin de nev'idir. Şu halde diyebiliriz ki Hakimiyeti Mil
liye 'nin mesleği milletin müdafaa-i hakimiyeti olacaktır." 11. sayıda 

ela Kuvayı Milliye' nin bütün fırkalaı- ve siyasi eğiliınlerin üzerinde, 

u lusu birleştirici bir niteliğe sahip olduğu vurgulanrnaktadı r. 
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::,ukaıya Savaşı haşlamak ı"izere. Yeni Gfi11 'ıi11 mauşeli: ·'Eskişehir kapanı > unan ·ı bekll)'Or ve içerı)ıe almak ı"izeredir, 
zafer Allah 'la beraber ulan bizdedir. - / la/km sesi hakkın sesidir. 1111J.1ara yı dolaşımz, rast J!.eldi?,i11izle gönlşt'i11iiz, 

size yeni Yuıum taarnızu karşıs111dald fJt'iyük Zaferden emin ulduRıuıu söyleyecektir ... 
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111.>.şam Gazeıesi'nin 14 t.:)'WI 192 1 sayısında zaferin babeıi: 'Cenabı flakka bamd olsun, ktıbramcm. milli ordumuz 
diişma111 ıamcm11yle tanlmarellı~ dılşmtm bıiliiu cepbede bozgun halinde, binlerce maktiil bırakarak, 

si/ab/annı atarak, yaralı/annı terk ederek kaçıyor!" 
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Kuvayı Milliye'nin İstanbul 'daki e tkis ini sıfıra in dirmek için , İn
gilizlerin 16 M a r t 1920'de Me clis i basıp mille tvekille rini Malta'ya 
sürn:ıelerine k a d a r geçen ik i aylık b e kle m e s üresinde çıkan Ha
klıniyeti Milllye'nin ilk onbeş sayı.suıda, Mustafa Kemal temel 
düşüncelerinin büyük kısmını açıklamıştır. Dah a son ra, Meclisin 
toplanması tartışmaları, savaş sorunları seb ebiyle gazete ile aynı o 
ra nda meşgul o lacak vakit bulamayacaktır. Bu ilk onbeş sayıdaki 

temel görüşleri şöyle özetleyebiliriz; 

- Türk sorununu n çözü·mü, Bizansın zevk hayatına dalanlara 
karşı, Anadolu'nun yalçın ve k imsesiz ufuklarını tercih edenlerce 
sağlanacaktır. 

- Savaş, milletin hakimiyetine musallat olanlarladır. Manda, 
hak imiy eti milliye ile bağdaşamaz. Kuvayı Milliye, ulusal 
birliğin güvencesidir. Mücadele uzun süreli ve geniş kapsamlı 
olacaktır. 

- Flakimiyeti Milliye asla meşrutiyet demek değildir. Milletin doğ

rudan hakimiyetidir. Meşrutiyet ancak onun hir vasıtası olabilir. 
Bunun düşmanları, Abdülhamit kalıntıları, !ttihatcılar ve ticari çı
karları için ülkeyi yabancılara peşkeş çekenlerdir. 

- Misakı Milli hudutları içinde milliyetçilik tartışması kabul 
edilmez. Bunun dışındakilerin milliyetçilik iddialarına say
gılıyız. Halep ve aşağısındaki Arapların haklarını kabul e 
deriz. 

- Bolşevizm isnadı ve güya bu tehlikenin önüne geçmek için ted
birler alınması yeni bir emperyalizm oyunudur . . . H albuki Av
rupa 'nın hütün düşünürleri aynı zamanda biliyor ki, bu cereyanın 
önünde bulunan Müslüman mille tler, emek ile sermayenin mü
cadelesinin sırrına vakif olmadıkları için, doğuda Bolşeviklik mesele 
teşkil etmez. 

- Büyük bir İmparatorluk hududları varmış gibi sayıp bunun 
g ö z kamaştırıcı cazibesi karşılığında bağımsızlığımızdan vaz 
geçmek ve manda altına girmek, ülke ve insanlarımızın kal
kınmasını feda etnıek olur. Emperyalizme yarar. 

- Bırakılan topraklar üzerinde bir dini vesayetin devam ettirilmesi 
(Hilafeti kasdediyor J eskiden ta memen manevi ve vicdanlarla i 
manlara hakim o lan hağlılığın, mandacılar tarajind an kötüye 
kullanılması sonucunu yaratabilir. İslam aleminin Türkiye 'nin 
mukadderatıyla ilgili hususlarda, özellikle bağımsızlığını sa
vunmaya şiddetle azmetmiş olması bundan dolayıdır. Ne kadar yazık 
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Babıafi'ce idama mabküm edilen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın lstanbu/'da Sedat Simavi'nin çıkardıgı 
Güleryüz dergisinde yayımlanan posteri. 
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ki, makamı IIilufetin en yakın ve dolayısıyla en samimi ve .fedakar 
hizmetlileri ulrnak gereleen kimseler, bu hakikate göz yumarak ona 
hiyaneu e tereddüt etmemişlerdir. 

- Asıl mesele Asya'da milliyet ve bağımsızlık hırsıdır. Pa
nislamizm ise gaye ve meslek şeklinde yürütülemez. İslamiyet 
bütün Müslümanlar arasında imana dayalı bir kardeşlik ya
rat7nışıır ama hiç bir zanıan siyasi birlik ve bir enıperyaliznı 
şekline dönüşnıenıiştir. 

- Ulusal davamızın uğrunda katlandığımız m .ahrumzyet ve f e
dakarlıklar, aynı amaçla mücadeleye girmiş bulu.nan bütün Müs
lt"ima n milletlerle ruhlarımızı. daha yakından birleştirerek onlara 
azinı ve sebat için örnek olacaktır. Bu., tarihin akışı ü zerinde etkili 
hlr hüyük oluşumdur. 

D) Anadolu Ajansı - Matbuat Müdürlüğü 

T Iakinıiyeti Milliye yazı ve habe rleriyle o lay lan dağerlendirrn.e gö

r ·v ini üstlenmişti. Bunlar telgraf aracılığıyl a kontro l a ltındaki böl

ge leı-e yayılı yordu. Ancak çabaların daha s isteınli bir hale getirilmesi 
geı-eği kısa sürede anlaşıldı ve 8 N isan 1920'de haber yayma iş le ı-iyle 

y ükürnlü Anadolu Ajans1 kuruldu . Heyeti Temsiliye adına Mustafa 

K ' m a l imzasıyla yayınlanan bir bildiride ajansın görevi şöyle özet

l enmişti: 

"Ümmetimiz bireylerinin dahili ve harici en gerçek haherler ile 
aydınlatılması kaçınılmaz gereil,i nazarı dikkat ve ehemmiyete a
lınmış ve sonuç olarak burada en yet/eili kişilerden kurulu bir özel 
heyet idaresindeveAnadoluAjansı ünvanı altında bir kurum v ücuda 
gelmiştir. Anadolu Ajansının en seri araçlarla vereceği havadis ve 
h ilp,ileresasen H eyeti Ternsiliyemizin temel ve belgeli kaynaklarından 
çıkaca,({1. cihetle bu qjans tebligatının oraca ve ezcümle Müdafaai 
l Ju.kuk teşkilatım-ızca dahi kulayca okunacak yerlere asılması, ba
sılması ve çoğaltılması ile dağıtılması ve hatta nahiye ve köylere kadar 
yollanması yulunda mümkün olduğu kadar.fazla yayılahilm.esi için 
acele önlem alınması ve neticeden bilgi verilmesi ehemmiyetle rica 
o lunur. " 

Anadolu Ajansı, sadece iç çevreleri değil yabancıları da ç ok e t
kilen:ıiş, böy lece Ankara 'nın görüşlerinin saptırı lmadan yayılrn.ası 

sağlannıış oluyordu . 

Kendi yönetimi alltndaki bölge le rde tanı. bir kontro l kurma ça
balarının döı-düncü aşamasında Musta f a Kemal, Matbuat ve İstihbarat 

Müdüriye ti Umuıniyesi'ni kurmuştuı- (7 H aziran 1920). Anadolu A-
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.Hilli ltiin ulelf! 'uiu /Jursa ı .~a=ı·" · · ·ı ı cileri l'<' J\/11•t1J'I Millil·t~,_·; rl111ulo/u g11·reıeleri11ılnı luı:::ı/111 ·111111 l>a~lildarı 

A11rt11/11ş 

l ıirkojJ/11 

lc:ni/Juııya 
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jansı'nın da kendisine bağlandığı bu kurumun kuruluş amacı yasa 
gerekçesinde şöyle açıklanmıştır: 

"Ülkemizin uğradığı felaketlerin en etken amillerinden hiri de iç 
ve dış kamuoyunun milletin yüksek çıkarlarına uygun bir cereyan 
ile sevk edilmesinde gösterilmiş olan ihmaldir. Milli çıkarlarımızın 
savunubnası konusunda silah kadar etken olan siyaset ve .fikir teş
kilatının ötedenheri ihmal edilmiş olması keyfiyeti pek çok.fenalıklara 
sebep olmuş ve hala da olmaktadır .... Matbuat ve İstihharat Mü
düriyeti Umumiyesinin amacı iki büyük hedefe yöneliktir. Biri, dışa 
karşı. milletin emellerini ve isteklerini tanıtmaya ve davamızın ıneş
ruiyetini ishata çalışmak, diğeri de içerde milletin fikirlerini aynı 
noktada birleştirmek üzere her araçtan yararlanarak, durmadan 
aydı.nlatma ve uyarma ile meşgul olmak. 

Genel Müdürlüğün programı, bir tarajian Avrupa hasını arasında 
milli ve yasal hukukumuzu savunmaya yönelik yayında bulunmak 
l'e cihan basınını daima tetkik ve izleyerek dünya akımlarını an
la maya çalışmak, diğer tarajian da içerde zamanın emrettiği fikri 
ue ruhi birliği sağlamak için her araçtan yararlanmak suretiyle yayın 
t'e uyarıda bu.lunmak olmalıdır. Anadolu 'nun değişik noktalarında 
,qazeteler yayın/attırmak ve bunların şeklen mükemmel ve manen de 
devamlı bir dikkat altında bulunmalarını sağlamak.... herkes ta
rafından kolayca anlaşılabilecek tarzda risaleler yazdırarak ya
y11 t!amak, her tarafta muhabirler sağlamak, hususi muhabirler do
/aşı ırmak, uyanna heyetleri göndermek ve okullardan, ou
reı men/erden hu iş için yararlanma çere/erini aramak gibi, basın 
işlerinde de resmi makam olmalıdır. " 

Anadolu 'dan haber sızmasını önleınek anı.acıyla tüm telgrafcılara 
k 'tum davranmaları için uyarıda bulunulduktan (16.5. 1920) başka 
her türlü yazışmaya da san sür k ondu. Milletvekilleri kendi yazılan 
ve sözlerine de sansür konnı.asını şiddetle eleştirince Mustafa Kemal 
bunun kaçınılmaz olduğunu Meclis kürsüsünden açıkladı; hatta daha 
da ileri gitti. En gizli oturumlarda konuşulanların İngiliz ve Ruslara 
ulaştığına dair örnekler de verdi. Mustafa Kemal, sansürün özellikle 
askeri hareketlerin düşman tarafından öğrenilmesini e ngellemek a
çısından önemini anımsatarak bu uygulaınayı onaylattırdı. Röylece 
postahanclere gelen m e ktuplar üzerinde de sansür uygularunaya 

başlandı. 

26 Eylül 1920 oturunı.uncla M e cliste artı k sansüre çatana rast
lanmadı, buna karşılık Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğünün görevini 
taın yapıp yapmadığı sorusu yöncltilc.li. Doğrudan kendisine bağlı 
olan bu kuı·unı. hakkında Mustafa Kenı.al şu yanıtı verdi: 
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~\... J>))L. . . -. 

Bilardo rakibi : Yine sotaya getirdi ama çuhada da bayır kalmadı! 
(K11vayı Mill(ye karşıtı Aydede'nin Sakaryıa Zaferi 'rıe yorumu:) 

J~,. _,;, ..;w J),:tı, ~J1. ~ r .;lJ~ ..>Jı,T 
ltb .f ,.. ~ 1 . • ;d:rık-~ J.>-J;li .r• J"JJI .:.Jlf' 

1 rJ.':.1 ,i .rJ' ..;ı..., JIJ. 

'I 

(Aydede'den M. Kemal'in Bolşeviklik dostlt1RU ve içki 
severliğine telmih) Ara/of yoldaş : Şıı elimde bulunan 
ve muhteviyatı saf ve temiz sudan ibarot olan kadehi 
kaldırarak dostlıı/Ittmuzım da btt pdk su gibi daima 

berrak ve saf kalmasını temenni ederim. 
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kendi halimize bıraksalar da 
efendill/Ilmlzi bilsek.• 

(Aydede'dı'll) 



KUVAYI MİLLİYE DÖNEMi 

Mazlum Milletler'in lideri: Ankara 'nın, Sakarya başarısı bütün 
bağımsızlık arayan ulustan, onun lideri.ne bakmaya zorladı. 

Güleryüz'ün resminde Azerbaycan, Rusya, Ennenistan, Arnavutluk, 
jran ona sın/mı.şiar. Açıkta kalan Yunanistan ağlıyor. 

Resmin lejandı şöyle: "Baş Kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa 
hazretleri ve mahbube/eri (sevgilileri)". 
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.J.,:L;, .(' J-- . ..:mı .,; f 
.s.)l:...j, -., ; • 

. :;,f .r'\j;.s,,.,_,. .;;...;,.,. -

Yirıe ~<fial altındaki lstaııbul'da çıkan Güleryüz'den hir kapak karikatürü. işgal kuvvetleri suhay111u 
Mustafa Kemal Paşa resmi satmaya çalışan Sl'i.}'ar satıcı. 
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"Me-mlekette basın var mı? denilmiş. Yani memlekette basın ol

madığından 'söz edilmiş. Gerçekten efendiler, Anadôlu 'da bir yıl 
evvel, altı ay evvel, sekiz ay evvel basın denecek bir şeyler yoktu. Bunu 
b epimiz biliriz. Fakat bugün hakikaten Anadolu 'da hasın vardır ve 
bu basın, yine Anadolu 'da yapılan çalışmanın ürünüdür. Hemen 

h e men önemli bir merkezimiz yoktur ki orada bir gazete çıkmamış 
o lsun .. . Dernek ki Anadolu'da basın vardır. Dolayısıyla basın sav
sak/anmamıştır. Efen.diler bu basının oluşması için ilk girişimler 

yapılmış ve oluşmuştur. Hayatlarını sürdürmek için maddi yardım; 
.fakat olasıdır ki söz konusu edilmesi gereken en önemli ve gerçek 
yardım, düşünce yardımı olacaktır ki bu da yapılmıştır. Bütün ga
zete lere ne yolda kalem kullanacaklarına ilişkin tarajirnızdan yö

n e rge verilmiştir ve izlenmiştir. Ve bütün basınımız bu dairede görev 
yapmaktadır. Buna yalnız uymayan bir gazete olmuştur. İsmi Yeni 
f)ı"inya 'dır. " 

Bu s özlerden de anlıyoruz ki, 1920 yılı içinde bir Keınalist basın 

oluşturma yolunda gerekli bütün girişimler yapılmış ve 1921 yılına 
Kemalist Anadolu, Kurtuluş Savaş.ı'nın gerekle rine uygun tek ses 

vere n bir basınla girmiştir. 

Y e nide n yayına giren ve kapanan gazeteler hakkındaki bilgilerini 

aktardığımız Yust, 1920 sonundan itibaren Kemalist Anadolu'daki 

yönetim-basın ilişkileri konusunda şu aydınlatıcı bilgileri de ve

ri yor: 

"Eğer basımevi sayısı sınırlı olmasaydı ve değişik doğrultuda dü
şüncelerin karşısına değişik engeller çıkmasaydı, Anadolu ga
zetelerinin sayısının daha da artacağı söylenebilirdi. 

191 B'den, 1 Mayıs 1922 tarihine kadar kapanan yayınların sayısı 
2 0'ye ulaştı. Bunların büyük bir kısmı (12'si) 1921 yılında kapandı. 
2 0 yayından özel nedenlerle kapanan (mali yetersizlik, kendini kabul 

ettirememek, yazı işlerindeki sürtüşmeler, yabancı işgali, satılma) B 
tane dir. Geri kalan 12'si merkezi ve yerel yönetimin kararları ya da 
e n g ellemeleri sonucu kapanmışlardır. Bunlardan beşi komünist ve 

balkçı, üçü sol eğilimli, ittihatçı organ/ardı. Diğerleri İttihatçı a

leyhtarı, ya da padişahçıdır. 

Kemalistlerle aynı doğrultuda düşmeyen organlar genellikle 7921 
yılında kapatıldı. O yılın sonunda Kemalist Anadolu 'da sadece resmi 
ve a z sayıdaki tarafsız organlar yayınlanıyordu. Bu sonuncular da 

resmi, ya da yarı resmi politika güdüyorlardı ... " 
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"Güleryı'iz. 
Edime'deıı 

Anadolu ya 
başlıgıyla 

yayımladığı şiirinde 
bu serbad şehrinin 
kuttuluş ôzlemiııi 

dile tıetiriyor. 
Büyük zafer 

üzerine heyecan 
6yle bir bale 

1ıelmiştir ki, bıltü 11 

yayınlar muzaffer 
ordu/ann bir anda 

İstanbul w 
Trakyayı alması111 

arzulam'l§lardır. 
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"fzmir dünden heri 
elimizdedir. 
Yunanlılann 
ınezbuhane 
hareketleri de 
kendilerine 
pahalıya mal oldu. 
Kıırtulanlar 
1ıemiler/e kaçıyor ... " 
izmir'de Akdeniz 
havasını alan Türk 
yakın.da Meriç 'ıe 

·atını sulayacakıı.r .. 
(Ôğüd, 10 Eylıll 
1922) 
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Anlaşılabileceği gibi Kemalist Hareket, kendi çizgisini savunacak 
bir mekanizmayı kurmuş bulunuyordu. Bunun için gerekli kurumların 
yanısıra yasal düzenlemeler de yapılmıştı. Yine Yust'un kitabında 

buna dair ayrıntılı açıklamalar vardır: 

"Yayın organı çıkarabilmek için peşin izne gerek vardır. 

Anadolu'da basın özgürlüğü resmen vardır. ôn sansür yoktur. 
orumlu müdür sistemi geçerlidir. Ancak bazı kentlerde askeri yet

kililer ön sansür bulunmamasını kabul etmiyor, bu nedenle de za

man zaman anlaşmazlıklar çıkıyor. 

ivas Kongresi bildirisinde kahul edilen sansür koşulları esasına 
,~öre Milli Mücadecilerle aynı doğrultuda olmayan organlara yaşam 

hakkı tanınmıyor. 

Anadolu organlarının denetlenmesi zorunluluğu, Ankara ta
ra:findan görevlendirilen Müda:faai Hukuk Cemiyetinin taşra örgütü 
aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Basın bundan başka, Ankara Matbuat 
Genel Müdürlüğü, Türk Basın Birliği ve Propaganda Komitesi ta
rajindan da denetleniyor. 

Yayınlanan organların hepsi Kemalist programa sıkı sıkıya bağlıdır 
oe ancak ayrıntıda ayrılır. I-lükümet ceza ve baskıları da ender 
rastlanan bir olay olup, büyük ölçüde basını etkilemez. 

Masrqfların yüksekliği (örneğin kağıt Anadolu içindeki kentlere, 
sahil kentlerinin iki misline mal oluyor). İlan ve satış azlığı, taşra 
organlarının kendi fonlarının olmayışı ve para sıkıntısı nedeniyle 
iki-üç yıl dayar?abiliyor ve maddi olanaksızlıklar yüzünden ka

panıyorlar. 

Yönetim, Müdafaai Hukuk ve askeri yetkililer vasıtasıyla tüm resmi 
ve yarı resmi organları finanse ediyor. Böylece bir çok organ varlığını 
devlet yardımı ile sürdürüyor. 

Milli Mücadele basınının bir özelliği de, kişilerle röportajların 

ancak çok önemli o laylar ve belirli bir bölgede n yerli veya yabancı 
büyük adamların geçmesinde yapılmasıdır. Yerel yetkililerle söyleşi 
yayınlanmıyor. Böylelikle, Ankara 'dakifikir merkezi çevresinde sa
vaşımın sürdürülebilmesi gerçekleştirilebiliyor. İstanbul hükümeti ve 
lngilizlerce kışkırtılan bölücülük oyunları engellenebiliyordu. " 
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Aydede'den. büyük çark ediş. Büyük 7.afer üzerine Mustafa Kemal (San Paşa)ya ıt.)11un olarak San Zeybek türküsü .. 
San Zeybek şu da/J,lara yaslanır -Yağmur yağmış silahlan ıslanır- Beş bin atlı on bin yaya y ünldü 

-San Zeybek şu cihanda bir idi! 

39 



KUVAYl MİLLİYE DÖNEMİ 

•.;._}-}-.}; J1P. J'.')\ 

~ı,.· • .;.(_,.,"' , . .,;.ht: ... -:.> y.;ı!~~-: ·~·,,;f,.,..;J...•.J'..~,,..; .J,;.,,~ ._.,,;•..s:J.).ı:J·(. .;c • 

Akşam ·w zafer manşeti: .. 1:.1bamdüU/lab lzmir'e kavuşduk. ·· 11/tmda Başkumandanlığın izmir'deki 
bütün yabancı konsoloslara, şehrin barışçı şekilde teslimi için çağınsı yer alıyor . 

..:..l.. "ı~ı 

~·~ ı. -:"' .. -.;~ d\. '":"'! \İ i\~t.fo 
-- . ....... > ... --. 

• I\ Jl',1 • J,:i4'ı ..:.-:-ı..- ~JJ ·· ... .,L.l 1'>t.' .,:,\..,,.,_,,.;;. .a:w "4.•~ 

., ;) ... ı.) •.t~I ~J-,~Jl "'~l.: ~J• ••.JIJ -ilnlJ ~·w.:=., 
-- •.t.P.Al·Z,g.;-::,---. 

\ 1A oı..J:I 
,~ .. ıwt 

P..:.J,) ' .J .... ı $l ,1 cı. J. 

t 'i : J,,;(:..ı ··- .,-f.,-; ljıll 
\.. , .. ı\ 
\ " .il.ol 

•)~ \•. U"'~ ..... 
) 1 .~.;-4ie\; L\i l. j u~ ~ 
: c.'J.J ıJJ;./;,,, l:p( .;t..,. 
• ,...;,)1 ,;i .. ı :,!, (Jİ· /,.._, .e.!.ı, ' 

"· ..,ı:ı,ı .ıı..rı . ('---.' J~ >.' ~ ... ';;, 
l;-:'' ,,0 .. ~ . .>S!" J.f .;_,;.~·~) 

~;·:ı:-~1-' . 
~ . \... ' .. . 
.! .!.l:l..j _j:.. 4 JS Jtc,J..ı:li 41..tf .;:..1..'!.IJ:. 

• .. ' .;.ı.. 

J• ..!.l:~.:J, .:lı~ ~ J}ıl \Y ,_;.ı 

,ı..:t.; .;~ j:..:i > ~ .J~-" <i·i\' ..r; i 
, ,.cl,,,_ı ·"-? .. ı;;ıJ.~ s . ..:,;r 

;_,.;.. ~\ J( jO.... .sj\i.Jl..;ı.,; .;ı 

oı/ J;~~ İpo 
;ı.I\ l):"•I .:ı..:f .Y. ı.J~,;;. ,:,~..ı,ı J.1.>:I J~I ~4:--J '<i•L.. 

-~~J .r:ı..ı,t .;•.ı oi'v' ,,Jf ;}.- . iır..-':i ,ı..:.:ı ._rı .ı;ı,,:., c.~, 
(.J~ .. ;ıs J-1.f .:J'I; ~L:.. .1. ~;;'l,ı .;.<:ı ~ .si\.r.:ı J....,: r' ..._ 
J;~ o!Jö~. Jt..TJ .;_,... , .r5-J. .J).::J ,,.;.,,ı. .!J.I•':' .,.-,~ J•_,;.. 
~ J' ~;:,~, .;,, r;/- :Jv-•,;.# .:ı'l,t ·_r;.. ,J"':. 4;1,1 .;ı .... ; ""' 

. ).ı4•-':ı ..,..µ .;_4~,,U. .:..~.rı '1-f ~ IJı.<-1 411 
____ .._ .............. -._ _ _. . .,.,~ . c • .• •ı •y:, • '>rıq••·~o - •!jiQ, L 

~l-.,,~tr .. . 

c::ı.ıq •q,ı.ıT u~~ ~ .;~~:ıı,ı-.ı,tı .;,ı. .. , .:..,. f.r.4" ~;,,.,ı )t. 
t.),ı. J>),;;.,\,ı ~"'-•'!• •J~ .J'~ .ol:;_;İ;.· ;...IL!.ı J!"-':ı ;ı,..ı ~I 
~;.;,,,JIJ •.ft f IJ'-';l(.~.J:. ~.ı~t ıı;•I . J.1;r.J ...aUJ .ı~'J.P- Jl,,...I ~Jf) ~J 
~·lh. J),ı,[s;..,. ,.,,.ı.. ,,,.J.J ·ı•f•ı..i~~ .;l,ı,~J.t':J.·.ıı~· ~'""' . 
c)lı:_ı.J'.. .ı..:.. u.. ..i.C~ . J~._~).J' ıji1. .J.a,} J'.1,-$"•\a ı!l:,,ı •..1 ~ıw_.•ı:,\;1. 
,.; ·~....,_,. ·~:;: J • J...~;-, • .ı_;ı; :.,ı. ..ı;ı µ .;yJ,ı tri.' ... ~, 

Peyam 'la birleşip Peyamı Sabah adıyla Kuvayı Mi//iye'ye karşı çıkan Mihran Efendi, zafer üzerine, 
"Muhterem Kari/erimize" başlığıyla yazdığı açık mektupta, Peyam'dan aynldığını bildiriyor ve 

yanm yüzyıldır "milli amaç/ann" en ateşli savunucusu olduğunu ilan ediyor. 

40 



BELGELER 

41 





........ ...... ,.... .......... 

.... ı,ç.Ji. 

~ .~., 

..ı~,,... 

fi'(.. 

~ .. 
•..ıc.ı.
;_ııiM,jWI 

KUVAYI MlLLlYE DÖNEMİ 

t.;.J'ı.4.1.f;,Jl.ı.IJ\IJil . }.J)Jlr!Jiıl~l.r.f 
~ )i:lıl Jlt ~.U)r Llo( , ıJ,;'a..};;ı._t ,lf.Jlıt ~.f.tl .;,ı;f""' ~.;..:;li•.ı:'JP" 1 

•..ı.f!:': M\J, ı1).ı)~I ":'Y...t 

L,,4o.J".ı.._. ":ı-'I .. ;ıl)JJ> ~11-;~ ı.f.#-tl .;i.t4 "'!'ı;-ı 
~)ılJ (1 )~1- l.{,C_l .!.ı=Uıl-ir.ıJfL. l""I -~ :ı:ı'4 ,....:io, •,;.~ :G.! ~loı • .(~,rı-~ 

li ·•)T,;.:':;,;}J!J'.j>.'. .... .J;. 
\..ti- ,jl-4!-., ..._..:1.,1.ı;,f.,:J ~l ""f JJ,hl f!i J~ •,.:l'!"ritı 

~"....,. ~ .,ıı .b• ..-ı.p 

,jJ,...:,l'_'ıl> J.;.. 

~\. • ..ı.ı:..ı-C. 
.sr ;:...ı1Jv"'.>-.1ı1,..~•.vTf .,...,_.,,..ı,,r.1- ,r,.,-r;. .,,. 
J,J(i$<>.._., • ..,,.;..,,,.,. ·•~"1.' .,;...., __ JI!>"'-'' ....... 

•;.J'·""4" ..... .....,,..;.;.• ....... ,r-4),,..:J,,,.....ı. ""lr'ı;...i. 
1#.A..tllr .;}f • .... "' •!'1'4 ı,,_ ;t f~."""' -~ı... 
-~dl'!~ .... ,...w .,,. ~-~ ..,;.. l,ı.. -.~ •4 ;.4"/<i 
'"""""'-""•.Jl;.ol""" ""~ .... ı .. ;, "'/!~•,,·· .........,. 
ı1ı1t>11,ı;l.t..r~ .ı-- J."' ..,... ... 1 -:..- ..,.,,. • .k.'ı.t • ... (il;,. 

~ ;. ... ~ •• - ~:'I'. - · 

Türk 'ün kendini kurıarabileceğinden kinısenin. umudu kalmamıştı. Lehimizde birikiyazıyazdıRı için Piyer Loti 
içirı türen/er bile düzenlendi. "Hak ve J lakikaı Kahramamrı yevmi Mahsusu" (Tasviri Fifkilr, 23 Kasım 1920) 
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Piyer Loti'ye başvuru, nıektubu 

Js tanbul, i zmir ve Anadolu 'nun çok yerinin işgalde olduğu Türk'ün tamame n yok edilınek 
istendiği b ir dönemde, l s tanbu l'daki aydınların b ir kısrnı Aınerikan, bir kısmı da tng iliz ınandası 
sağlamak iç in ç a b a sarfediyorlardı. Bu arada çoğunluğu g a zeteci v e y azar o lan 74 aydın kişi 
b ir a raya gelip Türk davasını s avunan FrJnsız yazar Piyer Lo ti 'ye 5 H aziran 19 19 tarih iy le bir 
teşekkür m e ktubu yolladılar. Elle rinde n daha fazlası da gelmiyordu. 

'Ün lü ve sevgili üstad, 
K endimiz ve bütün Tü rk aydınları adına, sıkıntı iç indeki halkımızın, sevdilJlnlz ve kade rin 

eziciliğine karşı sav unduJ!unuz o halkın, derin minnetini f:fade ediy oruz, zira siz onları 
anladınız ve takdir e ttiniz, oysa aydın Avrupa 'nın çoguntug u anım mükemmel me
z iyetle rinden habe rsiz hıı.lu.nuyor. 

Hayır, halklar hükürnetlerirıirı su~lurında.n sorunılu değildirler. Siz~ bu tcutışıla ınaz ,ge r
çeği y akalayan ve kısa görüşlü politikacılann teorik gerekçele rine karşı savunan p ek n adir 
ulvi zekalardan birisiniz. 

Rakibinin gücünü yok etmek doğrudur; ama burada d urmak gerekir.· E:z:mek , yenmek 
delJildir. 

S iz, sözü bütün dünyac a d e rin saygı ile dinlene n ulu üstad, devlet adamlanrıı mantık 
yoluna davet edemez misiniz ve müttefikleri, y eniklere karşı çok se n ö nlemle ri sebebiy le uyg ar 
dünyanın sempat isinin zay!flaması tehlikesiy le karşılaşacağı kon usunda uyararrıaz mısınız? 
Bu zayıflamanın h esap edile m ey ecek sonuç lar yaratacağını şimdiden söyle m eye lüzum bile 
yoktur. 

Yaşayan ya da ölü y önle ndiric ile ri tarafından aldatılan insanlık çok kan kay be tti. Bun dan 
böy le y e ryüz ünde, mezarlık ve hapishane le rdeki/erden farklı hir barış eg emen olmalıdır. 

Büyükle rimiz d e n biri p ek isabetli bir şekilde demiştir ki, 'Ağ/anan her yer ruhumun va
tanıdır. ' 

Ve Türkiye 'de, y enik ya da g alip bütün diğer ülkelerde n daha çok k imse agtıyor ve h a la 
ağlamaya d evam ediy or. 
Doğu, Batılı iyilikseve rle rin kadrini bile rek beklemeyi ve ızdırap çekmeyi bildiği g ibi, u 

mutlanmayı da biliyor. 
Türkiye iç in sarsılmaz ve coşkulu d ostlug unuz a bağladığım= cesur umudu ~yi n~yetle kabu l 

e tmen izi dileriz . " 
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Plyer Lotl'ye mektubu imzalay anlar 

Abdullah CcvdcL (/ctibad Dergisi) 
GümülcineU İsmail (Politikacı) 
Said Molla (Jiırkçe lstarıbul Gazetesi) 
Ahmed Ragıp (Duyunu Umumiye) 
Ahmet Refık (Tarih profesörü) 
Kcçcciı.adc lzzcl Fuat (Senatör) 
l lamdullah Suphi (Üniversitede profesör) 
Falih Kırkı (Akşam. Gazetesi) 
Ahmeı Ferit (Eski Nazır) 
Yusuf Ziya (Yargıç) 
Fuat Şemsi (Orta Öğretim Md.) 
Prof. Dr. Asaf 
Velid Ebüzziya ( 'J'asvfri Efkar) 
İsmail Hakkı (Yüksek Öğr. Um. Md.) 
Reşat Fuat (1 Iaricfycci) 
S. Fuat (Maarifte mıifelliş) 
Ali Reşat (Maarif Mılsteşan) 
Selim Sım (Maarifci) 
Ahmet Selahanin (Hukuk Fak. Dekanı) 
Ur. cemil (/sıarıbul Belediye Reisi) 
Refik Halit (Posta U. Md.) 
llayretıin (llariciyc Md.) 
Dr. Ekrem Hayri (Saglık Md.) 
Dr. eşer Ömer (Tıp Fak.) 
Behçet K.ami (Memlekeı Gazetesi) 
Mehmet Ali (Şurayı Devlet üye.) 
Nail Reşit (MemlcJ..>et Gazetesi) 
Dr. Zeki (Sağlık Mıifeııişi) 
Salahattin (Zaman Gazetesi) 
Fahrcttin Hayri (Hariciye Md.) 
General Hamdi 
Sedal Nuri (Mılhmıdis, Desinatör) 
M. Şükrü (Mensucat Md. U.) 
Yusuf Şerff (Üniversitede Prof) 
Ahmet Saki (Ali Gazetesi) 
Ahmet Hilali (Sabah Gazetesi) 
Refık (Üniversitede Prof) 
Mahmut Sadık (Yeni Gazete) 
Mehmet Asını (Vakii Gazetesi) 
R. Fahrc<l<lin (Hariciyeci) 
M. Zühdü (Üniversitede Prof) 
Mchmt:<l Na~ım (Tercılmam HaJ..>ikat Gazetesi) 
Fail< Ali (Vali) 
Miralay Sadık (Politikacı) 
Abdurrahman Arif (Auukal) 
G. Hamit (Senatör) 
lsmail l lakkı Paşa (Politikacı) 
Prof. Dr. Rıfat Hüsamcttin 
Alxlullah Zühdü (Yeni Gazete) 
Cafer (Veteriner) 
Prof. Dr. Kerim Sebati 
M. Re~i<l (liski Hariciye Nazırı) 
Çorluluzade Aziz Mahmur 
M. Michat (Erzurnm Valisi) 
ı . Salih (Söz Gazetesi) 
Ziya (Müşavir) 
11. Sadenin (Şebbal Dergisi) 
1. Sami (Ya'8'ı~) 
Dr. Tevfik Salim (Tıp Fakültesi) 
ı. Hakkı (Müşavir) 

Muammer (Maarifci) 
A. ~adan (Müşavir) 
Şcyh1..adc Halepli Mustafa 
Şakir Beyzade Ömer Faik 
Rauf Ahmed (/>tik/al Gazetesi) 
Yusuf Fehmi 
Hü.-;t:yin Rahmi (Romancı) 
Şükıü (Maarife;) 
11. Adil (Kadastro Um. Md.) 
Müfide Fcric.1 (Feride Tek'in eşi) 
Ali Kanıi (PTT'ci) 
Mahir Said 
Cami (Eski Mebus) 
S. Bekir (Eski Vali) 
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Namus Uğrunda !.. 
Hasan Tahsin Recep 

Evet... Ey nasiyc-i gllnır ve h~metinde altı yüz senelik bir tarihin haııra- i celadet 
ve hamasetini ıa ıyan TürkleM ... Osmanoğullan!.. 

Fatihleri, Yavuzları, Süleymanları yetiştirmekle ıarihlerin ölgün sahifelerini can
landıran asar ve cdvar-ı maziyenin afak-ı devr-i duruna, eklil-i şan ü şeref konduran 
"'il Kayıhanlıların remiz kanlı, pek alınlı evlilıları! .. 

Uugün, hak ve adalet diye bağu-an bir kuwet, huı,'iin heşeriycl, insaniyet diye 
haykıran bir kudret, ki onlar galibiz diyorlar, o galipler ki, bedbaht menılekeıimizi ve 
elemlerimizi llyutmak için muhafaza ettiğimiz sükuıu, acz-i mutlak hilerck gurur-u 
millimizi tahkir, namus ve mevcudiyetimizi tezyif ve tezlil eden müstekreh, muhteris 
emellerin maateessüf şahidi bulunuyorlar. 

O hayillpcrestler ihtirası ki, senin dinini, imanını yutmak, parçalamak için Allahın, 
Büyük Rabbin kadar ıaptığın menıleketini, o ecdadının şecaatleriyle omuzlarında ta
şıdıkları hililin azameti karşısında dünyaları hüsran eden ecdadının kemiklerini ihtiva 
eden topraklarını, şerefli yuvanı, senin ihtimamkar şefik ellerinden alarak gaspederek 
kendi muhteris, cani ellerinde kanatmak, ezmek; lslamlığı, Türklüi;'ii öldürmek için 

lı ilillin o ilahi lalgün rengini, ateşini söndürmek, karanmak için yınıcı menfur mefkureler ıaşıyan ma'dum Rus Çarlığının 
na meşru mevludcsi olan o Yunanlılar ki, .sevimli tmir'imizi kendilerine peşkeş çekiyorlar. 

Peşkeş çekiyorlar da, üç yüz milyon islamın dünyaları kızıl kanlarla hoyamaya kaadir bir kuwetin mevcudiyel-i ka
lıiranesini unuıuyorlar. istihfaf cdiyorlar. lsıanbul'un, isliimlığın aguş-u itiramında taşıdığı mabetlerine çanlar, salip çelenkler 
ihzar ediyorlar. 

O herşcyden yüksek zannettikleri asnn ufak bir tebessümünü, gurur ve senncsıi ile bizi namusumuzdan, mu
kaddesaıııruzdan mahrum hırakmak sevdasında bulunan o Yunanlılar ki, llhuweı-i beşeriyeden ziyade, kendi hasis ve 
aç gözlü menfaaıleri uğruna karıştıkları harpte yükseltemedikleri süngülerinde riya ile, melanetle sırıtan mevcudiyetleri 
karşısında Halifeyi lsıanbul'dan, o bütün cihilliyet-i ahlakiyesiyle ve henüz kainatın cnzar-ı mefıuniyeıini ka1.anan Mu
lıammedileri mutaf kılıp ve ihtiramında, pay-i tahtından Konya'nın ıssız, izbe sahralarına kovmak istiyorlar ... 

l lüsran ve yeddi-i bahtına ağlayan bizleri sürmek, ademin bipayan derinliklerine, çirkabelerine yuvarlamak arzu e
diyorlar. 

Uyan, ey Türk oğlu, uyan! .. Ey medcniyct-i ilahiyeye mutekit, islamlığın ateşin hararetiyle kalbi, ruhu pür heyecan 
olan ınüslüman Türk1 uyan!.. 

Sana suikast ediyorlar. Seni, meskeninden, mahedinden, ınabudundan, harim-i ailen ve namusundan cüda düşürmek, 
'enin maazzezaunla adi oyuncaklar gihi oynamak istiyorlar. 

O hala üçyüz yirmi sekizdenberi üzerinde masum kanlarının cereyanı kesilmeyen süngüleriyle, o hala tarrnkalarında 

yetim ve öksüz, yavrusuz kalan kimsesiz validelerin, alil ihtiyarların aks-i ızdırabaıı dalgalanan toplarıyle geleceklermiş, 
tereddüt etmiyoruz, gelsiııler.. Hatta, masum Türk'e kasdı olan bütün dünya gelsin.. Süngüleriyle esasen kanayan 
kalpleriınizi deşsirıler ... Velveledar toplariyle evleriınizi, kuvvetlerimizi yıksınlar. Taraç ve tarumar ersinler. 

O Yunan gelsin. Saf ve b-&kir liınanlarunıza, kudret ve kuvvetiyle iıhale muvaffak olamadıkları tckncleriııde o zülnıü, 
adavet-i ebediyeyi, husumeı-i ezeliyeyi temsil eden mavi-beyaz bayraklarını dalgalandırsınlar, gelsirıler. 

SilalıJerınıızı ıoplasuılar. Evlatlarına silah tevzi eısirıler. Benliğimizi parpılasınlar. Ruhumuzu ezsinler. Fakat asla, asla 
unuımasırılar ki, Türk ölmedi, yaşıyor. Kalbinin, ruhunun, müslümanlığının, Peygamberinin telkin elliği ilhaınaı ile ya
şıyor. 

Ve burayı Yunan'a verıniyecektir. Vermek isteyecekkuwetle paylaşacak kozumuz var. Harra, süngülerimiz, si lahlarımız 
olmasa bile ... Asi ruhumuzla, coşkun kanlaruruzla, hararetli vicdanlarınıızla, sökülmeyen dişlerimizle bu memleketi mü
dafaa edeceğiz. 

Ne kadar zehirli olurlarsa olsunlar, o dişlerle cingiz-i maneviyatla kuvvetlenen dişleriınizle kalplerini parçalayacağız. 

Namusumuzu, gururumuzu, ailelerimizin, yavnılarımızın kadınlarııruzın iffeı-i hayatiyetlerini kunaracak, mulıafaza ede
cej!iz .. 

Yoksa, bu şirin diyarları, kendi hayatımız, şehamet ve saıvet-i ıarihiyemiz naıruna ecdada bir cemile-i şükran olınak 
üzere yakacağız, yıkacağız, kıracağız. Uu ülkelerin sema ve ufuklarına kendi ınasum kanlarımızla renk vereceğiz, bo
yacağız. 

O zaman Yunan gelsin, ondokuzuncu asrın türedi çerikotları Avrupa'nın telkin ettiği binayı medeniyeti korusun, A
şillcrin, hayali kahramanlarını , Homcr'in efsanevi şiirlerini , teranelerini kan pıhtıları arasında ihya eısin. 

llayır, hayır ... Meyus olmayalun .. . iliz ölmedik, yaşıyoruz. Henüz daınarlarunızda lzmir'imiz, Halifcıniz, llakanıınız, 
Pay-i ıahtımız için akıtacak kanlarınıız var. Ru memlekete göz diken kuwetleri yakacak, eritecek hararetiıniz pek, hem 
de pek mebzul.. . Yalnız, bunu da unutmasırılar ki, Çanakkale kahramanlarının, mavi beyaz kucağıoda salihi taşıyan 
YunanlıJığın canavar hakimiyeti ahında yaşaracak tek hemşiresi, tek bir validesi, ufak bir Türk henliği yoktur. Ancak, ever 
ancak hilalin al gölgeleri ahında Hakanıyle, Pay-i tahtı ile, lzınir-i ile yaşayacak bir Türklük vardır. Ve illa Avnıpa Neron 
gibi bir şair olınak istiyorsa, bizler de kendi cllerinıiz, kendi varlıklarımızla hinalannıızı, ıopraklarıınızı cayır cayır yakar, 
kızıJ alevlerle halelendirir ve beşeriyetin vicdanına Roma'nın ihlirakından feci bir sahne-i şiir ve hayal ibda eunekte ge
cikmeyiz ... Çünkü ıarilıiıniz var. Çünkü bizi tel'in edecek ecdadın ruhu ahfadın feryadı var. Çünkü her şeyden üstün 
namusumuz var. 
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KUV A Y1 MİLLİYE D ôNF.Mt 

Hasan Tahsin 'in kafasmaakileri biç çekinmeden açıkladıgı, 19 Şubat 1919 tarihli Hukuku Beşer gazewsi. 
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Kemalist Anadolu Basını 
Ekim 1920 - Mayts 1992 arasında Trabzon'da, K afkas Sovyet Sosyalist Federatif C um

huriyeti Enfo rmasyon Ajansı 'nın temsilcisi o larak çalışan K. Yust , 19221de Tillis'te 'Ana
toliskaya Peçat-Anadolu Basını' adıyla yayınladığt kitapta Kemalist Basın tuıkkında e n zengin 
b ilg ile ri vermiştir. Bu liste onun verilt:rine dayannıaktaclır. 

Her s üreli yayın hakkında bulunabildiği kadarıyla sekiz kalem bilgi verilıniştir . 

(1) Yayının adı: ( 2 ) ÇtkUğt yer; (3) Niteliği veya siyasal eğilitni su s iya h sayılarla gös
terilme kte dir: 1) Resmi, 2- Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti sözcüsü, 3- Okul dergisi, 4- Milliyetçi, 
5- ittihatçı a leyhdarı, 6- İttihatçt a lehdarı 7-Muhalif, 8-Halkçı , 9- Solcu , 10- Ttalk l~tirakiyun 
Fırkası organı, 11- lslam Dolşevik, 12- Dinci, 1 3- Ekonomi/Ticaret, 14- E d <ebiyat , l 5- Mizah, 
L6- Bağımsız , 17- Tarnfstz, 18- Hilal-i Ahme r (Kızılay), 19- Doğu Ordusu organı , 20- Eği

tim-bilim; (4) Yayına başlama ve sona erme tarihi; (5) H aftada kaç sayı yayımlandığı ; ( 6) 
1 Mayıs 1922'ye k adar toplam kaç sayt çıktığı; (7) Tirajı ; ( 8 ) Yayımlayanları : Sahib-i im
tiyazlarının adlan .siyah, Müdür-i me.sullerininki italik, başyazar ve yazarlannınkiyse düz 
harflerle dizilmiştir. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Hayat Adana 7-4 Nisan 1922 Lücavinade Mehmet Emin 
Mefkı'.ire Adana 3 1921 sonu Adana Öğretmenler Birllğl 
Yeni Adana Pozantı-Adana 2 1919 500 Ahmet Remzi (Yüreglr) 

Ferit Celal, Ramazanzade Kemal, 
Fevzi, Mustafa Rıfat Sinan Paşa, 

ikaz Afyon Karahisar 9-8 1919 b~ı 
Halil Ağa, lbrahiın 

330 Mehmet Şükrü (Koç) 
An kar• Mayıs 1921 

Emel Amasya 7-4 1921 50 250 Abdü!U.tlf; Hayrullahoğlu , Sevki 
Hakikat Amasya 2 Mart başı 1921 120 250 /;mail Hakkı; Muhammed Sadık 
Emek Ankara 10 16.1.1921 Abdülkadir, Ahmet Hilmi; Belınım 

Lütfü, Ziynerullah Nuşirevan 
fükimiyet-i Milliye Ankara 2 500 2000 Recep Zühtü; Ahmet Ağaoğlu, 

Muhiddin; R~ Eşref, izzet Ulvi, 
Mahmut Esat1 Hüseyin Suat, eeıaı 

uri, Yusuf Akçum, Hüseyin Ragıp, 
Dr. Adnan, Ncbizade Hamdi, 
Tevfik Rüştü 

Kalem Ankara 15 Mayıs(?) 1921 Hüseyin Suat 
Ağustos 1921 

Köy Hocası Ankara 1 1921 56 2000 Molla Ali Vahitzade 
Öğüt Ankara 17-4 1920 Ekim 1921 Sadri 
Peyam Sabah Ankara 15 Bahar 1922 17 1000 Aka Gündüz 
Sebilürreşat Ankara 12 1920 70 3000 Mehmet Akif, Eşref Edib 
Sebillürreşat Ankara 12 Ekim 1921 
T. Büyük Millet Ankara 1 
Meclisi Zabıt Ceridesi 
Yeni Oünya Ankara 9 Kasım 1921 Arif Onıç; Niza metin, Tevfik Rüştü , 

Osman 
Yeni Gün Ankam 9-5 Mart 1922 6 490 1750 Yunus Nadi, Kemal Salih, 

Ruşen Eşref, Mehmet Şeref, Celal 
Nuri, Esat, Ömer Muhiııin, Halide 
Edip, Ali Ihsan (Kör Ali), Vehbi, 

Yeni Hayat Ankara 10 1.3.1922 1 6 
Cemal Hüsnü, Akb-dy 
MilktvekiliNtlzım 

Ticaret Gazetesi Ankara 13 2.1.1921 1 500 Refik Rasim, Hüseyin Suat 
TI!rkiye Ankara 1921-1921 1 birkaç sayı 
Anadolu Antalya 2 1920 6 400 800 Haydar Nadi 
Ayıntap Ayıntap 2 1919 3 180 200 Ketbudazade Cemil 
Bolu Bolu 1 1913 1 46o 250 Vilayet Gazetesi 
Dertli Bolu 7-4 1920 1 115 250 İlyası.ade Şükrü; Avukat Ali Saib 
Türkoğlu llolu 2 1921 1 40 250 Mecit Akif; Mebmeı Abdi 
Çorum Çorum 2 1921 1 53 250 Viüyet Gazetesi 
Diyarbekir Diyarbekir 1 1881 1 1900 150 Viüyet Gazetesi 
Al bayrak Tifüs-Baku 9-5 Nisan 1920 1 150 450 Mi/bat; Müştak Sıtkı ve Cevat; 

Süleyman Necati 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Envar-ı arkıye Ertunım 2 Vilayet Gazetesi 
Arkadaş Es"*'hir 9-8 19l0-1921 l>aşı düzcru,iı. Mustafa uri 
lsıiklat Eskişehir 2 Bahar 192 1 .l 50 700 Hiiseyiıı /Jahrl 
l:K·i ve Köylü Eskişehir 9-8 1920-1921 ha ı düzeruıiz 
Seyyare Yeni Eskişehir 11 AğU>lOS 1920 Arlj Onıç; Hakkı &:hiç; Yunus 
Dünya Ankara Mart 1921 adi 
Işık Giresun 16-4 1.4.1918 Ayda 2 49 500 Asafl.ade Haynıllah Cemli 
Yeni Giresun Giresun 2 May" 1920 6 200 .ıoo Cemil Ragıp 
Ye il Yurt Giresun 3 Giresun idadisi öğrencileri 
Mamurecül-A:tiz Harput 1 1884 1800 250 Meclis-! İdare 
Sarvet-i Milliye Harpuı 2 1922 10 200 Mu.1:;tafa Hulu:,i, Ahmet Kemal; 

Tüccanade Hakkı; Ethem Ruhi 
Kocaeli lzınit 2 1919 1 160 300 
Kar.ıhisar-ı Sahib Karahisar-ı Sahib 2 1921 ba ı 1 70 300 
Apksöz Kastamonu 2 1920 6 480 400 Ahmet Hamdi; '5mail llahib; 

llıl.rnıi; Mcluneı Akif 
Gençlik Kastamonu 3 1921 yazı fvda 1 Kastamonu öğretmenleri 
Türkcli Kastamonu 9-5 1921 yazı düzensiz 60 300 
Kınnızı Hilal K:ıyseri 18 1921 Ayda 1 10 500 SaitAzml 
Kayseri Kayseri 1 1914 ı 239 250 Vlliiyet Ga7.etes! 
Meşveret K:.ıyseri 17-4 1921 sonu 
Mi.>ak-ı Milli Kayseri 2 1921 102 250 Necmettin; Os11wn Hcıjir, 

Nurullah Sami 
Kurtuluş Kırşdtir 9 20.6.1922 3 6 250 Salih (Hacıoğlu), Mustafa 
Babalık Konya 2 1920 6 885 400 Yusuf Mazhar 
Konya Konya 1 1 Vilayet Gazetesi 
Öğüt Konya 17-4 1917 6 836 400 Abdiilganl Ahmet Hiisnü; Nuri 

Tahsin 1 lüseyin 
Aınal - i Milliye Maraş 2 Ar.ılık 1921 Ayda 3 
r>oğrıı öz Mersin 2 2 30 j()() Ata Çelebi; Akta/ //atı 
Mersin Mersin 1921 sonu 
lnkılab Muğla 2 Eylül 1921 68 300 Mustafa Bahattin; Hoca Esaı 
Azim Ordu 17-4 6.3.1922 250 Hüsnü Curdan; Fahrettin 
ııucak Ordu 2 1919 103 Rüstem; Şükni 
Ahali Samsun 7-4 1919 100 250 lsmail Cenani 
Aksi.>ada Samsun 2 1908 1200 400 Osman Fehmi 
Hayaı Samsun 2 Şubat 1922 85 400 Osmuıı Fehmi Bcynık 
Hayat Ramazan Saın.sun 15 Osman Fehmi &ymk 
mizahi ilave 
Hilal Samsun 2 1920 300 Hüseyin Kemal; Mehmet Ta)'.Yar, 

Ali naif 
Mektepli Samsun 3 Ocak 1922 15 günl. 10 400 C. Nadi; Hüsc::yin Hüsnü 
Piyasa Samsun 13 15 günl. 
Varlık Sarıkamış 19 2 50 1000 Feyzullah Sacit 
üilck Sivas 3 19l l sonu 15 günl. Sivas Öğretmenler BlrUğl 
Gayret-! Milliye Siva~ 17-4 19.!1 sonu 

lrade-i Milliye Sivas 2 1919 ortası 250 250 Salllhattln; Hulusi Turgut 
Siva-; Sivas 1883 1500 200 vıınyet Gazetesi 
1 ık Silifke 1921 sonu 
Tarsus Tarsus 1921 sonu 20 300 Müezzinzadc Mehmet Saiı; 

Muhammed Faiz 
ft..u Trahzon 14-15 1921 birkaç sayı Hayri 
Genç Anadolu TrJbzon 20 1922 15 günl. 7 300 
Güzel Trabzon Trabzon 7-4 1.4.1922 3 15 1000 Eyüpzade 
Hak Trahzon 7-4 12.4.1921 2 250 250 Kakıcızade İbrahim Hulusi 
iğne Trahzon 6 1919-1919 birkaç sayı 
lkl>al Trabzon 7-4 1918 750 300 /layrl 
lstikhiil Trahzon 2 1918 Faik Ahmet 
Kahkaha Trabzon IS-7 18.5.1922 Esat Ömer Eyüp; Nazmi Nafi 
Kaygı Trabzon 6 1919-1919 birkaç sayı 
Nur Trabzon 6 1919-1919 birkaç sayı 

Selamcı Trabzon 6 1918-1918 19 
Yeşilyurt ·ı·r.ıbzon 6 1918-1918 birkaç sayı 
Hart!keL·i Fikriye Yozgat 14 1921 sonu Yozgat Öğretmenleri 
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DEVRİMLER DÖNEMİ 

üyük Taarruz başarıya ulaşıp Kuvayı Milliye bütün A

nadolu ve İstanbul'a hakim olunca rrıuhalif hasın ve 

ynlıkçı azınlık gazeteleri kendiliklerinden ortadan yok 

oldular. Bazılan da eski ç izgilerinin tam tersi yayına giriştiler. Üç yıldır 
Peyam ile birleşmiş olan Sabah gazetesi heınen ondan ayrıldı ve 

eskiden beri milliyetçi olduğunu belirten yazı lar yazdı. Ankara ve 

Mustafa Kernal'in en kesk in düşınanlarından Aydede dergi.sinde, her 
ikisine de övgüler düzülmeğe başlandı. Yazarlarından bir çoğu yurt 
dışına kaçtı. Peyam haşyazarı Ali Kemal, İzmit'te linç edildi. İzmir, 

Balıkesir, Adana gihi yerlerde Milli Mücadele aleyhinde yayın yapmış 

olanların da Yunanistan'a ya da Suriye'ye sığındıkları görüldü. 

A) İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişin Yarattığz Sorunlar 

Basın dünyasındaki bu tasfiye hareketi, Lozan Barışı gereğince ilan 

edilen genel aftan istisna edilen 150 kişinin arasına, gazeteci niteliğiyle 

onüç kişinin de katılmasıyla tamaınlandı. Bakanlar Kurulu 'nun 1 

Haziı-an 1924 tarihli kararnamesinde bulunan bu isimler şunlardır: 

Sait Molla: Türkçe Jstanbul gazetesi sahibi . 

Mevlanzade Rifal: Serbesti gazetesi sahibi, riürriyet ve itilaf Fır

kası azasından. 

Hafzz İsmail· İzmir'cle Müsavat gazetesi sahihi ve başyazarı, 

Dar-ül Hikmet-üt İslamiyye üyelerinden İzmirli. 

Refik Halid: Aydecle gazetesi sahibi, Posta ve Te lgraf Umum Mü

dürlerinden. 

Ali Sami: Bandırma 'da Adalet gazetesi sahibi Bahriyeli. 

Mir Mustafa: Edirne'de Temin, halen (1924'de) Selanik 'de Ha
kikat gazetesi sahihi. 

Ferit: Köylü gazetesi haşyazarı. 

Refi Cevat: Alemdar gazetesi sahibi. 

Pehlivan Kadri: Alemdar muharrirlerinden. 

Fanizade Ali İlmi: Adana 'ela .Ferda gazetesi sahibi. 

öıner Fevzi: Bahkesir'cle İrşad gazetesi sahibi Trabzon 'lu. 

Hasan Sadzk: Halep 'te Doğruya! gazetesi sahibi. 

Refet: Köylü gazetesi sahihi ve sorumlu müdürü İzmirli. 

Düşman işgalinden kurtuluş, Türkiye'nin hütün sorunlarının çö

züm lenmiş olduğu anlamını taşunıyordu. Uluslararası alan.da Osmanlı 
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24Temmuz1923 Jwibli Tevbid-i 1:.Jkar, Lozan. Banşı 'nm ımzasını mt'ijdeliyor: ·· Hugitn sulh bayramımız, hakiki 
halas ve «tik/al bayraıııııııızdır-llakkıdır hakka tapan milletimin <itik/al-". Tilrkiye'ningerçek kurtuluşunun lozaıı'da 

sujj/andığı o zaman anlaşılmıştı . Lozan, J.Dünya Savaşı sonrasından bugüne kadar yaşamış tek anı/aşmadır. 
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Devleti'nin tasfiyesi bahis konusuydu. Türkiye'ye bırakılacak top
rakların sınırlannının saptanması, borçlarının, kapitülasyonların ge
leceği, ancak bütün ilgili devletlerin katılmasıyla toplanacak bir 
konferans ta karara bağlanabilirdi. Diğer yandan Türk toplumunun 
kendisi iç in de Osmanlı mirası konusunda bir karara varılması ge
rekliydi. 

Ankara'daki Büyük Millet Meclisi, Misaki Milli'ye katılarak ve daha 
sonraki bir sürü kararıyla bu sorunlara önerdiği çözümleri açıklamıştı, 
ancak kesinlik kazanmamış noktalar yok değildi. En başta, saltanatın 
lağvı (1 Kasım 1922) üzerine hilafetin ne gibi bir statü ile ülkede 
kalacağı , Türkiye ve bütün İslam dünyası üzerinde ne gibi yetkilere 
sahip olacağı sorunu vardı. Aynca Büyük Millet Meclisi'nin ne tür bir 
rejim olduğu da kesinlik kazanmamıştı. 

Anadolu'nun Kemalist basını ve istanbul'un Vak.ıt gibi esinini 
doğrudan doğruya Ankara'dan alan gazeteleri Mustafa Kemal'in 
çevresinden yönlendirilen çizgiyi izliyorlardı. Buna karşılık, Milli 
Mücadeleyi desteklemekle birlikte savaş sonrası için kendilerine göre 
senaryolar düşünen gazete yöneticileri de vardı: Velid Ebüzziya, 
Ahın.et Emin, Hüseyin. Cahit gibi. Bunların Mustafa Kemal'in dü-
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lstanbul'daki gazete patronları ile emekçiler arasında ücret yüZÜnden 1923'de anlaşmazlık çıktı .Mürettipler grev 
yapıp kendi "Haber" adlı gazetelerini çıkardılar. Patronlar i.se "Müşterek Gazete" ile cevap verdi. Cumhuriyet 

döneminin bu ilk grevi kısa zamanda anlaşma ile sona erdi. 
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şüncelerini tam bildiklerini söylemek mümkün değilcli . Ayrıca, ,Milli 

Mücadele'ye açık destek verınemiş olmakla birlikte karşıtlıklarını da 
açığa vurmamış Lüt:fü Fikri gibi eski ınuhalifler vardı. Babıali ve işgal 

kuvvetlerinin sansürü kalkınca taın bir özgürlük ortamının geldiği 

inancıyla düşüncelerini açıklarn.aktan geri durnıadılar. 

İçerdeki duruınun alacağı biçiınin, dışarda (Yani, barış kon

feransında) yürütülen pazarlıkları etkileyebileceği konusunda, BMM 

hüküınetiyle Mustafa Kemal'in dışındakilerin fazla düşündüklerini 
söyleınek rn.ümkün değildir. Barış pazarlıkları sırasında özellikle or

dun un disiplinli bir şekilde hazır bulunması gerekirken, İstanbul 

basınında, (ordu görevini taınaınlaınıştır, başkoınutanının da artık 
g örevlerini devretmesinin zaınanı gelnı.iştir) gibi bir havanın es

tirilmesi, Türk heyetini zayıflatrnaktan başka bir şeye yaraınıyacaktı. 

M. Kemal ise ordunun değil, olağanüstü koşulların ürünü olan Millet 

Meclisi'nin artık işlevini tamamladığı, yenilenmesi gerektiği fik
rindeydi. Daha 1922 sonunda Halk Fırkası'nı kurma fikrini açıklaınıştı. 

Bir kısmını Hakin:ıiyeti Milliye sütunlarıyla Meclis kürsüsünde a

çıkladığı, bir kısmını da henüz kafasında sakladığı clevriınlerinin 

ancak bu yolla gerçekleşebileceğine inanıyordu. 

Özellikle İstanbul basını ile bir uzlaşma çerçevesi kurnı.ak için Paşa, 

16 Ocak 1923'te İzmit'te belli başlı başyazarlarla (Hüseyin Cahit, 
Ahmet Emin, İsmail Müştak, Falih Rdk.ı, Velit Ebüzziya, Celal 
Nuri, Halide Edip, Yakup Kadri, Adnan (Ad1var), Hakk1 Tar1k, 
Enis Tahsin) buluştu. Yaptığı açıklamalar, tam kapsaınlı bir politikayı 

belirliyoı-du: "Dış politikanın dayanağı güçlü bir iç politikadır ... 
Devrimin (İnkılabın) yasaları mevcut yasaların üstündedir ... I-Ialkı 

kendi haline bırakırsak bir adım ileri atamayız ... Bu devletin hal?fe 

ile alaka ve ilişkisi yoktur ... Ülkenin sadece bir yerinde değil, ay
dınların gideceği beş on yerinde birden ilim, nur, irfan merkezi 

yapmalıyız ... " 

İttihatcılar tarafından topluınun gündernine getirilnıiş bütün ko
nular, Anadolu'nun ve özellikle Türk kesiıninin kalkınınası konusu, 

geçmiş deneyimlerden alınan derslerin de ışığında, Mustafa Kemal 
tarafından yeni bir sentez halinde sunuluyordu. Bu gazetecilerin pek 
çoğu bu sorunların yabancısı değildiler. Ancak üzerinde farklı gö

rüşlere sahip oldukları konular da vardı. Örneğin, Amerikan eğitimi 

görmüş Ahmet Emin çok partili sisteın ve tam liberal ekonoıni 

yanlısıydı. Hüseyin Cahit ise güncleıncle olmadığı halele Arap harf
lerinin bırakılıp Latin harflerine geçilınesini savunuyor, anı.a Hilafetle 
daha içiçe bir yaşaını hayal ediyordu. Velid Ebüzziya da hu hususta 
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İstiklal Mahkemesi, lsıanbııl Hasım 'na karşı ilk eylemine geçiyor. Ağa Han 'ın mektııbu dolayıS<yla yapılan sor-
14ulamada: "! füseyin Cahil, Velid ve Ahmet Cevdet beylerin m(illehiden cumburiyetci ve hilafete dünyevi nüfuz ve

rilmesine muha/if uldukları İstiklal Mahkemesinin zaptına geçmiştir. " (Vakit, 16.Aralık. 1923) 

J/al'itıal -A Kuragüz v11nıyorsu11 uma davulun sesi çıkııgı yok! 
Karagöz - Sade davulun rnu ya, baksana hepimizin bornsuna ot 
tıkıldı. Matbuat kanunu biraz daha sıkıştırdı mı dilsiz oyununa 

başlayacağız. (Karagöz, 13 Şubat 1924) 
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ona katılıyoı-du . Hilafe ti dışlamanın Türkiye'yi küçülteceği inancı 

vardı. Yüzyılların alışkanlığından sıyrılmak pek kolay değildi. Ar
kasına bütün İslanı. alenı.ini alnı.akla uluslararası forumda bir ro l oy

nanabileceğine inanılıyordu . Oysa M. Kemal'in korkus u , dünyanın 
bütün ekonoıı.ı.ik gücüne sahip olmanın yanı sıra, Müslünı.anlann 

yüzde 95'ini de sultaları altına almış o la n yabancıların, Hilafetin gü-
ünü kendi çıkarları iç in kukla haline getirıı.ı.eleri olasılığıydı. 

Mustafa Kemal d a ha başından itibaren, dinin devle t işleri v e 
p o litikaya karıştırılmadığı - sonradan laik denilecek - bir yapı ta

raftarıydı. Bu aynı zamanda rejimin şeklini d e belirliyo rdu: Ha

kimiyeti Milliye, yani Cumhuriyet. Oluşunı.lara bu açıdan bak

mayanl arın yarım öıı.lemler önermeleri doğaldı. Bütün bunların ü s
Lüne , yüzyıllar boyunca İslanı.ın önderliğini yapmış bir topll.ııı.ı.u a

lı şkanlıklarından koparmak k o lay değildi. Arabı, Arnavutu, Ilintli 

Müslümanı koptuğu ve keneli hedeflerini - Arap Hilafe ti, Britanya 

Kralına bağlılık gibi - kovaladığı bir sırada İstanbul Halifesiyle bütün 
i slanı. dünyasını etkileme çabaları rüya o lma ktan ileri gidemezdi. 

Üste lik lslam Riı-liği 'nin ancak güçlü bir devlet çıkar ve zorla hepsini 

k o nu-o lu al lına alırsa gerçekleştiği de tarihi bir gerçekti. 

. ; ~ ~~) 
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1923'den 19:38'e kadarki dönemde basının hin"ncı 
il11i odaP,ı Gazi Mustafa Kemal olmuştur. Her 

devrim, her nutuk birinci say/alamı ilk haberiydi 
(Cumhuriyet 'ten). 

l lilafeti11 kaldırllmasmda.11 sonra laiklifw ~eçiş arlık bir 
formalite olmaktan başka bir anlam tCl§ımıyordıı. I927'de bıı 
yoldaki Anayasa değişikliği Cumhuriyet 'te sadece iki sütunluk 

bir haberle verildi (Sağda en altta) 
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1923 yılı başında harekete geçen toplumsal dinamik, geçmişle 
bağın ne düzeyde kalacağı, Osmanlı ihtişamına hilafet ka
nalıyla dönülüp dönillemiyeceği ya da Yeni Bir Türkiye ya
ratılıp yaratılamayacağı soruları üzerinde odaklaşıyordu. Bütün 
bu sorulara kafasında çözürn formülünü düşünmüş tek insan Mustafa 
Kemal'di. Oluşumu bir bütün o larak e le alabiliyo ı·, bu yüzden vaz
geçebil eceği, feda edebileceği hususları artık gündemine ge
tirmiyordu . Devrimciydi ve devrinıcili ğin özelliği de budur. Karşısında 
yer alanların özelliğini ise, bütünüyle düşünmemeleri oluşturur. Kısmi 

düzenler:neler tasavvur ederler. Tanziınat ıslahatcılığı türünde uz
laştırmacı ve gelenekçi bir yönetimi tercih ederler. 

B) Tek Parti Düzeninin Yerleşmesi 

1923 başından 1945 sonunda çok partili sistern.e geçinceye kadarki 
sürede, Atatürk ile ya da CHP ile muhalifleri arasındaki çekişme bu 
ana noktayı kabul edip etmeme, kapsaınlı bakıp baknı.anıa üzerinde 
odaklaşmıştır. Geri kalmış bir ülkeyi kalkındırmak iç in her tarafı a
henkli bir sistemin yönlendirnı.esi ıni getirilmeli, yoksa bazı alanlarda 
liberal, bazı alanlarda baskıcı bir sisteın mi uygulamalı, ya da herşeyi 
tam liberal anlayışla girişimcilerin yeteneğine mi bıraknı.alı? ... Esirlik 
noktasına geldikten sonra kendi kanı bahasına tam ba
ğımsızlığına kavuşan toplumunu bütün dış baskılardan kur
tarmak Atatürk'ün tutkusuydu. Dolayısıyla sistemini seçerken 
buna uygun olanını tercih etmesi doğaldı. Hatta başlangıçta eko
nonı.iyi bir ö lç üde serbest bırakmayı da denemiş ama 1929 dünya 
iktisadi bunalımı gelince devletciliğe yönelmeyi de kaçınılnı.az say
mıştır. 

Buraya kadar belirttikleriıniz, Tek Parti döneminin basın kar
şısındaki tutumunu ve karşıtlarının çıkışlarının gerekçelerini anlamayı 

sağlamak içindir. Mustafa Kemal'in Basın özgürlüğünden doğan 
sakıncaların bertaraf edilmesinin tek aracının yine basın öz
gürlüğü olduğu hakkındaki sözleri uygulamasıyla çatışır gibi 
görünür. Gerçekten de 1923-1924 yıllarındaki bir özgür ortamdan 
sonra basın, yasalar ve ekonomik önlemlerle tam kontrola alınmıştır. 
Bu da onun sözleriniıı. bir aldatmaca olduğu kanısını yaratmaktadır. 
Ancak, ckonoınik ve siyasal a lt yapısı oluşmamış, üstelik on yıldan 
fazla sürmüş savaşlarla a llak bullak olmuş bir toplunı.da bu ilke nin 
işlemesi kolay değildi. Önce dağılmış toplumun bir temele o
turtulması gerekiyordu. Bunu ancak "Devriın" gerçekleşti
rebilirdi, devrimin işleme yasaları da kısıtlayıcıdır. 
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Dolayısıyla 1946 yılına kada rki basın dünyasının oJu şuınlann~ bu 
ger e k çe ve g e re k s inme le r iç inde değerlenclirınck şarttır. 

Basının yapısı çoğulcudur. H e r fırsatta özgürlüğünü arar, verilnıese 

ele yönteınler ical e dip ö zgür d avranrn.aya çalış ır. T a rih g ibi, e lli, y ü z, 

b in senelik süreçle ri değil, güncel olayların akışı ve değişmeleri iç inde 
değerlenclirıneler yaplığı iç in Adnan Menderes'in sonra la n çok 
tekrarlayacağı bir tekerlcıneyle 'Nisyan ile maluldür' yani unut

kanlık hastalığı vardır. Aslında bu özellik basının , topluınun, yan i 
i nsanların bir yansıma aracı alnı.asından il e ı-i gelir. İnsan eski iyilikleı·e, 

r >dakarl ıkdan çok , gününde ki oluşumların e tkisiy le yargılarda b u

lunur. M u stafa Kem a l Paşa'nın ülkey i yenide n biçimlcndirnı.e ça
ba ları sırasında onunla aynı fikirde o lmayan insanların ve özellikle 

gazetecile rin belirınesi doğaldı. Bu eğilinı.ler d a h a Lozan görüşnı.eleri 

sürerken ba1;1J amışltr. Hatta b ir ara b u görüşmeler kesilip te k rar savaşın 

başlaması olasılığı belirdiğinde bile çoğulculuk eğilimi ortadan 
ka lkınaınıştır. 

Atatürk Devrimleri'nin ilki, kanımızca Lozan Barışı'dır. (24 

Temmu z 1923). B unu Ankara'nın başkent yapılması (13 Ekinı. 

1923), Cumhu r iyel' in ilanı (29Ekim 1923) ve aynı günMustafaKemal 

Paşa'nınReisicumhurseçilmesi iz ler. Bir yandan da Mecliste kendi 
fı rka g rubunu oluşlurmuş, karşısında d a muha lif g rup la r belirınişli . 

Bu çoğulcu yapının basına d a yansını.ası doğaldı. Aslına bakılırsa 

A n a d o lu 'd a ki basının h e p s iy le İstanbul basınının h a m e n yarısı Halk 
Fırkası yanlısı ydı. Taraflı gazetelerin kusurları ö rte n yayınl arına 

karşılık , muhalefe tin kus uda n o rtaya dökıne çabaları dünyanın h er 
yer inde daima o kuy u c unun ilg is ini çek e r. Diğer yanda n da, b ir d ü n ya 
savaşının galibiy k c n ölnı.üş d e n e n T ürk'ün ö nün d e yenilmiş olınayı 

b ir türlü h azm e d e m eyen Av rupa basınının 'Yeni bir diktatör d o
ğuyor' kampanyası e tkili o ldu. Dolay ıs ıyla ınuhalif basın hir g ü ç o 
larak kaınuoyunu yönlendirıneye ba1;1ladı. 

Cuınhuriyet' in ilanı s alta n a t yan lı larını rahatsız etıniş olduğu g ibi, 

içerde d e dışarda d a hil a fe tin k a d e ri sorununu gündenı.e getirdi. Lütfi 
Fikri gibi bu kararların tanı.amma karş ı o la nla rla , Hüseyin Cahit ve 
Velid E büzziya g ibi yarısına karş ı o la n ya da karşıt fikirle r de açık

lanmalı ınantığınclan ö türü salt basın özgürlüğü açısından i1;1e yak 
la1;1anların yayınları, Ankara hüküme tinin işe b ir İstiklal Mahkemesi 
kura ra k nı.üdahale e lmesi sonuc unu yaratlı. Röylece, basının devrim 

nite likli oluşumları engelleıne girişimlerine karşı hoşgörülü dav
ranılmayacağı gösle ı·ilmek is te niyord u . C u m hu r iyet T ü rkiyc's indeki 
basına ka ı·ş ı hu ilk İstikla l M a hke m esi uygulamasının gerekçesi 

şöyledir: 
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'Son zamanlarda bazı tahriklerin, yine eskisi Rihifesat yaratmağa 

haşladığı anlaşıldığından, Cumhuriyeti1nizi her ne pahasına olursa 
olsun muhakkak muvaffak etmeğe azmeden Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, mevcut hususi kanuna istinaden ve hu gihi teşebbüsleri imha 
etmek maksadiyle mahkememizi teşkil edip gönderdi. ' 

Mahkemenin çalışmaya başlamasından az sonra, İngiliz ajanı olarak 

bilinen, üstelik mezhepleri icabı sünn.i hilafet ile hiç bir ilişk ileri 

bulunmayan Ağa Han ile Emir Ali adlı Hintli Müslümanların hilafeti 
savunan r:nektuplannın Tanin, İkdam ve Tevhidi Efkar ga

zetelerinde yayınlanması işi büsbütün alevlendirdi. Bu mektup Baş

bakan İsmet Paşa'ya gönderilm iş özel bir yazı iken, kopyalarının 

bu gazetelere de ulaştırılnı.ası asıl amacın Türkiye'nin içini karıştırmak 
olduğu kanısını güçlendirdi. İstiklal Mahkemesi, iyi bir avukat ve 

hatip ama tedavi kabul etmez bir mt.ıhalif olarak tanınan LütfiFikri'yi 

beş yıla mahkunı. elli, buna karşılık, nı.ektubu yayınlanı.aktan tu
tuklanan Hüseyin Cahit, Ahın.et Cevdet ve Velid Ebüzziya beraat 

elli rildi. 

Bu davada yaptığı savunrna sırasında Hüseyin Cahit sınırsız bir 

özgüdük isteğini ve devrinı.lerin tekelci bir yapıda ger
çekleştirilınesine karşıtlığını şöyle belinmiştir: 

'Cumhuriyetin dayanakları bir kaç yahut beş on zatı muhterem 
değildir. Cumhuriyetin dayanakları hak ve adalettir, kanundur. 

Kimden f<elirse gelsin, millet zulümden, istibdattan nefret eder. Ben 

cumhuriyetin dayanaklarını sağlamlaştırmak için hütün iyi ni
yetimle çalışıyorum. Fakat hen ne yapayım, bir gazeteci için dü

şündüğünü söylemek vatan borcudur. Ben vatan haini değilim.' 

Hüseyin Cahit'in savunması çok parlaktı aına Samet Ağaoğlu o 

gürı lerd(;:ki davranışlarını değerlendirirken, Tanin başyazarının bir 
yandan Cumhuriyeti savunurken diğer yandan bunun henüz sırası 

olmadığını ileri sürmesindeki , hele elinin devletten ayrılmasını is

terken hilafetin etrafında bütünleşmekten bahsetmesindeki çelişkilere 

dikkati çeker. Bu dava sırasında yargıçların savunmaya büyük hoş
görü göstermesi, Lütfi Fikri'nin beş yıllık cezasının ela heınen BMM 

kararıyla kaldırılınası, iktidarın kendi görüşlerinden vazgeçıneden bir 

uzlaşma zemini aradığın ı gösteriyordu. N itekim 5 Şubat 1924 günü 
bütün başyazarlaı- İzı:n.ir'c çağırılıp Mustafa Kemal ile görüştüler. 

Cumhurbaşkanı onlardan cuınhuriyetin çevresinde çelikte n bir kale 

oluşturınalann ı istedi. Başyazarlar temelde anlaşmazlıkları bu

lunnı.adığını , ifade üsluplarından anlaşmazlıklar doğabileceğini , bu-
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nun da hoşgörü ile çözünılenebileceğini böylece özgürlük ortaınının 

korunabileceğini belirttiler. 

Sağlanan geçici barış iktidara, Hilafetin lağvı ve Osm.anlı ha

nedanının yurt dışına çıkarılması kararlarının fazla tepki görıneden 

kan:ıuoyuna kabul ettirilmesini sağladı (3 Mart 1924) . Aynı a nda, Şeri ye 
ve E ı-kanı H a rbiye-i Uınuıniye bakanlıkları lağvedildi. Böylece 
medreseler Maarif Nezaretine bağlanırken , oı-clunun ela hükümette 

s ivil bir temsilci ile (Milli Müdafaa Vekilliği) temsil edilmesi aşamasına 

geçildi. Açıkçası Mustafa Kem.al devrimlerini yürütüyordu. Ar
kasından Şeriye mahkemeleri kaldırıldı. Bütün d evrimleri burada 

sıra lamaktan kaçınacağız, sadece şurasını belirtn:ıeliyiz ki, Mustafa 
Kemal kafasındakileri teker teker u ygulamaya koyuyor, basından 

bu girişimlerine destek b e kliyordu. Türk toplun-ıu ü zerinde İstanbul 

basınının etkis ini bildiğinden Anka r a'd a Yenigün'ü çıkarmakta o lan 
Y unus Nadi'd e n gazetesini İstanbul'a taşımasını ve ismini Cum
huriyet'e çevirn-ıesini istedi. (7 Mayıs 1924) 

Meclis ' Le Halk Fırkası'nın karşısında güçlü bir kadro ile Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın belirmesi muhafet ve basının 
cesareLini artırdığı bir sırada Doğu Anadolu'da patlak veren Şeyh 

Sait ayaklanınası (1925 Şubatından Mayısı sonuna kadar) reaks iyo n.er 

eylemle re karşı hükümeti daha katı davranmaya zorladı. 4 Mart 
1925'dc Meclis'te kabul edilen Takriri Sükun Kanunu ile işlemekte 
o lan çok partili rejim denemes ine son verilmiş o ldu. Yasa hüküme Le 

olağanüstü yetkileı- tanımaktaydı: 

'irtica ve isyana ve memleketin iç timai nizamını, huzur ve sü

kununu, emniyet ve asayişini boz maya yönelik her türlü teşkilatı, 

tahrikleri, teşvikleri, teşehhüsleri ve yayınları hükümet, C um

hurreisinin tasdiki ile yasaklamaya yetkili ulup, sanıkları İstiklal 

Mahkemelerine sevk edebilecektir. ' 

Ayaklanınanın Irak hududu ve Musul petrollerindeki h ak ve

s ilesiyle İngiltere ile gerginliğin arttığı sırada çıkması ve ona parale l 
o larak muhalefetin katılaşınası, Halk Fırkası yönetiminde, cumhuriyet 

rej imine yönelik bir koınplo bulunduğu inancını güç lendirdi. Dinin 

s iyase te alet e dilmesinin vatan iha n e ti sayılacağı hakkında bir mad
denin Hiyaneti Vataniye Kanunu'na eklenmesi kontrolun alanını 

daha da genişletti. Böylece başta c umhuriyet olmak üzere devrimle rin 

savunuln-ıası, basın özgürlüğüne tercih edilmiş o luyo rdu. Diğer 

yandan İstildal Mahkemeleri ayakla nma ile basının yayınları ara
sında bir bağ bulunabileceği düşüncesiyle İstanbul ve Anadolu'nun 
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çeşitli yerlerinde pek ç ok gazeteyi kapatıp, bir çok yazarı da tu

tukladılar. Aralarında sürgüne gönderilenler oldu. Olaya bir ele Ko

ınünist avı eklenince i ş in çapı genişledi. Sürgüne gönderilenler (H. 
Cahit, Zekeriya Sertel, Cevat Şakir) oldu. Vatan ve Tanin ya

yınlarına son verdiler. Ancak gazetecilerin büyük kısmı suçsuz bu

lunup beraat etti. 

Takriri Sükun Kanunu'nun gölgesi altında devrimlere, eleştiri a l

nı.adan devam edildi ve rejim iyice yerleşti. Kapanan ya da kapatılan 

gazetelerin yerini Halk Fırkasına yakın Milliyet, Son Saat gibi yayınlar 

aldı. 

C) Harf Devrinıi ve Serbest Fırka Deneyinıi 

Türk basınını siyasellen büyük ölçüde sıyırıp yapısal ve mesleki 
sorunlarına yoğunlaşmaya zorlayan olay yine bir devrim, Harf 
Devrinıi olnı.uştur. 1928'de bütün ülkedeki gazetelerin toplaın 

günlük satışı 30 bini aşmıyordu. Yani bin kişiye sadece 3 gazete 

düşüyordu. Okur yazar oranının yüzde heşe ancak ulaştığı he
saplan ıyordu . Arap harfle rini bırakıp Latin harflerini beniınsenı.e 

düşüncesi böyle bir ortamda tartışıldı ve uygulamaya kondu. Atatüı-k , 

şahsen yönettiği girişimin başarıya ulaşabilınesi iç in çok kısa, bir kaç 

aylık bir sürede gerçek leşlirilmesi gerektiğine inanıyordu. Rir sürü 
devrinı.i gerçekleştirmiş bir insan olarak, sürüncenı.ede kalanın başarı 

şansını kaybedeceğine kaniydi. Ve istediği yapıldı. 

Basın ve yayın organlan iç in sorun bambaşka özellikle r taşıyordu. 
Öncelikle yazı dizen ve sayfa bağlayan kadroların müthiş bir 
hızla yeni harfleri öğrenmeleri gerekliydi. İkinci sorun bütün 
basllil.evlerinin Arap harfi kasalarını boşaltıp Latin harfleri 
almaları gereğiydi. Bu da açıktan masraf elemekti. Gerekli ser
maye nin sağlanması ancak gazete satışlarının artması ile ınüıı.ı.kündü. 

Oysa okuyucular yeni h arfleri bilmediklei·ine göre artış değil düşüş 

beklenebilirdi. Gazetecilerin idari ve teknik kadroları en uygun 

yöntenıin , yavaş yavaş Latin harfli kısını.ların artırılması, böylece o 
kuyucunun alıştırılınası olacağında birleşiyorlardı. Devrimciler ise 

bunun, aksine okuyucuyu tembelliğe iteceği, bildiklerini okuyup 

diğer kısımla hiç ilgilenmeyecekleri kanısındaydılar. Bu sebeple o

kuyucuyu aniden o ldu bittiye getirmekte kararlıydılar. Dolayısıyla 
çözüm basının kendis ine kalmıştı. 

Mürettipler, diğer teknisyenler için acele kurslar açıldı. işin bu 

saflı.asınııı. uygulamaya geçmesi son derece çabuk oldu. Ağustos ayı 
sonunda başlatılan çabalar 1 Aralık'tan itibaren Arap harfi kul-
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lanıln:ıamasını öngören yasa sebebiyle hızla sonuca bağlandı. Ger

çekte n bu tarihten sonra hiç biri eski harfleı-i kullanmadı. bunun etk isi 

h emen sa tışlara yans ı dı. İlk haftanın sonunda duruın, şöyleydi: 

1Aralzk1928'd e 7 Aralzk 1928'de 

Gazet e ler Tiraj Sauş Tiraj Satış 

Cumhuriyet 11.500 9.000 7.000 5.730 

Milliy et 10.000 8.500 8.000 5.250 

İkdam 8.000 5839 5.000 3. 720 

Vakıt 7.000 5.500 4.000 2.780 

Son Saat 6.000 3.420 2.500 1.500 

Akşam 4 .000 2.000 3.000 1340 

Toplam o larak 46.500 olan tiraj ve 29.SOO'lük satışın 34.200 tiraj ve 

19.700'1ük satışa inme si , ilk hamlede yüzde 35 oranında bir gelirin 

kaybedildiğini gösteriyor. Günler ilerledikçe bu kayıp artm ı ş, bir çok 
derg i ve gazete kapanmak zorunda kaln:ııştır. 44 binlik bir tirajı bu

lunan Resiınll Gazete'nin satışının yüze kadar düşüp kapandığı ile ri 
s ürülür. 

Bir yandan ek harcama yaparken diğer yandan g e lirin kesilnı.esi 

bütün basın sanayiinin yıkı l nı.ası d e mekti. Konu devletin resmi ga

zetesi H akimiyeti M illiye'de bile Y akup Kadri'n in M a tbuat Buh
ranı başlıklı yazısı yla ele alındı. İşin gittikçe kötüleştiğini, dergile rin 
hepsinin kapandığını gazete lerin de yakında kapanabileceğini belirtip 

'Neşr~yat ve mutbuaı sahasında güzel kurulmuş bir nevi devlet mo
nopotu hem hur:finkılahından be klenen faydayı süratle temin etmiş 
o lacuk, hem de bu bı~yük vesile ile memleketin ir:f an hayatına kendi 
kontrolu altında emsali görülmemiş bir niz am ve intizam vermiş o
lacaktır ... I Ier hususta etatist olan bir milletin yalnız hars ve ir:fan 
işlerinde bunun aksi bir kabiliyet göstermesine, bir istikamet at
masına intizar etmek n eden?' d e mektedir. 

Böylec e gazete ve yayıncılara devlet yardımı fiilen başlamış o ldu. 

Kararın üzerinden altı ay geçtiğinde düşüşün gazetelerde ortalaına 

yüzde e lli olduğu, buna karşılık dergi ve kitaplarda yüzde yüze 
yaklaştığı anlaşıldı. Bir iki yıl dayanıp halk okulları v e diğer eğitim 

kuruınlarından Latin harfle rini bile n ler holca çıkınca bunun da aşı

labileceği farkedi ldi. Bir yandan para yardımı, diğer yandan uy

gulamanın kontroluna ve eğitime hız veri lerek, gerçekten ta hmin 
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Cem !Jergisr11de /x1S111111 durumu şöyle karikalllrize ediliyord11: 
fı,/albuaıa dair: Doktor, lJuMlln nasılsınız bakalım? 

Hmltı; - Tıııp tıihl; Allaha şıikür ! 
LJokıor, - Hapı mu il/azam yutuyor musınmz? Tfasta; - Sorar mısın? 

I 
J 

Yine Cem JJerxisi 'mle Matbuata Dair: Sıratı geçerken: 
Mecmuacı/ar Sıkı ıutwıun çocuklar !. .. 
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e dile m e yecek kadar kısa bir süre sonra yeni h a rfle ri o kuy u p ya 
zabilenle r, eskinin yüz d e beşinin çok ü s tüne çıktı. O lay d evrim.cilik 
uygulaması açısından dünyayı şaşınacak b ir nitelikteydi. Ancak bi r 
diğer yanı, bütün basın ve yayın hayatını iktid a ra m a li açıdan bağımlı 
kılmasıydı. B ö ylece 19 25'den b e ri te k p a rti s is te mine g ire n ülke , ta m 
bir fikir k o ntro luna da sokulmuş o luyordu . 

Yavaş yavaş gelişme göste re n Türk basınına büy ük bir iv m e k a 
zandıran 1930 Serbest Fırka denemesi olmuştur. 1928'de Takriri 
Sükun Kanunu'nun kaldırılmasıyla b ir ö lçüde ra h a tlayan basın , A 
tatürk 'ün onayını a la n ve başında e n yakın arkadaşlarından b ir i b u 
luna n Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın b e lirmesiy le ikiye ayrıldı. 
Çoğunluk y ine iktida rda ki Halk Fırkası'nın yanında ve devrin:ıle ı-in 

savunuc u s u ro lündeydi. İstanbul'da ta m o g ünle rde yayına başlayan 

Son Posta ile İzmir' d e ki Yeni Asır, Halkın Sesi ve Hizmet gazeteleri 
açıkça Serbest Fırka'nın sözcülüğünü yapmaya başladılar. İs

ta nbul'da çıkan Yarın gazetesi ise sol ç izgide b ir muha lefetle bunlara 
katıldı. Tartışmaların ağırlığını basın özgürlüğü ve e kon o mik rejin-ı 

oluşturmuştur. 

1 9 29'da başlayan d ünya ekonoınik bunalımının etkile ri n i hissed e n 
v e kendi olanaklarıyla çözüın arayan T ürkiye, gid erek d e v le tç i po
litika lara yaklaşıyordu . Serbest Fırka ise libera l e k o n o rniden. ya

naydı. O n yıllık savaşlardan ta m a m e n h arap bir şekilde çıkmış o la n 
ü lkenin sağlıklı bir ray ü zerine oturması tabii ki zam a n istiyord u , 
a ncak to plum h e r zamanki g ibi sonuçların h e m e n k e ndis ine yan 
sıınasının bekle ntis i iç indeydi. Bu ortaında Serbest Fırka büy ük ilg i 
gördü. Yandaşı gaz e te le r d e g ide re k to nu artırdıla r. Örneğin Son 
Posta, ta m a m e n T ürk işçisi ve te knisyeni ile gerçekleştirilen Sıvas 

demiryolu açılırken bunun gereks izliğini vurguluyordu . Aslında 

d ikka ti çek e n , huz urlu yıllardan sonra palazla n a n büyük ticari ıner

k ezle rin (İstanbul , İzmir, Ada n a) serınaye s a hiple rinin. alınan e k o 

n o mik k a ra rla rda söz sahibi olınak arzuları ydı. Le v a n.te n v e azınlık 
b urjuvazis i ülkeyi te rke ttikte n sonra belire n Türk b urjuvazis i kı

pırdanmaya başlamıştı. 

Yenile n e n seçirrıler vesilesiy le basında çok sert ve kıncı tartışmalar 

o ldu. Saldırılar b azan asıl aınacı aş ıp kişisel s u ç la m a lara dönüştü . 

Rütün burıların o lums u z yanına karşılık toplumda yen.iden bir 
dinamik kamuoyunun belirdiği görüldü. Gazete satışları düş

müş oldukları bir kaç binlik düzeyden otuz-kırk binlere fırladı. 
Bunun yararı , yeni h a rfle rle o kuyan say ısını artırınası o ldu. Serbest 
Fırka den emesi dört ay iç inde sona erdi. Ü lke de anarş iye yakın b ir 
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iin gazetemiz Cumhuriti"'·'ı 11 ... ,....,_ ......... cM 

12 
___ .,..M.MI 

IUr Tllılı JC~ 

YON J $' dir. 

sahifedir S.9' .ı_, T.......,._ _.'"'-
Onbirinci sene No. 3815 Tıımı .. ... " " .~...ı~~~~ =~~ '''"'' lıwını. ... ,.,Perşembe 27 Birinciktnun 1934 

T.,,.... • .,ı, __ • ..,.....,. Zdıl 

n .. ı<>ııı: ıı. ............. .. o.ı:ı:tJW.l'lbVMJfıl: Z•;M,Jdı.ro fll •·mu-ı.ı..uı..acı:.t .. 11t"'7•I MO'll. T<.,. .1ı:n. ' 
lt-. _,_Twt .. ı~ 

kültür Kubilay abidesi dün büyük/ Yenilnkılôp yolunda/ inde ulusal 
yasası merasim ve tezahüratla açıldı Bü~ük bir ulusal musiki 
buı .. ı .... :...ın. ~inde,. ... 
lıiıfn'-'t" lr.ou )'inııincl A . d 20 ı;: d f l 1 musabakası açıyoruz l"•hık tnw<kni)edık"· 
....k ı.u..lılıl~ri .,1ı1 ı ... ı resmm e ın en· aza urtta ndo-t>ııirt,,.,,.k.birdi"i 

f..11/nlay uüıy111111 ıulelıgı. ayal.•llllw11lc1r111 l..>ı~ılı,~ı im vloyı ~ımı:W balwe gl'ltrmı,\IJr. A.'11/Jılayuı ugn.>llllf.'11 ulu~u da 
bfikümelin bassas(reıini aHınnıştır. Cumhuriyet Gazetesi bir kampanya açarak Kubilay için anıt yaptırdı. 

:~:::J inkılap ~:·:J inkılap '-.. -.;;-, .. ... 

- fevkalade tedbir lazım 

/ luJmmet. delrtmlerıji·eulcyecek ber gınşimc.• karşı son derece kararll daın11w11ş, lxısm da !;111111 destekleyen 
yazılarla kampıuıyt~yı stlrdtlmıiişliir. Siirt mil/Ptııekili Mahmut (Soydau)ın çıkardığı gazeteye 

inktlllp adı nı vennesi bunun kanıtıdır. 
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huzursuzluk yarattığı iç in kendi l ide rle ri tarafından feshedi ldi. Ve 

yönetim yine CHP'nin tam kontrolu altına g ireli. Bu arada bir çok 
gazeteci (Selim Ragı.p E m.eç, Zek e r iya Sertel gibi) h a pse girdiler, 

b ir çok gazete de kapatıldı. 

Serbest Fırka olayı sona ermekle birl ikte ülkedeki çalkantı sona 

ermedi, 1930'un son günlerinde Menem.en'de Derviş Mehmet ve 

a ı-kadaşlarının elini bir ayaklanışla harekete geç meleri ve genç ye

cleksubay Kubilay'ı şehit etmeleri bütün düşüncesini devrimleri 
yerleştirmeye yöneltnıiş o lan Atatürk ve arkadaşlarında endişe yarattı. 

Bir yandan siyasi önlemler alınırken, diğer yandan da bu i şte basının 

e tkisi k o nusu gündeme geldi. Tek parti hakimiyeti ve devletçi ilkelerin 
tam nı.anasıyla topluma yerleştirildği bir dönen:ıde bundan sapan 

görüşlere karşı kesin önlemle r alınnıası nı.ecliste tartışıldı. Ha

zırlayıcıları aras ı nda iki de gaze tec i ınilletvekili bulunan bir önerge 

ile :fikir şakiliği yapan, masum ruhları zehirleyen yayınların öz
gürlüğü kötüye kullanması karşısında şimdiye kadarki önlemler 
yetmediğine göre' yeni çare le r bulunması isteniyordu. 

Yeni bir basın k a nunu hazırlıkları sırasındaki m eclis tartışmalarında 

e n katı saldırıların yanısıra e n ılımlı görüşl er ele ortaya atılmıştır. 

Başbakan İnönü'nün Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma b unun 

e n belirgin örneğidir: 'Basın özgürlüğü çağımızın en etkili araç
larındandır. Basın olmaksızın halk yönetiminin bulunduğunu var 
saymak mümkün olamaz . Basın özgürlüğü, ~yi kullanılmayan yerd e 
nıemleketi mutluluğa götürmez. Ülkenin batırılmasını hızlandırır. 
Basın özgürlüğü devam etmeli, ama bu özgürlük memlekete zarar 
vermemelidir. Şimdi almamız gereken tedbir, hasına özgürlük saif
layan am.a aynı zamanda kötü uygulanış/arının zararlarını önleyen 

bir yasa çıkarmaktır. " 

Böylece 25 Teınınuz 1931'd e Meclisce onaylanan yeni k a nun o rtaya 

çıktı. Gazete çıkarnı.ayı ruhsata bağlayan büküm kaldırı l makla bir 

yuınuşaklık getirilmişti. Gaze te yöne ticile rinde eğitinı. şartı arannı.ası, 
mesleğin kalitesini yükseltıneye yönelik olumlu bir adımdı. Buna 

karşılık devrinı.lere uygun, kıs ıtlaınalar getirilmişti. Pacl işahcılık, hi

la fetcilik , komünistlik yanlısı yayınlarla, intiharların yazılması ya

saklanıyordu. Fakat asıl kısıtlama hüküme t e istediği a nda kapa tma 
yetkisinin tanınmasıydı. Açıkca basın rejinı.inde fazla bir değişme 

olmanı.ıştı. 
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onPos:ta 
------· İSTANBUL'DA "SON. POSTA. GAZETESiNE 

y ALOV A, 8 Ago.<tOL Saat ıı ~ FIRKANIN tsMl (SERBEST CÜMHURİ
YET) TİR. PROGRAMI Y AKJNDA TEBLİG OLUNACAKTIR. 

FETHi 

Cemil Paşa Zadeler Kaçblar Nota Fethi B. Fırkası Neler Yapmak 
Hac o Arkadaşlarile Gebniş_ti~,Tetkik İçin Meydana Çıkıyor? .. 
u• l"kt S . Ge . Edılıyor 
vır ı e unyeye Çti ,.::;::· ,';,S.;.!i;;:oı.;J:: Fırka, Simdiden, 65 Meb'usu'.1 lstirakini TelnioEtmis 

Serbest firka '111u faalü'<!le µ,eçmesi toplumda btiytik bir barekeı yaratmış, bir kısım basm da b1111111ıla özdeşleşmeye 
yönelmiştir. Çoğulculuğa özlem en açık şekilde vurgulanmış, büyük bir basın patlaması yaşanmıştır. 

(Son Posıa. 10 Ağıısıos 1930 sayısında Fırka 'nın ismini açıklıyor) 

··~011 Posıa·· 

Mahkemede .. 
- Esen bıltıln boralara rağmen sönmeyecek bir alev. 
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CIJMHUR IY ET iÇi N \ E BALK. i Çi N 

s~u. 5 )l.ABT, '" 

11ronUca 

Gazetesi 

Arapatn4\ 

iTakriri sükun k .anunu kalktı! 
ı ısHET paşa Hz. dün (ok m iihim bir nutuk irat etti. 

"Gazi, daha çok zaman bu vatana hizmet edecek çagda ve sıhhattadır. 
Merak edenler, vesile düşerse, ouuiı, biıt komandan muharehe meydanındaki 
kadar genç ve diri olduğunu yeniden deneyeceklerdir.,, 

-~-~- ~~~~~~~~~ 
için kMk;o ölçülerin 1 T•lulrliiı1ri111 1 
:um.n1 geldiAiue hOk· kanununun metni 
mel~i. Gc-uiş hir Klt:r· 1 M•dd• 1 _ ırtıc:• .,.

1 
berlıkle l'alaullaşların 11 '•v•n• ve meml•k•• 

cUmhuriycı mııduf~ı· ~t ... ~1:.::'~ı!rn~7"~~9; 
na Çl:'.W.rılmatııua ızın ictalrte•vlkat v•t•••·ı· 
verdi. Hir huçuk yılduo ı DD" ••t v• n••r! t'•b 
beri büyük :ıaf<'rln le· . ~~~~~~!·.~1~1ı~!c'!.~: 1 
miz çahıma Y-.U}ll}llll l ı ••n ve ld•r•t .. n m•-
lı.endiue zehir c.knll'.'N' 1 :~!.:"'.~~':.,';.~~.·\,~•~a~ 
kartı millet lnz.Aın bir · m e t latıı..ıa.ı mahk•· ı 
~imle ilci i f'ii mhiı. J ~ .. ~•in• tavdl •O.Oı.. 

1 ruo ç~aımııa L.~tu, ı1 nu~·t~~~"~;;-~!:1':,~I Bı1,..ıı ....- •)•ı -""'" . itlb•r•n iki ••n• rno-1 :;u ,.:~il:"!":::.ru:..L~ ı ~:!-tıe merlyUl'lc:r•-, 

'Jukriri S!Um11 Kanunu '111111 J.~alfoşı 1Jas111 için eu bı'iyfik rabaılık oldu . JJUyle<.:e ııwhkenf(~)'e /Jc~,ı·ıtrıllGlllt1ıı lHifoimeıi11 
keyfi karanyla kapatma sistemine son veıilmiş oluyordu. Yiue de bununla tam bir btısın özgı'irh'iRı'ine 

ranlmış dejJJldi 

·1 Temmu~da· 

y~nı ~•ldlde 
c; ıkıvoruz. 

~~(.ff!. . 

· -~· T•mmuzdı 
atlmıa.,,ıı 

l eni bwjlerle beraber ~111du ıelnwllJ)lk m;ıda11 da btr del'rım oldu IJa.,kı sistem/en 111odenıle)'u·/...'t.·11 halx~ı olnwda 
da 6nemli adımlar atıldı . 1929'da ilk kez lsıanbul'la Ankara arasmda özel kişilerin ıclc/011 konuşmasına iz in 

verilince bundan gazeteler de .vararlandı. 
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D) Mesleki ve Yapısal Özellikler 

Döneme mesleki açıdan bakıldığında iki tür gazeteci görülür. Ö

nemli gazetelerin sahiplerinin iktidar partisinin milletvekilleri olması, 
basının devrimleri savunmasının garantisiydi . Falih Rrlkı. Atay (U
lus), Yunus Nadi (Cumhuriyet), Asını. ve Hakkı. Tarık Us (Vakit), 
Malını.ut Soydan (Milliyet, Politika, İnkılap), Ahmet Cevdet 
(İkdam), Ahın.et İhsan Tokgöz (Serveti Fünun), den başka çeşitli 

yayınlarda yazı yazan ınilletvekili gazeteciler de vardı. Sorumlu müdür 
ya da yazar olarak ün yapm ış diğer gazetecileri ise tek bir gazetenin 
elemanı o larak görrnek olanaksızdır. Bunlar sık sık gazete de
ğiştirdiklerinden biz burada sadece isimlerini vermekle yetineceğiz. 

Yakup Kadri, Hüseyin Ragıp Baydur, Nafi Atıf Kansu, Refik 
Ahın.et, Cevat Feh.nı.i Başkut, Sadri Ethem, Nizamettin Nazif, 
Enver Behnan Şapolyo, Aka Gündüz, Malını.ut Yesari, Celal 
Nuri, Necmettin Sadık Sadak, Kazını. Şinasi, Enis Tahsin Til, 
Ahın.et Şükrü Esmer, Ruşen EşrefÜnaydın, Ethem İzzet Benice, 
Ekrem Uşaklıgil, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Peyami 
Safa, Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Sabahattin Ali, Suat Derviş, 
Arif Oruç, Va.ta Nurettin, Selim Ragıp Emeç, İzmir' de Ali Şevket 
Bilgin, Hakkı Ocakoğlu, Haydar Rüştü Öktem. 

Dönemin gazetelerini ise etkinlikle rine göre şöyle sıralaınak 

mümkün: 

Hakimiyeti Milliye, 1934'den itibaren Ulus adını aldı. CHP'nin 
ve devletin resmi sözcüsü niteliğini taşıyordu . 

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924'de kurulmuş olduğu için halen Tür
kiye'nin en eski gazetes i. 1925'den 1952'ye k adar Fransızca nüshası 
o la n La Republique'i çıkararak, devriınlerin yabancı çevre lere de 
yansımasına çalıştı . 

Vakıt, devriınlerin savunuculuğu kadar kültüre l yayınları ile de fikir 

hayatına katkıda bulundu . 

Akşam, daha çok istanbul'da etkili olan ve Fransızca L' Akcham 
gazetesiyle yabancı çevrelere de hitap etti. 

Yeni Asır (İzmir) de 7 Eylü l 1924'de yayına başladı, bugün Tür
kiye'nin ikinc i eski gazetesidir. Ege bölgesinde e tkili olmuştur. Le 
Levant adında bir de Fransızca nüshası vardı. 

Bunların dışında Milliyet g ibi (Fransızca nüshası da var), İkdam, 

Son Saat, Politika, İnkılap, Yarın, Tevhidi Efkar, Anadolu (İz
mir) gibi bir süre yayınlanıp sonra kapanan b ir çok gazete de vardır. 
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5 kuruştur 
~ 

Dt::VfilMLl::R DÖ EM1 

CYmhuriyel 
......... : la.3417 =·~-=-=-~~~~ .. ı: Pımtui JITqriıln"'1131 

Onuncu Yılın Ba.yranıı 
Türk milleti, dün bütün memleketi 
yerinden oynatan bir heyecan ve 
hararetle büyük bayramı kutluladı 

~-;tiıınr.rı..ıdi 

16 -· v, ~ar ... .. d dat11 ,..ı>t 

5 kuruştur 

(llıAori,at A k • b• •• d /stanbuldo tarilae geçealc bir tün 
11oa Fırkas• n ara eşsız ır gun yaşa ı ı·k. b k t ·· b'r 

..;;:::-- • ... - - .. ·- - ~ uçu saa suren ı 

G~;"# Gazi Hz. çok mühim bir hitabe irat geçitresnii yapıldı 
~.:;,::;=-_:-...·~;: ettiler muazzam bir geçitresmi yapıldı Gündüz ı.... .... ı. takları., M~ı. .wı..,.n 
ı. ı.ı .....-.. ...., ... To • J i.tanbul ıece de omdu elbiM rırd.i 
~,.:'..::::: :..,.-;: Büyük Gazi diyorki: «Türk milletinin ~millet olduj:unu butı.ın ı m..Jeni j 
~~ ~ üern az zamanda bir kere daha tanıyacaltbr. Ne mutlu Türküm .i" • ..... ~• · 

?f?:-E:E ~S"°'§ ı Büyük Gazinin büyük 
:~-.;;.~! ~~~-.::~ milletine hitabesi ~*~-:::::: .............................. ., --
::-:::-~.:!. ::.:-..::::..=:-~~':::.~: 1 Reiliı:unWr Hz. kabal buywduldan dçi)en 
:-.. ~~~" ~~--- bitabeade ...... bir nutuk irat ... --- ----... : ...... , ..... ,_ . ~-~ :::'-=-;aE SF~ ~-~-..;-:;:; ::::-... ~~~ 
·-..... -;;:-_..._.. . - .......... c;.. ~-----.....- .... -- ..... ~~-~ -:-.::::::::: ..... -ı- .... ---;!..~:::=.-~ .. ~.,.._ ~.ı-...::::-': 1 ~:..:~~"":.. ===-~.;. 

'/urkl).-e'de e11 bt'iyı'ik cuşkuyltJ kuılanmı C'umhuriyeı Bayramı Onuncu } ı/'dadtr. }e11i repmin 11z 1111 tJ11111r/11 
olamayacaAını hep yineleyen, özellikle yabancı çevrelere karşı, bu törenler bir güç g6sterisi haline getirilmişıir. 

Atatürk "'fVe mutlu Türküm diyene" sö.zlcn·n; Onuncu Yıl Nutku 'nda söylemiştir. 
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1935 yılında ülkede yayınlanan günlük gazetelerin sayısı 38, günlük 

olınayan gazetelerin sayıs ı 78 idi. 

Dergicilik alanında, Lalin harflerine geçildikten sonra Rahıali'nin 

en tecrübeli yayımcısı Sedat Slınavi'nin girişinıleri ön planda gelir. 

Yedi Gün dergisi magazin türünde çok uzun süre aşılamayan bir 
rağhel gördü (1933). Tirajı 54 bine ulaşlı. M. F. Gürtunca'nın Çocuk 

Sesi ve Afacan dergileri çocuklar arasında büyük ilgi gördü. Spor 'da 

K1rmız1 - Beyaz kendine önemli bir yer yaptı. Siyasi Dergicilikte 

Halkevleri'nin folklor araşuı-malarına ağırlık veren ve heınen her ilde 
çıkan dergileri külLüı- hayatımıza büyük katkıda bulundu. Hüseyin 

Cahit'in Fikir Hareketleri, Yakup Kadri ve aı-kadaşlarının Kad

ro'su, İ.H. Baltac1oğlu'rn.ın Yeni Adam' ı , Yaşar Nabi Nayrr'ın 

Varlık' ı hayli etkili o ldular. Yine 1935 yılı istatistikleri bütün ülkede 

127 dergi bulunduğunu göstern:ıekledir. 

Tümüyle e le alındığında bu hasın, 1939'da İkinci Dünya Savaşı 
başlayıncaya kadar devrimlerin savunuculuğunu yapmıştır. Basın 

rejim.i gereği bundan kaçmaları mümkün değildi. Ancak hazı çev

relerin iddialarının aksine bu kaınpan.ya sanıldığı kadar yüzeyde 
kalınaınış, halk kitlelerini de etkilen1iştir. Bunun en belirgin delili, 

harf devriminin ülke dışındaki Türk cemaatleri tarafından iz

lenmesinde görülür. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, K1brıs, 

Suriye'dcki gazetelerin. büyük kısmı yeni harfleri beniınsediler. 

Bunda Türk hükümetinin bi r kampanya yürütn1esi değil, doğrudan 

doğruya Türkiye gazeLeleri etkili olınuştur. (Bkz. S/94-9 9) 

Ilarf Devriminin teknik açıdan yararı basımevlerinin çoğunun 

n1akine ve malzemelerini yen.ileıneleri oldu. Özellikle resim kul

lanışının artması ve bu yüzden baskıların daha temiz olması ge

reksinmesi yenile nmeyi zorunlu kıldı. Politikanın zan1an. zan1an 
frenlen.n1esi, gazeteleri bunun dışındaki konulara dalıa çuk yö

nelmeye de sevketti. 1912-1922 arasındaki sürekl i savaşlardan sonra 

eriş il en barış ortamı da bunu teşvik ediyordu. Bu sebeple sinemaya, 

spora, dünyadaki ilginç olaylara ayrı lan yerler giderek arttı. Türk genç 
kızları arasında güzellik yarışmasını en ciddi gazete Cumhuriyet'in. 

düzenlen1esi ve 1932 güzeli Keriman Halis'in Dünya Güzeli se

ç ilmesi bu tür girişimlere ilgiyi artırdı. 1939 öncesinin gazeteleri o

kunduğunda mutlu ve keyifli bir Türkiye havası kolaylıkla farkedilir. 
Avrupa devletleri arasındaki savaş gerginliğine manşetlerde sıkça yer 

verilince, içeriyi güvenli ve huzurlu görmek kolaylaşıyordu. Üstelik 

Türk hüküınetlerin.in dış polilikasının pek çok alanda başarı sağlaınası 

da (Milletler Cemiyetine kabul ediliş, Sadabat Pakt1, Balkan İt-
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~'~SonPosı:a. 
'ACILIKTA KADINLARIMIZ l"~ara~eniz!,, lsl!anyadan 

multecı yenne hır sandık 
kadın uçman Gökçene 
rassa madalye verildi 
/erin havayı se~--;;;;;iarını tehlikeye 
~ak şekilde çalışmaları lıizınıdır n 
de Mccl ia Reisi, Baıvckil, Marqal Çakmak bulundular. Kahra man 
nı Alııt ürk. kıu Sabiha G ökçen lcbrik cdildt Mc.r.ııimdcn ıonra 
"et lnönü, Mırc,al Çakmık urun müddei aör~tülcr 

~ ;·:~~~::ı 1 
B a ş v ek i il n 

"-:.;.. .. ,: havacılığımız 

hakkındaki nutku 
Aıı\.us U (Aı\.} Tlıık lh· 

· pasaportla döndü! 
Madridde aelarethıoemiıe 11~nao •o ispanyadan 
"Karadcniı. viapurile kurtanlan Frankoculu, meml~ 
ktle aetirilirlukco IWyao aahillcriodo hep birlıı.to 

dcniıe ıtlı1'1D 7üıc yüıe kaçtılar 

::~'°;::-:\"l.~.::~\~;, : '"""-'- ••ll~C,. l>as~ Hf'1'~ -.H rııf-.• C'f .~(ıo t.. l ü 
n ır• !',,ı...tu G. l.\T"\'ı• l'l'l4Uı .. m.J· foaklt ""- lf!leıı-.tı 

• ~·,a ~ •• n . ..ı:.•ır•...-:ı'• lhtbı.lııı M.oJIU:klııl tıtfı~f, cı-.ıalno m..<111-d ~ bft kı.M""1aıt aQrct,. 
ı~·ı .. Jl""~·.o.. 17 , ...,,'.r. l·~~lw6&~ı .ır.....ı.1~ ..... kpblrM--.-h~OfkitloWW6oo 

ft\nooı .... J "'" • •~·..t.ı ı t u Uoı Llut t.ınu ~ hrt.t- Ü ı.. pua,.,n ~! 
---------- • . • • .., ..... ~ .rı u V1!ıı• l:aT" +lttrMldl.ı.ı..o "P*N ctııO.-rlttt.~ 

A't1d1111 hayaı111 bc:r sajbasmda erkekle eşıı 111111w11111 unıeğı olarak ilk kadm havucımız Sahıba Gökçen? ba:mun hep 
ilRi oda/fi oldıı. ~ dı/11yada da bahsi .ıwçecek bir haşanydı . 

=~~~~mb~r:~±!!W 
"ürk kadını haklarının en büyüğünü aldı 

~. i., dtia, q.ııgı larih.i toplantıda kadınların mch'us 
- 1. ml"ltrini ~l~ışlar U3$1nda ittifıılda kabul f'ffi 

1-. ........ , 
Kıyafd kanunu lüzum
suz 1&abiyct uyınd11dı .._ __ ı;""_,__. 
~"'=:......,. _.., __ . 

(), ............. --, 
Tiirkçe.ııin bafkı larma J 
\'erdiği dil kcr~lcri 1 - i 

J:Jmı ulkelenu111 ~vgwıdan önce J ürk kadım na 
seçme ve seçilme hakkmm ıanmması da dtlnyada 

yankı uyandırdı. Bu gelişim kadının. toplum 
hayatında çok daha aktif hir rol oynamasının 

haşlan8ıcı olmıtŞlu . 
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Kr~li,çeııi n en kuvvetti 
rakıbı Alrnan güzeli idi 
....... ""'-..w.. ........ ......-.. .................... -.. 
- .... , ,._;., 'I 

Türk ve Alii.sltiman kadwlan arasında i/kgüze/lik 
yanşmasmı düzenleyen Cumbu.riyel gazetesi, 
kadınm top/umsullaşmasma katkıda bulımmu.ş, 
Keriman !-la/is 'in Dl/nya Güzeli seçilmesiyle de 

6dülünı1 almıştır. 
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VARLIK 
Henelik abone : T. l. 3. 
Jlltı aylık : T. l. t.60 
iariç senelik : Fr. 60 

ON BE Ş GONDE B i R 
SANAT VE Fi KiR 

ÇIKAR 
MECMUASI 

ANK.\R.\, rOSTA KUTUSU :Nn. 1 J2 

Zaman 

SAYI: 1 

15Temmuz1933 

Kemaletti n K~ml 

Gök uzak, y 
Yalnız değilim 

Bir açık pencc 
Ay doluyor oda 

içim, odam gibi ı 
Ürperiyor geceden . 
Şurada yatağım boş, 

[[ 

Gök uzak, yer uykuda .. 
Engin mesa!clerle 
Ay giriyor buluta .. 
Sesler hatırlatıyor 
Bana uzak - yakını .. 
Durdurmak istiyorum 
Saatin tik - takını .. 

llI 

Ses yok ... Mesafe Rilik ... 
Vl 

>lpyeni çaAdaş bir edebiyat ve sanat a'11ayışı üfJ..•eJlC yerleşti. Bu kıUtürcl devn·mın en ö11c:mli araç/anndan bili de, 
altmış yıldan beri yaymım aralık.sız sı'irdllren, biniuci sayısını aşmış olan Varltk DergLfif 'dir. 
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iDAREHANE' NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAC/ 

BUGÜN HAPİSANE 

Büyük Tombala Müsabakası 
İkramiyeli 
Hediyeli 

Çok Kazanmak Ve Eğlenmek 

İhtimali Kar.şısındasınız!.. 
-M..-bJ.~"9-~uQ pt'k...,._...\iıihYaiıılfıt . 

=~~::!ıı~c:r.:::~~akm~~~!t::::•,iı::::~i::v~!bi~ı::; 
kaybeıtirmlyecekıı,. Billlr.i6, hcıD c(1cnccck, hem de hirçdı 
iluamiyelu ve hediye er lraı.anacabırııı.. 

ute8.:tı:dcııo::kacd~=ti'.::bt..,bib'~ndk:.;!.,k:.ı.f.;~~~ı~ 
ioılcdiiinia lbf:;Jı kendini• için ayırac.aluınıs. ıau.tembde 
nut1Mr.1!11 lcqide edilecek "• buaOn ilin Wilccektir. U.tııılaı 
dolacaiı uman ıon ı.qide bir ı.iyal«> veya bir 9İnema aalo
rıundı herlr.eain fliıO li,llnda yııpolacalr H lı.uan.n lı' Yıa 

::~1i1~~:~~~. ~:'f~ıı~~~··.~l;,d~i~k=JU~:~itlcr ve ilqınıiyoh:r 
Tombala Müsabakamız Nedir? 

1 - Pek .yakın bir ~amanda gazelt:
nıizde lıergün ikişer tombala liivlıası der~· 
ı/ecegi'Z. Bu lhb•lano '"'ri bet ırün ıQrr:cck, yıııi on bnı 

· ~;:b!ı:ı:· .. ~:i~~~j~~· ~:ı;u .. k~~~:::rd~rr_- ıuım.maı olıao bu 
( l>eo•ı' uoa . .. rfadı J 

Gı'imlmıizde "Promosyon" adı verilen, ok11y11c 11.ya bir şeyler dağıtarak, kazandırarak tirajı artırma çahalan 
o zamtı11 da kullanılıyordu. 1930'da yayın bayaıma ginm Son Posuı ıiraj için nmhal~feı yapmakla yetinmemiş, 

/.111{>011 tıe ber av 1000 lira dcıc~tlmayla ı~\-e Ririşmişti. 

HERGÜN NEŞROLUNUR 

:==:MÜSABAKAMIZ BAŞLADI 

SON POSTA 

TOMBALA 
Oyunu 

Kyo11: 1 

Bugün Gazetemizin 
Kesip Saklamayı 

Baş Tarafındaki Kuponu 
Unutmayınız ... Lôtfen 
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tifalu, Boğazların Türk kontroluna girmesi, Hatay'uı anavatana 

kavuşması) bu huzur duygusunu daha da artırdı. 

Türk toplumunda herşeyin mükemmel olmadığını hele köylü ke

siminin ekonomik o larak zayıOığını herkes biliyordu, ancak bu tür 

eleştirileri o dönemin rejimi istemiyordu. Bu yüzden cleştirileı-in en 

çok Belediyelere yöneltildiği dikkatleri çeker. Bunun yanı sıra, bazı 

edebi konuların , toplun-ıun e n ö n emli sorunu gibi tartışma konusu 

edi ldiği, mahkemelerinin ayrıntılı şekilde gazete sürunlarına yan

sıtıldığı görülür. Fransız yazar Pierre Louys'in Afrodit ı·omanının 

Türkçesinin yayın ı vesilesiyle kopan fırtına bunun ilginç bir örneğidir. 

Dönen-ıin, gazeteciler arasında magazine) haberler açısından bir ya

rışnıa ortaını yarattığı da görülür. Bunun haber gazeteciliğine doğru 

bir teşvik yarattığı sonradan anlaşıln-ııştır. 

E) Atatürk'ün Son Yılları 

Atatürk'ün son yılları nda basın iki konuyu yoğun şekilde işlcıniştir. 

Bunlardan biri ilan edilen genel af, diğeri Türkiye Cumhuriyeti'nin 

dünya barışındaki önemli dun.unu ve bazı haklarının kabulüdür. Ru 

bölün-ıde iki konuya ait b ilg ileri ve basında Atatürk'l:ın son elemlerine 

ait yayınlananl arı ayrıntılarına girmeden gazetelerin birinci say

falarının resiınleriyle sunacağız. 

MECLiSTE TARİHİ BiR GÜN 
ı - Sa,vckil ıacmlekelin iç ve c!ı.J va:r.iyctini •nlatan çok mühim ) 3 - Spor işini devletin eline veren tcşlıı:ilit kanunu Meclisten 

beyanatta bulundu ve itimad kazandı. ırcçti, Dahiliye Vekili ıayanı dikkat beyanatta bulundu. 
2 - ISO liklerin. affı kanunu hararetli müı.akcrclerdcn ve Adliye 4 - M~clia birçok kanunları da.ha tcdkik ettikten ao11n. İJİDİ 

Vekilinin beyn abndan sonra kabul edildi. bitirdi ve yaz tatiline karar verdi. 

Başvekil Meclisten 1150/ikler affedildi 
alkışlarla itimad aldı Mecliste kabul edilen 

C 1 ... ) B .. . kanun bir hafta sonra 
e a ayarın muhım nutku tatbik mevkiine girecek 

Ordumuz IJersim civarında manevra Dün Mecliste banretli mwkapla• oldu. Adliye Vekili 

k A h k •ı batiblere cenb verdi ve: .. Türk" milleti. onun Şefi çok rapaca ve umumı tarama are etı e büyüktür. Alh da 0-leri fibi biyük olacakbr. eledi 

fedib lıavvetlerine müzahir olacaktır 

.-·~~ uı:;. ı'lf 
~ ~ 1 .-

, .. - -:. ' 
.. ' . -

.. ,~-12 •' . - , -- ·>::-
• .' - L 

B aşve k ili n 
nutkundan parçalar 

e 1'1lm.t.l'.1 1..tıb...ı.-ı U· 
rak..b&fladıt~ nbmlu H• 
mUyoa MI blWc'l ..,ı.ı...dıt..,. S7 
ııtı.111.U,..fnkalld.-.ııalri-

o~.._:-JO'T~ll
ndı.r. Buiil:l.rlll&r CllDl.blllirtı 
blldoeleriıunlhıi.,..ettıtı u1ıııı.,........,, 

• ht.1 bG miWU! OO'du,.V 
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;Acı;-;~~~;s----=---.;~ i.şlc:i telefonu: 20203 ç,\RŞA.,!ll,\ - 9 İKİNCİTEŞRİN 1938 

IATATURKff N SIHHrVAZIYETLERil 
1 Rigaseficümhur Umumi Kô.tibliğinin 1 

I ,,,..,,.,,"AA ) - .. ~~.~-·:=~~ki !.~~~~!! dOO.. 1 
i tibliğinrfon: · Tenellüı: u22n dir. I 
i - Bugün, ikincitepinin sekizinci ıalı &Ünü, Müda~i lahihler: İ 

1 
aoat (C23ıt te Reiıicümhur Atalürhün 11hhi Pro(. Dr. Netet Omer lrde1p 1 
va:z.iyelleri hakkında müdavi ''~ rrıü,avir Prof, Dr. Mim. Kemal Öke. 

l, tnbibleri laralmclan verilen rapor ikinci Dr. Nihad Reıad Belıer. l 
1 

nıadd~declir: Müıavlr tabibler: 

1 
2 - flugiin ıaal "18,3011 da haıtalılt birdenbire Prof. Dr. Akil Muhtar Özden. i. 

normal aeyrinclen çıkaralı. ıidcletlenmit uıer ( Dr H 1 h k 
ııhhi ooıiyetlerl yeniden ciddiJlet lıeıbel • Prof. Dr. Süreyya H. Serter. 

1
. Pro . . ayrul a Di er. ;!i 

rniflir. Dr. M. K&m:1 Berk. • 
1 Hararet cle receft: «36,4n. Dr. Abrevaya Marma.rah. i 
'·•• •• ••• •• •• •••••••••• •• ••• ••••••••••••••ou••U••••••••••••••• ••••U•••••••• •• •••••••••••• •••••••-•••••••••• ••••••••••-•••••u•••U•U•••U••••••••••u••••·-··········-u-••~' 

~ AK, ŞAM , .... -.......... , 
~ '.:: . 

rk Milleti ! Kurtarıcım ve en büyük 
evladını kaybettin. Sen sağ ol ! 

\llukaddes vazifen, <Onun eserini 
yaşatmak ve devaM ettirmektir 

V•lclller Heyeli .............. ~ 
'I ...,._ 
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F) İkinci Diinya Savaşı,; Bunalını ve Açılış 

ikinci Dünya Savaşı yıllan, Türk toplunıu için olduğu gibi basını 

için de sonsuz sıkıntılarla dolu geçti. insanlık tarihinin bu en büyük 

kırımının dışında kalabilmek için bir yandan çok dikkatli bir dış 

politika izlemek, diğer yandan da taraflardan birinden her an bek

lenen saldırıya karşı gece gündüz hazırlıklı olınak gerekliydi. Atatürk 

gibi bütün Kemalist arkadaşları da, İttihatcıların E n ver Paşa ka

nadının aksine, savaştan hoşlanmayan, barışı her şeyin üstünde tutan 

kişilerdi. 13 yıl süren Başbakanlığı sırasında hep bu politikayı izleyen 

İnönü, Cuınhurbaşkanlığı sı

rasında da bu politikadan u 

zaklaşmadı. Ordu seferberlik 

düzeninde altı yıl boyunca si

perlerde bekledi. En genç ü

retici kadrolar tarla yerine 

günlerini kıtalarda geçirdiler. 

Zaten sanayileşmenin ancak 

başlangıcında olan ülke bütün 

gelirini savunnı.a ınasraflarına 

ayırdı. içerde üretim kı

sırlaşırken dışardan da mal 

gelnı.enı.esi karaborsanın eko

nomiye hakim olnıası so

nucunu yarattı. Şehirlerde fa
kirlik artarken, tanın ve tüccar 

kesiıninde paralı bir zümre 

belirdi. 

Savaş yıllarında ekonomin in 

yönetiıninin iyi mi yoksa kötü 

mü olduğu konusunda son

raları çok tartışına yapılınıştır. 

Oysa bir Dünya Savaşı sı-

~~cumhuriyet :-
~ -"""''!!!...-·-=-~M~-=..":::':!..":--ıı .. ııtt 
MIHAYET HAREİ BAŞLADI 1 
Alman orduları dört koldan Leh 
topraklarına hücuma· geçtiler 
ICiLTERE · FRANSA~ANIDA ULTiMATOM YERDi 
Varışova dün 6 defa bombardıman edildi 
:elı dev/el merkezindeki Türk vatanda~ları elçili/imiz tarafından 

muhafaza ediligor; halk yurdun müdafaasına koşmaktadır 

Yıllarca Avrupa 'da için için kaynayan kazan nihayet patladı 
ve artık Türk basınının da temel konusu savuş oldu. 

rasında normal dönem. ekonomisi olamayacağı bell iydi. Aynı şekilde 

savaş dönemi basını da daha öncekinin rahatlığında olaınayacaktı. 

Ancak uygulamanın bir imparatorluğu kaybetnı.enin psikozundan tam 

sıyrılamamış olan yöneticilerimizin etkisiyle aşırı bir katılık kazandığı 

da aç ı ktır. İşin ilginci, Basın Kanunu'nda hükümetin keyfi yetkilerini 

artıran değişikliğin 1938'de Atatürk 'ün hastalığı sırasında Celal B a

yar hükümetince gerçekleştirilrniş olınasıdır. Aynı zamanda İs-
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tanbul 'daki işlemez haldeki Türk Matbuat Cenı.iyeti de dağıtıldı ve 

1935 Basın Kurultayı'nda alınan karar gereğince T'üı-kiye beş böl

geye ayrılıp (İstanbul, Ankara, İznı.ir, Adana, Trabzon) her birinde 
bir Basın Birliği kuruldu. Bu suı-etle CHP'nin basın üzerindeki 

kontroh.ı son derece artınlmış oldu. 

TürkBasınBirliği' nin kuruluşunun e rtesi günü (29 Haziran 1938) 
aralarında gazeteciler de bulunan bütün 150'liklerin affı bir yu

muşaklık yarattı. Refii Cevat Ulunay, Refik Halit Karay, Mümtaz 

- Ulan enay i, gaz ete diye bağıracağı.na (liste) diye hağır 
da zengin ol ... Kimi piyango listesi, kimi Yerli Mallar 

listesi, kimi Varlık Ve11:Jisi listesi, kimi de rnehu.s listesi diye 
kapışıyor ! .. 

Göztepe ve Rıza Tevfik vatana 

döndükleri gibi basında yazarlık 

hayatlarına da devam ettiler. Bu 

yunı.uşarnaya İnönü de başka bir 

şekilde katkıda bulundu. Yeni 
s e çimle rde, iki kardeşin birden 

milletvekili olamayacağı ge

ı-ekçesiyle Hakkı Tarık Us'u 
parti aday göstermezken, Hü
seyin Cahit Yalçın ve Nec
mettin Sahir Sılan gibi e ski 

gaze tecile r ıneclise girdile r. Bu 

yumuşaınayla yeni bir dönenı.in 

başlaması umut edilirken savaşın 

patlanı.ası, hükümet politikala

rının dışında bir de sıkıyönetim 

uygulaınalannın basının üzerine 

çökınesi sonuc unu getirdi. 

Kısıtlı olan kağıt, mürekkep ve 

ınakine parçalan sebebiyle zaten gazeteler hükümete bağımlıyken, 

savaş zorlaınası bu bağımlılığı doruğa çıkaı-dı. Ancak savaşanlardan 
hiç birini gücendirıneden tarafsızlığı sürdürme politikası bir oranda 

yasaklanınış ideolojilere hoşgörü gösterilmesine de yol açtı. De

mokrasilerle Sosyalistler birleşmiş, Faşistlere karşı savaşıyorlardı. 
Türkiye bu ü ç ünü d e reel ediyordu. Savaş başlaınadan önce yaptığı 

antlaşmalarla Türk politikası daha çok deınokrasilere (İngiltere -

Fransa) yakın olduğunu göstermişti. Ancak ne hudut olduğu eski 

dostu Sovyetlere, ne d e Bulgaristan v e Yunanistan üzerinden 

o rtak hududa sahip olduğu Almanya'ya açıkça karşı çıkamıyordu. 

Bu denge politikasının yansıması, her üç ideolojiyi de savunan ya

yınlara , ölçüyü kaçırmadan yayın olanağının tanınnı.ası oldu. Bun

larda açıkça taraf tutmaktan ç ok senı.pati gös terile ri ya d a onlara ait 
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habe rlerin daha o bje ktif verilmesi ağır basıyordu. Cunıhuriyet ve 

Tasvir Almanların, Vatan ve Tan.in denı.okrasilerin Tan Sovyetlerin 

sempatizanı idiler. Daha doğrusu Türk politikasının o nla rda n yan a 

çizgi izlenıesiyle daha karlı çıkacağı inancındaydılar. 

Hüküınetin politikasını, tam savaşa girilirken geliştirilmiş olan 

Ankara Radyosu'nun Radyo Gazetesi yayını resmi bir nitelikle tüm 

ülkeye aktarıyordu. İstanbul gazetelerini iki-üç gün hatta bazan bir 

h afta gecikmeyle a labilen kimseler için radyo çok önenıli bir yenilik 

o ldu. Radyo Gazetesi saatlerinde bütün T ürkiye, kahve le rde ve 

evle rde toplanıyor, hem dünyadaki hem de ülkedeki oluşumların 

yorumunu dinliyordu. Metinleri, başında İnönü'nün çok güvendiği 

Sellin Sarper'in bulunduğu Matbuat: Umum. Müdürlüğü'nce h a

zırlanan Radyo Gazetesi'nin bu etkenliği seb e biy le, gazete ve der

g ilerin ülkede bir çoğulculuk bulunduğu kanısını yaratacak çok 

sesliliğine göz yuınuluyordu. Yine de bu hoşgörünün zaman zaman, 
gazetecinin aklına gelmeyecek keyfi kararlarla sınırlandığı gö

rülmüştür. Hem de Yunus Nadi gibi, Mecliste Dış İşleri Komisyonu 
Başkanı o lan bir kişinin gazetesi Cumhuriyet b ile bu ce

zalandırmalardan kurtulamamıştır. Bazan Ankara'dan Matbuat U 

mum. Müdürlüğü'nden gelen bir telefon emriyle, bazan da Sı

kıyönetim Komutanlığı'nın kararıyla gazeteler h aftala r hatta ayla rca 

kapatılabiliyordu. Gazetele re yazmamaları için yapılan uyarılar ara

sında, 1939 İngiliz - Fransız göıüşmeleri , Hitler'in doğum gününün 

uzun yazılrnamas ı , Sta lin'in Bakanlar K urulu Başkanlığı 'na gelişini 

ayrıntılı yorumlamamaları gibi konular vardır. Bazı habe r başlıklarının 

büyütülınesi , Cumhurbaşkanlığına ait h aberlerin küç ültülmesi de u

yarı getire n bir duruındu. 

Trakya v e İstanbul 'un boşaltıldığı, Anadolu iç inde savaş ö nlemleri 

alındığı bir sırada içerde huzursuzluk yaratılması ihtimali, hüküme tin 

e n büyük korkus uydu. Bu sebeple gazete le rin kendi aralarında sert 

tartışmalara girişmeleri arzulanmıyordu . Ancak Kemalist: ideoloji 

dışındaki görüşlerin yansıtılmasına izin verilmesinin poleıniklere yol 

açması kaçınılmazdı. Bu yüzden h emen 1939'la beraber basın dün

yamızda birbirini suçlayan , devrimlere ihanetle lekeleyen saldırı lara 

bol bol rastlanmıştır. Faşist , Konı.ünist, mandacı, satılmış sıfatları ra

hatlıkla yapıştırılm ıştır. Radyo Gazetesi ile yarışamayan, kağıt yok

luğundan zaman zaman dört sayfaya kadar düşen gazeteler ancak 

bu tür dedikodu ve saldın yanı ağır basan pole mikle rle okuyu cu 

toplayabiliyorlardı. Ama aynı sebepten sık sık da kapatılıyorlardı. 
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Perakende yasaklamalardan sonra hükümet 1944'de ilk toplu ya
saklamalara yöneldi. Alma nlarla birlik o lup Orta Asya Türklerini 
kurtarmak h ayalleri kuran Turancılara karşı 1944'de toplu bir ko
vuşturma açıldı, yayın organları kapatıldığı gibi yazarları da hapse 

ULU$ 
Bütün dünga Avrıipa · zaferini candan göst• riierle ladliıg 

~vru a'da dün ece ateş kesildi, sc 
Uman kuvvetleri d.e silahlarım ıraktılı 

po"ga'ga 
ı~n gol 

-'*'--.......-.- ~ 
lnglltere'de zafer günQ 

Halk Mr. Church 
otomobiliyle 

el üstünde kaldıı 

Türkiye savaşa katılmadı ama son derece etkilendi. Bu yüzden savuşın sona erişi 
yeni umutlann başlangıcı oldu. Anık bütün dünya gibi Türkiye'de 

eskisinden farklı olacaktı. 

gönderildi. Dini 
bir kıpırdanma

nın etkisi de his
sedilmeye baş

landı. CHP ç iz-
gisinde yayına 

giren ve yazar-

!arını 

!erden 
Necip 

o çevre
toplayan 

Faztl Kı-

sakürek'in Bü
yük Doğu'su da
ha sonra bu yöne 
kaymaya ve bir 
çeşit ınerkez o
luşturma ya baş

lamıştı. O da 1944 

furyasında ka
patıldı. 

1945 yılındaki 

19 Mayıs törenleri 
dolayısıyla Cum
hurbaşkanı İnö
nü'nün , söylediği 

nutukta, demok
rasiye, çok partili 
s isteme gidileceği 
yolundaki açık

laması , Devrim
ler Dönemi'nin 
en son ve ta
mamlayıcı adımı 

olmuştur. Bununla Türkiye, artık bitmek üzere olan savaştan sonraki 
dönemde alacağı yeri kesin belirleıniş o luyordu. Basın da buna göre 
yapısını değiştirecekti. 
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Çok partili döneme girişin hazırlığı sayılabilecek 1911 1915'/i yıllarda basın polemikleri son derece sertleşmişti. 
ideolojik yaklaşımın yanı sıra kişisel tartışmalar da çok yoğundu. 

Cemal Nadir, karikatüründe, 'lürkiyc'nin savaşa katı/ma;1 yanlılanyla karşıt/an arasındaki 
çekişmeyi canlandırmıştır. (Soldan itibaren) Tan 'dan 7.ekeriya tJe Sabiha Serte/'/er, Yeni Sabah 'tan Cemalettin 

Saracoğlu, Vatan 'dan Ahmet Emin Yalman savaşa katılma yanlısıdırlar. Karşılannda Tanin 'den Hüseyin Cahil 
Yalçın, Ulus'tan Falih Rıfkı Atay, Akşam'dan Necmettin Sadak, Vakit'ten Asım U<, Tasvir'den Ziyad Ebüzziyya var. 
Kavga ancak bayramda Kızılay Gazetesi çıkınca kesiliyordu. Çok partili dönem başlayınca bu tartışma/ar daha da 

şiddetlendi ve alanı fien~<ledi. 
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Orhan Ural'-ın karikatür albümünden I945'de Türk Bas-ın-ı 
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1941 - 1946 YILLARINDA TüRKİYE'DE GAZETE VE DERGİLER 

(Nevileri İtibariyle) 

Gaı.eıe ve dergiler 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Gaı.ete Dergi Gattte Dergi Gazete Dergi Gauıe Dergi Gaı.ete Dergi Gazete Dergi 

Siyasi hususi gündelikler ;o 47 54 38 45 80 

Siyasi resmi gündelikler 

Gayri siyasi resmi gündelikler 

Gayri siyasi hususi gündelikler 37 46 

Gündelik olıruyan hususi siyasiler 35 41 36 19 15 90 

Gündelik olmıyan resmi siyasiler 22 2() 17 12 17 

Halkcvleıi dLıgileri 43 28 19 2() 21 19 

Resmi gazete ve dergiler 62 56 43 53 54 54 

Meslek dergileri 46 37 39 49 50 90 

Spor gazete ve dergileri 11 20 

Öğretmen ve çocuk dergileri 16 16 14 12 13 21 

Kültür dcrgik1i 34 34 42 44 43 68 

Mi7ıh ve salon, gaı.ete, dergileri 18 13 12 20 22 J() 

Gazete ve dergileri toplamı 113 227 121 188 131 172 130 2V6 126 211 2()2 302 

Genel Toplam 340 309 303 336 339 504 

1941 - 1946 YILLARINDA 1ÜRKİYE'DE GAZETE VE DERGİLER 

(Çıktıkları Şehirler İtibariyle) 

Çıkbğı Yerler 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
Gazete Dergi Gazele Dergi Gazete Dergi Gazete Dergi Gazele Dergi Gazete Dergi 

Ankara'dı 55 53 48 (ı() 62 85 

lstanbul'dı 37 114 37 97 43 92 38 110 36 109 55 159 

lı.mir'de 10 18 

Adana'dı 

Diğer muhtelif şehirlerde 65 48 71 27 74 23 77 27 78 32 124 36 

Gazele ve dergiler toplamı 113 227 121 188 131 172 130 2o6 126 214 1:92 302 

Genel Toplam 340 309 303 336 339 504 
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>c11i hatjlcrc geçişte luımıa dönem (hem Arap hatjli 
hem de lAlin hatjli) sadece iki ay sürdü. 

Cumhuriyet, yeni baş/ığmm seçim/11/ okuyucularına 
hırakmıştı. 

Yeni hatjlero geçiş çok kapsamlı hir şekilde 
planlandı. Halla yeni hatjlerle daktilo klavyesi hile 

helirlenmişli. Hıı klavye daha sonra iki kez 
değ~<tin"/mişlir. 

,.u,.)(l)•Ji.J,,.,,,,, JUl-nf\ıı,,.-/ 

~.c,L """ 

;fiJ.tJlV'l 

:id>"IV~tl 

1 .;.JJİJ•>J4' ·~ 
• J,..,"l>'ıl. 

.:ıJ(W:..J,!t, • .;._ 

~Jı..:•*:•*ı.:111~1 
J;,, f:}6'•J"~, ,y<.:, 
·~.:.tı..;..,.L.~ 

ı,,:-D~l/'.),.-:U:,AJ 

... );J,>•l)..:JJ-~•,, 

.... ; -1.Jt>. · 

Sadullah hey l 
ıahah ·Ankaradı 

audel etti 

t;~;ill!ttt!:ı!~:!i'~~ı::;~;;!~~~~~lf~~-;[""-:Lodo~~·~~~·"~ay~e~.~~~~-~-~ı-~-""""~\,.~-~t.~ '1r"5 :§ili 
Cemal Nadir'in Akşam 'da çıkan "Hicret" karikatürü Arap harjleriniftHidişini canlandın yor. 

Oıjl11a/i inkılap Mılzesi'ndedir. 
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Yeni öğrenenler ·için dört 
hes alf ahe dersi 

.-----.~ , . [;t] 
1 

[fil] o ~1 
[[]y~ ~o··~ 
~ıW-ın ~ 
~ıL!J ~~~ 

HAP.iTA 

Ev . ARI .Yat 

[I] [jJ ~ 
Jandarma PARA et 

~~rn 
Kedi KöPEK ~ 

U.R.P. E .V. J .M 

h.t~(; ·"" ,l . ·,e.~ . . ~ .. · 
cy,r; • <G • <if • u 

~'~ ~ \10 )/ ~ 
;/JA1 ~i~ Göz 

~071 
Gazetelerin hepsi, halk okııllannda yeni hatflerin öğrenilme döneminde, resimli tablolar 

yayınlayarak, deAişmenitı hızla yerleşmesine katkıda bulundıtlar. 
ikdam 'ın 19 Ocak 1929 tarihli eki. 
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BARRAH\ ll~~ T 
-=-B A L K A. N P O S T A 

•ı •,. 
Ü.1~\ 
ı --

b. - ~· ' 

) c•111 ba,jlen·u kabulü y un dışındaki 1ilrk ga.zete/en·nde de yankı gördü. Pek az yerde red edildi. Çoğu, önce kanna 
(iki harfi de kullanan) gazeteler çıktırdı/ar. Sonra tamamen yeni harfler be11imsendi. 1:111/garisıan 'da çıkan 

na/kan Postası bunlardan hirl . .. = .. , 
ı. AUMYl'PAIAAll -----OEHAN NO~~ 
fPNfllUI 1.-~ .. _... ..... 

A. APM,.,._ ı 

IHM •YA.AP. ı 

} 1111anistan Ciaki inkılfiµ ;.:uzeıe.,ı kendini 
··MflliycıpcılX>r " diye niteliyor ve bunu "bakknıızın 

en lmvııetli müdafii vlacaktır" diye vurguluyor. 
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Cumhuriyet 
Dt•mııct tew. h . 3114 ::,;:_...:.,~~~-~_:-.: hınll 21 Erlot ut 

113.vemiz 
s;g'~tı 

' renkli bir karikatür 
bir çok nefit hikiyeltt: 
fii:rler, f lkralar. Müvez. 

z:ilerden isteyiniz. 

ilk Dil Kurultayı Bugün Toplanıyor 

Gelecek üç aybk listeler en geni' ve 

değİfmez eaaalarla hazırlanacak 

~ker ilıtikôrı ile mücadele 

Belediye halka şeker 
satmağa hazırlanıyor 

1ürkçenhı yabancı kelimelerden arındırılması çabalarını bizzat Cumhurbaşkanı M. Kemal yün'ilmüştü. Girişilen 
kültür değişiminin, balkın kolayca anlayabileceği hir dili sağlaması çabaları, Türk Dil Kurumu 'n.un kurulmasıyla 

sonuçlanmış, daha saf bir dile yönelmede basın önemli bir rol oynamışıır. (Cumhuriyet 26 Eylül 1932) 

Dil konusunda en önemli girişimlerden biri de h'zwı 'ın ve Kuran '111 'Jilrkçe ukuwnası ulmuşıur. AllÜwıudwı 
dinleme yerine, dinlediğini anlamayı sağlamak amacını güden bu girişim, çok partili sisteme geçildiğinde çok 

tartışma konusu olmuştur. 
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Basından Özeleştiri 

Son P osta 'dan alınmıştır 

Biribirlerine ·Nezahet Dersi Verenler ! 

lhiJ.ulmet muhaniıi - Alçak, 11anwssuz, rezil, kafaretme! 
Mubalif muharrir - Alçak. namussuz, rezil kı~für etme! 

Matlıııal .Agnnsı . 

Kendi çirkinliğini gönnemek için kim bu aynayı kırarsa 
daha çirkin görünür. 
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Bi=cle Ga:efrcili~ 

Müvezzi Akşam bauadisi, akşam havadisi .. Çıplak 
resimler var, karikatiir/er var! ... 

/ fer pc11cereden bir ses - Gazeteci, ga.zetc>ei ... 

Matbuat kamm dairesinde serbesllir. 



DEVRiMLER DÖNEMi 

Bizde Gazeteler J 

Tek plaklı bir gramofondur; sabahtan akşama kadar hep aynı 
şarkıyı söylerler. (Çoğu CllP milletvekili olan başyazarlara taş 
atılmaktadır: Vakit'ten Asım Us, Akşam 'dan Nl"Cmellin Sadak, 

ikdam 'dan Ahmet Cevdet, Cımıhuriyet'ten Yıı mıs Nadi.) 

Matbuat Akordu 

- Biraz daha pes akort yap, iki gôzünı, biraz daha pes .. 
Azıcık daha .. Biraz daha pes .. 

- Fakat tel gevşedi, ses vemıiyecck .. 
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Dönemin en çok tanışa/an /.."Onulannın başında iUk'lye demiryu//an kazandınlmusı istekleri vardı. 1920'/erirt 
sonlanyaklaşırken ismet Paşa bükümetlerinin en çok hız verdiği girişim demiryolıt inşasıydı (Cumhuriyet) 

-~erl>e.\I Fır/..•t1 11111 .,w ·111wc11.\tt Son Po.,·ta ·111,, ıizerinde en 

ısrarla durduğu konu ise Sivas Hattı 'ndan vazReçilmesi 
olmuşııır. (1930) 
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Demiryolu Siyasetimizin Yeni Bir Zaferi 

Kömür hattl Zonguldal4 
imanına vardı ve açlldı 
İlk tren dün şehre halkın coşkun. 

tez.ahüratı arasında girdi 

Serbesı Fırka denemesi bittikten sonra Son JJusıa du 
demiryolu politikalannı desteklemeye haşladı. Kömür 

hattı ıutık övünçle duyun.tluyordu. 



Bölüm III 

DEMOKRASİ DÖNEMİ 
(1946 - 1993) 
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DEMOKRASİ DÖNEMİ 

ok parlili sisteme geçileceğinin i lan ından gününıüze kadar 

eçen sürede basının özelliği , sürekli o larak özgürlüklerini 

aramak olmuştur. Bu çabalar iktidarların siyasi ve ekon omik 

k~ıtlamalarından sıyrılıTıaya yönelik olduğu gibi, baskı ve çıkar 
gruplannın etkilerinden kurtulmak amacı da güdüyordu. Tamanıiyle 

bağımsız bir basın bütün dünyada bir ütopya olmuştur. Hiç bir grubun 

etkisine girm.eyen bir objektifliğe hiç bir zaman erişilenı.eıniştir. En 
geniş kapsamıyla bütün toplunı.un ve hunun içindeki heı- grubun 
haklarını özgüı-ce savunabilecek yayın organlarının var olduğu bir 

basın düzeni, şimdilik insanlığın bulabildiği tek geçerli formüldür. 

A) Özgürlükçü Bas-ın RejiTni Arayış-ı 

Türk basını da l 945'in ikinci yarısından günümüze kadar geçen 

yarım yüzyıllık sürede adım adım bu yönde ilerleıniştir. Çok sesliliğin 

bir toplumda dengeli bir şekilde yerleşmesi şüphesiz kolay bir şey 

değildir ve bir süreci gerektirmektedir. Deınokrasiıniz ve onun yanı 
sıra basınımız bu süreci tatlı-tatsız o laylar, doğru ya da yanlış kavgalar 

ve daı-belerle geçirdikten sonra gününı.üzdeki yerine erişnı.iştir. İlgi 

çeken nokta, bütün parti lerin basının özgür olınası noktasında 
birleşıneleridir. Şimdiye kadar bunun aksini savunan bir parti gö

rülmemiştir. Ancak hemen hepsi de bu özgürlüğün zararlı ve uy
gunsuz şekilde kullanılınasına karşı çıkınışlardır. Günün s iyasi tar

tışınaları sırasında dikkatten kaçınlan şey, 1923-1945 arasında mu
azzam bir kabuk değiştirnıe sürecine girıniş o lan Türk topluınunun, 

savaş sonrasındaki bütün dünyayı saran ınüthiş ekonoınil< patlaınanın 

da e tkisine girnı.iş olduğuydu . Basın, sosyo-ekonomik yapıdan so

yutlanarak düşünülebilecek bir kurum olıı-ıadığınclan bu değişmelere 
koşut bir değişmeye uğranı.ası kaçınılmazdı. Oysa den-ıokrasi sa

vunuculuğuna soyunnı.akla birlikte bir çok politikacının "Tek Parti 
Rahatlığı"ndan sıynlamamış olduğu, uygulamada hemen far

kedilmiştir. Bunun etkisi basın yasasında yapılan değişikliklerde ve 
basının ticaı-i yönünü etkileyen kararların alınışında hep gö

rülınüştür. 

Daha 1945 Haz i ran'ında, Demokrat Parti'yi kurnı.adan önce Ba

yar-Menderes-Koraltan-Köprülü grubunun hüküınete yönelttikleri 

istekler arasında basın yasasında değişiklik gereği, önemli bir yer 
tutuyordu. Üsteli!< sıkı yönetim hala ülkede hakimdi. Buna rağnı.en 
tanışma sınırlarını basın k e neli kendine gen işletti. Faşizın dünya 

yüzünden tasfiye edildikten sonra, ikisi de kendine demokrasi sıfatını 

yakıştıran iki güç karşı karşıya geldi: Çoğulcu Demokrasiler ve Halk 
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KİNCİ BASKI 

1950'de özgür seçimlerle iktidann el değiştinnesi hem huzur hem de şaşkınlık yaratmıştır. Tii.rk toplumu kendi arzu 
etıiAi iktidan kurabilme gücüne erişmenin buzun.om duyarken, bütün dünya tek parti diktatörltiğti denile" bir 
rojimin, iktidcuın kendi arzu.suyla el değ~ı;tinnesini şaşkınlıkla karşıladı. Bundan en çok memnun olan basındı. 
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Dcrnokrasile ı-i . D a h a n e t bir ifade yle Denı.okrat ve Sosyalist (ya ela 

basınını.ızcla te rc ih e dile n d eyimiy le K o münis t) rejimle r . Bunlar ara

sında yavaş yavaş başlayan tartışnı.alar, dünyada soğuk savaşın hız

lanıııasına koşut olarak dozajını artırdı. So vye tle rin bazı Türk to p 
rakları ü zerinde hakla r iddia ettiğinin açıklarını.ası, iş i hüsbütün kı

zıştırdı ve 3 Aral ık 194 5 'cle Hüseyin Cahit'in "Ka.lkı.n ey ehli vatan" 
başlıklı nı.akalesinclen esinle n e n , bazı resnı.i çevre le rde n ele d este k 

a la n b ir kısım gen ç lik, başta Tan g azetesi o lmak üze re komünist 
saydığı g azete v e d e rgile ri basıp ınakineleı-ini tahrip e tti. 

Zorbalıkla başlayan çok s e s lilik döneıni h e p o lums uz o lay larla d o lu 

değildir. 1 H azira n 1946'd a hüküme te ınahkeme kararı o lmadan ga
zete yas a kl a m a yetkis ini veren m a dde nin kaldırılması önenı.li bir ileri 

a dun o ldu . Ayrıca gazete çıkarmada izin ve para yatırma zorunluluğu 

da kaldırıldı. Bu rahatlıkların gelnı.esiyle büyük bir basın patlaması 

olmuş çok sayıda gazete ve d e rg i piyasayı cloldurınuştur. ilk yılda 
gazete sayısında y ü z d e yüz, d e rg i sayısında y üzde 3 0 artış olmuştur. 

DP ise bunu yete rli bulnı.uyor bütün kısıtlanı.aların kaldırılmasını 

savunuyordu : 

"Cemiyet iç inde iyiye, i leriye ve açıklığa doğru b ütün h amle ler 
hızını m atbuat h ürriyetinden alırlar. Matbuat h ü rriyetinin olmadığı 

yerlerde ise vatandaşın, diğer h a k ve hürriye tle ri tehlikeye düşeceği 

gibi, toplu luk hayatı gizliliğin ve kapalılığın kiri v e pası altında ç ü 

rümeğe m a h kumdur. " 

Deınokrasi ortamı , gazetecile ri m esle ki açıdan örgütle nme yoluyla 

iktida r sultasından sıyrılnı.aya da yön e ltti. Bunun ilk v e e n ö n e mli 

göste rgesi Basın Birliği'nden sıyrılına çabaları olmuştur. Türk M a t
buat Cemiyeti 1922'd e is ta nbul'cla kurulmuş fakat hiç bir gelişme 

gösterememişti. İktidar karşısında nı.esleki bir kuruluş niteliği ele ta

şımıyordu. 1938'd e kurula n Basın Birliği bu niteliğe s a hipti, ancak 
iktidarın tam k o ntro lu altındaydı. Çok p a rtili s is te m e geçildiğinde 

m esle k kurum unun görüş ayırımlarına aldırnıadan bütün gaz e tecil e ri 

birle:;;lire n bir yapıya sahip alınası g ere kiyordu. 1946'nın ilk gün

lerinde Basın Birliği Kongresi'n e aralarında Hüseyin Cahit g ibi 
C H P 'lile r ele b uluna n bağunsızlar hakim oldula r ve hüküme tin adayını 

yendiler. B unun ü zerine iktidar te k m a dde lik bir y asa çıkararak Birliği 

lağvetti. 

Sedat Siınavi'nin başkanlığında y ürütüle n çab a la rla 10 H azira n 
1964 g ü nü, İstanbul Valiliği 'ne verile n d ile k çe ile Gazeteciler Ce
miyeti k u ruld u . M esleki sorunları yönetinı.e aktarmayı üstlendiği g ibi , 

Cemiyet, sosyal yardını. ve dayanışma ile gazetecile rin kişisel ve a ilevi 

101 



DEMOKRASİ DÖNEMİ 

sorunlarına da çözün:ı getinTıeyi deruhte etmekteydi. Bu suretle sa

yılan giderek artan gazete mahkumiye tle ri ve işsizlik olayları kar

şısında bir güvence oluşturmaya çalıştı. Bir yandan da basın öz
gürlüğünü kısıtlayan şartları ortadan kalclırnıak iç in çab a sarfetti. Bu 

girişim, bir zamanlar resmi sıfatlı kimselerin katihi durumuna düşen 

gazetecile rin kişilik kazanr:nasına yaradı. Mesleğe ilgi arttı ve baş, ya 

da köşe yazarları dışında da kaliteli bir muhabir kadrosunun oluş
masının temelini attı. Böylece basın, denıokrasinin kökleşrrıesinde 

kararlı hir kurum olduğunu ispatladı. Cerrıiyet 1950'de İstanbul Ü

niversitesi çerçevesinde bir Gazetecilik. Enstitüsü'nün ku-
rulmasına da öncülük e d e rek, 
ıTıeslek ıTıensuplannın eğitinıi

nin e n üst düzeye erişrnesine 

katkıda bulundu. Yine Cemiyet, 
24 T emmuz'un önce Basın 

sonra sansürün kaldınlıTıa bay

ramı o larak kutlanr:nasını ge

lenekleştirerek, mesleğin geç-

mişle bağını ela kurdu. 

DP iktidarının ilk icraatından 
biri, ıTıuhalefetteyken vaat etmiş 

olduğu gibi, hukuk ve basın 

uzmanlarının ela katkısıyla mu
kayeseli hukuk bakınıından 
dünyanın en hürriyetperver 
ve demokrat yasalarından 

olduğu ileı-i sürülen hir metni 

meclisten geçirmek o ldu. Anc ak 

kısa bir süre sonra, ıTıuhalefetin 

insafs1Z ve fesat dolu ol

duğunu iddia e ttikle ri saldırıları 
karşısında, özellikle basını sus-

DP'ye eu sert mubalefeı, içinden aynlıp Millet PanisOıi 
kuranlardan geldi. Paninin urganı ulan ''Millet" en sert 

tepkiyi gören yayın n'8anı oldu. 
turmayı ö ngören girişinı.lere 

başladı. On yıl içinde heıTı basın yasasında henı. de basını etkileyen 

diğer yasa ve kararnanı.elerde baskı ve kısıtlamayı artıran bir düzineye 
yakın değişiklik yapıldı. Zaman zaman ilan e dile n sıkı yön e tim ile 

de çok sesliliği yok e tme nin yolları arandı. DP iktidarının ikinc i ya
nsında baskı daha ela arttı ve son beş yılda 287 gazetecinin m a h

kumiyeti ile sonuçlanan 2300 basın davası açıldı. Dinci kesime verilen 
ödünle rin sonucu Cumhuriyet döneminde ilk k ez Ahn:ıet Emin'e 
yön e ltilen saldırı ile, gazeteci ö ldürme girişiıTıleri başladı. 
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U lus, Vatan ve Millet gazetelerine getirilen mali baskılar, Hüseyin 
Cahit gibi yetn:ıiş yaşını aşınış bir yazarın h apse atılması dış dünyada 

da DP iktidarı a leyhine hava yarattı. 1951 , 1952 ve 1958'de yürütülen 
solcu avı da çok sesliliğin gelişmesine olanak bırakmadı. DP'nin bir 
kusuru da CHP'cle çok eleştirdiği besleme basını kendisinin de ya
ratnı.asıdır. 1950 öncesinde büyük destek aldığı gazetelerin, kar~;ısına 

geçmekte olduğunu hissedince devlet kaynaklarını akıtarak ve rad
yoyu parti organı g ibi kullanarak karşılık vermeye çalıştı. Basın da 

direncini artırdı. 27 Mayıs 1960 hareketini yapan subaylar, esin kay
naklarının bu direnen basın olduğunu saklamamışlardır. 

Yerli dönem, yazma ve söyleme özgürlüklerini güvenceye al
makiçinherönlemiiçeren 1961Anayasası ile başladı, 1950 basın 

!)6nenıirı ünlü karikatüristlerindan 
Altan Erbulak, bıınıın gibi 

iktidan, basın konusunda uyaran bir çok 
karikatür yapmıştır. 
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yasasına getirilmiş deği~.;iklikler 

temizlendi, Anayasa'ya gerekli 
güvenceleı- kondu, basın mes

leğinde işverenlerle çalışanlar 

arasındaki ilişkiler yasa ile dü
zenlendi. Bu liberal dönem fazla 

uzun ömürlü olmadı. Türk top
lumu için özgürlüklerin bir lüks 

ve çağdaş demokratik anayasal 
s istemin fazla geniş olduğu ge

rekçesiyle 1971'de askeri mü
dah a le yapıldı. Yasa değişik

likleri getirilerek aşırı bulunan 

özgürlükçü yapı sınırlandırıldı. 

Yine de tam bir çoğulculuk or

tamı getirmiş olan 1961 Ana
yasası'nın başlattığı dinaınizın 

frenleneınedi ve sonuç ta basın 
davaları ve mahkumiyetlerinde 

büyük bir artış belirdi. 1950-

1960 arasında yıllık ortalaması 

60'ı bulan basın davaları, 1961-

1974 arasında 34'e düşmüş, fa

kat 1975-1981 arasında 311 g ib i 
olağanüstü bir düzeye çık

ınıştır. 

Bazı kısıtlamaların hala de
vam etmesine rağmen sağ ve 
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Df:MOKRA 1 DÖ EMi 

"Hepsinin de okuduk/an seçim bavadisleri, uma okuduk/an gaz eteler farklt" 
(Cemal Nadir Ttlrk toplumunda çoğulculuk eğiliminüı kökleşmesi ve basınm bundaki mlünü 

hu karlkaıı·ınl.yle V111Rllluyor .. .) 

solun her fraksiyonunun açık ya da kapalı şekilde yayın organına 

sahip olduğu 1961-1980 arasında s iyasi yaşarn, g iderek anarşi ve terör 

ortanıına girdi. Çok sesliliği haznıetıneyi politikacılar benimseye

medikleri gibi, profesyonel basın da, politik amaç la gazetecilik ya
panlar da benimseyemedile ı-. Birbirini artan düzeyde suçlayan 

kampanyalar, kan:ıuoyunda herşeyden basının suçlu olduğu fikrine 

kuvvet kazandırdı. 12 Eylül 1980 hareketi, terörü ve anarşiyi sona 

erdirmek gerekçesiyle iktidara el koymuştu. Çoğulculuğu bir süre iç in 
frenledi ve demokrasiye dönıne vaadine uygun olarak iktidarı dev

rederken parlamenter düzenin basından rahatsız olmamasını 

sağlayacak örılenıleri de getirdi. 1961'in tamaınen özerkleştirmiş ol
duğu te levizyonu, iktidarın kontroluna sokan bir düzerıleıne yaptı. 
Basında tam bir temizliği gerçekleştirdi. 796 gazeteci hakkında 218'i 

hapisle sonuç lanan 632 dava açıldı. 1991 başında 28'i ceza evinde 

bulunan 44 gazeteci hakkında toplam dört bin yılı geçen hapis cezası 
verildi. Askerleri izleyen iktidar sırasında da, çocukları muzırdan 

korumak adı altında çıkarılan yasanın da katkısı ile davaların sayısı 

üç bini, istenen cezalar 100 rnilyar lirayı buldu. Basın üzerindeki 
kısıtlamaları frenleme ve İnsan Haklarının batı standartlarına uygun 

hale getirilmesi vaadini programına koyan DYP-SHP kooalisyonu 
bunları bir oranda gerçekleştirmiştir. 
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SÖZ ÇİZCİNİN-----------Turhan Selçuk-

B) Kendi Kendini Kontrol 

l 945'den beri şiddet i g ittikçe anan hasın tartışn:ıaları, siyasi partileı-i n 
de katılmasıyla , demokrasiden beklenen hoşgörülü bir çok ses
liliğin yerine, kendisininkinden başka her düşünceyi red eden bir 

katılığı egemen kılmıştı. Demokratik bir anlayışı ö n e çıkarmaya ça

lışan gazetelerin varlığına rağmen, çoğunluk gerginliği tırınandıncı 

üslup ve ycinteml e r kullandı. Ü lkeye barışı getirr:nek amacıyla yapılan 

27 Mayıs müdahalesi, bir çok kur:unıu yeniden düzenleme girişin:ıleri 

sırasında basına da yöneldi. Özellikle Gazeteciler Ceıniyeti men
supları , sorunu Batı dünyasındaki örneklerine uygun şekilde k e neli 

kendile rine ç:özm eyi vadettiler. Uluslararas1 Basın. En stitüsü'nün 
v e İsveçli BaşkaLu Hernelius'un önerileı-i üzerine İsveç'teki uy

gulaına örnek alındı. Yayıncılardan, gazetecilerden ve konuyla ilgili 
bağımsız kişilerden bir Basın.ŞerefDivam oluşturuldu. Bunun bütün 

gazete yetkililerince iınzalanan ve u yulacak ilkelerini içeren ta

ahhütnan:ıesi şöyled ir: 

Taahhütname 

J Jürriyeıe liyakatın başta 1-:elen şartının, hürriyet içinde kendi 
kendini kontrol edebilmek olduğuna inanan ·ı 'ürk hasın müesseseleri, 
d e mokrasinin temel unsurlarından olan Basın Hürriyeti 'nin top
luma ve demokratik düzene en yararlı bir yolda işlemesini sağlamak 
için teshil e ttikleri "A hlak Yasası "na ve hu yasayı yürütmekle görevli 
''Basın Şeref Divanı "nın kararlarına uymayı kahul ve taahhüt e 
derler. 
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İDARE ORDOdo 
Silahlı Kuvvetler sabaha karşı 03.00 de 
idareyi ele aldı. Hareket hiç bir yerde 

hiç bir can kaybı olmadan başarıldı 
Bugüne kadar m esulmevkide bulunan 
şahıslar Silahlı.Kuvvetlere teslim oldu 

Tiirk Sllihlı Kamllerinia biilü 
meml;kelle giriftilderl •• lam bir 
hasarı ile nellceleıen hmkeH ilk 
olorak sabah 1111 M.!11 da lstıııılrıd 
Rıdros• ile T1landa1lar1 daflll"al· 

·t.~· ... irat• ı.ıw11111.,11. Sokağa çıkılmı yacak 
ıuiııı ~ U. tıqıa.q .. ıu. • Dtııı ım rarıııadan iHbarea bii- zia miqlmk İ\birli(i satesiade 
ıntıt ~: -~-- tııdiiılıire'.4-_Dnir, lııra. ini, - k1111Z·Nfanl""'1~'1ili .ııı .... 
lısılılulı lekml11mııtır. '11tl'SU11ılı llrinllıri ılılt:•~•: dlJlıınmızuı rilliıı iıüı•• hlmı

Yayınlanan ilk tebliğ 
Bariik Tiirk Milleti: 

Bat•• Tiirkirede Silihlı Ku•· 
vellerimiz 17 l'lırıs sHl 3 dea iliba
ren idareyi ele almıı halunmakta
dır. 

Bütün nt1ndul1rımmn nem
niyel klnetleriıi'in siliı.tı kavvel
lerle yıkın lthirliği sayesinde lıa 
hareki! hic bir can kaybı olmarlan 

tebliğe kadu Sililılı Kaneller 
ıaensıplıın hariç sokiğa çıkma ra
sığı lr.oam•ffv. 
Vıluiqlırımızın SUilılı KH

nllerilı nzifeleriai kılaylı~hr
mal1rıaı n itiilü milletçe ümit eıli· 
len ılemoknlik rejimin ea kw Zil· 

mu içia•e lesisiae yırılınm olmı· 
lanıu ri~ ederiz. 

ba1ırılmııtır. lslıabal'daikiııci bir SILAl\LI KUVVETLER 

.. &üyü~~ııı~u:f. e tin m:.~.~=-~.~~kımıadan 
27 Mayıs gününden llibaren Türk önemle rica olanar. Şahsiyeti ve 

Silihlı Kuvvelleri en kısa zfmand~ mevkii ne olarsa olsan Tirkiye 
milleli seçime göliirmk bir karaca Caıah1riyeli hadallorı içindeki bm 
Meclis kurmak maksadıyla mu vak- kes kınuaa lcmiaalı ahındıdır. 
kal idareye elkoymuı .inllanmak- Binaenaleyh ltagine kadır mihim 
tadır. Silihlı Kaneller ıaillelin" mesai '""kileri iıgal edealeriı 
ecnehi dosl ve misafirlrrin hepsinin der bal Tii.rk Silihlı Kunellerine 
cmniyelini lekelhil etmi~ halan- leslimolmalarını,sıgınmalarmı,ri· 
maktadır. l'liit .. kip tebliğe kadar ta ediyoraz. 
ı\skeri sahıslar hariç kimsenin so-
lıaia çıkmaması. bir karıııklıja SILAHLI KUVVETi.ER 

Askeri Vali: Tuğg. Tulga 
lslanbul Askeri Vali ve Beledir• derahle elmijlir . 

Reisliğini Tuğgmrıl Relik Tulga SILAHLI KUVVETLER 

rek ıaeıalekeliı idareslııl ele ahıııt- mıılamı •• silıaja çıkıhuıusw 
hr. rica ederiz. 

la huekil Sililılı Kımllerimi· SiLAHLI KUVVETLER 

Kin güdülmeyecek 
Aziz ntaaılaşlır. Bagiin De· Bütün valanıla~lırın partilerin ÜJ· 

mokruimizh içine ılöJliiğü bah- liiade ayni miJletin, ayni soydan 
ran n son müessif hiıliseler ılolı· gelm1~ nlillırı olduklarını hatır· 
yısirle n karıl.eJ kavgısıaa mey· layarak n kin gülmeden birbirle
du .. rınemek mıksadıyla Tiirk rint karıı hörmelle ve ıalayııJa 
Silihlı Kınttleri memleketin iılı- muamele elmeleri ıshraaluımım 
resiai eliae alnuJhr. Bu harekele dinmesin milli nrlığııİlızın seli· 
Silildı Kanelleriruiz. parlileri içi· meli itin unıri qDriilmekleılir. 
ne ıliiştiikleri aılaşmaı ıluramılaa Kabineye mensap Jlhıiyellerin 
kurtarmak n partiler i:i.slü larafnz Türk Silihlı Kuvvetlerine sıgın· 
bir ·idarenin nezarel ve hakemliği malarını rica ediyoruz. $ahsi em· 
altında, en kısa zamanda idil ve aiyelleri kanun leminalı altında· 
serbest seçimler yaplırarak, idare- dır. Müllefiklerimize, komJaları
yi hangi larala mensup olarsa ol· mıza ve bütün dünyaya hitap edi
su, seçimi kazananlara detir ve yorai. Gayemiz lirİeJmiJ Millellu 
teslim etmek özere girİJmq balH· Anayuasına ve t n san Hakları 
maktadır. Giriıilıııij olan bu teıeb- preasiplerine, lamamiyle riayellir. 
hiis, hiçbir filasi nya zümreye AJatiirk'tin 11Yar1lı sılh n Cihan
kar~ı değildir. idaremiz hic kimse · da sulh" prensibi bayrığımız~ır. 
hakkında ıahsiyala maleıllik le- Büliın itlilaklarımıZI " laahilie
caviizkir bir fiile le~ebbüs etmiye- rimize sidıkız. HATO'ya inanıyo
ceği gibi, edilmesine de asla müsa- ruz ve bağlıyız. CENTO'ya inanı
maha etmiyeceklir. Kim olarsa ol- yoruz ve bağlıyız. Tekrar ediyoruz 
sun •e hangi partiye mensup halı- diqüacemiz "Yarlla sılh n Cibaa
narsa balansan, her .. ıaadat ka- da salhlir." 
nunlar n hukuk arensipleri ew
larma gi:ire mumel" görecektir . SiLAHLI KUVVETLER 

.!- , \/ayı., .\cılxı/11 t:ı ı.;.l'/i'/(•nıı /Jtrıııu .\ll_l)t1/an :;,ı/ab/ı Auu eıler 1111.:.<1/anylo clu!tınltı 
JJüylece 1945'/erden beri devam eden çuğulcu rejim bir anlamda askıya almmışıı . 

Ama Silahlı Kuvoet/er'fn hi/dirisinde şöyle deN~rurc./11: 
"(. . .)Gayemiz Birleşmiş Mil/eller Anayasası 'na ve insan Haklan prensiplerine ttımam()J/e riayettir." 
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1945'1erd" 
haşlayan ço/fıılcıı 
rejim kavramının 

topluma verdigı 
bili11ç, 1960'111 
Ka.sım ayında 

l>e11d<•i11i ibtilalı 
yapan orduda da 

g6sıerdı 

Demokrasi)'<' 
dörııişc taraflar 

olem/ar dikta 
yanlılarını tasfiye 

etti. 

DEMOKRASİ DÖNEMl 

Yüksek Adalet Divanı Dün Kararını Verdi 
15 sanık idama, 3l'i müebbel hapse, 408'i 
çeşitli hapis cezalarına mahkum oldular 
5 saat 20 dakika süren dü Ü celsede 133 soruk da beraat 
eltiler, hasta olan Mınd es oturumda bam bulunmadı 
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27Mayıs 

barekelinin 
demokrasi)'!! tam 
dönmedeıi önceki 
sun eylemi 
Demokrat Parti 
liderle1iııin 
mabkiimiyetlerl 
oldu. r:.ski 
haka11larda11 üçü 
idam edildi. 
Kararlann ıilke 
dışmdaki 
ııankılan ve 
·içeride siyasi 
kulislerdeki 
taı1ışmalan 

Riinün kuşu/lan 
nedeniyle basına 
yansıyamadı. 
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Bası,n Ahlak Yasası, 

1- Bir amme müessesesi olan gazetecilik mesleği, hu mesleğin dı
şında kalan özel veya ahlaka aykırı maksat ve menfaatlere alet e
dilemez ve amme men;faatlerine zarar verici bir şekilde kul
lanılamaz. 

2- Yazı, haber, fotoğraf vesair şekillerde yapılacak yayınlarda şu 
unsurlara riayet edilir: 

a) Ahlaka aykırı ve müstehcen yayında hu/unutamaz. 

h) Şahıs, müessese ve zümreleri hedef tutan yazılarda galiz ke
limeler kullanılamaz, şeref ve haysiyetlere karşı hak.sız yayın ya
pılam.az. 

c) Amme menfaatini ilgilendirmeyen hallerde fertlerin hususi 

hayatları küçük düşürücü şekilde teşhir edilemez. 

d) Şahıslar, müesseseler veya zümreler aleyhinde iftira ve isnatta 
bulunulamaz. 

e) Din istismar edilemez. 

3) 1Iaberlerde ve olayların yorumlarında hakikatlerden, tahrif veya 
kısaltma yoluyla maksatlı olarak ayrılınamaz. Dof!ruluifu şüphe u 

yandırabilen ve tahkiki gazetecilik imkanları içinde bulunan ha
berler tahkik edilmeden ve doğruluğuna emin olunmadan ya
zılamaz. 

4) Gazetenin ve gazetecinin şahsi veya taraf tutan kanaaılerine 
haberlerin metninde yer verilemez. 

5) I-Iaber başlıklarında haberin ihtiva ettiği hususlar tahrif edi
lemez. 

6) Amme menfaati mutlak lüzum göstermedikçe "Mahrem " kay
dıyla verilen malumat yayınlanamaz. 

7) Gazeteci, kaynaklarının mahremiyetini koruyacak ve kendisine 
verilen sırlara saygı gösterecektir. 

8) Haher, yazı veya resim kaynaklarının yayın tarihi için koy

dukları zaman kaydı ihlal edilemez. 

9) İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim veya yazıların ilan ve 
reklam olduğu tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir. 

1 O) Mevkute/erin verdikleri yanlış bilgilerden dolayı yollanacak 
haklı cevap veya tekzipler, cevap veya tekzibe sebep olan yazının te
sirini tamamiyle giderecek şekilde en kısa zamanda yayınlanır. 
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1960'da olduğu g ib i 1980'dc de askeri rejim h er kurun:ıa yeni şekil 

verirken basını <la e le aldı. I3u kez <le basın , kendi dışından getirilecek 

çözünılerin ku rbanı olnı.anı.ak için kendi girişimiyle Bas1Il Konseyi 
formülünü uygu lamaya koydu. 1988'de kuru lan Konsey'in amacı 

şöyl e saptannı.ıştır: 

"Ôzgürlükçü bir demokratik s istemin tem-el taşı u lan halkın ger
çekleri öğrenme hakkını savunmak; özgür ve sorumlu hir basını 
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası yapmak; basının ve basın men
suplarının, meslek uygulamalarını, özgün ve saygın bir basından 
beklenecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı o lmak. " 

Basın Şeref Divanı ve Ahlak Yasası'nın başarıs ızlığı bilindiği için 

bu kez, m addi dayanağı ve işl erliği bulunnı.asına özen gösterildi. 1993 
sonunda 261 kurum ve 2 166 gazetecinin üyesi bul unduğu Konsey, 

ulusl ararası benzer kurumlarla da ilişkiye g ire rek, en azından T ür

kiye'nin sesinin bu foru ınlarda işitilmesi n i sağlanı.ıştır. Kon sey' in 

belirlediği 'Basın Mes l e k İlkeleri' şun lardır: 

7 - Yayınlarda hiç kimse; 1.rkı, cins~yeti, sosyal düzeyi ve dini i-
11ançları nedeniyle kınanamaz, aşaj!ılanamaz. 

2 - Düşünce, vicdan ue !fade özgürlüğü.nü sınırlayıcı; genel ahlak 
anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını 

sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. 

3- Bir kamu müessesesi olan gazetecilik mesleği, ahlaka aykırı özel 
amaç ve çıkarlara alet edilemez. 

4 - Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ö tesinde küçük dü

şüren, aşaj!ılayan veya -iftira niteliği taşıyan ~fadelere yer ve
rilemez. 

5- Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar 
dışında, yayın konusu olamaz. 

6- Soruşturulması uazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, 
soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın ya

yınlana1naz. 

7- Saklı katması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir 
biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz. 

8 - Bir basın organının dağıtım süreci ta·mamlanmadan o hasın 
organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir haşka basın or
ganı tarajindan kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. 
Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen 

g österilir. 
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T.C. 
Resmi Gazete 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

li KASIM 1964 [ SALI 
Sayı: 11858 l 

KARARNAMELER 
Ko.rar Sayın : 6/ 3820 

ıı E y!QI 1963 ta rihinde Ank ara.'dA lmz.alanm!..f olup 4(2{19M tarihli 
ve 397 sayı~ kanunla onaylanmıun uyrun bulunan ltlllk crtlrkJ.ye ile 
Avrupa Ekonomik Toplulutu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Andlqımu 
ile bwı3. tıkll cGeç!c1 Protokol>, cMall Protokoh, •Son ~nııb, &8 Udlrt· 
.ı,eo ve ifkiıctt, Mektubu~ nun oııayla.ı:unuı ; ~ıert Baka.nlıpın 

~Ofl0/l9M t.arih ll v e! 760.6Co0 IKT-1· 2/449 .ayı.lı :ruut D.ıertn•, 31f&flliMl3 
taı1J:ıU ve 2H eayıh kanunwı 3 UncU madde-1ne . (Öre, Bakanlar Kuru
lunca 22/10/l BM tarihinde kararl&ftınlmı,tır. 

-, l. INONU 
Devle1 B.k.•nı •e 
Buh . v .. ...ı,nw:•ı 

JC. SATIR 

CUMHURBASIW<I 
c. CORSEL 

DevLM Bııikarıı 

1. S. OMAY 
o~ıeı Btıkaıu V. 

N. YETKJN 

Türkiye ile A vnıpa Ekonomik Topluluğu Arasında 
Bir Ortakhk Yaratan Anlaşma 

BAŞLANGIÇ 

Bir y11..11da.ıı, 

AcWııı Bakanı 

S. CUMIUU 
MilltS... B•hnı 

/, SANCAR 
l~riilakuıı 
o. OZTR.~K 

~ &.&mı V. MaliJe s..ı..-ı MilH [iit. BliMıı v. S.rındnf* B.t-
1{. SATIR F. llEUN T. SAlll N A. H. ONAT 

TO-~ • W. .;.,s... Y-~•r di. . .,. T4ı;. B.taıu - , ~T.ia-jf.air.t 
l . ISIJllYEU · f DEMiR 1/ •. Y0CEUR , T~ $AHI N 

Ul1ıttumae.ı-ı ~B~V. Sant.yi 81ıhnı i..~Ta.lto. &.lı~ 
F. ALPIS KENOCR A. 1. CôCOS A/. ERTEN H. ORAL 

T.- "'Tanı._ B.ıbnı t- .. t.ı.ın H•Unı 
A. t. CôCOS C. UZF.R 

J:Ö7 ltkıri BU-.v 
L. 'IUR.DUCLl· 

Aooord Creaııt une Associati.oo Entre la Turquie et 
la Communaute F.cooomique Europeenne 

PREAMBULE 
Le Pr6aldent d e la IU-pub!lque de Turquie 

d'wıe p art, 
Sa Majestt le Rol aes BelJe9, 

Basrnm kendi ke11di11i /..'OWm l girişimleri, toplumdau kopuk /Jir olay deRildi. Ülkemiz çajfdaşlaşma gfnŞimlerindc~ 
halt dünyasıyla bmli11/eşme ı.mwcım, ı2 t.:y1tU 1%3'de imzaladığı "Tiirkiye ve Aunıpa Ekouomik Topluluğu 

amsmda bir 011akltk yaratan awlaşma ., ile kesi11/eşlirmişti. nasw da evrensel uormlara uy ma yolunda kendine 
dıişeni böy lece ~erçekleştirmeye çalt.ştı. 

9 - Suç lu olduğu yargı kararıyla belirle nmed ikçe hiç kimse "s u ç lu " 
ilan edilem .ez. 

1 O- Yasaların suç saydığı eyle mler, gerçek o lduj1una inandırıcı 

m a kul n e d e nle r bulunmadıkça kim seye a ifedilemez. 

11- Gazeteci, kaynaklarının gizlilij1ini k orur. Kaynağın, ka
muoyunu kişisel, s iy a si , eko nomik vb. ned enlerle yanıtlamayı a
maçladığı h a ller h u nun dışındadır. 

12- Gazeteci, mesleğin saygınlığına gölge düşürehilecek yönte m ve 
tutumla h a her araştırmaktan sakınır. 

7 3 - Şiddet ve zorhalığı özendirici yayın yap maktan kaçınılır. 

111 



DEMOKRASi DÖNEMi 

*'~~~~·~i~.~'. ' ~ .. ~::: ~ 
Ankora'doki ayaklanma Je.Jebbüsünü idoreeden Tolôt 
Aydemir sığındığı bir orkadal!nın evinde yakalandı 

DARBEYE TESEBBUS EDENLERiN 

! •• ~l.[~~CJ.~~~~!~~d~ '--:.ıJ-ı ) HEPSi ~ 
nayı müdafaa etti,, dedi 

ıaaı 2~'den s·e --=-· 
ıadar sokağa= 
;ıkmak yauh 
::""...:.t:::...,_,.__--:=..'1 _..,.,_~_ 

' 

Demokrasi pek kolay yerleşmedi ... Silahlı Kuvvetler'in çok partili sisteme.dö1~me çabalarına kendi içi/l{./e11 dırew,:leı 
he/ircU. Hunlar /962 ve 1963'de silahlı eyleme de Reçtiler. Ancak sıyası çevreler kadarordll da, hasm ela 

demokroside11 ııaz.ıı,epneb yanllsı de/!Jldi. Başan)'(ı da 11/aştı!ar. 

ORDU ül TiMATOM VERDi 

·'·-- C' • ••• -·· ı ..... •• 

.1971 'de bir kez daha eku11omi/..ısl)rasi l.Jııııalınıu askerlerm JuınştıiJ.ı J{uru!d11 . 
Basın bir kez daha kısıtlamalarla dolu hir döneme girdi. 
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1 4- ila n ve reklam, niteliğindeki yayınların bu n i te likle ri, te reddüde 
yer bırakm,ayacak şekilde be lirtilir. 

15- Yayın ta rihi için k onan zam.a n kaydına saygı gösterilir . 

1 6- Basın organları, yanlış yayınlardan kaynakla n an cevap v e 
tekzip hakkına saygı d uyarla r. 

D a h a gerçek ç i tenıellere dayandığı iç in Basın Konseyi, 1961 d e
n eyiminde n d a h a başarılı olmuştur. 1988 'd e 14 1 kurucu üye ile işe 

başlayan Konsey'in 1993 sonunda üye durumu şöyledir: Bi
reysel üye 2166, gazete 155, Gazeteciler Cenıiyeti 28, Haber a
jansları 18, yayın kurunı.ları 8, dergi 51. THT'nin d e katılmış 

bulunduğu k o n sey, böy le likle k a muo yuna hita p e d e n yazılı basının 
günlük tirajının yüzde 80'ini, sözlü ve görüntülü basının yüzde 
en az 60'ını k e ndis ine bağlamış bulunmaktadır. 

C) Televizyon Çağ-ında Bas-ın 

D e m o krasi d ö n e mi basının asıl özelliği te k seslilikte n çok sesliliğe 

geçiştir. Batılı toplumların yüzyıllar s ü ren bir sü reç iç ind e ger
çekleştirdikleri bu oluşum iç in T ürk toplumunun İkinci Meşrutiyet'ten 

beri b ir den eyimi vardı. A n cak b unun yete rli olmadığı açıktır. D e 
m o k rasiy le birlikte başlayan çoğulculuk eğillınleri sık sık aşırı 
sağcılık ya da aşırı solculuk suçlaı:nalarıyla frenlennıiştir. 1961 
Anayasası ile bu a la nda büy ük bir ile rle m e k ayd e dild i. Aslında o laya 
sad ece s iyasi eğilirnler açısından b akma m a k g e re kiyor. 1945'd e n iti
bare n ülke miz d e g azete tirajları büyük bir hızla artmıştır. Bu, okur 
yazar sayısının v e nüfus un artmasının yanı sıra, halkın k e ndi so
runlarının açıkça tartışıldığını görmesinin d e sonucuyd u . Açıkcas ı 

p asif bir kamuoyunda n dinaınik bir k a muoyuna geçişin e tkis i bu 
tırmanışta görülür. 

Mesle ki açıdan gelişmenin e n iy i göste rgesi gazete satışlarındaki 

büy ük artıştır. 1921 'd e günlük ortalaması 25 bin o la n satış , 1946'cla 

100 bin, 1979'd a ise o tuz mis line çıkarak ü ç milyon a, 1990'd a 40 
mis line vararak d ö rt milyon a erişıniştir. Bu mikta r çeşitli seb e ple rle 
artmış ya ela azalmıştır. Bunda diğer enformasyon araçlarının ro lünü 
b e lirleyebilme k iç in bunların yaygınlık d e recele rini karş ılaştınnak 

g e rekiyor. 
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/Jiitü.nf.ç/am 
dıinyasında 

1400. lficri Yıl 'a 
girişill 

kulla1ımasına 

hazırlamldığı 

gün dünya Kahe 
baskını ile 

çaıpıldı. Radikal 
ı:;;lamf akımlar tek 

çizgili 
olmadıklanrıı 

ispatlamak 
çahasında)1dı/ar. 

(Tercüman, 
22 Kasım 1979) 
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Mı Ilı Gazete'nin HİCRİ 1400 ılavesi bugun orta sayfi~a_; 

·~[;) Milli Gaz ~§:1 
- ,,,, ... _ M + , i •fjli 14 M .l.lij .. 1 1 il' 1 1 i 1 :;;;;; J 

... ·t 

lflJm Dımnm llwn/4'/(J"•lrmıı"I' /'11J..ı•lıJ11°ıl.ı•""""'kmo>A·r.·A "!m·r~ •. ,, ., .. _,,.,, fı/111 • l•ı" 
ıfuro ır Nlı/mıırr·ıı.: llfıılı ıoı,.,.,ı.ı ul~ftl!>ıııım/u:,..~ı ıA ""'' ,..ı,,,.,. 

BUGÜN 1 MUHARREM 
E:--HİCRİ1400 ... ~._ 

(TcvbcSul'(>Si:·iO) 

Erbakan, 
insanları hicret'in 
engin manasına 

~;;;_:-..:_: ermeye çağırdı 
:E':.?-~·.::: ==r~. 

~~.iR:r 
ı!] -~ Terciüilan . n 44-=a--s-s- == =·----··-

Sapık saldırganlar 
Kabe-i Muazzama'da binlerce 

Müslümanı lgün 1 gece rehin tuttu 

Kedere, boğulan 
ve nefrette sarsılan 
ı miyar Müslüman 
kanlı baskını laletlyor 

Harem-i Serif 1e 
menfur tecavüz 
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<.'oğulc11/11ğ1111 
·ıkisi. d iu 

l•onusu111t11 
·i:::Rıirce basmda 
l•111/amlması 

,D1111c 111w )'arallı . 

/ )inc i niteİikli 
/uııtiler iktidarda 
ı ·er alır/..~e11 

!..!,t1Zetelerl d e hu 
ıızgürliikıen 
ı ı/abi/dif:Iince 

ıtırar/andı . 
ı.\Ji/liGazete, 

.! ı Kasmı 1979) 



f.aikfıl 

ıartışmaltırıJ·/11 

din konus111İ1111 
g ,.indemi;>oAu11 

şekilde işgal eıııı:ı 
bir sırada, yiut 

btltün dünya 
ga:zeıeci Abt/J 

lpekçi'niıı katılı 
diye bilineıı 
Mehmet Ah 

Ağca 'nın PaJXı 'J 'ı 
vu nnasıJ :ıa 

sarsıldı. Bir ara 
isa olduğunu du 
iddia eden l\Jica. 

yıllarhoyıı 
manşeılerdeıı 

düşmedi. 
(Cumhuriyet, 

14 Mayıs 1981) 
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- -- hlrtl: 
s..:ııı·u 

ılabı~ 

l"IJIW 
irioWir 

ılNı 

~~~\ ~~mh~_ri_Y,_:_t \ 0])~:· 
lpe kçi'nin kati li Roma' da ortaya çıktı 

Ağca Papa'yı vurdu 
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Apbor mekıull!IN:lo· 
·Popa'yık"'"hl.le 

-oeooım- dofnltıl 

İs/anı dii nyası 
çalka/anırl..'<?11, 
l'apa, çok 
önceden 
planlanmış 

Tılrkiye gezisiııe, 
uçaktan iner 
inmez yeri öperek 
başladı. Foto 
muhabirleri için 
bulunmaz bir 

.fırsatlı bıı . 
Papa 'nın 

uzlaşma niyeti 
dıinyayabu 
fvıuiJrajla iletildi 
ve olaydaba çok 
değer kazandı. 
( l/tlrriyel, 
><ı Kasım 1979) 
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M EDYANTN GELİŞİMi 

Gü n lük ortalama 
Yıl gazete satışı Radyo 1 'elevizyon. 

(bin) 

( Toplam) (Köyle rde) 

1921 25 

1927 35 

1930 25 

1938 33 0.323 

1941 60 46 0 .5 

1946 100 10 

1950 300 320 22 

1952 500 65 

1955 800 1.000 

1956 1.060 

1960 1.411 

1964 1.400 2.050 514 

1966 1.500 2.380 701 

1970 2.000 3.130 1.048 

1972 3.958 157 

1975 2.500 4.000 1 .000 

1979 3.000 4.279 3.108 

1982 2.700 4.306 4.963 

1983 3 .000 5.542 

1984 2.500 4.500 6.337 

1985 3.000 5 .800 7 .050 

1988 2.900 8 .100 9.400 

1990 3.000 9.500 11.000 

(Not: Yerel gazete le rin 70'li yılların ortasından itibare n satışlarının aruığını 

d ikka te a lma k gere klidir. Özellikle 1983'd e n sonra artış ö n emli sayılara 
varmıştır. 400 yerel gazete nin 350-450 bin arasında tirajı bul unduğu 

ile ri sürülüyor. Etkili kısmı 80-100 bindir) 

T ürkiye'nin birliğine katılmak istediği Avn.ıpa'da medyanın e t

k is inin d e recesini a nla m a k ve to plumumuz un bulunduğu yeri be
lirleyebilme k iç in, bin kişi başına gazete, radyo ve te levizyonun nasıl 

b ir o r a n a sahip bulunduğunun karşılaştınnasını yapmamız ge
rekiyor: 

Türkiye Avrupa 

19SO 1960 1972 1980 1990 1990 
Gazete 11 36 60 66 62 250 
Radyo 15 55 108 95 174 500 

---
Televizyon 5 75 197 350 
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Bu rakaınlar, radyonun frenleyici bir rolünün hissedilmemesine 
karşılık televizyonun frenleyici bir e tkisinin bulunduğunu gösteriyor. 
Esasen bu ü lkemize özgü bir şey değildir. Bütün gelişmiş ülkelerde 
de aynı şey olmuştur. Aradaki fark, onların bin kişiye 220 (ya da 
J apon ya'daki gibi 584) gazete düşecek bir düzeye eriştikten sonra 
televizyon darbesine uğraınaları, bizim ise 60'ı bulmuşken bununla 
karşılaşmamızdır. Türkiye halen , 338 günlük gazete ile gazete sayısı 
bakımından, Hindistan, Ame rika, Almanya ve Meksika'nın arkasından 

beşinci gelme ktedir. Tiraj bakımından ise 4.2 milyo nla dünyada 17 .dir. 
Birinci Rusya'da 109, ikinciJaponya'da 7 1, ü ç ünc ü Amerika'da günde 

62 milyon gazete basılmaktadır. 

Çoğulculuğa yöneliş açısından büyük önem taşıyan sağ v e sol 
gazetelerle ulusal nitelikli gazetelerin 1980'e k a darki satışları şöy-

ledir: 
- - -

Ulusal Gazeteler (Bin) 

Yıl Akşam Cumhuriyet Hürriyet Milliyet Tercüman Vatan Y. Sabah Y. Asır S. Havadls Günaydın 

1941 5 7 4 

1947 7 40 x 20 4 

1952 5 100 50 90 

1957 60 100 

1958 60 90 

1960 100 290 150 100 120 

1962 110 90 290 130 13 80 

1963 114 81 392 169 103 39 

1965 100 90 420 170 120 20 50 

1966 100 110 450 150 150 20 60 

1967 170 120 450 180 180 30 75 

1968 150 140 650 220 230 35 50 

1969 110 140 650 220 220 50 40 

1970 55 90 590 180 200 45 35 190 

1971 40 110 450 200 250 55 30 330 

1972 15 62 500 180 220 40 25 250 

1973 15 70 450 200 250 35 20 250 

1974 70 450 230 320 45 15 280 

1975 80 500 250 330 55 18 400 

1976 100 400 250 270 45 10 320 

1977 100 500 270 330 55 350 

1978 100 550 320 450 55 500 

1979 100 650 250 450 55 550 

1980 90 650 250 470 60 600 

Not' 5 bin ve daha aşağı rakamla r gaze tenin sadece ila n a lmak için çıkarıldığını gösterir. 
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Sol Gazeteler (Bin) 

Yıl Aydınlık Demokrat Ekonomi Politika Yeni Ortam Vatan 

1975 25 

1976 30 15 

1977 10 18 

1978 15 !O 

1979 15 20 

1980 13 25 20 

N ot: 5 bin ve d aha aşağı ra ka m la r gazetenin sadece ilan alma k iç in çıkarıldığın ı göste rir. 

Milliyetçi Sağ (Bin) 

Yıl Bayrak Hergüıı Millet Türkiye 

1973 7 8 

1974 5 4 

1975 3,5 5 

1976 10 13 4 

1977 10 15 10 3 

1978 10 15 10 5 

1979 12 15 10 5 

1980 20 20 6 

Noro 5 hin v e daha aşağı ra ka m lar gazete nin sad ece ila n a lmak iç in çıkarıldığını gösterir. 

mnci Sağ (Bin) 

Yıl Milli Gazete Orta Doğu Sabah Yeni Asya Yeni Devir 

1974 15 

1975 18 !O 15 

1976 13 10 12 6 

1977 15 10 12 5 

1978 !O 10 10 7 

1979 10 12 13 10 5 

1980 50 10 12 !O !O 

Not: 5 b in ve daha aşağı rakan1lar g azetenin sadcx :e ilan a lrna k i-;,~ in çıka rı ldığını gösterir . 

Karşıt ide olo jile rin çatışmasında g a z e te le r kadar d e rgile r d e e tke n 

o ldu. 1970'le rde birbirinde n farklı tezler ileri süren 80 k a dar sol dergi 

çıkınıştır. Sağın d a buna yakın yayını vardır. 
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198l 'cle n itibaren hüyük tirajlı g azetelerin satış liste sine bakılırsa 
bir clevaınlılık değil h a zan yüz d e 3 00'e kada r varan iniş v e çıkışlar 

farkediliyor. 

Ytl Güneş Cumhuriyet Hürriyet Milliyet Tercüman Yeni Asır Y.Günaydın Bulvar Tan Sabah Türkiye 

1981 90 500 250 450 75 550 

1982 91 6:H 241 328 107 649 

1983 280 81 721 213 244 88 j l5 400 695 

198'1 300 93 699 190 184 81 212 120 7\f) 

1985 2•1 100 646 :ll9 229 80 172 680 528 

1986 212 118 651 260 185 75 195 331 564 

1987 186 124 696 262 165 75 270 227 550 186 

1988 142 114 628 304 118 56 267 152 506 190 

1989 89 115 488 396 129 45 459 267 461 198 

1990 77 121 519 425 119 44 408 175 639 457 

Dunla ra , 110 bin ile 220 bin arasında değişen Fotospor'u , 260 bin 

ile 60 bin aı-asında değişen Fotomaç' ı , 1 50 bin ile 6 00 b in arasında 

değişen Bugün ve Meyd.an'ı e kleyebiliriz. T ürkiye' d e ilk k ez Gü-
naydın hiı- milyon ç izg is ini aşan g a zete olınuştu. bunu Türkiye 1.250 

bin il e aştı. Hürriyet bir k e z 1.5 milyo n , Sabah ise 2 milyo n baskı 

yaptı , Milliyet d e ınil yonu aştı. Ancak bu miktarl a r g eçic i olmuş, 500 
hine kacl.ır va ı·: ı n dli :::; Cı şl e ı- görülınüştür. 
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1980 sonrasındaki yapısal değişmenin en çok dikkati çeken ta
raflarından biri de dergicilikte çok ileri bir adım atıln:ıış olnı.asıdır. 12 

Eylül Hareketinin s iyasi yayınları bir k aç yıl boyunca sınırlamasının 
yarattığı boşluğu, baskı kalitesi yüksek dergiler doldurdu. 

1984 yılına a it bu lis tede, haftalık ve aylık yayın ların çeşitlilik ve 
tirajlarının yüksekliği görülüyor: 

Maga z in D ergileri Mizahi Dergiler 

Haftasonu .... .. .... . ........ .. 96. 130 Gırgır .................. ... . .... 310.853 

TV 7 Gün ...... .... .. . . . .. . . .. 72.805 Fırt .... . . . .. . .... . ............ . .... 97.412 

Haftanın Sesi. ....... .. .... .. 40. 119 Çarşaf . .... .. ... . .... . .... .. ... .. 44,446 

Merhaba .... .. . . . .. ......... . .. 30.340 Siyasi Dergiler 
Hayat .. . .. ...... .. .... . ... . ...... 24.033 Nokta .................... .. ..... . 17.064 
Hey .......... ..... . .... . .... . ..... 23.378 Yankı . ... ... .. .. .. ........ . ........ 5 .222 
Ses ............................ . ... 23.366 

Ayl-ık Dergiler 
Çocuk Dergileri Ev Kadını. ..................... 92.217 
Milliyet Çocuk .............. 64. 7 46 Erkekçe ........................ 88.238 
Tercüman Çocuk ......... 40.329 Bravo ............................ 51.479 
Türkiye Çocuk .. ... .. .. .... 31.405 Onyedi .......... ............ .. . 39.173 
Hürriyet Çocuk ...... . ....... 8.847 Samanyolu ................... 26.717 

BiliTnsel (Ayl-ık) Kadınca ............ . . . .. . . .. . .. 19.910 

Bilim Teknik ... . . . .. . ....... 69. 723 Kadın . . .. .. ... . .... . ............. 9.242 

Bu dergi piyasası da süreklilik göstermemiş, durmadan bazıları 
kapanm ış ve bazı yenileri piyasaya çıkmıştır. ANAP'ın iktidara ge
lişinden sonra çok sayıda ekon omi- m a li ve borsa konularını işleyen 

dergiler belirmiştir. Bu arada tüketiciliği teşvik eden (Otom obil ya
rışçılığına kadar) dergiler de piyasaya sürülmüştür. 

D) Dünyaya Aç-ıl-ış ve En Son TeknoloJiler 

U lusal basının bu büyük gelişmesi ve küç ük, ideolojik yayın ya
panların bile 20 yıl önceki büyük gazeteler kadar tiraja ulaşınasında 
gazeteciliğin habere dayalı bir anlayışa ulaşması öneınli bir rol oy
nam ıştır. Bu a landa özellikle Hürriyet'in ve arkasından Milliyet'in 

katkıları büyük olmuştur. Yeni anlayışa uyaınayan gazeteler (Akşam, 
Va.kit, Tanin gibi) p iyasadan çekilmiş ya da yeni patronlarla (Ak
şaın'da ve Yen.iSabah'ta olduğu gibi) bu yarışa katı lmışlardır. İçeriğin 

daha zenginleşmesinin yanı sıra, ülkenin her tarafına aynı zamanda 
ulaşma için dağıtıın s istemine getirilen yenilik ler de satışın artışında 
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öneınli e tke n olmuştur. 1945 'd e ilk k ez Tasvir ve Vatan' .ın u çakla 

Anka ra'ya g önderme girişiminden sonra tre n yerine o tobü s le sev

k e trne , gece yarısı b asm a yerine akşam ü zeri Ana d o lu baskısı yapma 

sisten:ıleri uygulandı. 19 58'd e ö n ce Vatan sonra Akşam, e n son u çakla 
Ankara'ya rrıatris yollayıp o ra d a bastınna s is te m.ini d e n edile r, diğe .-le ri 

onları iz le di. Akşam u çak la İzmir'e göndern:ıe yolunu <la başlatu . 

O kuy u c uya e n hızlı şekilde 

g a z e teyi ulaştırına, h a b e rle rin 

<le e k s iksi z olması gereğini 

doğurdu . Tele foto m a kine

le rini ilk k ez kulla n a n Yeni 
Sab a h rakiple rine ü s tünlük 

sağladı. G idere k Av rupa ve 

An:ıerika'nın e n son te kno lo
jile ri b e nimsenmeye başlandı. 

1970'\e ı·in başında o fset b as

kıyı d e n eyen Günaydın ve 

Yeni Asır, diğerlerini d e e t
k ile di. Tüm gazete le r b üyük 

h a rcamala rl a o fsete geçtile r . 

B u g ün Türkiye'cle, taşra b a 

sınında bile o fset basınayan 

p e k a z gazete kalmıştır. Elekt

ro nik s iste mle r ise bütün bü

yük gazetele re yerleşıniştir. 

İstanbul'un ulusal nite likli 

gaz e te le ri, Anadolu 'nun o ku

y u c u suna, radyo ve te le viz 
y o nla yarışacak şekilde g ünü 

g ününe h a b e r yetiştirmeyi 

<Ahmet Rasim. Hilseyln Cahil Yalçın'n : Rıruk üstadım biziın 

yoku.t, Mchmulpn9a yokuşuna dönmUş, bt~ ııyrıldığımız g ünden 
btrl...> 

Gazeteci - Yazıyorrrr . . . Dir ge.7.ete a \nn n parlınan llairelerl. 
buz dolapları., ça.ma,ır maklnaları, top tnp kmmışlar kanıyorr ... 

l!XiO'larm soruma ail olem Orhan Ura/'111 bu kurikttlı'idi, 
µromo~yon o/ayırım hiç de 1980 sonrasına ait hir olay 

olmadıif.ının kanıırdır. 

sağlan:ıak iç in b ö lg e m e rkezi niteliğindeki şehirlerinde basımev i 

kurma yöntenıine d e başvurmuşlardır. Ankara, İzmir, Adana, Er
zurum'd a n sonra Samsun ve Antalya'd a d a yapılan b u yerel baskı 

çabaları , bölgeye a it bol h a b er içere n e kle rin d e katkısıyla taşra ka

ınuoyunun dina mizmine katkıda bulunmuştur. İstanbul gazete le ri 
dışındaki yere l basının evrimi ayn bir bölüınde e le alınmıştır. Bunun 

son yıllarda bir geli şme göste rmesine rağınen İstanbul' un ulusal 
basınının etkenliği h a la tartışınasız devam etınektedir. 

1989 yılına a it o n büyük gazeteyi içere n bir araştıı-ma, ülke nü

fus unun y ü z d e 22.6'sını tö playan İstanbul, Ankara, İzmir ille rinde ki 
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gazete satışının , toplam sayının yüzde 53'ü n e ulaştı_i{ını gösteı-iyor. 

N üfusun, b u ü ç il dışında k a lan y üzde 77.4'üne ise gazete leı-in yüzde 

47'si dağılmaktadır. Türkiye genelinde bin kişiye 62 gazete düşüyor. 
13u sayı dünyada ilk sırada o la n J a p onya'da 584, Avrupa Top

luluğu ' nda o n a lama 220 ' diı-. İ stanbul'cla bin kişiye 158, İstanbul c.Jı

şınc.Jaki Türkiye'de ise 37 gazete düşüyor. 

1989 Maı-t'ında on büyük gazetc_nin günlük onalanı.a sa tışlarına g<_>ı-e 

şehirl eı-e dağılışı ve yüzdele ri şöyledir: 

% 37 

% 9,84 

% 6,12 

% 2,14 

% 1,92 
0/ıı 1,16 

% 1,12 

o/o 0.88 - 0.8 

%0,72 

'Ycı 0,64 

% 0,55 - 0,52 

% 0,44 

o/o 0,36 - 0,32 

% 0.28 - 0.2 

İ stanbul (943.190) 

Ankara (246.565) 

İzmir ( 152.966) 

Bursa (61.149) 

Adana (47.767) 

Esk i~elıir (28.944) 

Anta lya (28.164) 

Konya (21.835), Sakarya (21.712), Samsun (20.100), Kayseri (20.059) 

Kocae li (18.332) 

Denizli ( 16.286) 

Balıkesir ( 13.651), Gaziantep (12.623) 

Trabzon (11.6 13) 

Erzurum (9.351), Sivas (8.328), Manisa (8.266) 

Ordu (7.487), Kütahya (7.467), Van (6. 111), Afyon (5.780), 

K. Marn~ (5.547), Çorum (5.266), Erzincan (5 .181) 

Yurt d ışında çalışa n vatandaşlarını.ız aı-asında gazete o kuma ora

nının Türkiye orta lamasının çok ü s tünde, İstanbul'unkine yakın ol

ması (binde 140 c i varında) dikkati çek e n bir noktadır. 1960'ların 

ortasından itil >arcn Avrupa ve Orta Doğu'da çalışan işçilerimizin s a 
yısının anışına koşu t o la rak ulusal gazete lerimiz de yurt dışına taşmış 

bulunuyorlar. Önce Tüı-kiye'den u çakla gazete gönderrne yönte rni 

denenmiş sonra, Tercüman, Hürriyet, Günaydın, Milliyet, 
Cuınhuriyet gibi gazeteler dışarda basırncvi kurarak (Fra.nkf'urt) 
basnıaya giriş ıı-ıi şlerdir. Bugün Avrupa'nın bütün büyük şehirlerinde 

olduğu gibi Amerika ve Avustı-alya'da da Türk gazete le rini bulmak 

müıı.ı.kündür. Son o larak Zaman gazetesi, O rta A sya Türklerine yö
nelik , hiı- kısmı Rusça özel baskılar yapmaya da başlamışur. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kişilikleı-ini ve anavatanla bağlarını 

koruma d a bu gazete ler çok önenı.li bir ro l oynarnışlardır. Bazı Orta

Doğu ülkele rinde Latin h a rfle rine te pki o larak, bu gazete le rin d a-
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Alatürk'e hağltltl.> ıilkemızde yasalarla A"<ın1111aya 
almmıştı. &tsm a~nca )'tuıh olnw)'W1 bir kararla her /O 

Kasım 'da s()'aİ1 /Jaşİıklarla çıkı;wyı 1<ele11e/.> lıalmf' 
getirdi.Gelgelelim zanw11 ilerledikçe 10 Kas11n '/ar 

11111/kabir'le s1111r/1 löre11/ere dômlşn11'işll'i .. 

gün 10 Kasım. Ölümü.nün 
50. yıldönüniünde 

~yı törenlerle anacağız 

Yas yok, 
iaygı var 
~--~~c.:..~c::!,~~cı!!::::1! 
·-~ .. Ml"_ I..,.~- ..... "IM ,... ... Uq°"'"~ ........ 
.Jı·~,_... .......,.._ ~· ,AW+90 .. ,,.....,.,.., , "" .... 
•fYaJıt..-... ~l.1'C9'l>-<MIW ll{ • -,,..llll •~•_., 
_....,,....~_ .. ....._ .. ~ "'' _., #'.- .... 
~ .... ,;.ılOU• -O._.....,..~__.....__ , 

--.WOo(""OI ~ ... ~ .... - .,_.,,o. ... ... ·---·t-

ÖlümUn yal dönümle rinde. 
POLİTİKACILAR - Büyük ATATÜRK ne olur blıi affet! 

GUNES Plyanuo'nun ilk talllıllleri lıclll oldu 

llll///( I I )/lll)'lf .'ili/ ll)\/ .\11/lıtl,\I lldı •ılt • IJ ( /J(/ \lllılll l '\ t'I lı ·ı 1 lıt1/t1 ,l '1.~ll_) (/ 1/ /t'I.' //ılı'/ './t1 ırıl. l ltıl ııJ..· 1111 ılo/ıcı .~ı'/ ( l'I.\ I /ıu 
~-eki/de am/ması ve çoğ11lc11/11ğu11 l..'Oş11/larwa 11y11/ma~1 gerc•ği ülıimtlm'ilı el/incı yıh11da k<Harlaşıınldı .. Laıe11 
hasında her yönii didik dicUk edilen Ataıür/.> h<'~rlece ıahulaşıınlmaktau çı/.>.arı/maNa değeri daha da anıı. 

1 Gıi ııeş. IO Kcısıın 1988) 
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ğıtımının engellenmesiyle Arap harflerini öğretmek, daha doğrusu 
Arapçayı kitleleı-e mal e tme çabaları sonu ç vermemiştir. Bu başarıda, 

dışarıda satılan gazetelerimizin, belki Türkiye'dekilerden de daha 

fazla hizmet verici olmaları rol oynaınıştır. Bulunulan ülke yasaları, 
nizamları ve bunlardaki değişiklikler sürekli açıklandığı ve okuyucu 

sorularına daha dikkatle cevap verildiği iç in orada okuyucunun ga

zetesiyle bütünleşmesi daha başarılı olmuştur. 

Deınokrasi döneminde basınımızın ilgisi . iki n okta üzerinde yo
ğunlaştı : Siyasi parti haberleri ve magaziııel haberler. 1946'dan 

günümüze helli başlı gazetelerin birinci sayfaları incelenirse, iç siyasi 

haberlerin ağırlığı hemen farkedilir. O kadar ki, uluslararası pek çok 

büyük olay ve ekonomik oluşumlar ikinci planda kalınıştır. Türk 
topluınu çoğulculuğa geçiş tartışmasını önce parti sempatisi dü

zeyinde yürütnıüştür. Hatta parti program ve ilkelerinin ikinc i plana 

düştüğü bile söylenebilir. Ekonomik sorunlara yaklaşım bile, 

·ı 980'lerin ikinci yarısından önce, hep siyasi oluşuma bağlı o larak ele 
alınnııştır. 

Dünyaya bakış ise, küçük ideolojik yayınlar dışında ulusal gazeteler 

ta rafından, Batı ile bütünleşıne ınantığı içinde yürütüldü. Savaşın 
galibi Aınerika'nın sinen:ıasıyla yarattığı kültürün yansını.ası o larak 

magazin sayfaları bu tür konulara yön e ldi. Avrupa ve Amerika'da 

tutunan ronı.an ve çizgi romanlar, sütunları doldurdu. Yurt dışında 

çalışanların sayıs ı arttıkça, hu hütünleşme Kemalist propagandanın 
dışında kendiliğinden gelişti. Çok sınırlı , dogmatik yaklaşımlı kök

te nci bir basının dışındaki İslami eğiliınli gazetelerde dahi bu öz

deşleşmeye karşı çıkılınaınıştır. Çağdaş dünyaya ilgi sadece sineına 

sanatıyla sınırlı kalnı.arnış, bütün dünyayı tanımak için özel ınuhabir 
g öndererek yaptırılan röportajlarla içe kapanıklık aşılmıştır. 

Çok büyük ile rleme gösteren bir bölüm de gazete le rin spor say 
falandır. Önce Vatan'ın sonra da 1948 Olimpiyatları sırasında Hür

riyet'in girişiınleriyle spor günlük yaşaının bir parçası haline ge
tirilıniştir. Daha sonra Milliyet'in atılımıyla arka sayfadan (spor 
sayfasından) okunur gazete modası bütün basına egemen o ldu. 

Bugün gazetelerin çoğu , normal günlerde iki, maç günlerinde 3-6 

sayfalarını spora ayırmaktadır. Ayrıca tirajları 60 bin ile 140 bin ara
sında değişen üç spor gazetesinin varlığı bu toplumsal olayın ne denli 

beniınsenıniş olduğunu gösterınektedir. 

Haber ve içerik zenginleşmesi, gazeteci kadrolarının henı. nicelik 
henı. de nitelik açısından büyük çapta zenginleşmesine yol açtı. 

Demokrasi döne mi gazetecisinde, muhabirinden sayfa sekreterine , 
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Tüketici/iği hızlanan toplwnun haşan öz/em/erini karşılayacak sosyal öge olarak spon.uı mlü 1'!,iderek artıı. Kitleler 
bu alanda dünya ölçüsünde başanlarbekliyordu. J::Jaşbakan 'J'urgut ôza l bu özlemi, Naim Süleymanoğlu'nun Tür/..~ 

millifonnasıyla yarl§abilmesi için 7 milyon dolar ödeyerek karşıladı. Naim de onu ya/arıcı çıkamıadı. 

sorumlu müdürle rinde n , yazarlarına kadar büyük bir yenilenrn.e 
görülür. Yüksek öğrenimli v e dil bilenle rin sayts ı bir hayli artn:ııştır. 

Uzmanlaşma, basının başka hizmet a lan larına (Halkla ilişkiler, 

reklamcılık, uluslararası habe rc ilik, vb .... ) yeni yetenekler k a

zandırmasını da sağlamıştır. Gökşin Sipahioğlu'nun Paris' te başarı 

ile kurduğu SİPA uluslararası fotoğraf ajansı bunun iyi bir örneğidir. 
Avrupa ve Aıuerika habe r ajanslarında çalışan p e k çok Türk muhabiri 
bulunmaktadır. Abdi ipe k ç i lPl ve FLEJ g ibi uluslararası basın ku

ruluşlarında başkan yardımcılıklarına yükseldiği gibi, Togay Bayatlı 

da, Uluslararası Spor Basın Birliği'nin başkanlığına seçilerek dünyaya 
açılıuadaki başarııuızı kanıtlaıuışlardır. 

E) Ticari İşletnıenin Etkisi 

Özgürlük çabasında öncelikle devletin sultasından çıkılmaya ça

lışıldı. Basını iktidarlar karşısında ıuahkuıu duruıua düşüren, kağıt 

ve ıualzeme ihtiyaçlarıyla ilan gelirleri üzerinde hükümetlerin b ir 

tasarruf olanağı bulunmaktaydı. Bu, ekonomi düzeyi h ayli zayıf olan 
bir toplumda son derece doğal bir durumdu. Harf Devrlıni'nden 
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Yeni kılğıt zammı basını yi~'e güç durumda bıraktı. .. 

l'ebip Sinan. Zttmcm Gazetesi, 2 0 <.><.:ak 1989. 

b e r i çeşitli konula nJa d evle tte n ınali yardım. gören ga7.e te le r çok p a rtili 

dönem e geçildiğinde ö 7.e llikle iki a landa iktidarın karaı-l a rı na bağ

lıyd ılar: Kağıttaki s übvan s iy on v e r esmi ilanlar. D evle tin , itha l 

ettiğ i kağıdı basına yüzde sek sen indi riınle d evretn1esi, zararı k a 
ıxıtnıak iç in bir katkıydı. İktidarlar hunu le h le rine kullann1ayı d e

ncınişlerd ir. Aynı şekilde resn1i ilanların dağılım ı d a bir politika aracı 

olınuştur. 1945'd e b ütün Türkiye'de 98'i g ünlük 202 gazete varke n 

l 960'da 506'sı g ün lük 942 gazete bulunınası doğrudan doğı-u ya resıni 

ila n a bağlı bir oluşunıdu ı-. BasınİlanKururnu'nun kuru l uşu dağıtımı 
b ir s istem e sokn1uş ancak gazete e nflasyonuna k esin bir çö7.üm g e

ti rem e m iştir. 

Kağıt k o nus u ise, 1980'd e n itiba re n sübvansiyonların kal kması ile 

has ı nın tamaınen libe ra l paza ı· düze n ine g irmesi sonuc u , yepye ni bi r 

nite lik le g ünde m e gelıniştir. İstatistik ler, ü lk e miz d e 19 7 9 'd a n bu y a n a 

fiya Lı e n çok a rta n ınalın kağıt olduğunu g ö s te r iyor. 1 3 lira o la n kağıdın 

fiyatı, 24 Ocak l 980'cle yapılan zamda n , 199 1 N isan ' ınclaki 19. zaınına 

u zanan d ö n e mde 2300 liraya ulaşmışt ı r. B u , fiyatın 18 0 k e re artm.as ı 

d e m.ek tir. 19 7 9 yılı kağıt e nde k s i yüz o la rak alı n ıp to ptan eşya fiyatları 

e ndeksi de y ü z sayılırsa , 1989'cla topta n eşya fiyatla rı 3 000'e yak 

l aşırken kağıt fi yat e n deksinin 1600 0 'e ulaştığı görü lür. 1993 sonunda 

d a iki mis linden fazlas ı na eriş ilmiştir. I3unun gazete fiyatları na yan 

sıması şöyledir: 

19 2 6 'd a 5 kuruş; J 943'de 10 kuruş ; 1958'de 25 kuruş; l 969'da 50 

k uruş; 1973'd e l lira ; 1980'cle 10 lira; 1984'd e 50 lira; l 990 'd a 10 0 0 

lira ; 199 l 'cle 2000 lira; 1992'd e 500 0 lira; 1993'd e 7 0 0 0 lira. 1993'te 
d e 2 ya d a 3 bin liradan s ata n gazete le r ele bulunduğunu b e 

lirtme ! iy iz. 

126 



D E M O KRASi DÖN EMi 

Kağıt k o n usunun önerrıi T ürkiye'd e 16 sayfa lık gazete d e ıTıaliyelin 

y ü zde 25 kadarını olu ;,a u ı-u ı-ken , İngi lterc'dc 1 20 sayfalık gazete nin 

sadece y üzde 30'unu oluşturmasıdır. 

24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan d ö nemde hasının 13 liradan 
aldığ t kağıt b ird e nbire 4 1 liraya çıkınca, yaşayabilınck iç in tek u mut 

ila n v e re kl a rnla r a kaldı. 1971 'd e n b e ri ı-esıni ilanların b ütün ilan ve 

rek l amların iç inde ki oranı giuik çe azalıyordu . Dolayısıyla g a zetelerin 
yaşaması özel re kla m gelirin e bağlıydı. 

Resm i i lil11 ve özel reklam harcamaları (mi~·cy_o_rı_tı_·r;_a)_· ___ _ ---
Nesmi ilan ue Resmi ilanların 

Yıllar özel reklam ıoplanı Resmi yüzdesi 
19~ 0.5 

--
40 0.2 

- - -
1948 .38 1.6 50 
1953 10 4 40 
1955 17 7 41 

· -
1957 20 8 40 
1959 36 15 41 

--
1962 49.4 23.8 485 

---
1963 64.2 30.l 46.8 
1967 116 35.9 30.9 
1969 79.9 44.9 56.2 

---
1970 108.4 583 53 
1971 136.8 683 49.9 
1972 186.4 72.4 38.8 
1973 346.3 97.2 28 
1974 475 94.9 19.9 ---
1977 1.513 220 14.S --
1978 2.600 336 12.9 

- -
1979 8.200 232 2.8 
1980 , __ 7.900 537 6.8 

---
1981 19.500 1 057 5.4 
1983 28.836 2.266 7.8 
1986 108.730 7.258 6.6 

-
1987 186.468 12.996 6.9 -
1988 323.291 21.186 6.S - ---
1989 652.775 34.021 5.2 -
1990 1.308.280 - -

--
1991 2.556.180 32.883 1.3 
1992 7.518.445 46.601 0.6 - --
1993 19.315.316 - -

- ---
Nut: Man Ajans ve 8asın ilan Kurumu 'ndun uldıifımız rakamlarda farklılıklar vardır. 
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Reklamcılık sekLörünün büyük bir gelişme gösterrnesine kaı-şılık, 

basına düşen pay azaldığından gazetelerin yeni gelir yöntemle ri ü
retmeleı-i gerekiyordu . Azalma önenı.senıneyecek gibi değildi. 

Yıl Basın 

1983 55.7 
~~~~~~~~~-

1987 32.8 

Tv 

30.5 

59.4 

Radyo Di.ğer~-

5 .1 8.7 
~~~~~~~~~ 

2.3 5.5 

1993 yılının geçic i rakanı.lan da, yüzde 25-30 arasındaki bu düşüşün 

kapatılanı.adığını ve basının televizyonun geı-isinden geldiğini gös
teriyo r. 

Televizyon, ödüllü yarışmal ar, 900'lü telefon s istemleriyle yeni gelir 
kaynakları sağlar ve bunu seyircisine çabucak ulaştırabilirken ga

zetele rin de özel re klamdan ve okuyucudan daha büyük bir pay a
l abilnıek iç in yeni bir şeyler yapnı.ası gerekiyordu. Öncelikle toplumu 
ç ok e Lkileyen te levizyonda rek lam yapma yoluna g idildi. 1990'da 

basın, telev izyon reklaın harcamalarında ikinciliğe erişmiş bu

lun u yordu . Yine de, 1985-1989 arasında to plam 102 milyar lirayı 

re klama h a rcayan basın hunun 5.7 nı.islini gelir o la ra k e lde etmişti. 

1990 'ın son iki ayından itibaren genel tirajın ilk kez 5 milyona eriş

m esinde bu pnımosyon kaınpanyaları önemli bir yer tuttu. 

Okuyucuya bazı avantajla r vadederek satışı yükseltıne çabaları yeni 

değildir. 1924'lerde bile rastlanır. Z a man za m a n tazelenıniş bir yön
te mdir. Ancak 1970'le rde n itiba r e n çok daha yoğunlaşnı.ış ve niteliği 

değişmiştir. Bizde ki şekliyle promosyon, bir ö lç üde gazeLelerin içe

riğini de etkileyen bir nite lik kazanmıştır. 1950 ve 1960'lı yıllaı-da 

h a mle yapan gazete le r okuyucularına , yen i yayınlayacaklan ro
ınanları , diz i yazılan, araştırmaları v e yeni yazarları, ç izerleri su

narlardı. En iyi gazete nin, en iyi i çe riğe sahip o lan olduğu inancı e 
geınendi. Bu yıllar gazete satışlarının sürekli arttığı yıllardı. 

1 970'le ı-den itiba ren artış gelmed iği farkedildi. Dütün Batı dünyasında 

da zanı.an zaman uygulana n promosyon yani kur'a ya d a kupon 

karşılığı okuyucuya bir hizm e t ya da kazan ç sağlama yoluna g i
d ildi. 

Kitaptan sağlık bileziğine, diş nı.acunundan hazır çorbaya kadar 
h e r şey dağıtıldı. Son olarak ansiklopedi furyası ile geçic i de o lsa beş 
milyonluk tiraj re k o runa erişildi. Bazı gazeteler ilk çıkışlarında d a 

ğıttıkları çekic i eşya ile birden bire 500-600 binlik tirajlara oturdular. 

Ancak hu çekicilik bite r bitmez 300-400 binlik kayıplara uğradılar. 
Gezer-Okur adı verilen bir tür gazete alıcısı b e lirdi. Artık bütün 
gazetele rin birinc i sayfalarının büyük kısmını önerilen hizme t ya da 
dağıtılan eşyalara a it ilanla rla kupo nlar doldurma ya haşladı. 
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Gazeteler 
milyarları 
savuruyor RASiN 

1 1 

'NSIKtOPEDI SAVA 
iazetelerin promosyon savaşları son günlerde ansiklopedi kampanyası .. ı,ıe iyice 

7ürk basın tarihindeki en büytlk iç savaş sayılabilecek olaıı "Ansiklopedi dağıtma yanşm""1" basının l'<'Tldi içinde de 
bayii tartışmalara yo/açtı, işe telcvizyorılar da kanştı. (Nokta DergL'ii, 29 Kasım - 5 Aralık 1992) 
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24 Ocak 1980 tarihinde ilan edilen 
"istikrar Tedhirleri" Türk ekonomisinin yeni şekil 

alışının başlangıcıdır. 

Dünya pazarlanrıa entegre olma çabası enjlasyunu 
kamçıladı. Basın yine etkilendi, büyük gazete - ktlçılk 

gazete ayınmı keskinleşti. 
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BÜTÜN YURTTA SIKIYÖNETİM 
iLAN EDiLDi 

~ Ordu yönetime 
el koydu 

Hüic.ümet ve Partarnento fesheditcfi, · 
Siyosol partilerin faaliyetleri dunlunıldu. 

Porfomenterlerin dokunulmaılıklon 
koldınldı.Soot OS.OO' ten itılıaren sokağa 

çı•ma yasağı ba$kKh 
ıı. ... ._, .. .._,...,.. ............... .... 

NHa, Ehtıııİı 1-''-'-llln i!. ...... ...... 
'--MllGh..aıc-,i' .. ..... ... 

oısı .... Mts&•ıWiıitiıı ........ .....,.,... _ ... _ ............ ....,., .. ...,..-....... ~......,_. ............ _. .... ............ , ........ ..,,.,......_, ....... .... 
~ .......... ,... .... .......... 

- /~ ""'" ·. ~ -- ,_ ---

12 Eylül 1980 hareketi bütün kutum/an yeni liberal 
düzene uydurmayı amaçlıyordu. Bundan basın da 
payını aldı ve tarihinde yeni bir dönem başladı. 

t:J..'Oııomik liberalizme ışık yakılırken, bazı sosyal 
tabular aşın korunuyordu. Alman Der Spiegel dergisi, 

kapağı Türkiye'de b6y/e bantlanarak satıldı . 
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Pron:ıosyon kanıpanyalarının amacı, gazetenin satışını ve prestijini 
arttırıp, özel reklam pastasından daha büyük bir pay sağlamaktı. 

Dolay ısıyla işletmecilik açısından kardan çok masraf gerektiriyordu. 
Bu da gazetenin arkasında bu masrafa dayanabileceği bir hazır ser
maye bulunnıası şartına bağlıydı. Hazır parayı bulanrnyan heınen yok 
o lma tehlikesiyle karşılaşıyordu. B ir zamanlar promosyon çabalarına 

en çok kaulan Tercüman mali sıkıntıya düştükten sonra, bu tür zararlı 

kampanyaları ö nlemesi için hüküınete çağrıda bulunrnuştur. Da
yanma gücüne sahip o la nlar ise, topladıkları hazır parayı h emen faiz 
ya da repo s istemiyle işletmek karşılığında kar sağl ayarak , gazeteden 
kaybettiklerini te lafi e tmenin yoluna girmişlerdir. 

Bütün bu oluşuınlar art1k eskisi gibi, üç taıunmış gazetecinin 
aylıklarını. ortaya atıp gazete ç1kardı.kları dönemlerin ta

mamen sona erdiğini belirliyor. Yeni teknolojilere geçınek iç in 
gerekli n"lakineler kadar iş l etme masraflarının da yüksekliği, basının 

idari-n"lali yönünün ağırlığını artırdı. Arkasını, güçlü ve işletmeciliği 

başarılı bir kuruma dayamayan gazetelerin yaşaması güçleşiyor. Ay
rıca dağıtım mekanizınasının insafına kalmamak endişesi de yayın 
kurumlarını b irden fazla yayın yaparak dağıtı cı ve bayileri etkilen"J.eye 
ya ela doğrudan doğruya kendi yayma mekanizmalarını kurn"J.aya 
yönlendirdi. Bu gelişinlier sonu c unda yayıncılık sanayiinin çeşitli a
lanlarını yapısında toplayan kurumlar belirdi. Hürriyet Grubu, 
Medya Holding (Sabah), Doğan Grubu (Milliyet), İhlas Ga
zetecilik. Holding (Türk.iye) bunların başında geliyor. Her birinin 
birkaç gazetesi, dergisi, pazarlaına şirketi, bazılarının h aber ajansı , 

h a tta dağıtım şirketi var. Bu dördüyle birlikte Zaman gazetesi de kendi 
televizyon is tasyonunu kurmuş durumda. Bu gruplar rcklan"J.ları bütün 
yayınlarında kullannıak üzere toplu alacak şekilde politika yü
rü unektedirler. 

F) Yerel Bas-ın 

1919 Mayıs'ı ile 1938 sonu arasında Türkiye topraklarında 582 
gazete çıktığı 176'sının İstanbul' da, gerisinin ( 406) taşrada çıktığı 
hesaplanmıştır. Bunun 54'ü İ zmir, 27'siAdana, 25'iAnkara, 24' ü Bursa, 
lS'i Trabzon, 16'sı Samsun, 13'ü Eskişehir, 12'si Adana, 1 2 'si Kas
tamonu, 1 l'i Gazia ntep, onan Konya, Balıkesir, Urfa'da çıkmıştır. On 
ilde hiç gazete yoktur, 11 ilde ise sadece birer gazete vardır. Ankara'nın 
bütün ülkeye hitap eden Ulus'u bir kenara bırakılırsa büyük tirajlara 
rastlanmaz. İzınir'in Ahenk, Anadolu, Hizmet'i 5 - 6 bin, Gaziantep ' in 
Halk Dili 5000, Erzuruın'un En varı Şarkiye' si 1 700, Konya'nın Babalık' ı 
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1500, Bursa'nın Yeni Fikir'i 1200 tirajlıdır. Dikkati çeken İstanbul'da 
gazetelerin yüzde 60'ı siyasi iken, taşrada yüzde 83'ünün siyasi o l
masıdır. Özel reklam geliri bulunmadığından, hükürnette n maddi 
yardım almanın dışında bir yaşama olanağı yoktur. Bu da 1937'de 
resmi ilan dağıtımıyla başlamıştır. Ancak , bir k aç düz inesinin dı

şındakileri gazeteden saymak pek müınkün değildir. 

11. Dünya Savaşı yıllarında kağıt sıkıntıfü ve gittikçe yaygınlaşan 
radyonun hızlı haber hizmetiyle yarışmanın olanaksızlığı karşısında 

yerel basın büsbütün gerilemiştir. 

1945 sonunda çok partili döneme giriş yerel gazeteciliğe tekrar bir 
ivme verdi. İlgi yine sadece pol itikadaydı. Önce CHP ile karşıtı DP'nin 
organları belirdi, arkasından DP iç indeki bölünıneden doğan par
tilerin gazeteleri. 1950'de iktidarın el değiştirmesinin ardından Hal
kevle ri'nin kapatılmasıyla dergic ilik de sona erdi ve yerel basın p o litik 
ilişkilerin çıkar aracı haline geldi. En şiddetli s iyasi polemikler s ü 
tunlarında yer aldı. Ne eğitici, n e öğretici , ne d e kültür verici bir rol 
oynadılar. "Besleıne Basın" deyimi bu dönemde çok yaygınlaştı ve 
yerel basının büyük kısmı bu sınıfa girdi. 

Savaş sonrası ekonomik açılmada İstanbul büyük basınının ülkeye 
yeni teknolojileri ve dinamik bir gazetecilik anlayışı getirişi, sadece 

yerel basının kavrulması sonucunu yaratmadı, Ankara gazeteciliği de 
taşra niteliğine döndü. Uçakla, özel kamyonla gönde rme, matris 
gönderip Anka ra' d a basma ve nihayet İznıir, Ankara, Adana, Erzurum 
ve son olarak Anta lya'da basırnevleri kurup faksla sayfa geçme u y 
gulamaları ve nihaye t bölge ilavele ri yayını , yerel basının gelişmesini 
frenledi. 

1960 öncesi resmi ila n dağıtımındaki tarafgir davranışları önlemek 
amacıyla kurulan Basın-ilan Kurumu, bunların bütün ülke çapındaki 
dağıtımını k a lite ö lç üle rine bağlayarak, yere l basını d a h a nite likli hale 
gelmeğe teşvik e tti. Ve yerel basında gerçekte n gazetecilik yapmağa 

özen e nler belirdi. Anca k girişimin yan etkis i , sadece bölgelere ayrılan 

ila n kontenjanından pay a lma k iç in gazete çıkaranların d a b e 
lirmesinde görüldü. "Naylon gazete" d e nilen ve akraba tallükatının 
"Sarı kart" almasına hizmette n başka bir yararı görülmeyen bu uy
gulamanın sonucunda, yerel gazete sayısı 1970'lerin ortasında llOO'e 
ulaştı. Ama büyük kısmı gerekli vasıflara sahip olamadıklarından ilan 
alamadılar. Buna karşılık s iyasi ilişkileri kullanarak çıkar sağlama 

yollarını aradılar. 

İstanbul kökenli büyük basının g ittikçe daha çok büyük sermayenin 
kontroluna g irmesi 1970'li yıllarda yerel basından da yararlanma 
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düşüncesini yarattı. Günaydın, İzmit, Eskişehir, Bursa'da tutunmuş 
birer gazeteyle teknik işbirliğine girerek, bunların daha kaliteli ve 
yüksek tirajlı olmasını, böylece hem resmi hem de giderek artan yerel 
reklamdan daha fazla pay almalarını sağlamağa çalıştı. Okuyucu ve 
reklam kaybetme olasılığına karşı diğer büyük İstanbul gazeteleri 
Anadolu 'da matbaa kurup baskı yapma ve yerel ilaveler verme yolunu 
seçtiler. Uygulan-ıanın yaygınlaşmasını önlediler. Diğer yandan yerel 
basın, 1970'li yıllarda doruğa ulaşan sağ-sol çatışmasından da payını 
aldı. Anadolu'daki bir çok gazete ve gazeteci de silahlı saldırıya uğ
radı. 

12 Eylül 1980 darbesi yerel basında da depolitizasyonu gündeme 
getirdi. 24 Ocak 1980 kararlarıyla girilen liberalizm dönemi, ser
mayenin desteğine sahip olmayan gazetelerin tasfiyesine yol açtı, tabii 
ki en çok etkilenen Sosyal-Demokrat kökenliler oldu . Diğer yandan, 
Anadolu'daki ekonomik gelişmenin doğal sonucu olarak, önemli ti
caret ve sanayi merkezi şehirlerde yerel sermaye kendi ekonomik 
çıkarlarını kon.ıınak aınacıyla gazeteler yayınlama yoluna girdi. 

Bu konudaki en önemli girişiın, İzmir'in Yeni Asır'ı tarafından ya
pılmıştır. 197 0 'li yılların ikinci yansında başlattığı atakla Yeni Asır, 120 

bine ulaşan satışıyla bütün Ege bölgesinde İstanbullu rakiplerinin 
önüne geçmeyi başardı. Ancak ulusal yani bütün Türkiye'de satılır 
bir İzmir gazetesi olma girişimi başarısız kaldı. Daha sonra bu amaçla 
çıkardıkları İstanbul gazetesi Sabah'ın başarısı Yeni Asır'ı da küçülttü 
ve 30 bine indirdi. 

Bu alanda en ilginç örnek Bursa'dan verilebilir. Bu kentteki 60 bin 
İstanbul gazetesinin okuyucusunun dışındaki 17-20 bin sayısındaki 
yerli gazete okuyucusunu elde etmek için şehrin dört büyük holdingi 
dört ofset matbaa kurmuş ve her biri kendi gazetesini çıkarmıştır. Bir 
de eski tipo baskısı gazeteyle birlikte beş yayın, bu kitleyi elde etme 
savaşına girişmiştir. Bu amaçla İstanbul büyük basınının izlediği 

hediye dağıtma (proınosyon) yarışına kendi aralarında da başladılar. 
Yapılan hesaplara göre 20 binlik yerel okuyucu içinde 2500, 3000 
kadar yüzer-gezer okuyucu vardı. Bunları elde etmek için 1987 fi
yatlarıyla hepsi b e rabe r bir milyar liralık lotarya düzenlemiş ve bir 
milyar lira ziyan etmişlerdi. Her biri ayda 25 milyon liraya varan ziyanı 
göze alıyordu . 1991 başında biri, dayanamayıp piyasadan çekilmiş, 
yerine iki başka g a z e te çıkınıştır. 1989'da toplaın 30 bin civarında olan 
beş gaze tenin tirajı 1992'de 38 bini aştı. Bu gazetelerin hepsi de en 
son teknolojiyle dizilmekte ve basılınaktadır. 
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Bütün yerel basının böyle geniş ınali olanaklara sahip olduğunu 
düşünmek yanlış olur. 1992'de Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün 

yayınladığı rakamlara göre Türkiye'de, İstanbul, Ankara ve İzmir 

dışında yerel olarak nitelenen 827 yayın bulunuyordu. Bunların 317'si 

günlük gazetelerdir ve Luplam günlük tirajları (sağlıklı kontrol edi
lemeyen kendi iddialarına göre) 360 bin kadardır. Geri kalan 510 yayın 

haftada bir kaç kere, haftalık, on beşlik ya da aylık olarak çıkınaktadır. 

Bunların tirajlarını gündelik olarak hesaplarsak 60 bin baskıları olduğu 
düşünülebilir. Böylece yerel basının 420 binlik bir tirajı olduğu ileri 

sürülebilir. Kanıınızca bu 420 binden gerçek anlamda okunan ve 

kamuoyunu etkileyen 60-70 bin kadardır. 

Bir çok şehirdeki günlük gazete sayısının abartmalı çokluğu bu 
durunıa ışık tutabilir. Aşağıda 1992 rakaınlarıyla bazı kentlerdeki 

toplam tirajları ve gazete sayılarını veriyoruz: 

Bursa 38.000 (6); Antalya 18.600 (6); Trabzon 15.200 (4); Adana 

14.600 (5); Konya 14.500 (4); Adapazarı 13.000 (7); Eskişehir 11.900 
(5); Gaziantep 11.500 (10); İzmit 7.750 (3); Samsun 7.400 (10); İs

kenderun 7.000 (14); Mersin 5.500 (9); Erzurum 3.700 (5); Antakya 

3.200 (11); Yozgat 2.800 (7) ve Hakkari 1.600 (5). 

Yerel basında en çok dikkati çeken nokta dizgi ve baskı açısından 

en modern teknolojilerin yaygınlaşmasıdır. 1989'da sadece 77 yayın, 

yani yüzde lO'u bilgisayar dizgi ve ofset baskıya sahipken, 1992'de 

189'unda yani yüzde 22.S'inde bunlar vardır. Bilgisayarlı olmayan 
dizginin 347'si makine ile ama 280'i hala elde dizilme ktedir. Baskıda 
çoğunluk hala tipo'dadır. Pedal ile sadece 30 yayın kalınıştır. Bas

kıdaki kalite artışı naylon basının taınamen ortadan kalkınası anlamını 

taşımamakta ise de, öneınli bir adım olduğu yadsınamaz. Özellikle 
bir yandan Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün diğer yandan yerel 

Gazeteciler Cemiyetleri'nin düzenledikleri yarışmalarla hem haber 
ve yorum, hem de mizanpaj açısından ileri adıınlar atılması teşvik 

edilmektedir. Yerel basının daha da ileri gitmesi, kanımızca yayın 

adedinin azalınasıyla nı.ünıkün olacaktır. 
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...... ~ , 
Kuzey Kıbns Türk cumhuriyeti kuruldu 

~~ ]~~~·.~i~~~l~~Hn7ı'.\~ 
Bıd}'Olır KIBRIS 'JA. DÜt-1 Y_APILAN HAZİN BİR MERASİMLE 

~;,:.~~ ŞEHiTLERiMiZ DEFNEDiLDi 
-~uıııer örfi idare ve sokaga çıkma yasagı kaldırıldı. Türk mahallesini !erkeden 

lngiliı askerlerinin biri dahi cenazelerin 
~- c- 16"-~•lr <:''"•'"" ·•'/~'il r,;,. ,.,.ı.;, r..-.. r,tr .,..,.,,_ 
-- ")" '"~"'"'- f" 1$111.,. 11,.,,.11 l•r~~l~r "'"~'lnr --· -~---~~~~ 

Kıbrıs görüşmeleri 
ilerleme kagdeıt i 
Prııı*> ......... dollo .. ı.Ma'!JMr•~.-.ı 

i"==='":-~--'"''::-c:c·c:c-:ı ••·<nı ...... ~~ 
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Kıbrıs, 1950'/ilerden beri Türkiye'nin ve 
dolayısıyla 'J ~ürk basınının gündemindeki 

en önemli konu oldu. 
Uluslararası andlaşmalara rağmen 

Yunanlıların terörist eylerrılerle adadaki 
Türk toplumunu yok etmeyi amaçlaması, 

barışçı çözümleri im.kansız k'lldı. Sonunda 
Türk ordusunun 1974 hareketi ile 

Yunanistan 'da cunta devrildi, Enosis tarihe 
gümüldü, adaya banş geldi Yunanistan 'ın 

uzlaşm.az tutumu en sonunda 
Kuzey Kıbns Türk Currıhuriyeti 'nin 

kun...tluşuna zemin hazırladı. 



Enneni törön:ı 
durulurken 

1980'/erin 
ortasına doğru 
PKK terön:i.nün 

hızla yükselmesi 
bu ikisi arasında 

sıkı bir baii 
bulunduğu 

inancını 

kuvvetlendirdi. 
Doğunıw 

kalkınması w 
vatandaş/anıı 

hakları 
konusunda Jüri.! 
basını objektiftir. 

Hatta eleştir<'/ 
yayınlarda 11 

kaçınmamıştır 
Ancak PKK'nı11 

ter6n1 doru.fıa 
ulaştıran tutumıı 

çözümı"i 

zorlaştırmaktadır. 
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, . ASALA milita11ları Paı'.is 
8aşko11solosluğumuzu basarak 

35 Tiirk 'ü 16saal rehi11 lulluklaıı 
· so11ra serbest bıraktı 

REHİNELER KU 
l ~"'.'ıtjı:.~ 
J\ı.ı"ll~ 

ŞH;---· ::...... 
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1970'1erin 
l>t1şından 

itibaren 
runan 
terörüne 
l:'nnc.>ni 
ıeröntde 

eklendi. 
. ısala 
Avrupa'dan 
Amerika ue 
Avustralya ya 
kadarpek 
çok Türk 
diplomatı ue 
kurnmunu 
hede/aldı, 
6/dürdü. 
Htiy/ece 
/)asınımızın 

p/indeminde 
sık sık 
ı•eraldı. 
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1980 sonrası Türkiye'sinde ıabulann yıkılması, basman toplumsu/ çelişkileri kısı/lamadan yansıtması soıwcww 
yarattı: Bir yanda açlık diğer yanda milyar çığlık/an var. 

• Dun vbıh ClOO ~tn ılılurtn 
· lt!tlonbnmııdi\ı\Jdı 11 ~tlıtıl~ı 

e 0\.11th•u::11 urne~ı Ch cıı~n-. -cıır.ı 
••"'"" • • , ....... - n ...... ~ ,..~ •• , ...... u trll""lı: ~ •• : ~ . - - - _,, 

'Jeteuizyo11 diz ileri tujJ/umu µeşiudeu siinlkledigi ı;ı/Ji 1Jus11u da meşgul etti. 
1980'de ıerorıırmanırlren berkesin merukı}R'ı kimin vurduğuydu. 
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Avrupa Topluluğu ile bütünleşme savaşımı veren Türkiye'de hunu ilk başaran kurum olarak Galatasaray futbol 
takımının Süper Lige kalışı inanılmaz bir heyecan yarattı. Bu aynı zamanda Türk toplumunun birliğinin simgesi 

olarak değerlendirildi. Bütıln gazetelerin birinci savfaları bu iki anlayışı yansıtan manşetlerle doluydu. 
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Mizah ihtiyacı toplı,mlann sosyo ekonomik gelişmeleriyle koşut 
olarak gelişiyor. 7970'/i yıllarda Gırgır dergisi bir ara 500 bini aşarı 

tirajıyla dünyanın üçüncü büyük mizah dergisi niteliğine ulaştı 
ve bir ekol oluşturdu . 

. ~. ~,,~Y~!~~-=·"~ 
1$@1@~1.il!fj·l,ı.ıııymj§M3@ 

Deniz kaz8Slnda 50 ölü~ 
Dün Zonquldak'ta olan grizu infilakında da 21 kiş: 
Tarsusla Yugoşlav tankerindeki yangın devam e 

Yanan Yugoslav tar 
içinde 20 bin ton yo 
Ateş boş ve kıç omboılar 
kurarsa ~üyük tehlike ~ 

""""'"" ,:o.:wıuı 

Gazete okuyuculannı11 istanbulla ilgili ufarak en çok 
rastladık/an halx.-rlerden biri de Boğaziçi ve 

çevresindeki kazalardır. Yalılara çıkan tankeril-r, ~'O)IUn 
dolu gemiyi batıran vapurlar ve yanan şilepler sık sık 

gazetelerin manşetlerini doldunnuştur. 

Avrupa 'wn A~ya Ya ilk kez bir l...•öpn'i ile buMhmması 
1973'dc çok heyecan yaratmıştı. ikinci köprüye hamasi 
bir nitelik verilmek istl'tldi ama, asıl özelliği ekonomik 

gelişmenin bir göst"'Resi olmasıydı. Ve köprüler, h<<Seleri 
en çok kazandıran yatınm oldular. 
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Küklenci ukım/anrı çok tartışıldığı bir urtamda bir kadının Başbakan/ık 
görevini üstlenmesi basın tarafından Atatürk devrimlerinin kökleşmesinin 

simf:esi olarak sunuldu. 

ı 1 ı:ııvct'in iç:inden ll,••\oı•.:ı 

l>.\I(.\ " 
ı~ıı 1111:., i l 
IM'WA 1J 
'".H 
~!llMJll ı.ı,., 

ı};f.,,.c,1.o ı_,, 

.. 1 

l 

-l-Oımbıırı) •dill 70. ytiı11da demokrasinin d e Türkiye 'de kökleşmiş olduğunu 
Meclis l:Jaşkanı Hüsameltin Cindomk'un demeci kanıtlıyordu. 
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Güzel cumhuri 
Büvük Türkiv--=------e 

r.ı ımhı ıri11ı:>t R~nın:ımı'nı hı ırıl"ın ,..ı;r.,.w ,., 11 ...., ~....ı....,~ ....ı~ı-~ ı-:· ... :·.• -

.. ihH\ tılırı.!ı 
11.ı'" \ '·""•·llıır 

ftfll HM '91t 

70. YIL KUTLU OLSUN 
111111111 ! 

CUMI IURIY ETIN 
70. YILINDA 

CUMHURIYET'Tfll 2 E11 BIRııeı 

Politıkadan dıploma.siyc, 
ı.·Luıhm1iden ~ınatJ 

cğ:ııimdcn 'pora. 70 yılın 
O)Lu .. U\.l!)Orumlan .. 

70. yı.lı. bası.n böyle coşkuyla karşı.ladı.. 
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21. YÜZYILJN BASI I 

ok büyük sarsıntılar geçiren, 1918'lerde tarihimizirı en 
üşük - yok o lma - noktasına inen toplumumuzun kendini 
parlaması ve yeni yapısının yetmişinci yılında bölgesinin 

sfyasi, ekonon:ı.ik her alanında güvenilir tek gücü haline gelmesi onun 
dinamizminin işaretidir. Tarih, kaybolınuş çok ulus kaydediyor. Ya
şamayı başaran, şüphesiz, bazı toplurrısal özellikleri ve kurumlarıyla 
bunu sağlam ıştır. Modern toplumlarda basın bu kurumlardan biridir. 
Batıdan üç yüz yıl kadar sonra kullanılmaya başlanılan bu kuruınun, 
toplumumuzun kendi sosyo - ekonomik yapısına uygun nitelikler 
taşıması doğaldı. 

İncelediğimiz 1918-1993 arasındaki 75 yıllık dönemde bu özgün 
yapı kolaylıkla farkedilir. 1918-1922 arasında, yok edilmeğe karşı 
ayaklanan bir toplumun dinamizmini pek az fireyle yönlendiren bir 
Türk basını vardır. İster Kuvayı Milliye, ister işgal altındaki bölgelerde 
o lsun bu basın, Türk'ün haklarını ve insanlık içirıdeki yerini sa
vunınaktan geri kalmamıştır. Bu dönen:ıde Keınalist harekete mu
halefeti, kökleşn:ıiş bir çoğulculuğun kaçınılmaz ürünü saymak zo
n.ındayız. 1923- 1945 arasında önce, savaşta yerle bir olmuş bir ülkenin 
kalkındırılması, sonra da çağdaş uygarlık düzeyine eriştirilınesi için 
zorunlu büyük atılımın şartlandırması var. Atatürk Devrimleri (İn

kılapları) adı verilen bu oluşumlar ancak tek bir düşüncerı.in yön
lendiriciliği ile kısa sürede gerçekleştirilebilirdi. Türk basını bu dö
nemde çoğulculuk eğiliınini saklaınan:ııştır. Diğer yandan iktidar da, 
Atatürk'ün, Basın özgürlüğünden doğan sakıncaları giderecek 
çare yine basın özgürlüğüdür özcleşiyinden hareketle zam an za
man ipleri gevşeterek geleceğin açık düzeninin işaretlerini vermiştir. 
İnsanlık tarihinin en büyük kıyım ı o lan ll. Dünya Savaşı'nın dışında 
kalmak iç in gereken ihtiyatla belki bir yandan basın rejimi ka
tılaştırılmış, ama diğer yandan çoğulculuğa geçişin a lt yapısı ela o 
döneınde hazırlanınıştır. 

ilk kez tam demokrasiye, açık yapıya yönelen her toplumun kar
şılaşması doğal o lan iniş ve çıkışların ürünü o larak, çelişkileri tam 
ortadan kaldırılamamış bir yapıyla 1946'da n günümüze erişilmiştir. 
Uluslararası basın ve irısan haklan kuruluşları (IPI, ETEJ, Amnesty 
International gibi) zaman zaman eleştirilerirıi eksik etmemektedirler. 

Bu eleştiriler kendi basınımızda ve parlamentomuzda ela yan
kılanınakta, iktidarlar bunları ciddiyetle dikkate almak zorunda kal
ınaktadılar. Dolayısıyla eleştiriler, hastalığını yok sayan bir yapının 
tepkisiyle değil, iyi o lma iradesine sahip bir yapının anlayışıyla a l
gılanmaktadır. Türkiye'nin bu alanda e n libe ral o lan Avrupa Top-
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Karikatüristlerin çizgileriyle gazeteci 

İSTENMEYEN ~DAM 

Çiziyorum 
llll!0~ıı~ıJ•C@I:tEiJ•~;ııaın:~1ı~.~11111~11 

ESKiDEN.; .............................. BUGÜN 
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iyet ~..:-:::"' 
fliYr Mwncu;a bombalı suilwsı--
Sustnramazlar 
=l=~~;;:~~ı.rr.ı:::=~~:.~~ 
.ı.m.:ik'lk. ~""'1ıiıı,1l.wbnn.ı}~~...;m,.ı;,.,. .... ı,...,ı ........ \brlı .... _~!uı.tin1Joı ......_ 

c...ı...uw 
~.,,.... 

Fikırlerinden ödün vermedik/en için ve rrws/ek/en uğmnayaşamlannı yitiren gazetecilerin sayısı durmadan artıyor. 
Basının 6zlemi 21. yüzyılda okuyucularına bu tür birinci sayfalar sunmamaktır. 
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luluğu üyeliğine aday olması, er ya da geç o noktaya varılmak is
tendiğinin güvencesidir. Dolayısıyla basınınıızın geleceğine ba
karken, basın rejimi ya da iletişim özgürlüğünün kapsamı sorununu 
artık ikinci plana itebiliyoruz. 

Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine erişme yolundaki azminin 
geri döndürülemez bir aşamaya ulaştığı artık her çevrede kabul e
dilmiştir. 

Bu yaklaşım aşırı iyimser bulunabilir. Basın Konseyi bir baskının 
varlığını resmen açıklamıştır. 1992'de öldürülen 15, saldırıya uğrayan 
309 gazeteci ile 34 gazete ve dergi bürosunun varlığı, yasaklamalar, 
toplatmalar, özlenenden uzak bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Durum 
bir askeri darbeyi davet ettiren 1970'lerin sonlarını bile aşan bir ni
teliktedir. Buna rağmen umutsuzluğu önleyen, en uç sağ ve sol fi
kirlerin yanı sıra ayrılıkçı düşüncelerin bile basınımızda açıklanma 
olanağı bulmasıdır. İşi çığırından çıkaran ; bu sonuncuların sadece 
Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da kaplayan bir terör akımıyla özdeşleşmiş 
olmasıdır. Bunlar sadece çözüm bulunnıasını engellemekle kalmıyor, 
aşırılığı Türkiye aleyhinde propaganda amacıyla kullanmak için 
kışkırtıcılığa da başvurduğundan, zaten var olan katılıkların artmasını 
teşvik ediyorlar. Güneydoğu Anadolu'da istemedikleri gazetecileri 

çalıştırmamak ve gazeteleri sattırmamak yolunda ölüm tehditlerine 
dahi başvurmuşlardır. Bu yüzden, olaylara karışanların meslekten 
gazeteci olanlarıyla olınayanlarını ayırmakta zorluk çekilmektedir. 
Gerginlik doğrudan basının ürünü alnı.ayıp, onu araç olarak kullanan 
ve Avrupa'da da kovuşturmaya uğrayan bu terorist akımın ürünüdür, 
dolayısıyla geçicidir. Bu bunalımı aştığı anda Türkiye'de basın re
jiminin evrensel insan haklarına uygun bir düzeye erişeceğinden 
şüphe edilemez. 

Türkiye'nin iletişim özgürlüğünü kısıtlayan hususları tasfiye et
mesini zorunlu kılan bir durum da, bir yandan 1980 sonrası ya
tırımlarıyla istanbul'un Balkanlar ve Orta Doğu'da en önemli iletişim 
merkezlerinden biri haline gelmesi; diğer yandan, Türkiye'nin Sovyet 
Bloku'nun dağılmasıyla artan ekonomik ve stratejik önemidir. Bal
kanlar, Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve yeni oluşuınlar içindeki Orta 
- Doğu'da kazandığı ekonomik ve mali merkez niteliği, ülkeye büyük 
ivme kazandınnıştır. İstanbul'da 30'dan fazla radyo ve televizyon 
istasyonu çalışmaktadır, bir çoğu da gazetelerle aynı medya gruplarına 
aittirler. Bu sistemin en önemli parçası olan 150'den fazla reklam ajansı 
da İstanbul'da bulunuyor. Bunların en önemlileri uluslararası reklam 
şirketleriyle bağlantılıdırlar. 
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Türkiye şimdilik kişi başına yıllık 6 dolar reklam harcamasıyla liberal 

ekonomiye sahip ülkelerin. kırk elli defa gerisin.de bulunuyor. Ancak 

uzmanlar yakın bir gelecekte reklam harcamalarının. en hızlı artacağı 

ülkeler arasın.da Türkiye'yi de sayıyorlar. Amerika, Japon.ya, Alman.ya, 
İngiltere , Fransa gibi ülkeleri örnek alırsak, bu, gelecekte reklam 

gelirlerin.in. şu oranlarla paylaşılacağı arı.lamına gelir: 9 / 20 televizyon, 

9 / 20 diğer, 2 / 20 basın. Bugünkü 6 dolar, 50, 100 ya da ile ri ülkeler 

gibi 200-300 dolara çıkmakla birlikte arslan payı yine basında ol
mayacaktır. Bu yüzdendir ki basın dünyamızda Mega-Medya adı 

verilen çok yönlü şirketleşmeler hızlanmıştır. 

Televizyon.un. etkisi in.kar edilemezse de, bun.darı. basının tamaınerı. 

etkisizleşeceği yargısına da varm.ar:nak gerekir. Ülkerı.ı.izde basın, te

levizyon.la rekabetinde ilk bun.ahını atlatınış bulunuyor. Tirajlar art
rı.ı.asa da artık düşınüyor. Üstelik televizyonlar basın.sız ya
şayamayacaklarını farkettiler. Kendilerini seyretmeyenlere prog

ramlarını ulaştırabilmek için bunları gazetelerde sayfa sayfa reklam 

ettirmek ihtiyacını hissediyorlar. Sonuçta, apayrı bir ç izgiye sahip 
televizyonların karşıt gazetelere (TGRT'nirı. Milliyet'e, ATV'nirı. Hür

riyet'e gibi) ilan verdikleri görülüyor. 

Ayrıca televizyonun güvenilirlikte hen.üz basının gerisinde kaldığı 

gerçeği de var. İzmir Ege Üniversitesi İletişirı.ı. Fakültesi Araştırn.ı.a 

grubunca yapıları. bir incelemede, vatandaşın yüzde 55,75'irı.irı. gazete 

haberine ve sadece yüzde 44.25'inin televizyon haberlerine güvendiği 
sonucuna varılmıştır. Basın Konseyi'rı.irı. sarı basın kartı sahibi ga

zeteciler arasında yaptığı bir anket de meslek mensuplarının bu gü

venilirlik konusunun bilincinde olduklarını ortaya koymaktadır. 

1992'de yapılan soruşturmada Türk basınının e n öneınli sorununun 
'mesleğin saygınlığını kaybetmesi' olacağı belirtilmiştir. Katılanların. 
yüzde 64.S'i bunu çok önemli, yüzde 24'ü önemli buluyorlardı. Arı.

ti-demokratik konuları çok önemli sayanların yüzde 44, ekonomik 

sorunları çok önemli sayanların yüzde 39.8 olması, saygınlığa verilen 
öneınin kanıtıdır. 

TÜSİAD'ın (Türkiye Sanayiici ve İş Adamları Derneği) 1990 E 
kim'inde Boğaziçi Üniversitesine yaptırdığı bir araştırmaya göre, Türk 
halkının yüzde 57'sirı.irı. basına güvenmediği sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın yeterliliği kon.usun.da bir hayli kuşku belirtilmiş olmakla 

birlikte yine de bir genel eğilimi ortaya koymaktadır. Aynı araştırmada, 

halkın büyük şirketlere, holdingle re hatta TÜSİAD'ın kendisine gü
vensizliğinin yüzde 72'yi bulduğunu belirtilmesi, mükemmel bir ö

zeleştiri örneğidir. Eğer basınımız, sahibi olan büyük sermayeden hala 
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yüzde 15 daha fazla güvenilirlik taşıyorsa, Dördüncü Kuvvet olma 
niteliğini kaybetmemiş demektir. Birleşik Kaplar Kuramı'na rağmen 
bu üstünlük göz ardı edilemez. 

Basının kendisinde de, güvenilirliğini sorgulayan anketler ya
yınlandı. Türkiye Gazetesi 1988'de Başbakan Özal'ın eğilimini yansıtır 
bir sonışturmada 'Basınagüveniyortnusunuz?'sorusuna yüzde 88.5 
oranında 'hayır'yanıtının geldiğini açıklamıştı. Ama aynı gazete, kendi 
televizyon pazarlama ve yatırım şirketlerinin ilanlarını rakip ga
zetelere vermek, yani onların güvenilirliğinden yararlanmak olanağını 
red etmedi. Bu da kanıtlıyor ki, sorun salt basın sorunu değil, tüm 
toplumun yapısal sorunudur. Alt yapısını tamamlayamamış, so
runlarına tüm çözüm getirememiş, henüz kendisinden ilerde olanlara 
yetişme çabasında olan bir toplum üstelik tam özgürlükçü düzeni 
benimseyince bu tür çelişkilerin, karışıklıkların belirmesinden daha 
doğal bir şey olmuyor. Basının, politikadan, ticaretten, sanattan, 
kültürden daha saygın olması bahis konusu olamaz. 

Konuya, son zamanlarda en çok tartışınaya sokulmuş aşırı cinsellik 
sergilenmesini ele alarak açıklık getirmeye çalışacağız. Konuya salt 
hasının çıkarcılığı açısından yaklaşmak yanlıştır. Sorun, cinsel ko
nulardan bahsetmeyi kitleler için tabu saymış, sadece seçkinlere (En 

üsttekilere) o lüksü tanımış bir toplumda bu tabunun yıkılmasıydı. 
Basın bunun aşılmasında önemli bir rol oynamış, doğal olarak bazı 
aşırılıklara da düşmüştür. Sokaklarında, müzelerinde çıplak insan 
resmi ve heykeli görmeye alışmış topluınların günlük gazetelerinde 
bu malzemeye fazla yer verilmemesi doğaldır. Bizim gibi spor yapan 
kadın ve erkeğe uzun paçalı donu tartışan toplumlarda ise insan 
vücudunun korkulacak bir şey olmadığı başka türlü anlatılaınazdı. 
Hele televizyon filmleri yanında basın ne kadar masum kalıyor. 

Kanımızca asıl hassasiyetin bu nokta üzerinde değil, geleceğin 
sayda.ın. yapısına yönelirken bireyin özlük haklaruu.n zedelen
memesi üzerinde yoğunlaşması daha çok önem taşıyor. Bu alanda 
basının daha dengeli, televizyonun ise henüz denge arayışı içinde 
olduğunu belirtıneliyiz. Bireyin hakları derken, bilgiyi, haberi, sağlıklı 
öğrenme hakkını özellikle vurguluyoruz. Genelde basınımızda ka
muouyun u yönlendirme gayretleri, bilgi verme ve onun eğilimlerini 
yansıtma görevinden daha egemen olmuştur. Farklı düşünceleri 

dikkate almayıp sadece kendisinin kamuoyunu temsil ettiği inancı, 
yüzyılların ötesinden gelme, tam tasfiye edemediğimiz bir alış

kanlıktır. Çoğulculuğu benimseme yolunda gazetelerimiz bu alış

kanlığı, günün moda deyimiyle (Uniseks) bir uygulamayla, karşıt 
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2 ı. yüzyıla hazırlanan büyük l{azeıeler Osmanlı yöneliminin merkezi Babıali 'den Jsıanbu/'un uzak ve yeni 
kurulan semtlerinden İkitelli'ye taşınarak, çok modem ve büyük binalanna yerleştiler. Bu binalarda en son 
bilgisayar teknikleri ve gelişmiş makinalarla gazete hazırlanıp, basılıyor. Aynca gazeteler kendi televizyon 
kanallannı ve dergi gruplannı da bu yeni merkezlerde biraraya topladılar. Hürriyet Gazetesi 1992'de 

aşama aşama yeni g6kdelenine taşındı. 
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Sabah Gazetesi Medya Centcr'a taşınırJ.."en, Gün Gazetesi ve kendine bağlı dergileri de bu modern hinada topladı. 
f:'/ektronik harikası olarak ad/andın/an tesislerim'. büyük bir guntrla yerli ve yahancı devlet büyfik/erine özel olarak 

tanıtmaya başladı. A1V kanalı da bu binadan yayınlannı sürdünlyor. 
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Milliyet Plaza'.<ı temali atıldığı gıinden itibare>1 7 ayda tamamlmıdı. Yapyani bir baskı tesisi ile birlikte açılışı yapılan 
Duğ"rı Ce11ter'da Milliyet 'in yanısıra Meydan G"zetesi, Kanal D ve ıırııba bağlı dergiler hazırlanıyor. 

Milliyet, binası ile birlikte tılm teknolojisini de yeniledi. 

157 



21. YÜZYIUN BASTNI 

görüşlü yazarlara yanyana sütunlar vererek aşınaya ç abalamak
tadırlar. Televizyonlar ise he~üz haberi yorumdan ayırmayı tam ba
şaranı.amış durumdalar. Bu yüzden basının inandırıcılığı daha önde 
b ulunuyor. 

Basının lehine olan bir diğer husus da, yüz elli yılı aşan d e neyimiyle 
o kuyucusunu daha iyi tanıınasına karşılık, televizyonuınuzun henüz 
h e d e f kitlesini tanı. belirleyememiş olınasıdır. Basından çok daha 
yaygın bir kitleselleşme olanağına sahip olan televizyonlar, henüz 
birbirleriyle rekabet psikozundan çıkamamış oldukları için seyirciyi 
unutup kendilerini fazlasıyla anlattıklarından tepki topluyorlar. Bu
nun bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Bu tartışınalar sırasında 
tem iz toplum kampanyalarıyla saydanı.laşmaya büyük bir ivme ve
rilirke n, basın kuruınlarının da birbirini hedef alınaları kaçınılmazdı. 

azete kağıdında mürekkep lekesi -gazetecilik hatası- bulunması 

doğaldır, kaçınılmaz bir mesleki oluşumdur. Asıl önemlisinin gaz ete 
kağıdına para lekesinin bulaşmasına izin verilmemesi olduğu dü
şüncesi kamuoyunda son derece yaygın bir hale gelmiştir. Ancak bu 
konunun da toplumun sosyo-ekonoınik yapısının, yani birleşik kaplar 
kuramının dışında düşünülmesi münı.kün değildir. 

21. yüzyıla girerken bütün dünyada görsel medyanın etkis iyle yazılı 
basında bir duraklama görülüyor. Son araştırnı.alar, önüınüzdeki 

yıllarda radyonun da yeni bir atılıın yapacağını ve yaygınlaşacağını 
o rtaya koyuyor. Bu oluşumlar okuma alışkanlığı zayıf bütün toplumlar 
g il i bizde de haber, bilgi, kültür alanlarını etkileyecektir. Dolayısıyla 
basından en çok beklediğimiz katkı, insanıınızın okuınaktan büs
b ütün kopmasını önlemek olmalıdır. Batılı insan Rönesans'la önce 
basılı kitap kültürüne girmiş, sonra ondan ayrı daha yüzeysel gazete 
k ültürü oluşmuştur. Basımevini Avrupa'dan bir kaç yüz yıl sonra alan 
T ürk topluınunda ise basılı kitaba dayalı kültür, gazete kültürünün 
g e ris inde, gölgesinde kalmıştır. Hatta ikisi özdeşleşmiştir. Bunun 
zararı toplumdaki uzmanlaşınayı frenlemesindedir. Modern top
lumların gereksinmesi ise uzınan insandır. Bu da okumaktan geçer. 
Toplumunı.uzun özellikleri ve evriminin türü dikkate alınırsa, bugün 
b u eksiğimizi aşmanın aracının ancak gazeteler olabileceği görülür. 
Dah a kaliteli, daha saygın ve bilgilendirmeyi yönlendirmeye te rcih 

d ecek gazeteler, Türk toplumunun çağdaş uygarlığa entegrasyonuna 
b üyük katkıda bulunacaklardır. 
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görüşlü yazarlara yanyana sütunlar vererek aşmaya çabalamak
tadırlar. Televizyonlar ise he~üz haberi yonıından ayırmayı taın ha
şaramamış durumdalar. Bu yüzden basının inandırıcılığı daha önde 
bulunuyor. 

Basının lehine olan bir diğer husus da, yüz elli yılı aşan deneyimiyle 
okuyucusunu daha iyi tanımasına karşılık, televizyonumuzun henüz 
hedef kitlesini tam belirleyem.eıniş olnı.asıdır. Basından çok daha 
yaygın bir kitleselleşme olanağına sahip olan televizyonlar, henüz 
birbirleriyle rekabet psikozundan çıkamamış oldukları için seyirciyi 
unutup kendilerini fazlasıyla anlattıklarından tepki topluyorlar. Bu
nun bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Bu tartışmalar sırasında 
temiz toplum kampanyalarıyla saydanı.laşmaya büyük bir ivme ve
rilirken, basın kuruınlarının da birbirini hedef almaları kaçınılmazdı. 
Gazete kağıdında mürekkep lekesi -gazetecilik hatası- bulunması 

doğaldır, kaçınılmaz bir mesleki oluşumdur. Asıl öneınlisinin gazete 
kağıdına para lekesinin bulaşmasına izin verilmenıesi olduğu dü
şüncesi kamuoyunda son dere ce yaygın bir hale gelmiştir. Ancak bu 
konunun da topluınun sosyo-ekonomik yapısının, yani birleşik kaplar 
kuramının dışında düşünülmesi münıkün değildir. 

21 . yüzyıla girerken bütün dünyada görsel medyanın etkisiyle yazılı 
basında bir duraklama görülüyor. Son araştırmalar, önümüzdeki 
yıllarda radyonun da yeni bir atılım yapacağını ve yaygınlaşacağını 
ortaya koyuyor. Bu oluşuınlarokuma alışkanlığı zayıf bütün toplunılar 
gibi bizde de haber, bilgi, kültür alanlarını etkileyecektir. Dolayısıyla 
basından en çok beklediğiıniz katkı, insanımızın okum.aktan büs
bütün kopmasını önlemek olınalıdır. Batılı insan Rönesans'la önce 
basılı kitap kültürüne girmiş , sonra ondan ayrı daha yüzeysel gazete 
kültürü oluşmuştur. Basımevini Avnıpa'dan bir kaç yüz yıl sonra alan 
Türk toplumunda ise basılı kitaba dayalı kültür, gazete kültürünün 
gerisinde, gölgesinde kalmıştır. Hatta ikisi özdeşleşmiştir. Bunun 
zararı toplumdaki uzmanlaşmayı frenleınesindedir. Modern top
lunıların gereksinmesi ise uzman insandır. I3u da okuınakLan geçer. 
Toplumumuzun özellikleri ve evriminin türü dikkate alınırsa, bugün 
bu eksiğimizi aşmanın aracının ancak gazeteler olabileceği görülür. 
Daha kaliteli, daha saygın ve bilgilendirmeyi yönlendirmeye tercih 
edecek gazeteler, 'Türk topluınunun çağdaş uygarlığa entegrasyonuna 
büyük katkıda bulunacaklardır. 
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